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Forord

Barmhjertighetens år er en sterk opp-
fordring til alle troende om å la Guds nåde 
og barmhjertighet prege tanker, ord og 
gjerninger. Dette jubelåret, som pave Frans 
har tatt initiativ til, skal lede oss til en «leven-
de opplevelse av at Faderen er nær, hans øm-
het nesten til å ta og føle på, slik at hver enkelt 
kristens tro kan bli styrket og vitnesbyrdet 
dermed bli stadig mer virksomt». Denne lille 
boken om barmhjertighet håper jeg kan være 
til inspirasjon og lede et stykke på vei mot det 
målet paven frimodig har fremmet.

Anastasis-motivet på omslaget formidler 
kraften i Jesu frelsesverk. Guds barmhjertig-
het gikk helt tilbake til den syndige naturs 
opphav i Adam og Evas syndefall da han sat-
te dem fri fra graven og skjenket dem nytt liv. 
Han strakk seg helt ned i dødsriket for å løfte 
mennesket ut av dødens makt. Derfor er hans 
seier over synden og døden fullkommen, og 
omfatter alle mennesker til alle tider. Hans 
barmhjertighet gjør oss virkelig fri. 
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Kalt til barmhjertighet

Barmhjertighetens år er utvilsomt et svar 
på visse tegn i tiden. Vi ser hvordan den krist-
ne tro i Europa har vært på vikende front gjen-
nom fl ere tiår nå, samtidig som troen på Jesus 
aldri har vært mer levende i andre verdensde-
ler. I den globale tidsalder med stadig raske-
re skifter ser vi hvordan mennesker, samfunn 
og hele kulturer forandrer seg, også i det som 
gjelder troen. 

I Norge kan vi glede oss over en tusen år 
lang kristen historie og en kulturarv preget av 
kristne idealer og verdier. Dette er fakta som 
ikke kan fj ernes, men som for alltid kommer 
til å forbli en del av historien vår. Det betyr 
imidlertid ikke at Norge kommer til å forbli et 
kristent land. Stadig fl ere forlater den kristne 
troen de mottok i dåpen. Sekulariseringen av 
samfunnet har kommet langt, til og med kris-
tendommen som kulturarv blir neglisjert eller 
oppfattet som noe negativt. I mange europeis-
ke land, inkludert Norge, foregår det en kamp 
mot religiøse symboler i det off entlige liv. 

I lys av disse endringene i samfunnet er 
det særlig ett spørsmål vi som kristne bør stil-
le oss: Er kristendommen og den kristne kul-

turs tilbakegang et resultat av store ideologis-
ke endringer i samfunnet, som skyver bort og 
marginaliserer den, eller er det et resultat av 
de troendes lunkenhet og middelmådighet? 
Kristendommens påvirkning på historien, 
samfunnet og kulturen er alltid et biprodukt, 
et resultat av den enkelte kristnes liv. Hvis vi 
ønsker å nå målet om å beholde og bevare kul-
turen slik at den fortsatt vil være gjennomsy-
ret av den kristne ånd, så kan vi ikke bare hen-
vise til historien. 

Kristendommens kraft, som er en forvand-
lende og fornyende kraft, ligger alltid i det en-
kelte menneskets tilslutning til Jesus og i den 
dype forening med ham. Jesus er ikke fore-
net med historien og kulturen, men med hver 
enkelt av oss. Det er i vårt forhold til Jesus vi 
fi nner troen i dag, og et håp for fremtiden. 
Hvis vi skal bevare og fortsatt bygge en kris-
ten kultur, er det høyst nødvendig at vi ustan-
selig forener oss med Jesus på en slik måte at 
vårt forhold til ham ikke bare forblir vårt eget, 
men også blir meddelt til andre og kommer 
dem til gode. 

Flere steder i evangeliene kan vi lese om 
misjonsbefalingen (f.eks. Matt 28, 19), om kal-
let til tjeneste, om det kristne kallet til å være 
Jesu Kristi vitner. Vårt forhold til Jesus burde 
altså utvide Kirken med nye med-lemmer på 
Jesu mystiske legeme, Kirken. Vårt forhold til 
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Jesus burde lede de villfarende tilbake til Kir-
ken. I det minste burde vårt forhold til Jesus 
styrke våre brødre og søstre som trofast hol-
der seg til troen og er i Kirken. 

Når vi tar i betraktning menneskets natur 
og den tilstand som arvesynden har påført 
oss, er det nærliggende å tenke at grunnla-
get for vårt forhold til Gud er barmhjertighet. 
Synden har brutt båndet til Gud og etterlatt 
mennesket i en tilstand utenfor hans saliggjø-
rende nåde. For å gjenopprette dette båndet 
og fornye menneskets salighet trådte Gud i 
sin barmhjertighet inn i menneskets liv, han 
ble et menneske som oss i Jesus Kristus. Hans 
barmhjertighet rant så ut fra Jesu hjerte, som 
ble gjennomboret da han hang på korsets tre. 
Denne barmhjertigheten utgjør kjernen i vårt 
forhold til ham. 

Barmhjertighet er det guddommelige livs 
vugge, det overnaturlige livs tilholdssted. 
Guds ord, Den hellige skrift, uttrykker den-
ne sannheten enda bedre. På de stedene i 
Det gamle testamentet, hvor det er snakk om 
kjærlighet og barmhjertighet, bruker forfat-
terne ordene hæsæd og rechamim. Rechamim 
er utledet av det hebraiske ordet rechem, som 
rett og slett betyr «livmor». Slik kan vi betegne 
barmhjertigheten, som en livmor, som det ste-
det hvor det overnaturlige og guddommelige 
liv i mennesket har sin begynnelse. 

I den kjente dialogen mellom Jesus og fari-
seeren Nikodemus, som kommer til Jesus i ly 
av nattens mørke, forteller Jesus om behovet 
for å bli født på ny for å kunne se Guds rike 
(se Joh 3, 1–21). Nikodemus undres over Jesu 
ord. Han forstår ikke hvordan det skulle gå til: 
«Hvordan kan en som er gammel, bli født? sa 
Nikodemus. Kan noen komme inn i mors liv 
igjen og bli født for andre gang? (...) Hvordan 
kan dette skje?» Jesus svarer på dette og sier: 
«Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik 
må Menneskesønnen bli løftet opp.» Jesu ord 
lar oss forstå at den livmoren som mennesket 
må tre inn for å bli født på ny, det er Guds 
barmhjertighet, den barmhjertigheten som 
han viste oss på da han hang på korset. Barm-
hjertigheten er en livmor hvor nådens liv blir 
unnfanget, og fra denne livmoren blir det nye 
mennesket født.

I den hebraiske kulturen var menneskets 
indre organer også symboler på visse åndeli-
ge egenskaper hos mennesket. For eksempel 
var nyrene regnet som det stedet hvor følelser 
fantes, blant annet samvittighet. Hjertet var 
rett og slett synonymt med menneskets in-
dre liv, hvor avgjørelser tas. Livmoren ble for-
bundet særlig med empati og medfølelse. Den 
greske gudinnen Eleos, var en personifi sering 
av medfølelse og medlidenhet, hvilket danner 
grunnlaget for det greske ordet vi bruker i li-
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turgien i dag (Kyrie eleison – Herre, miskunne 
deg). Hvis vi imidlertid holder oss til den he-
braiske koblingen mellom livmor og empati, 
kan vi si at barmhjertighet i bibelsk forstand 
er en sterk, moderlig følelse. En mors empati 
ønsker av en hvilken som helst grunn å holde 
og omfavne sitt barn. Det er en spontan reak-
sjon som ikke engang trenger et spesielt på-
skudd, bare synet av barnet vekker ønsket om 
å holde, omfavne og kysse det. 

Det er en slik forståelse av Guds barmhjer-
tighet vi burde nærme oss, som en sterk mo-
derlig følelse av omsorg og medlidenhet. Selv 
en slik forståelse kan likevel synes for liten og 
for snever satt opp mot Guds storhet. Deu-
tero-Jesajas ord uttrykker dette Guds barm-
hjertighets mysterium best: «Kan en kvinne 
glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor 
det barnet hun bar? Selv om de skulle glem-
me, skal ikke jeg glemme deg» (Jes 49, 15). Det 
dypeste uttrykk for denne Guds medlidenhet 
og omsorg for mennesket er hans inntreden i 
verden gjennom inkarnasjonen. Guds barm-
hjertighet ønsket så sterkt å omfavne men-
nesket at han gjennom Sønnens inkarnasjon 
”omfavnet” det på en så underfull måte at han 
ble en av oss. Så høyt elsket han mennesket 
(se Joh 3, 16). 

Det inkarnerte Ordets sendelse, hans kjær-
lighetsfylte omfavnelse av menneskenaturen, 

er ikke bare en radikal åpenbaring av Gud og 
hans barmhjertighet, men inneholder også et 
radikalt kall – kallet til barmhjertighet. Det 
nye testamentets ord overbeviser oss stadig 
om at vi er kalt til barmhjertighet: «Salige er 
de barmhjertige, for de skal få barmhjertig-
het» (Matt 5, 7; se også Luk 6, 36). «Gud har i 
sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten» (2 
Kor 4, 1; se også Ef 4, 32; Kol 3, 12). «Ha samme 
sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjer-
telag og ydmykhet» (1 Pet 3, 8; se også Jak 2, 
13). Barmhjertighet er skrevet inn i den krist-
ne sendelse og er en uunnværlig del av det 
kristne kall. Barmhjertigheten er ikke valgfri!

