- Kära vänner, Vad gör er glada? Vad är det som ger er glädje?
För några år sedan så gick en reklam på TV för någon form av lotteri där
en man vinner högsta pris.
- I sin lycka över att ha vunnit så får man följa hur han likt ett barn
full av entusiasm hoppar fram av glädje.
Han är så fylld och hänförd av glädje att han inte bryr sig om vad som
händer runtomkring honom och helt plötsligt så snubblar han i en
fontän.
- Men denna flyktiga glädje som bara varar ett ögonblick den är i
jämförelse med den glädje vi ska tala om idag som skräp. Den är
ingenting gentemot denna glädje.
Människor söker glädje och lycka i allt och alla. Om jag bara får den bilen
eller det huset så ska jag bli lycklig.
- Om jag bara får göra den där resan så kommer jag bli glad. Om jag
bara får träffa den med stort ”D”. Då ska jag vara lycklig.
Om jag bara får barn då ska jag vara glad. Om jag bara, om jag bara…
listan kan göras lång.
- Människor idag är ständigt på jakt efter glädje och lycka. Och det är
just om glädje vi ska tala om idag.
Den största formen av glädje som finns, och som till skillnad från all den
flyktiga glädje som människor idag söker är evig.
- Vad är då denna glädje och hur kan den bli vår? Låt oss gå till Psalm
98. Den psalm som sången: ”Joy to the world” som vi just sjöng
bygger på.
1

En psalm. Sjung till HERREN en ny sång! Han har gjort under, han har
gett frälsning med sin högra hand, sin heliga arm.

2

HERREN har gjort sin frälsning känd, han har visat sin rättfärdighet inför
folkens ögon.
3
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla
ändar har sett vår Guds frälsning.
4
Ropa till HERREN, hela jorden, brist ut i jubel och lovsång!
5
Lovsjung HERREN med harpa, med harpa och lovsångsljud,
6
med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, HERREN!
7
Havet ska brusa med allt som fyller det, världen och de som bor i den.
8
Strömmarna ska klappa händer och bergen jubla tillsammans
9
inför HERREN, för han kommer för att döma jorden. Han ska döma
världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.
[Bön]
- Kommer ni håg mannen som vunnit på lotteri? Här så har vi något
långt mycket bättre än att vinna på lotteri. Och det är detta som är
så långt mycket bättre som psalmisten uppmannar sina läsare att
gensvara till genom att:
Sjunga, jubla och högljutt ropa av glädje. Har ni någon gång varit på en
fotbollsmatch där publiken glatt sjunger när dom hejar på sitt lag och
högljutt ropar när det blir mål.
- Då börjar ni kunna få en aning om vad psalmisten talar om. Men en
fotbollsmatch går inte att jämföra med den glädje som psalmisten
talar om.
Varför då denna glädje, varför denna hänfördhet, varför uppmuntras vi
som läsare att glädja oss och jubla så mycket?
- Psalmisten ger oss två skäl till varför vi bör sjunga, jubla och
högljutt ropa av glädje:
Först i vers 1-3 på grund av Guds frälsning och i vers 9 pga. Guds dom.
Men varför är detta någonting att glädja sig över och vad har detta med
julen att göra? Är inte ni kristna tokiga?

- Man kan tycka vi må vara tokiga, men om människor bara visste
det vi fått veta och erfara så skulle man ha dom största skälen att
glädja sig.
Låt oss då titta på just dessa två skäl till att glädja oss och vi ska lägga
betoningen på det första skälet till varför vi kan glädja oss nämligen
frälsningen.
- Ordet frälst som kan uppfattas som ett stenåldersord betyder att
bli räddad.
Det förekommer i alla dom tre första verserna i denna psalm. Psalmisten
uppmanar oss att sjunga en ny sång?
- Varför då, varför inte sjunga en gammal sång? Jo, svaret kommer i
den efterföljande texten.
På hebreiska som GT är skrivet på så står det ordagrant: För. Orsaken till
varför vi uppmanas att sjunga en ny sång är:
- För han har gjort under, han har gett frälsning med sin högra
hand, sin heliga arm. 2HERREN har gjort sin frälsning känd, han har
visat sin rättfärdighet inför folkens ögon.
Skälet till varför Guds folk blir uppmanat att tillbe honom med en ny
sång är för att gensvara till hur han har räddat dom.
- Texten säger inte vad dom har blivit räddade ifrån, men i Bibeln så
när vi ser hur Gud på ett mäktigt sätt med sin arm som betecknar
hans makt har räddat sitt folk så brister Guds folk ofta ut i en ny
sång av tillbedjan.
Detta var någonting som Mose och hans syster Miriam gjorde när folket
hade blivit räddade över röda havet från att ha varit slavar i Egypten (2
Mos 15).
- Vi ser också detta i Domarboken efter att Gud hade hjälpt folket att
besegra deras fiender hur Deborah brister ut i en ny sång (Dom 5).

