
Andliga Gåvor: Barmhärtighet



När den dagen kommer, att vi står 
inför Guds tron och våra liv ska 

sammanfattas – då finns det vissa 
saker som kommer att vara mer 

värt att ha praktiserat under 
jordelivet. En av dessa saker är 

barmhärtighet.



”Saliga de barmhärtiga, de skall 
möta barmhärtighet” – Jesus 

(Matt 5:7).



Att vara barmhärtig, visa barmhärtighet –
Att förmå visa medömkan, medkänsla för 

någon i dennes nöd. En känsla som 
utlöses då något ont eller någon olycka 

drabbat en medmänniska och ofta tar sig 
uttryck i konkreta 

barmhärtighetshandlingar gentemot 
denne.                                                                                                                       

(Illustrerat Bibellexikon)



Luk 10:25-37
Den barmhärtiga samariern



Gud är barmhärtig (? eller !)



”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede 
och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta 

och behåller inte sin vrede för evigt. Han 
behandlar oss inte efter våra synder och lönar 
oss inte efter våra missgärningar. Så hög som 
himlen är över jorden, så väldig är hans nåd 
över dem som vördar honom. Så långt som 
öster är från väster, så långt avlägsnar han 

våra synder från oss. 



Så som en far förbarmar sig över barnen, så 
förbarmar sig Herren över dem som vördar 
honom, för han vet hur vi är skapade, han 

tänker på att vi är stoft”. (Ps103:8-14).



”När du är i nöd och allt detta händer dig i 
kommande dagar ska du vända om till Herren 

din Gud och lyda hans röst, för Herren din Gud är 
en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller 

förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund 
han med ed har ingått med dina fäder. (5 Mos 

4:30-32).

”Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet 
och förlåtelse (Dan 9:9).

”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtig-
het upphör aldrig” .(Klag 3:22).



”Kyrkan ska vara ett sjukhus för 
syndare, inte ett museum för 

helgon” - Augustinus



”Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man 
som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till 
honom: ”Följ mig!” Och Matteus steg upp och följde 

honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom 
många tullindrivare och syndare dit och lade sig till 
bords tillsammans med honom och hans lärjungar. 

Fariséerna som såg det sade till lärjungarna: ”Hur 
kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare 

och syndare?” Han hörde det och sade: ”Det är inte 
de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och 
lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill 

jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att 
kalla rättfärdiga, utan syndare.” (Matt 9:9-13).



”Gå du och gör som han”


