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At leve ret, mens man retter op på uretten.

Jesu mission udmønter sig i en enkelt vision med to dimensioner. 

Hans håb for en genoprettet menneskehed sigter mod velbefindende for mennesker, som er åndeligt fattige, og 
mennesker, som er socialt fattige. Og i deres midte markerer retfærdighed og retskaffenhed begivenhederne i hans 
dage og nætter. Jesus lever ret og gør livet ret for andre.

I Jesu terminologi er det at elske det samme som at være retfærdig. At være retfærdig er at elske. Og når vi siger, 
vi følger Jesus, er vi retfærdighedens disciple. Jesu mission på jorden i hans tid er vores mission på jorden i vor tid. 
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JESUS OG RETFÆRDIGHED
At leve ret, mens man retter op på uretten.

INTRODUKTION

Jesu første dage var fulde af fattigdom. Familien var på rejse. Der var ingen værelser til rådighed – nogen steder. En 
stinkende stald i en lade var Jesu startsted i livet. Detaljerne angående begivenhederne omkring natten, hvor hans 
fødsel fandt sted, er i det store og hele ukendte. Måske var der en jordmoder på et nærliggende hotel. Selvfølgelig 
var der nogen, der kom med vand og en balje til at bade det nyfødte barn i. Hvad der helt specifik skete, bliver vi nødt 
til at gætte på. Vi ved, at det var en trøstesløs begyndelse. Kun det mest essentielle var der. 

Vi ved også, at fødslen ikke foregik i al ubemærkethed. Hyrderne, som passede deres pligter ude i natteluften, blev 
æret med den første bekendtgørelse. De skyndte sig og blev de første tilbedere af dette specielle barn. Hyrderne 
tænkte ikke meget over stedet, hvor Jesus var født. De havde været i mange lader før. De havde det fint med at knæle 
ned på strå. De forstod ikke urimeligheden i Guds søns ringe begyndelse. 

Dilemmaet for os, der følger Jesus, er at forbinde Jesu første dage med hans fortsatte mission. De beærede hyrder 
var fattige. Deres arbejde skaffede dem knapt mad på bordet. Men de blev de første tilbedere. Som eksempel på 
Guds forkærlighed for de fattige var hyrderne historiske, åndelige helte. De minder os om, at Guds hjerte stadig er 
rettet mod dem, der er tvunget til at leve med mindre.

Jesu formulering af hans mission på jord er bedst udtrykt i hans tiltrædelsestale afholdt i hans hjembys synagoge. 
Igen identificerer han sig med de fattige:

Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste 
sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas´ bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: 

Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig. 
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren. 
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Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da be-
gyndte han at tale til dem og sagde: ”I dag er dette skriftsted, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse” (Lukas 4-16-21).

Tidligt i sin tjeneste vendte Jesus hjem til Nazaret. Rygterne spredte sig om hans undervisning og mirakuløse 
kræfter. Han var inviteret til at prædike i den lokale synagoge, hvor han havde tilbedt som barn. Jesu tilhørerskare 
var denne morgen fyldt med skeptikere. ”Hvad gør Maria og Josefs søn nu? Kan der komme noget godt fra Nazaret?”

Fornemmende, at det var et særligt øjeblik, benyttede Jesus lejligheden til at fremlægge sin mission. Han læste den 
hebræiske tekst fra den højtagtede profet Esajas (61:1-2). Og da han var færdig, rullede han skriftrullen sammen og 
sagde sådan helt grundlæggende: ”Lad mig fortælle jer, hvad det her betyder.”

Essensen af Jesu mission er fanget i en enkelt vision – en vision med to dimensioner. Jesu håb for en genoprettet 
menneskehed har et dobbelt fokus: Folk, som er åndeligt fattige, og folk som er socialt fattige. 

ÅNDELIGT FATTIGE: Jesus begynder med en personlig påstand: ”Herrens ånd er over mig.” Jeg er blevet berørt af 
Gud, og jeg er i berøring med Gud. Og den gode nyhed, jeg bringer til de af jer, som er åndeligt fattige, er: Du kan også 
komme i berøring med Gud.

SOCIAL FATTIGDOM: Jesus forstår den sociale fattigdoms systemiske natur. Han ser fattige mennesker som de, der 
holdes fanget. De er undertrykte. De er ofre for deres omstændigheder. Folk, der er socialt fattige, behøver øjne til at 
se bag de barrierer, der fængsler dem. De har brug for at blive befriet for at opleve en ny fremtid. 

De sektioner, der følger, vil igen og igen åbenbare, at Jesus levede ret – at retfærdighed var hans måde at leve på. 
Materialet vil også vise, at Jesus gentagende gange rettede op på uretten – at det at søge retfærdig for andres skyld 
var både hans hensigt og praksis. Jesu mission havde to skarpe sider. Han vågnede om morgenen med en vision 
for folks åndelige velfærd og han inkluderede også muligheder for mennesker, hvis vanskelige stilling i livet var be-
grænset af undertrykkende og livsfornægtende kræfter. Jesus levede ret og rettede op på uretten. Og for de, som 
hævder at være Jesu efterfølgere, er Jesu mission på jorden i hans tid vores mission på jorden i vor tid.    
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SEKTION A

JESUS OG RETFÆRDIGHED: AT INKLUDERE DE UDSTØDTE

At opleve at blive udstødt er traumatisk. Det er ligesom at få det røde kort under en fodboldkamp. Du er på banen, 
afleverer bolden under angrebet og opfanger den i forsvaret. Så pludselig efter at have begået, hvad en partisk 
dommer mener er en bevidst fejl mod modstanderen, er du på sidelinjen og ude af spillet. Tragisk nok, i det virkelige 
liv, forlader mange mennesker aldrig sidelinjen og kommer ind i spillet. Uden at bryde reglerne eller med vilje at have 
skadet andre har de fået det røde kort. De er ikke berettigede til at spille med i livets spil.

1. AT VISE MEDFØLELSE MED DE SOCIALT UDSTØDTE

Vores verden kan være et uvenligt sted. Kastesystemet kan have mange forskellige konfigurationer. Social fordøm-
melse kommer til udtryk gennem mange forskellige ansigter. De skamferede, de handicappede, de psykisk syge og 
selv børn, der bliver mobbet på skolens legepladser, kan være ofre for uretfærdighed uden at være skyldig i andet 
end at være sig selv. De er udstødte. De er simpelthen ekskluderet. Og deres uretfærdige eksklusion er ydmygende. 
Historisk dilemma: Spedalske

På Jesu tid var spedalske ofre for diskrimination uden egen skyld. De var socialt udstødte. Deres kroppe var angrebet 
af hudlæsioner, der fysisk skamferede deres lemmer og øjne, og spedalske var udsat for social udskillelse. De var 
ekskluderede. 

I gammeltestamentlig tid var en af de mest berømte spedalske Na`aman. En prominent mand, ”aramæerkongens 
hærfører Na`aman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde Herren givet Aram sejr. 
Men manden var blevet spedalsk.” (2. Kong. 5:1) Og som spedalsk krævedes det af selv Na`aman, at han råbte: ”uren, 
uren”, når folk nærmede sig til ham. Selv om den udmarvende sygdom nu er til at behandle og ikke smitter, har ofre 
været og er stadig dømt til at være socialt utilpassede og dømt til social isolation. 

I dag er der ifølge Verdenssundhedsorganisationen omkring 200.000 mennesker, som stadig lider af spedalskhed. 
Grupper med høj sårbarhed findes stadig i visse områder af Angola, Brasilien, Den demokratiske republik Congo, In-
dien, Madagaskar, Mozambique, Nepal og Tanzania. Disse lande arbejder fremdeles hårdt på at udrydde sygdommen 
og fortsætter med at intensivere deres spedalskhedskontrollende aktiviteter.
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At møde Gud i den bibelske beretning

Giv dig selv lov til at rejse til et nyt åndeligt sted. Tillad dig at hvile på dette nye sted, inden du udforsker din næste 
rejse. 

	 •	Læs	de	tre	nedenstående	tekster	højt	lige	efter	hinanden.
	 •	Uden	at	diskutere,	læs	stykkerne	i	stilhed	og	lad	teksten	tale	til	dig
	 •	Tænk	efter	i	stilhed
	 •	Del	jeres	tanker	med	hinanden	uden	at	afbryde	hinanden
	 •	Når	alle	har	delt,	inviteres	hver	person	til	at	komme	med	en	afsluttende	kommentar

Jesus renser spedalske

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for 
ham og sagde: ”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv 
ren!” Og straks blev han renset for sin spedalskhed 
(Matt. 8:1-3).

Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en lands-
by, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: ”Jesus, Mester, forbarm dig over os!” Da han 
så dem, sagde han: ”Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!” Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én 
af dem vendte tilbage, da han så, han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt 
for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: ”Var der ikke ti, der blev rene? Er det kun 
denne ene fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?” Og han sagde til ham: ”Stå op og gå herfra. Din tro 
har frelst dig” (Luk. 17:11-19).

Da kom der en spedalsk hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham og sagde: ”Hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus 
ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv ren.” Og straks forlod spedalskheden ham, 
og han blev ren (Mark. 1:40-44).

Aktuelle udfordringer

Medfølelse er motiveret af empati. Det genererer opførsel, der ser livet ud fra den andens  perspektiv. 
Sand medfølelse fører til handlinger, der åbner døre, så ekskluderede kan blive inkluderede.
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At identificere de socialt udstødte

De socialt udstødtes skala har adskillige niveauer. Det er tydeligt, at nogle oplevelser af eksklusion er mere smerte-
fulde end andre. Barndomsminder kan stadig skabe dybe følelser ind i voksenlivet. At blive afvist af din cirkel af 
venner, at leve med en indlæringsvanskelighed, dumpe en årgang i skolen eller altid være den sidste person, der 
vælges til sportsholdet kan efterlade følelsesmæssige ar. Kulturel afvisning kan være noget så simpelt som at være 
født som en pige eller skulle håndtere et stigma som at være testet positiv for HIV/AIDS. 

På den religiøse front kan kvinder blive udelukket fra lederskabsroller eller isoleret i særlige afdelinger under tilbe-
delse. I nogle kredse kan det at være fraskilt eller leve som aleneforælder føre til relationel fremmedgørelse. At have 
en særlig seksuel præference eller involvere sig i en særlig livsstil eller opførsel kan lukke døre til menneskers liv. 
På de udstødtes skala kan måden, andre mennesker behandler dig på, være sværere at håndtere end den følelses-
mæssige vægt af at være fysisk skamferet eller mentalt udfordret. Og så er der rækken af økonomisk ulighed. Hvis 
du er permanent arbejdsløs, modtager af socialhjælp eller bor på gaden uden en adresse, hvor staten kan sende dig 
dine penge, kan du forvente et ”adgang forbudt”-skilt på næsten hvert et hjørne. 

• Fokuser på dig selv først

Tænk tilbage for at identificere et tidspunkt, hvor du blev udelukket – en lejlighed, hvor du var udstødt. Brug enkle 
ord, beskriv, hvordan du følte det. Skriv ordene ned og lad dem vække dine følelser. Vær ærlig omkring, hvordan de 
får dig til at føle. Del din oplevelse med andre. 

• Identificer nutidens socialt udstødte

 Mit hjemland
	 	 •	Identificer	to	eller	tre	grupper,	som	er	ekskluderede	–	som	er	udstødte.	
        Vær specifik og tænk bredt.

 Min kirke/trossamfund
	 	 •	Identificer	mennesker,	som	er	udstødte.	Vær	ærlig.	De	bliver	måske	tolereret,	men	er	de	virkelig	 
       velkomne? Igen, vær specifik. 

 Mine globale naboer
	 	 •		Identificer	mindst	to	folkegrupper,	som	er	udstødte.	Vær	opmærksom	på	dem,	som	er	ofre	for	 
      stigma og diskrimination.  Folk med HIV/AIDS er et åbenlyst eksempel. Skriv andre på listen.
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Se igen på listen af mennesker i de tre kategorier, som er blevet identificeret som udstødte. Vælg en person eller 
gruppe fra hver kategori og beskriv barmhjertighedshandlinger, som resulterer i, at udstødte kommer ind i varmen – 
hvor de ekskluderede kan blive inkluderet.

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor Gud, vi omfavner vores medborgerskab som en gave. Vi erkender, at vi ikke har noget valg med 
hensyn til, hvor vi er født eller hvilken slags familie, der bragte os ind i denne verden. Skænk os øjne til at se disse 
i vort samfund, som lever iblandt os som udstødte. Beskyt os mod den forhærdelse af ånden i vort indre, der kan 
vende os bort fra de mennesker, som behøver vores barmhjertighed allermest. Amen

Udenfor vores landegrænser: Gud, vor Skaber, vi ønsker at se os selv som globale borgere. Vores intention har aldrig 
været at være fængslet i vores egen lille verden. Vi behøver heller ikke have komfort som vores endelige destination. 
Når der kommer mulighed for, at vi kan række uden for vores selvskabte grænser, hjælp os da til at modstå fristelsen 
til at forblive tæt på hjemmet. Inspirer os til at ligne Jesu efterfølgere. Amen.

Tilføj dine specifikke bønner for dem tæt på dit hjem og for dem udenfor dine landegrænser

2. AT PROTESTERE IMOD KØNSDISKRIMINERING

Den kulturelle scene på Jesu tid var et kludetæppe vævet af romersk, græsk og hebræisk tradition. Der var et intri-
gant samspil mellem politisk magt, sociale skikke og religiøs indflydelse. I Jesu samfund var sociale skikke og religiøs 
praksis de mest dominerende kræfter. Selvom behandlingen af kvinder ikke kunne sidestilles med stigmatiseringen 
af de spedalske, stillede summen af den romerske, græske og hebræiske indstilling overfor kvinder dem klart ringere 
end deres mandlige modparter. Kvinder var andenklasses underdanige mennesker. 

Historisk dilemma: Kvinder

Mange fortalere for kønslig lighed vil hæve deres stemme og spørge: ”Så hvad har egentlig ændret sig?” 
De vil argumentere med, at underkuelsen af kvinder stadig er et problem i dag. Religiøse fordomme, der forfordeler 
mænd, er stadig en realitet i nogle kristne traditioner og i mange kirker. Debatten fortsætter, om hvem der er hoved, 
og i hvilke tjenester kvinder kan tillades. Mange virksomhedsbestyrelser har en overrepræsentation af mænd, der 
bibeholder magten. Selv i det, vi kalder ”oplysningens tidsalder”, fortsætter mange mennesker med at tro, at en 
kvindes primære rolle er at føde børn og tage sig af hjemmet. Selv når kvinder ikke er bundet til disse roller, er de ofte 
stadig fanget i fælden mellem jobbets forventninger og hjemmets. Sammenligner vi omstændighederne med Jesu 
dage, fremmes kvinders rettigheder mange steder i den moderne verden.
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I Jesu kontekst og tid blev kvinder betragtet som mindre betydningsfulde end mænd. Den nytestamentlige kultur 
blev levet i skyggen af Det gamle Testamentes normer. Arven efter Eva, ”fristerinden” fra Edens have, fortsatte. 
Ugifte kvinder måtte ikke forlade deres fars hus. Gifte kvinder var bundet til deres ægtefællers hjem. At tale til frem-
mede eller vidne i retten var forbudt. Kvinder var under mænds autoritet – mere som ejendom end som en person.  
Deres status var ”slavelignende” mere end at leve som værdige mennesker. Ophøjelsen af Maria, Jesu moder, og 
medtagelsen af Magnificat i Skriften står i kontrast til denne tids kulturelle praksis. 

Jesus var en social revolutionær og en religiøs innovatør. Jesus gav plads for kvinder i sit liv, hvor indflydelsesrige 
mennesker udelukkede dem. Nedenstående afsnit illustrerer, hvordan Jesus protesterede imod kønsdiskriminerin-
gen, der hvirvlede omkring ham. 

At møde Gud i den bibelske beretning

Drukn al støjen i dit forstyrrede sind.
I stille ærbødighed vær åben overfor at modtage, hvad Gud giver dig.
Forbered dig på at leve frelsens historie.