Disse refl eksjonene rundt barmhjertig-
heten gir oss med andre ord et visst bilde av 
hva det vil si å være en kristen i verden. En 
kristen er en som forandrer verden. En kris-
ten drikker av barmhjertighetens kilde, og blir 
selv en kilde til barmhjertighet i verden gjen-
nom sitt kall. Med sitt vitnesbyrd inviterer en 
kristen andre mennesker inn i den livmoren 
som kalles Guds barmhjertighet. Bare slik kan 
samfunnet, historien og kulturen beholde sin 
kristne identitet. Det begynner med meg: min 
omvendelse, hengivelse til Gud, og forening 
med Jesu barmhjertighet. 
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Lignelsen om fi kentreet

På den tiden kom det noen og fortalte ham 
om de galileerne som Pilatus hadde drept slik 
at blodet deres blandet seg med blodet fra dyre-
ne de ofret. Da tok Jesus til orde: «Mener dere at 
disse galileerne var større syndere enn alle an-
dre i Galilea, siden det gikk så ille med dem? 
Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke ven-
der om, skal dere alle omkomme slik som de. 
Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styr-
tet sammen over dem, mener dere at de var mer 
skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? 
Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke ven-
der om, skal dere alle omkomme slik som de.» 
Så fortalte han denne lignelsen: «En mann had-
de et fi kentre som var plantet i vingården hans. 
Han kom for å se etter frukt på det, men fant 
ingen. Da sa han til gartneren: ‘Nå er det tredje 
året jeg kommer og leter etter frukt på dette fi -
kentreet uten å fi nne noe. Hugg det ned! Hvor-
for skal det stå der og suge ut jorden?’ Men gart-
neren svarte: ‘Herre, la det stå dette året også, så 
skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kan-
skje det da vil bære neste gang. Hvis ikke får du 
hugge det ned.’» (Luk 13, 1–9)

Det kristne kallet til barmhjertighet avhen-
ger av om vi klarer å ta imot Jesu budskap og 
virkeliggjøre det – ikke til informasjon, men 
til livet. Samtalen om galileerne som hadde 
blitt drept viser oss at å ta imot Jesu lære er en 
omvendelse. Det er en handling, en reaksjon 
på at Guds hellige nærvær berører oss. Det er 
ikke en lære som jeg får høre om, men noe 
som berører hjertet og setter hele vår eksistens 
i bevegelse – ånden, sjelen og kroppen. 

Jesu ord til menneskene som kommer for 
å fortelle om galileerne, synes å være veldig 
harde. Det kan virke som om Jesus ikke vil 
komme dem i møte, og at ordene er blottet 
for enhver medfølelse og mildhet. Omvend 
dere eller dø! Det virker slik, men bak orde-
ne som menneskelig sett synes å være split-
tende, skjuler det seg en invitasjon til omven-
delse. Jesus konfronterer menneskene med 
deres egne holdninger, holdninger som ikke 
har noe til felles med barmhjertighet, men le-
der dem til fall. Jesus ønsker å frigjøre dem fra 
denne tankegangen. 

Folket fortalte om galileere som hadde blitt 
drept av Pilatus, og deres blod hadde blitt 
blandet med blodet fra dyrene de ofret. Vi 
kan forstå deres aversjon mot denne hendel-
sen sett i lys av for eksempel muslimers aver-
sjon mot svinekjøtt og -blod. Det er noe som 
kan lede dem til helvete. For jøder på Jesu tid 
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var det tilsvarende ille å dø på denne måten, 
men i en annen sammenheng, fordi det for 
dem var en straff  for et syndig liv. En så for-
ferdelig død ble bare de største synderes en-
delikt. Det var en straff  for deres synder at de 
skulle dø i en slik vanære. Var du en synder 
kom du til å dø i vanære. Det var denne logik-
ken Jesus viste til da han spurte folket: «Me-
ner dere at disse galileerne var større syndere 
enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille 
med dem?» Etter dette sier Jesus noe som ikke 
helt passer til vår vanlige oppfattelse av ham 
som en god venn og en god hyrde: «Nei, sier 
jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, 
skal dere alle omkomme slik som de.» Det er 
altså ikke slik som folket tror; disse galileerne 
døde ikke på grunn av sine synder eller fordi 
de var større synder enn andre. Så snur situa-
sjonen seg, og folket får sine egne ord ”midt i 
fl eisen” når Jesus sier at de selv kommer til å 
omkomme på den måten hvis de ikke omven-
der seg: Det er dere som er så store syndere at 
dere fortjener å dø i en slik vanære, dere som 
dømmer andre mennesker på den måten. 

Hva er det egentlig Jesus vil når han vender 
seg i så harde ordelag til folket? Det er i dette 
øyeblikket, når folket helt sikkert var på ko-
kepunktet av hva de kunne tåle å høre, at Je-
sus forteller lignelsen om fi kentreet som ikke 
bar frukt. Fikentreet var dødt. Slik kan vi tolke 

det i sammenheng med Det gamle testamen-
tet. Ufruktbarhet betød død, det var til og med 
verre. Fikentreet hadde ikke liv i seg, det var 
dødt. Det er sannheten om synderen – syn-
deren har ikke liv i seg. Gjennom lignelsen 
om fi kentreet sier Jesus altså følgende: «Det er 
ikke viktig hvordan dere kommer til å dø, for 
dere er uansett allerede døde, det fi nnes ikke 
liv i dere!» Det er sannheten om synderen, 
den sannheten som Paulus senere skrev om i 
brevet til Efeserne:

Dere var en gang døde på grunn av misgjer-
ningene og syndene deres. Dere levde i dem 
på den nåværende verdens vis og lot dere lede 
av herskeren i himmelrommet, den ånd som 
nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en 
gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt 
og blod og lot oss lede av det og av våre egne 
tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som 
de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. 
Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 
gjorde han oss levende med Kristus, vi som var 
døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde 
er dere frelst. (Ef 2, 1–5).

I lys av disse ordene åpner det seg et utro-
lig perspektiv i lignelsen om fi kentreet: Guds 
barmhjertighets uendelige tålmodighet. Det 
kan virke som at Gud i denne lignelsen er en 
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hard dommer, som vil hugge ned og forkaste 
det mennesket som ikke vil høre på ham. Men 
det perspektiv som åpner seg, er at vi allerede 
var døde i våre synder, men Guds barmhjer-
tighet strekker seg så langt at han vil gi nytt 
liv! 

I Kristus, gartneren, åpner Gud en vei til 
frelse, en vei til nytt liv: «Herre, la det stå det-
te året også, så skal jeg grave omkring det 
og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste 
gang». Det ene året i denne lignelsen er ikke 
uten betydning. I sammenheng med ufrukt-
barhet er ett år i Bibelen veldig viktig. Slik var 
det i Abrahams og Saras tilfelle. På sine eldre 
dager hadde de ennå ikke fått et felles barn, 
men får følgende budskap: «Min pakt vil jeg 
opprette med Isak, som Sara skal føde deg nes-
te år på denne tiden (...) Jeg kommer tilbake til 
deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara 
ha en sønn» (1 Mos 17, 21; 18, 10). Det samme 
sa profeten Elisja til kvinnen fra Sjunem: «Når 
tiden er inne, skal du ha en sønn i armene» (1 
Kong 4, 16). Ett år i Bibelen er den tiden Gud 
vil ha for å utføre et mirakel og gi liv til det 
som er dødt og ikke lenger har liv i seg. 

Lignelsen om fi kentreet betyr altså at Kris-
tus i sin tid skal gi nytt liv til det som er dødt – 
synderen skal bli vekket til live. Så langt strek-
ker Guds barmhjertighet seg – inn i døden, 
hvor den vekker det døde til live igjen. Det er 

det kristne perspektiv som Guds barmhjertig-
het gir oss: et nytt og evig liv i Jesus Kristus. 
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Trusler mot 
barmhjertigheten

Den som begir seg ut på det nye livs vand-
ring, er ikke fri fra fristelser, men må påta seg 
en åndelig kamp mot de trusler som dukker 
opp under vandringen, for å realisere kallet til 
barmhjertighet. Barmhjertighet er på mange 
måter det enkleste målet for de djevelske kref-
ter som ønsker å gjøre alt for å forhindre oss 
i å bli lik vår barmhjertige Far. Derfor kan vi 
se på den første fristelsen i den bibelske for-
tellingen om menneskets historie, at slangens 
djevelske list antydet at å spise den forbud-
ne frukt ville gjøre mennesket likt Gud: «Dere 
skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen 
dere spiser av den, vil øynene deres bli åp-
net, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og 
ondt» (1 Mos 3, 4–5). Finner vi her noen rett-
ferdiggjøring av Adam og Eva, at de ble lurt 
av en som var listigere enn dem? At de hand-
let i god tro? Tvert imot. De visste hva de gjor-
de. De handlet ikke bare mot Gud, men også 
mot seg selv, for gudlikheten var allerede skre-
vet inn i deres eksistens. De var kalt til å forbli 
i denne likheten, ikke ved egne krefter, men 

ved foreningen med ham og nådens gave, 
som strømmer fra Guds kjærlighet. 

Etter syndefallet var det i kjærligheten vi 
var lengst unna det gudsbildet og likheten 
som Gud hadde plantet i våre hjerter. Men-
nesket ble i sin egoisme og kjærlighet til seg 
selv et enkelt mål for satan, som nå ønsker å 
få oss til gang på gang å synde mot barmhjer-
tigheten. Satan trenger ikke engang å streve 
så mye med det, fordi for eksempel tilgivel-
se og det ikke å dømme andre er så vanskelig 
for mennesket. Derfor blir vi ofte fristet til å 
vende oss bort fra barmhjertighetsgjerninge-
ne og mulighetene til å vise barmhjertighet. 
Vi blir også fristet på den måten at det er van-
skelig å være barmhjertig. Og når det å gjø-
re barmhjertighetsgjerninger synes enkelt, vil 
det kanskje vise seg at vi befester oss i en gal 
forståelse av barmhjertigheten, eller helt en-
kelt i en illusorisk barmhjertighet. 

