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Prædiken til Alle helgens dag
Matt. 5, 13-16

Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men
hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes
med? Det duer ikke til andet end at smides ud og
trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by,
der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.
Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de
ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som
er i himlene.« Matthæusevangeliet 5,13-16

I Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.
Ingen er alene i verden.
Det er det, Jesus lige har sagt til sine disciple.
Ingen er alene i verden.
”I er jordens salt” og ”I er verdens lys”.
I er forbundet med jorden og saltet.
I er forbundet med verden og lyset.
I er noget for nogen.
I er f.eks. salt og lys.
At være til er at være til gavn.
Disciplene er jordens salt.
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Der er ikke tale om, hvad de skal blive, men
om hvad de er. De er jordens salt, og de er
verdens lys.
Ingen er alene i verden – for i samme åndedrag siger Jesus til dem, at det, de er, er de
for andre.
Saltet har en evne til at holde råddenskaben
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stangen. Og lysets magt ligger i at fortrænge
mørket. Disciplene er salt og lys, fordi de er
kaldet til det af Jesus. De er blevet betroet
at være salt og lys.
”I er jordens salt” og ”I er verdens lys”.
Jesus forventer sig ikke så lidt af sine disciple.
Vi er salt og lys – det er ikke lige meget, om
vi er her eller ej.
Vi får betydning fra Gud, og vi giver hinanden betydning.
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Ingen er alene i verden, for vi har hele tiden
nogen at være salt og lys for.
Vi har kraft som salt, og vi kan skinne som
himmellys, skønt af de små.
Vores lys afspejler ikke vores egen fortræffelighed, men genspejler Guds mening med
os.
Vi lyser i verden – alene af den grund, at vi
er oplyst af noget større end os selv, af Gud.
På Alle helgens dag mindes vi de mennesker, der har kastet lys ind i vores liv og vores verden.
På hver deres måde har de gjort livet rigere
og større for os, end det ellers ville have
været.
Det er anledning til taknemmelighed.
Vi er ikke perfekte eller fuldkomne, og da
slet ikke helgener.
Vi har fået muligheden for at leve, ikke nødvendigvis lykkeligt, men måske menings-

fyldt, mens vi tager livtag med tingene.
Og det er os, der er blevet betroet at være
salt og lys i verden.
Hver især gør vi en verden til forskel.
Enhver af os kan lyse.
Vi kan alle sammen give andre håb og trøst,
kærlighed og omsorg.
Ingen er alene i verden.
Det hænder, at man føler sig alene i verden.
Når savnet åbner sine øde vidder.
Når vi skal over gåders afgrund, som vi synger om det i salmen Nu åbner savnet sine
øde vidder (DDS 659)
Der er meget, vi slet ikke forstår.
Vi leder efter svar, men der gives ingen færdige svar.
Men der gives en trøst, der gives en tro på,
at

her i din nød, hvor alt er fyldt af fravær,
er Gud dig nær og rækker dig sin fred.(DDS
659,1)
Ingen er alene i verden.
For gennem sorgen når du nye dage,

hvor nye hænder venter på din hånd.
Og fra vor fremtid kommer Kristus til dig
og fylder alt med nærvær og med fred.(DDS
659,3)
Ingen er alene i verden.
Det tror vi - og det er derfor, vi mødes her i
kirken.
Vi er forviklet med hinanden, og Gud er forviklet med os og verden.
Det blev han for alvor, da han lod sin søn
føde som et menneske, og dø som et menne-

ske.
Og siden viste han os vejen frem ved at lade
sin søn opstå fra de døde som den første af
alle mennesker.
Vejen frem er vejen hjem.
Vejen frem går vi med Gud ved siden,
og vejen hjem viser han os, når han vil.
Fra fremtiden kommer Kristus til os og fylder alt med nærvær og med fred.
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig
Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i
al evighed. Amen.
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