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12. søndag i treeiningstida, 31. august 2014

l Kyrkjehelg

Lesetekst: Matteus 6, 24-34:

Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva 
de skal eta, og kva de skal drikka, eller for krop-
pen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir 
enn maten og kroppen meir enn kleda? Sjå på fu-
glane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar 
dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i 
himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir 
enn dei? Kven av dykk kan med all si uro leggja ei 
einaste alen til livslengda si? Og kvifor er de urole-
ge for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! 
Dei strevar ikkje og spinn ikkje, men eg seier dykk: 
Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd 
som ei av dei. Når Gud kler graset så fint, det som 
veks på marka i dag og blir kasta i omnen i mor-
gon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de 
lite truande! Difor må de ikkje vera urolege og seia: 
«Kva skal me eta?» eller: «Kva skal me drikka?» 
eller: «Kva skal me kle oss med?» For alt dette er 
heidningane opptekne av. Men Far dykkar i him-
melen veit at de treng alt dette. Søk først Guds rike 
og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. 
Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgon-
dagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med 
si møde.

n Går det verkeleg an å leve utan bekymringar? 
Me som lever i dagens stressa, oppjaga og mate-
rialistiske samfunn må vel alltid kjenne på eit lite 
snev av bekymringar? Det er menneskeleg å vera 
bekymra. Men Guds ord viser veg ut av det, og Je-
sus vil hjelpe oss til å sjå det heile i eit anna og nytt 
perspektiv.

Dette sentrale bibelavsnittet står under over-
skrifta, «Ver ikkje urolege for morgondagen». Det 
er ikkje alltid like lett for alle. Vi har forskjellige 
føresetnader for livet. Jesus er oppteken av at me 
ikkje skal bekymre oss for mat og drikke eller kva 
me skal kle oss med. Og han viser til fuglane under 
himmelen, kor bekymringslause dei er. Dei verken 
haustar eller samlar, men får likevel den maten dei 
treng av vår Far i himmelen. Og me skal heller ikkje 
bekymre oss for dagen som ligg føre oss, men søkje 
Guds rike og hans rettferd framfor noko anna. Ved 
å leggje livet i Herrens hender skal me tillitsfullt få 
tru at han vil sørgje for oss på beste måte. 

Paulus gir oss dette gode rådet: «Ver ikkje uro-
lege for noko! Men legg alt de har på hjartet, fram 
for Gud i bøn og påkalling med takkseiing.» (Fi-
lipparane 4, 6-7). Det er den beste løysinga. Det 
er viktig med ei berekraftig tru som gir styrke til å 
møte utfordringane i kvardagen. Det går i alle fall 
ikkje an å tene to herrar, både Gud og Mammon, 
seier Jesus. (v. 24). Det skaper berre problem. Trua 
vil hjelpe oss til å setje Gud i sentrum. Gud vil vera 
vår Far som sørgjer for oss og held oss oppe, og 
som hjelper oss til å halde fast ved løfta. «Trua 
sluttar der bekymringane begynner, og bekymrin-
gane slutter der trua begynner». (Georg Müller)

«Sørg du for meg, Fader kjær! Jeg vil ikke sørge. 
Ikke gå bekymret, om min framtid spørre. Sørg du 
for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud all-
mektig, nådig, blid. Sørg for alle dine!» (Landstad)
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Ingen bekymringar?

Biskop Halvor Nordhaug 
var på sitt første oppdrag 
i Kvinnherad då Lina 
Håland vart ordinert til 
sokneprest.

MAGNE KYDLAND
magne@sunnhordland.no

Under gudstenesta i Husnes 
kyrkje søndag vart Lina Hå-
land frå Julebygda i Sand-
nes ordinert til sokneprest 
i Uskedal av biskop Halvor 
Nordhaug. Lina Håland skal 
også gjera teneste i Husnes og 
Holmedal sokn og Fjelberg 
og Eid sokn. Sidan Håland er 
solist i gospelkoret Abraham 
frå Sandnes, stilte koret opp 
med song og musikk på guds-

tenesta. Dei hadde også ein 
konsert i Valen kyrkje laurdag 
kveld. 

– Det er mange som både 
på konserten og gudstenesta 
har teke hjarteleg imot Lina 
som ny prest i kyrkjelydane 

våre. Etter ordinasjonsguds-
tenesta var det velkomstfest 
på Husnes bedehus. Så denne 
helga har det vore ordina-
sjonsfest i to dagar, opplyser 
sokneprest i Husnes og Hol-
medal sokn, Jan Ove Totland

Presteordinasjon er ikkje 
kvardagskost, og prestane i 
den «nye» organiseringa gjer 
teneste i heile Sunnhordland 
prosti.

Med i gudstenesta var ei 
rekkje prestar, og både prost 
Svein Arne Theodorsen og bi-
skop Halvor Nordhaug. Pros-
ten sa innleiingsvis at dette 
var første gong biskopen gjor-
de teneste i Kvinnherad.

To dagars ordinasjonsfest

Sokneprest Jan Ove Anders Totland (t.v.), praksisleiar ved Misjonshøgskulen, Anne Beth Gilja Johansen, Bjørg-
vin-biskop Halvor Nordhaug og Lina Håland under ordinasjonsgudstenesta sist søndag. FOTO: ANDERS TOTLAND

Ordinasjon av ny sokneprest er 
ikkje kvardagskost i Sunnhord-
land prosti. Den raude stolaen får 
ein først på når ein blir vigsla til 
presteteneste av biskopen.
FOTO: ANDERS TOTLAND

12. søndag i treeiningstida
Stord kyrkje
Søndag 31. august kl. 11.00: 
Sprell Levande gudsteneste  
v/sokneprest Aadland Tappel, 
søndagsskulekonsulent Elisa-
beth Fauskanger og kantor 
Overweg. Takkoffer til søn-
dagsskulekrinsen. Kyrkjekaffi. 
Kyrkjeskyss: 402 96 710.

Nysæter kyrkje 
Søndag 31. august kl. 11.00: 
Vervagudsteneste på Jensa-
neset v/sokneprest Vistnes og 
kantor Aadland. Messing-
kvartett tek del. Takkoffer til 
Den indre sjømannsmisjonen. 
Kyrkjekaffi med lappekaker. 

Fitjar kyrkje
12. søndag i treeiningstida  
kl. 11.00. Høgmesse ved 
kyrkjelydsprest Nobukazu 
Imazu. Takkoffer til Det Nor-
ske Misjonsselskap.  

Tysnes kyrkje
Konfirmantpresentasjon 
kl. 11.00 v/ Knudsen. 
Offer: Ungdomsarbeidet.

Reksteren kyrkje:
Konfirmantpresentasjon 
kl. 11.00 v/ Espedalen. 
Offer: Ungdomsarbeidet.

Eid kyrkje
Kl. 11.00 Gudsteneste v/pro-
stiprest Egil Larsen. Konfir-
mantpresentasjon. Takkoffer 
til kyrkjelydsarbeidet.

Moster kyrkje 
Kl. 11.00 Høgmesse. Sokne-
prest Aksel Lygre. Kantor 
Jostein Molde. Nattverd.
Takkoffer til kyrkjelydsarbei-
det.