•		Uden	at	kommentere,	læs	de	tre	tekster	nedenunder	højt	efter	hinanden
•		Læs	stykkerne	for	anden	gang.	Lyt	efter	et	ord	eller	en	sætning,	der	fanger	din	opmærksomhed
•		Overvej	den	tanke	i	to-tre	minutter
•		Del	dine	tanker	højt	i	enkle	udtalelser	uden	nærmere	uddybning
•		Lyt	nøje	til	hinanden	for	at	se,	om	de	andres	kommentarer	har	forbindelse	med	din	idé
•		Tag	nogle	få	øjeblikke	til	at	reflektere	over,	hvad	du	har	hørt
•	Hvis	en	andens	observation	har	forbindelsen	med	din	iagttagelse,	så	kommenter	på,				 
    hvordan de to ideer forstærker hinanden.

Jesus besøger Martha og Maria
Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun 
havde en søster, der hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt opta-
get af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: ”Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om 
at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede hende: Martha, Martha! Du gør dig 
bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages 
fra hende” (Lukas 10: 38-42).
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En pige genoprejst til livet og en kvinde helbredt
Mens han talte til dem om dette, kom en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: ”Min datter er 
lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.” Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine 
disciple. Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på 
hans kappe. For hun sagde ved sig selv: ”Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.” Jesus vendte sig om, så 
hende og sagde: ”Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.” Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til 
synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han: ”Gå væk. Pigen er ikke død, hun 
sover.” De lo ad ham, men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet 
derom kom ud over hele den del af landet 
(Mattæus 9:18-16).

Jesus viser sig for Maria Magdalene
Men Maria stod udenfor graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide 
klæder sidde dér, hvor Jesu legeme har ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: ”Kvinde, hvorfor 
græder du?” Hun svarede: ”De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.” Da hun havde sagt det, 
vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: ”Kvinde, 
hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: ”Herre, hvis det er dig, 
der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.” Jesus sagde til hende: ”Maria!” Hun 
vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: ”Rabbuni!” – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: ”Hold mig ikke 
tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min Gud 
og deres Gud.” Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: ”Jeg har set Herren,” og at han havde sagt dette til 
hende 
(Johannes 20:11-18).

Aktuelle udfordringer

Hvad fortæller disse afsnit om Jesu synspunkt, relation og praksis med kvinder?
•	Jesu	inderste	vennekreds	inkluderede	kvinder
•	Han	var	til	rådighed,	han	signalerede	frihed,	adgang	til	hans	tid	og	opmærksomhed
•	Jesus	engagerede	sig	i	oprigtig	samtale	med	de	kvinder,	han	kendte
•	Som	gensvar	på	en	forældres	smerte	var	der	ingen	diskrimination	mellem	døtre	og	sønner
•	På	hendes	tid	var	kvinder	med	blødninger	dømt	til	at	være	urene.	Jesus	ignorerede	den	rituelle	 
   renhedslov og værdiggjorde hende på trods af hendes stigma
•	Udenfor	graven,	i	det	tidlige	morgenlys,	genkendte	Maria	Jesu	røst,	den	røst,	der	havde	taget	sig	 
   tid til at være hendes lærer
•	På	det	mest	kritiske	tidspunkt	i	kristendommens	historie	åbenbarede	Jesus	sig	allerførst	for	 
   en kvinde
•	I	en	kultur,	der	ikke	anerkendte	en	kvindes	vidnesbyrd	i	en	retssag,	betroede	Jesus	Maria	 
   opgaven at være den første til at proklamere opstandelsesbudskabet. 
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I sin tid opløftede Jesus kvinder til et nyt niveau i livet. Han gengav værdighed til det kvindelige køn i en kulturel kon-
tekst, hvor kvinder var undertrykte og antaget som værende ubetydelige. Han påtalte deres uretfærdighed med sin 
”lad os rette op på livet”-opførsel. 

I vor tid er strukturerne i det demokratiske og sekulære samfund banebrydende, når det gælder at imødegå den so-
ciale uretfærdighed, kvinder udsættes for. Det er rettighedslovgivningen, herunder ansættelseslove, menneskeret-
tighedsdomstole og retssystemets afgørelser, der tjener som de primære fortalere for kønslig lighed.

Det udfordrende spørgsmål, Guds folk står overfor, er: ”Hvis Jesu mission på jorden i hans tid er vores mission på 
jorden i vor tid,” hvilke holdninger og handlinger skal vi så udtrykke over for vor tids kvinder? 

Tænk på bestemte kvinder i dine forskellige relationer og sociale sektorer; familie, venner, naboer, lokalsamfund, 
kirke, arbejde, politik, samfundet som helhed og den globale arena. Vælg en eller to kategorier, der fanger din op-
mærksomhed.

•	Som	kvinde,	hvilke	holdninger	og	handlinger	vil	imødegå	uretfærdighed	med	din	”ret	op	på	livet”-opførsel
•	Som	mand,	hvilke	holdninger	og	handlinger	vil	imødegå	uretfærdighed	med	din		”ret	op	på	livet”-opførsel

Bønner som gensvar

Tæt på dit hjem: Vor Herre, da du levede, som vi lever, demonstrerede du det bedste liv.
Vores omstændigheder er ikke ens, men de dyder, du gav udtryk for, gælder også os. Vi bekender, at hverken vores 
verden eller vores kirke altid har givet kvinder den lige status, de fortjener. Vi bekender vores fordomme. Vi begræder 
vores parathed til at tilpasse os de fremherskende kulturelle normer, når vi burde have levet anderledes. Og midt i 
de forskellige synspunkter vi stadig har på kønsrelaterede emner, skænk os nåden til at møde andre med respekt. 
Amen

Udenfor vore grænser: Vor Gud, vi ved, at det at være skabt i dit billede er mere vigtigt, end om vi er mænd eller 
kvinder. Tragisk nok har vi ofte ladet fysisk styrke være lig med overlegenhed. Vi har været for accepterende overfor 
sociale normer, der har ført til vold mod kvinder i vore hjem. Vi skammer os, når kvinder reduceres til seksuelle ob-
jekter, og når HIV-positive mødre ikke har mulighed for at beskytte deres nyfødte. Tilgiv os og giv os kraft til at tale 
med frimodighed og leve med mod. Amen.

Tilføj din egen specifikke bøn for disse tæt på dit hjem og udenfor dine grænser. 
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3. AT FAVNE DE UDSTØDTE

Selvom kristne over hele kloden ser Jesus fra forskellige synsvinkler, er den dominerende synsvinkel at se Jesus som 
”Frelser”. Han er Guds Søn, som kom til jorden for at dø på korset, tilgive mennesker deres synder og være verdens 
Frelser.

I denne sammenhæng bekræfter vi Jesus som Guds Søn, og på samme tid fejrer vi hans menneskelighed som det 
ultimative udtryk for, hvordan livet bedst leves. Jesus er både guddommelig og menneskelig – en unik en-gang-
for-alle åbenbaring. I Guds design er Jesu menneskelighed benådet med guddommeligt nærvær, der gør ham hellig 
og tilgængelig for mennesker alle steder. Det er beklageligt, at mange, der understreger Jesu guddommelighed, er 
tilbøjelige til at begrænse betydningen af hans menneskelighed. Og de, som værdsætter Jesu menneskelighed mest, 
har en tendens til at nedtone hans guddommelighed.

Når vi favner Jesus som både guddommelig og menneskelig og prøver at forstå ham gennem en retfærdigheds-
tilgang, er der en dobbelt bekræftelse. Jesu guddommelighed stadfæster både hans retfærdige undervisning og hans 
opførsel i praksis. Og hans menneskelighed ophøjer hans liv som et eksempel på den bedste retfærdige opførsel.

Når vi derfor ser på, hvordan Jesus behandlede spedalske, kvinder og børn, kan vi forstå Guds syn på marginaliserede 
mennesker, og hvordan de bedst kan behandles i vor tid. Jesus viser os hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal elske.

Historisk dilemma: Børn

Mennesker på Det Nye Testamentes tid var lige så påvirket af kulturelle normer, som vi er i vores tid. Og på Jesu 
tid var kultur og skikke åbenlyst patriarkale. Mænd regerede på alle fronter. Som overhoveder i husholdninger tog 
mænd alle beslutninger. Hvis ægtemænd ikke havde det eneste ord, havde de i hvert fald det sidste ord. Fædres 
autoritet var urokkelig. Sønner var signifikant vigtigere end døtre, specielt hvis de var familiens førstefødte.

Selvfølgelig var børn stadig elsket af deres familie. Brødre og søstre legede, spillede og diskuterede med hinanden. 
De løb om kap og sloges. De fniste og græd, som børn gør. Men som børn var de underlagt datidens kulturelle 
praksis. Der var et sæt nyttige forventninger at leve op til. Hustruer skulle opfylde funktionen med at producere en 
mandlig arving til ægtemanden. 

Børn forventedes at forsørge familien økonomisk. De var det sociale sikkerhedsnet for forældre i deres alderdom. 

Barndommen var et stadie i livet, hvor man var lydig overfor forældre og forberedte sig på at blive en ansvarlig 
voksen. Børn blev ikke opfordret til at drømme om, hvad de havde lyst til at blive. Udover at være en del af deres 
familie var børn socialt ubetydelige. 
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Kulturelt set var de ”ingenting”. Deres stemmer talte ikke. Da Jesus på mirakuløs vis bespiste de 5000, blev kvinder 
og børn konsekvent udelukket fra optællingen.

At møde Gud i den bibelske beretning

Indstil din ånd på en søgende stemning
Vær opmærksom, når du læser
Lyt efter Guds stemme
Vær trofast i at leve.

I stedet for at begynde sin inkarnation som et voksent menneske begyndte Jesus sit liv på jorden som en baby lige-
som resten af os. Hans barndomsår med Maria, Josef og resten af familien gav naturlig værdighed til børns forskel-
lige aldre og stadier. Senere i livet var Jesus børnevenlig. Han nød børns selskab og velsignede dem.
•	Læs	de	følgende	afsnit	i	stilhed.	Læs	langsomt	og	lyt	til	Guds	stemme
•	Læs	afsnittene	højt
•	Sæt	nu	dig	selv	ind	i	de	situationer,	der	beskrives	i	historien
 1) beskriv hvordan børnene må have følt det
 2) beskriv hvordan disciplene og de voksne, der så på, må have følt

•	I	stilhed	lav	en	mental	liste	over	navnene	på	de	børn,	du	kommer	i	tanke	om
•	Læs	afsnittene	højt	igen
•	Udtal	nu	navnene	på	de	børn,	du	kommer	i	tanke	om
•	Bed	sentens-bønner	for	de	børn,	du	har	nævnt

Jesus velsigner små børn
Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men 
Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige 
er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det” 
(Lukas 18, 15-17).

Sand storhed
På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: ”Hvem er dens største i Himmeriget?” Han kaldte et lille barn 
hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: ”Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, 
kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og 
den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, 
til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der 
fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald” 
(Matthæus 18:1-7).
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Aktuelle udfordringer

Jesus behandler børn på en måde, der udfordrer kulturelle normer. Snarere end at ekskludere dem favner Jesus dem. 
Snarere end at skubbe dem ud til kanten af livet, som disciplene gør, bringer Jesus børnene ind midt på scenen.

Idet han vender samfundsnormerne på hovedet, irettesætter Jesus sine disciple: ”Lad børnene undervise jer. Ek-
skluder dem ikke. Lær af dem.”

”Sandelig siger jeg jer, den, der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, vil aldrig komme ind i det.”

”Sandelig siger jeg jer, medmindre I vender om og bliver som børn, vil I aldrig komme ind i Guds rige.”

	 	 •	Hvad	er	det,	Jesus	lærer	os	her?	På	hvilke	måder	skal	vi	blive	som	børn	for	at	blive	 
     budt velkomne i Guds rige – Guds familie?

Børn er skrøbelige og sårbare. Jesus advarer os om at beskytte dem og i særdeleshed om ikke at være anstødssten. 
Der er konsekvenser, hvis vi vildleder børnene.

	 	 •		I	deres	relation	til	voksne,	hvilke	udfordringer	og	anstødsstene	møder	børn?	
	 	 •		Hvordan	kan	voksne	lede	børn	vild?
	 	 •		Tænk	på	børns	behov,	hvad	slags	beskyttelse	har	børn	mest	brug	for	fra	voksne	i	disse	tider?
	 	 •		Færdiggør	denne	sætning:	”Folk,	som	vil	gøre	børn	til	mestre	…

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor far, vi kommer til dig som dine børn. Som Jesu efterfølgere er vi taknemmelige over at være en 
del af din udvidede familie. Vi værdsætter alle sammen minder om oplevelser i vores biologiske familie. Nogle af os 
er kvalt i overbeskyttende kærlighed. Andre af os har brugt for mange dage og nætter på at føle os uelskede. Uanset 
hvordan vores fortid er, stræber vi højt for nutidens generation af børn. Må de leve på steder, hvor de bliver elsket, 
hvor de er sikre, hvor de er fri til at lege og udfordret til at lære. Og må de også vide, at de er både værdsat og elsket 
af dig. Amen

Udenfor dine grænser:  Vor Gud, vi beder for verdens børn. Giv din beskyttelse til dem, som lever i affaldsbunkernes 
elendighed og til de små, som er svøbt i privilegier. De behøver alle at være elskede. Men giv især din opmærksomhed 
til dem, som lever med for lidt mad, dem som mangler adgang til rent vand og tilstrækkelig sundhedspleje. Udræk din 
nåde til dem, som er tvunget til at gå på arbejde i stedet for at gå i skole. Og vi bønfalder dig Gud, gå tæt på de børn, 
som lever med uretfærdigheden i at skulle være forældre for deres yngre brødre og søstre. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på hjemmet og for dem udenfor dine grænser.
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SEKTION B

JESUS OG RETFÆRDIGHED: AT UDFORDRE KULTUREL PRAKSIS

Retfærdighed er et begreb med mange betydninger. Det er for flerdimensionelt til bare at kunne reduceres til en 
enkel ordbogsdefinition.

Der er juridisk/retslig retfærdighed: I demokratiske samfund og mange andre kulturer er der en formodning, der 
hedder: ”Du får, hvad du fortjener.” Det gode bliver belønnet, ondskab bliver straffet, og kriminelle stilles for retten. 
De får, hvad der retsligt tilkommer dem, og bliver ifølge loven straffet som skyldige. Det juridiske system afholder 
retssager, og straffen bliver udmålt, så den passer til forbrydelsen.

Der er en etisk/menneskerettighedsbaseret retfærdighed:  Etisk retfærdighed lægger en anden betydning i devisen 
”du får, hvad du fortjener.” I den moralske ligning, der forbinder basale rettigheder med det at være menneske, er 
den enkelte født værdig til at modtage goder fra sit samfund. Borgere har dermed ret til uddannelse, sundhedspleje 
og mulighed for ansættelse, der gør deres menneskelige værdighed mulig. Et samfund er et ”retssamfund”, hvor 
lige adgang til fordelene og goderne i nationen er til rådighed for alle. Fortalere for social retfærdighed hævder, at de 
samme menneskerettigheder og lighedsprincipper bør udstrækkes til at omfatte alle globale borgere.

Der er en guddommelig/Guds retfærdighed: Guds retfærdighed omfatter dele af både juridisk og etisk retfærdighed. 
På sin vis får mennesker, der tilsidesætter Guds love for livet, hvad der rettelig tilkommer dem. Egoisme vil i sidste 
ende påføre sin egen straf. Grænseløs grådighed foragtes og hævnes af dem, der udsættes for den. Bedrag leder 
måske til en kortsigtet fremgang, men garanterer en langsigtet smerte. Guds moral løfter livet fra et nobelt niveau, 
hvor ligeret skænkes til hele skabelsen, til den menneskelige oplevelse af både at elske og at blive elsket. Guds vi-
sion for en retfærdig skabning ser mennesker i rette forhold til hinanden. Kærlighed beskytter de sårbare og tilbyder 
retten til at fejle og friheden til at begynde forfra. Kærlighedens etik og praksissen med at ”elske sin næste som 
sig selv” er grundlaget for Guds vision for en retfærdig skabning. Guds vedholdende kærlighed nægter at acceptere 
uretfærdighed.

