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Salmer:
756 Nu gløder øst i morgenskær
447 Herren strækker ud sin arm (før dåben i Vemb kirke)
598 O Gud du ved og kender (Kun i Ulfborg kirke)
441 Alle mine kilder skal være hos dig
276 Dommer over levende og døde
743 Nu rinder solen op, v. 6-7 (Zincks mel.) (kun Efter nadver i
Ulfborg kirke)
28 De dybeste lag i mit hjerte

Barmhjertighed
Vær barmhjertige som jeres himmelske far er
barmhjertig, siger Jesus til os i dag.

– og de siges lige inden præsten kaster jord på kisten
ved alle begravelser, når du igen bæres af dem, der holdt
af dig.
Guds store barmhjertighed rammer altså dit liv ind!
Uanset hvilket liv du vil komme til at leve, eller uanset
hvilket liv du har levet, så er dit liv indrammet af Guds
store barmhjertighed. Vi ligger med andre ord i hele vort
liv i favnen, i barmen, tæt ved Guds hjerte.
Det er udgangspunktet for det, Jesus siger til os i dag:
Vær barmhjertige som jeres himmelske far er
barmhjertig!

Kong David
Det havde kong David da vist lige glemt da han lod
Urias tage sin uriaspost.

I lovprisningen v. både dåb og begravelse siger præsten:
Lovet være Gud den almægtige, som i sin store
barmhjertighed, har genfødt dig til et levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde!
Ordet om barmhjertighed siges i begyndelsen af dit liv,
hvor du forsvarsløst og spæd ligger i favnen, i barmen
på et andet menneske, der vil dig det godt, tæt på hjertet
i favnen på én, det holder af dig, når du bæres til dåb.

Historien forud for profeten Natans besøg er nemlig, at
Kong David havde set sig lun på Urias’ kone Batseba –
og så snu som han var, så lod Kong David Urias placere
i den yderste fronlinje (en uriaspost), så han med stor
sikkerhed ville blive dræbt og dermed ville vejen være
banet direkte ind i Batsebas seng.
Og som planlagt, så dør Urias og David tager Batseba til
sig. Men modsat de fleste magtfulde mænd i denne
verden, så bliver Kong David af en profet konfronteret

med sin ubarmhjertighed af Gud, der sender sin profet
og sit ansvar. ”Du er manden” som vi hørte.
Dommen bliver fældet over David, fordi han ikke var
barmhjertig, men egenrådig.
Barmhjertighed
Men, hvad er barmhjertighed?
Ja, det er, helt konkret, at du kan tage den anden til dit
hjerte = omfavne det.
Barmhjertighed er den muskel, der banker i den gode
relation og som savnes i den elendige relation.
Her i de seneste dage, der har vi siddet og set på alle
verdens magtfulde mænd og kvinder, samlet i Hamburg
til G20 topmøde. Vi har siddet og spejdet efter, om
relationerne var gode, om håndtrykket nu var rigtigt og
velment, eller mest rettet mod kameraerne for et syns
skyld.
Og det hele efter den enkle devise: Kan man holde
hinandens hænder, holder man på sin vis også hinandens
liv. Så vil man hinanden det godt.
Så er man villige til, når alt kommer til alt, at være
hinanden barmhjertige.
Barmhjertighed gør os seende og klogere.
Barmhjertighedens modsætning er blindhed, dårskab og
hjerteløshed.

Ubarmhjertig er at handle hjerteløst, som kong David
selv siger inden han får at vide, at han er manden, der
handlede hjerteløst.
Det spændende ved historien om kong David er, at
David godt vidste, hvad der var ubarmhjertigt. Det lå
plantet i ham af Gud herren selv som skabning.
Han handlede bare ikke selv efter det.
Ubarmhjertigt
Selv om vi ikke bruger ordet barmhjertighed så ofte
længere i den almindelig tale, så ved vi altid godt hvad
barmhjertighed er. Og vi ved især hvad det modsatte af
barmhjertighed, er.
Ordet ubarmhjertigt optræder nemlig ofte i alle mulige
sammenhænge når vi f.eks. siger, at kræft er
ubarmhjertig. Krig er ubarmhjertigt, det politiske spil,
de kolde hænder i sundhedssektoren er ubarmhjertige og døden er ubarmhjertig.
Og så går har jeg hørt at fodbold er ubarmhjertigt.
Og det et det sikkert fordi der både i krig, politik og
fodbold er magt og penge med i spillet.
Det er lidt som filosoffen Kierkegaard siger et sted i han
skrift Kærlighedens gerninger: ”Har Pengenes Magt
ganske seiret, saa er ogsaa Barmhjertigheden ganske
afskaffet.

Det kan vi så tænke lidt over, mens sundhedsvæsnet og
alt muligt andet fælles bliver beskåret med de berømte 2
% hvert år.
Vi ved instinktivt, præcis lige som kong David, hvad der
er ubarmhjertigt. Men vi forbinder det sjældent med os
selv. På det punkt går vi rundt med mægtige bjælker i
vore øjne og udpeger på de andres splinter.
Jesus er uhyre præcis i de billeder han bruger på os
mennesker og han ved, at selvindsigt ikke er menneskets
spidskompetence. Og der er ikke éen af os, der ikke
bliver ramt af hans ord.
Barmhjertighed – forudsætningen over alle.
Men inden vi begynder at tjekke efter hvornår dømmer
andre, eller leder andre blinde, så bliv lige et øjeblik ved
den allerførste sætning i evangeliet til i dag:
Vær barmhjertig, som jeres himmelske far er
barmhjertig.
Det er jo en kæmpe tillidserklæring til os! Det i den
sætning at vi skal lade os forvandle.
Jesus ved, at vi kan være barmhjertige – for det har Gud
lagt ned i os.
Ligesom kong David vidste hvad barmhjertighed var, og
kunne derfor pege på ubarmhjertigheden.

Men Jesus ved også, at vi kun kan være barmhjertige
hvis vi kender barmhjertighedens ophav og skaber og
stoler på Gud, som den der med et topfyldt og presset
mål, giver os indsigt i barmhjertigheden.
Og den indsigt, ja, den kommer fra Jesus selv. For han
hang på den bjælke, som vore øjne er fyldte med.
Han blev kort sagt korsfæstet for at vise verden hvordan
Guds barmhjertighed er. Og det kunne verden ikke
klare. For verden vil hellere regne med retfærdigheden.
Men man kan ikke leve af at få ret. Det eneste man som
menneske, kan leve af, er barmhjertighed.
Det er ikke for ingenting, at en af de amerikanske
præsidenter, Abraham Lincoln, der, i parentes var
ansvarlig for slaveriets ophævelse, mente, at
barmhjertighed bærer mere frugt en retfærdighed.
Det har han ret i. For i denne sommertid, hvor frugterne
skal høstes, så lad os da i dag høste Jesu ord med hjem
når han siger til os: Vær barmhjertige, som jeres
himmelske far er barmhjertig.
Det har verden brug for.
Jesus var den eneste, der var fuldkommen barmhjertig.
Og vi har fået lov til at bo i hans barmhjertighed. Amen.

