
   Mennesker er 

værdifulde
Der siges, at livet er en kostbar gave. Men kostbar på  

hvilken måde? Er mit liv lige så meget værd som dit?  

Er en rig person mere værd end en fattig? Hvad er det, der 

bestemmer, om et liv er betydningsfuldt? Stiger værdien  

af mit liv, hvis andre synes om mig?

Kan der sættes en værdi på mennesker? Det gøres der hele tiden. Og 
ofte måles værdien i kolde kontanter. Det sker på arbejdsmarkedet. Det 
sker hos profitmagerne. Tænk på børnearbejdere. Billig arbejdskraft fra 
udlandet. Professionelle sportsfolk og deres reklameværdi. Prisen for et 
gidsel. Dusører for at finde forbrydere. Hvid slavehandel og prostitution. 
Det kan også være som følge af magtstrukturer: børnesoldater, barne-
brude, udveksling af fanger – 4 israelske soldater for 85 palæstinensere. 
Nogle får børn for at sikre deres alderdom, andre aborterer for at sikre 
deres karriere, og nogle bruger mange penge på at adoptere. – Og så 
er der dem, der helliger deres liv til at hjælpe mennesker i vanskelige 
situationer. 



En sanitetssoldat var ude i krigszonen for at lede efter ofre fra en 
skudveksling. En fjendtlig soldat lå blødende og behøvede førstehjælp. 
Skulle han standse op og hjælpe eller krybe videre for at komme hurtigt 
frem til sine egne? Hvad er et menneskeliv værd? Et ægtepar vil gøre 
alt for at redde deres syge barn. Andre vil kæmpe hårdt for at komme 
frem i vaccinekøen. De fleste erkender, at mennesker har værdi. Og dog 
er der andre, der kynisk tyer til etnisk udrensning. Historien er fuld af 
uhyrligheder, hvor menneskers liv og værdi sættes under pres. Og for 
at det ikke er nok, finder vi unge, der gør vold på sig selv på grund af et 
lavt selvværd.

Gud favner alle
Der er en, der aldrig har været i tvivl. Mennesket har uendelig værdi. 
Det er menneskets skaber og frelser. Kong David skrev, efter at han 
havde betragtet himlen og beundret stjernehæren en klar nat, ”Hvad 
er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager 
dig af det?“ (Sl 8,5). Gud i himlen, som skabte mennesket i sit billede (1 
Mos 1,27), mætter vores liv med gode gaver hver eneste dag (Sl 103,5). 
Og Jesus forsikrer os om den enkeltes store værdi, når han siger, ”Se 
himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres 
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke lang mere værd end de?“ 
(Matt 6,26). Der er folk i dag, der sætter dyrene højere end mennesket. 
Men Jesus havde mennesket som sin topprioritet. Han blev menneske 
for at hjælpe og redde os fra ondt. Hans liv flød over af barmhjertighed, 
når han mødte mennesker i vanskeligheder.

Han blandede sig med alle – farisæere, fiskere, husmødre, toldere, 
skriftkloge, samfundets laveste, samfundets sygeste, og dem, som 
andre gik i en stor bue udenom. Ja, han blev endog anklaget for at 
være sammen med de ”uværdige“. ”Og farisæerne og de skriftkloge gav 
ondt af sig og sagde: ’Denne mand tager imod syndere og toldere og 
spiser sammen med dem’“ (Luk 15,2). At spise sammen med et andet 
menneske var et tegn på venskab og accept. Jesus havde ikke noget 



suppekøkken, men han holdt sig ikke for fin til at dele sin mad og spise 
sammen med andre. Heller ikke til at tage imod en invitation, når andre 
søgte hans selskab.

Jesus vender op og ned på forståelsen
Jesus havde øjne for værdier. Han så en fattig enke lægge et par små-
mønter i tempelbøssen. ”Denne … enke har givet mere end alle de an-
dre … hun har givet alt, hvad hun ejede, alt det hun skulle leve af“ (Mark 
12,43.44). En mand have ligget syg i 38 lange år, ude af stand til at rejse 
sig. ”Vil du være rask?“ spurgte Jesus, hvorefter han sagde: ”Rejs dig, tag 
din båre og gå!“ Mennesker havde værdi i Jesus’ øjne. De skulle hjælpes. 
De skulle elskes. En fader var ængstelig for sin syge datter derhjemme. 
Jesus gik med ham, men blev afbrudt af en kvinde, som havde haft blød-
ninger i 12 år. Hun blev helbredt ved at røre ved Jesus. ”Datter, din tro 
har frelst dig. Gå bort med fred!“, var Jesus’ opmuntrende ord til hende. 

Da han nåede frem til den syge pige, lå hun død og grædekonerne 
var i fuld gang. Jesus gik ind i hjemmet og tog pigens hånd. ”Pige, rejs 
dig op!“ og gav hende tilbage til de glade forældre (Luk 8,40-56). Han 
standsede et ligtog uden for Nain og gjorde en enke lykkelig ved at give 
livet tilbage til hendes søn (Luk 7,11-17). De spedalske gik heller ikke 
forgæves til ham (Luk 17,11-19). Han havde tid til mødre med små børn 
(Matt 18,13-15). De blinde på vejen fik synet igen (Matt 9,27-31). Han 
uddrev onde ånder og gav besatte friheden tilbage (Mark 5,2-13). Alle 
mennesker havde ret til et værdigt og meningsfyldt liv.

I sine lignelser lagde Jesus ligeledes vægt på menneskets uendelige 
værdi. ”Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; 
og da han fandt én kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han 
ejede og købte den“ (Matt 13,45.46). Købmanden er Jesus, der gav 
afkald på alt, for at få fat i perlen. Perlen er mennesket – dig og mig!  
Det kostede Jesus alt at frelse os, ja, endog døden på et kors. Så meget 
er vi værd for ham. 

Mennesker er værdifulde



Han gør ikke forskel. Det drejer sig ikke om din uddannelse eller ar-
bejdsindsats. Om du kører en Tesla eller har et buskort. Om dit udseen-
de eller position. Om du har familie eller bor alene. Om du er teenager 
eller pensionist. Om du har kendt Jesus hele livet, eller du lige har hørt 
om ham. Du har lige stor værdi for ham. 

Jesus fortalte en lignelse om en vingårdsejer, der skulle bruge arbej-
dere til sin vingård. Lønnen var en denar, det var han blevet enig med 
daglejerne om. Nogle begyndte tidligt om morgenen og arbejdede hele 
dagen. Der blev hyret flere arbejdere, som dagen skred frem. De sidste 
bare en time før fyraften. Og alle fik samme løn. I vingårdsejerens øjne 
var de alle lige meget værd. Ingen skulle forbigås, selvom de havde 
stået ledige det meste af dagen. 

Sådan er alle mennesker lige meget værd i Guds øjne. Uendelig værdi 
kan ikke måles i penge eller lønordninger. Gud har betalt prisen for os 
alle ved at ofre sin egen søn, Jesus Kristus. Er det ikke nok for dig?

BEMÆRKNINGER /  KONTAKT

ADVENTIST.DK | WEBKIRKE.DK


