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Hvad der er sv&rest: ikke at tjene
to herrer eller ikke at bekymre sig,
ved jeg ikke. Ofte tjener vi mange
herrer - og bekymrer os meget.
Det giorde Jesu disciple ibenbart
ogsi. De kaldes lidettroende. Ganske vist er det bedre at vare lidettroende end at v&re vantro, men
det betyder ikke, at de lidettroende
undgir kritik af Jesus. Bemerkelsesverdigt er det, at kritikken for
at v&re lidettroende altid i Mattheusevangeliet har adresse til disciplene, endda inderkredsen, de
tolv. Det passer derfor udmarket,
at denne karakteristik ogsi findes i
Bjergpradikenen, hvor Jesus underviser om Himmerigets retferdighed. Kritikken af disciplene
kan derfor naturligt forlanges til
at v&re en kritik rettet mod hans
troende kirke. De vantro er her sat
udenfor, eller rettere: de er med,
men netop som >>hedninger<<,
der
g6r det forkerte: de lader sig bes@tte af bekymringer. Nir man er
vantro, kan man jo ikke vare lidettroende; de to ting udelukker
hinanden. Og Jesu kirke - uanset
hvor mange forhenverende hedninger der er med i den, os selv
inklusive - skal ikke leve pA hedensk vis. Hverken nflr det drejer
sig om penge og ejendom, dvs.
mammon, eller nflr det drejer sig
om bekymringer. Dette er godt
jgdisk tenkt.
I lsraels sikaldte trosbekendelse, Shema Israel, lyder det: >>Hgr,
Israel! Herren vor Gud, Herren er
.n. Derfor skal du elske Herren din
Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjel og af hele din styrke< (5
Mos 6,4-5).

IGudsgodehrcnder
kkst: Matt 6.24-34
Jesus sagde: >>Ingenkan
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 bide Gud
og mammon.
Derfor siger jeg jer:
Ver ikke bekymrede for
jeres liv, hvordan I fir noget at spise og drikke, eller for, hvordan I fhr tqj
pfl kroppen. Er livet ikke
mere end maden, og legemet mere end kladerne?
Se himlens fugle; de sir

ikke og hpster ikke og
samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver
dem fgden. Er I ikke langt
mere vrerd end de? Hvem
af jer kan legge en dag til
sit liv ved at bekymre sig?
Og hvorfor bekyinrer I jEr
for klader? Lag mcrke
til, hvordan markens liljer
gror; De arbejder ikke og
spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i
al sin pragt var kledt som
en af dem. Klader Gud
siledes markens gres,
som ster i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor
meget snarere s6 ikke jer,

I lidettroende?I mi alts6
ikke vere bekymrede og
sporge: Hvordan fir vi
noget at spise og drikke?
Eller: Hvordan fir vi tgj
pi kroppen? Alt dette
spger hedrlingerne jo efter, og jeres himmelske
fader ved, at I trenger til
alt dette. Men s4g fgrst
Guds rige og hans retferdighed, si skal alt det andet gives jer i tilgift. Se
var ikke bekymrede for
dagen i morgen; dagen i
morgen skal bekymre sig
for det, der horer den til.
Hver dag har nok i sin
plage.<

Lg RDAGSSIDERNE
Nir rabbinerne diskuterede denne tekst, forstod de det at elske
Gud >af hele dit hjerte<<om den
udelte kerlighed til Gud: du skal
elske Gud helt, ikke delt. >Af hele
din sjrel< forstod de pi denne mflde: ogsfl om han tager din sjel,
dvs. dit liv, og du mfl dO for hans
navns skyld. Og >af hele din styrke<<:med al din ejendom, alt det
Gud har givet dig, kort sagt: med
al din mamnion.
I beretningen om Jesu fristelse i
/rkenen umiddelbart forud for
Bjergpredikenen er det vist, at Jesus er Guds lydige spn, der elsker
Gud af hele sit hjerte, sin sjel og
styrke. Nu lyder fordringen fra
Guds s@n til hans disciple, til
Himmerigets disciple, som er blevet tilsagt del i Himmeriget og har
taget imod det og ikke samler sig
skatte pi jorden: Ingen kan tjene
to herrer. Elsk Gud helt! Ogsi nir
han tager dit liv! Ogsi med din
mammon!
Hvis man vil, kan man tage Jesu
ord ud af deres sammenh@ng,og
enhver kan bruge dem som sin
livsvisdom. Den, der smiler mest.
lever lengst! Spis drik og v&r
glad, mens du har livet..Nyd alt
det gode, som skebnen har tildelt
dig. Ingen kan lagge en dag til sit
liv ved at bekymre sig. Hver dag
har nok i sin plage. Men den livsfilosofi modsiges af Jesus andre
steder i evangeliet.Jesu ord er mere end banal livsfilosofi. De er ogsA mere end en optimistisk naturromantik. Fugle falder nemlig til
jorden. Liljer visner og bruges i
ovnen. Hans ord forudsretter, at
Gud er til og at mennesker lever i

