Altid allerede elsket
Kirkeminister Mette Bock ringede engang i foråret og
spurgte, om jeg ville prædike til gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke ved Folketingets åbning første tirsdag
i oktober.
Sådan en forespørgsel siger man ikke nej til. Det var da
også en stor oplevelse at få lov at prædike for landets højeste
myndigheder: Folketing og regering.
I min prædiken ville jeg gerne markere, at det i år er 500-året
for den lutherske reformation. Og samtidig ville jeg gerne
holde vore politikere fast på det kristne værdigrundlag, som
er bærende for vort danske samfund! For vi lever i en tid,
hvor rigtig mange ting relativeres.
Møltrup Optagelseshjem er netop for
mig at se et levende bevis på, at de værdier, som springer ud af evangeliet, stadig
sætter sig tydelige spor i vores måde at
møde hinanden på. Vi er - i vores måde at
bygge det danske samfund op på - dybt
inspireret af Luthers opdagelser for 500
år siden. Derfor vil jeg gerne her citere et
par sentenser fra min prædiken til politikerne. En prædiken, der i sin helhed kan
ses på Viborg Stifts hjemmeside:
”Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op - mod den
såkaldte afladshandel og pavekirkens praktisering af den.
Disse teser er resultatet af Luthers store opdagelse et par år tidligere. Opdagelsen af,
at Gud ikke er en instans derude, vi som mennesker er på vej henimod for at aflægge
regnskab for, men tværtimod er den virkelighed, vi altid allerede kommer fra. Som vi
har i ryggen, og som derfor sender os ud i verden, som dem der er de ”altid allerede
elskede” – som Peter Bastian udtrykte det.
Altid allerede elsket. Det er, hvad vi som kristne har i ryggen. Kvit og frit. Og
derfor behøver vi ikke konstant at gå og kigge ind i os selv for at overveje, hvad vi
dog skal tage med, den dag vi når frem for Guds ansigt. Vi bliver i stedet befriet til
at løfte blikket, se på de andre og deres behov.
Friheden som den basale sandhed om vores identitet skænkes os i Guds kærlighed,
ved at han bliver menneske i form af Jesus af Nazareth. Og fordi kærligheden kun
findes i relationer, så binder den os til vore medmennesker.
3

Pointen er, at det egentlige liv er det
liv, der bliver mere af, ved at det bliver
delt. Ligesom Kristus selv bliver større,
ved at han deler sig med os. Altså er den
kristne kun igennem at dele sit liv med
sit medmenneske.
At dele og at give er altså den evangeliske pointe, som reformationen med
Luther genfinder. Og det hele begynder
med, at Gud deler og giver sig selv helt
og fuldt – for enhver af os. Underforstået:
Også du er elsket, helt unik og uendelig
værdifuld – gå så ud og del kærligheden
Martin Luther
med andre!
Det er evangeliets modbillede til den menneskelige logik, hvor vi jo tror, at vi bliver
rigere, jo mere vi kan holde for os selv.
Ja, de kristne grundværdier ligger så dybt i vores samfund, at det endda fremgår af
regeringsgrundlaget: ”Danmark er et kristent land.”
Dermed er der ikke sagt noget negativt om andre landes værdigrundlag. Men der
er meldt klart ud, hvilke værdier vi bygger på. Og det er både vigtigt og modigt i
en tid, hvor mange ting relativeres.
Når vi siger, at ”Danmark er et kristent land”, så betyder det noget for vores måde
at forholde os til hinanden på. For så anerkender vi hver enkelts ret til et livsgrundlag. - Gennem selvforsørgelse eller offentlig forsørgelse, hvor det er nødvendigt.
Den enkelte og fællesskabet er hinandens forudsætninger. Og vi vedkender os både
nationalt og internationalt, at ethvert menneske rummer en gudbilledlighed og har
ret til et liv i værdighed.
Og vi anerkender, at livet er smukt, og at vi har et ansvar for at værne om det.

Arv og testamente
Møltrup Optagelseshjem har udarbejdet en lille folder til hjælp ved
oprettelse af testamente.
Folderen kan rekvireres på telefon 97 13 18 00, ligesom den kan hentes på
www.moltrup.dk.
Møltrup Optagelseshjems medarbejdere er gerne behjælpelige ved
oprettelse af testamente. Spørg evt. efter undertegnede.
Viceforstander Svend Arne Sønderby
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Den tyske lutheraner Dietrich Bonhoeffer, der døde i koncentrationslejr under 2.
verdenskrig så sent som 9. april 1945, har sagt det meget stærkt: ”Så længe vi spiser
vort brød sammen, vil vi også have nok i de mindste smuler. Først hvor én vil beholde
sit eget brød for sig selv, fanger sulten an.”
Det var da, Luther indså, at Guds kærlighed er kommet til jord - og blevet dig og
mig til del, som en gave skænket gennem Kristus, at han for alvor kunne tage menneskelivet på sig.
Gudsforholdet er altså ikke til for at guddommeliggøre mennesket. Nej, det er lige
omvendt. Det er Guds forhold til mennesket, der menneskeliggør os.
Det var og er den reformatoriske grundopdagelse, vi stadig kan være mennesker,
samfund og kirke på.
Amen!”
Må vore politikere og vi, som på den ene eller anden måde har med Møltrup Optagelseshjem at gøre, hele tiden lade os korrigere af Evangeliets tiltale, så vi får mod og tro
til at høre, Guds nåde og barmhjertighed og kræfter til at dele livet med hinanden.
- Formand biskop Henrik Stubkjær
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