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Salmer

Høstfilm før gudstjenesten
Introitus ved musicalkoret og pigekoret: ”Tak til vor Gud”
1. DDS 729: Nu falmer skoven
2. DDS 448: Fyldt af glæde over livets under
3. FS4 78: Jeg kan hvile ud hos Jesus
----------Motet efter prædikenen
4. DDS 730: Vi pløjed’ og vi så’de (offergang)
5. Altergang:
-

DDS 41: Lille Guds barn

-

stille musik

-

DDS 208: Skriv dig, Jesus

DDS 728: Du gav mig, o Herre
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Tekstlæsninger
GT-læsning:

1 Mos 8,20-22; 9,12-17

Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle
bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til
sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil
det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg
nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og
vinter, dag og nat ikke ophøre.« Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som
jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i
skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer
over jorden og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med jer og
alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der
ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den
evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden.« Gud
sagde til Noa: »Det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt
levende på jorden.«
Epistel:

Gal 5,25-26; 6,1-8

Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os
ikke tirre og misunde hinanden. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse,
skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv
bliver fristet! Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen,
at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin
handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til
andre; for enhver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt
godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et
menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød,
og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.
Prædiketekst:

Matt 6,24-34
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Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den
anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud
og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og
drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og
legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler
ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end
de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer
I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og
spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af
dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen,
hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og
spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på
kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I
trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det
andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i
morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.«
PRÆDIKEN
Det er ikke let at være et menneske. Der er mange problemstillinger og dilemmaer,
man skal forholde sig til, og i løbet af den korte tid, man er på jorden, kommer der
flere og flere. Verden udvikler sig, nye katastrofer indtræder i den store verden og i
ens omgangskreds. Man bliver presset i en stadig hastigere dagligdag. Nogle gange
kan man ønske sig tilbage til tiden som barn, hvor meget mere var så ukompliceret.
Kim Larsen sang så rigtigt: ”Dengang da jeg var lille var verden vidunderlig”. Når
man kommer op i teenageårene og i konfirmations-alderen bliver livet mere
kompliceret. Samtidig med at verden ligger åben for en, så skal man udvikle og
uddanne sig, man kommer ind i præstationsræset – og vi, der har lidt flere år på

3

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække.

bagen, ved, at det kun bliver mere og mere i de næste mange, mange år. Jo, det er
ikke let at være et menneske. Ind imellem, når jeg ser et dyr, så kunne jeg også godt
ønske mig i dets sko. Tænk fx at være en hund, en ko, en sommerfugl. Sådan en
sommerfugl forvildede sig ind på mit kontor i går, da jeg skrev prædiken, og jeg
måtte lige hjælpe den ud igen og kom i tanke om sangen, der er skrevet om den: ”Når
jeg ser på dig, ak så tænker jeg: Hvem der bare var sommerfugl”. De virker noget
mere ubekymrede end vi mennesker og tager tingene, som de kommer.
Vi her i kirken er mennesker, formentlig med undtagelse af nogle edderkopper og et
par mus under gulvet. Vi kan ikke blive dyr og kan og skal heller ikke lave om på os
selv. Gud har skabt os som mennesker i sit billede, som mand og kvinde, og Gud har
velsignet os sådan, og derfor skal vi forsøge at glæde os over det, at hvile i det, at
takke for det. Derfor var det måske også en forkert sætning at begynde med i dag:
”Det er ikke let at være et menneske”. Jeg tror dog, vi alle sammen kan nikke
genkendende til, at selv om vi har denne høje status, så er det også vores erfaring, at
det kan være svært at være menneske, og derfor indledte jeg sådan.
Ind i denne erfaring har Jesus nogle vigtige ord til os i dag, som kan forandre dit og
mit liv i den udstrækning, vi tager dem til os og lever på det.
Det er ordene om bekymringer. Jesus tager netop naturen til hjælp for at forklare,
hvad han mener. Han siger ikke: Bare I var fugle, men: Se himlens fugle… læg mærke
til markens liljer.
Fuglene er i mange varianter…
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske
fader giver dem føden. Er det ikke et ord til os, der sår og høster og samler i lade? Jeg
tænker ikke særligt på landmændene her, for Jesu ord kan gå på alt, hvad vi sætter i
gang for at samle i lade, for at få pengepungen til at bugne – og for at sikre vores eget
liv. … Under nadveren skal vi synge: ”Og hvor bønder af hunger dø, finder den lille
fugl et frø”.
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15. søndag efter trinitatis

