
 
 

Fuldkommen lykkelig (Guds riges værdier 2 del) 
Nr. 287 - søndag den 9.8.20 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
”Stå fast på uforanderlige værdier i en foranderlig  
 og uforudsigelig verden” - citat: John Maxwell 
 

Vi mennesker er skrøbelige – kirken er skrøbelig – fordi den består af 
mennesker. MEN GUDS RIGE er urokkeligt og ustoppeligt. 
Himmeriget er uforanderligt. 
 
Dem som hører/læser og handler på JESU ORD, heriblandt bjergprædikenen 
Matt 5-6-7, deres liv kan ikke rystes. Hvis vi hører, forstår og handler på det! 
 

Bjergprædikenen er en eksponering af Jesu eget - indre liv. 
Kend en kristen på værdierne / livsstilen der udspringer af Jesu liv 
 

Matt 5, 3-12 / Saligprisningerne (Salig betyder hjertens lykkelig, velsignede 
er de… (HvD) / DK ordbog: Fuldkommen lykkelig - som har del i Guds rige, 
som befinder sig i en tilstand af stor lykke, velvære og tilfredshed, stor nydelse 
eller åndelig glæde - som har eller vil få del i den evige frelse i gudsriget 
 

Hvert vers fortæller hvordan man er lykkelig. Lykke er ikke en følelse, det er 
snarere en tilstand. Det er ikke en række af betingelser - men kendetegn. 
 
Hvert af de 9 statements: 
• Salige er de der (velsignet/lykkelig er den der)  
• Definitionen / tilstanden / værdien  
• Løftet forbundet med det – der følger med, hvis du har det, lever sådan. 
 
At du er fattig i Ånden – at du ikke kan være stærk nok selv, retfærdig nok 
selv over for Gud og hans rige. Gør os afhængige af Gud. Vi er fortabte i 
os selv. Ordret »åndeligt fattige«. Udtrykket »fattige« i det Gamle Testamente 
henviser ofte til dem, som er ydmyge og erkender, at de har brug for Guds 
hjælp. Det er en modsætning til de selvtilstrækkelige og selvretfærdige. 
 

Ydmyghed er ikke en fornægtelse af din styrke,  
men en fornægtelse af din stolthed og uafhængighed! 
Det kræver sit at være sagtmodig – det er IKKE et tegn på svaghed. 
 

 
 

Matt 5,6: Det er et åndeligt termometer! 
“hungrer og tørster…”. Jesus taler om mennesker, der er opslugt af en 
længsel efter Gud. 
 
Hvis vi hengiver os til en handling, vil vores længsel forme sig i den retning. 
 
Her tales ikke om at være passiv og ligegyldig, men at hige og jage efter 
retfærdighed, efter at blive sådan som Gud vil have os. 
 
Når vi indser at vi har fundet barmhjertighed hos Gud – har vi langt lettere ved 
at vise barmhjertighed over for andre. 
 
Skab et rent hjerte i mig, Gud,giv mig på ny en fast ånd!  
Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! 
Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd! Salme 51, 12-14 

 

• Kan også betyde ”et udelt hjerte” (Vogt dit hjerte mere end alt andet Ords. 4, 23 

 

En fredsmægler er ikke en der ligger brænde på bålet i en konfliktsituation – 
men hindre branden i at eskalere og brede sig gennem fredsstifteren Jesus 
 
Hvad er en fredsstifter - hvad for en fred har mennesker behov for? 
Der vil ingen fred komme fra mennesket selv, den eneste fred der kan bringe 
fred er når mennesker, får et personligt møde med fredsfyrsten – med 
JESUS! 
 

 

 

Til samtale: 
 
• Prøv at gennemgå saligprisningerne i Matt 5, 3-12,  
  og fortæl hvad der blev levende for dig… 
 
• Hvad betyder det at være ”fattig i ånden?” Matt 5, 3 
 
• ”Sagtmodig/ydmyg Matt 5, 5 - hvad forstår du ved Jesu ord i Matt 18,1-5,     
  ”… Den, der ydmyger sig og bliver som barnet her…” 
 
• Hvad betyder det at ”hungre og tørste efter retfærdigheden?” Matt 5, 6 
 
• Hvilke værdier i Guds rige er sande og urokkelige for dig? 


