
Påsken og Menneskeverdet. Etikk for Menighetsbladet 
av sogneprest Øyvind Mæland 

  
Til vesentlig informasjon: 

Denne lille enkle artikkel er generelt ment om forhold i vårt menneskesamfunn i Norge fra privat til 
offentlig sektor, og fra individ til kollektiv.  

 
 

Kort innledning 
 

ETIKK er den mer systematiske gjennomtenkning av de verdier og det verdigrunnlag et samfunn 
enn si den enkelte eller en institusjon vil bygge på. Og hvis man hevder et verdigrunnlag, må det 
komme til utrykk i dette samfunns, denne institusjonens eller dette enkeltmenneskes prioriteringer, 
hvis ikke har man rett og slett ikke det verdigrunnlag man påberoper seg. Det er ens handlinger og 
prioriteringer som avslører hvilket verdigrunnlag man bygger på. Mange ville nok bli svært 
forskrekket hvis man skulle forsøke å forsvare enkelte av de vedtak/handlinger som blir satt ut i 
livet, da ville man måtte hente verdier fra ideologier som man iallfall offentlig tar sterkt avstand fra. 
Derfor er det så nødvendig stadig å ha en verdidebatt gående ikke minst innad i den offentlige 
forvaltning og i de politiske fora hvis vedtak angår sa mange. Ofte er det en del verdier som ligger 
skjult i saksgang og vedtak som den enkelte ikke overskuer og som i verste fall, og det skjer ofte, 
umerkelig tar bolig i det enkelte menneske, enten der er en bedriftseier eller en saksbehandler, 
politiker eller administrator enn si en prest eller biskop, og som kan komme til å få fatale følger for 
de verdier man egentlig vil prioritere. 
 
Dessverre skjer det rimelige ofte at man i sine vedtak hemmer de verdier man egentlig forfekter, 
mens man fremmer de verdier man vil bekjempe. For å si det med den filosofisk etikk: Det er 
ufrakommelig nødvendig stadig å ha en kritisk holding til eget verdigrunnlag, og hvilke aksiomer 
som dette bygger på. Aksiomer er de verdier man tar for gitt og som man normalt ikke er seg bevisst 
og slett ikke reflekterer over. - Men underveis i livet skjer det en aksiomglidning der verdier sniker 
seg inn, av og til også svært fremmede verdier for hva det vil si å være menneske. Og disse 
"fremmede" grunnlagsverdier vil få store følger i det videre arbeid man bedriver.  
 
MENNESKEVERDET 
Her kan det sies og skrives meget, men grunnleggende er det følgende: Menneskeverdet er allment. 
Menneskeverdet er ikke avledet av hva man er, hvem man er, eller hva man gjør eller kan gjøre, 
eller i den sammenheng eventuelt om en arbeider eller ikke (nyttetenkningsverdiene hvis aksiomer 
så lett sprer seg som et dødbringende virus), MEN ALENE AV: AT MAN ER! 
 
PRIORITERINGER 
Man møter stadig i den offentlige debatt og i samtaler at dette og hint er et spørsmål om 
prioritering. Det kan enhver etisk bevisst person være enig i. Spørsmål blir på hvilket grunnlag man 
prioriterer og hvilken retning et eventuelt kompromiss måtte ha. Begge deler er avgjørende for 
prioriteringenes legitimitet. Det er i alle høve hevet over enhver tvil at Menneskeverds anliggende 
aldri kan bortprioriteres. Gjør man det kan man ikke forsvare sine handlinger/vedtak ut fra et 
kristenhumanistisk ståsted. Dette føre videre til den nødvendige sondringen mellom "Bordetikk" og 
"Skalaetikk"  
 
