Saliga är de fattiga i anden
(en sång från Matt 5:1-10)

1. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
2. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
3. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
4. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ja, saliga är de som hungrar, de skall bli mättade.
5. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet
6. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
7. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn
8. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull.
Ja, saliga är de som blir förföljda, dem tillhör himmelriket.

Saliga är de fattiga i anden
1. ”Fattig” betecknar yttersta fattigdom (Luk.16:19-21)
2. Hur kan en som är utfattig i anden vara ”salig”?
• att inte vara något i sig själv utan ha allt i Gud
• att våga se sanningen om sig själv (Luk 18:9-14)
• att försaka allt för att vinna allt (Matt.16:24-25)
• att gå med sin törst till Jesus (Joh.7:37-39)

Saliga är de som sörjer
1. Spelar det någon roll för Gud varför man sörjer?
• Vårt favoritlag har förlorat en fotbollsmatch
• Jeremia sörjde över folkets synd
• Jesus grät över Jerusalem (Luk.19:41-42)
2. Gud är en tröstande Gud
• Gud är all trösts Gud (2Kor.1:3-7)
• Jesu ord om Hjälparen (Joh.14:15-17)
• Gud har i Kristus besegrat döden (1Kor 15:50-58)

SALIGA ÄR DE ÖDMJUKA
De ödmjuka skryter inte med sin andlighet
- Givandet (Matt 6:1-4)
- Bönen (Matt 6:5-6)
- Fastan (Matt 6:16-18)
Fariséerna upphöjde sig själva (Matt 23:5-13)
Att bli som ett barn (Matt 18:1-5)
Kristi exempel
- Profeten talade om hans ödmjukhet (Matt 12:15-21)
- Guds ödmjukhet i Kristus (Fil 2:5-11)

Saliga är de som hungrar
efter rättfärdighet

•
•
•
•
•

Vi längtar i en orättfärdig värld (Ps 119:1-11)
Vi längtar men misslyckas (Matt 5:20, 48)
Herren vår rättfärdighet (Jer 33:14-16)
Rättfärdighet från Gud (Rom 3:19-24)
Paulus vittnesbörd (Fil 3:4-9)

SALIGA ÄR DE BARMHÄRTIGA

• Den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37)
• Den sista domen (Matt 25:31-46)
• Kärlek & barmhärtighet är syskon (Luk 6:27-38)
• Jesus var barmhärtig (Luk 23:34)

SALIGA ÄR DE RENHJÄRTADE DE
SKA SE GUD

• Ingen kan se Gud och leva (2 Mos 33:18-20)
•
•
•
•
•

Adam och Eva gömde sig (1Mos 3:8-10)
Gud uppenbarade sig i Jesus (Joh 1:18, 12:44-46)
Jesu blod renar oss (1Joh 1:5-10)
Vi ska se honom sådan han är (1Joh 3:1-3)
I paradiset ska vi se Gud (Upp 22:1-5)

SALIGA ÄR DE SOM SKAPAR FRED
DE SKALL KALLAS GUDS BARN

•
•
•
•
•

Gud skapade ”shalom” (1Mos 1:31)
Synden raserade Guds ”shalom”
Kristus skulle återskapa Guds ”shalom” (Jes 11:1-10)
Kristus gav oss ”Guds shalom” (Rom 5:1, Joh 14:27)
Kristus vill att vi skapar ”shalom” (Matt 5:21-24, 38-48)

SALIGA ÄR DE FÖRFÖLJDA

Förföljelsen är normal för en kristen
•
•
•

Jesus förberedde sina lärjungar (Joh 16:1-3)
Martyrskap var en del av Petrus kallelse (Joh 21:15-19)
Förföljelsen var en del av Paulus kallelse (Apg 9:15-16)
(2Kor 11:23-29)
• Förföljelsen berör alla kristna (2Tim 3:12)

SALIGA ÄR DE FÖRFÖLJDA

Förföljelsen är en förmån för en kristen
•
•
•
•
•

Jesus sa att det var en förmån (Matt 5:10-12)
Paulus sa att det var en förmån (Fil 1:29-30)
Apostlarna såg det som en förmån (Apg 5:40-42)
Paulus syn på förföljelsen (2Kor 4:7-18)
Petrus syn på förföljelsen (1Pet 4:12-14)