I den åndelige verden er den guddommelig retfærdighed kendetegnet ved, at vi ikke får, som vi fortjener. I stedet for 
en fængselsdom får vi tilgivelse. I stedet for at være skyldige for evigt, skænkes vi en ren tavle – en slags mildhed. 
Vi er inviteret til at vandre ved siden af Jesus, som allerede har vist os, hvordan vi kan leve, og hvordan vi kan elske. 
Som mennesker, der er tilgivet og elsket, sætter Gud os i stand til at leve ret og også til at være med til at gøre livet 
ret for andre.
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1. AT SIGE NEJ TIL RACISME

Racisme er en livsfornægtende kraft, et uretfærdighedsvåben. Det er en ”syndens struktur”, der nægter folk 
mulighed for at være ligestillede. Racisme nedgør dens ofre og nægter dem retten til ægte menneskelighed. Dens 
misbrugende kraft dømmer mennesker til etniske fængsler og sociale klasseghettoer. Racisme låser dørene til 
ønskejob, begrænser relationer og overlader folk til økonomisk forarmelse. I historiens mørkeste timer har racisme 
frembragt dødspatruljer og retfærdiggjort ”etnisk udrensning” og folkemord. Og selv om vi ikke kan tillade os selv 
at rumme disse rædsler, så ved vi, hvis vi er ærlige, at der er spor af denne livsfornægtende sygdom i os alle. Vi føler 
os i det stille bedre end en eller anden et eller andet sted på grund af vores race, nationalitet, kultur eller personlige 
stolthed.

Historisk dilemma: Racisme

Racisme har rod i en slags racebaseret overlegenhed, som får folk til at antage, at de har retten til at kontrollere og 
misbruge ”den anden.”

På Jesu tid var udtryk for racisme både åbenlyse og anerkendt. Samaritanerne var genstand for fordomme og 
diskrimination. De levede i distriktet Samaria, det ældgamle nordlige kongerige Israel. I århundrederne forud for Jesu 
fødsel var samaritanerne afkom af ægteskaber mellem assyrerne og hebræerne. De var halvblods – bastarder af 
etnisk urenhed. Jøderne følte, at den racemæssige renhed hos samaritanerne var plettet. Det sociale resultat førte 
til fjendskab mellem jøderne og samaritanerne. 

Jesus forstod den herskende kulturelle praksis – stereotyperne og adskillelsen. Den unavngivne samaritanske 
kvinde ved brønden kendte også sin plads – ”Hvem er du, en jøde, der beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at 
drikke?” spurgte hun (se Johannes 4:9). Og dog, med et bevidst, men roligt træk overfor en unavngiven samaritansk 
kvinde, imødegik Jesus kulturen og brød barriererne, der var både racistisk intolerante og kønsdiskriminerende. 

At møde Gud i den bibelske beretning

Anerkend, at vi kan modstå Guds vilje og veje,
Erkend, at vi er under indflydelse af kulturen omkring os,
Tillad viden at evangelisere vores opførsel
Tillad mystik at fange vor opmærksomhed.

•	Læs	historien	i	stilhed,	fokuser	på	dynamikken	mellem	Jesus	og	kvinden

•	Læs	historien	igen,	denne	gang	højt.	Forestil	dig	selv	som	en	observatør	på	stedet.	
   Lyt nøje til dialogen mellem kvinden og Jesus 
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•	Modstå	fristelsen	til	at	åndeliggøre	mødet,	forsøg	at	komme	på	indersiden	af	den	samaritanske	kvindes	følelser.	 
Reflekter over hendes selvbillede, da hun ankommer til brønden, overvej så den indflydelse, begivenheden har på  
kvinden, og forsøg at beskrive de følelser, hun må have haft, da hun forlod Jesus og gik væk fra brønden 

•	Hvis	du	kunne	høre kvindens inderste tanker, da hun gik ned ad vejen, hvad tror du så, at hun sagde til sig selv?

•	Sammenlign	din	indsigt	og	kommentarer	med	andres	i	gruppen.	

Jesus og den samaritanske kvinde
Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes – det var 
ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte – så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilæa. Han 
måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, 
Jakob gav sin søn Josef. Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette 
time. 

   En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke.” Hans disciple var 
nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: ”Hvordan kan du, en jøde, bede 
mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” – jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus 
svarede hende: ”Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville 
du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.” Kvinden sagde til ham: ”Herre, du har ingen spand, og 
brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og 
selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?” Jesus svarede hende: ”Enhver, som drikker af dette vand, skal 
tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, 
skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Kvinden sagde til ham: ”Herre, giv mig det vand, så jeg 
ikke skal tørste og gå herud og hente vand.”

   Han sagde til hende: ”Gå hen og kald på din mand, og kom herud.” Kvinden svarede: ”Jeg har ingen mand.” 

Jesus sagde til hende: ”Du har ret, når du siger: Jeg har ingen mand, og den, du har nu, er ikke din mand; dér sagde 
du noget sandt.”
   Kvinden sagde til ham: ”Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at 
stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem.” Jesus sagde til hende: ”Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det 
hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, 
for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da  de sande tilbedere skal tilbede Faderen 
i ånd og sandhed.” Kvinden sagde til ham: ”Jeg ved, Messias skal komme – det vil sige Kristus; ”når han kommer, vil 
han fortælle os alt.” Jesus sagde til hende: ”Det er mig, den der til taler til dig.”
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  Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad 
han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til 
folk: ”Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.

Måske er det ham, der er Kristus?” De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham.
   I mellemtiden sagde disciplene til ham: ”Rabbi, kom og spis.” Men han sagde til dem: ”Jeg har mad at spise, som 
I ikke kender til.” Da sagde disciplene til hinanden: ”Mon nogen har givet ham noget at spise?” Jesus sagde til dem: 
”Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke: Fire måneder endnu tager det, 
så kommer høsten? Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får 
allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så, at den, der sår, og den, der høster, kan glæde sig sammen. For 
her gælder det ord: ”Èn sår, og en anden høster.” Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med, andre har 
slidt, og I nyder godt af deres slid.”
  Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede: ”Han har fortalt mig 
alt, hvad jeg har gjort.” Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham blive hos dem. Han blev der i to dage, og 
på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de: ”Nu tror vi ikke længere på grund af det, du 
fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og ved, han i sandhed er verdens frelser.”
(Johannes 4:1-42)

Aktuelle udfordringer

• Klassestrukturoverlegenhed gennemtrænger det menneskelige landskab. Følelsen af at være overlegen udløses  
oftest, når vi sammenligner os selv med andre, og vi tænker: ”Jeg er bedre end dig.” Den udløsende faktor inkluderer 
familiehistorik, økonomisk position, intelligensniveau, uddannelsesmæssigt niveau, jobmæssig status, åndelig  
modenhed, sociale evner, hudfarve og etnisk tilhørsforhold. Identificer en eller to udløsende faktorer, som, hvis du  
skal være ærlig, gør dig sårbar overfor at føle dig overlegen i forhold til andre. Hvorfor tror du, du føler sådan?  
Hvordan påvirker det at føle dig overlegen din opførsel? Hvad tror du, du kan gøre for at forandre din holdning og 
sårbarhed?

• Den samaritanske kvinde begyndte dagen med et blakket ry. Senere den dag i byen talte hun på en anderledes 
måde. Hvad tror du, at byens folk sagde om hendes møde med Jesus? Hvis du havde lyttet til disciplenes samtale 
over deres aftensmåltid, hvilke kommentarer tror du så, du ville have hørt?

• Holocaust, apartheid, Cambodias slagmarker, folkemordet i Rwanda, Darfur-skandalen og andre racemæssigt mo-
tiverede rædsler har vanæret vores menneskelige landskab og skæmmet Guds skaberværk. Vi kan føle os hjælpeløse. 
Men hvis tavshed og tilbagetrækning ikke et brugbart valg i disse situationer, hvad kan vi så gøre? Individuelt? Som 
en gruppe?
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Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor Gud, vi ønsker at erklære os uskyldige. At erklære sig skyldig, når man kaldes ”racist” er for tung 
en byrde at bære. Men er vi stærke nok til at være ærlige helt ind i sjælen, må vi bekende, at vi er plettede. I vores 
stille sind har vi set på andre og tænkt: ”Jeg er bedre end dig. Min slags, min stamme er overlegen i forhold til din.” 
Herre, skab i os en længsel efter, hvad der er ret, hvad der er godt, og hvad der er retfærdigt. Amen

Udenfor vore grænser: Gud, vor Skaber, hvorfor er det nemmere at ekskludere end at inkludere? Hvorfor forsvarer vi 
vores forstyrrende opførsel gennem et røgslør af gode intentioner, mens vi dømmer andres opførsel gennem deres 
uregerlige handlinger? Hvorfor er det nemmere at fordømme etnisk vold i andre lande langt væk fra vores nationale 
grænser, end det er at indrømme de sociale grusomheder indenfor vort eget land? Herre, vi er mindre, end vi kan 
være, mere selvfikserede end vi burde være, mere etnocentriske end godt er i vores fælles verden. Vi har brug for, at 
din ånd griber ind. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på dit hjem og dem udenfor dine grænser. 

2. AT GIVE ANDENRANGS BORGERE VÆRDIGHED

”Hvem er min næste?” er et problematisk og komplekst spørgsmål. Næste-dilemmaet er specielt vanskeligt, når det 
kædes sammen med spørgsmål om retfærdighed, der involverer en følelse af ansvar for andre menneskers knibe. 
Mødet mellem Jesus og advokaten, der gav stødet til lignelsen om den gode samaritaner, er vores udgangspunkt for 
at udrede kompleksiteten (se Lukas 10:25-37).

Lad det være klart. I både gammeltestamentlige og nytestamentlige termer handler det ”at elske sin næste som sig 
selv” ikke om at dyrke kunsten at leve gensidigt.  Den der ”du klør min ryg, hvis jeg klør din” leveregel gælder ikke. 
Hvis du inviterer mig til dit hus for at spise middag, og jeg gør gengæld ved at invitere dig til mit hus, er det stadig 
ikke nok. I stedet for kan det hjælpe os at definere ”næste” begrebet ved at se på det udefra. ”Næsten” er udtryk for  
”enhver, som kan nås af vores ”gøre en forskel” medfølelse.” Vor ”næste” er ikke bare hvem som helst fra hvor som 
helst. Det er mennesker, som er indenfor en håndgribelig rækkevidde af vores medfølelse. Udfordringen fra Jesus er 
at indse, hvor langt vores medfølelse kan række.

• Se nærmere efter: Forstå ”næste” som mennesker, du kender ved navn. Start med familie og udvid til venner. Få 
cirklen til at inkludere mennesker, som lever i nærheden, dine kollegaer på din arbejdsplads og dit kirkesamfund. 
Udvid til at nå til de relationer, der betød noget tidligere, og vær klar til at reagere på dem, som endnu ikke er dukket 
op i dit liv.
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• Ræk ud over din egen interesse: At leve kun for sig selv er bare for klynkere. Hvis lignelsen om den gode samari-
taner lærer os noget, er det, at egeninteresse bliver udskiftet med den bedste interesse for ”den anden.” Den kristne 
betydning af ”næste” vender vores øjne og ører udad.

• Gør noget globalt: Når det at søge retfærdighed kædes sammen med Jesu vision om at leve ret og gøre livet med 
andre ret, er det at elske vores globale næste slet ikke til forhandling. Globale naboer er velinformerede. De beder 
intelligent, giver penge strategisk, forsvarer menneskerettighederne og er fortalere for retfærdighed udover deres 
nationale grænser. 

Historisk dilemma: Naboer

Historien giver os meget at glæde os over, men den er også mærket af en mangel på næstekærlighed, så udnyttelse 
og overgreb har slået skår i vores menneskelighed. Slavehandelen er en påmindelse om, hvor racistiske og ondska-
bsfulde, mennesker kan være mod ”de andre.” 

Øen Goree er beliggende få kilometer fra kystlinjen udenfor Dakar, Senegal i Vestafrika. I dag er øen en turistat-
traktion, der indeholder arkitektur fra portugesiske, hollandske og franske erobrere. Men historisk set var Goree et 
fængselsområde for slavehandelen. Det var et af de transitcentre, hvor sorte afrikanske fanger blev samlet og holdt 
indespærret, indtil de blev sendt af sted med skib til ”Den Nye Verden.” De, som overlevede rejsen, blev handelsvarer, 
der tjente de økonomiske interesser for plantageejere og andre mennesker med magt i samfundet.

I dag er det anderledes. Amerikas forenede stater har valgt en begavet sort mand som deres præsident. Men når 
man forbinder de kulturelle punkter med historiske begivenheder, står konsekvenserne stadig tydeligt. Når du går 
på gaderne i Savannah, Georgia, ser du den smertefulde virkning af fortidens arv. Hoteldirektørerne er hvide, og ser-
vicefolkene er afro-amerikanere. Butiksejere er hvide, og kassedamen er sort. De rige er hvide, og for det meste er de 
sorte fattige. Turister inviteres til plantagerundvisninger for at se, hvordan livet blev levet, men det er alt for tydeligt, 
at fortidens klassestruktur og diskrimination stadig findes på mange måder.

De oprindelige folkegruppers historiske og kulturelle kamp fortsætter ligeledes i andre udviklede lande. Aboriginals i 
Canada og Australien, indianere i sydamerikanske lande og palæstinensere i Israel kæmper dagligt med diskrimina-
tion og undertrykkelse. De lever som andenrangsborgere.

Jesus levede i en klassekultur, hvor diskrimination var udbredt. Religiøse ledere var en del af overklassestrukturen. 
Samaritanerne var ofre for diskrimination. Fuld deltagelse i trosfællesskabet var begrænset til medlemmer af en 
enkelt etnisk familie. Og midt i det sociale miljø var Jesus en kulturel fredsforstyrrer.

Gennem sine år i tjeneste opnåede Jesus en noget fremtrædende position i samfundet. I landområderne talte de 
om denne nye profet. Jesu undervisning skabte røre. Hans mirakler skabte overskrifter. Messiasrygter begyndte at 
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cirkulere. Jesus var mere forsigtig og beregnende end tidligere. Og igen kan vi finde ham i et offentligt forum, denne 
gang i samtale med en skriftklog.

I denne bibelske beretning er det den skriftkloge, der stiller det første spørgsmål, ”Lærer, hvad skal jeg gøre for at 
arve evigt liv?” Jesus møder spørgsmålet med et todelt svar. 
”Hvad står der skrevet i Loven? Hvad kan du læse der?” Den skriftkloge bider på krogen, øjner en chance for at udstille 
sin viden om Skriften, og citerer det rigtige svar. Jesus og den skriftkloge fortsætter deres verbale sparring på højt 
niveau. Derpå griber Jesus anledningen til at give en opsigtvækkende undervisning og fortæller historien om den 
barmhjertige samaritaner.

Lignelsen gør et dybt indtryk. Jesu eget folk er det publikum, den er målrettet imod. Hans kulturelle arv gør ham 
fuldt ud klar over den etniske spænding mellem det hebræiske folk og samaritanerne. Han vender den herskende 
sociale status på hovedet. Højkaste-præsterne og de levitiske tempeltjenere fremstilles som skurkene. Lavkaste-
samaritanerne hyldes for deres højere moralske opførsel.

Jesu ord frigør samaritanerne fra deres andenrangs status. Hans lignelse konfronterer racefordomme, ophøjer den 
marginaliserede og anerkender religiøs praksis udenfor tabernaklets ritualer. På radikal måde åbnes dørene til tros-
fællesskabet for mere end bare et etnisk folk. Den fremherskende opfattelse af, at Gud elsker en race eller klasse 
mere end andre, er besejret. Jesu handlinger forkynder, at alle folkeslag er udvalgt og elsket af Gud. Den kulturelle og 
etniske begrænsning af troen er sprængt. Dette møde er et mægtigt slag mod den kulturelle status quo. 

