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 I Matthæusevangeliet er Bjergprædikenen placeret umiddelbart efter 
begyndelsen af Jesu offentlige liv. Bjerget ses som et symbol på et nyt 
Sinaibjerg, hvor Kristus, den nye Moses, giver sin "lov". Det foregående kapitel 
nævner store skarer, som begyndte at følge Jesus, og som han henvendte sig 
til med sin lære. Men i Bjergprædikenen vender Jesus sig til disciplene, til den 
fremspirende menighed; til dem der senere vil blive kaldt kristne. Jesus 
introducerer "Himmeriget", som er kernen i hans forkyndelse. 1 Heri 
repræsenterer saligprisningerne et manifest, budskabet om frelse, 
"sammenfatningen af hele den Gode Nyhed, som åbenbaringen af Guds 
frelsende kærlighed er." 2 

 

"Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed" 
 

 Hvad er barmhjertighed? Hvem er de barmhjertige? 
Dette Livets ord begynder med ordet "salig"3, hvilket betyder heldig eller 
privilegeret, og det har også betydningen at være velsignet af Gud. 
Saligprisningen af de barmhjertige står central blandt de ni saligprisninger. De 
skal ikke ses som adfærdsregler, der vil blive belønnet, men snarere som reelle 
chancer til at komme til at ligne Gud lidt mere. De barmhjertige er de der har 
hjertet fyldt med kærlighed til Ham og til deres brødre og søstre. En konkret 
kærlighed, der retter sig mod de mindste, de glemte, de fattige; mod dem, der 
har brug for denne uegennyttige kærlighed. Barmhjertighed er faktisk en af 
Guds egenskaber; Jesus selv er barmhjertighed. 
 

"Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed" 
 

 Saligprisningerne forvandler og revolutionerer de mest almindelige 
principper i vores måde at tænke på. De er ikke bare trøstende ord, de har 
kraften til at ændre vores hjerte og til at skabe en ny menneskehed. Ved dem 
bliver Ordets forkyndelse effektiv. Men barmhjertighedens saligprisning  
gælder også os selv. Vi må erkende, at også vi har brug for denne 
ekstraordinære, overvældende og overstrømmende kærlighed, som Gud har 
til hver enkelt af os. 

 Ordet barmhjertighed 4 stammer fra det hebraiske rehem "livmoder" og får 
os til at tænke på en guddommelig barmhjertighed uden grænser, som en 
mors kærlighed til sit barn. Det er "en kærlighed, der ikke måler, som er rigelig, 
universel, konkret. En kærlighed, der skaber fællesskab og fører til 
gensidigheden, som er barmhjertighedens endemål. [...] Og skulle vi på en eller 
anden måde blive såret eller behandlet uretfærdigt, så lad os tilgive og dermed 
selv blive tilgivet. Lad os være de første til at komme den anden i møde, de 
første til at føle empati. Selvom det kan virke svært og kræver mod, så lad os 
spørge os selv over for enhver næste, hvordan hans eller hendes mor ville have 
gjort. Det kan hjælpe os til at forstå og til at leve i overensstemmelse med Guds 
hjerte." 5 
 

  "Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed" 
 

 "Efter to års ægteskab besluttede vores datter og hendes mand at gå fra 
hinanden. Vi bød hende velkommen tilbage til vores hjem. I anspændte 
øjeblikke sørgede vi for at elske hende med tålmodighed, med tilgivelse og 
forståelse, og at bevare et åbent forhold til hende og hendes mand. Mest af alt 
bestræbte vi os på ikke at dømme. Efter tre måneder hvor vi lyttede, hjalp 
diskret og bad meget, flyttede de sammen igen med fornyet samvittighed, 
selvtillid og håb". 
 

 Faktisk betyder det at være barmhjertig mere end at tilgive. Det handler 
om at have et stort hjerte, om hurtigt at ville slette alt, om at få alt det væk 
som kan stå i vejen for vores forhold til andre. Jesu invitation til at være 
barmhjertig består i at tilbyde en vej til på ny at komme tættere på Guds 
oprindelige plan, så vi kan forvandles til det, som er formålet: at være skabt i 
Guds billede.           

Letizia Magri 
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«Livets Ord» udkommer på mere end 96 sprog og dialekter og kommer ud 
 til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio og internet.  

For mere information se www.focolare.org eller https://focolare.dk.  
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1 Se Mat. 4:23 og 5:19,20.  

2 Chiara Lubich, Livets ord november 2000.  
3 På græsk makarios/i;  det bruges både til at beskrive en tilstand af lykke, menneskers lykke, men også  

til at angive gudernes privilegerede tilstand sammenlignet med menneskers.  
4 Hebraisk Rahamim. [Det germanske ord betyder at have hjerte for de fattige, elendige og er en 

bogstavelig oversættelse af latin misericordia].  
5 Se Chiara Lubich, Livets ord november 2000.  
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