10 teser fra kirken
om velstand, velfærd og ansvar

Salige
erI, I,
Salige er
som er fattige
som
fattige...
Når Jesus siger sådan, tænker han ikke kun på
en bestemt social gruppe. Alligevel kan det let
høres som en hån at bruge ordet salig om de
fattige. Men Jesus vidste fra sit eget liv, hvad
det vil sige at være fattig. Han levede i tre år
uden hjem og ejendom og var afhængig af,
hvad andre gav ham. Han kendte også til sult,
sorg og afsavn.
Det var ikke, fordi Jesus havde fattigdom som
sit ideal. Men han ønskede at give mennesker
en dybere rigdom end den, som øjnene kan se.
Derfor ofrede han alt, endog sit eget liv.
Jesus udfordrer os således både i ord og hand
ling til at tænke anderledes, end vi ellers gør, om
livets værdier, indhold og mening. Vi, der lever
i den rige del af verden og er mere velbjergede
end nogen generation før os, har måske i sær
lig grad brug for at stoppe op og besinde os på,
at værdier og velfærd er andet end materielle
goder. De varige goder består ikke i penge og
ting.

tese

#01
Livet og alle dets
goder er en gave
fra Gud

Den fantastiske, blå planet, som vi befinder os på,
og det mægtige univers, som videnskabsfolk for
søger at udforske. Alt er skabt af Gud som en gave
til os mennesker. Bibelens første blade fortæller, at
Gud i sin tid skabte alt godt og harmonisk. Og de
sidste blade fortæller, at Gud engang vil gribe ind
og skabe en ny og fuldkommen himmel og jord.

tese

#02

Vores nuværende verden er langtfra perfekt. Ond
skab og uret, forvirring og kaos, lidelse og død har
sneget sig ind og er en del af de livsvilkår, som vi
alle erfarer. Men forhåbentlig erfarer vi også god
hed og glæde, skønhed og mening, og det er små
glimt af det oprindelige paradis.
Gud er den dybeste årsag til, at vi lever. Og han øn
sker at glæde os ved at overøse os med gode gaver.
Det gælder også alle de goder, vi har i vores rige
og trygge del af verden. Det er ikke bare privilegier,
der tilfældigvis er blevet vores. Det er gaver fra
Gud til os!
Jesus: „Se Himlens fugle; de sår ikke og høster ikke
og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver
dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?“

Vi er skabt til at nyde livet
og bruge det til glæde for
os selv og andre
Jesus levede enkelt og beskedent, men tog samtidig glad og gerne imod
invitationer til at være med til fest og glæde. En enkel livsstil medfører
altså ikke nødvendigvis afholdenhed fra festligt samvær og bordets
glæder. Vi ærer faktisk vores skaber ved glade at tage imod alle goder
som gaver fra ham.
Men Jesus udfordrer os til ikke at være bundet af rigdom, men rundhånd
et dele med det flertal i verden, der lever i dyb fattigdom. Vi er skabt til
at nyde livets goder, men til at gøre det sammen med andre og aldrig på
bekostning af andre.
Kong Salomo, år 950 f. Kr.: „At mennesket kan spise og drikke og nyde
frugten af deres slid, det er en gave fra Gud“
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#04

tese

#03

Vi har et ansvar
for at tage vare
på livet og alle
dets goder
At leve i et rigt land som vores, hvor ingen
behøver at mangle mad, uddannelse og hjem,
giver et ansvar og nogle muligheder, som den
fattige ikke har. Vi har valget mellem at leve
sundt eller usundt, gavmildt eller nærigt,
socialt eller asocialt. Det valg må vi forvalte
med tanke på vores medmenneskers behov
og med tanke på, at vi står til ansvar over for
Gud, som har givet os alt godt.

Livskvalitet afhænger ikke af,
hvad vi ejer

Johannes, en af Jesu nære disciple: „Den, som
ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte
for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive
i ham?“

Livskvalitet ikke afhænger af, hvad vi ejer. Jesus fremhævede gang på gang
de fattige. Han vidste, at den hjælpeløshed, der følger med fattigdom, kan
gøre et menneske åbent over for dybere værdier i livet end penge. Fattigdom
kan dermed åbne vore øjne for at finde rigdommen i relationen til Gud.

