
Om fjendekærlighed

Men til jer, som hører mig, siger jeg:
Elsk jeres fjender, gør godtmod dem, der hader jer.
Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.
Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til.

Saligpris-
ningerne og
veråbeneOghan løf-

tede sit blik,
så på sine
disciple og
sagde:

»Salige er I,
som er fattige,
for Guds rige
er jeres.

Salige er I, som
sulter nu,
for I skal mættes.

Salige er I, som græder nu,
for I skal le.Salige er I, når

mennesker ha-
der jer, forstøder
jer og håner jer
og afskyr jeres navn som noget ondt for
Menneskesønnens skyld. Fryd jer på den
dag og spring højt af glæde, for se, jeres
løn er stor i himlen; således behandlede
deres fædre også profeterne.

Men ve jer,
I som er rige,
for I har fået
jeres trøst.

Ve jer, I som er
mætte nu,
for I skal sulte.

Ve jer, I som ler nu,
for I skal sørge og græde.

Ve jer, når alle taler godt om
jer. Således behandlede deres
fædre også de falske profeter.

Vær barmhjertige, som
jeres fader er barmhjertig.

Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud
uden at håbe på at få noget igen. Så bliver
jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for

han er godmod de utaknemlige og onde.

Ogsåsyndere låner ud til syndere
for at få lige så meget igen.

Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer,
hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også syndere.
Oghvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet
tilbage fra, hvad tak
fortjener I for det?

Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det?
Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af.

Giv enhver, som beder dig, og tager nogen,
hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage.
Som I vil, at mennesker skal gøremod jer,
sådan skal I gøre mod dem.

Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med.


