
 

FÖR INSPIRATION  
– bibelord om rättvisa, jämlikhet, givmildhet (Bibel 2000) 

 

“Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 
skapade han dem.” 
1 mos 1:27 

 

”Hur länge skall ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? Ge de svaga och faderlösa deras 
rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa, rädda de arma och svaga, befria dem ur de ondas våld!” 
Ps 82:2-4 

 

”Processer tär på den fattiges teg, allt han äger sopas bort då rättvisa saknas” 
Ords. 13:23 

 

“Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda.” 
Ords. 22:2 

 

“Den godhjärtade blir välsignad, ty han delar sitt bröd med den fattige.” 
Ords. 22:9 

 

“Jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och 
kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem, jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig 
slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och 
rättfärdigheten som en outsinlig ström!” 
Amos 5:21-24 

 

“När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram 
till honom. Han började undervisa dem och sade: »Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör 
himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. 
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, 
de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de 
skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.” 
Matt 5:1-10 

 

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen 
och profeterna säger.” 
Matt 7:12 

 

“När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig 
på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som 
herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. 
Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och 
överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni  



 

 

gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de 
rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att 
dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig 
sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’” 
Matt 25:31-40 

 

“Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han 
brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den 
fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att 
frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn 
för de blinda, att ge de förtryckta frihetoch förkunna ett nådens år från Herren.Han rullade ihop 
boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot 
honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er 
som hör mig.«” 
Luk 4:16-21 

 

“En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att 
vinna evigt liv?« Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: »Du skall älska 
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt 
förstånd, och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« För att visa 
att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade 
Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av 
honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På 
samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin 
åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och 
gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som visade 
honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«” 
Luk 10:25-37 

 

“Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; 
nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. 
Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte 
för litet.” 
2 kor 8:13-15 

 

“Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början 
har bestämt oss till.” 
Ef. 2:10 

 

HELA KAPITEL: 
Rom kap 12 
Jakobsbrevet kap 2 
 