Hvordan kan det egentlig være, at vi ofte måler vores livskvalitet på, hvor
meget der står på bankkontoen? At stræbe efter at blive rig er nærmest ble
vet et livsvilkår i dagens Danmark. Det er egentlig underligt, når vi godt ved,
at med mange penge følger ofte bekymringer, magtkampe og stress.

Jesus: „Det er saligere at give end at få“
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#05

Det er nødvendigt at
skabe en modkultur til
materialismen i den
vestlige verden
Den generation, som er over 70 år i dag, har hele livet oplevet en
velfærdsstigning, som næppe før er set i historien. Samtidig har vi ople
vet et samfund, som er nærmest umætteligt i ønsket om højere løn,
større forbrug og flere goder.
Jesus sagde imidlertid: Salige er I, som er fattige. Det udsagn står i skarp
kontrast til tidens trend, hvor lykken er at være ung, rig og smuk. Ifølge
Jesus gælder det om, at vi prioriterer medmenneskelige relationer og
åndelige værdier højere end materielle. I praksis indebærer det et liv
præget af afkald og offer og villighed til at sætte sine egne behov til side.
Jesus: „Salige er I, som er fattige... Men ve jer, I som er rige“
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#06

Sand velfærd er at
leve i balancen mellem
arbejde og hvile
At vokse op i et trygt og rigt samfund er et stort privilegium.
Men det rummer også faren for, at arbejde og karriere kommer
til at fylde for meget i vores tilværelse, så livet bliver fattigt på
varige værdier. Stress og udbrændthed rammer mange i dag
og berøver os livsglæden. Der bliver ikke nok plads til hvile.
Ligeså galt går det, når nogen snylter på fællesskabet og lader
andre arbejde for sig. De snyder sig selv for glæden ved at
arbejde. Dovenskab kan ligesom stress fjerne livsglæden. Alle
er vi bedst tjent med at leve i en god balance mellem arbejde
og hvile.
Jesus: „Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke
mennesket for sabbattens skyld“

Vi skal arbejde for en
retfærdig fordeling af
de materielle værdier
og jordens resurser
tese

#07

Vi skal bruge jordens fælles
resurser, men ikke misbruge
og ødelægge dem

Hvert enkelt menneske har uendelig stor værdi for Gud. Vi
er alle skabt af den samme skaber og tiltænkt et evigt liv
i en fuldkommen verden på en ny jord. Erkender vi dette,
må vi også se på hvert enkelt menneske som vores bror
eller søster. Dette motiverer os til at være gavmilde og af
hjælpe nød og fattigdom, men også til at gøre en indsats
på samfundsplan for at ændre de strukturer, der medfører
fattigdom og en skæv fordeling af goderne.
Bevidstheden om, at alle mennesker er skabt af Gud og
elsket af ham, udfordrer os til at arbejde for at fremme en
retfærdig resursefordeling mellem rig og fattig.
Jakob, Jesu bror og discipel: „I kan ikke tro på vor Herre
Jesus Kristus og så gøre forskel på folk“

Den frodige planet, vi bor på, rummer enorme rigdomme og resurser. Som
kristne tror vi på, at Gud står bag naturen og opretholder alt. Det motiverer
os til at stå sammen med alle gode kræfter om at bevare og beskytte
naturen – skovene, havene, dyrene – og bekæmpe forurening, overforbrug og
ødelæggelse af den økologiske balance. Som kristne skal vi gerne gå forrest i
denne kamp, fordi naturen for os jo ikke bare er et produkt af en tilfældig ud
vikling, men en god og kærlig skabers værk.
Naturen og den skabte verden er så værdifuld, at den ifølge Bibelens sidste
blade er tænkt med i den fremtid, Gud har for mennesker og verden.
To citater fra Bibelens første og sidste blade: „Gud så alt, hvad han havde skabt,
og han så, hvor godt det var.“ „Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør
alting nyt“
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#08

Ingen er rigere end den,
der kender Gud
tese

#10
Kirkens vigtigste
opgave er at dele
evangeliet med andre
Den dybeste rigdom finder vi ikke i store biler, flotte huse
eller fede bankkonti. Vi finder den heller ikke i familie og
venner, for et menneskeliv er flygtigt og kort, og vi er ikke
herre over fremtiden. Den dybeste rigdom er at være knyt
tet til Jesus, for han giver noget evigt og umisteligt. Derfor
har vi i kirken et stort ansvar for at dele budskabet om Je
sus med vores medmennesker. Det er en rigdom, der ikke
kan gøres op i penge, men består i kærlighed, fred og evigt
liv. Det ønsker Gud at give os alle. Derfor er kristne kald
ede til at drive mission blandt mennesker, der ikke kender
Kristus, herunder støtte missionsarbejdet økonomisk. Det
gælder både nationalt og internationalt.
Jesus: „Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men have livets lys“

