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Do you need God’s mercy in your life?
Here’s a simple way to find it: Show

mercy to others.

Show Mercy

Yeshua teaches, “Blessed are the merciful, for
they shall receive mercy” (Matthew 5:7).
Those who are merciful and compassionate
towards others are blessed because they will
receive mercy and compassion from God.
Conversely, one who does not show mercy
toward others should not expect to receive
mercy from heaven. The Talmud says, “He
who is merciful to men, toward him God is
merciful in heaven.”
The beatitude of the merciful finding mercy with
God belongs to a series of the Master’s teaching
based upon the biblical rule of measure-for-
measure. “By your standard of measure, it will be
measured to you,” Yeshua explained. “For if you
forgive others for their transgressions, your heavenly
Father will also forgive you. But if you do not forgive
others, then your Father will not forgive your
transgressions” (Mathew 6:14-15). For this reason,
disciples of Yeshua cannot hold grudges or practice
vengeance and retaliation. We are told, “Forgive,
and you will be forgiven” (Luke 6:37).
The sages extended this principle of receiving
mercy on the merit of showing mercy even to the
way that we treat animals. The following story
from the Talmud illustrates the importance of
showing mercy to all of God’s creatures:

Rabbi Yehudah’s physical sufferings came upon him
because of certain incident. What was it? A calf
being taken to the slaughter broke free and, lowing
in terror, hid his head under the folds of Rabbi’s
garment. “Go,” said Rabbi, “For this purpose you
were created.” Then they said in heaven, “Since he
has no compassion, let us bring suffering upon
him.” Because of a similar incident, his sufferings
departed. What was it? One day Rabbi Yehudah’s
maidservant was sweeping out the house when she
came upon a nest of young weasels. She was about
to sweep them away when he said, “Leave them. It
is written [in Psalm 145:9], ‘His mercies are over all
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Hebt u Gods barmhartigheid in uw leven nodig? Hier is
een eenvoudige manier om die te vinden: toon

barmhartigheid aan anderen.

Toon Barmhartigheid

Yeshua leert: "Zalig zijn de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid ondervinden" (Mat. 5:7). Zij die
barmhartig en medelevend tegenover anderen zijn,
worden gezegend omdat zij van God barmhartigheid
en medeleven zullen ontvangen. Omgekeerd; degene
die geen barmhartigheid heeft laten zien ten opzichte
van anderen moet niet verwachten van uit de hemel
barmhartigheid te ontvangen. De Talmoed zegt: "Hij
die barmhartig is voor mensen, voor hem is God
barmhartig in de hemel."
De zaligheid van de barmhartige die bij God barmhar-
tigheid vinden, behoort tot een reeks leringen van de
Meester gebaseerd op de Bijbelse regel van maat-voor-
maat. "Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten
worden," legde Yeshua uit. "Want als je anderen voor
hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook
u vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, dan zal
ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven "(Mat.
6:14-15). Om deze reden kunnen discipelen van Yeshua
niet toegeven aan haat of wreken en vergelden. Er
wordt ons verteld: "Vergeef, en u zal vergeven worden"
(Lucas 6:37).
De wijzen breidden dit principe van het ontvangen van
barmhartigheid zelfs uit naar de manier waarop we
met dieren omgaan. Het volgende verhaal uit de
Talmoed illustreert het belang van barmhartigheid
tonen aan al Gods schepselen:

Rabbi Jehoeda’s fysiek lijden kwam over hem vanwege
een bepaalde incident. Wat was het geval? Een kalf
meegevoerd naar de slachting brak los en verborg
loeiend van angst zijn kop onder de plooien van de
Rabbi z’n kleding. "Ga," zei Rabbi, "voor dit doel werd je
geschapen." Toen zeiden ze in de hemel: "Aangezien hij
geen mededogen heeft, laat ons lijden over hem
brengen." Door een soortgelijk incident, kwam een
einde aan zijn lijden. Wat was dat? Op een dag was
Rabbi Jehoeda's dienstmaagd het huis aan het vegen
toen ze uitkwam op een nest jonge wezels. Ze stond op
het punt ze weg te vegen, toen hij zei: "Laat ze. Er staat
geschreven [in Psalm 145:9]: ‘Zijn barmhartigheden zijn



His works.’” Then they said in heaven, “Since he is
compassionate, let us be compassionate to him”
(b.Bava Metzia 85a).

If we should show mercy to an animal, how much
more so to our fellow human being? A person
should never stifle compassion and empathy, even
in the case of mute beasts, for one who stifles his
sense of compassion teaches his heart to become
calloused. The merciless in this age sh
expect to find mercy from God, but the merciful
will receive mercy in the age to come.
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over al Zijn werken.’" Toen zei
"Aangezien hij meelevend is
naar hem" (b.Bava Metzia 85a).

Als wij barmhartigheid zoud
hoeveel te meer dus m.b.t.
nooit compassie en empathie
in het geval van stomme beesten,
gevoel van mededogen verstikt leert zijn hart
worden. De genadeloze in deze
barmhartigheid verwachten
in het komende tijdperk barmhartigheid

Toen zeiden ze in de hemel:
is, laat ons barmhartig zijn

hem" (b.Bava Metzia 85a).

zouden tonen m.b.t. een dier,
m.b.t. onze medemens? Men mag

nooit compassie en empathie onderdrukken, zelfs niet
beesten, want iemand die zijn

gevoel van mededogen verstikt leert zijn hart eeltig
nadeloze in deze tijd moet van God geen

verwachten, maar de barmhartige zal
barmhartigheid ontvangen.


