
Det handler om hvile! 

Der er brug for hvile 
- når du er træt efter vel udført arbejde! 
- når du er træt efter hårdt slid, hvor det meste eller alt 
mislykkedes! 
- når fremtids-udsigterne er dystre og fortsat arbejde synes at 
være nyttesløst!  
- når der er så uendeligt meget, som stadig skal gøres, og du 
næsten ikke orker at tænke på det! 

Men hvile i sig selv ændrer ikke på, at det hele afhænger af dig. 
Derimod er det en helt ny situation, hvis du kan hvile ud - og 
derefter leve i en virkelighed, hvor en anden har overtaget 
ansvaret og sørger for dig. 

Jesus giver hvile!  
1) Først priser han sin Fader.  
Han viser os, at han lever i tryghed og glæde, selv om livet er svært! For "på den tid" var Johannes Døber 
dræbt, og modstanden mod Jesus voksede. Også for os kan det være en svær tid. - Alligevel takker Jesus.  
Her begynder vores hvile i dag. Det er befriende og velgørende at høre Jesus sige tak. Og det kan befri os, 
så også vi - midt i modgang og tiltagende mismod - begynder at takke vores himmelske Fader. 

2) Dernæst fortæller han, at Faderen har overgivet ALT til ham. 
Det betyder, at alt ligger i Jesu hænder. ALT! Disciplen og hele disciplens liv. Alt afhænger af Jesus. Han 
kan give os alt, hvad vi trænger til.  
- når vi står midt i livets arbejde med børn, ægteskab, håndværk, studie, menighedsopbygning 
- når vi har slidt os trætte til døden og mærker modstand og nederlag på alle fronter 
- når vi er tæt på at give op - eller når vi har givet op.  
Han bærer ansvaret for alt. Ja, Alt! Da kan vi begynde at slappe af og hvile. 

3) Til sidst indbyder han os!  
"Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile."  
Spørgsmålet bliver så, hvor vi finder ham? Mon ikke der, hvor han har lovet at være? (Se nedenfor).  
Søger vi derhen, kommer vi helt sikkert til ham. Søndagen er en af de dage, hvor vi har lov til at hvile og 
holde helt fri. Hold den hellig. Da bliver det en virkelig hviledag.  

Herre Jesus! Giv os hvile hos dig – også denne sidste søndag i kirkeåret!  

GOD SØNDAG! 
http://vivit.dk/soendag/hvad-handler-det-om.htm 

Uddybende skrifthenvisninger 
Jesus siger ”Kom til mig!” Men hvor finder vi ham? Det svarer han f.eks. på her:  

• I sin menighed: "Hvor to eller tre er forsamlet i hans navn" (Matt 18,20).  
• I Evangeliets forkyndelse: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske 

ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham" (Joh 14,23).  
• Hos dem, som bliver døbt og tror på ham: "Og se, jeg er med er alle dage ..." (Matt 28,18-20)  
• I den hellige nadvers brød og vin: "Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab 

med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme?" (1 Kor 11,23ff). 
”Jeg vil give jer hvile!” Her står noget om "hvile": 

• Hviledag: Gud har givet os en dag, hvor vi må hvile: 1 Mos 2,2-3; 2 Mos 16,23; 20,11.  
• Evig hvile: Hviledagen peger frem mod den evige hvile: Hebr 4,8-10. 
• Frelse af nåde ved tro - uden gerninger: Her er hvile, som fører til frelse i evighed, og som fører til et 

liv i gode gerninger: Rom 3,28-31. 
”Tag mit åg på jer”  

• Et åg er et hjælpemiddel, når man skal bære tunge ting. Ikke en ekstra byrde, men en hjælp. 

• Evangeliet er et "åg", som gør, at byrderne bliver lette at bære. Se 1 Joh 3,23 og 5,3. 
 

Sidste søndag i kirkeåret, 21. nov. 2010 
 
Evangelium: Matthæus 11,25-30 
På den tid tog Jesus til orde og sagde:  
1) "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens 
Herre, fordi du har skjult dette for vise og 
forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, 
fader, for således var det din vilje.  
2) Alt har min fader overgivet mig, og ingen 
kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen 
kender Faderen undtagen Sønnen og den, som 
Sønnen vil åbenbare ham for. 
3) Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og 
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er 
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde 
hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og 
min byrde er let." 