En fabel fortæller om en edderkop, der en dejlig forårsdag begiver
sig ud i verden. Den firer sig ned i den tråd, den selv spinder, og
finder et sted, hvor den bygger et imponerende spindelvæv. Dag
efter dag inspicerer den sit værk og nyder hver detalje. Efter en
rum tid finder den pludselig en tråd, der hænger direkte ned fra
oven, og som den ikke genkender. Rasende bider den tråden over;
men i samme øjeblik falder hele dens værk til jorden. Den havde
– ligesom mange mennesker i dag – glemt sin egen oprindelse og
tråden ovenfra.
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#09

Det vigtigste i et menneskes liv er at være i kontakt med ham, der
holder selve livet i sine hænder: Gud. Uden ham frasiger vi os den
største rigdom i verden, og vi er overladt til vores egen formåen
i kampen for at få penge, arbejde og hvile til at gå op i en højere
enhed. Men hos Gud finder vi livets kilde. Det er en kilde, der aldrig
udtørrer, og som giver os frimodighed til at begive os ud i verden
og bruge den til gavn og glæde for os selv og andre.
Jesus: „Hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være“

Det udtaler

en række kendte danskere
om „Giv dig rig”-projektet

„I support this project because
as members of the body of
Christ we are obligated and
even instructed to love our
neighbor as ourselves. As
Christ sacrificed and gave his
life so that we may commune
with him in spirit, we should
sacrifice ourselves for our fel
low man and give freely as we
strive to imitate Christ.“

Jeremiah White
Professionel fodboldspiller,
AGF

Salige er I, som er fattige. Så kort sagde Jesus det.
Og hvis det ikke lige var ham, der havde sagt det,
ville det have været en hån mod verdens fattige.
Men Jesus af Nazaret levede i tre år uden hjem og
ejendom. Han var dybt afhængig af, hvad andre
gav ham og kendte til sult, sorg og død. Jesu
livsværk var at give mennesket en dybere rigdom
end, hvad øjnene kan se, og for at gøre dette
ofrede han alt. Til sidst sit eget liv. Ingen anden
har givet afkald på så meget for andres skyld,
og Jesus har om nogen udfordret mennesker til
at tænke anderledes om livets værdier, indhold
og mening. Det må vi fortsat gøre. Vi, der lever i
den rige del af verden og er mere velbjergede end
nogen generation før os, har i særlig grad brug for
at sætte fokus på, at værdier og velfærd er andet
end materielle goder. Måske har vi brug for at
blive udfordret af Jesus fra Nazaret til at opdage
andre og mere varige goder end de, der er knyttet
til guld, sølv og penge?

Hvad dette indebærer i et rigt samfund som
vores, vil vi gerne uddybe i følgende ti teser:

„Jeg håber, at teserne vil være en
øjenåbner for den opgave, vi har
som kristne til at tage ansvar for
livet med hinanden, for kirkens
missionsarbejde, for velfærden
og for naturen.“

„Det er en gave i sig selv, at vi har
Bibelen og dens ord til at minde
os om den levevej, der kan skabe
størst glæde hos os selv og hos
andre. I teserne kan vi både søge
trøst og finde håb, fordi de viser,
at selv den dybeste sorg og den
største armod er der en vej ud af,
hvis vi tør åbne os for hinanden,
hjælpe hinanden og lade Herren
vise os vejen.“

„Hvis man tror, at Bibelen er
kedelig og uvedkommende og
uden sans for nutidige spørgsmål
og mennesker, så læs disse
teser! Her er både vedkommende
spørgsmål og udfordrende svar.
Her ruskes der op i magelighed
og vanetænkning. Tak for det!“

Christian Mejdahl
Tidl. formand for folketinget

Charlotte Dyremose
MF for Konservative

Steen Skovsgaard
Biskop, Lolland-Falsters Stift
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„Giv dig rig“ er et projekt, der ud fra et kristent
perspektiv ønsker at sætte fokus på det ansvar,
som vi mennesker har i forhold til hinanden og
den verden, vi lever i.
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