
Vær ikke bekymrede… 

15. søndag efter trinitatis 
 
Jesus siger til sine tilhørere: ”Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og 
drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen… Se til himlens fugle… Læg mærke til, hvordan 
markens liljer gror”.  
 
Den islandske digter Einar Már Gudmundsson har lige udgivet digtsamlingen Til rette 
Vedkommende. Her finder vi et digt, som er båret af den samme ånd: 
 
Det er aften. 
Alting er klart. 
Jeg kan se at Gud pudser stjernerne. 
Han pudser dem med skyernes hvide klud 
og hører Stairway to Heaven. 
 
Det klinger gennem de åbne vidder, 
over galakser og vidder, 
klinger gennem hele verden, 
fra himlenes højtalere. 
 
Såre godt, tænker han 
og lægger en ny sang på grammofonen. 
 
Digtet gør mig glad, ligesom Jesu ord og hans henvisning til fuglene og liljerne giver mit sind vinger 
De opmuntrer til letsind, giver livslyst og glæde. Hvilken lethed!  
 
 
Bekymringer 
”Vær ikke bekymrede for jeres liv, for klæderne og maden,… men søg først Guds rige ”.  
Det er godt og helt nødvendigt at få de stærke ord fra Jesu Bjergprædiken at høre igen og igen, for 
vi mennesker er af natur bekymrede. Det ligger til os, hører til det at være menneske. Vi danskere 
siges ganske vist, at være nogle af de mest ubekymrede, men vi bliver nu også let fyldt af 
bekymringer. Trods al velstand er der også mennesker her i landet, som har meget lidt, og som 
dagligt må bekymre sig for maden og klæderne, for underskud på budgettet. Og vi er mange, som 
bekymrer os fremtiden, for global opvarmning og alle de andre forhold, som kan forandre og 
ændre vores dagligdag. Vi frygter for fremtiden, ozonlagets forsvinden, tilfældig vold og nye krige. 
Og vi bekymrer os ikke mindst for helbredet, vores eget helbred. 
  
Søg Guds rige 
Bekymringer findes. Det er et vilkår, men vi behøver ikke at dyrke bekymringerne og lade dem løbe 
af med os. Det handler i stedet om at være til stede i tiden, at se Guds under og gaver - ja søge 
Guds rige, se til himlens fugle og markens liljer.  
At søge Guds rige er ikke at søge vort eget, men at søge det, vi er givet og får i livet af Gud og af 
hinanden.   
Det er at godt have øje for det blivende, for det, som betyder noget, kærligheden, venskabet, 
naturen, livet, som vi deler og er givet af det sted, vi lever og bor.  
 



Det helt derfor også helt afgørende er at høre, hvordan Jesus fortæller os, at livet ikke blot skal 
anskues som fremtidig tab. Jesus peger i stedet på sit rige og vil at vi skal søge Guds rige, dvs. han 
minder os om, at livet først og fremmest er en gave, at glæden og det at være ubekymret vokser 
frem i lyset af Guds kærlighed og nåde.  
 
God søndag. 
Elof Westergaard, biskop Ribe stift 
 
   
  

 