At møde Gud i den bibelske beretning

Bed sammen:
Gud, oplys vores minder, så vi kan undgå fortidens fejl.
Opliv vores samvittighed, så vi kan gøre, hvad der er i rigtigt i nutiden.
Form vores karakter, så den kan styre vores handlinger i fremtiden.

•	I	skal	bruge	tre	personer,	den	ene	som	fortælleren,	der	 læser	de	forbindende	sætninger	i	teksten.	Få	en	anden	
person i gruppen til at læse den skriftkloges replikker, og en tredje person kan læse Jesu ord. Lyt nøje, mens teksten 
bliver læst højt. 

•	Uden	at	kommentere,	tag	dig	tid	til	at	reflektere	i	stilhed

•	Få	de	tre	personer	til	at	genlæse	mødet.	Mens	de	gør	det,	læg	mærke	til	én	ting,	du	kan	dele	med	gruppen

•	Del	jeres	observationer	med	hinanden.	
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Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: ”Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt 
liv?” Han sagde til ham: ”Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?” Manden svarede: ”Du skal elske Herren din Gud 
af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” Jesus sagde: 
”Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.” Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: ”Hvem er så 
min næste?” Jesus svarede og sagde: ”En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. 
De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han 
så på manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en 
samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte 
olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. 
Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg 
betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?” 
Den lovkyndige svarede: ”Han, som viste ham barmhjertighed.” Og Jesus sagde: ”Gå du hen og gør ligeså!” (Lukas 
10:25-37)

Aktuelle udfordringer

•	At	svare	på	en	næstes	behov	kan	være	ubelejligt	og	kan	komme	til	at	koste.	”Elsk	din	næste”	involverer	den	
værdifulde omkostning af både tid og penge. Paradoksalt nok er det ofte sådan, at folk, der har tiden, ikke har 
pengene, og de, der har pengene, mangler ofte tid. Hvilken omkostning værdsætter du mest? Valget mellem tid og 
penge, hvad er nemmest for dig at frigøre?

•	Tænk	på	dem,	der	er	din	næste.	Skriv	navne	ned	og	find	mennesker	i	tre	kategorier:	1)	Folk	tæt	på	–	folk,	du	kender	
af navn; 2) folk, du sommetider tænker på – folk, du læser om eller hører om på fjernsynet; folk, som plejede at bo tæt 
på dig, men nu er flyttet væk; folk, der fanger din opmærksomhed i svære situationer; folk, som lever uden for din 
selvinteresse, men som bliver ved med at fange din opmærksomhed; 3) Globale naboer/næster i lande, som nu og 
da fanger din langdistance interesse og medfølelse. Vælg en person, som kæmper. Tænk på en situation, der kalder 
på din medfølelse. Beslut dig for at gøre noget håndgribeligt for at udtrykke din bekymring.

•	Reflekter	over	den	kultur,	du	lever	i.	Tænk	på	menneskegrupper	–	især	andenrangs	borgere,	som	er	udsat	for	social,	
seksuel eller religiøs stigma. Hvilke udtryk for ”godt naboskab” vil bringe et smil frem på deres ansigt? Hvilke initia-
tiver kan gavne dem socialt?

•	Jesu	lignelse	fokuserer	på	individuel	omsorg.	Offeret	bliver	reddet	af	en	samaritaner.	Et	nærmere	eftersyn	afslører	
systemiske sociale strukturer, der påvirker præsten og levittens opførsel. Tænk på organisationer, der arbejder med 
nogle af de menneskegrupper, du har navngivet i det foregående spørgsmål. Inviter en repræsentant for en af disse 
organisationer til at komme og fortælle gruppen om deres arbejde; lav en aftale om at besøge deres kontor; overvej 
at blive frivillig og hjælpe dem i deres sag.
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Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet:  Levende Gud, som dit folk er vi dine hænder, dine fødder, dine læber, dine checkudskrivere. Vi er 
dine medskabere. Vi ved, at når vi elsker, lever vi. Vi har lært, at vi er mest levende, når vi elsker. Og du har gjort det 
klart, at vores kærlighed til dig og vores kærlighed til vores næste er uadskillelige. Giv os energi til at udleve din kær-
lighed på måder, der åbner døre til muligheder for mennesker, der kæmper helt ude på kanten. Gør os i stand til at 
folde os selv ud for andres skyld. Amen

Udenfor dine grænser: Gud, vor Skaber, vi erkender, at nogle lande er mere udviklede end andre. Årsagerne er mange, 
men nogle nationer er mere fremgangsrige, og mennesker, som lever i dem, er mere privilegerede. Vi beder om, at 
beslutningstagerne i vores regering og forretningsverden vil være barmhjertige samaritanere. Må deres handlinger 
være præget af gavmildhed.  Hvad enten det drejer sig om handelsaftaler, gaver i naturalier, medicinske patenter, 
penge eller adgang til den nyeste teknologi, må verdens bedre udviklede lande dele deres overflod med disse na-
tioner, som lever med så meget mindre. Amen
  
Tilføj dine egne specifikke bønner for dem tæt på hjemmet og for dem udenfor dine grænser.

3. AT RISIKERE SIT GODE OMDØMME

Jesu opskrift på at leve fuldt ud er forbløffende:
                       
  Udtryk kærlighed til Gud, dig selv og andre, og du vil leve;
  Nægt at udtryk kærlighed til Gud, dig selv og andre, og du vil dø.

Med andre ord, at leve uden kærlighed er som at begå selvmord i slowmotion.
Og præmisserne i denne serie af studier er, at Jesus ikke bare prædikede solid teori, men hans liv udtrykker også, 
hvordan man bedst kan leve og elske. Jesu demonstrerede gentagne gange, at det at søge retfærdighed for ”den 
anden” er et udtryk for kærlighed.

Vi bliver måske ikke overraskede over at se Jesus forsvare samaritanerne og arbejde for deres værdighed, som var 
udelukket fra det normale liv. Men vi er tilbøjelige til at kigge nærmere efter, når vi ser Jesus tilbringe tid sammen 
med prostituerede og drankere. At have medfølelse for mennesker, der lever i synd, er en ting, men at invitere dem 
med i sin vennekreds er chokerende (se Lukas 7:34). Men igen er Jesu handlinger kun overraskende, indtil vi ser 
nærmere på hans tilgang til mennesker. Jesus rakte gentagende gange ud over de sociale normer. Hans kærlighed 
til sin næste nåede ud til alle, der var indenfor rækkevidde af hans ”gøre-en-forskel” medfølelse. 
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Historisk dilemma: Dårligt omdømme

Toldere, kvinder med plettet ry og farisæere er hovedpersonerne i de bibelske beretninger, der følger. Tolderne på 
Jesu tid får vor tids skatteinspektører, som følger reglerne, til at ligne velgørere. På nytestamentlig tid var toldernes 
taktik mere ligesom afpresning. Ikke alene samarbejdede de med en fremmed magt for at samle penge ind til at 
betale romerne, de havde også ry for at undertrykke de fattige for personlig vindings skyld.

Ulovlige seksuelle forbindelser har altid været et let mål for kritik. Moseloven ikke alene fordømte prostitution, men 
tillod også stening af de skyldige parter (3. mosebog 19:29; 5. mosebog 22;21; Johannes 8:2-11). Det kulturelle klima 
gjorde det nemt at pege fingre af det, der stadig betegnes som ”verdens ældste erhverv.” På Jesu tid blev kvinder 
stadig betragtet som besiddelser og ofte anset som ejendom.

Farisæerne var en del af den tids religiøse system. Selv om de kun udgjorde et mindretal i Sanhedrin rådet, blev deres 
religiøse autoritet forstærket af, at de var populære blandt folket. Som vogtere over både den skriftlige og mundtlige 
lov, der blev tilskrevet Moses, fastlagde de og vågede over, hvad der var den rette religion. Deres ærinde var at for-
svare troen og befæste de mosaiske religiøse traditioner. I deres egne øjne havde de ikke brug for en åndelig læge.    

Jesus kom ind i dette kulturelle klima med et andet ærinde. Snarere end at distancere sig selv fra tolderne, rekrut-
terede han en af disse prominente syndere til at slutte sig til hans flok. I stedet for at pege fingre ad kvinder med et 
plettet ry, bød Jesus dem velkommen i sin nærhed. Hans missionsiver overgik hans bekymring om at beskytte sit 
omdømme. Jesus var en kulturel grænsebryder. Men det var hans vision for de åndeligt syge, der motiverede ham til 
at udfordre de religiøse autoriteter og deres syn på, hvad der var religiøst ret.

At møde Gud i den bibelske beretning

      Lad Guds nåde drage dig nær
      Lad Guds sandhed inspirere dig
      Lad Guds kærlighed begejstre dig

•	Læs	de	3	tekster	efter	hinanden,	i	stilhed	og	uden	at	kommentere
•	Få	en	til	at	læse	teksterne	for	anden	gang	højt.	Fokuser	på,	hvordan	Jesus	forholdt	sig	til	
   tolderne og kvinderne
•	Læs	teksten	for	tredje	gang,	igen	højt.	Denne	gang	skal	du	fokusere	på,	hvordan	Jesus		
   svarede farisæerne i teksterne
•	Skriv	dine	vigtigste	indtryk	ned
•	Snak	med	hinanden	om	jeres	indtryk
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Matthæus kaldes til discipel
Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden og han sagde til ham: ”Følg 
mig!” Og han rejste sig og fulgte ham. Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad 
til bords med ham og hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: ”Hvorfor spiser jeres mester 
sammen med toldere og syndere?” Men da Jesus hørte det, sagde han: ”De raske har ikke brug for en læge, det har 
de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde 
retfærdige, men syndere” (Matthæus 9:9-13).

En syndig kvinde tilgives
En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der 
en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med 
en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med 
sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som 
havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: ”Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags 
kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.” Jesus sagde da til ham: ”Simon, jeg har noget at sige dig.” 
Han svarede: ”Sig det, Mester!”  ”En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem hundrede denarer, 
den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil 
så elske ham mest?” Simon svarede: ”Den, han eftergav mest, vil jeg tro.” Jesus svarede: ”Det har du ret i.” Og vendt 
mod kvinden sagde han til Simon: ”Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder, 
men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun blev 
ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine 
fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får 
lidt tilgivet, elsker kun lidt.” Og han sagde til hende: ”Dine synder er tilgivet.” De andre ved bordet begyndte at tænke 
ved sig selv: ”Hvem er han, som endog tilgiver synder?” Men han sagde til kvinden: ”Din tro har frelst dig. Gå bort med 
fred!” (Lukas 7:36-50).

Handling taler stærkere end ord
Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i ving-
ården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og 
sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?” De 
svarede: ”Den første.” Jesus sagde til dem: ”Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For 
Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og 
skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham (Matthæus 21.28-32).

Aktuelle udfordringer

• At beskytte sit rygte: Midt i en ”hold afstand – rør mig ikke” verden, tillod Jesus en kvinde at salve hans fødder og 
bruge sit hår som håndklæde. Samtidig med, at han konfronterede det religiøse etablissement, som 
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benægtede deres egen syndighed, færdedes han gerne sammen med syndere og roste deres udgave af åndelighed. 
Jesus overtrådte grænser, der medførte rygter, der skadede hans omdømme. De fleste af os vogter vores omdømme 
med en ”sikkerhed først” strategi. Hvilke kræfter og faktorer afholder os fra at risikere mere i vores relationer, leve 
mere eventyrligt og tjene mere kreativt?

• Trafficking: Disse afsnit lægger op til at fokusere på den nuværende situation omkring prostituerede og andre i 
vores verden, der udsættes for menneskehandel. 

”Handel med mennesker omfatter rekruttering, transport, overførsel, husning eller modtagelse af personer, ved 
hjælp af trusler om eller anvendelse af vold eller andre former for tvang, ved bortførelse, bedrageri eller svindel, ved 
misbrug af magt eller af en sårbar position, eller ved at give eller modtage betaling eller fordele for at opnå samtykke 
fra en person, der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse.” (Definition fra Forenede Nationers 
Protokol 2000)

Trafficking er en blomstrende, moderne form for slaveri, som Frelsens Hær søger at opponere imod ud over verden. 
Kvinder og børn er dem, som hyppigst lider under denne uretfærdighed. Kommerciel udnyttelse er som oftest relat-
eret til sexindustrien, fabriksarbejde, arbejde i private husholdninger, landbrugsarbejde og gældsbinding.

Spørgsmål: Se tilbage på Jesus i de foregående møder. Vurder hans holdninger og handlinger. Hvad kan vi lære af 
hans eksempel, der kan gavne vores egne reaktioner og handlinger i forhold til problematikken omkring menneske-
handel?

For yderligere information og forslag til handling over for menneskehandel, tjek den Internationale Retfærdigheds-
kommisions link på den internationale Frelsens Hærs hjemmeside:
www.salvationarmy.org 

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor Gud, overforbrug af alkohol og forkerte slags sex har været katastrofale for så mange men-
nesker så mange steder. Vi tilstår, at selv om der er urenheder i vore egne hjerter, er vi stadig tilbøjelige til at dømme 
andre folks udskejelser. Vores ånd rækker ud til dem, som er kontrolleret af ukontrollerede laster. Opflam os til altid 
at tro på din invitation af nåde til at begynde forfra. Hjælp os til at relatere til mennesker, hvis omdømme er ødelagt. 
Vis os, hvordan vi kan støtte mennesker, hvis liv er knust. Og tilgiv os, når vi selv vakler. Amen
 
Udenfor vores grænser:  Herre, vi forstår ikke, hvorfor der er så meget smerte i vores verden. Nogle gange føler vi, at 
når vi har allermest brug for dit nærvær, er du fraværende. Vi hører om soldater, der invaderer andre lande, og 
standser op på vejen og voldtager deres bytte. Vi ved, at fattigdommens desperation kan tvinge unge piger og drenge 
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ind i prostitution. Vi forfærdes, når vi hører om HIV-positive ægtemænd og andre mænd, som med fuldt overlæg 
påfører deres ofre en dødsdom. Der er så meget unødvendig smerte i vores verden. I din nåde, beskyt dem, som så 
nemt udnyttes. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på hjemmet og dem udenfor dine grænser.
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SEKTION C

JESUS OG RETFÆRDIGHED: AT KONFRONTERE DE MAGTFULDE

Når vi bevæger os ind i anden halvdel af denne serie, er det på sin plads med et ærligt fokus på uretfærdighedens 
menneskelige omkostninger og konsekvenser. Vi udfordres af den kendsgerning, at uretfærdighed har både indivi-
duelle og sociale dimensioner. Vi ved, at personlig uretfærdighed ofte er konsekvensen af strukturel uretfærdighed, 
og	at	ethvert	socialt	anliggende	har	et	menneskeligt	ansigt.	Vi	mindes	om,	at	…

NÅR:  8-årige ikke kan læse
            Familier ikke kan drikke vand uden at blive syge
            HIV-positive kvinder ikke kan beskytte deres nyfødte børn
            Begravelser går i stedet for forebyggelse af dødsfald

NÅR:  Børn går sultne i seng syv dage om ugen
            Forældre begraver deres børn, som er døde af malaria
            Kvinder, unge piger og drenge udnyttes som sexslaver
            Arbejdere knokler for skandaløst lave lønninger for at skabe modetøj

NÅR:   Jorden bliver udnyttet uden tanke på fremtidige generationer
             Hudfarve og social status låser mulighedernes døre
             De raske og veluddannede kan ikke bruge deres styrke til at arbejde

NÅR:   De retfærdige og hellige er ligeglade med de fattige og urene
             Guds medfølelse lukkes inde i helligdomme og templer
             De stærke og privilegerede er ligeglade med de svage og undertrykte

SÅ:      Hersker uretfærdigheden,
             Forspildes utallige liv,
             Vanæres vores fælles menneskehed,
             Sejrer mørket.

1.  AT UDFORDRE URETFÆRDIG OPFØRSEL

At søge retfærdighed er en kamp. Vi affinder os ofte med den kendsgerning, at nogen retfærdighed er bedre end 
ingen retfærdighed. Vi trøster os selv med det faktum, at mere retfærdighed er bedre end mindre retfærdighed. 
Men vi holder fast i håbet og tror, at fuld retfærdighed er opnåeligt. Først da vil vi kunne glæde os med andre, når de 
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oplever bæredygtig retfærdighed. Som Jesu efterfølgere afhænger vores vision for en mere retfærdig verden af to primære 
”leveringssystemer”: et socialt og et åndeligt.