Mangel på tilgivelse

Den enkleste måten å lukke menneskets 
hjerte for barmhjertighet på er mangel på tilgi-
velse. Det er enkelt å falle i den fellen, og des-
to vanskeligere å komme seg ut igjen. Mangel 
på tilgivelse er som oftest knyttet til sterke og 
negative følelser, til og med hat, følelser som 
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ikke forsvinner så lett. Så ofte som vi husker 
på den urettferdighet og det onde som ble ut-
ført mot oss, like ofte kommer de ubarmhjer-
tige negative følelsene tilbake, som ikke lar 
oss tilgi fullt og helt. Man hører ofte at vi må 
tilgi, men ikke glemme. Minnet om opplevel-
ser i livet vårt forblir selvfølgelig i menneskets 
hukommelse, selv om det med tiden kan bli 
svekket. Når vi vil tilgi noen, så burde vi der-
for samtidig be Gud om at våre følelser blir 
helbredet, for de kan i fremtiden bli en kilde 
til å fristes til ikke å tilgi. 

Mangel på tilgivelse er en liten dør hvor 
fi enden kan få innpass. Mangel på tilgivel-
se gjør at det onde i en handling fortsetter å 
virke, ikke på en abstrakt måte, og ikke i den 
som har begått noe ondt mot oss – men vel-
dig konkret forsetter det onde å virke i meg: 
gjennom påminnelser, bebreidelser, aversjo-
ner og uvennlighet. På grunn av bevisst og 
sta mangel på tilgivelse forsetter det ondes 
spiral av hat og sinne. På sosiale medier fi n-
ner vi i dag mange såkalte memes, bilder med 
tekst til. Ofte har de et ironisk eller satirisk 
innhold som er ment humoristisk. Ofte kan 
de ha et dypere budskap, som har til hensikt 
å formidle livsvisdom. Det er imidlertid også 
noen som formidler falsk visdom, som utgir 
seg for å være oppskrifter på et godt liv, men 
som er det rakt motsatte – for eksempel: «Elsk 

familien din, respekter vennene dine, ikke til-
gi utroskap og løgn.» Det begynner vakkert, 
men ender som noe falskt og hyklersk, for 
kjærlighetens og det godes største attributt er 
evnen til å tilgi. 

Taus aksept av det onde

En av de vanligste fristelsene mot barm-
hjertighetens dyd er taus aksept av det onde. 
Her handler det om den onde ånds påvirk-
ning for å overvinne vår avsky for det onde, 
og deretter å villede mennesket til fullt ut å 
akseptere det onde. Det første steg på denne 
onde veien er en villedelse som går ut på at 
en person tolererer onde tendenser hos an-
dre mennesker og forstår denne aksepten 
for det onde som barmhjertighet eller kjær-
lighet. Dette likhetstegnet mellom toleranse 
og kjærlighet i dagens samfunn er falskt og 
løgnaktig. Barmhjertighet er det helt motsat-
te. Barmhjertighet avskyr det onde, og gjør alt 
for å fj erne det onde fra mennesket og lede 
det inn på den rette vei. Derfor er det Gud le-
ner seg over mennesket og omfavner det, for 
å rive det ut av syndens og det ondes gjørme. 
Derfor er barmhjertige mennesker i stand til å 
omfavne selv det verste mennesket, for de har 
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et klart og tydelig mål: å lede mennesket ut av 
dets elendighet. 

Her må det også sies at det onde må be-
kjempes før det får mulighet til å utvikle seg 
og bli en synd mot Guds lov eller mot men-
nesker. Dette blir veldig tydelig, som et ek-
sempel, i forbindelse med drikkfeldighet og 
alkoholisme. Det som begynner uskyldig 
kan ende i alkoholisme, en sykdom som er i 
stand til å bryte ned alle normale relasjoner i 
en familie, og er mer skadelig enn for eksem-
pel kreft. Mens andre sykdommer til og med 
kan virke samlende for en familie, er alkoho-
lisme en så destruktiv kraft at ingen i familien 
kan leve som de gjorde før sykdommen inn-
traff . Særlig unge mennesker må tenke over 
hvordan de skal bygge livet. Ofte er møter, be-
kjentskaper, til og med kjæresteforhold, byg-
get rundt alkohol. Forlovede og nygifte må 
spørre seg selv hvordan de skal bygge sine 
liv, hvordan de skal bygge forholdet sitt, og 
hvordan deres fremtidige familie skal se ut. 
Hvis det fi nnes tendenser som kan bære dår-
lig frukt og ende med synd og brutte relasjo-
ner, så må dette motvirkes. Det mest eff ekti-
ve midlet for å motvirke det onde er å bygge 
sitt personlige liv og familielivet på et sterkt 
kristent fundament, med bønn, forsakelser og 
gode gjerninger. 

Alkoholisme er kun et eksempel, men listen 
er lang over ting som mennesket må forholde 
seg til på en slik måte at det ikke utvikler seg 
til noe ondt: internett, spilling, festning etc. 
Mennesker som allerede har tillatt det onde å 
utvikle seg (avhengighet av pornografi , mas-
turbasjon, fri sex, spillavhengighet, pillemis-
bruk, homoseksuelle forhold, prevensjon, 
abort), skal selvfølgelig ikke bli møtt med for-
dømmelse, men med en kjærlighet og barm-
hjertighet som ønsker å fri dem fra syndens 
elendighet. Synderen må få vite at han er el-
sket, og at han igjen kan bli hellig, ren og fri.

Utakknemlighet

Hva er forskjellen mellom et takknemlig og 
et utakknemlig menneske? En utakknemlig 
person har en tendens til å være sint på ver-
den, mennesker og Gud. Et takknemlig men-
neske gleder seg over øyeblikket, over ver-
den, andre mennesker, og først og fremst over 
Guds nærvær. Etter å ha laget et slikt enkelt 
skille kan vi forstå at utakknemlighet er en ån-
delig trussel, som kan forhindre oss i å møte 
andre mennesker med kjærlighet og barm-
hjertighet. Tvert imot leder det til misunnelse 
og destruktiv oppførsel.
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Det tydeligste eksemplet på utakknem-
lighet i Bibelen er israelittenes gjentatte kla-
ging under vandringen gjennom ørkenen. De 
glemte fort hvordan Gud hadde ledet dem ut 
fra Egypt og frelst dem fra Faraos ondskap. 
Han hadde bestemt at alle guttebarn skul-
le drepes for å forhindre folket i å vokse seg 
stort. Israelittene glemte det og begynte å kla-
ge på maten i ødemarken. Ikke nok med det, 
de ble sinte og aggressive. Israelittene var kla-
re til å underkaste seg Faraos ondskap på ny 
og tillate at deres barn ble drept, kun for å 
få sitte foran grytene med kjøtt. Utakknem-
lighet er med andre ord en ubarmhjertig og 
umenneskelig holdning.

Takknemlighet derimot er en åpen og 
barmhjertig holdning. Takknemlighet er re-
sultatet av at mennesket evner å se rikdom og 
nåde i selv de minste ting, særlig i møte med 
mennesker, men aller mest i møtet med Gud. 
Takknemlighet går ut på å oppdage det mys-
terium som hl. Therese av Lisieux oppdaget, 
at alt er nåde. Ethvert øyeblikk i menneske-
livet er fylt med en stor nåde, en stor gave fra 
Gud, som man burde takke og lovprise ham 
for. Takknemlighet er en holdning som åpner 
mennesket slik at det er i stand til å se alt i lys 
av barmhjertigheten. Selv i menneskets dy-
peste syndefall ser et takknemlig menneske 
muligheten for omvendelse, for at nåden og 

det gode kan vende tilbake. Et utakknemlig 
menneske har ikke det perspektivet, og sten-
ger derfor seg selv inne i frykten for å berø-
re et syndig menneske og vise barmhjertighet 
gjennom sine gjerninger.

Å beholde noe for seg selv

Når man observerer små barn, kan man 
legge merke til hvordan de ofte er opptatt av å 
få noe for seg selv, og hvis det blir tatt fra dem, 
begynner de med en gang å grine. Barn kan 
ofte understreke overfor andre barn og voks-
ne at noe, for eksempel en leke, er deres. Noen 
ganger går det så langt at barnet ikke vil tillate 
andre å leke med deres ting, selv om det ikke 
skal bruke leken selv. Det er deres leke, og det 
er grunn nok til at andre ikke skal få bruke 
den. Voksne oppfører seg av og til på samme 
måte, men det er ikke først og fremst det vi vil 
prøve å få frem her. Det at mennesket vil be-
holde enkelte ting for seg selv er nemlig en 
konkret fristelse og trussel mot barmhjertig-
heten. 

Fristelsen til å beholde noe for seg selv har 
til hensikt å forhindre mennesket fra å stole 
fullt og helt på Gud. Det fører til at mennes-
ket ønsker å beholde en viss autonomi i deler 
av livet, hvor det kan være «fri» fra Guds vir-
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ke og inngripen. Evangelisten Lukas forteller 
i Apostlenes gjerninger om en unik episode i 
Kirkens liv. Ananias og Saffi  ra hadde bestemt 
seg for å selge sin eiendom og gi pengene til 
fellesskapet. De beholdt likevel en del for seg 
selv, noe de ikke fortalte. Når Peter konfronte-
rer Ananias med sannheten, faller han umid-
delbart død om i bakken. Det samme skjed-
de med Sefi ra da hun ble ført inn til apostelen 
og løy. 

