
BLÅ KORS DANMARKS  
DIAKONI- OG MENNESKESYN 



Blå Kors Danmark er en diakonal 
organisation. Vi arbejder ud fra et 
kristent menneskesyn og bygger på 
samme grundlag som Folkekirken: 
Bibelen og de evangelisk-lutherske 
bekendelsesskrifter.

Vi tror på, at ethvert menneske er 
skabt unikt og værdifuldt, og at Gud 
ønsker at møde den enkelte med en 
kærlighed, der giver livsmod og håb. 
I Blå Kors møder vi mennesker i ud-
satte livssituationer, og vi ser diakoni 
som kristen næstekærlighed i praksis.
 

ALLE SKAL HAVE ET HÅB

Denne folder sætter ord på det  
diakoni- og menneskesyn, der er 
grundlag for vores arbejde i Blå Kors 
og som levendegøres af ansatte og 
frivillige medarbejdere samt brugere 
i hele organisationen.
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At være skabt i Guds billede betyder, 
at mennesket er værdifuldt, fordi det 
er til, ikke fordi det gør nytte. Værdi-
en er givet på forhånd uafhængigt af, 
hvad mennesket kan præstere, uaf-
hængigt af fysiske, mentale og psyki-
ske lidelser og uafhængigt af fejltrin 
og dumheder.

DET KRISTNE MENNESKESYN

SKABT I GUDS BILLEDE  
– MED UENDELIG VÆRDI

Alle mennesker er skabt med uende-
lig værdi. Derfor møder vi alle i øjen- 
højde uanset køn, seksualitet, etnici-
tet, religion og personlige udfordring- 
er. Alle mennesker skal behandles 
lige, hvilket ikke nødvendigvis betyder 
ens.
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Mennesker er skabt til fællesskab, og 
vores identitet som mennesker bygger 
på vores relationer. 

Alle mennesker har behov for at opleve 
mening med livet, at høre til og at være 
en del af en større sammenhæng. 
I en fragmenteret, kompleks og sam- 
mensat verden, er der en stor styrke 
i at arbejde ud fra et kristent menne-
skesyn, der kan bidrage til mening og 
sammenhæng i det enkelte menne-
skes liv.

Når vi i Blå Kors møder mennesker,  
tager vi afsæt i det hele menneske.
Alle mennesker har fire relationer, som 
alle har stor betydning for vores liv.

DET HELE MENNESKE
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ÅNDELIG
Relation til Gud

Relation til andre Relation til sig selv

Relation til naturen
FYSISK

SOCIAL PERSONLIG

DEN SOCIALE RELATION
Mennesket er skabt til fællesskab. 
Derfor er det et alvorligt knæk, når en 
person mister kontakten til venner, 
familie og kolleger. Ofte spiller af-
hængighed og misbrug en rolle i den 
forbindelse. Blå Kors ønsker at møde 
mennesker med et forpligtende og 
inkluderende fællesskab, der er åbent 
for alle, og vi hjælper med at gen- 
etablere relationer og finde nye per-
sonlige netværk.

DEN FYSISKE RELATION
Blå Kors arbejder med at opfylde 
de fysiske behov hos mennesker 
med kost, motion, sundhed, fysisk 
berøring og en sund kropsfornem-
melse og kropsopfattelse.

DEN PERSONLIGE RELATION
Mennesket har tanker og følelser og 
reagerer på, hvad det bliver udsat 
for. Hos Blå Kors ønsker vi at hjælpe 
mennesker med at opbygge selvværd, 
selvtillid og livsmod. Alle skal kunne se 
sig selv som værdifulde. Det gør vi ved 
at møde mennesker, hvor de er – ved 
at se, høre og værdsætte dem.

DEN ÅNDELIGE RELATION
Mennesket har åndelige behov og  
lever med en længsel efter den betin-
gelsesløse kærlighed, hvilket får os 
til at søge efter mening og sammen-
hæng i livet. I Blå Kors giver vi rum til 
tanker om Gud, tro og eksistentielle 
spørgsmål og er fortrolige med den 
åndelige dimension af menneskelivet.
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Det kristne menneskesyn er på én 
gang et meget stort og smukt syn 
på mennesket og samtidig et meget 
realistisk syn på mennesket. Livet er 
en gave fra Gud, som vi kan glæde 
os over, men det ændrer ikke ved, at 
vi også lever i en verden, hvor der er 
meget ondskab, lidelse, smerte, uret 
og nød. De brudte relationer, der 
ødelægger og skaber afstand mellem 
mennesker og mellem mennesker og 
Gud, kalder Bibelen synd. 

