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Prekentekst: Matt 6, 24-34 

Lesetekst I: Gal 5,25-6,5 

Lesetekst II: 1Kong 17,8-16 

 

Gud bekymrer seg for våre bekymringer 

Biskop Berggrav kalte denne søndagen ”Ikke bekymringens søndag”.  Det er vel mer naturlig 

for oss å tale om  ”Bekymringsløshetens søndag”. Men siste verset i teksten kan også lett 

sette fokuset på dagen:  Søk først Guds rike. Der er nøkkelen i møte med bekymringene. 

 

Utrolig radikal tekst 

Bergprekenen som teksten vår er en del av, spenner over kap 5-7 i Matteusevangeliet. Det er 

en tale som lar oss glytte i den himmelske verden mens vi enda er her på jorda. 

Det er en utrolig radikal tekst og den går i dybden av det å være menneske. 

Tekstens innhold møter vi ellers i evangeliene og i brevlitteraturen. Egentlig er vi ved kjernen 

av det livskall Jesus hadde og har mellom oss. ”Kom til meg alle dere som strever og bærer 

tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” 

Vi blir minnet om at bekymringer er en grunnbestemmelse til menneskets liv. Det opplever 

de fleste mer eller mindre sterkt. Og i de mest ulike bøker er dette beskrevet tydelig som en 

del av menneskelivet. 

Godt er det da at vi blir minnet på at Gud tar oss på alvor i vår uro. Gud bekymrer seg for 

våre bekymringer. 

Teksten avslutter med å sette det rette fokus i vår hverdag. La Guds rike slippe til. Der ligger 

nøkkelen til frihet. 

 

Forkynne med ydmykhet 

Livet arter seg forskjellig for oss mennesker. Det bør fylle en forkynner med ydmykhet og 

varhet i møte med denne teksten, som kan virke ganske provoserende på mennesker som er i 

den dypeste fortvilelse og sliter med å bli kvitt bekymringene som tærer på krefter og 

livsmot. 

 

Noen mennesker har det bare slik at de er varere enn andre i følelseslivet, og om de av hele 

sitt hjerte ønsker å være fri fra bekymringer, makter de det ikke. Vi må ikke legge sten til 

byrden ved å mase om å legge bort alt som bekymrer. 



Det er viktig å merke seg at det er ingen bydende befaling, men en vennlig innbydelse Jesus 

gir oss. Det vil med andre ord si at vi er ved kjernen av evangeliet. Jesus kom inn i vår verden 

for å bære menneskenes bører, men også for å gi kraft til å bli stående i det som er krevende i 

livet. 

”Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse 

med takk! Og Guds fred som går over all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus 

Kristus.” Fil 4,6. 

Dette verset minner oss om en viktig sannhet: Menneskets egentlige frihet ligger i dets 

binding til Gud. Har du lagt merke til nøkkelen i dette verset som gis oss i møte med 

bekymringer? Vi skal få utøse våre bekymringer for Jesus og takke Jesus for at han hører og 

vil svare oss slik han ser er best. 

 

Jesus snur alt opp-ned 

Første gang Bergprekenen ble talt, var det til mennesker som strevde med livet sitt, ikke bare 

på det allmenne planet, men innfor Gud. Jødene levde i en tradisjon der freden og 

tryggheten lå i å følge et mønster i sin Guds-dyrkelse. De måtte prestere for å få trygghet. 

Jesus snur alt på hodet. Fellesskapet med han er viktigst både for å være en himmelvandrer 

og for livet her og nå.  Den tyngste byrde og bekymring er vårt eget liv i møte med Gud, om vi 

ser vårt liv i Guds lys. Jesus er friheten vår til å være en glad og trygg himmelvandrer. 

Det er lett å falle i den grøften at alt fokus ligger på å være uten bekymringer. En slags slapp 

sorgløshet. Det er bekymringer som er viktig i livet vårt og som alltid må få lov til å være der. 

Ikke minst nøden for våre medmenneskers frelse. 
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