Men detta är också gensvaret som Maria har efter att hon har blivit
havande med Jesus och fått bekräftat från Elisabet att det som Herren
har sagt till henne ska gå i uppfyllelse.
- Då brister hon ut i en glädjefylld lovsång i tillbedjan över Jesus,
hennes Herre och Frälsare. Marias sång för övrigt påminner väldigt
mycket dom tre första verserna i Psalm 98.
Men vad har då dessa verser att säga oss idag? Varför är dom så viktiga
för oss?
- Jo, Bibeln har ett övergripande budskap om räddning och evig
glädje för alla folk.
Vad är det då vi behöver bli räddade ifrån? Guds folk i GT blev räddade
från slaveri, utifrån Egypten.
- Låt oss stanna upp för ett ögonblick. Tänk om du likt dom hade
fötts som slav.
Du hade aldrig fått smaka vad frihet är. Allt du visste om vara att slava,
dag in och dag ut.
- Och så plötsligt så får du möta friheten. Du har lyckats fly från det
land som du slavat i, men på din flykt så sänds hela landets arme efter
dig för att fånga eller döda dig.
Men så kliver Gud in i situationen och besegrar hela Faraos arme som
förgås i havet.
- Du har blivit räddad från slaveri, du har blivit räddad från en hel
arme. Skulle du då inte vara överlycklig, skulle du då inte jubla,
skulle du då inte hoppa, skulle du inte dansa av glädje.
Det var det Guds folk kom att göra. Min vän, vi har ett långt större
problem än Israel, ett mycket större slaveri än dom.

- Bibeln beskriver oss människor som slavar i synd. Vad är då synd?
Synd är inte bara det vi gör som är fel, att vi bryter mot Guds lag
och gjort uppror mot honom.
Vi blir inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar eftersom vi är
syndare.
- I självaste vår varelse, i vår natur så är vi syndare. För dom av er
som varit barn (vilket vi alla har) eller som har barn så inser vi att
man inte behöver lära ett barn att synda.
Ett av dom första orden ett barn lär sig att säga är mitt. Själviskheten,
där vi sätter oss själva i universums centrum finns där i människan redan
från början.
- Vi är syndens slavar. Titta bara på hur vår värd ser ut. Jag säger nu
inte att vi varje stund manifesterar synden så mycket som möjligt,
men att vi aldrig vid något tillfälle är som vi borde vara.
Vår värld präglas av mörker som vi dagligen påminns om. Nyligen så
kunde vi läsa om hur 300 människor dödades av en bomb i Egypten.
- Men det är inte bara där långt borta som vi påminns om mörkret i
denna värld och syndens slaveri.
Här i Göteborg så pågår just nu ett gängkrig. Men syndens mörker är
närmare en så.
- Gå till närmaste lekplats och sandlåda och du inser att människor
inte kan hålla sams, se på arbetsplatser, bland äktenskap och
familjer.
Människor går från konflikter till konflikter. Någonting står inte rätt till.
Men syndens mörker finns ännu närmare än så.
- Om vi ser på våra egna hjärtan och våra egna tankar så uppenbaras
det i våra egna liv.

Det har många gånger sagts att om vi hade kunnat spela upp på en
skärm här inför alla, alla våra dåliga tankar som vi tänk under vår livstid
så skulle vi känna oss så utskämda att vi skulle springa här ifrån.
Människan är slav i mörker och synd. Finns det då någon frälsning?
Finns det då någon räddning?
Det är detta som julen handlar om. I det mörker, i det syndens slaveri
som finns som förstör oss som människor och denna värld så sände Gud
en Frälsare.
- Guds folk i GT gick och väntade på att Gud skulle sända Messias,
den eviga kungen för att rädda sitt folk från deras mörker.
Psalm 98 är en så kallad konungslig psalm som just talar om Gud som
kung.
- Problemet med oss människor är att vi befinner oss så djupt i synd
och mörker att vi inte kan rädda oss själva.
Men genom hela GT så profeterade profeterna om hur Gud skulle sända
Messias, Jesus för att rädda oss från vårt mörker och vår synd.
- T.ex. så säger profeten Jesaja 700 år innan Jesus i Jes 9:2 2Det folk
som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i
dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.
I vers 6-7 i samma kapitel så säger profeten de välkända orden:
-

6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.
7
Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids
tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt
och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan
skall göra detta.

