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Ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet.  

Jeg skal lese en kort tekst fra Matteus. Den handler om tilhørighet.  

Matt. 28. 18-20. 

Alle dager inntil verdens ende, det er bestandig. Jesus er med oss alltid. Jeg 

tilhører ham og ingenting kan skille meg fra hans kjærlighet. Og ingenting betyr 

faktisk ingenting.  

I dåpen får vi den gaven vi kaller tro. Gud gir oss tro. Ånden hvisker den i ørene 

og hjertene våre ustanselig. Ofte kan vi ikke merke det, men vi vet det likevel. 

Vi har fått gaven og ingen eller ingenting kan ta den fra oss. Ikke en gang tvilen 

som kan snike seg innpå. For Han er med oss alle dager inntil verdens ende.  

Vi bæres, eller går, fram til døpefonten i Faderens og Sønnens og Den Hellige 

Ånds navn. Der lyder løftesordet og vannet fukter et lite bart hode eller en 

konfirmantlugg. Kanskje en grå lugg også. Dåpen kjenner ingen alder. Vannet 

minner oss om liv og død. Det kan både ta og gi liv. I dåpen vinner vannet over 

døden. Gir oss evig liv i Kristus. Minner oss om fødsel og vekst. Vi kan vokse i 

både kjærlighet og visdom, i kjennskap og tillit. Vi kan vende oss mot Gud som 

tar oss imot som vi er. Ikke slik vi skulle ønske vi var, men slik vi faktisk er. 

Med alt vårt. Med alle seire og meritter, med alt vi får til og er stolte av og viser 

frem. Med alle sårene og skrammene, med falittene og alt det vi ikke vil at andre 

skal se. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus.  

Å leve med den vissheten, at vi er elsket, tatt imot og ønsket, det er nåde. Vi står 

på skuldrene til dem som har vært her før oss. De som har gått opp stiene, bedt 

bønnene og kjempet kampene livet gir. Noen har stått på det samme stedet som 

oss i kirkerommet og bekjent troen, tatt imot nattverden og gledet seg over 

dåpen. Noen har vært på den samme plassen og gledet seg over kjærligheten og 

inngått ekteskap og noen har sørget over tapt liv og annerledes fremtid. Alle må 
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smake på livet som det er. Og vi gjør det i et grensesprengende fellesskap. «Om 

vi lever eller dør hører vi Herren til», skrev Paulus. Vi døpes inn i de helliges 

samfunn.  

«Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» «Ingen ting kan skille og 

fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus.» 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i begynnelsen så 

nå og alltid og i all evighet. Amen. 

     


