
 
 

Lykkelig og velsignet er de, der… 
 

Nr. 348 - søndag den 31.01.23 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
Matt 5, 3-12 – Bjergprædikenen (del 1): Jesus beskriver her hvordan en 
kristen kan leve - hvad der burde være kendetegnet på en kristen. 
 
1) Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres  
Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud - for Himmeriget 
er deres. Se på dig selv som åndelig fattig, der erkender: ”Jeg har brug for dig 
Gud - jeg vil ikke leve uden dig Gud”. Jeg gør mig selv afhængig af ham! 
 
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. 
 
At blive frelst er ikke kun et mål, men det er også en livsstil - en attitude. 
 
2. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. 
Velsignede er de der sørger over situationen - for de skal blive trøstet. 
 
Vi kan lide/sørge på mange områder…tab/job/familie/relationer/børn  
 
Åb 21, 3-4: Han vil tørre hver tåre af deres øjne… 
Esaj 61, 1-2: Gud Herrens ånd er over mig…for at trøste alle, der sørger… 
 
Mange kristne sørger over konsekvensen af deres synder… 
Det er bedre at sørge over din egen synd/ angre din synd, (sørge over 
situationen), end at være ligeglad med den. 
Når vi kommer til Jesus med vores synd, tilgiver han os (trøster os) så vi 
bagefter kan glæde os over frelsen. Han tilgiver os i sandhed. 
 
3. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. 
Velsignede er de ydmyge - for de skal få landet i eje.  
Det kræver sit at være sagtmodig – det er IKKE et tegn på svaghed… 
Arve jorden / landet. Du behøver ydmyghed for at kunne tage imod det ”land” 
/frelse, Gud giver dig som en fri gave, som en arv der modtages i tro. Vi må 
ydmyge os, og anerkende Jesus som konge, for at kunne modtage hans liv. 
 
Sagtmodig var også: Abraham / Moses: 4 Mose 12, 3 / Jesus: Matt 11, 28-30 
Lad Gud kæmpe for dig! Han giver det til dig – som en gave (arv) du 
modtager i tro - du behøver ikke rundsave på albuerne. 
 

4. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, 
for de skal mættes. Han som er min og din retfærdighed. Hungre og tørster 
efter at blive forandret til Jesu lighed, i måden jeg beder på, giver på, elsker 
på. Du vil blive mættet! Lykkelig er den der har det sådan!  
 
5. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. 
Det er sommetider lettere at være barmhjertig mod dem du ikke kender, end 
mod dem som du kender, eller er tættest på. 
Du er barmhjertig mod andre fordi du selv har modtaget stor barmhjertighed.  
Jesus: ”Med det mål du måler med, med det mål skal du selv få tilmålt” 
Når nogen irriterer dig, så prøv at se bagved. Der er ofte et problem bag 
problemet, smerte i deres liv, de behøver genoprettelse. 
 
6. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.    
Den rene af hjertet vil se Gud – de vil få en større åbenbaring af hvem Gud er 
3 gode spørgsmål vi kan stille os selv når vi underholdes m.m.: 
1) Kan jeg gøre dette til Guds ære? 2) Kan jeg takke ham for det? 
3) Går det imod Filipperbrevet 4, 8. 
Læs evt. også: Filip 4, 8 / Salme 51, 12-14 / 1 Joh 3, 2-3 
Gud har erklæret os retfærdige i Kristus Jesus (Rom 5, 18). Så det er fra 
denne sikre position at vi undersøger vore hjerter. 
 
7. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. 
Når mennesker får et personligt møde med ”fredsfyrsten” Jesus bliver der 
fred. Den som stifter fred er den som bringer Jesus til mennesker. 
a) Åndens frugt er fred! / ikke forvirringens Gud, men Fredens Gud 
b) det, Ånden vil, er liv og fred (Rom 8, 6) 
c) Hold fred med alle mennesker… (Rom 12, 18-19) 
d) hold fred! og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer. (2 Kor. 13, 11) 
e) Vi er kaldet til at være fredsstiftere…/ gå med fredens evangelium (Ef 6, 15) 
f) Kristi fred skal råde I vore hjerter (Kol 3, 15) 
Vi bringer freden med os, vi fik den selv af Gud! 
 
8. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget 
er deres. At følge Jesus betyder også at du ikke kun vil have venner. 
Vær ikke ked af at de ikke altid forstår dig, men glæd dig…for du vil blive 
belønnet i evigheden. De første kristne beklagede sig ikke under forfølgelse, 
men de var beærede og de glædede sig - det er en ære 
 
Samtale: 

1. Prøv at gennemgå de 8 kendetegn på en kristen, der vil velsigne og 
bringe dig lykke. Hvad er ”lykke” for dig? 

2. Hvad taler til dig i denne tekst Matt. 5, 3-12? 