Retfærdighed gennem et ordnet samfund: social orden kendetegner et sundt samfund – og et sundt samfund forpligter sig 
på alle dets borgeres velbefindende. Det er et ordnet samfund, hvor borgerne har rettigheder og ansvar, der gør udsigten til 
social retfærdighed mulig. I civilsamfund er det den offentlige politiks opgave at tilstræbe retfærdighed.

Som sagt,  i en retfærdig samfundsorden  integreres etisk/rettighedsbaseret retfærdighed i kulturen. Under hensyntagen 
til forskelle i kapacitet mellem mere udviklede og mindre udviklede lande er målet lige adgang for alle mennesker til nation-
ens goder. Blandt deres andre ansvarsområder er politikerne til for at sikre retten til adgang til uddannelse, sundheds-pleje 
og ydelser som bl.a. rent vand. Politisk korruption tolereres ikke.

Strategier, der sikrer en økonomi, der kan støtte familiers levebrød, har afgørende prioritet.   Banker holder gang i pengecirku-
lationen. Selvom virksomheder kan være profitmotiverede, bidrager de til samfundet ved at yde service og produkter, som 
skaber job. At skabe plads til entreprenørskab og innovation, der udfordrer status quo, er normen. Konkurrence skaber høj 
ydeevne.

At gøre plads til etniske og andre forskelle betyder også at beskytte de sårbare i samfundet. Ressourcer tildeles, så de 
arbejdsløse kan få erhvervsuddannelse, de handicappede tilgodeses via indkomstskatten, og velfærdsprogrammer bliver 
finansieret. Når ordentlige samfundsmæssige strukturer er på plads, resulterer det i en samfundsorden, der yder alle ret-
færdighed.

Retfærdighed gennem åndelig forvandling: Når Guds folk gør det rigtige, yder de et bemærkelsesværdigt bidrag til ret-
færdighedsbordet. Selvom Jesu efterfølgere ikke har patent på menneskelig dyd eller kan gøre krav på at være de eneste 
mennesker med principper, har de to fordele: Kristne har Skriften til at hjælpe sig med at skelne Guds vilje og veje for dem 
selv og andre; og de har den historiske Jesus, som demonstrerede det bedste af, hvad et menneskeliv kan og burde være. 
Bild dig ikke noget ind, Jesu efterfølgere kan aldrig til fulde afspejle den skønhed og visdom, der var i den historiske Kristus. 
Men deres tro leder dem i den rigtige retning.

Den forståelse, de får fra Skriften og deres forhold til Guds Ånd, kan udruste dem til at omsætte deres overbevisninger til 
medfølende handlinger, der tjener andres interesse.

Omstændigheder vil altid have indflydelse på Guds folks respons. Men personlige bekymringer, selvinteresse eller mate-
riel vinding vil ikke få det sidste ord. Kristne vil kæmpe for de marginaliserede og være drevet af en kærlighedsetik. Rette 
relationer vil herske. Kærlighed vil sejre. Retfærdighed vil triumfere over uretfærdighed. Og i det stille vil kristne vide, at 
Gud har tilgivet og genoprettet dem – gjort dem til bedre mennesker, end de nogensinde kunne være blevet på egen hånd. 
Og uanset deres tro, vil de magtfulde, som har en vision om en retfærdig samfundsorden, byde troens folk velkomne til at 
være med.
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Historisk dilemma: Syndere

Jesu møde med Zakæus var ikke en af hans udtænkte lignelser. Dette var et virkeligt møde med et omvandrende, 
tænkende, følende, innovativt, men medskyldigt individ. Som tolder var Zakæus en del af det romerske skatte-
system, der burde have bidraget til et ordnet samfund med retfærdighed for alle. 

Den jødiske kulturelle konsensus var klar. Toldere var syndere. De var slyngler på flere punkter. At arbejde for 
romerne blev betragtet som at samarbejde med fjenden. Denne opfattelse blev forstærket af den romerske praksis 
med at udlicitere skatteopkrævningen til den højest bydende. Toldere kunne bruge hvilken som helst taktik, der var 
nødvendig for at trække alt, hvad de kunne ud af befolkningen, så længe de bare betalte deres kvote til de romerske 
autoriteter.

Åndelig talt blev toldere dømt som mennesker, der solgte sig selv til et liv i synd og bevidst tilsidesættelse af Guds 
veje.

Zakæus var rig på andres bekostning og socialt marginaliseret. Han blev regnet som den største synder. Under de 
omstændigheder blev Jesus kritiseret for sin mangel på dømmekraft. Her sad han og spiste et overdådigt måltid 
med en rig synder.

At møde Gud i den bibelske beretning
  
 Tal til dig selv som om ingen anden lytter,
 Lyt til andre som om ingen andre lytter.

•	Læs	historien	i	kor	som	en	gruppe
•	Reflekter	i	stilhed	over	dine	første	indtryk
•	Fortsæt	i	stilhed.	Læs	denne	gang	historien	med	et	omhyggeligt	blik	på	Zakæus´	opførsel
•	Skriv	ned,	hvad	der	fanger	din	opmærksomhed	omkring	Zakæus
•	Fortsæt	i	stilhed,	læs	historien	for	tredje	gang	med	et	omhyggeligt	blik	på	Jesu	opførsel
•	Skriv	ned,	hvad	der	fanger	din	opmærksomhed	omkring	Jesus
•	Del	dine	nedskrevne	indtryk	med	andre

Jesus og Zakæus
Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand som hed Zakæus, han var overtolder og han var 
rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og 
klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, 
så han op og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! For i dag skal jeg være gæst i dit hus.” Så skyndte han sig 
ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det gav ondt af sig og sagde: ”Han er gået ind som gæst hos en syndig 
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mand.” Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: ”Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og 
hvis jeg har presset penge af nogen giver jeg det firdobbelte tilbage.” Da sagde Jesus til ham: ”I dag er der kommet 
frelse til dette hus, fordi han også er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det 
fortabte” (Lukas 19:1-10).

Aktuelle udfordringer

•	At	spise	et	måltid	med	andre	i	deres	hjem	kan	være	afslørende.	Der	er	en	følelse	af,	at	du	ikke	virkelig	kender	nogen,	
før du har brugt tid sammen med dem i deres hjem. Deres måde at vise gæstfrihed på, familiebillederne, kunsten på 
væggene, en tilfreds eller anspændt atmosfære, taler alt sammen om folks private virkelighed. Deres egne 
omgivelser afslører en side af deres sande jeg, som ikke kommer frem på deres arbejdsplads. Forestil dig, hvordan 
Zakæus’ hjem så ud. Forestil dig Jesus og Zakæus’ samtale rundt om bordet. Hvordan vil du beskrive tonen i deres 
tale? Resultatet tyder på, at Jesus på et tidspunkt udfordrer Zakæus’ praksis. Hvad tror du, var det centrale i deres 
samtale?

•	Mødet	mellem	Zakæus	og	Jesus	resulterede	i	to	primære	ting:	En	var	social,	og	den	anden	var	åndelig.	Zakæus	
ændrede sin offentlige optræden. Han blev medfølende overfor de fattige og begyndte at dele ud af sin rigdom. Han 
indrømmede sin afpressende taktik og forpligtede sig til at betale gavmildt tilbage. Åndeligt set oplevede Zakæus 
tilgivelse og frelse. Jesu mission om at opsøge og redde de åndeligt fortabte blev opfyldt på to vigtige måder. Zakæus 
genoprettede sit forhold til Gud, der elskede ham, og de mennesker, han havde snydt, oplevede at blive behandlet 
retfærdigt.

•	Tænk	på,	hvilket	indtryk	det	gjorde	på	mennesker,	der	boede	i	Jeriko.	Hvilke	rygter	må	have	cirkuleret	i	det	
samfund? Hvad begyndte folk at sige om Zakæus og Jesus?

•	Tænk	på	dit	eget	nærområde:	Naboer,	venner,	kirkemedlemmer,	arbejdskollegaer.	Hvilke	rygter	ønsker	du,	at	de	
skal høre om dig? Hvis du kunne modtage en ”troskompliment” fra dine kollegaer, hvad ville du så ønske at høre dem 
sige? Hvad ville du gerne, at folk i dit nærområde sagde om din kirke?

•	Bare	tanken	om	at	betale	skat	kan	fylde	en	solskinsdag	med	skyer.	Når	det	er	tid	for	selvangivelsen,	er	det	almin-
deligt at opleve spændingen mellem den legale ret til skattefradrag og den illegale fristelse til skatteunddragelse. 
Men i de fleste samfund er det beskatningen, der gør et ordnet samfund muligt. Fokuser på dit eget samfund. Hvis 
du havde kontrol over den politik, der føres i dit samfund, hvilke to eller tre sociale sektorer skulle så prioriteres til at 
modtage skattemidler?

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor Gud, tak fordi du minder os om, at mennesker med tro, er mennesker med en samvittighed. 
Zakæus’ oplevelse udfordrer os. Vi er bevidste om, at rejsen fra vantro til tro kræver grundlæggende ændringer. 
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Personlig frelse er mere end bare et privat møde. Tro invaderer det offentlige rum der, hvor vi arbejder. Vi anerkender, 
at vores etik, vores moral og vores adfærd uundgåeligt granskes. Vi har brug for din hjælp til at leve med integritet. 
Undervejs, gør os følsomme, så vi åbner vores ører for din Ånds hvisken. Amen

Udenfor vore grænser:  Vor levende Gud, Jesus udfordrede Zakæus omkring hans personlige synd og hans profes-
sionelle praksis. Han handlede. Frelse ”kom til hans hus” og tilbagebetaling bragte retfærdighed til dem, han havde 
snydt. Vi beder om, at i situationer, hvor folk er blevet udnyttet, vil udnytterne få modet til at rette op på tingene. Vi 
beder også for de kulturer og lande, hvor folk ikke må stille spørgsmål ved deres tro og ændre deres religiøse over-
bevisning. Fordi du har kaldet os til at vælge ”hvem vi vil tjene denne dag”, beder vi om, at religionsfrihed må blive 
givet til mennesker alle vegne. Amen 

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på hjemmet og dem udenfor dine grænser.

2.  AT KONFRONTERE ÅNDELIG STOLTHED

Det ultimative udtryk for åndelig stolthed er selvretfærdighed. De selvretfærdige er de ”gode” mennesker. De har 
kun et synspunkt. De hører med det ene øre og ser med det ene øje. De er mere tilbøjelige til at udtale sig end til at 
lytte. De lukkede systemer, de lever i, prædisponerer dem for at dømme andre. Og de er klar til at trumfe deres vilje 
og planer igennem, uanset om andre er enige med dem eller ej.

Det vil være forkert at begrænse selvretfærdighed til den religiøse verdens virkelighed. Fortalere for miljøet, person-
lig seksuel preferance, anti-rygning, pro-liv og anti-abort kan alle udvise samme ensidige kamp for deres sag. Det 
betyder ikke, at de selvretfærdige ikke har værdier, der er beundringsværdige. Man kan være sikker på, at de står 
ved deres overbevisning, og ofte er deres intentioner prisværdige. Og dog, hvis man har andre synspunkter og er 
genstand for deres dom, kan de selvretfærdige være svære at elske. 

Historisk dilemma: Selvretfærdighed

Jesu dagsorden fik ham på kant med selvretfærdigheden hos den religiøse elite. Farisæerne og de skriftkloge var de 
religiøse magthavere på den tid. De havde høj status  og åndelig autoritet. Farisæerne var en lille, men indflydelses-
rig gruppe, som opretholdt lovens standard og rituel renhed. De var lærde, som var veluddannede og respekteret af 
folket. De skriftkloge var også en del af det religiøse system. De var øverst i hierarkiet af præster, som overvågede 
tempelgudstjenesterne. Sammen udgjorde de skriftkloge og farisæerne Sanhedrin, der fungerede som det jødiske 
retssystem. Derfor var de ikke kun åndelige lærere og fortolkere af den religiøse lov, men tjente også som dommere, 
der skulle effektuere statens love. 

Ifølge den tids mosaiske tradition havde de skriftkloge og farisæerne både politisk magt og religiøs statur. Jesu 
fremadrettede undervisning, hans åbne kritik af deres udgave af  retfærdighed og hans stigende popularitet blandt 
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folket, satte ham på kollisionskurs med den eksisterende magtstruktur (se Mattæus 5:20). Jesus nægtede at vel-
signe deres restriktive anvendelse af Moseloven og deres gennemgribende kontrol over israelitterne. Sammenlignet 
med Jesu eksempel på, hvordan man elsker Gud og tjener sin næste, fremstod de skriftkloges og farisæernes legal-
isme som religiøs undertrykkelse. Og undertrykkelse var, hvad Jesus levede for at frigøre. 

At møde Gud i den bibelske beretning
  
                          Indse, hvor du er ligeglad og læg det til side
                          Find ud af, hvor din ånd er stille, når den burde være urolig
                          Giv lidenskaben plads i din sjæl.

•	Læs	afsnittet		om	”hviledagsbestemmelser”	i	stilhed
•	Læs	stykket	igen	i	stilhed,	med	fokus	på	farisæerne
•	Skriv	ned	hvad	du	lægger	mærke	til	ved	farisæerne
•	Læs	passagen	for	tredje	gang	i	stilhed,	med	fokus	på	Jesus
•	Skriv	ned	hvad	du	lægger	mærke	til	ved	Jesu	handlinger
•	Del	hvad	I	har	lagt	mærke	til	ved	farisæerne	i	modsætning	til	Jesus
•	Læs	nu	afsnittet	”Hykleriet	modsiges”	højt
•	Brug	nogle	få	øjeblikke	til	at	se	dig	selv	inde	i	folkemængden.	Forbered	dig	på	at	lytte	til	Jesu	udbrud	som	en	i			 
    mængden eller som en af hans disciple
•	Læs	igen	teksten	højt.	Hvad	er	det	stærkeste	budskab,	du	kan	høre?
•	Del	dit	budskab	med	andre	i	gruppen

Hviledagsbestemmelser

Så skete det på en sabbat, at Jesus kom forbi nogle kornmarker, og hans disciple gik og plukkede aks, gned dem mel-
lem hænderne og spiste. Men nogle af farisæerne sagde: ”Hvorfor gør I noget, som ikke er tilladt på en sabbat?” Jesus 
svarede dem: ”Har I da ikke læst, hvad David gjorde, dengang han og hans mænd blev sultne, at han gik ind i Guds 
hus, tog skuebrødene og spiste af dem og gav sine mænd noget, selv om det kun er tilladt for præsterne at spise 
dem?” Og Jesus sagde til dem: ”Menneskesønnen er herre over sabbatten.” På en anden sabbat skete det, at Jesus 
gik ind i synagogen og underviste. Dér var der en mand med en vissen højre hånd. Og de skriftkloge og farisæerne 
holdt øje med, om Jesus ville helbrede på sabbatten, så de kunne få noget at anklage ham for. Men han kendte deres 
tanker og sagde til manden med den visne hånd: ”Rejs dig og stil dig i midten!” Da rejste han sig og trådte frem, og 
Jesus sagde til dem: ”Jeg spørger jer: Er det tilladt at gøre noget godt eller gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv 
eller at ødelægge det?” Han så rundt på dem alle og sagde så til manden: ”Ræk din hånd frem!” Det gjorde han, og 
hans hånd blev rask igen. Men de blev rasende og begyndte at tale med hinanden om, hvad de skulle gøre ved Jesus 
(Lukas 6:1-11).
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Hykleriet modsiges
Da talte Jesus til skarerne og sine disciple og sagde: ”De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses’ stol. Alt det, de 
siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør; for de gør ikke selv, hvad de siger. 
   ”Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere. I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der 
vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, 
I sier myggen fra, men sluger kamelen. 
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere. I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og 
griskhed. Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå. Ve jer, I skrift-
kloge og farisæere, I hyklere. I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben 
og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed 
(Matthæus 13:1-3, 23-28).

