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           Retfærdighed og tingenes værdi. 

”Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være”. Matth.6:21. 

”Det sted hvor din skat er, er stedet du mest ønsker at være, og ende op med at 

blive”. Matt.6:21. (Dansk oversættelse af ”The Message”). 

Refleksion. 

I sin bog ” Retfærdighed: Hvad er det rigtige at gøre?” siger Michael J Sandel ”Retfærdighed 

handler ikke kun om den rigtige måde at distribuere ting. Det handler også om den rigtige måde 

at værdsætte ting”. 

Vi finder en anden tanke i Matth. 6:21 som siger: ”Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være”. 

Så spørgsmålet, som kræver et svar fra os er: Hvilken værdi lægger jeg i ting og hvor er mit 

hjerte? 

I Johs. 3:1-16 læser vi historien om Nikodemus. Han forstod sig på, og holdt sig tæt til de ting 

som sikrede hans sociale status og gjorde at han havde tilstrækkeligt. 

En klog mand sagde engang: ”Hvad du holder fast ved, holder fast ved dig. Hvad du omfavner, 

omfavner dig”. 

Da Nikodemus blev tilbudt noget af evig betydning, fik han at mærke, at hans værdisystem blev 

udfordret. 

Vi lever i en verden hvor klasseforskel mellem mennesker betyder at nogle af os har meget, mens 

andre ikke har nok til bare at have et tålelig liv. 

Vi, Guds børn, bliver nødt til at sikre at de af os som ”har”, beholder vores liv i et balanceret 

perspektiv, så vi ikke bliver åndelige fattige, til skade for vores brødre og søstre som er socialt 

fattige. 

Hvad sætter vi pris på? Hvad er vores skat? Hvor er vores hjerte? 

Bøn. 

Tæt på Hjemmet. 

Gud, vi har en tilbøjelighed til at se på vores materiale rigdomme og foretrukne sociale status som 

bevis på din velsignelse. Nikodemus og den rige unge mand minder os om at vi skal passe på at vi 

ikke overser vores åndelige fattigdom. 

Herre, vi undres over hvorfor vi er så opfyldt af jagten på at få nok til os selv. Vi ved vi er svage, 

men vi insisterer på at lade som om vi er stærke. Hvorfor er vi så ambivalente – så draget af 

vores egne interesser og dog parate til at lade dig regere i os? Vi har ikke glemt at du skabte os, 

men at du ikke tvinger os. Gud lad os vandre for langt væk fra dig. Hold os tæt nok i din nærhed, 

så vores egne interesser vil blive mere og mere forenet med din vilje. Amen. 



Uden for vores grænser. 

Gud, saml mennesker med samvittighed og overbevisning til at reagere på både åndelige og 

sociale behov alle steder. Giv dem en passion/lidenskab for det mulige. Giv dem visioner til at gøre 

umenneskelige steder, menneskelige. Inspirer dem på måder som skaber muligheder for 

mennesker til at bevare deres liv med værdighed. Hvor end disse principfaste mennesker lever og 

hvad de tror på, giv dem en følelse af at de er en del af din vision til at skabe retfærdighed, elske 

barmhjertighed og vandre ydmygt med Gud som skabte dem. Amen. 

For vores Nationers ledere. 

Herre, vi er et folk som bliver ledt af andre mennesker. Vi kender vores egen menneskelige 

svaghed og de nederlag vi ikke søgte og de fejltagelser vi ikke ønskede at begå. 

Så vi ved at vores Nationers ledere også har deres begrænsninger af deres egen menneskelighed. 

Vi beder dig Herre, at din visdom, din Nåde og din styrke må have indflydelse på vores Nationers 

beslutningstageres liv, så at de vil søge retfærdighed for deres folk, lede med integritet og 

intelligens og søge at forbedre forholdene for deres borgere, mere end at samle sig personlig 

rigdom og ære. Amen. 

For Guds kirke. 

Herre, vi er et folk som kalder på dit navn og søger at leve efter din vilje. Vi anerkender at vi ofte 

svigter dig, og alligevel har du lovet din evige kærlighed og tilgivelse og Nåde. Vi holder os til 

disse løfter, så Herre, hjælp os til at huske at vi skylder dig meget. 

Lad os være ét folk, af barmhjertighed og kærlighed som sætter pris på de ting fra Gud og hvis 

hjerter der er forpligtigede til at passe på og støtte hele dit skaberværk, gennem liv som udtrykker 

kærlighed og venlighed. Så vi er retfærdige, elsker barmhjertighed og vandrer ydmygt med dig 

Gud. (Mikas 6:8). Amen. 

”Men han har allerede gjort det enkelt, hvordan vi skal leve, hvad vi skal gøre, hvad Gud kigger 

efter i mænd og kvinder. 

Det er ganske enkelt. Gør hvad der er retfærdigt for din næste, vær barmhjertig og loyal i din 

kærlighed, og tag ikke dig selv alvorligt – tag Gud alvorligt. Advarsel: Gud kalder på byen. Hvis du 

ved hvad der er godt for dig, så lytter du. Så lyt alle samen. Dette er en alvorlig sag”. Mikas 6:8. 

(Dansk oversæt. Af ”The Message”). 

 

 

 

 