Fortellingen om Ananias og Saffi  ra er dra-
matisk og viser oss hvor viktig barmhjertighe-
ten er, og hva det virkelig står om. Apostle-
ne samlet ikke inn penger til inntekt for seg 
selv, men som Lukas skriver: «Ingen av dem 
led nød, for de som eide jord eller hus, solg-
te det og kom med pengene og la dem for 
apostlenes føtter. Enhver fi kk så tildelt det 
han trengte» (Apg 4, 34). Målet med apostle-
nes innsamling og det overordnede motiv er 
barmhjertighet, at ingen skal lide nød og at 
alle kan få det de trenger. Det var ikke apost-
lene Ananias og Saffi  ra motsatte seg da de be-
holdt noe for seg selv og løy om det, de hand-
let mot barmhjertigheten. 

Å vende blikket bort

I møte med det onde, urettferdighet som 
blir utøvet mot mennesker, sykdommer 
og lidelser, med andre ord i møte med dem 
som tørster etter barmhjertighet og konkre-
te gjerninger, bli mennesket fristet til å vende 
blikket bort. Den hellige Frans av Assisi kan 
tjene som et eksempel på en som falt for den-
ne fristelsen. Det kan kanskje synes rart å fo-
kusere på helgeners svakheter og synder, som 
oftest vil vi helst høre om deres heroiske dy-
der og gode gjerninger. Frans gir imidlertid et 
viktig vitnesbyrd om seg selv i sitt Testamen-
te: «Da jeg var i synder, var synet av spedalske 
bittert for meg» (Test 1). I den første biografi -
en om Frans blir dette temaet utvidet, og Tho-
mas av Celano skriver at han ikke orket å nær-
me seg de spedalskes bosteder på mindre enn 
2000 skritts avstand, og selv da følte han be-
hov for å holde for nesen. 

Frans’ eksempel viser oss egentlig hvor 
langt et menneske kan befi nne seg fra andre 
mennesker, ikke bare i fysisk forstand, men 
psykisk og åndelig, og hvordan frykt og redsel 
kan fj erne oss fra andre. Fristelsen til å vende 
blikket bort er da sterk, og hvis man faller for 
fristelsen, er man ute av stand til å vise barm-
hjertighet overfor det andre mennesket. Frans 
viser imidlertid også at vi trenger Guds inngri-
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pen og nåde for at det som er bittert, skal bli til 
«sødme for legeme og sjel», slik at vi kan kom-
me andre mennesker i møte og utøve barm-
hjertighet mot dem. 

Løgn og hovmod

Vi kaller djevelen løgnens far, og selvfølge-
lig vil han friste oss til å bli løgnere. Løgnens 
fremste egenskap er at den skaper en virkelig-
het hvor løgneren står i sentrum og kontrol-
lerer situasjoner og mennesker rundt seg. Slik 
som djevelen forførte Adam og Eva og gjorde 
dem underdanige, vil løgneren også forsøke å 
gjøre andre underlagte og underdanige. Løgn 
er derfor et uttrykk for forakt for andre men-
nesker, og løgneren ser som oftest ned på dem 
han lyver for. Derfor er løgn en av de største 
truslene mot barmhjertighet, for løgneren vil 
herske, ikke tjene, mens barmhjertighet all-
tid er en tjeneste. Jesus, Sannheten, kom for 
å tjene, og derfor viser han barmhjertighet. 
Vi er kanskje ikke bevisste på at løgn henger 
sammen med hovmod, alle synders «mor». 
Hovmod, en av hovedsyndene, er barmhjer-
tighetens rake motsetning. Hovmod vil ikke 
«nedverdige» seg til å hjelpe et menneske i 
nød eller dem som trenger å bli frigjort fra det 
onde. 

Betraktningen i dette kapittelet viser at 
kristne, som er kalt til å bli barmhjertige som 
Faderen, må ruste seg til en åndelig kamp mot 
de fristelser som er en konkret trussel mot det-
te kallet. 
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Barmhjertighet og lidelse

Da Gud ble menneske og ofret sitt liv for 
oss, knyttet han på en underlig, og for oss 
uforståelig måte, sin barmhjertighet for oss 
mennesker til lidelsens virkelighet. Når vi 
tenker på barmhjertighetsgjerningene over-
for kropp og sjel, virker det som at barm-
hjertighetens mål er å frigjøre mennesket fra 
lidelser. Sult og tørste fører utvilsomt til lidel-
se, det samme gjør mangel på klær og varme. 
Sykdom er som oftest forbundet med både fy-
sisk og psykisk lidelse på grunn av smerter. 
Den som sitter i fengsel lider på grunn av en-
somhet og mangel på frihet. Den som utfø-
rer barmhjertighetsgjerningene, ønsker å let-
te menneskets lidelser (de er ikke i stand til å 
fj erne dem helt). Når vi tar i betraktning Guds 
barmhjertighet, så er også den noe frigjøren-
de. Gud ønsker å frigjøre oss fra lidelsene vi 
opplever på grunn av våre synder; han ønsker 
å lede oss til sitt himmelske rike, hvor det ikke 
lenger fi nnes lidelser. 

Guds barmhjertighet åpenbarer seg 

gjennom lidelser

Selv om Guds barmhjertighet en gang skal 
frigjøre oss helt fra lidelser, så er måten han 
gjør det på knyttet til lidelser. I Sønnens lidel-
ser åpenbarte han sin barmhjertighet her på 
jorden. Ikke som lidelse, men i lidelsen. I tros-
bekjennelsen sier vi «for oss og for vår frelses 
skyld steg han ned fra himmelen (…) han ble 
korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus 
og gravlagt». Troens sannhet er at den inkar-
nerte Gud viste sin barmhjertighets storhet og 
virkeliggjorde sin frelsesplan gjennom sine 
lidelser. 

Enkelte, særlig ateister, vil hevde at sam-
menhengen mellom barmhjertighet og lidel-
se i dette påståtte frelsesverket er meningsløs. 
Hvorfor kunne ikke en Gud som er allmek-
tig, frelse mennesket på en annen måte? Den 
som elsker derimot, vil oppleve at denne sam-
menhengen er påfallende og sammenfallende 
med kjærlighetens kraft og kall. Kvinner som 
gråter over sine alkoholiserte ektemenn. For-
eldre som gråter over barnet de mistet eller 
over ungdommen som gjør opprør mot dem. 
De er alle vitner om at kjærligheten, som nød-
vendigvis er barmhjertig, går i par med lidelse. 
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Det er viktig å forstå at frelsesverket er ret-
tet direkte mot synden og det ondes realitet 
og vil utrydde og ødelegge den, slik at men-
nesket blir frigjort. Synden vil svært oftealltid 
vise seg som et tilsynelatende gode, slik det 
var allerede ved syndefallet. Det er djevelens 
list som innfører denne forvirringen rundt det 
gode og det onde. Løgneren lyver fordi han 
regner med å profi tere på det, eller fordi han 
mener å kunne forbedre sin situasjon eller 
unngå ubehageligheter. Løgneren tror hele li-
vet hans er avhengig av det at han lyver, at det 
er kun slik han kan få et godt liv. Det er van-
skelig å knekke slike uvaner nettopp fordi det 
tilsynelatende kommer noe godt ut av dem. 
Hvis mennesket ønsker å være virkelig fritt, 
må det bli satt fri fra det onde. 

Jesus må frigjøre mennesket fra det onde, 
og det gjør vondt. Det gjør vondt å bli kon-
frontert med egne synder og svakheter, for så 
å skulle bryte med gamle uvaner, gamle me-
ninger og overbevisninger, og forandre seg. 
Det er en reell lidelse. Det er selvfølgelig en 
forandring til det bedre, en guddommelig for-
andring, men det gjør vondt. Det er ikke uten 
grunn den hellige Paulus sammenligner våre 
liv med livet til idrettsmannen: «Alle som del-
tar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør 
det for å vinne en seierskrans som visner, vi 
for å vinne en som aldri visner. Jeg løper der-

for ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik 
en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, 
jeg kjemper mot meg selv og tvinger krop-
pen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt 
for andre, selv skal komme til kort.» (1 Kor 
9, 25–26). Kjærlighet, særlig den barmhjerti-
ge kjærlighet, viser seg i menneskelivet gjen-
nom lidelser, og Gud ble menneske for å frel-
se mennesket. 

Martyrenes vitnesbyrd 

I Kirkens historie er det særlig martyre-
ne som har båret lidelsens kors. Situasjonen 
i Midtøsten, deler av Afrika, og steder i Asia, 
viser oss at martyriet ikke er noe som hører 
fortiden og Kirkens første århundrer til. Mar-
tyriet er stadig aktuelt i Kirkens liv, men like-
vel ikke fordi kristne også i dag dør, men fordi 
martyriet er den ytterste konsekvens av tro-
en på Jesus Kristus og det faktum at vi overgir 
våre liv i Guds hender. 

Martyriet, som innebærer en radikal Kris-
tus-likhet og forening med ham i hans lidel-
se og død, er nettopp derfor også privilegert 
med tanke på barmhjertighet og hvordan 
Guds barmhjertighet åpenbarer seg i men-
neskets liv. Kirkens første martyr, den helli-
ge Stefanus, er et tydelig eksempel på det når 
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han under steiningen klarte å be: «Herre, til-
regn dem ikke denne synden!» (Apg 7, 60) Det 
radikale off eret som salige Teresa av Calcutta 
bar i barmhjertighetens navn for å gjøre barm-
hjertighetsgjerninger, er en frukt av den sam-
me Ånd, og det ligner i stor grad på et marty-
rium – hun ofret hele livet. 