Aktuelle udfordringer

•	Religion,	der	hænger	sig	i	bagateller,	er	undertrykkende.	Når	tro	kvæles	af	lovtrældom	i	stedet	for	at	være	livets	
aroma, så stinker og smager det som død.
Ifølge Jesus er der nogle religiøse sager – såsom retfærdighed, nåde og tro – der er vigtigere end andre. Hvilke 
forholdsregler kan vi træffe for at beholde vores fokus på åndelige prioriteter og beskytte os selv mod at blive ført 
på åndeligt vildspor?

•	Hvem	forbinder	du	med	religiøs	magt?	Hvor	skal	vi	lede	efter	kilderne	til	religiøs	autoritet?	Hvordan	kan	vi	beskytte	
os selv mod at blive misbrugt af vildledte religiøse magter? Hvem har ansvaret for at holde religiøse ledere ansvar-
lige?

•	At	foregive	gudsfrygt	er	en	anden	vej	til	religiøs	undertrykkelse.	Vi	har	ganske	vist	alle	brug	for	et	mål	af	nåde	og	
barmhjertighed, men hvis ikke vi forsøger at leve et liv i tro, er vi bedragere. Tænk tilbage på din trosrejse. Tænk på 
tider, hvor den måde, du levede på i tro, gav dig energi, og du følte dig fri til at leve det liv, Gud skabte dig til at leve. 
Fortæl en historie, der illustrerer det.

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: O Herre, vi bliver tiltrukket af sikkerhed. Vi føler os mere sikre, når vi er klar over, hvad der er rigtigt, 
og hvad der er forkert. Og alligevel ved vi, at vi tager fejl. Vi kan ikke gøre alt ret. Vi forstår, at din trosfamilie er langt 
større end vores kirke eller trossamfund. Lad os ikke være tilfredse med vores private fromhed. Befri os fra smålig 
ortodoksi. Afhold os fra at dø på meningsløse kors. Hjælp os at kunne skelne troens kerne fra de mange udtryk for 
tro. Hjælp os til ikke at være fordomsfulde overfor andre, når de burde mærke vores accept. Vis os, hvordan vi kan 
være sande overfor os selv og samtidig respektere andre. Amen

Udenfor vore grænser: Gud vor Skaber, religion har en mørk side. Alt for mange mennesker er døde, fordi de har 
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været på den forkerte side af religiøs magt i deres land. Børn er blevet misbrugt. Kvinder er blevet fornedrede. Familier 
er blevet fremmedgjort overfor hinanden. I stedet for at være et redskab for fred, har troen været en dødens kniv. Herre, 
vær barmhjertig. I disse tider erkender vi spændingerne mellem muslimer og kristne. Du har skabt vores planet stor nok 
til at rumme en sameksistens af alle trosretninger. Giv os visdom til at vide, hvordan vi skaber plads til ”de andre.” Lær os, 
hvordan vi tackler vores forskelle og lever nådigt sammen. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på hjemmet og for dem udenfor dine grænser.

3.  AT OMORGANISERE POLITISK MAGT

Kontaktfladen mellem politik og religion har en lang forhistorie. I mange instanser har blandingen været eksplosiv. På 
gammeltestamentlig tid blev det jødiske folk regeret efter Toraens love. Budet om at ”elske Herren din Gud og din næste 
som dig selv!” var en del af Skriften, men blev betragtet som utilstrækkeligt overfor alle de dilemmaer, det medførte at leve 
et gudfrygtigt liv. Som teokrati havde samfundet Moselovens religiøse bud som sin standard.

Intet politisk system er perfekt. Mange islamiske republikker indfører religiøs undertrykkelse. Nogle monarkier og diktatur-
er er intolerante overfor religiøs pluralisme. Marxisme og kommunisme fjerner Guds plads i samfundet og sætter ateisme 
i stedet. Selv demokratiske samfund kommer under pres i takt med, at folkets vilje udvikler sig og deres tro og foretrukne 
adfærd stadig ændrer sig. 

Historisk dilemma: Magt og autoritet

Politiske og religiøse spændinger omgav Jesus på hans tid. Markus 12 fortæller om det dilemma, hvor Jesus blev overvåget 
i den hensigt at fange ham i en fælde, så han måtte bryde enten den civile eller den religiøse lov. Farisæerne ledte efter en 
årsag til at anklage ham. Det samme gjorde herodianerne, kong Herodes’ repræsentanter, som på Roms vegne havde kon-
trollen over den sekulære stat Galilæa. På trods af deres forskelle var de to grupper klar til at samarbejde, hvis de derved 
kunne find fejl ved Jesus. Med skjulte motiver stillede de sig smigrende an i et forsøg på at lokke Jesus i fælden.

Det møde, der er beskrevet i Matthæus 20, kaster os ud i dilemmaet om, hvordan politiske ledere burde bruge deres magt 
og autoritet. Situationen afslører, hvor forvirrede disciplene var over, hvordan det ”Rige” var, som Jesus var ved at oprette. 
Jakob og Johannes tænkte på deres fremtidige position i Jesu nye regeringsorden. I stedet for at komme med en personlig 
appel om at blive den nye statsminister og finansdirektør, gemte de sig bag deres mor, som rettede anmodningen til Jesus 
på deres vegne. De andre disciple var ikke imponerede. De begyndte at skændes indbyrdes. Jesus havde hørt nok. Han 
samlede sine disciple omkring sig til et øjebliks undervisning. Jesu tone var streng. Betydningen var overraskende. Hans 
direktiv var afgørende: ”Sådan skal det ikke være blandt jer.”
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At møde Gud i den bibelske beretning

                                  Læs til  information
                                  Mediter til  forståelse
                                  Overvej til  genoprettelse
                                  Implementer til  trofast levevis.

•	Læs	de	to	afsnit	højt	efter	hinanden
•	Læs	igen	Markus-stykket	højt,	om	at	betale	skat,	og	sæt	dig	denne	gang	i	Jesu	sted
•	Hvordan	tror	du,	du	ville	have	følt?	Hvad	ville	du	have	sagt?
•	Gå	nu	tilbage	til	Mattæus-stykket	og	 læs	det	højt.	Hør	godt	efter.	 Jesus	kommer	med	en	række	bestemte	ud- 
    talelser. Hæft dig ved en enkelt udtalelse, som fanger din opmærksomhed
•	Fortæl	de	andre	i	gruppen,	hvad	du	lagde	mærke	til,	og	forklar,	hvorfor	det	er	betydningsfuldt	for	dig

Spørgsmålet om at betale skat
Og de sendte nogle af farisæerne og herodianerne hen til Jesus, for at de skulle fange ham i ord. De kom hen og sagde 
til ham: ”Mester, vi ved, at du er sanddru og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk, men lærer sandt 
om Guds vej. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Skal vi betale, eller skal vi ikke betale?” 
   Men Jesus gennemskuede deres hykleri og sagde til dem: ”Hvorfor sætter I mig på prøve? Ræk mig en denar, så 
jeg kan se den!” De rakte ham én. Og han spurgte dem: ”Hvis billede og indskrift er det?” ”Kejserens,” svarede de. 
Jesus sagde til dem: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er.” Og de undrede sig meget over ham 
(Markus 12:13-17).

Zebedæussønnernes ønske
Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham 
om noget. Han spurgte hende: ”Hvad vil du?” Hun sagde til ham: ”Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, 
den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.” Jesus svarede: ”I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det 
bæger, jeg skal drikke?” ”Ja, det kan vi,” svarede de. Han sagde til dem: ”Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved 
min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt 
det for.” 
   Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: ”I ved, at folkenes 
fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Men sådan skal det ikke være blandt 
jer. Men den, som vil være stor blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade 
sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange” (Mattæus 20:20-28).
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Aktuelle udfordringer

•	Jesu	geniale	svar	til	sine	modstandere	viste,	at	hans	efterfølgere	må	opfylde	deres	forpligtelser	overfor	både	Gud	 
   og staten. ”Giv kejseren, hvad der er kejserens, og Gud, hvad der er Guds.” Påbuddet opfordrer til dobbelt stats- 
    borgerskab: Vær borger i Guds rige og borger i dit land. Tænk på områder i livet, hvor Guds love og regeringens love  
    forstærker hinanden. Hvor kan der komme konflikter imellem dem?

•	En	primær	opgave	for	regeringen	er	at	sørge	for	lige	adgang	til	serviceydelser	for	alle	og	at	opretholde	social	orden.	 
   Identificer et socialt udsnit af befolkningen, som har specifikke behov, men som er blevet udeladt af den politiske  
    plan for dit nærområde. Foreslå anbefalinger, der ville gøre noget ved sårbarheden hos dem, der ignoreres. 

•	Jesus	kritiserer	de	metoder	og	prioriteter,	regeringsmagten	på	hans	tid	brugte.	”I	ved,	at	hedningernes	herskere	 
   bestemmer over dem, og de store iblandt dem er deres tyranner. Det skal ikke være sådan blandt jer; men den,  
   der ønsker at være stor iblandt jer, skal være jeres tjener.” Budskabet er klart: Politisk magt skal bruges til at tjene. 
   I stedet for at søge personlig vinding, skal politikere bruge deres autoritet over folk til at tjene folkets bedste 
   interesser i de områder, de er sat over. Hvilke mekanismer findes allerede, og hvilke yderligere ordninger er der brug  
   for til at holde politikere ansvarlige?

•	 Guds	 længsel	 efter	 lighed	 og	 retfærdighed	 hæver	 sig	 over	 alle	 politiske	 ideologier.	 Ansvaret	 for	 at	 søge	 ret- 
    færdighed påhviler ikke nogen bestemt race eller trosbekendelse. Ej heller har nogen nation eller kultur eneret på  
     at søge retfærdighed. Lav en liste over lande, der for tiden har ry for at ignorere menneskerettighederne. Identificer  
    deres regeringssystemer. Sæt navn på deres ledere. Lav en bønneliste, der indbyder folk til at blive opmærksomme  
    og gå i forbøn, og del den med hinanden. Vær åben overfor ideer, der kræver handling. 

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Nådefulde Gud, vi tror, at god regeringsførelse er en del af dit design for skabelsen. Vi betaler vores 
skat med en vision om, at vores samlede ressourcer vil bidrage til et mere retfærdigt samfund. Vores håb er, at de 
politiske beslutningstagere vil leve med en omsorg for vores fælles bedste. Vi lever med ønsket om, at alle vore 
borgere må have lige adgang til vores kulturelle fordele og sociale goder. Vi ved også, at kombinationen af magt, 
autoritet og penge kan være dødelig. Og vi kæmper ofte med vores vision for Guds herredømme og prioriteterne hos 
de regerende politiske partier. Giv os troens indsigt, der udruster os til at tænke med Kristi sind, og giv os visdom til 
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at afgøre, hvornår vi bør tale, og hvornår vi bør tie. Amen
  
Udenfor vore grænser: Gud vor Skaber, vi beder for vores folkevalgte politiske ledere og regeringens beslutning-
stagere. Vi takker dig for dem. Vi vælger at tro, at de vil tjene med gode intentioner. Vi anerkender, at de har at gøre 
med kompleksiteter, vi ikke kender til. Vi kan forestille os det net af fristelser, som kan væve sig ind i deres liv. Giv 
dem styrke til at leve med integritet. Beskyt dem mod at blive kvalt af korruptionens torne. Giv dem klarhed over 
både værdi og sårbarhed i deres magt – deres kapacitet til både godt og ondt. Vi løfter dem op til dig og din ledelse. 
Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på dit hjem og dem udenfor dine grænser.
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SEKTION D

JESUS OG RETFÆRDIGHED: AT TALE DE UNDERTRYKTES SAG

De to mest bestemmende faktorer i et menneskes liv er, hvor man er født, og hvem der er ens familie. Den 
grundlæggende indflydelse fra ens familie og den uundgåelige påvirkning fra ens geografiske placering er enorm. 
Men ingen af os har kontrol over nogen af delene. Og dog udøver disse to kræfter en stor magt til at bestemme folks 
økonomiske status, sociale ståsted og åndelige skæbne. Hvis du er født ind i en muslimsk eller kristen familie, vil 
du sandsynligvis antage den muslimske eller kristne identitet. Hvis du er født i et land, der rangerer på de nederste 
trin af det menneskelige udviklingsindeks, vil din skæbne dømme dig til et liv i fattigdom, medmindre din familie er 
økonomisk privilegeret.

Dette scenarie får det til at lyde, som om folks liv er forudbestemt. Selvfølgelig er der undtagelser. Den enkelte kan 
vælge at forkaste sin religiøse arv eller konvertere til en anden tro. Folk, som er født i fattigdom, kan fremme deres 
sociale status. Nogle få undtagelser er i stand til at hæve sig over deres begyndelse og blive den næste generation 
af ledende forandringsagenter. Men hovedparten af verdens seks milliarder mennesker er bundet af livets omstæn-
digheder.
Hvorfor er folk økonomisk fattige? Er de dovne? Intellektuelt underlegne? Socialt uegnede? Skal de fattige bebrejdes 
for deres vanskelige stilling eller prises for deres heroiske indsats for at overleve? Svaret nedenunder er ikke kom-
plet, men det er en begyndelse.

Hvis du er født i Sierra Leone, Malawi, Burundi, Bangladesh, Haiti, Vietnam, Palæstina eller i dele af Indonesien 
og Indien, taler sandsynligheden for, at du er født til økonomisk fattigdom. Hvis du uden egen skyld ender i en  
kastesystemskultur uden det privilegium at være et medlem af en ”høj kaste”, vil din mangel på social status føre til 
forarmelse og varig fattigdom. Når folk tvinges til at leve uden valg og ressourcer, lider de. Manglende adgang til ud-
dannelse, sundhedspleje, daglig føde og rent vand hæmmer den basale udvikling og knuser den menneskelige ånd. 
Menneskets potentiale går til spilde, og muligheden for meningsfuldt arbejde går tabt. Ofre for misbrug, korruption 
og vold lever også i den ødelæggende fattigdoms greb.

Det nytter ikke at vende det blinde øje til de faktorer, der gør befolkninger til ofre. Politisk korruption, der kanalis-
erer rigdommen til de ledere, der misbruger deres magt, må stoppes og straffes. Inkompetent regeringsførelse skal 
påtales og udfordres. Undertrykkende krigsherrer skal tilbageholdes og fjernes fra magten. Lederne skal holdes 
ansvarlige for deres befolknings velbefindende. 
Der er stadig brug for at bevilge oversøiske udviklingsmidler til mindre udviklede nationer, der kan opvise kvalitets-
programmer af en høj standard, udført under ansvar. Uanset kompleksiteten kræver den fremherskende globale 
ulighed mellem de mere udviklede og mindre udviklede nationer strategisk og medfølende respons. Ellers bliver vi 
ligeglade med, at menneskerettighederne krænkes, og affinder os med uretfærdige ordninger. 
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Hvorfor er folk åndeligt fattige? Er de i bund og grund egenrådige? Betinget til at være autonome? Er de hen ad vejen 
blevet skadet gennem deres oplevelser med religion og religiøse mennesker?

Når det gælder åndelige fattigdom, må vi være forsigtige med ikke at oversimplificere det, der er grundlæggende 
komplekst. Der er stadig primære og sekundære årsager. Mange kristne teologer peger tilbage på Edens have og 
forbinder åndelig fattigdom med en nedarvet menneskelig tilbøjelighed til synd og ulydighed. Hvem vil nægte, men-
nesker hælder til at være egenrådige og auto?

Også i vores søgen efter årsagerne til åndelig fattigdom, er spørgsmålene ”Hvem er din familie?” og ”Hvor er du født?” 
de vigtigste bestemmende faktorer. Religionens rolle i enhver familie er en stærk indikator for, hvordan næsten  
generation vil reagere i trosspørgsmål.  Hvis forældrene tager deres tro alvorligt og lever sådan, at det beriger  
familiens åndelige erfaring, vil børnene være under indflydelse af deres arv. Fraværet af tro i familien efterlader 
børnene sårbare og åndeligt handicappede.

