Tekst 2: Martin Luther om de fire kristne fremgangsmåder for handel (1524)
Fire kristne fremgangsmåder
Så siger man: Hvordan skal folk da handle med hinanden, hvis man ikke kan anvende kaution? Så må jo
mange, som ellers nok kunne komme langt, lade det ligge. Svar: Der er fire måder, man kan bruge, når
man vil handle med andre om materielle værdier på kristen vis, sådan som jeg allerede ofte har sagt.
Risikovillig
Den første består i, at vi tillader, at man fratager og frarøver os vores værdier, som Kristus lærer i Lukas
6, 29-30: Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Og tager nogen, hvad der er dit, så kræv
det ikke tilbage.” … ægte kristne overholder det, for de ved, at deres Fader i Himlen i Matt 6 med
garanti har lovet at give dem det daglige brød i dag.
Foræring
Den anden fremgangsmåde er, at man giver vederlagsfrit til alle, der trænger til det, sådan som Kristus
også selv lærer det sammesteds. Dette er også en smuk, kristen gerning, og derfor sætter folk den ikke
højt. … Man måtte vide, at det, som Gud sagde til Josua, er sandt: ”Jeg vil være med dig; jeg lader dig
ikke i stikken og svigter dig ikke.” (Josva 1, 5). Og som man siger: ”Gud har mere, end han nogensinde
kan give væk.”
Betingelsesløse lån
Den tredje måde består i at låne ud, ved at jeg giver mine midler bort og tager imod dem igen, hvis de
bliver givet mig tilbage. Men jeg må være rede til at give afkald på dem, hvis man ikke betaler mig
tilbage. For Kristus fremsætter selv sin lære om den slags lån i Lukas 6, 35, når han siger: ”Lån ud uden
at håbe på at få noget igen.” Det vil sige: I skal uden videre låne ud uden sikkerhed for, om I får det
tilbage eller ej. Bliver det givet tilbage, skal man tage imod det. Bliver det ikke givet tilbage, skal man
betragte det som en gave.
Kontantkøb
Den fjerde fremgangsmåde består i at købe og sælge og betale det kontant eller vare med vare. Hvis
nogen nu vil bruge denne måde, skal han indstille sig på, at han ikke kan sætte sin lid til noget i
fremtiden, men kun til Gud alene, og at han skal omgås mennesker, der sikkert vil fejle eller lyve.
Derfor er dette det bedste råd, at den, der sælger, ikke skal give kredit eller tage imod kaution, men skal
tage imod kontant betaling.
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Arbejdsspørgsmål
Hvilken opfattelse af handel giver Luther udtryk for?
Hvorfor tror du at Luther fandt det vigtig at opsætte religiøse regler for at handle?
Hvor finder Luther belæg for sine regler om handel?’

