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Prædiken søndag d. 28. januar  2018.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: 1. Kor 10,13, Salme 46,1-2, Matt 11,28-30
1/2 Sandheder: Gud lægger ikke mere på vore skuldre 
end vi kan bære. 

Vi har mange formuleringer, som vi siger til hinanden, 
som har baggrund i skriftsteder fra bibelen, eller som vi 
tror har det. Vi siger F.eks. Gud lægger ikke mere på vore 
skuldre end vi kan bære. 

I denne måned undersøger vi nogle af disse udsagn, og 
måske opdager vi, at det vi går rundt og siger til 
hinanden, måske kun er halve sandheder. Nogle af 
udsagnende er ligefrem skadelige - vil jeg hævde.

Nogen gange, når vi siger nogle af disse ting til hinanden, 
lukker det det ned for den sunde eftertanke og forhindrer 
os i, at reflektere kritisk over, hvad vi egentlig siger. 

Vi kan altid finde skriftsteder, som kan understøtte alle 
mulige forskellige holdninger. Derfor er det utroligt vigtigt 
at bibelens ords altid fortolkes ind i den tid, vi lever i og 
ses i lyset af hvad vi ved, at Jesus lærte overordnet set. 

Jeg vil gerne tage min tro alvorligt. Jeg vil gerne have at 
biblen har autoritet, men så vil jeg knageme også tillade 
mig selv at undersøge tingene ordenligt og være kristisk. 
Det er baggrunden for denne talerække. 
________________________

Gud lægger ikke mere på vore skuldre end vi kan bære. 
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Hvem har fået det sagt til sig - i bedste mening? 

Jeg husker, at jeg har hørt det, på tidspunkter, hvor jeg 
har syntes at livet var urimeligt hårdt. Jeg har hørt 
præster trøste hinanden med dette - med undertonen, du 
skal være glad for at du har det hårdt. Det er fordi Gud 
bruger dig. 
Alt dette er sagt med de bedste intentioner og med den 
bedste mening for øje. 

Læser man på Kristeligt Dagblads hjemmeside, og det 
gør præster jo, så finder man faktisk også en side, der 
handler om dette. Det er en udbredt blandt kristne, men 
det er ikke det samme, som det er sundt. Lad os tænke 
lidt over tingene. 

Udsagnet står ikke direkte i bibelen, men mange mener 
at inspirationen til dette kommer fra 1. Korintherbrev 
kapitel 10 vers 13, som blev læst for os før: 
“v13  De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. 
Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over 
evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, 
så I ikke bukker under.”

Det græske ord for fristelser, peirasmos, kan også 
oversættes med prøvelser, eller test. Engelske 
bibeloversættelser benytter ofte ordet testning.  

Paulus skriver her til den menighed i den græske 
havneby Korinth som han grundlagde omkring år 51 på 
en af sine missionsrejser. 
Korinth var et af de mere levende steder i datidens 
verden, så den konkrete teksts kontekst, er at der er en 
menighed bestående primært at hedninge-kristne, som 
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forsøger at lægge deres gamle liv bag sig. Livet som 
kristen var ikke nemt, fordi der overalt var alle muligeder 
for at forlade det nye liv, man havde fået. De mange 
templer, de mange tempelprostituerede. Der var alle 
muligheder for at blive fristet. 

Det Paulus siger til dem her, er imidlertid, at der hvor 
fristelsen rammer dem hårdt, er det ikke Guds ønske, at 
man bukker under. Paulus taler om at Gud skaber en 
udvej. 

De var den konkrete kontekst. Nu vrider vi lidt på tingene, 
og det kan man altid diskutere rimeligheden i. 

Lad os bruge ordet prøvelser i stedet for fristelser. 
““v13  De fristelser prøvelser, der har mødt jer, er kun 
menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I 
fristes prøves over evne, men vil sammen med fristelsen 
prøvelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.”

Igen er løftet, at der er en vej ud - eller måske mere 
korrekt gennem prøvelsen. 

Intet sted står der, at vi ikke vil komme ud for prøvelser i 
livet, men løftet er, at der er en vej ud af det. 

Lad os lige vende tilbage til den første del af sætningen. 
Gud lægger ikke større byrder på dig, end du kan bære. 

Her antyder vi, at alle fristelser, prøvelser, tæsk i livet, 
skulle komme fra Gud. Dette medfører, at hvis din 
arbejdssituation er sådan, at du ikke magter det. Eller dit 
liv fisker sig sådan, at der bare er så meget bøvl, at det 
ikke er til at bære, så er den overordnede mening, at det 
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er Gud, der giver dig dette, for at prøve dig. Det bliver 
Gud ved  med at gøre indtil punktet lige før du knækker. 

Giver det mening? 

Det vil jeg tillade mig, at være ganske kristisk overfor. 
Især set i lyset at de ting, vi talte om i den første af 
talerne i denne serie, hvor vi gjorde op med ideen om at 
alt har en mening. 

Hvis ellers Gud gav dig alt det, der tynger, så skulle Gud 
blive ved med at smide ting på dine skuldre indtil lige 
sekundet før, du bukker under. 

Årh - mon det er sådan det er?

Kigger man overordnet på, hvad vi kan læse os til i 
bibelen, så slipper vi ikke for modgang og bekymring. 

Gang på gang siger Jesus, at vi ikke skal være 
bekymrede og rigtigt meget siger han, at vi ikke skal 
være bange. Løftet er, at uanset om det er optur eller 
nedtur, så ønsker Gud at være vores tilflugt og hjælp. 

1. Petersbrev 5,7 opsummerer dette: “v7  og kast al jeres 
bekymring på ham, for han har omsorg for jer

Med andre ord behøver vi ikke over for Gud at lade som 
om, at alt er godt. Vi kan være dem, vi er på godt og 
ondt. 

For Gud ønsker at være sammen med os, også på de 
dage, hvor vi er langt fra perfekte. 
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Gud vil være med os, også når vi intet kan, og vi kan 
stole på, at han vil hjælpe os. 

Jeg vil faktisk foreslå, at vi i stedet for at sige: Gud 
lægger ikke mere på vore skuldre end vi kan bære. 
siger
Gud hjælper dig altid med at bære. 

Overfor Gud er det ok at være slidt og træt. Læg mærke 
til, at Jesus på det tispunkt faktisk kalder dem til sig, som 
er trætte og bære tunge byrder, og han vil give dem 
hvile.  1

Man må hvile sig. Det er helt ok, og når man rejser sig 
igen, er der hjælp til at gå videre. 

Gud hjælper dig altid med at bære. 

Den erfarne sangskriver fra Salmernes Bog får det sidste 
ord: 

Salme 46,1-2
v2  Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler.
v3  Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver
og bjergene vakler i havets dyb,
v4  når vandet larmer og bruser
og rejser sig, så bjergene bæver.   

Amen.

Salme: Vil du følge efter mig

 JF. Matt 11,28-301
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