Ens geografiske og kulturelle arv har også meget at sige om , hvordan folk opfatter spiritualitetens rolle i deres liv. 
Hvis du er født i en islamisk republik, er det højst sandsynligt, at du bliver muslim. De, der er født på Filippinerne eller i 
Sydamerika, vil sandsynligvis se sig selv som katolske kristne. I nationer med stærkt multi-religiøse befolkninger el-
ler med en overvægt af protestanter og katolikker, vil familiebaggrunden spille en stor rolle for, hvordan den enkelte 
opbygger og udtrykker sin religiøse tro.

Fraværet af åndelig bevidsthed kan føre til livslange rejser i åndelig fattigdom. At forkaste Guds kærlighed, benægte 
hans sandhed og ignorere syndens konsekvens er alle skadelige for ens åndelige velbefindende. Jesu mission kan 
sammenfattes i en enkelt vision med to dimensioner. Hans håb for en genoprettet menneskehed sigter mod velbe-
findende for mennesker, som er åndeligt fattige, og mennesker som er socialt fattige.

1. AT TALE DE FATTIGES SAG

Jesus var fortaler for åndeligt og socialt velbefindende. Det var ikke en sidebemærkning for Jesus, men snarere selve 
hjertet i hans tjeneste. I sine sidste dage med disciplene, kaldte Jesus sig selv for en ”talsmand” og lovede også at 
sende dem en anden, Helligånden. Den gode nyhed for os alle er, at Jesus fortsætter med at tale vores sag:

”Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, 
Jesus Kristus, den retfærdige” (1. Johannesbrev 2:1).

Historisk dilemma: Fattigdom

Den fattiges knibe lå til stadighed Jesus på hjerte. Et slående bevis på hans forkærlighed for de fattige blev illustreret 
under et besøg i Simon den spedalskes hjem. En kvinde brød ind i samtalen med en krukke med kostbar salveolie i 
hånden og begyndte at komme den på Jesu hoved. Nogle af gæsterne foreslog, at de penge, der var brugt på 
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salveolien, kunne have været givet til de fattige i stedet. Jesus bekræfter kvindens gode intentioner og irettesætter 
hendes kritikere: ”De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem” (Markus 14:7). Begivenheden 
fremhæver den vanskelige balance mellem at bruge penge på at fester og at huske de fattiges fortsatte behov.

At møde Gud i den bibelske beretning

 Modstå fristelsen til at udelukke det, der måske ikke stemmer med din tidligere forståelse. Find, hvad der er godt og 
rigtigt, så din åndelige indsigt kan lede dig i din fremtidige forhåbninger.

De to afsnit citeret nedenfor står i modsætning til hinanden. Det første indbyder os til at feste sammen med de fat-
tige, og det andet forpligter os til bevidst at tjene dem, som på forskellige måder er sårede.

•	Læs	afsnittet	fra	Lukas	højt	sammen
•	Uden	at	kommentere,	tag	dig	tid	til	at	reflektere	over,	hvad	du	føler	ved	Jesu	påbud
•	Læs	afsnittet	igen	i	stilhed.	Nedskriv	dine	følelser	og	reaktioner
•	Uden	at	kommentere,	gem	dine	noter,	så	du	kan	dele	dem	med	andre	efter	at	have	læst	det	andet	afsnit
•	Få	nogen	til	at	læse	afsnittet	fra	Mattæus	højt

•	Læs	afsnittet	en	gang	til	i	stilhed,	læg	især	mærke	til	udtrykket:	”Sandelig	siger	jeg	jer,	hvad	I	har	gjort	imod	en	af	 
   disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig”
•	Omskriv	Jesu	udtalelse	med	dine	egne	ord,	så	meningen	er	klar
•	Læs	jeres	omskrivninger	for	hinanden	og	diskuter,	hvad	I	har	lært
•	Vend	tilbage	til	dine	tidligere	kommentarer	om,	hvordan	du	følte	det	at	blive	pålagt	at	holde	fester	for	mennesker,	 
   som ikke kan gøre gengæld. Efter at have beskæftiget dig med det andet afsnit, føler du det så stadig på samme  
   måde? Del jeres tanker med hinanden.

Lignelsen om det store festmåltid
Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: ”Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde 
dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. 
Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget 
at give til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse”
(Lukas 14:12-14).

Verdensdommen
Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds 
trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; 
fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: 
Kom, I som er min faders velsignede,, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg 
var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, 
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jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige 
sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller 
så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig 
siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige 
til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. 
For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, 
og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også 
de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden 
at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste,  det 
har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv” (Matthæus 25:31-46).

Aktuelle udfordringer

Begge afsnit understreger Jesu mandat til at dele ressourcer med dem, som har mindre. Men der ligger mere i det 
end blot at være gavmild. Ringeagt for de fattiges behov er et bevis på troens fravær. Et nej til at afbøde de fattiges 
smerte ”her og nu” bliver kriteriet for ens endelige dom overfor Gud.

Og det er ikke det hele. Når Jesu efterfølgere udtrykker praktisk kærlighed, bringer de også en berøring af Kristus 
ind i de fattiges liv. Kristus er nærværende, når Guds folk er nærværende, og gode gerninger er et praktisk udtryk for 
Guds kærlighed.

•	 Jesu	 påbud	 om	 at	 udtrykke	 gavmildhed	 mod	 mennesker,	 som	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 ”betale	 dig	 tilbage”,	 er	 en	 
   påmindelse om at leve ud over sin egeninteresse. Tænk på dit nærområde eller din by og nogle af dine nærmeste  
    naboer, hvis behov overgår deres begrænsede ressourcer. Er der en situation, hvor du kan tilbyde at passe børnene,  
   så en enlig forælder kan have en aften ude? Kan du undervise en elev, der har svært ved at følge med, videregive  
   nogen erhvervsmæssig kunnen, eller påvirke din kirke til at tilbyder en barmhjertighedstjeneste i dit nærområde?

   På globalt plan har FN i forbindelse med årtusindskiftet foreslået otte udviklingsmål
   (MDGs på engelsk) som en overordnet strategi overfor global fattigdom og social
   retfærdighedsanliggender.

   1. Udrydde ekstrem fattigdom og hungersnød
   2. Opnå universal grundskoleuddannelse
   3. Fremme kønslig lighed og udruste kvinder
   4. Nedsætte børnedødelighed
   5. Forbedre mødres helbred
   6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
   7. Sikre et bæredygtigt miljø
   8. Udvikle et globalt partnerskab for udvikling
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Gennemgå udviklingsmålene med særlig tanke på den mindre udviklede del af verden (undertiden kaldet Den tredje 
verden),  og vælg de områder, du anser som de mest kritiske, hvor uretfærdighed afholder mennesker fra at opnå 
deres sociale og åndelige vel. 

•	 Fortalervirksomhed	 er	 en	 afprøvet	 strategi	 til	 kollektivt	 at	 tage	 fat	 på	 problemer	 omkring	 fattigdom	 og	 
     uretfærdighed. Herunder er en liste over, hvad effektiv fortalervirksomhed indebærer. Se punkterne.

Fortalervirksomhed:
     Beskæftiger sig med spørgsmål om uretfærdighed
     Udtænker strategier til at forandre systemer
     Ser sårbare menneskers værdi som forandringsagenter
     Tilbyder ekspertise til at virkeliggøre hensigterne
     Overtaler magtstrukturer til at ændre politik
     Tilbyder ligesindede at tilslutte sig sagen
     Ændrer politik, praksis og opfattelser
     Længes efter retfærdighed, der fører til bæredygtighed

Vælg en af de komponenter / fortalerfunktioner, der fanger din opmærksomhed. Gør en observation omkring dit 
valg.

				•	Lad	os	være	konkrete.	Brainstorm	på,	hvordan	du	og	andre	kan	være	fortalere	for	at	gøre	en	 
        forskel i forhold til følgende problemer:
           
  * Socialt problem: Opnå universal grundskoleuddannelse

 En af de uretfærdigheder, som findes i udviklingslandene, handler om adgang til ”gratis” grundskole. Uddannelse  
 er den bedste modgift mod udsigtsløse jobs, bestandig afhængighed af socialhjælp og et liv i fattigdom. Hvilke  
 skridt kan vi tage for at lukke uddannelseskløften? Find ud af hvilke nødhjælps- og udviklingsorganisationer, der  
 giver global uddannelse førsteprioritet og vælg en, der kan støttes. Gå i dialog med regeringspolitikere, som er  
  ansvarlige for udviklingshjælp. Mobiliser en lokal skole til at få forbindelse med en skole i den mindre udviklede  
   verden og arbejde på, hvad man kan gøre sammen.
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      * Åndeligt problem: Religionsfrihed

 I 1948 fastslog FN’s generalforsamling i Den Universelle Menneskerettighedserklæring: (artikel 18) ”Alle  
 har ret til frihed i tanke, samvittighed og religion: denne ret inkluderer frihed til at skifte religion eller tro, og  
 frihed til, enten alene eller i fællesskab med andre og offentligt eller privat at udtrykke sin religion eller tro i  
 undervisning, praksis, tilbedelse og overholdelse af forskrifter.”

 Indhent oplysning. Lav research og find frem til, hvilke lande, der har underskrevet FN’s erklæring, men  
 som ikke praktiserer principperne for religionsfrihed. Find ud af, hvilke organisationer, der eksisterer med  
 det formål at sikre religionsfrihed. Allier dig med en organisation, du har tillid til, i dens indsats. Gør noget.

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Herre, vi kommer til dig igen og takker dig for de moderne profeter (musikere, politikere, religiøse 
ledere, velgørere), som har ladet deres røster høre på de fattiges vegne. De er dine fortalere – dine røster. Midt i deres 
appeller vil vi råbe ud, at ”velgørenhed” ikke er fattige menneskers største behov. De fattige har samme behov som 
de privilegerede: god regering, adgang til uddannelse, sundhedspleje og sociale ydelser, åndeligt velvære, beskæft-
igelse, et pålideligt retssystem, fred indenfor deres grænser, og valgmuligheder, der kan føre til bæredygtighed. Gud, 
udrust os til at engagere os i medfølende handlinger, der resulterer i vedvarende retfærdighed. Amen

Udenfor vore grænser: Nådige Gud, måtte verden i disse tider ikke blive træt af at give mad til de sultne, behandle de 
syge og undervise analfabeterne. Måtte de, der har ressourcerne, udtænke sociale programmer, som fokuserer på at 
helbrede i stedet for blot at symptombehandle.
Måtte de, der har politisk magt, føre en strategisk politik, der lindrer fattigdommens konsekvenser, men også fjerner 
dens årsager. Udfordringen er stor. Fremgangen er sporadisk. Tidslinjerne er lange. Må Gud hjælpe os. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem tæt på dit hjem og dem udenfor dine grænser.

2.  AT TALE PÅ DE PRIVILEGEREDES VEGNE

Man tror fejlagtigt, at privilegerede mennesker ikke har brug for fortalere. Trods alt har de ressourcerne og  
mulighederne for at klare sig selv. Men det er ikke sådan, Jesus tænker. For Jesus er alle menneskers største  
åndelige sårbarhed – i alle kulturer og til alle tider – selvtilstrækkelighed.
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Selvtilstrækkelighed er fristende. Hvorfor være afhængig, når man kan være uafhængig? Hvorfor søge andre  
menneskers råd, når man selv kender alle svarene? Hvorfor vente i en kø, når man kan sende en tjener eller en ansat til 
at vente for sig? Hvorfor bekymre sig om at brødføde sin familie, når man kan have et køleskab fuldt af mad og vælge lige, 
hvad man har lyst til at spise? Hvorfor rejse med bus, når man kan flyve på første klasse?
Frem for at bekymre sig om næste afbetaling på lånet, ville du så ikke foretrække at have investeringer og penge i banken? 
Hvem ved deres fulde fem ville hellere tigge på gaden end at blive fulgt op til et sæde på første række for at nyde en kon-
cert?

Historisk dilemma: Selvtilstrækkelighed

Penge er altid en stor del af selvtilstrækkeligheden. Det er ikke noget under, at Jesus er så direkte omkring dette emne: ”Tag 
jer i agt for pengenes magt!” var hans advarsel. ”Ingen kan tjene to herrer; Han vil enten hade den ene og elske den anden, 
eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon” (Matthæus 6:24). Tydeligvis var 
socialt hierarki og økonomisk ulighed også en del af livet for 2000 år siden. Ellers ville der ikke være noget behov for, at 
Jesus tog ovenstående udtalelse med i bjergprædikenen.

Den rige rådsherre var et selvtilstrækkeligt medlem af samfundet. Han var velhavende og socialt privilegeret. Disse fordele 
gjorde ham ikke til en dårlig person. Der var meget, der var rigtigt omkring hans intentioner. Hans åndelige længsel var 
beundringsværdig. Hans indre ånd ønskede at være ret overfor Gud. Selvom han måske nok var selvcentreret, fulgte han 
Det Gamle Testamentes bud. Da Jesus satte standarden højere, end rigmanden kunne acceptere, var hans svar bedrøvelse 
og sorg. Hvem kunne bebrejde manden for at ønske mere? Han havde allerede så meget himmel på jord, som nogen kunne 
håbe på. Hvorfor tilføjede han ikke evigt liv som den ultimative gevinst?

Nikodemus var også privilegeret – åndeligt privilegeret. Han var en farisæer med høj status, et medlem af Sanhedrin. 
Nikodemus var lærd, en lærer i Israel med formelle kvalifikationer. Han var en mand, som var hengiven overfor Guds lov. 
Nikodemus havde svar på sit folks religiøse spørgsmål. Og dog var han som resten af israelitterne, der hverken forstod, 
hvem Jesus var, eller tog imod, hvad Jesus bad dem om at tro.

Nikodemus havde flere ydre kvalifikationer end Jesus, men hans indre ånd var bekymret. Der var noget ved Jesus, der tiltrak 
Nikodemus. Han vidste, at Jesus udførte mirakler, og at hans forbløffende undervisning var ved at blive kontroversiel. 
Måske hang hans utilfredshed sammen med, hvordan han og de øvrige farisæere fortolkede Guds lov. Hvad der end var 
motivationen, kom Nikodemus til Jesus i nattens stilhed. Det var to lærere, der stod overfor hinanden. Men for Nikodemus 
var det tiden til at gøre sig selv sårbar. Det var tiden for ham til at være ærlig omkring sine egne åndelige spørgsmål.

At møde Gud i den bibelske beretning
     
           Der blæser en åndelig vind i de følgende hændelser. Vinden blæser som tågedis og
           storm mod den rige rådsherre. For Nikodemus er brisen er blid, men foruroligende.
           Tillad Åndens brise at fange din opmærksomhed og holde dig på sporet. Vær modig
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           nok til at være sand overfor dig selv. Tragt efter det, der hører Gud til, og hold dig
           lydhør overfor Åndens hvisken.

•	Læs	teksten	om	den	rige	rådsherre	stille	og	for	dig	selv.	Vær	tålmodig:	skynd	dig	ikke.
•	Læs	historien	igen	for	dig	selv	og	mærk	dig	en	ting	i	optrinnet,	der	særligt	fanger	din	opmærksomhed
•	Hvorfor	fokuserede	du	på	netop	det?
•	Del	din	indsigt	med	andre	i	gruppen

Den rige rådsherre: Socialt privilegeret
Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus. ”Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Jesus svarede 
ham: ”Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: ”Du må ikke bryde et 
ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor.” Han sagde: ”Det 
har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.” Da Jesus hørte det, sagde han til ham: 
”Én ting mangler du endnu: Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom 
så og følg mig!” Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var meget rig. Da Jesus så, at manden blev fortviv-
let, sagde han: ”Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel 
at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.”” De, der hørte det, sagde: ”Hvem kan så blive 
frelst?” Han svarede: ”Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud” (Lukas 18:18-27).