Här så har vi Messias, världens ljus och Frälsare som Gud hade lovat
skulle komma för att rädda oss från syndens mörker och slaveri.
- Innan Jesus föddes så uppenbarade Gud för Josef i Matt 1:21 att
han skulle frälsa sitt folk från deras synder.
Från det slaveri och de mörker som dom befann sig i. Jesus kom för att
rädda oss från syndens makt över våra liv.
- Det är detta som är ett av Jesu frälsnings, hans räddnings mirakler
att han räddar oss från syndens makt i våra liv.
Precis som Guds folk räddades från vad de var, slavar, så räddar Jesus
alla som omvänt sig och kommit till tro på honom från vad dom är.
-

Från att vara syndens slavar till att bli Guds älskade barn. Detta är
fantastiska nyheter. I Jesu räddning så ger han oss en ny natur, ett
nytt hjärta som gör att vi kan älska honom, våra medmänniskor och
leva för hans ära.

Vi blir vad Bibeln säger nya skapelser som kan leva för Gud. Är inte detta
fantastiska nyheter om räddning från syndens mörker och slaveri.
- I vår Psalm, Psalm 98 och vers 3 så uppenbaras om Gud: Han har
tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar
har sett vår Guds frälsning.
Gud såg på sitt folk i GT och tänkte på dom i sin nåd och trofasthet. I sin
oerhörda kärlek så såg han till dom och alla jordens ändar har bevittnat
hans underbara frälsning.
- Men inte bara det. I NT så uppenbaras det samma om Jesus i Joh
1:14 att han var full av nåd och sanning. Detta syftar på samma ord
som i Ps 98:3 översätts med nåd och trofasthet.
Det var pga. Jesu nåd och sanning, pga. hans trofasta kärlek som han
blev människa. I Johannes 1 så beskrivs ordet som Gud och vi läser i Joh
1:14 hur Ordet (Gud själv) blev kött, alltså människa.

- Han föddes som ett barn och tog sin boning ibland oss och han var
full av nåd och sanning.
Han kom för att uppfylla allt som profeterna hade talat om och detta för
att rädda oss.
Efter att Jesus hade fötts så uppenbarade sig en ängel för ett gäng
herdar i Luk 2:10-11 och sa:
”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela
folket. 11Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han
är Messias, Herren.
- Har du fått bli motagare av denna räddning från syndens makt så
att du kan leva för Gud?
I så fall så är det enda logiska gensvaret att med jubel och glädje prisa
Gud för denna fantastiska räddning. Jesus kom för att ge stor glädje för
hela folket.
- Låt oss på nytt tänka oss in i Guds folks situation att vi befinner oss
vid röda havets strand där Gud just har befriat oss från Faraos arme
och slaveriet i Egypten.
Om du skulle befunnit dig där? Skulle du då inte ha jublat, skulle du då
inte hoppat och dansat av glädje?
- Min vän om du har fått erfara Guds räddning i Jesus så har du ett
ännu större skäl att glädja dig.
Du har inte bara blivit räddad från syndens slaveri, utan du har blivit en
ny skapelse, ett Guds barn.
- Vad hindrar dig från att glädja dig? Är det den svenska hemska
stenansiktes kulturen där man inte kan visa några känslor.