ansvarlighed over for ham.
Mammon giver mennesker sikkerhed, en illusorisk sikkerhed.
Gud giver mennesker, der s4ger
hans rige og ggr hans vilje, tryghed. Det hcnger sarnmenmed den
fundamentale tanke, at Gud er herre over liv - og d6d. Han har alt
under kontrol - oesi nflr den virkelighed, vi kan G, siger det stik
modsatte. Som den himmelske fader vil han mennesker det bedste.
Bekymringer hjelper intet. Bpn og
handling i tiltro til Guds omsorg er
troens svar, nflr bekymringer pi
egne og Guds vegne fors@ger at
besette os.
Hverken himlens fugle eller
markens liljer er skabt i Guds billede. Det er mennesket.Derfor mi
Jesu disciple have lov til at regne
med, at Gud har desto st@rreomsorg for mennesker. Ogsi nflr det
ender med dod. Det verste er
nemlig ikke at dO, for der er Jesu
disciple ogsi i Guds gode hender
og under hans omsorg. Det varste
er at gi glip af
livet, livet med Gud, her og nu og siden.
Og det bedste er at gore Guds
vilje, s@gedet vigtigste, nemlig
Guds rige, og lregge alt i hans gode hender. Og si tage konsekvenserne af det:
At glede sig over Guds velsignelse i gode dage og lade andre fi
del i denne velsignelse.At holde
Guds velsignelsefor sig selv er en
uting.
At leve troens liv nu i tiltro til
Gud, si sporgsmilet om hvorvidt
man fir et langt eller kort liv ikke
paralysereren si meget, at man ik-

ke lever et fortr6stningsfuldt liv
med Gud nu -trods synd og sygdom og dpd og alskens uretfardighed.
At have tiltro til. at selv om man
ikke marker Guds velsignelse, er
han ikke desto mindre den gode
fader, som har alt under kontrol.
Ogsfl nir man ikke forstir ham.
Uden at nedskrive l4ftet om
Guds omsorg, sidan som den
kommer til udtryk i Jesu ord til
hans disciple, har bide livet og
kristenlivet imidlertid flere facetter, end der kommer til udtryk i
vores tekst. Men her er budskabet:overlad trygt alt i Guds gode
hender. Lad ikke denne verdens
bekymringer besette dig, si livet
med Gud kveles.
Ner f. eks. Paulus skriver: >>Jeg
kender til at have ringe kar, og jeg
kender til at have overflod. I "t og
alt er jeg indviet, bflde at vtere
met og at sulte, bide at have overflod og at lide mangel<<(Fil 4,12) si var han vel ogsi under Guds
omsorg, nir han var sulten. Samme Paulus kendte til at have bekymringer for menighederne (2
Kor 11,28). Alligevel kan han
skrive:>Ver ikke bekymrede for
noget, men bring i alle forhold jeres gnsker frem for Gud i bon og
pikaldelse med tak< (Fil 4,6). Og
apostlen Peter rammer plet, nir
han giver lidettroende kristne fplgende opfordring:' >kast al jeres
bekymring pi ham [Gud], for han
har omsorg for jer< (1 Pet 5,7).
Er det rigtigt, si lad os gore det
- og leve livet nu i tro pfl livets
Gud.
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