
TANKER INNFOR TEKSTEN (Matt. 18 15-20) 
 Jeg har hatt, og har, gleden av å få være i med i en av bibelgruppene som er i 

gang i bygda vår. Det er fint å få komme sammen og snakke om det som opptar oss, 

og som vi ikke alltid forstår. 

 Ved siden av bibelen bruker vi et lite hefte «Søndagens tekst» av Bjarne O. 

Weider, og han sier det så fint: 

 «Jesus taler om den rette sjelesorg overfor en kristen som har syndet — vel og 

merke syndet åpent, slik at Guds navn av den grunn blir spottet. 

 Den gamle bibeloversettelsen hadde i v. 15 — syndet mot deg. Den nye har ikke 

dette «mot deg» med, men oversetter: gjør en synd. Dette er sikkert riktig. For hvis 

noen gjør en synd mot meg, skal tilgivelsen være ubegrenset. (v. 21-22) Det er på 

linje med bønnen i Fadervår: Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. 

 Det dreier seg altså om sjelesorg overfor en syndende bror. Og som all sjelesorg 

har den ikke straffen som mål, men frelsen. Han skal vinnes tilbake og ikke forherde 

seg og gå fortapt. Da har du vinnet din bror. Det er en redningsaksjon som skai skje i 

kjærlighet» 

 
 Så langt biskop Weider.  

 Ja, det skal sannelig både mot og kjærlighet til for å greie det. Vår menneskelige 

natur ville vel heller boltre seg i sladder: har du hørt det . . . ? I stedet sier Jesus at vi 

skai komme sammen og i kjærlighet formane vår bror (eller søster) og be for ham til 

vår Far i himmelen. 

 Og vi har et løfte tilslutt i dagens tekst: Alt det to av dere her på jorden blir enige 

om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet mitt 

navn, der er jeg midt iblant dem. 
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