Inser du inte vad som har skett. Vi borde utrycka den högsta formen av
glädje.
- Och en dag när vi fullt ut fattar vad Gud har gjort för oss då
kommer vi att glädja oss inför Gud i all evighet och stämma in med
alla dom heliga i en ny sång precis som Uppenbarelseboken talar
om (Upp 14:3).
Här i Psalm 98 så är det inte bara Guds folk i v. 1-3 som brister ut i
glädjefylld tillbedjan över Guds frälsning utan också i v.4-6 så går
inbjudan ut till hela jorden till alla folk att glädja sig:
4

Ropa till HERREN, hela jorden, brist ut i jubel och lovsång!
5
Lovsjung HERREN med harpa, med harpa och lovsångsljud,
6
med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen,
HERREN!
- Men det är inte bara alla folk med deras instrument som ska brista
ut i glädjefylld tillbedjan, utan också hela skapelsen är på ett
poetiskt sätt uppmannade att jubla över Guds frälsning.
7

Havet ska brusa med allt som fyller det, världen och de som bor i den.
8
Strömmarna ska klappa händer och bergen jubla tillsammans
9
inför HERREN,
- Varför blir dom då uppmannade att göra det? Detta för oss till det
andra skälet till den här glädjefyllda tillbedjan som vi finner i v. 9:
för han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med
rättfärdighet och folken med rättvisa.
- När Gud räddade folket ut ur Egypten så uppenbarades Guds
rättfärdighet där han straffade Egypten för deras onda handlande.
Det är också detta som kommer att ske i framtiden då Gud i sin
rättfärdighet kommer att döma världen med rättfärdighet och folken
med rättvisa.

- Varför blir då folken uppmannade att vara så fulla av glädje över
detta?
Borde det inte vara motsatsen? Vi har ett otroligt stort problem vi
människor och också detta har att göra med synden.
- Vårt problem är inte bara att vi i vår synd är fördärvade i vår
varelse och natur så att vi behöver bli räddade från syndens makt.
Vi har ett minst lika stort problem och det är syndens straff. Pga. våra
synder så förtjänar vi att straffas.
- Vi har alla syndat och gjort uppror mot Gud som universums kung.
Vi har inte underordnat oss hans styre, utan vi vill vara våra egna
kungar där vi själva vill styra.
Och som en rättfärdig kung så måste Gud straffa oss för våra synder.
- Problemet är att syndens straff är döden (Rom 6:23). Om Gud är
rättfärdig vilket han är så kan han inte bara förbise våra synder och
sopa dom under mattan, han måste döma oss.
Och en enda synd är tillräcklig för att Gud måste straffa oss. Jak 2:10
säger att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud gör sig
skyldig till allt. Vi kan inte göra ogjort det vi har gjort.
- Hur mycket vi än försöker så kan vi inte kompensera för det vi har
gjort. Vi är skyldiga och vår synd vittnar emot oss.
Hur kommer det sig då att folken kan jubla över att Gud kommer till
doms och för att styra i rättfärdighet?
- Jo, varför Jesus kom till denna jord för att bli människa var inte
bara för att rädda oss från syndens makt utan också från syndens
straff genom att dö istället för syndare.

Det var därför det var nödvändigt för Gud att bli människa. Att
Gudamänniskan som vi sjung i O helga natt kom ner till denna jord för
att kliva in i vårt ställe.
- Han tog den dödsdom vi förtjänar och vi blir förlåtna inför honom
inte på grund av något som vi kan göra utan helt enkelt om vi bara
vänder oss bort från vår synd i tro till honom för att bli räddade.
Det är detta som är dom glada nyheterna som vi påminns om i jul. Hur
Gud själv blev människa.
- Hur Jesus själv i sin oerhörda kärlek för att tillfredsställa Gud
Faderns rättfärdighet och vrede tar på sig syndares straff och blir
bevisad vara Messias och Herren genom att uppstå från de döda.
Universums kung offrade sig själv för att rädda ett folk till sig.
Och nu erbjuder han alla som omvänder sig och tror att få bli del av hans
rike, att få sina synder förlåtna, slippa evigt straff och för alltid få njuta
av att umgås med honom den mest fantastiske som finns.
- Hur är det med dig min vän? Kung Jesus erbjuder dig räddning från
syndens makt och straff till en underbar evighet.
Men det finns ett problem. Din synd står i vägen. Du måste ta ställning,
är det Jesus eller synden du vill ha?
- Du kan inte vara neutral. Om inte synden tas itu med så leder den
till evigt fördärv.
Släpp taget om synden och underordna dig Jesu Herravälde. Tro på
honom den ende som kan rädda dig från syndens makt och straff.
- Då blir du förlåten inför Gud och undviker ett evigt lidande i
helvetet. Du får dom största anledningarna att glädja dig.
Men minna vänner den allra största anledningen vi har att glädja oss är
inte pga. vad vi blir frälsta ifrån utan vad vi blir frälsta till.

