
Glädje i Herren 

Gläd er i Herren alltid (Fil 4:4). 

Glädje i Herren är en särskild styrka i en människas liv. Glädjen i 
Gud är så att säga oljan kring axeln på livets vagn som får denna att 
gå lätt även i de värsta ojämnheter. Har jag min glädje i Gud är alla 
de vassa, giftiga uddar som i tusental finns på vår jord och av vilka 
några varje dag möter oss, liksom lindade i len ull och kan inte 
skada mig. Men saknar jag verklig hjärteglädje då kan minsta 
motgång och bekymmer såra mig, bringa mig missmod och slå 
omkull mitt humör. 
Det ska vara en glädje i Herren. Den glädje som här åsyftas är 
glädjen i Gud, den personliga hjärteföreningen med Gud, en glädje i 
tron på Herren. För vad är tron för något? Det är hjärtats hand. 
Håller jag handen mot ett brinnande ljus, så blir handen varm. Tar 
jag tag i en isbit så blir handen kall. - Med hjärtat tror man och blir 
rättfärdig. När en människa med hjärtat tar fatt om Gud som är liv 
så blir hon levande. När hon tror på Gud den levande glädjens källa, 
blir hon fylld av glädje. 
Men är det då inte rätt och möjligt att glädjas över jordiska ting? Jo, 
visst bara det är en glädje i Gud. Glädjen i Gud sträcker sig till allt i 
livet, så långt som Guds vilja sträcker sig… Den himmelska glädjen 
upptar i sig den naturliga glädjen och gör den ren. Om jag bara kan 
komma djupt in i glädjen i Gud breder den ett skimmer över allt 
omkring mig. Då kan jag som Paulus säger vara tacksam i allting då 
jag vet att motgångar som möter mig på vägen bara är slussportar 
till högre flöden av glädje och fröjd. 

Till ljus och kraft på livets väg sid 125-126