Det er vanskelig å snakke eller skrive om 
martyriet for dem som ikke har opplevd det 
direkte. Det fordrer at man selv er beredt til å 
virkeliggjøre idealene i sitt eget liv, og martyr-
død er selvfølgelig ikke noe enkelt. I mange 
helgeners liv kan vi fi nne eksempler på at de 
lengtet etter å dø for troen, selv om det aldri 
ble til virkelighet. Det er kanskje enklere for 
oss å forstå martyriet, og på den måten vek-
ke i oss selv beredskap til et slikt off er, hvis vi 
forstår og kan etterligne helgenene i det som 
dannet grunnlaget for deres lengsel og tørst 
etter martyrdommen. Hellige Frans av Assi-
si er blant helgenene som hadde denne leng-
selen i seg, og i 1219 drog han til Midtøsten 
blant annet i håp om å få dø for troen. Det var 
da det kjente møtet med sultanen fant sted. 
Den hellige Bonaventura skriver følgende om 
Frans’ lengsel: 

Med sin glødende kjærlighets ild strebet 
han etter å oppnå de hellige martyrers æreful-
le triumf, der kjærlighetens fl amme ikke kun-

ne slukkes eller motet svekkes. Derfor lengtet 
han, antent av denne kjærlighetens fullkomne 
ild som fordriver frykten, (1 Joh 4, 18) etter å 
ofre seg til Gud som en levende off ergave ved 
martyriets fl amme, og på den måten gjengjelde 
Kristus, som døde for oss, og fremkalle kjærlig-
het til Gud i andre (Bonaventura, Den store le-
genden, 9, 5). 

Hvordan skal vi kunne bygge en slik leng-
sel i oss selv? Med utgangspunkt i Frans’ ek-
sempel ser vi at det kristne liv er et liv i bot, 
her forstått som kontinuerlig omvendelse og 
botshandlinger, som en måte å gjengjelde 
Kristi kjærlighet på. Det er et viktig aspekt ved 
troen som ofte blir glemt. Hvis vi spør hvor 
helgenene fi kk mot og styrke fra, så er svaret 
at de fi kk det fra det livet i bot de hadde valgt. 
Den hellige Frans skrev følgende om seg selv: 
«Slik gav Herren meg, broder Fransiskus, å be-
gynne å gjøre bot» (Frans’ testamente, 1). Bot 
er en viktig del av det kristne livet, ikke bare 
som en integrert del av skriftemålet, men som 
en konkret livsholdning. Vi skal ikke under-
vurdere dette aspektet av det kristne liv, og 
særlig dets betydning for vitnesbyrdet og for-
kynnelsen av Jesus, spesielt i forbindelse med 
martyriet. For det er nettopp det martyriet er, 
et vitnesbyrd som forkynner Jesu Kristi seier 
over døden og det onde. Kirkens tradisjonelle 
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botshandlinger – bønn, faste og almisser – er 
ikke bare en måte å vokse i troen på, men har 
også en helt konkret påvirkning på vår hold-
ning, som bør være: Jeg vil ofre hele mitt liv 
for Kristus. Små ofre og tålmodighet i hverda-
gens strev kan også ha et frelsesaspekt, hvis 
det er et uttrykk for og en frukt av vårt liv i 
bot. 

Sykdom og død som frelseshendelser

Livet i bot kaller oss til å påta oss selv de 
minste ofre i Jesu navn og for vår frelses skyld, 
men ofte møter vi større vanskeligheter, sær-
lig det kors som sykdommer, alderdom og 
død medfører. Det er et vanskelig tema, særlig 
for den som selv ikke har blitt berørt av alvor-
lig sykdom eller vært døden nær. Det er like-
vel et tema vi ikke kan unngå, og det er abso-
lutt verdt å ta tak i, særlig i dagens samfunn 
hvor sykdom og død er blitt et slags tabu. Det 
er ikke unaturlig at det er blitt slik, siden sam-
funnet mangler det perspektiv som troen på 
Gud gir. Uten troens lys blir sykdom og død 
noe trøstesløst og håpløst. Mange syke føler 
seg ensomme og forlatte, mange pårørende 
vegrer seg for å være til stede hos sine døen-
de. Velferd i form av økonomiske ordninger 
kommer til kort her, for til syvende og sist er 

det kun mennesket og Gud som kan være nær 
den lidende. 

Vitnesbyrdet til kvinnen omtalt her neden-
for kan lyse for oss med sitt eksempel, en 
kvinne som stod overfor valget mellom tung 
medisinsk behandling og muligheten til å til-
bringe sine siste dager sammen med familien: 
«Jeg har prøvd å være en lydig datter for mine 
foreldre, en god søster for mine søsken, og en 
hengiven hustru for min mann. Nå ønsker jeg 
bare å møte min Gud.» Disse ordene er ver-
ken fylt av sorg eller klander for det som had-
de skjedd i livet. Det er ordene til en kvinne 
som trodde og visste at hun virkelig var «Her-
rens tjenerinne», og endatil, at hun var Guds 
venn. I denne kvinnens eksempel fi nner vi 
den grunnleggende forskjellen mellom kris-
tendommens holdning til sykdom og død, og 
den holdningen som sprer seg i Europa. Sta-
dig fl ere mennesker og organisasjoner kjem-
per for retten til legeassistert selvmord. I Bene-
lux-landene er det allerede lovlig og utbredt. 

Resultatet av de to avgjørelsene – om ikke å 
gå gjennom tung behandling og legeassistert 
selvmord – er nok det samme, men holdnin-
gene som ligger bak, er diametralt forskjelli-
ge. Den kristne holdning er et uttrykk for den 
hjelp og veiledning som Gud gir gjennom sin 
hellige Ånd. Gud er til stede i menneskets liv 
og råder mennesket slik at det vet hva det skal 
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gjøre. Legeassistert selvmord er et uttrykk for 
rådløshet, et desperat rop om hjelp i møte med 
lidelser og smerter. Den kristne holdningen er 
fylt av lys og håp. Ønsket om selvmord er øn-
sket til en som ikke lenger har noe håp. Den 
kristne holdning er et uttrykk for takknem-
lighet for det livet har gitt. Hos mennesker 
som vil begå selvmord, er det sorg og bebrei-
delse som hersker. Den kristne holdningen er 
at mennesket ikke trenger å være redd, mens 
den som ønsker legeassistert selvmord, som 
regel er redd, for smerter og lidelser. 

Begrepene eutanasi, legeassistert selvmord 
og barmhjertighetsdrap tildekker den virkelige 
sannheten bak. Ordene mord og selvmord er 
dekkende og gjengir virkeligheten som den 
er, og viser at det har ingenting med barmhjer-
tighet å gjøre. For kristne er sykdom, lidelse 
og død frelseshendelser, knyttet til Jesu lidel-
se og død. På en annen måte kan vi si at dette 
er hendelser i menneskets liv, der Guds barm-
hjertighet kan åpenbare seg; den lidende, som 
i dåpen ble ett med Kristus og er forenet med 
Kristi lidelser, kan bli et reelt tegn for omgi-
velsene. Dette er også et av aspektene ved sy-
kesalvingens sakrament, at den syke blir fore-
net med Kristi lidelser. Sykdom og lidelser er 
dessuten en særlig anledning for omgivelse-
ne til å praktisere nestekjærlighet og konkreti-
sere den gjennom barmhjertighetsgjerninger. 

Maria, 
barmhjertighetens Mor

Kirkens eldste kjente bønn til Maria «Sub 
tuum praesidium» (300-tallet) lyder som 
følger:

Under ditt vern tar vi vår tilfl ukt, 
hellige Guds Mor.
Ta nådig imot de bønner vi ber 
i våre trengsler, 
og frels oss fra alle farer.
Du evige Jomfru, velsignet og herlig. 

Det latinske praesidium betyr «vern», men 
gjengir ikke helt originalordet eusplanchn-
ia som viser til begreper som barmhjertighet 
og medfølelse. Den hellige Ambrosius bruk-
te derfor ordet misericordia – «barmhjertig-
het», «medlidenhet» – da han oversatte denne 
bønnen. Det greske ordet fi nner vi i Det nye 
testamentet, i Paulus brev til efeserne: «Vær 
gode mot hverandre, og vis medfølelse og tilgi 
hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus» 
(Ef 4, 32). Også i Peters første brev: «Til slutt et 
ord til dere alle: Ha det samme sinn, vis med-
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følelse, elsk hverandre som søsken, vis hjerte-
lag og ydmykhet» (1 Pet 3, 8). Det greske ori-
ginalordet viser dessuten til menneskets indre 
organer, særlig hjertet. Vi kan derfor like gjer-
ne rope til Maria: «Under ditt gode og med-
følende hjerte tar vi vår tilfl ukt, hellige Guds 
Mor.» Sammenhengen mellom tittelen «Guds 
Mor» og å verne under hjertet er ikke tilfel-
dig. Under Marias hjerte kan mennesket hvi-
le i barmhjertighetens favn, under Gudfø-
derskens hjerte er nemlig Jesus. Igjen kan vi 
vende tilbake til livmoren som motiv. Under 
Marias hjerte, i hennes livmor, ligger Jesus, 
det inkarnerte Ordet. Ordet hun bærer i sitt 
hjerte, blir også inkarnert gjennom hennes liv. 
Den Hellige Ånds virke, han som setter i gang 
det åndelige liv og inspirerer til barmhjertig-
het, blir inkarnert gjennom hele hennes liv. 

Maria, Guds barmhjertighets redskap

I sitt liv var Maria på forskjellige måter et 
redskap for Guds barmhjertighet. I den aller 
videste forstand ble hun i Guds frelsesplan et 
redskap for hans barmhjertighet overfor alle 
mennesker da hun aksepterte Guds kall og 
utvelgelsen til å bli Frelserens mor. Hun ble 
«Herrens mor» (Luk 1, 43), og gjennom Jesus 
ville Gud Faderen vise verden sin barmhjer-

tighet. Slik ble Maria mor til alle mennesker 
som Gud i sin godhet viste sin barmhjertig-
het. Hun er vår mor i nådens perspektiv (Lu-
men Gentium, 64) og derfor også barmhjertig-
hetens mor, en tittel som vi ofte bruker: «Hill 
deg, dronning, barmhjertighetens Mor, du 
vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset.»

