
og frihed forpligter!

Folkekirken - Frikirkerne  
og Den Katolske Kirke 

Det tyske mindretal: 

Hvordan har I oplevet at være borgere i Haderslev, hvor dansk- 
og tysksindede har levet sammen? 
 

Kræver det tid at skabe fred? Og hvordan fastholder vi freden? 
 

Militæret: 

Vi anser, at alle mennesker er skabt lige og har fået rettigheder, 
retten til liv, frihed og stræben efter lykke, og det der giver men-
nesket dets frihedsrettigheder er den kristne Gud? 
 

Frihed spiller en fundamentalt anden rolle i det religiøse. Gud har 
alene suverænitet. Så hvor bliver friheden af? 
 

Præsterne: 

Ofte har vi fokus på, hvad vi er fri fra. Er det et mål?  
En anden vinkel er, hvad vi er fri til. Hvordan håndterer vi det? 
 

Var det bare et indholdsløst reklamestunt englene sang ude på 
marken: ”Fred til mennesker med Guds velbehag”. 
 

Det græske ord for fred, eiríni, betyder egentlig ”at binde sam-
men”. Hvad siger det om fred i vores forhold til andre menne-
sker? Fred efter en krig eller efter en konflikt? 
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Spørgsmål til overvejelse: 

Sange til eftermiddagen 

Frihed er det bedste guld,  
som sol bestråler over muld, 
Lad den dit smykke være! 
Ja, dersom du dig selv har kær, 
da hold den mer end livet værd! 
thi frihed følger ære. 
 
Frihed er en stad så skøn, 
hvor enigheden bor i løn, 
og nabo smukt sig føjer; 
hvor så man skatter egen arv,  
at alle ser på næstens tarv, 
og ingen retten bøjer. 
 
Frihed er det gyldne skjold 
mod avind, list og overvold, 
hvor retsind fører sværdet; 
bag den kan fredens ranker gro, 
men hvor den ej kan fæste bo, 
må freden fly forfærdet. 
 Biskop Thomas af Strängnäs, 1400-tallet. 

Fred til bod for bittert savn 
Gud os gav i Jesu navn, 
fred os købte med sit blod, 
fred os Jesus efterlod. 
Kristendom er i en sum 
fredens evangelium. 

Fred er kirkens velkomstord 
og farvel på denne jord; 
i vor dåb det til os lød, 
skal genlyde i vor død: 
Fred med eder! Herrens fred, 
nu og i al evighed! 
 Grundtvig 1843 og 1845. 