"Bordetikk" og "Skalaetikk" 
De fleste prioriteringer skjer dessverre ved at man sammenligner i utgangspunktet ikke 
sammenlignbare størrelser som om de skulle være sammenlignbare. Den slags sammenligninger er 
ikke legitime etisk sett. Men det er fort gjort å gjøre slikt. Det blir et slags bordetikk ut av det hele 
der alt man skal gjøre "slenges ut på samme flate" og så prioriterer man. Her er utgangspunktet 



fundamentalt galt, og dermed må resultatene bli deretter. Det man da uten å vite det gjør, er å 
vektlegge menneskeverdsanliggende på samme nivå som f. eks. maling av en vegg. 
Og for å si litt mer om det: 
Det er ufrakommelig nødvendig at alle som har med samfunnsmessige prioriteringer og økonomi å 
gjøre, både offentlige og private, må kunne en smule etikk så de ikke i sine prioriteringer kommer i 
skade for å sammenligne i utgangspunktet ikke sammenlignbare (inkommensurable) verdier. Det 
kan få og får katastrofale følger. 
Hvis man for eksempel sammenligner et "ESSE"-behov (Et menneskeverdsanliggende) med et 
"BENE"-behov (noe som med fordel kan gjøres eller finne sted) som om de skulle være på samme 
nivå på den etiske "rankinglisten", så gjør man nærmest kriminelt alvorlige feilgrep. Ennå meget 
verre blir det når man til og med lar BENE-behovene få forkjørsrett for ESSE-behovene, fordi disse 
BENE-behovene har sterke pressgrupper bak seg, eller de er til for såkalt "nyttige "mennesker. Med 
andre ord "Bordetikken" er komplett ubrukelig. 
Det eneste forsvarlige er en art "Skalaetikk" der man klarer å plassere de enkelte verdier på en etisk 
"rankingliste" der man vet at de grunnleggende verdier alltid må få prioritet. 
Mens de avlede verdier kan vike og ofte må vike, kan aldri de grunnleggende verdier vike 
uansett hvor stekt press som utøves for å få prioritert de avledede verdier på bekostning av de 
grunnleggende verdier Når det er sagt er der en rekke forskjellige etiske arbeidsmodeller, men de 
får vi heller komme tilbake til ved et senere høve. 
 

JESU LIDELSE DØD OG OPPSTANDELSE 

OG MENNESKEVERDET 
Det gis vel knapt noe kirkelig høytid som påsken som til de grader setter menneskeverdet høyt, 
guddommelig høyt. Riktignok begynner det hele med Jesu fødsel, inkarnasjonen, ikjødspåtagelsen, 
og deri ligger den guddommelige solidaritet med sin skapning i alminnelighet og med menneskene i 
særdeleshet. 
Og fortsettelsen bare understreker dette faktum. Påskeevangeliet med sin lidelse- døds- og 
livsmysterium er en storslagen forsoning av de brutte relasjoner, og på samme tid en 
gigantunderstrekning av menneskeverdet: av det enkelte menneskets verdi likeså visst som 
mennesket som kollektiv. Men mennesker må alltid behandles individuelt selv som del av det store 
kollektiv. Det bringer oss videre til neste lille, men svært så vesentlige innfallsvinkel; til liturgiens: 
Kyrie Eleison. 
 

MENNESKEVERDET OG KYRIE ELEISON 
Ved enhver høymesse synger vi: "Kyrie eleison" som oversettes med: "Herre miskunne deg". Vi må 
bruke flere ord på norsk for å få dekket hva dette utrykket fra Det Nye Testamentet innebærer: 
"Herre bli hos meg. vær hos meg, forlat meg ikke, bry deg om meg". 
I gudstjenestefeiringen tenker vi oss at vi synger vårt "Kyrie eleison" sammen med alle som har ropt 
dette ropet ut, fra de mennesker som ropte på Kristus den gang han gikk på jorden til alle, alle, alle! 
Og svært illustrerende for vårt tema blir da fortellingen om de blinde Bartimeus. Han som mot alle 
odds ble tatt inn i Jesu omsorg. Den Jesus Kristus som viste ansvar for den fattige stakkar der alle 
andre vendte tiggerfanten ryggen. Der alle andre tråkket på hans menneskeverd løftet Kristus ham 
inn igjen i det menneskelige livet og fremhevet just MENNESKEVERDET. Det skjer ikke minst 
med det spørsmålet Kristus stiller den "usle": "Hva vil du jeg skal gjør for deg". Den andres behov 
ble stilt i sentrum og avgjorde hva Kristus gjorde for ham. Det er slik vi oppfører oss 
medmenneskelig når vi møter andre som trenger vår hjelp, enten det er på det personlige plan eller 
det er i det offentlige rom. 
Slik og bare slik kan vi holde menneskeverdet blankpusset. Enn si ta vare på menneskeverdet 
overhode. 
 