Kirken er også en mor, som føder barn til 
himmelen for Gud, til det evige liv. Kirken 
er ikke i første rekke strukturer, organisasjo-
ner og bygninger, men fellesskapet av kristne, 
som sammen lovpriser Gud. Som fellesskap 
er Kirken også denne mor, som føder barn til 
himmelen, gjennom sin evangelisering, vit-
nesbyrd og bønn. Dette er alle i Kirken kalt til, 
og det er en alvorlig forsømmelse å la være el-
ler motsette seg. Ikke bare Maria er barmhjer-
tighetens redskap, men også vi skal være red-
skaper og talsmenn for Guds barmhjertighet, 
som har løskjøpt mennesket og leder det til 
frelsens fylde i det evige liv. 

Maria er den som viser oss hva det vil si å 
være kristen: å være redskap for den Barmhjer-
tigheten, som vil lede mennesket til det evige 
liv. Hun er det; også vi bør være det. Når vi tar 
i betraktning Jesu liv, især hans handlinger, 
så var alltid miraklene, helbredelsene og ek-
sorsismene underordnet hans budskap om 
et nytt og evig liv: «Vend om og tro på evan-
geliet» (Mark 1, 15). Helbredelsene, som gjer-
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ne kan tolkes som barmhjertighetsgjerninger 
overfor legemet, var aldri løsrevet fra budska-
pet om tilgivelse for synder og frelse: «For at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå for-
tapt, men ha evig liv» (Joh 3, 16). Frelsen var 
alltid det egentlige motivet for Jesus.

Frelsens grunnleggende betydning i Jesu 
handlinger kommer særlig til syne under bryl-
lupet i Kana (Joh 2, 1–11). Maria sier til Jesus 
at brudefolket og gjestene ikke har mer vin. 
Denne enkle henvendelsen til Jesus var en 
vakker gest overfor brudefolket og gjestene, 
men i Jesu og Marias interne forståelse hand-
let det om noe dypere – Maria viste omsorg 
for folket med tanke på deres frelse. Det var 
ikke vin de først og fremst manglet, men Guds 
frelse. Jesus viser til at hans «time er ennå ikke 
kommet», korsets time da han skulle utføre 
sitt frelsesverk. Maria bad om evangeliets gle-
de for menneskene. Det er det helt grunnleg-
gende aspekt ved å være barmhjertighetens 
redskap, å ønske andre frelse, og ikke bare det, 
men i enhver barmhjertighetsgjerning, i et-
hvert møte med andre mennesker, å lede inn 
på eller å slå følge på frelsens vei. 

Etter Marias eksempel burde vi bære en 
lengsel i oss etter at alle mennesker skal få 
møte hennes Sønn og bli ledet til den evige 
frelse. Det kan ofte være vanskelig for oss å 
ønske andre godt og ønske dem del i himme-

lens gleder. Hvor mange ganger er vi ikke blitt 
såret av andre, og i stedet for å overvinne det 
onde med det gode (Rom 12, 21) forbannet vi 
dem og ønsket ondt over dem! Maria ble også 
utsatt for den type urett, da de slo, spyttet på, 
korsfestet og drepte hennes Sønn. Det er den 
verste urett som kan gjøres overfor en mor. En 
mor vil heller selv lide enn å se sitt barn lide. 
Likevel klarte hun å tilgi og be for bødlene. 
Hun ber for oss, for vi må huske at også våre 
synder bidrog til Jesu lidelser.

Maria, et eksempel på 

barmhjertighetens dyd 

Vi ser at i nådens perspektiv er Maria det 
fullkomne eksempel på den barmhjertig-
het som er rettet mot menneskets frelse. Hun 
er også det perfekte eksempel på barmhjer-
tighetsgjerningene, som Kirken ivrig opp-
muntrer oss til. Hva er egentlig barmhjertig-
hetsgjerningene? Vi kjenner dem som syv 
legemlige barmhjertighetsgjerninger og syv 
åndelige barmhjertighetsgjerninger. Barm-
hjertigheten kan selvfølgelig ikke reduseres til 
et visst antall. Om vi i det hele tatt skal ta i be-
traktning antallet, så er den symbolske betyd-
ningen av tallet syv viktig. Når vi leser Johan-
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nes Åpenbaring kan vi bli overbevist om at 
tallet syv rett og slett innebærer en viss fylde. 
Tidens fylde, frelsens fylde, og i dette tilfellet 
barmhjertighetens fylde. Hovedpoenget er at 
vi vokser til fylden av det å være barmhjertige 
som Faderen. Det er denne fylden som åpen-
barer seg i Maria. 

I vårt samfunn og i den moderne tid, som 
er orientert mot eff ektivitet, resultat og ge-
vinst, er begrepet barmhjertighetsgjerninger 
blitt utvannet. Mennesker vil helst trekke seg 
når det gode de gjør, ikke frembringer den 
ønskede virkningen. Mennesket resignerer 
når det for sin egen del ikke ser noen mening 
i å fortsette sitt gode verk. Tidligere nevnte 
barmhjertighetsdrap viser at det ikke bare er 
den syke som faller i resignasjon og hjelpe-
løshet, men også pårørende, pleiere og leger 
– det vil si de som er kalt til å vise barmhjer-
tighet. Fristelsen til «barmhjertighetsdrap» be-
står i noe så primitivt som at det er den en-
kleste vei. Det fremskynder den etterlengtede 
lettelsen. Sann barmhjertighet har derimot 
himmelens gleder som mål, ikke bare å unn-
gå lidelser. Den som er barmhjertig, kan gle-
de seg over resultatene av sitt virke på jorden, 
men tror og vet samtidig at den sanne frukten 
av nestekjærlighet og broderlighet vokser til 
full modenhet i himmelen, både for den som 
utfører barmhjertighetsgjerninger og den som 

blir vist barmhjertighet. Det oppstår et kjær-
lighetsbånd mellom dem, som styrkes med ti-
den og fullendes i himmelen. 

Mange av de titler som Kirken har gitt Ma-
ria gjennom tidene, viser veldig konkret til 
barmhjertighetsgjerningene, særlige de ånde-
lige. Vi kaller henne blant annet rådvishetens 
mor, frelse for syke, synderes tilfl ukt, sorgful-
les trøster og kristnes hjelper («Det lauretan-
ske litani»). Vi roper til Maria «kristnes hjel-
per» fordi hun ustanselig ber for oss, slik hun 
bad sammen med og for apostlene: «Alle disse 
holdt sammen og var utholdende i bønn; også 
kvinnene og Maria, Jesu mor, og hans brødre 
var med dem» (Luk 1, 14). I lys av Marias ek-
sempel kan vi spørre om vi selv er våre kristne 
brødre og søstres hjelper og støtter levende og 
døde med vår bønn. Vi roper til Maria «syn-
deres tilfl ukt» fordi vi tror sterkt at hun aldri 
forlater oss. Selv den største synder kan rope 
til henne, og hun leder ham til nådens kilde, 
til barmhjertighetens kilde, Jesu Hjerte. I lys 
av Marias eksempel kan vi spørre hvorvidt vi 
selv er i stand til å lede et annet menneske til 
Jesu Hjerte. 

Vi roper til Maria «rådvishetens mor», for 
hun gir alltid de beste råd. Fra begynnelsen 
av, fra bryllupet i Kana, gir hun mennesket ett 
råd: «Det han sier dere, skal dere gjøre» (Joh 
2, 5). På underfullt vis taler Den Hellige Ånd 
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gjennom henne og viser til Faderens ord som 
lød fra himmelen både under Jesu dåp i Jor-
dan og under hans forklaring på Tabor: «Du er 
min Sønn, den elskede, i deg har jeg min gle-
de (…) Dette er min sønn, den utvalgte, hør 
ham» (Luk 3, 22; 9, 35). Bare Gud Faderen og 
Jomfru Maria kan si disse ordene. Igjen kan vi 
i lys av Maria spørre om vi selv er i stand til å 
gi gode og fromme råd når vi samtaler med 
andre mennesker. Vanligvis bruker vi oss selv 
som autoritet for å gi et råd: «Jeg skal gi deg et 
godt råd..,» mens en kristen burde som Maria 
vise til Jesus. Kan vel våre ord frelse? Derfor 
burde vi alltid råde folk til å nærme seg Jesus. 
Under Marias hjerte kan vi ta vår tilfl ukt og 
lære oss hvordan vi skal leve i verden og være 
barmhjertighetens apostler. 

Naken ligger Guds 
barmhjertighet

Allerede i betraktningen over lidelser har vi 
sett at Gud åpenbarer sin barmhjertighet i og 
gjennom Jesu lidelse og død. Det kaller på en 
dypere og mer inngående refl eksjon over det-
te temaet, for her blir vi ledet direkte til barm-
hjertighetens kilde. Den middelalderske abbe-
den og teologen Bernhard av Clairvaux skrev i 
en av sine prekener følgende: 

Naglen roper, såret roper, at sannelig har 
Gud i Kristus forsonet verden med seg selv. Jer-
net gjennomboret hans sjel og kom nær hans 
hjerte, slik at han ikke er ute av stand til å ha 
medlidenhet med min svakhet. Det som er 
skjult i hans hjerte ligger åpent i dagen gjen-
nom hans legemes gapende sår (…) naken lig-
ger Guds barmhjertighet 

(«Preken over Høysangen» 61, 3–5, i: Lesnin-
ger til tidebønner, bind IV, s. 79–80).

