ET ORD TIL EFTERTANKE - sognepræst Lennart B. Jessen – Sct. Johannes Kirke, Herning.

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Matthæus Evangeliet kapitel 5 vers 7
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Når du planter barmhjertighedens frø, så vil du høste barmhjertighed. Vi må lære at være
tjenere for barmhjertigheden, hvis vi ønsker Guds velsignelse over vore liv. Hvorfor forventer
Gud at vi skal vise barmhjertighed? Hvorfor bør du være barmhjertid?
1. Fordi Gud har vist dig barmhjertighed.
Ef. 2,4-5: Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os
med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst.
Gud ønsker at du deler ud af den barmhjertighed, som Han har givet til dig.
2. Fordi Gud befaler dig at være barmhjertig.
Her får du en sammenfatning af, hvad livet handler om!
Mik. 6,8: Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal
handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.
3. Fordi du får slev brug for mere barmhjertighed i din egen fremtid.
Mellem nu og den dag du skal ind i himlen / paradis, da kommer du til at gøre mange
fejltagelser, og du har derfor brug for Guds barmhjertighed og nåde gennem tiden. Men du kan
ikke modtage det af Gud, hvad du er uvillig til at give til andre!
Jak. 2,12-13: I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. For
den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed
triumferer over dom.
4. Fordi det at vise barmhjertighed fører glæde med sig.
Matt. 5,7 som står øverst siger, at man bliver velsignet, hvis man er barmhjertig. Velsignelse
betyder også glæde. Så jo mere du lærer og viser det Gud ønsker af dig, jo mere velsignelse og
glæde får du i dit liv.
Sådan er Guds løfter til os.

Med kærlig hilsen, lbj
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