Den blinde ved Jeriko (Bartimeus:) 
Lukas 18. 35-43. (Evt.: Matt 20,29-34 eller Mark 10,46-52.): 



"Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom 
forbi, og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da ropte han: 
"Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!" De som gikk foran, skjente på ham og bad ham tie, 
men han ropte bare enda høyere: "Du Davids sønn, miskunn deg over meg!" Jesus stanset og bød at 
den blinde skulle føres til ham. Da han kom, spurte Jesus ham: "Hva vil du jeg skal gjøre, for deg?" 
Han svarte: "Herre, la megla synet!" Jesus sa til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg." Straks 
kunne han se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, 
lovpriste Gud. (Luk.18, 35-43)" 
 
Så umistelig var denne fortelling for kirken og andre lignende fortellinger fra Jesu jordeliv at de 
meget raskt nedfelte seg i kirkens liturgi der vi roper ut vår nød sammen med den blinde Bartimeus 
ved grøftekanten der ved veien til Jeriko. Fortellingen er ladet med symboler også geografiske for 
denne blinde tigger, satt ved det laveste stedet på jordens overflate, så dypt hadde han sunket og så 
utenfor var han at han også satt utenfor bymuren. Man så på ham som en gudsforlatt usling som nok 
hadde skyld i sin egen nedverdigende situasjon. 
Jesu behandling av ham er intet mindre enn en sosial revolusjon i samtiden, og setter da også 
standard for Kirkens syn på menneskeverdet. Det er så sterkt knyttet til tilbedelse av Den Evige 
Gud at Kyrie-ropet er blitt ble en umistelig del av Kirkens liturgi. 
Med andre ord: 
Menneskeverdet og omsorg for og hjelp til dem som trenger det, der rettferd og barmhjertighet går 
hånd i hånd er en av de guddommelige livsnervene i hele Kirkens liv og springer rett og slett ut av 
Kirkens eget liv og av den gudstjenestefeiring som har fulgt Kirken siden dens forte tid:  
 

Kyrie  
Kyrie Eleison, Gud Fader, miskunne deg. 
Kriste Eleison, Herre Krist, miskunne deg. 
Kyrie Eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. 
 
Kirken er i sin forkynnelse og i hele sin fremtreden dermed forpliktet til å følge sin Herre og Mester 
og ikke minst påse at samfunnet rundt oss løfter menneskeverdet og ikke graderer det verken etter 
alder, eller nyttighet eller diagnose hos den/dem det gjelder,- Om nødvendig vil vi rope av all vår 
kraft for å få endret samfunnet på dette punkt. Deretter kan vi videre i liturgien synge sammen med 
englene på Betlehemsmarkene: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker 
Guds velbehag:" Dette bringer oss til følgende grunnleggende teser i kristenhumanistisk etikk 
forankret så vel både i Det Nye Testamentet og Gudstjenestefeiringen som i den humane etikk 
overhode:  
 