Disse ordene inneholder og uttrykker en 
sannhet som er vanskelig å akseptere, men 
samtidig er de ufattelig fascinerende og inn-
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tagende: I Jesu død på korset blir Guds barm-
hjertighet åpenbart for verden. Vi kan ikke 
nærme oss Guds barmhjertighet uten å nær-
me oss Jesu lidelse og død. Kirken har der-
for til alle tider fordypet seg i Jesu død. Som 
hans mystiske legeme gjenopplever den sta-
dig hans lidelser gjennom sine egne lidelser. 
Foruten det har Kirken gjennom liturgien og 
gudstjenestelivet fordypet seg i korsets mys-
terium. Ingen andre hendelser i Jesu liv har 
vel en slik rikdom av liturgiske uttrykk rundt 
omkring i verden. En særskilt plass i Kirkens 
liv har liturgien på palmesøndag og langfre-
dag, men det fi nnes mange andre uttrykk for 
folkelig fromhet i forskjellige kulturer, hvor 
korsveien har en spesiell plass. De viser at be-
traktningen av Jesu lidelse og død er viktig 
for Kirken. Den hellige Bernhard gir oss å for-
nemme hvorfor det er så viktig: Naken ligger 
Guds barmhjertighet.

Vår forestillingsevne kan hjelpe oss til å gå 
inn i denne virkeligheten, den hjelper oss å 
gjenoppleve korsfestelsesscenen for vårt in-
dre øye, slik at det blir et levende bilde vi kan 
kontemplere over. I vårt indre ser vi for oss 
øyeblikket når naglene blir hamret inn i kor-
set og gjennomborer Jesu hender og føtter. På 
et tidspunkt må naglene treff e huden og tren-
ge seg gjennom slik at det oppstår et sår. Det 
skjer en slags forening mellom naglen og Jesu 

kropp i dette såret. Derfor roper naglen og så-
ret at Gud sannelig har forsonet verden med 
seg! I naglens vonde berøring fi nner vi et for-
soningens og foreningens tegn. Det er et tegn 
på det som skjer når synd møter kjærlighet, 
når det syndige mennesket møter den Helli-
ge. Møtet fi nner sted i et åpent sår; Gud åpner 
sitt hjerte for oss, han tillater å bli berørt, til og 
med av synd. Den angrende synder som kom-
mer til Gud, vet at han kommer til å berøre 
ham med syndens smertelige slag. Men det er 
i dette møtet Guds barmhjertighet ligger na-
ken for mennesket – sårbar, smertefull, med-
lidende, medfølende, rede til å gi alt, rede til å 
skjenke mennesket sin nåde.

Renselsens nåde 

I møtet med den korsfestede Jesus mottar 
mennesket renselsens nåde. I møtet mellom 
naglen og Jesu kropp, vår synd og hans hellig-
het, fi nner vi det som gir det riktige hierarkiet 
av verdier i våre liv. Gud renser oss fra det som 
ikke gir mening, fra det som ikke leder noe 
sted hen. Han renser oss fra våre uvaner og til-
pasning til synd. Han renser oss fra falske ide-
er om Gud, verden, andre mennesker og oss 
selv. Alt dette blir avslørt i det øyeblikket det 
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berører Gud, og det fi nnes ikke rom for det i 
vår sameksistens med Gud. 

Når vi kontemplerer over korset, bør vi 
samtale med Gud om de viktigste tingene i li-
vet vårt, om vår frelse, og be om at Gud tar 
bort alt som står i veien for den. Vi burde be 
om at han berører og renser våre hjerter fra lat-
skap, middelmådighet og lunkenhet, fra feig-
het i bekjennelsen og forkynnelsen av vår tro, 
fra jag etter penger, fra egoisme og hovmod. 
Det er slikt som daglig tar plass i våre hjerter. 
Det er ikke abstrakte ting, men konkrete øye-
blikk: Når vi av Ånden blir inspirert til bønn, 
men i stedet for å lytte til Guds røst gjør unød-
vendige ting. Det er de situasjoner hvor nes-
tekjærlighetens bud krever av oss at vi skal 
gjøre våre oppgaver nøye og tålmodig, men 
vi gjør dem hastig og uten at hjertet er med. 
Det er de situasjoner hvor mennesker vi mø-
ter, snakker negativt og stygt om Kirken, vår 
mor, og vi tier. Det er de øyeblikk arbeid og 
materielle verdier går foran familien. Alt dette 
fører til at vi daglig fortrenger Ånden og Guds 
hellige nærvær fra våre hjerter. I vår bønn til 
Jesus på korset ber vi derfor om at blodet som 
rant ut fra hans sår, skal rense våre hjerter og 
forsone oss med Gud.

Helbredelsens nåde 

Svakheter og synder fører til dype sår i oss 
selv og i menneskene rundt oss. Kanskje det 
er på grunn av meg at en person i familien el-
ler blant mine venner ikke klarer å tilgi, for-
di jeg har såret ham så hardt? Etter renselsens 
nåde trenger vi altså helbredelsens nåde, og 
vi fi nner den i møtet mellom naglen og Jesu 
kropp. Paradoksalt nok er det Jesu sår som le-
ger våre sår. Hans sår er vår legedom; i mø-
tet mellom nagler og kropp pipler det frem en 
dråpe blod som helbreder. 

Hjertets helbredelse, og helbredelsen av 
vårt forhold til Gud, er selvfølgelig en nød-
vendig betingelse for at vi skal bli forenet med 
ham. Vi må også være forberedt på at vårt for-
hold til andre mennesker skal bli helbredet, 
og at vi skal bli forenet med dem. Vi kan ikke 
forestille oss en himmel der vi ikke er forso-
net og forenet med hverandre. Helbredelsens 
nåde er viktig, og takket være vår kontempla-
sjon av Jesu lidelse blir våre hjerter innstilt 
på og mottagelige for denne nåde. Vi burde 
be om helbredelse av våre hjerter, våre følel-
ser og vår kropps hukommelse. Møtet mellom 
naglen og kroppen, menneskelighet og gud-
dommelighet, syndighet og hellighet, leder 
oss til tilstanden vi var i før syndefallet. Gud 
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helbreder det som ble ødelagt. Han reparerer 
Gud-likheten i oss. 

Opphøyelsens nåde 

Fra ethvert fall for synden er det mulig å bli 
løftet opp og reise seg igjen. Jesus ønsker mer 
enn det, han ønsker å gi oss opphøyelsens 
nåde. Det handler ikke om den type opphøy-
else som innebærer hovmod, og som betyr 
at man hever seg over andre. Opphøyelsens 
nåde som Gud vil gi oss, er den opphøyelsen 
som skjer etter at naglene har gjennomboret 
Jesu kropp og spikret ham til korsets tre. Når 
soldatene retter korset opp, og Jesus blir løftet 
opp, er det naglene som holder ham oppe og 
bærer hans vekt. Men er det egentlig ikke slik 
at det er han, himmelens og jordens Skaper, 
han som opprettholder alle tings eksistens, 
som holder oppe naglene? Er det ikke slik 
at det er naglene som blir opphøyd sammen 
med Jesus på korset?

I dette mysterium, at naglene berører Jesu 
kropp, kan vi oppdage at det ikke er hans liv 
som avhenger av oss, men at hele vårt liv av-
henger av ham: «Jeg er vintreet, dere er grei-
nene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer 
mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting 
gjøre» (Joh 15, 5). I korsfestelsen begynner vår 

opphøyelse til himmelen med ham, vår vei 
til fullkommen frihet og enhet med Faderen 
i himmelen. 

Det som er skjult i hans hjerte… 

Den hellige Bernhard skriver at på kor-
set ble det som er skjult i Guds hjerte, synlig. 
Guds barmhjertighet åpenbarte seg, den ble 
liggende naken for våre øyne, slik at vi kan 
motta nåde over nåde (jfr. Joh 1, 16). Fra kor-
set, gjennom sin Sønns død, sier Gud til oss: 
Kom til meg, alle dere som strever og bærer 
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt 
åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og 
ydmyk av hjertet, så skal dere fi nne hvile for 
deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde 
lett (Matt 11, 28–30). Min barmhjertighet skal 
gjøre dere fri!
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Korsvei 
Guds barmhjertighets ansikt

1. stasjon

Jesus blir dømt

Folkemengden som ropte «korsfest, kors-
fest!» var ubarmhjertig. Fariseerne og de skrift-
lærde hadde ikke til hensikt å vise barmhjertig-
het. Pilatus, den romerske stattholderen, kunne 
vist barmhjertighet og miskunn, men han lot 
være. De grusomme soldatene slo, spyttet, pis-
ket; barmhjertighet var noe fremmed for dem. 
Jesu vansirede og vanærede ansikt var Guds 
barmhjertighets ansikt midt blant alle grusom-
hetene. Hans ansikt er også rettet mot oss, når 
vi forakter, dømmer og behandler andre men-
nesker urettferdig.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!

2. stasjon

Jesus tar på seg korset

Menneskets ansikt vrenger seg av smerte 
når tunge byrder blir lagt på dets kropp. Det var 
ikke annerledes da Jesus tok det tunge korset på 
sine skuldre. Barmhjertigheten må bære de al-
ler tyngste byrder: synd, sinne, grusomhet, hat. 
Hvis den ikke klarer å holde det ut, er det ikke 
lenger barmhjertighet. For barmhjertighetens 
ansikt ser på personen som gjemmer seg bak 
det onde, og ønsker det gode tross alt. La oss ta 
på oss våre kors, følge etter Jesus og lære yd-
myk barmhjertighet av ham. 

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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3. stasjon

Jesus faller første gang

Det er sjelden menneskets ansikt møter jor-
den under våre føtter. Når mennesket gjør det 
bevisst, er det et uttrykk for underkastelse og 
fullstendige hengivenhet til Gud, men som of-
test skjer det fordi man faller. I Jesus forenes 
de to, og fallet under korsets tyngende vekt ble 
et uttrykk for hans bestemte ønske om å fullfø-
re sin misjon. Han godtok korset, og i sin kjær-
lighet til mennesket godtar han også dette fallet, 
at ansiktet treffer jorden. Etter Jesu fall er hvert 
eneste av menneskets fall i synd knyttet til mu-
ligheten for å beskue Jesu barmhjertige ansikt. 

