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Organiseret 
   næstekærlighed

Af Kathrine Lilleør
Præst ved Slagslunde og Ganløse kirker

Man kan ikke sige »kirkelig 
diakoni« til mig, uden at sto-
re bollefade med tandsmør, 
kirkesidelokaler med uens 
stole og damer, iført boder 

med hæklede toiletrulleskjulere, danser for øjnene 
af mig. Det har noget at gøre med min fromme 
morfar og hans livslange opfattelse af, at indre 
mission nødvendigvis må resultere i ydre mission. 
Gå hen og gør ligeså. Det var de en del, der gjorde 
i midten af forrige århundrede. Og det var godt for 
rigtig mange sølle mennesker. Kirkens Korshær 
ville ingen af os undvære, for det er godt, at de 
hjemløse har et sted at gå hen. Korshæren har om 
nogen altid placeret sig i hjertet af kirkeligt socialt 
arbejde: Nede i grøften hos alle de, ingen andre 
gider at hjælpe. 

Næstekærlighed
Godt. Og tak for det. Men. Der er et ubehageligt 
spørgsmål som nødvendigvis må stilles, når vi ta-
ler kirkeligt diakoni: Hvorfor skal hjælpen være 
kirkelig? Behøver socialt arbejde at have noget 
med Gud at gøre? Så sandt som at folk, der tror på 
andre end Jesus, også gerne hjælper. Jeg har set 
det selv. Ja, selv ateister går ikke af vejen for at 
give en hånd med.

Mens man sidder og finder nogle gode svar på det, 
lad os da sammen se på den lignelse, der uden 
sammenligning har haft størst indflydelse på vest-
lig kultur og kirkelig diakoni i særdeleshed. Den 
Barmhjertige Samaritaner bliver ikke fortalt ud i 

den blå luft. Den er rettet til en lovkyndig, en præ-
ste-farisæer-type, hvis tro forhindrer ham i at røre 
ved fremmede mennesker i en grøftekant. De jø-
diske renhedsregler forbød en hellig mand at røre 
ved hvem som helst. 

Den lovkyndige, som Jesus fortæller lignelsen til 
må nødvendigvis gå forbi en nødlidende mand i 
en grøft, også selvom det aldrig nogensinde har 
været i orden. Derfor skammer den lovkyndige 
sig, da Jesus er færdig med at udstille hans dob-
beltmoral overfor tilhørerne. Den lovkyndige var 
ellers lige klar til at diskutere: Hvad er næstekær-
lighed? 

Slået hjem
Sådan teoretisk set. Det skal jeg fortælle dig, sva-
rer Jesus: Det er at standse og hjælpe. Uden vide-
re. Den lovkyndige er ydmyget. En ussel samarita-
ner kan gøre det bedre end han. Men den lovkyn-
dige kan også noget: Han har forstået. Derfor kan 
han ikke få sig selv til at sige ordet: »Samarita-
ner«. 

Da Jesus slagfærdigt spørger ham til sidst, hvem 
den lovkyndige syntes var en næste for ham, der lå 

i grøften, svarer han spagfærdigt: »Ham som viste 
barmhjertighed«.

Tillægsspørgsmålet
Vi hører altid om samaritaneren og glemmer den 
lovkyndige. Men de hænger sammen. Næstekær-
lighed er at hjælpe. Tilsyneladende ureflekteret. 
Næsten ubevidst. Helt uorganiseret. Den lovkyn-
dige ved i teorien alt om næstekærlighed, men bli-
ver slået hjem til sig selv, da Jesus så elegant fejer 
hans selvbevidste diskussionslyst til side. Da lader 
denne lovkyndige sig, så vidt jeg kan se, noget 
sige. Og det er ikke så stort som at hjælpe, men det 
er også stort. Lignelsen spørger ikke kun, om vi 
formår at gøre som samaritaneren. Tillægsspørgs-
mål har til alle tider været, om du som lignelsens 
lovkyndige vil lade dig sige, at du ikke er nær så 
næstekærlig, som du selv går og mener.

Kirkelig diakoni er kommet for at blive. Og godt, 
hvis man får spredt noget hjælp. Men skal man 
med rimelighed kunne kalde sit hjælpearbejde 
»kirkeligt«, så må man være bevidst helt ind til 
græsrødderne om, at næstekærlighed ikke kan or-
ganiseres. Faren er nemlig altid, at man ender i et 
»dem« og »os«. De, der skal hjælpes, og os, der er 
så gode, at vi gør det. 

Selvtilfredshed har altid lettere ladet sig organi-
sere end næstekærlighed.

Jeg har set det selv. 
Ja, selv ateister går 
ikke af vejen for at
give en hånd med
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