Tese en: "Man må forskjellsbehandle for å likebehandle!" 
Kristus forskjellsbehandlet grovt for å kunne likebehandle. Ingen annen i hans følge fikk slik 
oppmerksomhet av Kristus den dagen, verken hans disipler som til å begynne med kjeftet på denne 
stakkaren i grøften, eller de overkritiske fariseere som mente at Kristus burde prioritert sin tid og 
sine krefter på noe viktigere . Alle lærte den dagen hva som er viktigst. 
Måtte vi alle lære det helt og fullt! 
For: Tese nummer to: "Menneskeverdet er like ukrenkelige uansett alder, posisjon eller 
diagnose"  
 

Et samfunns grad av sivilisasjon 

 
Det er gammelt og vil så være, men akk så aktuelt: "Et samfunns grad av sivilisasjon viser seg 
med hvilken ærbødighet, respekt og hjelpsomhet man viser sine omsorgs/pleietrengende 

eldre." 
 



Og vi MÅ i vår tid legge til: "og i hvilken gard man respekterer og likebehandler og 
tilrettelegger for mennesker med ymse funksjonshemninger." 
Det hjelper ikke om et samfunn står til "S" i alle fag men svikter her, svikter menneskeverdet. Da 
har dette samfunn mistet vesentlige deler av sin legitimitet. Dette angår oss alle enten vi er 
funksjonshemmet eller ei. Alle blir vi i det minste eldre om vi ikke får en brå, enn si en ond og brå 
død, og da vil svært mange av oss være avhengige av at det samfunn, vi bor i er et sivilisert 
samfunn.- 
 

Diskriminering og lovgivning 
Det som nå skjer i altfor mange steder i vårt land er en fundamental diskriminering på grunn av 
alder og dels også funksjonshemning. Rasediskriminering er heldigvis kriminalisert, det må også 
gjelde for diskriminering av funksjonshemmede og eldre inkludert de omsorg / tilsyns / 
pleietrengende. Det dreier seg om før nevnt intet mindre enn menneskeverdet. 
Flere har fått erfare at når man har i søkt om det ene eller annet i vårt Velferds-Norge fra nord til 
sør, at man kan få som svar, "men dere bruker jo ikke de tilbud vi gir dere." Det er det samme som å 
si til en pasient som har brukket benet og som klager over at han ikke får hjelp, "men du bruker jo 
ikke de tilbud vi har gitt deg: Vi har jo tilbudt deg operasjon for blindtarmbetennelse, grå stær samt 
gitt deg friserings- og fotpleietilbud." 
Slikt skjer normalt ikke arbeidsføre. 
Men slik blir ofte både funksjonshemmede og ikke minst eldre pleietrengende og deres pårørende 
behandlet. Et sivilisert samfunn?  
Jeg er overbevist om at man må rettighetsfeste funksjonshemmedes og eldres rett på samme vis som 
for eksempel arbeidsløses rett til arbeidsløshetstrygd. Hvis arbeidsløse fikk vite at: "Nei det er ikke 
mer penger på budsjettet så de neste 10 000 arbeidsledige får ingen ting." Da ville vi fått revolusjon 
i Norge på kort tid, og med rette. Men slik kan man behandle dels funksjonshemmede dels eldre 
tilsyns- og pleietrengende og deres pårørende i dagens Norge. 
Et sivilisert samfunn? 
 

EVANGELIET 
 
Der det er synd fremstår evangeliet som tilgivelse. 
 
Der Menneskeverdet krenkes fremstår evangeliet som arbeid og kamp for menneskeverdet. 
 
Der det er store sosiale forskjeller fremstår evangeliet som arbeid og kamp for rettferdighet med 
barmhjertighet. 
 
Der skaperverk og miljø krenkes fremstår evangeliet som kamp for mennesker og miljø. 
 
Der det er likegyldighet og feighet fremstår evangeliet som engasjement og mot. 
 
Der det er svart og håpløst og dødskreftene synes å rå, fremstår evangeliet som håp og lys og liv 
tvers gjennom liv og død 
 

Det er påskebudskapet. 

Det er Evangeliet. 

God påske. 