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet! 

4. stasjon

Jesus møter sin mor

Da Jesus vandret mot Golgata, ble han et par 
ganger møtt med barmhjertighet fra mennes-
ker. Den første personen han møtte, var hans 
egen Mor. Hennes medfølende øyne hvilte på 
ham. I henne møtte han dog ikke en medliden-
het som ønsket å fri ham fra lidelsene, men han 
ble møtt med fullkommen forståelse og aksept 
for det han gjorde, han ble møtt med et ønske 
om med-deltagelse. Maria delte hans kjærlig-
het til alle de menneskene han skulle løskjøpe. 
Hennes miskunnsrike øyne hvilte på Jesus for å 
be om barmhjertighet for oss. Derfor roper vi til 
henne: Se til oss i barmhjertighet, du som går i 
forbønn for oss!

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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5. stasjon

Simon fra Kyrene hjelper Jesus 

å bære korset

Soldatene tvang Simon til å bære korset for 
Jesus. Fra soldatenes side var det ikke en barm-
hjertighetsgjerning overfor Jesus, men noe som 
gav fortgang og lettet arbeidet deres. For Simon 
ble det en mulighet til å stå ansikt til ansikt med 
barmhjertighetens ansikt. Måtte vi også lete et-
ter anledninger til å stå ansikt til ansikt med Je-
sus, særlig i barmhjertighetsgjerningene, som 
gir oss å se ham i de fattige og forlatte.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet! 

6. stasjon

Veronika rekker Jesus svetteduken

Midt i all elendigheten, midt i all ondska-
pen som var rettet mot Jesus, og mot alle som 
våget å bekjenne seg til ham, viste Veronika 
seg som den barmhjertige kvinne som ikke 
fryktet spottere og mennesker fylt av hat. 
Hvem kunne vel kritisere hennes barmhjer-
tige gjerning mot ham, da hun tørket blo-
det, svetten og tårene fra hans ansikt? Hen-
nes omsorg og medlidenhet klarte i hvert fall 
et lite øyeblikk å bryte ondskapens monoto-
ni. Avtrykket av Jesu aller helligste Ansikt på 
svetteduken er et tegn for oss, at den som gjør 
barmhjertighetsgjerninger, bærer Guds barm-
hjertighets avtrykk i sitt hjerte og åpenbarer 
hans ansikt for andre mennesker.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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7. stasjon

Jesus faller andre gang under korset

Har antallet fall noen som helst betyd-
ning? Er det ikke bare en gjentagelse av sann-
heten om Jesu uutholdelige lidelser? Vi er dog 
i menneskehistoriens sentrum, ikke i tid, men 
med tanke på hele tilværelsens mening. Her 
fi nnes ingen tilfeldigheter, men hvert øye-
blikk, hvert sekund, er knyttet til Jesus og er 
fylt med dyp mening. Hver bevegelse, alt som 
skjer med ham, har forløsende og frelsende 
betydning. Hans andre fall, og det at han rei-
ser seg igjen, er en åpenbaring av Guds barm-
hjertighet, som overvinner frykt og hat.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!

8. stasjon

Jesus trøster Jerusalems kvinner

«Ikke gråt over meg, men over dere selv og 
deres barn». Vis ikke medfølelse for meg, med 
for deres barn. Vis medlidenhet og barmhjertig-
het, ikke overfor meg, men overfor deres søn-
ner og døtre! Det er de som trenger deres med-
følelse, det er de som trenger deres hjelp. Jesus 
inviterer oss til å samarbeide med seg i forløs-
ningsverket ved å være Korsets og Barmhjer-
tighetens talsmenn.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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9. stasjon

Jesus faller tredje gang under korset

Mer enn av de lidelser som møtte Jesus på 
korsveien, fi kk han vondt av den lidelsen som 
synden påførte oss mennesker. Vi tar gjerne for 
lett på våre synder, mens han blir mer beveget 
av dem enn vi gjør selv. Vi tenker ofte at det 
ikke er så farlig, men under tyngden av våre 
synder vandret han mot Golgata, og under tyng-
den av dem falt han også. Hver gang vi syn-
der, faller han under tyngden av vår synd. Det 
er medfølelsens og den uendelige barmhjertig-
hets ansikt. Han faller like mange ganger som 
oss. Han faller like dypt som oss, for vi tilhø-
rer ham, og han vil ikke miste en eneste av dem 
som hans Far hadde gitt ham. 

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!

10. stasjon

Jesus blir avkledt

På Golgata ble Jesus utsatt for en enda stør-
re skam enn han inntil nå hadde blitt utsatt for. 
Han ble kledd av. Hans nakne kropp ble stilt 
ut slik at folk som gikk forbi, kunne stirre på 
den og uttrykke sin avsky. Det helt motsatt av 
barmhjertighet skjer. Å kle den nakne er en 
barmhjertighetsgjerning som har til hensikt å 
gi mennesket verdigheten tilbake. Ved Golga-
ta («Hodeskallestedet») ble man fratatt verdig-
het. Ikke bare skulle han dø, men folk skulle 
huske at denne mannen var ingenting verdt, et 
menneske uten betydning. Dog var dette enda 
en åpenbaring av den barmhjertige kjærlighet. 
Dette var Legemet, som ble gitt for oss. 

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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11. stasjon

Jesus blir naglet til korset

«Søte tre, søte nagler». Barmhjertighet for-
andrer alt. Det som er bittert, blir plutselig til 
sødme både for legeme og sjel. Det er likevel 
fremdeles forkastelig for den som ikke tror. Det 
er en provokasjon. Det er en absurditet som vi-
ser nødvendigheten av å forkaste troen. Den 
fristelsen er i verden fra det øyeblikk naglen 
traff huden på Jesu hånd og trengte seg gjen-
nom den: «Andre har han frelst, men seg selv 
kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå 
kan han stige ned av korset, så skal vi tro på 
ham!» (Matt 27, 42). Jesus forlater ikke korset, 
for hans barmhjertighet skal forandre alt.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!

12. stasjon

Jesus dør på korset

De siste ord fra Jesu munn lød: «Det er full-
brakt!» (Joh 19, 29). De siste kreftene forlot 
ham så. I hans kropp fantes ikke lenger det som 
tillot enda et åndedrag, enda et hjerteslag. Var-
men forlot legemet: Livet forsvant fra det. Sol-
daten stakk et spyd inn i hans side, men der var 
ingen refl eks, kun blod og vann som rant ut fra 
hans side. Den nye pakts blod, og det nye livs 
vann. Dette er barmhjertighetens kilde. Å Blod 
og Vann, som rant ut fra Jesu aller helligste 
Hjerte, som en barmhjertighetens kilde, vi sto-
ler på deg!

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!
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13. stasjon

Jesus blir tatt ned av korset

Kraftløse armer og ben. Hodet hang ned og 
løftet seg ikke opp igjen. Kraftløst slang det 
frem og tilbake mens den livløse kroppen ble 
løftet ned av korset. Øynene var livløse, stive, 
som om de så ut i intetheten. Var det dette som 
skulle være barmhjertighetens seier? Kjærlig-
hetens seier over det onde? Jesu kropp ble et 
tegn på hans absolutte lydighet overfor Fade-
rens vilje. Han ofret hele seg, alt! Det er barm-
hjertighetens største kjennetegn: Den ofrer alt. 

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet!

14. stasjon

Jesus blir lagt i graven

Graven er for oss kristne et håpets tegn. Dø-
den er kun et øyeblikks adskillelse, og graven 
er et tegn på at vi venter på kjødets oppstandel-
se. Den ville ikke vært et slikt tegn hvis det ikke 
var for at Jesu kropp ble lagt i en grav. Det var 
nemlig i graven det gode vant over det onde. 
Livet over døden. Barmhjertighet over grusom-
het. Over frykt og hat – kjærlighet.

Jesu aller helligste Ansikt, se til oss i din 
barmhjertighet.
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Gjør meg fri ved din 
barmhjertighet

Herre Jesus Kristus, 
du viste din barmhjertighet ved å fri oss fra 
synden og døden, og du har kalt oss til å bli 
barmhjertige som Faderen og som deg.
Jeg ber deg; rens meg for synd, og fri meg fra 
alt ondt og fra djevelens list og makt.
Gjør meg fri ved din barmhjertighet!
Alt som tynger mitt sinn og som hindrer meg 
i å elske min neste overgir jeg til deg.
Gjør meg fri ved din barmhjertighet!
La ikke frykten og tvilen få råde i mitt hjerte,
men gjør meg fri ved din barmhjertighet!
Ta bort alt som forhindrer meg i å bli lik deg,
og gjør meg fri ved din barmhjertighet!
Fri meg fra det onde! 
For riket er ditt, og makten, 
og æren i evighet. Amen.

Barmhjertighetsgjerningene

Barmhjertighetsgjerningene er en del av 
Kirkens tradisjon og er listet opp blant katol-
ske læresetninger i kompendiet til Den katol-
ske kirkes katekisme (s. 198). Pave Frans har 
oppmuntret oss til å gjenoppdage rikdommen 
i disse gjerningene. 

De syv legemlige 

barmhjertighetsgjerninger

1. Gi de sultne å spise.
2. Gi de tørstende å drikke.
3. Kle de nakne.
4. Ta imot de fremmede.
5. Besøke de syke.
6. Besøke de fangne.
7. Begrave de døde.
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De syv åndelige 

barmhjertighetsgjerninger

1. Råde de tvilende rett.
2. Undervise de uvitende.
3. Tilrettevise synderne.
4. Trøste de bedrøvede.
5. Tilgi dem som sårer oss.
6. Tålmodig tåle de plagsomme.
7. Be for de levende og de døde.