Mennesket er skabt i Guds billede og 
har fået ansvar og selvstændig vilje og 
tanker. Vi kan dermed også kræves 
til ansvar for det, vi gør, og for det vi 
undlader at gøre. Ingen mennesker 
er perfekte eller fejlfrie. Realismen 
i det kristne menneskesyn gør, at vi 
ikke skal idyllisere virkeligheden, når 
livet braser sammen, når relationerne 

brister, og der tilsyneladende kun er 
ruiner tilbage. I ødelagte relationer er 
det afgørende med en korrekt placeret 
skyldfordeling, og at tilgivelsen bringes 
ind i relationen. 

I komplekse problemstillinger er det 
afgørende at hjælpe og støtte med-
mennesket i lidelsen med nyt håb og at 
hjælpe til at bære smerten og følelsen 
af skam.

LIDELSE, SMERTE, URET OG NØD

Det kristne menneskesyn er et realis- 
tisk syn på mennesket. Livet er en 
gave fra Gud, som grundlæggende 
vil os det godt. Samtidig lever vi i en 
verden med ondskab, lidelse, smerte, 
uret og nød. Noget er vi selv skyld i, 
andet rammes vi af. Konsekvensen er 
brudte relationer, der ødelægger og 
skaber afstand mellem mennesker 
og mellem mennesker og Gud. I kir-
ken kalder vi dette syndefaldets virke-
lighed.

Som skabt i Guds billede har men-
nesket ansvar og selvstændig vilje og 
tanker. Vi kan dermed stilles til ansvar 
for det, vi gør og undlader at gøre. In-
gen mennesker er perfekte eller fejl-
frie.

Derfor peger vi ikke fingre af menne-
sker, for hvem livet braser sammen, 

som mister alle relationer, og hvis liv 
ligger i ruiner. Vi er ikke selv fejlfri, og 
det kunne lige så godt have været os 
selv. Det kristne diakonisyn maner os 
derimod til at være barmhjertige og 
medmenneskelige.

Menneskers livssituation er ofte kom-
pleks og kan ikke løses med et fin-
gerknips. Noget kan være uafvende-
ligt. Nogen smerte, skyld og skam må 
bæres. Og midt i menneskers lidelse og 
bearbejdelse af livsproblematikker vil 
vi følge mennesket, hvor  det er muligt, 
støtte og hjælpe.

Nye muligheder viser sig og håb væk-
kes, hvor mennesker skaber relationer. 
Vejene dertil kan hedde terapi, tillid og 
tilgivelse.

LIDELSE, SMERTE, URET OG NØD
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Det realistiske menneskesyn rummer 
også fortællingen om håb. Et håb om, 
at Guds tilgivelse og kærlighed kan 
sætte fri og skabe forandring. Guds 
kærlighed er også til stede i smerten og  
afmagten og omslutter det nedbrudte 
og skrøbelige.

Gennem sit møde med mennesker  
viser Jesus et billede af Gud som den, 
der igen og igen giver mennesket nye 
muligheder.

Alt det, som egne og andres svigt, ond-
skab og uret har ødelagt, genrejser  
Jesus til nye relationer. Derfor er det  
afgørende for mennesket at mærke 
Guds kærlighed, tilgivelse og frigørelse. 

I Blå Kors formidler vi Guds kærlighed 
til mennesker ved at omgås hinanden 
med varme og omsorg og ved at give 
mulighed for at høre og tale om det 
kristne budskab. Den kristne identitet 
er en del af Blå Kors’ DNA, og derfor 
arbejder vi i forlængelse af det kristne 
budskab om at række ud til menne-
sker, der har brug for hjælp. 

Vi ønsker at se medmennesket, rumme 
forskelligheder og at møde mennesker 
uden fordømmelse. Vi møder men-
nesker med en forventning om nye  
muligheder.

DET KRISTNE HÅB

Han elskede os så meget,  
at han gav sit eget liv,  

for at vi kunne få  
fællesskab med ham.

(Johs.  3.16)

VI MØDER BUDSKABET OM  
DET FRIGØRENDE ORD I  
FORTÆLLINGERNE OM:

Kvinden ved brønden 
(Johs. 4,1-26) 

Den blinde ved vejen til Jeriko  
(Mark. 10,46-52) 

Mødrene, der bar deres små børn 
til Jesus (Mark. 10,13-16)
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I BLÅ KORS ER DIAKONI:

Diakonien har sit fundament i det 
kristne evangelium og værdsætter 
mennesker og menneskelivet ud fra 
disse værdier. Diakonien bygger, som 
alt andet socialt arbejde, sin faglighed 
på medicinske, sociale og psyko-
logiske indsigter. Det særlige for  
diakonien er dens syn på mennesket i 
relation til Gud. Det der er større end 
sig selv og omverdenen. 

Diakonien afspejler i mødet med med- 
mennesket Guds kærlighed, menne- 
skets vilkår og anvarlighed. Diako- 
nien tjener ikke blot menneskets 
fysiske, psykiske og relationelle 
ressourcer, men også dets åndelige 
og eksistentielle resourcer.

