
Forbrug eller 
brug for
Livets mening og lykke 
ligger ikke i at forbruge. Vi 
kan ikke leve uden at for-
bruge – men der er noget, 
der er endnu vigtigere
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Forleden sad vi nogle stykker sammen 
og snakkede om det med, at vi lever i 
et »forbrugersamfund«. At vi igen og 

igen hører, at hvis vi skal opretholde vel-
færdssamfundet, skal vi forbruge. Hjulene 
skal holdes i sving; der skal produceres, og 
derfor skal der købes – og forbruges, så vi 
kan købe noget nyt.
 Vi snakkede så om, hvad Jesus har sagt 
om forbrug. Han udtaler sig ikke om ar-
bejdsmarkedskræfter og politiske visioner. 
Måske kan vi sige det så firkantet, at han 
ikke taler så meget om forbrug, men me-
get mere om, hvad vi egentlig har brug for. 
Livets mening og lykke ligger ikke i at for-
bruge. Vi kan ikke leve uden at forbruge – 
men der er noget, der er endnu vigtigere.

Fugle og fæhoveder
Jesus fortæller en historie om en land-
mand, der får en megastor høst og siger 
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til sig selv: Nu har jeg nok til mange år. Jeg 
vil bare slappe af og nyde livet! Og så kal-
der Jesus ham et fæhoved, for samme nat 
dør han. Hvad glæde har han så af al sin 
rigdom?
 Jesus taler også om fuglene på mar-
ken, de små spurve. De lever ubekymret. 
Ikke fordi de lever særligt længe eller med 
nogen form for sikkerhed for altid at have 
mad nok. Men de lever med de mulighe-
der, de får, og så bekymrer de sig ikke me-
re. Så må Gud tage sig af dem. Og det gør 
han. Jesus siger, at ikke én eneste af disse 
fugle falder til jorden, uden at hans him-
melske far er hos dem! Hvad har vi dybest 
set brug for?
 »Søg først Guds rige (det, der hører 
Gud til), så skal alt det andet gives jer i til-
gift,« siger Jesus. Få styr på det åndelige. 
Få styr på det, der bestemmer din evighed 
efter dette liv. Få forbindelse til ham, der 
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skabte dig og kan give dig alt. Og så kan 
du begynde at tænke på alle de andre vig-
tige ting i livet og se dem i lyset af, at det 
vigtigste er på plads. 

Vi får det vigtigste
Jeg synes ikke altid, at jeg »får alt det an-
det i tilgift« sådan lige her og nu. Men jeg 
får det vigtigste – det, jeg allermest har 
brug for: Guds kærlighed og tilgivelse og 
evigt liv. Selvfølgelig skal jeg bruge min 
forstand og se fremad og lægge budget 
osv. – leve et ansvarligt liv med de ting, 
Gud giver mig. Men dybest set må jeg leve 
lige så ubekymret som spurven. Jeg for-
står det ikke helt, men jeg prøver at baske 
med vingerne.

Sprint Aagaard Korsholm 

Læs mere om Gud på:  
jesusnet.dk/gud
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Alexander, Caesar, Charlemagne 
og jeg har grundlagt riger, men på 
hvad bygger vores genialitet? På 
magt. Jesus Kristus har funderet sit 
rige på kærlighed, og til denne time 
vil millioner af mænd dø for Ham.

Napoleon Bonaparte

For således elskede Gud verden, 
at han gav sin enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv.

Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16
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Betydningsfuld som et barn

(Disciplene spurgte Jesus) »Hvem er den største i Himme-
riget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt 
iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke ven-
der om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himme-
riget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den 
største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i 
mit navn, tager imod mig.« 

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 18 vers 1-14

Den største
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Der er mennesker i vores verden, der har 
magt og stor indflydelse på de beslutnin-
ger, der bliver taget. Man kan næsten se 
på dem, at de er vigtige. Præsidenterne i 
Kina, Rusland og USA bare for at nævne 
nogle få. Hvem er den største?
 Jesus’ disciple diskuterede også, hvem 
der var den største. Var det Simon, som 
fik tilnavnet Peter, der betyder klippe. Eller 

de tre, som kom med Jesus op på bjerget 
og så Moses, Elias og Jesus i et evigheds-
lys. Der var nok at prale med. Hvem er den 
største?
 Barnet, siger Jesus. Barnet er den stør-
ste. Fordi det har en fantastisk evne til at 
tage imod. Være afhængigt af andre og 
vedkende sig det. Barnet er afhængigt af 
andres kærlighed og omsorg.
 Forældre viser, hvor betydningsfuldt 

barnet er. De gør alt for det. Dag 
og nat. Deres liv er rettet mod 
barnet for at være sikker på, at 
det har det trygt og godt.
     For Jesus er barnet det stør-
ste. Han har sat det i centrum. 
Han har stillet det ved sin side. 
Han har taget det i sin favn. 
Og selv som voksen kan man 
være barn af Gud.

 
Kurt Ejvind Nielsen