Hvor meget tid og fokus bruger vi ikke på at sikre os på alle måder? Og så
sammenligner Jesus med fuglene og siger stilfærdigt: Er I ikke langt mere værd end
de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Det er modigt sagt,
når jeg ved, at mange i menigheden står midt i sygdom, dødsfald og modgang af
mange slags. Det skete også på Jesu tid, og alligevel beder Jesus os om ikke at
bekymre os, ikke fordi han ikke kunne føle med mennesker, men fordi han kendte
den dybe sandhed, at Gud sørger for os og at alt samvirker til gode for dem, der
elsker Gud, som Paulus skriver i Romerbrevet. Det er på ingen måde en letkøbt
sandhed at sige sådan, tværtimod. Forfatteren Joni Tada, som selv blev lammet fra
skuldrene og nedefter som 17-årig i et hovedspring, skrev: ”De fleste af de vers, der
står om lovprisning i Guds Ord, blev skrevet af mænd og kvinder, som led under
knusende hjertesorg, uretfærdighed, forræderi, sladder og snesevis af andre
uudholdelige hjemsøgelser”. Måske hentyder Jesus til det, når han slutter vores
prædiketekst med at sige: Hver dag har nok i sin plage. Men det betyder også, at vi
ikke behøver bekymre os om i morgen. Jeg henviser igen til min forberedelse af
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prædikenen i går, og det blev et godt budskab til mig: Jeg behøver ikke bekymre mig
om prædikenen og gudstjenesten i morgen. Jeg skal arbejde med det, men ikke
bekymre mig om det. Det har Gud styr på, og under alle omstændigheder kan jeg
vente med det til i morgen! Og sådan er det med os alle sammen. Du behøver ikke
bekymre dig om i morgen. Da skal du sikkert i skole eller på arbejde, eller, hvis man
har forladt arbejdsmarkedet, i gang med de utallige ting, der så optager en. Måske
skal nogle til læge eller venter på svar fra lægen, men husk: Hver dag har nok i sin
plage. I dag er vi som fuglen, der kan leve ubekymret. Gud har omsorg for os.
Jesus har et andet billede, som vi, der ikke bryder os om at købe nyt tøj, synes er helt
fantastisk. Lyt godt efter, tøj-entusiaster:
Hvorfor bekymrer I jer for klæder [tøj]? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror;
de arbejder ikke og spinder ikke. Ja, der var så også noget til arbejdsnarkomanen – og
et cadeau til den arbejdsledige. Liljen arbejder ikke.
Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder
Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget
snarere så ikke jer, I lidettroende? ”Klæder” kan tages helt konkret om ikke at
bekymre sig om tøj, men også som et billede på al vores ydre fremtoning: Udseende,
status, penge, arbejde, popularitet og sådanne ting. Så kan vi godt regne ud, at vi alle
bekymrer os om klæder.
Billedet med fuglene handler altså om bekymringer og klæder om ydre fremtoning.
Disse to ting styrer for nogle mennesker hele tilværelsen, og for os alle spiller det en
stor rolle. Læg mærke til, at begge dele handler snævert om os og vores egen lille
verden. Slet ikke som i den første tekst, da vi hørte om regnbuen, Gud har sat op som
et tegn på sin evige pagt med menneskeheden. Regnbuen kan man nogle gange se,
når man står og tanker benzin ved OK… Når du ser en regnbue eller regnbuens
farver, som så mange går rundt med i mange forskelligartede ærinder, som ikke
nødvendigvis har noget med Gud at gøre, så tænk på: Denne regnbue er et tegn på, at
Gud for evigt står ved sit ord og dermed også sin pagt om at fordømme alt, hvad der
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går imod hans ord – og velsigne alt, hvad der har hans ord for sig. Vi kan også tænke
på dåbspagten, som for altid står fast for de tre nydøbte og for os alle gammeldøbte.

15. søndag efter trinitatis

Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer
og vinter, dag og nat ikke ophøre.« Gud sagde: »Dette er tegnet på
den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende
væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne…