- När det här i Psalm 98:9 talar om Herren som ska komma för att
döma världen så vet vi utifrån NT att det handlar om kung Jesus vid
hans andra tillkommelse.
Men inte bara det. Denna vers talar inte bara om hur Jesus ska döma
världen med rättvisa utan också om hans styre.
- För all evighet så ska Jesus regera. Tänk dig den bästa kungen,
stadsministern eller presidenten du kan tänka dig och sen inse att
de inte ens till en bråkdel kan regera så perfekt som Jesus.
Tänk dig som vi läste i Jes 9:7 att Messias kommer att regera i alla
evighet och han är inte vem som helst.
- Han är den som har älskat oss så mycket att han gått i döden för
oss till och med när vi levde ohämnat i våra synder och som Bibeln
beskriver det i uppror och fiendskap mot honom.
Tänk dig en sådan kärleksfull kung, som alltid vill vårt bästa och aldrig
gör några fel som alltid är där för oss.
- Tänk att få leva med honom i den mest underbara miljö, inga krig,
inget lidande, inga sjukdomar, inga tårar, ingen mer synd, ingen
mer ondska.
Bara han, han, han och att vi i glädje får åtnjuta honom. Min broder min
syster borde vi inte vara dom gladast, dom mest lyckliga personerna i
denna värld.
- Även om vi nu i denna tid får lida, även om vi i denna tid får möta
sjukdom och svårigheter så borde vi vara dom världens lyckligaste
och fulla med den största glädjen på grund av Jesu frälsning.
Vi har fått våra synder förlåtna och är på väg mot en underbar evighet
med Gud. Låt oss inte bli försvenskade med stenansikten utan låt oss
glädja oss i vår underbare kung, frälsare och domare som för alltid ska
regera.

- När predikanten Martyn Lloyd Jones som varit oerhört använd för
Guds rike låg för döden så fick han frågan om han inte sörjde att
han nu inte längre kunde vara aktiv och tjäna Herren som han
tidigare gjort. Han svarade med att citera Luk 10:20
Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era
namn är skrivna i himlen.”
- Detta är det främsta skälet till glädje att våra namn är skrivna i
himlen, att vi har fått våra synder förlåtna och att vi för alltid ska få
vara med Gud.
Till dig som inte är kristen så skulle jag vilja be om ursäkt för oss kristna
för att vi allt för ofta lever i motsägelse till vad vi tror.
- Vi är allt för ofta dåliga representanter och vittnen för frälsningen,
den räddning vi fått erfara och många gånger så beror det på att vi
har blivit så familjära med vad det är vi har blivit räddade ifrån och
till.
Allt för ofta så tar vi frälsningen för givet och utrycker inte den glädje
som är det enda logiska gensvaret till vad Gud har gjort för oss. Förlåt
oss!
- Trots våra brister och tillkortakommanden så vill jag vädja till dig.
Ta inte lätt på vad jag säger: Evig sorg och evig glädje står på spel.
Snart så kommer Jesus komma tillbaks till denna jord både för att fullt ut
rädda dom som satt sin tillförsikt till honom till evig glädje, men också
för att döma dom som förkastat honom till evig sorg.
- Tiden tickar och snart så är det försent. Du måste ta ställning. Evig
sorg eller evig glädje står på spel.
Om vi tar emot Jesu räddning så behöver vi inte frukta den kommande
domen utan kan i glädje vänta på att Jesus ska komma tillbaka då vi
föralltid ska få åtnjuta honom i hans rike.

- Det var just med Jesu andra tillkommelse i tankarna som Isaac
Watts skrev den älskade och välkända julsången: Joy to the World.
Varje år så sjungs den för att komma ihåg Jesu första tillkommelse men
Isaac syftade på Jesu andra tillkommelse då han kommer tillbaks för att
döma världen.
Joy to the world! The Lord is come;
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven, and nature sing.
- Precis som Jesu första tillkomst präglades av glädje för Guds folk så
än mer ska hans andra tillkomst göra det för alla dom som tagit
emot hans frälsning då vi för alltid ska få vara med och glädjas i
honom.
[bön]
Låt oss nu tillsammans i väntan på Jesu andra tillkommelse och
evigheten sluta upp i glädjefull sång över Guds frälsning och dom.