• Kristen næstekærlighed i handling

• At møde sit medmenneske, hvor det er

• At udvise respekt, værdighed og omsorg for medmennesker

• At hjælpe her og nu med konkrete problematikker (misbrugspro- 
blematik, hjemløshed, samtalebehov, ferieoplevelser)

• At give langsigtet livshjælp gennem behandling, terapi, netværks-  
opbygning og udvikling af egne livsværdier

• At være protesterende og et talerør for de mennesker,  
der ikke er i stand til at tale egen sag

Den, som udøver diakoni, er optaget 
af at møde det enkelte menneske 
som helt unikt og værdifuldt og er   
optaget af at give en omsorg, der  
retter sig mod det hele menneske.

VI MØDER ALTID MENNESKET FØR ROLLEN

Som jeg har elsket jer, skal I 
også elske hinanden 

(Joh. 13,34) 

Han tog en tjerners skikkelse 
på og blev mennesker lig 

(Fil. 2,7) 
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Forholdet til tro og eksistens er en 
ressource i diakoniens faglighed; ikke 
i betydningen hvad eller hvordan den 
enkelte tror, men i betydningen at dia-
koniudøveren har et bevidst forhold 
til kristendom, fordi det er diakoni- 
faglighedens grundlag og udgangs- 
punkt.
Diakoniens faglighed er personbåret 
frem for rollebåret. Diakoniens 
faglighed indebærer at møde med-
mennesket som det menneske, man 
selv er og ikke ud fra sin rolle eller 
professionalisme.

Tre arbejdsområder
Diakonalt arbejde udøves altid af 
mennesker motiveret af det kristne 

menneskesyn og evangelium og far-
ves af den relation, der opstår mellem 
udøver og modtager. Diakoni sker i 
forskellige sammenhænge:

1) Diakoni som medmenneskelig 
hjælp - givet uden forventning om 
gengæld (hverdagsdiakoni).

2)  Diakoni som en integreret del af 
en menigheds liv, fx besøgstjeneste 
(menighedsdiakoni).

3) Diakoni, der kræver organisering 
og samspil med forskellige profes-
sionelle fagligheder, udøves af organi- 
sationer med særlig faglig ekspertise - 
som fx Blå Kors Danmark 
(organisationsdiakoni).

TRO OG EKSISTENS SOM RESSOURCE
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Lidt forenklet sagt kan diakoni deles 
op i to dele: 

• Det opsøgende arbejde, der går ud 
i samfundet for at være nær det 
nødstedte medmenneske.

• Det gæstfrie arbejde, der med 
åbenhed tager imod medmenne-
sket og byder det velkommen.

Der er ofte sammenfald, så det di-
akonale arbejde består af begge dele, 
eksempelvis på et værested. 

De to tilgange afspejler Guds måde 
at møde mennesker på og kan sam-
tidig være en inspiration til fortsat 
mangfoldighed i diakonale tiltag. 

Alle mennesker skal have det, de 
trænger til, for at leve et menne-
skeværdigt og meningsfyldt liv.  
Diakonien ser på alle sider af menne-
skelivet, der kan rummes i det, som 
vi kalder for diakoniens fire arbejds-
felter:

• Kontakt og fællesskab
• Materielt livsgrundlag og  
 social retfærdighed
• Sundheds- og omsorgsarbejde
• Åndelig og eksistentiel omsorg 

De fire arbejdsfelter modsvarer  
i øvrigt de fire relationer (social, fysisk, 
personlig og åndelig relation), som er 
beskrevet under menneskesyn.

FIRE ARBEJDSFELTER –  
DIAKONIENS MÅL OG 
OPGAVER

DIAKONI ER OPSØGENDE OG GÆSTFRI
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Alle skal have et håb 

Den diakonale tilgang er helt central 
for Blå Kors Danmarks tænkning og 
arbejde. Vi lever i en verden, hvor  
diakoniens mål og opgaver desværre 
er meget aktuelle. Vi vil opfordre dig,  
som læser dette, til at drøfte og  
reflektere over diakoniens rolle i dag, 
og samtidig vil vi takke dig for din  
indsats med at levendegøre diakonien 
og give den krop og ånd.

Vi har brug for gode fortællinger, 
som bekræfter, at den diakonale ger- 
ning har mening, og at den kan skabe 
forandring. Den fortælling er dedi- 
kerede og dygtige frivillige og ansatte 
medarbejdere i Blå Kors med til at  
skabe rundt i landet, hvor Blå Kors  

er til stede og møder mennesker 
i udsatte livssituationer. Her lever 
fortællingen om menneskeværd, 
som ingen nød kan rokke ved. Om 
håb, som bærer gennem al håb-
løshed.

“Vi har aldrig med et andet 
menneske at gøre, uden at vi 
holder et stykke af dets liv i 
vores hånd.” 

(K.E.Løgstrup)
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Find folderen på blaakors.dk
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