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Flere gange har jeg hørt polikere udtrykke bekymring for 
sammenhængskraften i samfundet. Det er et ord, der 
brugers om forskellige grupperingers, eller klassers 
tilknytning til fællesskabet. 

Som borgere i dette land hænger vi sammen. Det gør vi 
på tværs af etniske, politiske og økonomiske skel. 
Sammen udgør vi Danmark. Vi har et rødbedefarvet pas 
med Jellingstenens Jesus på den allerførste side. 

Jesus taler ofte om det med at høre til i et rige, for som 
han siger: “Guds rige er kommet nær!”

Det er ikke et rige, som er defineret at grænser, eller som 
udsteder et pas. Det er ikke et rige for mennesker, som er  
født på et bestemt sted, eller for mennesker, der tænker 
ens om alt muligt. Her er det ikke væsentligt om du er 
socialdemokrat eller stemmer på Dansk Folkeparti. Her 
er det ikke væsentlig om du er rig eller fattig, om du er 
mand eller kvinde, om du er lykkelig eller ulykkelig. 

Jesus taler også om et rige, som ikke defineres af de 
succesfulde, af de som hele tiden er på TV, eller af dem, 
som alle andre tilsynelandende lytter til. 

Maria læste et styke fra Bibelen fra os, og det siger os 
her del om, hvem vi er Guds øjne. For i Guds øjne ser vi 
ganske anderledes ud, end verden ser os. 
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De ting, vi tillægger værdi og tilskriver succes, er helt 
anderledes I Guds øjne. 

I dag har vi indledningen til Bjergprædikenen foran os. 

I den, Matthæusevangeliets kapitel 5,6 og syv finder vi 
nogle af de allervigtigste ting, Jesus har sagt. 
Hvis du vil vide, hvad jesus står for, og hvad hans 
mærkesager er, så kan jeg anbefale at læse 
bjergprædikenen. 

Jesus siger: “v3  »Salige er de fattige i ånden,
      for Himmeriget er deres.
       v4  Salige er de, som sørger,
      for de skal trøstes.
       v5  Salige er de sagtmodige,
      for de skal arve jorden……” og sådan gentages 
salige er de… en her del gange.

Salige er et ord, som vi ikke længere bruger så meget. 
Disse ord er oprindeligt formuleret på græsk, som er Det 
Nye Testamentes originalsprog. 

En mere korrekt oversættelse af ordet er, at man siger 
rodfæstet i stedet. 

Disse mennesker, som Jesus fremhæver, er mennesker, 
som ikke er rodfæstede i de ydre ting, som verden 
tillægger stor værdi. 
De er rodfæstede i indre værdier, uafhængige af det som 
ses af andre eller efterstræbes af andre.
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De er som salmernes Bog siger det, som et træ, der er 
rodfæstet ved bækken. Det bærer meget frugt, fordi 
deres rødder når dybt og holder det fast, når det blæser.

Ser du, Guds rige lader sig ikke begrænse, af de ting, 
som vi kan forestile os. 
Guds rige er et kærlighedsrige, som overskrider alle 
grænser, vi overhovedet kan komme i tanke om. 

Det er et rige, hvor alle er velkomne og man kan være 
den man er. 

Der er helt andre værdier på spil, end i denne verden, 
hvor det ydre og overfladiske i den grad hyldes. Her 
handler det om at være rodfæstet. Rodfæstet i Guds 
kærlighed.

I Guds rige er vi rodfæstet i Gud. Det er ham vi er 
forbundet med. Vi har lige set et, eller rettere to, meget 
stærke eksempler på det, da vi døbte Klara og Viola. Vi 
døber dem, fordi vi ankerkender at de tilhører Guds rige, 
for det er de også en del af. 

Guds rige er man en del af, før man fødes og længere 
end livet. For Guds rige begrænses ikke af, hverken 
fødsel eller død. 

I dag fejrer vi livet, og er taknemmelig over at vi kan døbe 
to dejlige piger. Men vi rammes også af, at på festdage 
som denne, bliver det klart at der er nogen, som mangler 
blandt os. 
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Der er menneske blandt os, som fester og sørger på 
samme tid, fordi i dag også er dagen, hvor vi mindes de, 
som er døde. 

Vi mærker savnet og sorgen over dem, og måske indser 
vi, at selvom de er døde, så påvirker det forhold, vi har 
haft til dem stadig vores liv. De betyder stadig noget. Vi 
hænger også sammen med dem.

Måske kan det være en trøst, at Jesus taler om at de 
saliges løn er stor i det himmelske, i Guds rige. 

Jesus taler om Guds rige, som et sted, der ikke 
begrænses af liv og død. Han kalder os til et håb, om at 
vi en dag skal ses med alle de, som er gået foran os til 
Guds rige. En dag skal vi opstå til nyt liv sammen med 
ham. 
Et liv, som Åbenbaringen i Bibelen omtaler således: 
 Nu er Guds bolig hos menneskene,
      han vil bo hos dem,
      og de skal være hans folk,
      og Gud vil selv være hos dem.
       v4  Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
      og døden skal ikke være mere,
      ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være 
mere.
      Thi det, der var før, er forsvundet.1

I Guds rige er sammenhængskraften Guds uendelige 
kærlighed, som er stærkere end alt andet. - Selv døden. 
Og den kærlighed gør at vi hænger sammen i livet og i 
døden. 

 Åb 21,3b-41
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I dag vil vi mindes: 

Sigrid Juul 
Antonio Ribeiro
Elin Askholm Carlsen
Hans Otto Hansen
Marie Nordtorp Bendixen
Kaj Vilner Priess 
Aksel Thorsen
Jens Christian Rønning
Villy Kähne 
Kurt Kristiansen