•	Læs	Nikodemus	teksten	stille	for	dig	selv.	Giv	dig	god	tid
•	Læs	historien	igen	for	dig	selv	og	mærk	dig	en	ting	i	optrinnet,	der	særligt	fanger	din	opmærksomhed
•	Hvorfor	fokuserede	du	på	netop	det?
•	Del	din	indsigt	med	andre	i	gruppen

Nikodemus: Åndeligt privilegeret
Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten 
og sagde til ham: ”Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at 
Gud er med ham.” Jesus svarede ham: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds 
rige.” Nikodemus sagde til ham: ”Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang 
komme ind i sin mors liv og fødes?” Jesus svarede: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og 
ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke 
undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved 
ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af Ånden.” Nikodemus spurgte 
ham: ”Hvordan kan det gå til?” Jesus svarede: ”Du er lærer i Israel og forstår det ikke? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi 
taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer 
om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, 
der steg ned fra himlen, Menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesøn-
nen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”    (Johannes 3:1-16).
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Aktuelle udfordringer

Hvad du får fat i, får fat i dig. Hvad du omfavner, omfavner dig. I den rige rådsherres tilfælde overgav han sig selv til 
pengenes magt og de privilegier, der fulgte med rigdom og social status. Nikodemus solgte sin sjæl til det religiøse 
system. Han tog sin arv til sig. 
Hans etniske kultur og hans religiøse regler og regulativer drev ham til at leve i et lukket system. Både den rige råd-
sherre og Nikodemus var lukket inde i deres privilegiers fængsel. Selvom de ikke kunne se det på det tidspunkt, var 
Jesus deres advokat. Jesus var ivrig efter at befri dem fra de kræfter, der undertrykte dem.

			•	I	tilfældet	med	den	rige	rådsherre	var	det	penge	og	social	prominens,	der	nærede	hans		selvtilstrækkelighed.		Når	 
     vi opfatter os selv som selvtilstrækkelige, bliver vi vores egne autoriteter. Vi selvbygger vores værdier, moral- 
     begreber og trosgrundlag. Vi fastsætter vores egne prioriteter og lader personlig forrettighed styre vores be- 
        slutninger og have det afgørende ord om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi tror vi ved, hvad der er bedst. Men vores  
      formodede styrke gør os blinde for vores behov for Gud. I den rige rådsherres tilfælde byttede han skabelsens  
       Gud ud med pengenes gud.

  Bemærk og diskuter de påvirkninger i jeres liv, der nærer jeres selvtilstrækkelighed og autonomi.  
      Tænk på Jesu hensigt med den rige rådsherre.

      Hvad tror du, Jesus prøvede på at opnå? Hvad forstår du om Guds hensigter for dig og andre?

•	Af	en	eller	anden	grund	blev	Nikodemus´	religiøse	system	brudt.	Han	var	ikke	længere	en	svarmaskine.	Faktisk	 
   blev hans svar ændret til spørgsmål, der plagede ham. Jesu svar til Nikodemus var, at hans nuværende åndelige  
   forståelse var utilstrækkelig og ufuldendt. Der var mere for ham at opdage og opleve. ”Nikodemus, ingen kan se  
			Guds		rige	uden	at	blive	født	ovenfra	…	du	må	fødes	på	ny.”

    Nikodemus havde svært ved at forstå, hvad Jesus mente. Hvordan forstår du betydningen af ”at blive født ovenfra”  
   eller ”blive født igen”? Uden at bruge netop disse udtryk, skriv med dine egne ord en forklaring af, hvad det betyder  
   for dig. Diskuter din forklaring med andre. 

•	Forkyndelse	og	kristent	vidnesbyrd	er,	når	de	er	bedst,	et	udtryk	for	åndelig	fortalervirksomhed.	Jesus	hjalp	os	med	 
   at forstå Helligåndens rolle, da han sagde til Nikodemus. ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører lyden af den,  
   men ved ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den går hen. Sådan er det med enhver, der er født af Ånden.” 
    
   Hvad kan vi lære af Jesu undervisning om, hvordan mennesker kommer til Kristus og oplever frelse?
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Der er to senere henvisninger til Nikodemus og hans respons overfor Jesus. I Johannes 7:45-52 bliver Nikodemus 
Jesu fortaler overfor sine farisæerkolleger. Efter Jesu korsfæstelse bragte Nikodemus hundrede pund myrra og aloe 
til at salve Jesu legeme (se Johannes 19: 38-42). Det er rimeligt at konkludere, at Nikodemus blev en troende og en 
Jesu efterfølger. 

Bønner som gensvar

Tæt på hjemmet: Vor Gud, vi er tilbøjelige til at se vores materielle rigdom og foretrukne sociale status som bevis på 
din velsignelse. Nikodemus og den rige rådsherre minder os om, at vi bør være bange for at ignorere vores åndelige 
fattigdom. Herre, vi undrer os over, hvorfor vi er så optaget af jagten på selvtilstrækkelighed. Vi ved, vi er svage, men 
vi insisterer på at lade som om, at vi er stærke. Hvorfor er vi så ambivalente – så drevet af selvinteresse og dog klar 
til at lade os indfange af dig? Vi har ikke glemt, at du har skabt os, men at du ikke tvinger os. Kære Gud, lad os ikke 
forvilde os for langt væk. Hold os så tæt til dit nærvær, at vores selvinteresse vil blive mere og mere et med dine 
interesser. Amen

Udenfor vores grænser: Vor Gud, før mennesker sammen, som har samvittighed og overbevisning til at reagere på 
både åndelige og sociale behov hos mennesker overalt. Giv dem en passion for det mulige. Plant i dem visioner for at 
gøre umenneskelige steder mere menneskelige. Inspirer dem til metoder og midler, der skaber muligheder for men-
nesker til at opretholde et liv med værdighed. Uanset hvor disse principfaste mennesker bor, og hvad end de tror, 
så giv dem en følelse af, at de også er en del af din vision – at søge retfærdighed, elske barmhjertighed og vandre 
ydmygt med den Gud, som skabte dem. Amen

Tilføj din egen specifikke bøn for dem, der er tæt på dit hjem og for dem udenfor dine grænser. 

3.   AT FRIGØRE DE UNDERTRYKTE

Mange mennesker føler sig utilpas, så snart dæmoner nævnes. De samme mennesker anerkender måske nok 
en åndelig verden af en slags, men de tvivler på, at dæmoner eksisterer. Ironisk nok går disse mennesker ind for 
horoskoper, det okkulte og synske, men har ikke plads til djævelens magter og myndigheder. Engle måske, men 
aldrig dæmoner.

Mange af Guds folk antager gerne, at vi lever i en åndelig verden, hvor gode og onde kræfter blander sig og brydes 
med hinanden. I deres verdensopfattelse, er djævelen den onde, dæmonernes fyrste. Myndigheder og magter skaber 
mørke i den menneskelige sjæls inderste, og man hylder dem, som er iført Guds kraft til at uddrive dæmoner i Jesu 
navn.
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Historisk dilemma: Indre dæmoner

Bibelen omtaler dæmoner 70 forskellige gange. Kun to af disse henvisninger findet i Det Gamle Testamente. Jesus 
befriede gentagne gange mennesker fra deres indre dæmoners tilstedeværelse og kraft. Billeder af lys og mørke og 
kampe mellem godt og ondt dramatiserer ofte Skriftens sider.

De to bibelafsnit, der følger nu, afslører, hvordan mange dæmoniske manifestationer kan få almene konsekvenser. 
Dæmoner undertrykker. De invaderer den menneskelige ånd. De forfører og hjemsøger. De er bedrageriske, på-
tvingende og kontrollerende. De er åndeligt ødelæggende. Kort sagt; ”sjælelige dæmoner er anti-Gud kræfterne i 
vores liv.”

At møde Gud i den bibelske beretning

       Tag imod åndelig næring som Guds gave. Bed om nok energi til at leve trofast gennem den næste time, den næste  
     dag, den næste uge. Stræb efter at leve fuldt ud gennem den næste uenighed, den næste  skuffelse, den næste  
      overraskelse.

Der er to sektioner i afsnittet fra det første kapitel i Markusevangeliet citeret nedenfor. Den første finder sted i of-
fentligheden, i synagogen. Den anden begynder i et privat hjem med fire af Jesu disciple. I begge situationer blev 
mirakuløse helbredelser resultatet.

				•	Lyt	nøje	mens	begge	sektioner	bliver	læst	højt
				•	Læs	afsnittet	i	stilhed,	og	lad	imens	din	opmærksomhed	blevet	henledt	på	en	bestemt	side	af	historien.
				•	Tag	tid	til	at	reflektere	over,	hvad	der	fangede	din	opmærksomhed
				•	Tal	sammen	og	del	med	hinanden,	hvad	I	hører	og	tænker

At overvinde dæmoner og urene ånder
Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forun-
dring over hans lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge.
   Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg: ”Er du kommet for at ødelægge os? Jeg 
ved, hvem du er: Guds hellige!” Men Jesus truede ad ånden og sagde: ”Ti stille, og far ud af ham!” Den urene ånd rev 
og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og fór ud af ham. De blev alle sammen så forundrede, at de sagde i munden på 
hinanden: ”Hvad er dette? En ny lære med myndighed! Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham!” 
Og rygtet om ham kom straks ud overalt i hele Galilæa. 
    Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas´ hus sammen med Jakob og Johannes. 
Simons svigermor lå med feber, og de fortalte straks Jesus om hende. Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste 
hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for dem.
   Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte; og hele byen var 
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stimlet sammen ved døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner; men 
han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var” (Markus 1:22-34).

I nedenstående afsnit fra Lukas 4 er vi tilbage til, hvor vi begyndte i indledningen til denne serie. Det er tidligt i Jesu 
tjeneste. Han er hjemme og taler i synagogen, hvor han gik til undervisning og gudstjeneste som barn. Og det er her, 
han forklarer sin mission på jorden i det, vi kalder hans ”tiltrædelsestale.” I afsnittet fra Markus ovenfor er menne-
sker mirakuløst blevet udfriet fra onde ånder og fysisk sygdoms undertrykkende magt. I Lukas 4 afsnittet retter Je-
sus blikket mod andre former for undertrykkelse. Han har gode nyheder til dem, som er blinde overfor deres tilstand 
og fanget af ”anti-Gud kræfterne” i deres liv. 

			•	Læs	Lukas	4	afsnittet	højt	sammen
			•	Læs	afsnittet	stille	for	dig	selv
			•	Skim	afsnittet	igen	og	mærk	dig	en	central	tanke
			•	Skriv	dine	observationer	ned
			•	Del	dine	opfattelser	med	andre	i	din	gruppe	og	knyt	det,	Gud	har	sagt	til	dem,	sammen
      med dine egne indtryk

Jesu tiltrædelsestale
Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste 
sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas´ bog,og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:
         Herrens ånd er over mig,
         fordi han har salvet mig.
         Han har sendt mig
         for at bringe godt budskab til fattige,
         for at udråbe frigivelse for fanger
         og syn til blinde,
         for at sætte undertrykte i frihed,
         for at udråbe et nådeår fra Herren. 
Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da 
begyndte han at tale til dem og sagde: ”I dag er dette skriftsted gået i opfyldelse” (Lukas 4:16-21).

Aktuelle udfordringer

Tro på dæmoner og deres knusende magt er mere fremherskende i nogle kirkelige trosretninger og også i visse dele 
af verden. Når derfor karismatiske kirker prædiker deres ”magter og myndigheder”-udgave af evangeliet, lyder der 
højspændt lovsang. I nogle af de mindre udviklede lande i verden er de fattige ofte rige på tro. Hvor adgangen til 
medicinsk hjælp er begrænset, ser man ofte tegn på en mere grundlæggende afhængighed af Gud. Bønnen er kraft-
fuld, og der er forventning om, at helbredelsesmirakler vil sejre.
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				•	Vurder	hvordan	din	menighed	forholder	sig	til	”dæmoner”	og	behovet	for	mirakler	til	
       at imødegå og besejre disse ”magter og myndigheder.” Hvad er dit personlige 
       perspektiv?

				•	I	århundreder	har	kristne	ført	en	liste	over	”syv	dødssynder”,	der	til	vort	formål	
       kan forstås som ”sjælens dæmoner” eller ”anti-Gud kræfter” i vores liv. Den historiske 
       liste omfatter begær, fråseri, dovenskab, grådighed, vrede, misundelse og stolthed.

       Tænk på dit samfund, dit land, dit nærområde. Vælg fra listen over ”dødssynder” 
       to synder, som, du tror, har den mest ødelæggende virkning på livet omkring dig. 
       Hvordan ville livet være anderledes, hvis de ikke længere eksisterede?

				•	Overvej	konsekvenserne	af	en	anden	sjælelig	dæmon,	den	anti-Gud	kraft	at	
       nægte at tilgive. At nægte at tilgive er som en dødsstraf. Det er en selvpåført form for 
       undertrykkelse. I modsætning hertil sætter tilgivelse mennesker fri.
       Tilgivelse sætter folk fri til at forholde sig til fortiden og finde en vej ind i fremtiden.

       Forestil dig en verden uden tilgivelse. Diskuter konsekvenserne. Forestil dig nu en 
       verden, hvor tilgivelse kan spredes i krigszoner, skænkes til brudte familier, sprøjtes ind 
       i dysfunktionelle arbejdspladser, indgydes i individer, som er låst fast i fortidsminder og 
       ude af stand til at begynde forfra.

				•	Ret	din	opmærksomhed	mod	endnu	en	ødelæggende	sjælelig	dæmon:	anti-Gud	kraften	
       selviskhed. Hvis Gud er kærlighed, og Guds store bud er at elske, så er selviskhed den 
       største livsfornægtende, undertrykkende, uretfærdighedsskabende kraft i 
       vores verden. Selviskhed er katastrofal.

        Selviskhed begrænser livet til selvinteressens grænser
        Selviskhed holder mennesker indespærret i deres egne små verdener
        Selviskhed skader mennesker, der ligger under for dens begær
        Selviskhed benægter retfærdighed og andres ret
        Selviskhed ignorerer mennesker, som er ofre for fattigdom
        Selviskhed udelukker de marginaliserede

Tragisk nok gør selviskhed dens ofre blinde for et liv, der er værd at leve.

Kærlighed, på den anden side, er livgivende. At leve er at elske og at elske er at leve.
Det er Guds kærlighed, og Guds kærlighed i os, der modigt forsvarer de sårbare og de uelskelige.
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         Kærlighedens etik nægter at give sandheden mundkurv på
         Kærlighedens principper inkluderer de udstødte
         Kærlighedens følelser inspirerer til kreativitet, generøsitet og risiko
         Kærlighedens moral søger retfærdighed for alle
         Kærlighedens grænser er sat langt ud over selvinteresse

Heldigvis er der mere kærlighed i Gud, end der er selviskhed i os.

KONKLUSION

Hvad kan vi konkludere? Jesus levede ret. Retfærdighed var hans måde at leve på. Han relaterede sig til andre med 
en stræben efter deres velbefindende. Jesus rettede også gentagne gange op på uretten. Jesu vision om retfær-
dighed for de sårbare ansporede hans måde at tænke og handle på.  I sin lære og sit liv skabte Jesus muligheder for 
mennesker, hvis skæbne i livet var begrænset af livsfornægtende kræfter.

Jesu liv er en demonstration af, hvordan man lever og elsker. Jesus var inkarnationen af bevidst kærlighed. Han 
demonstrerede villig, målrettet og kreativ kærlighed; kærlighed til Gud, selvet, næsten, sandhed og retfærdighed. 
Jesus forudså, hvad der endnu ikke eksisterede. Han fremelskede frihed fra undertrykkelse – diskrimination, ud-
stødelse, ulighed, fattigdom, synd og uretfærdighed.

At elske er at være retfærdig, ifølge Jesu lære. At være retfærdig er at elske. Og når vi hævder at følge Jesus, er vi 
retfærdighedens disciple. Jesu mission på jorden på hans tid er vores mission på jorden i vor tid.

I gudstjenesten er der et spørgsmål og et svar, der nogle gange stilles, som fortjener at få det sidste ord i denne serie 
om ”Jesus og retfærdighed.”

Spørgsmål: ”Vil du kæmpe for retfærdighed og fred blandt alle mennesker og respektere ethvert menneskes vær-
dighed?”

Respons: ”Ja vi vil, med Guds hjælp.”      

53

jesusogretfaerdighed-21x21.indd   53 14-11-2011   15:28:29



NOTATER:
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NOTATER:
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