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GLÄDJE ÄR VÄLDIGT VIKTIGT 
9.   ”Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den 
      skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till 
      allt folket: »Denna dag är helgad åt HERREN, eder Gud; sörjen 
      icke och gråten icke.»  Ty allt folket grät, när de hörde lagens 
      ord. 
 10.  Och han sade ytterligare till dem: »Gån bort och äten eder bästa 
      mat och dricken edert sötaste vin, och sänden omkring gåvor 
      därav till dem som icke hava något tillrett åt sig, ty denna dag 
      är helgad åt vår Herre.  Och varen icke bedrövade, ty fröjd i 
      HERREN är eder starkhet.» (Nehemja 8:9-10) 
 
Glädjen i Herren kan liknas vid en dators operativsystem. Datorn fungerar inte 
om den inte har ett sådant. Likadant är det om Guds glädje saknas i ditt liv, då 
fungerar du inte utan existerar bara. Psalm 6:1-10 
Glädje i Herren är den första sak Satan angriper i ditt liv. Om han lyckas förstöra 
den så finns det inget skydd för ditt känsloliv heller. Ord. 15:13; 17:22 
Glädjen i Gud kan försvinna genom att du syndar. Psalm 32:1-5; 51:1-12 
Herrens glädje kan tas bort genom ett angrepp från frun, mannen eller närmaste 
anhöriga, eller vänner och andra. Psalm 22:1-21 

GUDS LOV ÄR VÅRT OFFENSIVA VAPEN 
Satan kan inte stå ut med att folk prisar Herren. Han hatar det och det var därför 
han angrep Job. Job 1:8-11; 2:3-5 
Vad är priset och lovet? Att lova Herren kommer av tro på Gud. Tro att han ser 
våra bekymmer och trångmål och att han hjälper oss därur och ger oss seger. 
Psalm 22:22-31; 51:15-19 

Priset och lovet är inte en känsla – det är ett val! En människa kan säga: 
Jag känner mig inte bra, saker går snett, inget funkar, men jag tänker 
ändå prisa Herren! 

 

Kung Jehosafat beordrade bön och fasta när han fick dåliga nyheter. 2 Krön. 
20:1-4 



 

Sedan bad Jehosafat offentligt när han stod mitt ibland folket och de alla var 
nere. vers 5-13 
Gud hörde bönen och svarade genom sin dåtida profet. vers 14-17 
Ingenting hade förändrats i deras värld och fienden marscherade fortfarande mot 
Jerusalem. Folket i Juda var lika svaga även efter bönen. Men i andevärlden 
hade det skett stora saker, fruktan hade förbytts i tro och sorgerna med glädje! 
vers 18-19 
Kung Jehosafat och folket måste möta fienden. Vi måste också möta fienden och 
stå honom emot. Men tron sade att Guds pris var svaret.  
Istället för att sända krigsberedda soldater mot fienden så sändes sångarna ut 
framför armén och lovprisningar till Gud ekade. vers 20-21 
Pris rör alltid Guds hand och i stället för att de behövde bekämpa fienden lät Gud 
dem falla genom sin kraft. vers 22-24  

LOVET BEROR INTE PÅ OMSTÄNDIGHETERNA  
Paulus och Silas måste göra ett val när de blev misshandlade brutalt, hedniskt 
behandlade och nedkastade i ett mörkt fängelse bundna till händer och fötter! 
De valde att prisa Gud medan blodet droppade från deras ryggar och råttor 
for runt och försökte bita dem.  

Att prisa Gud är inte en känsla men vårt fria val. Apg. 16:23-25 
 

Lov förflyttar alltid Gud. vers 26-34 

ATT LOVA GUD DRIVER BORT ALL FRUKTAN  
Varför var den apostoliska kyrkan så kraftfull? Jo, därför att Guds lov alltid 
uppfyllde dem. Apg. 4:18-33 

SATAN KAN INTE TRÄNGA IGENOM LOV OCH PRIS  
Eftersom lovet är ett val, så skulle vi prisa Gud hela tiden när vi vet att 
omständigheter inte betyder något, hur illa det än ser ut. 1 Petr. 2:11-20 
Guds pris är den kristna livsstilen. Filipp. 4:4-8 

 
Prisar du Gud eller klagar du? 

 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 
omkring?     

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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