15. søndag efter trinitatis
12-09-2021
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 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.« Matt 6,24-34
Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: 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.« 1
Mos 8,20-22; 9,12-16
* Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: 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. Gal 5,25-6,8