Amen – kunne man så sige, men det gør jeg ikke, for vi mangler det vigtigste – og
det, der gør, at Jesu ord om bekymringsløshed kan forandre vores liv i den
udstrækning, vi tager dem til os.
Man kan nemlig spørge: hvordan laver vi om på det? Ja, det er ikke så let. Jeg kan
sige det rent ud: Det er umuligt for os ved blot at prioritere anderledes. Vores
bekymrethed og optagethed af mammon er nemlig ikke bare perspektivforskydning,
det er udtryk for den dybe syndighed, som bor i os. Det er intet mindre end et frontalt
oprør mod Gud. Vi har væltet Gud af tronen.
Derfor skal vi lægge mærke til, at ordene om bekymringer og ydre fremtoning er
omkranset af noget både før og efter, som åbner for en dyb åndelig sandhed. De står
ikke alene, som om Jesus ville give os en klask i hovedet og sige: ”Kan I så lade være
med at bekymre jer? Tag jer nu sammen!”
Først står der: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den
anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud
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og mammon. Enten er Gud på tronen, eller også er mammon, som vi tit oversætter
med penge. Egentlig er mammon pengeguden, altså den dæmoniske magt, som står
bag pengene og begæret og som vælter Gud af tronen. I kan ikke tjene både Gud og
mammon. Derfor: Vær ikke bekymrede.
Det var derfor, jeg ikke sluttede med Amen før. Det nytter ikke det mindste at sige til
sig selv: ”Nu vil jeg lade være med at bekymre mig. Nu vil jeg skyde alle mine
problemer ud af hovedet”. Nej, der må noget andet i stedet, noget andet end
bekymringerne ind. Det er som under 2. verdenskrig, da Danmark og Norge var
blevet besat af en magt, der var større end os selv. Winston Churchill, den engelske
premierminister, holdt en meget vigtig og berømt tale til de to nationer, hvor han
sagde: ”Hvis ikke der kommer en magt, der er stærkere end I selv og stærkere end
jeres fjender, kommer I aldrig nogensinde til at blive frie igen.” Det var der,
modstandsbevægelsen voksede frem og gik i alliance med englænderne. Du må gå i
alliance med en magt, der er stærkere end bekymringerne og mammon, og der findes
kun én: Det er Jesus. Han sagde selv de stærke ord: I verden har I trængsler; men vær
frimodige, jeg har overvundet verden.
Efter ordene om bekymringer siger Jesus noget lignende i de berømte ord, som vi
sang: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Søg først Guds rige. Søg først! Vi vender det tit rundt. Helt konkret hverdagsagtigt:
Jeg skal lige have styr på mine bekymringer, min kalender, min Facebook og ryddet
op, så læser jeg i Bibelen og beder en bøn. Så bliver det til at søge Guds rige sidst –
og hvornår bliver det så? Jeg kender svaret, bl.a. fra min egen erfaring: Aldrig. Og
hvad der gælder for den enkelte dag, gælder også for et helt liv, som i regnbuens lys
er kort. Derfor vil jeg stille dig et helt åbent spørgsmål: Hvornår vil du søge Gud og
hans retfærdighed?
Guds retfærdighed – hvad er det? Det kunne måske af det, jeg lige sagde, lyde, som
om et liv med Gud alene handler om at læse i Bibelen og bede bønner, men det er
forkert. Det er naturligt for en kristen at bede til Gud og søge hans ord, men Guds
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retfærdighed er noget meget større og handler ikke om noget, vi gør. Guds
retfærdighed er Guds kærlighed og Guds evangelium. Guds retfærdighed er det
under, at vi på trods af vores mange synder bliver tilgivet, fordi Jesus bar straffen for
os. Guds retfærdighed er, at vi går fri i stedet for Jesus. Paulus udtrykker det så stærkt
i 2 Kor: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne
blive Guds retfærdighed i ham.
I dag holder vi høstgudstjeneste. Vi takker Gud for hans godhed, at vi får lov at være
mennesker, og livet stadig er godt. Det er måske ikke let at være menneske, men det
er godt at være et menneske, der kender Guds retfærdighed. Vi takker Gud for, at han
har skabt os i kærlighed, og at han har gjort alle ting vel.
Vi får også lov at give af Guds gode gaver til andre. Vi samler ind til gode formål –
ikke for at blive retfærdige, for Guds retfærdighed kan kun Jesus give os.
Korene synger efter prædikenen en sang af John Rutter, som handler om
skaberværket og Guds godhed. Derfor slutter vi i dag med et citat af Charles
Spurgeon: ”Priser hele naturen rundt om mig ikke Gud? Hvis jeg tav, ville jeg være
en undtagelse i universet. Priser tordenen ham ikke, når den ruller som trommer i
Hærskarers Herres march? Priser bjergene ham ikke, når skovene på deres tinder
vinker i hyldest og tilbedelse? Skriver lynet ikke hans navn i flammeskrift? Har hele
jorden ikke en stemme? Og skal jeg – kan jeg – så tie stille?” Nej, vi vil takke Gud
for hans godhed og retfærdighed.
Jesus kan forandre vores liv i den udstrækning, vi tager hans ord til os, og derfor skal
ordene lyde en sidste gang: Søg først Guds retfærdighed!
Amen!
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