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I den gammaltestamentliga texten ställer Herren vår Gud
kravet på oss människor att vara heliga. Ni skall vara
heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.
Samma krav ställer också Jesus på oss. I Matt 5:48 säger
han: Var fullkomliga, så som er fader i himlen är
fullkomlig.
Och i dagens text säger han:
Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de
skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i
himmelriket.
De skriftlärde och fariséerna var kända för att noggrant
följa alla Guds anvisningar. Dom kunde verkligen skilja
mellan rätt och fel. De skriftlärda kände väl till det gamla
testamentet och de olika utläggningar som genom tiderna
gjorts av skrifterna. De skriftlärda hade därför rätten att
kallas rabbi. Fariséerna var eliten bland judarna när det
gällde att följa lagens bud.
Nu säger Jesus till oss att vår rättfärdighet ska överträffa
de skriftlärdes och fariséernas om vi överhuvudtaget ska
komma in i himmelriket.
I bergspredika går Jesus igenom flera av 10 Guds bud och
förklarar den djupaste innebörden av dem. I dagens text
belyser Jesus budet ”Du skall inte dräpa” som är det femte
bland budorden. Han säger:
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte
dräpa; den som dräper undgår inte sin dom.

I alla samhällen är det en självklarhet, att den som dräper
någon annan får sitt straff för det. På gamla testamentets
tid var påföljden dödsstraff. Så är det än i dag på många
platser runt om vår jord. Men trots att dråp är förenat med
straff, så verkar det i vår tid vara så, att ett människoliv
inte har något värde. Man hinner knappt slå upp en
dagstidning så möts man av beskedet, att ytterligare ett
människoliv gått till spillo genom dråp. Våldet i vårt
samhälle tycks bara öka. Men å andra sidan så blir vårt
folk indoktrinerade med våld i de flesta filmer som ses.
Många av dataspelen är genomsyrade av våld och
dödande. Allt detta är demoniskt, för satan har varit en
mördare från första början Joh 8:44
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår
inte sin dom,
Jesus talade inte som de skriftlärde som hänvisade till
olika rabbiner, nej Jesus talar med Gudomlig auktoritet till
oss. Han säger: Jag säger er.
Jesus skärper nu till lagen och menar att redan när vreden
kommer och börjar att fylla en människa, så har hon brutit
emot budet ”Du skall inte dräpa”
Vi läser om den förste mördaren Kain, som dräpte sin bror
Abel, hur det började med att vreden mot hans bror
började fylla hans inre. Gud försökte att varna honom och
säger till honom: ”Varför är du vred, och varför sänker du
blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken,
men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig
skall den åtrå, men du skall råda över den.”1 Mos 4:7
Man brukar ibland säga att synd föder synd. Det kan börja
med en ond tanke, som till slut föder en fullbordad
våldsgärning.

Gud säger om våra onda tankar, att vi ska råda över dem.
När vi själv märker sådana onda tankar hos oss, så kan vi
lyfta vår blick upp emot Gud och anropa Gud om hjälp, vi
kan ta strid mot ondskan och befalla den onde som lagt
sådana tankar inom oss att försvinna.
och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas
inför rådet,
Ordet ”okväda” är ett ovanligt ord i vårt svenska språk. Att
okväda sin broder innebär att tala nedsättande gentemot
vår medmänniska. Jesus säger om våra ord i Matt 12:36,
att det är viktigt vad vi säger med våra ord. Men jag säger
er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de
få svara för på domens dag.
De ord en människa säger de tystnar aldrig. De ord som
jag har sagt så här långt det kommer inte hellre någonsin
att tystna, de finns kvar i vårt luftrum bland sorlet av
människors ord genom alla tider och en dag så kommer vi
människor att få stå till svars för de ord vi sagt.
När vi läser vidare i dagens evangelium så säger Jesus
och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Här framgår, att Jesus ser ytterst allvarligt på, att vi som
människor uttalar förbannelser mot varandra.
Förbannelsen har med den onde att göra. En kristen är
befriad från den ondes våld och ska hålla sig till Jesus. En
kristen är inte kallad att förbanna utan att välsigna.
Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer
ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din
gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig
med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.
Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni

ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren
och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Jesus menar, att om du och jag har en medmänniska, som
vi har något otalt med, så ska vi söka försoning med den
människan.
Men det sker alltför sällan.
Visst är det vanligare att vi människor går och pratar med
andra människor om vår felande medmänniska?
Vi människor älskar att älta andra människors fel och
brister.
När vi inte försöker att komma till försoning med vår
medmänniska, så lever vi i oförsonlighet.
En människa som är oförsonlig lever i synd och kommer
en dag att få göra räkenskap även för detta inför Gud.
Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till
sista öret.
Inför Gud har vi inget som vi kan betala med, eftersom det
är Gud som skapat himmel och jord, det vi har under vårt
jordiska liv är ett lån från Gud att förvalta under vårt
jordiska liv. Aposteln skriver: tomhänta kom vi till världen
och tomhänta skall vi gå ur den. 1 Tim 6:7
När vi nu kommit så här långt i texten, så kan bara vårt
hjärta ropa: Herre förbarma dig över oss. Vi är syndare,
syndare in i djupet. Gud kom med din hjälp.
Förtvivlade kanske vi med lärjungarna frågar Jesus: Herre,
vem kan då bli räddad? Kanske vi, liksom lärjungarna, får
det svaret att ”För människor är det omöjligt, men för
Gud är allting möjligt.” Mt 19:26

Det finns endast en som för oss kan betala den
lösepenning som vi skyldig Gud och det är Jesus. Jesus
själv säger att Människosonen har kommit för att ge sitt liv
till lösen för många. Mark 10:45
Aposteln skriver: Gud är en, och en är förmedlaren
mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som
gav sig själv till lösen för alla 1 Tim 2:5-6
Hos Jesus finns den rättfärdighet som överträffar de
skriftlärde och fariséerna.
Jesus är den som ger oss av sin rättfärdighet alldeles gratis,
han har friköpt oss. Priset det kostade Gud var Jesu dyra
försoningsblod. I det blodet är alla våra synder förlåtna.
Genom Jesus blir en kristen helig, liksom Gud är helig.
För att kunna leva i efterföljelse behöver vi alltså Jesus,
liksom vi behöver luften för att kunna andas och leva.
Jesus vill forma oss i hans efterföljelse till ett heligt liv, så
att Guds vilja ska kunna ske också här på jorden.

