
Gennem tiderne har det alt for ofte været sådan, at de  

stærke undertrykte de svage, at de rige havde magt over  

de fattige, og at de med de bedste evner udnyttede de mindre 

resursestærke. Selv i religiøse sammenhænge har det ikke 

været ualmindeligt, at de, der havde magt, forfulgte dem,  

der havde et andet syn på tingene. 

I Europa var middelalderkirkens undertrykkelse af anderledes tænken-
de et iøjnefaldende eksempel på en sådan magtanvendelse. Mange 
kristne flygtede til Amerika for at kunne tjene deres Gud og leve, som 
deres samvittighed pålagde dem. 

For at beskytte frihedsrettighederne blev der i den amerikanske 
uafhængighedserklæring indskrevet følgende: ”Vi anser følgende 
sandheder for i sig selv at være indlysende, at alle mennesker er skabt 
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lige, og at de af deres skaber er blevet begavet med visse ufortabelige 
rettigheder; til disse hører liv, frihed og stræben efter lykke.“

Lighed fra begyndelsen
På Bibelens første side læser vi: ”Gud skabte mennesket i sit billede;  
i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem“  
(1 Mos 1,27). Allerede her møder vi lighedsbegrebet. Både mand og 
kvinde var skabt i Guds billede. Hvad det angår, var der ingen forskel. 
Men de blev ikke skabt ens. De var forskellige fysisk og emotionelt. 

Når vi læser videre, gøres det klart, at de to første mennesker sammen 
skulle stifte familie og opfylde jorden. De skulle komplimentere hinan-
den for at opnå Skaberens hensigt. De fik hver sin rolle. Eva, som betyder 
mor (1 Mos 3,20), skulle blive mor til jordens befolkning. Det var hende, 
der skulle føde børn, men med smerte efter forbandelsen (1 Mos 3,15). 
Som den fysisk stærkere fik Adam rollen som far og skulle sørge for fa-
miliens beskyttelse og underhold. De skulle hjælpes ad med de evner 
og gaver, som Gud havde givet dem (1 Mos 2,18; 1 Kor 11,11.12).

Lige, men forskellige
Vi finder, at Gud gennem tiden har udstyret mennesker med forskellige 
evner. Nogle blev dygtige fårehyrder, agerdyrkere (1 Mos 4,1.2) eller 
fiskere, nogle fik musikalske evner og andre kunstneriske færdigheder, 
nogle blev dygtige ledere, andre håndværkere, bygmestre, handels-
folk, rådgivere, dommere, osv. Der var rig variation af færdigheder og 
arbejdsområder, men alt skulle bruges til fælles gavn. 

Gud skabte ikke robotter, men selvstændige, tænkende mennesker 
med følelser, behov og kreative evner. De samme principper gjaldt, 
da Gud gennem Helligånden uddelte åndelige gaver til sin menighed. 
”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn“ (1 Kor 12,7).
 



Da synden kom ind i verden, bevirkede det, at nogle brugte deres 
evner, fremgang og legemlige styrke til at udnytte andre. Det skabte 
ulighed, misundelse, overgreb og krig. Pludselig havde man rige og 
fattige, herrefolk og slaver, velhavende arbejdsgivere og forarmede 
daglejere. Hertil kom kampen mellem kønnene for lige rettigheder og 
privilegier, og på toppen af dette nu også en forvirrende debat om 
kønsidentitet. 

Lighed ifølge Jesus
Mennesket er skabt i Guds billede – til at genspejle hans værdier, som 
Jesus udtrykte på denne måde: ”Du skal elske Herren din Gud af hele 
dit hjerte og din næste som dig selv“ (Matt 22,37-39).

Med Jesus kom der en fornyet forståelse af lighedsbegrebet. Han 
viste i sin omgang med andre, at der hos Gud ikke er personsanseelse 
(Matt 22,16). Han færdedes med lige lethed mellem farisæere, toldere, 
fiskere, hedninger, syge, kvinder og børn. De var alle værdifulde for 
ham. Han havde tid og interesse for den mindste, ja, selv den udstødte. 
Men han erkendte også, at ulighed og diskrimination ikke er noget, 
man kan ændre ved lovindgreb eller tvang. ”De fattige har I jo altid hos 
jer“ (Matt 26,11). 

Lighed skabes gennem en indre fornyelse. Egenkærlighed bliver 
med Helligåndens indgriben og den nye fødsel ( Joh 3,3) omdannet 
til næstekærlighed. Paulus skriver: ”For I er alle Guds børn ved troen, 
i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. 
Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker; på at være træl 
eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus“ (Gal 
3,26-28).

Lighed betyder, at man forsøger at give alle samme muligheder uanset 
alder, køn, etnisk oprindelse, sundhedstilstand, religiøs overbevisning 
og evner. Det betyder, at man ikke diskriminerer eller ser ned på dem, 
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der er anderledes end en selv. Lighed for alle betyder ikke, at vi alle 
er ens eller enige om alt. At være ét i Kristus betyder tvært imod, at 
vi giver plads til hinandens forskelligheder, respekterer hinandens 
baggrunde og egenskaber, og at vi kan mødes sammen og bidrage 
til det fælles håb og den fælles opgave, som Gud har givet sin kristne 
menighed – alt sammen bygget på Jesu Kristi forbillede og Skriftens 
klare ord.

Som værdifulde i Guds øjne giver han os alle del i både Åndens frugt  
og Åndens gaver til velsignelse for mennesker omkring os. Det er  
Helligåndens privilegium at give de enkelte gaver til hvem, han ønsker. 
”Alt dette virker den samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den 
selv vil“ (1 Kor 12,11). Her gælder lighedsprincippet også, så ingen 
udelukkes fra nogen gaver på grund af etnicitet, social status, køn eller 
alder. 

Det er sagt, at ved korsets fod jævnes alle forskelle ud. Her er der lige 
adgang for alle troende til frelse ved Jesus Kristus og tjeneste for ham.
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