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Hva er det største og vakreste som finnes i verden? For et umulig spørsmål å 
svare på. Men apostelen Paulus prøvde seg en gang på et slags svar.  Han 
konkluderte slik: «Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men 
størst blant dem er kjærligheten.» Men er det så sikkert? Ikke et vondt ord om 
kjærligheten, det er Guds kjærlighet som holder oss fast i dette livet og det er 
kjærligheten som gir oss grunner til å stå opp om morgenen. Men det er også 
kjærligheten som gjør oss sårbare for sorgen og mismotet. Den minner oss om 
det vi mistet eller det vi aldri fikk. Og Paulus beskriver den i så fullkomne 
ordelag at jeg må slå blikket mitt ned. En slik ubesmittet kjærlighet kjenner jeg 
ikke i mitt eget hjerte. Så er det så sikkert at kjærligheten er størst? Paulus har 
sikkert rett.  Men akkurat i dag holder jeg en knapp på håpet. Størst blant dem 
er håpet. Fordelen med håpet er at det aldri starter i det fullkomne. Håpet 
starter alltid der du er akkurat nå. Det er ingenting ved håpet som er 
fullkomment. For å si det rett ut; jeg er bedre til å håpe enn til å tro og elske. 
Jeg håper det er greit. 
 
Vokalensemblet sang nettopp noen monumentale og svært velkjente ord av 
Jesus. De kalles ofte for saligprisningene og er innledningen til en lang 
sammensetning av Jesus-ord som kalles Bergprekenen. Jesus hadde samlet 
vennene sine og han hadde noe på hjertet. Forestill deg at det er det samme 
som skjer her, akkurat nå, i Uranienborg kirke, Allehelgensdagen 2020: Jesus 
har samlet vennene sine og han har noe på hjertet. Dere er Jesu venner og han 
vet hvordan det er med dere. Han vet at dere har tatt med dere sorg og lengsel 
etter rettferdighet hit. Og så sier han noe til oss om salighet. Kanskje tenker du 
på salighet som en tilstand av glede og avklart ro, en tilstand uten mørke 
skygger. Men det er ikke det Jesus snakker om. Jesus overrasker. Bare vent.  
 
Nå har Jesus samlet vennene sine. Akkurat nå er dere er Jesu venner. Og han 
sier: 
           
    3 «Salige er de som er fattige i ånden, 
          for himmelriket er deres. 
Akkurat nå opplever noen av dere at kreftene ikke strekker til, verken på jobb 
eller hjemme. Kanskje har kravene blitt for strenge og omsorgsoppgavene for 



tunge. Noen ganger blir kapitalen av livsmot og glede er tappet ned til et 
minimum. Tankespinn og bekymring legger seg som en skygge over gleden. 
Men en dag skal du ikke mangle noe. Og akkurat nå er du salig i håpet. 
 
    4 Salige er de som sørger, 
          for de skal trøstes. 
Akkurat nå bærer noen av dere kjærlighetens omkostninger, fordi dere dette 
året har tatt farvel med et nært og kjært menneske. Tapet roper så høyt og 
kjennes så stort! Verken tårer eller lengsler kan bringe tilbake de vi har mistet. 
Men en dag skal tårene tørkes av. Og akkurat nå er du salig i håpet. 
        
    5 Salige er de ydmyke, 
          for de skal arve jorden. 
Akkurat nå står noen av dere bakerst i køen mens andre passerer forbi i 
kampen om oppmerksomhet og posisjoner. Så mange har høye stemmer og 
fremmer sine behov med stor frimodighet, mens andre rykker bakover av 
godhet eller gammel vane. Ydmykhet premieres dårlig, noen ganger bare med 
ensomhet. Men en dag skal de siste bli de første. Og akkurat nå er du salig i 
håpet.   
         
    6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, 
          for de skal mettes. 
Akkurat nå kjemper millioner av mennesker verden over for de mest 
grunnleggende rettigheter, mat og husly for seg og sine nærmeste. Sult og tørst 
etter mat og drikke er også sult og tørst etter rettferdighet. Andre blant dere 
har kjent undertrykkelse og nedvurdering og forskjellsbehandling på kroppen. 
Men en dag skal rettferdigheten seire. Og akkurat nå er du salig i håpet. 
        
    7 Salige er de barmhjertige, 
          for de skal få barmhjertighet. 
Akkurat nå er det noen som gir omsorg til en syk, tar en utstøtt inn i huset sitt, 
løfter et barn opp av grøfta, gir tilgivelsens evangelium til en foraktet synder. 
Men hvem skal trøste trøsterne og hvem skal hjelpe hjelperne? En dag skal du 
selv få den barmhjertighet du gir til andre. Og akkurat nå er du salig i håpet.   
         
    8 Salige er de rene av hjertet, 
          for de skal se Gud. 



Akkurat nå kan Gud kjennes langt borte eller skjult bak mørke skyer og mørke 
tanker. Kanskje har du kjent mer på guds fravær enn på Guds nærvær. Men en 
gang skal vi se ham som han er. Og akkurat nå er du salig i håpet.      
    
    9 Salige er de som skaper fred, 
          for de skal kalles Guds barn.  
Akkurat nå kjemper utallige mennesker mot ufred og uro, inni seg og rundt seg. 
Noen har mistet familie og fedreland på grunn av konflikter. Andre har mistet 
nattesøvn og helse på grunn av konflikter. Men en gang skal alt hvile i Guds 
fred. Og akkurat nå er du salig i håpet. 
 
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker 
vondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i 
himmelen.  
Akkurat nå blir noen tvunget til taushet, fratatt arbeid og verdighet fordi de 
løfter fram troen på Jesus. Noen blir drept for sin tros skyld. Og hver eneste sjel 
som har kjent andres forakt eller vært utsatt for usanne rykter eller blitt gjort 
systematisk gjort narr av, får høre det: Det skal ta slutt. Og akkurat nå er du 
salig i håpet. 
 
På Allehelgensdag pleier vi ofte å vende blikket framover eller bakover. Enten 
tenker vi på det og de som har vært og som ikke er sammen med oss lenger. 
Det var en salig tid da vi hadde hverandre! Eller så vender vi oss mot framtiden 
og tenker på en mulig gjenforening med de som har gått foran oss. Saligheten 
venter på oss når vi skal møtes igjen! Men Jesus sier det ikke på den måten. 
Jesus sier: Salige er dere. Akkurat nå. Mens dere håper og lengter. Det er håpet 
vi vil styrke i denne gudstjenesten. Det er sånt vi driver med her i kirken, vi 
kommer sammen for å styrke håpet, i oss og i verden.  
 
Og klarer du ikke å håpe så mye, be så mye, tro så mye, så skal vi gjøre det for 
hverandre. Det er aldri styrken i ditt eller mitt håp som bringer Gud og 
saligheten nær. Gud og saligheten er her allerede, og ser på deg med et 
barmhjertelig blikk. Gud finner sin vei, trenger seg fram, aldri en sjel for gjemt, 
en angst for stor, en kropp for skjør, en sorg for dyp. Salig er den som lengter 
og håper. 
 
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd…. 


