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1. Du är… du har ……  du kan …… 

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger 
Du är vad Bibeln säger att du är. Du har det Bibeln säger att du 
har. Du kan göra det Bibeln säger att du kan göra. 

Guds ord är Guds tankar 
För att du skall veta vad Gud tänker om dig måste du gå till Guds 
ord. I Guds ord finns Guds tankar nedskrivna, så du kan få reda 
på vad Gud tänker om dig. Vad tänker Gud om dig? 

Gud har höga tankar om dig 
Jes 55:8-9 ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 
än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar.”  

Till Guds ord finns också Guds kraft knutet  
Hur kan Gud ha så höga tankar om dig?  
Han har stora resurser. Han kan förverkliga det han har tänkt.  
Hebr 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt.”  
Guds ord är en lära med kraft som påverkar och förändrar 
människor, även dig. 

Guds tankar förvandlar vårt liv  
Det kommer att förvandla ditt liv om du tar emot dem och gör 
dem till dina.  
Rom 12:2 (1981) ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt 
er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan 
avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom 
och är fullkomligt”.  
När du börjar tänka Guds tankar så kommer ditt liv att förvandlas. 
Och det förvandlas till det bättre, eftersom Guds tankar är högre 
än våra tankar.  
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Du är en Guds-tillbedjare 
Joh 4:23 ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna 
tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana 
tillbedjare vill Fadern ha”.  
Vad vill Fadern ha?  
Det Gud förväntar sig av den nya skapelsen är att den först och 
främst tillber och dyrkar honom.  

Du är skapad att tillbe 
Människan skapades med ett behov och förmåga av att tillbe. 
Men genom syndafallet så har fokus för tillbedjan vänds från 
skaparen till skapelsen.  
Alla människor tillber, men frågan är vad vi tillber? 
Rom 1:25 ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för 
att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är 
välsignad i evigheter, amen”.  
Tänk dig att du ser en fantastisk vacker tavla. Även om du 
beundrar tavlan, så ger du inte äran till tavlan, utan till 
konstnären. På samma sätt är det med Skaparen och skapelsen. 
Det är Skaparen som skall ha äran, även om vi beundrar 
skapelsen.  
Det du dyrkar, det är det du tjänar. Därför är det viktigt vad du 
dyrkar. För att rätt kunna tjäna Gud måste du dyrka honom, eller 
med ett annat ord tillbe honom. 

Du är en sann Guds-tillbedjare  
Vad är en sann Gudstillbedjare? En sann Guds tillbedjare ger 
tillbedjan till rätt person. En sann Guds tillbedjare tillber Gud 
Varför skall vi tillbe Gud?  

Gud är Skaparen  
Det första skälet är att människan är skapelsens krona, så det 
finns inget i skapelsen som är värd vår tillbedjan.  
Varför skall du tillbe något som är lägre än dig själv?  
Den ende som är värd vår tillbedjan är Skaparen.  
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Upp 4:11”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära 
och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och 
blev skapat.”  
Vi skall ta hand om och förvalta skapelsen, men inte tillbe den. 
Det är Gud som Skaparen du skall tillbe.  

Gud är Frälsaren  
Upp 5:12 ”Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev 
slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, 
kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” 
Här beskrivs vad Jesus gjorde för dig på korset, när han bar dina 
synder, och gjorde det möjligt för dig att bli frälst. Detta är ett 
skäl till att tillbe Gud. Han har både skapat och frälst dig. Det 
finns ingen annan som är mer värd din tillbedjan. En sann 
tillbedjare har förstått det och tillber Gud Fadern och Hans Son 
Jesus Kristus. Du är en sann Guds tillbedjare när du tillber Gud.  
 

Frågor till Du är Du har Du kan 
 
Vad är det som förvandlar oss? Rom 12:2 (1981) 

 
Vad vill Fadern ha? Joh 4:23 
 
Vad tillber många människor?  Rom 1:25 
 
Ge två skäl för att tillbe Gud. Upp 4:11, Upp 5:12 
 
Vad är anledning till att du skall tillbe Gud? 
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2. Du är en sann Gudstillbedjare  

Joh 4:23 ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna 
tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana 
tillbedjare vill Fadern ha”.  

En sann tillbedjare har en relation med Gud 
Det som skiljer religion och sann kristendom, är att sann 
kristendom handlar först och främst om en relation med Gud. 
Rom 8:15 ”Vi har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle 
leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi 
ropar: ”Abba! Fader!”  
Vilken relation har en sann Guds tillbedjare?  

Du har en kärleksrelation med Fadern 
Ordet som är översatt med tillbedjan heter "prosyneo" det betyder 
”att komma mot för att kyssa handen, visa vördnad genom att 
kyssa handen, att böja sig i vördnad, "att kyssa, som en hund 
slickar sin husses hand”.  
Att vara en tillbedjare är att i vördnad böja sig och att visa sin 
kärlek och beundran för Gud.  
Luk 7:36-50 ”En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid, och 
han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en 
kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till 
bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja 
och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina 
tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. 
Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén 
som hade inbjudit honom såg det och tänkte: ”Om den mannen 
vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna 
som rör vid honom, att hon är en synderska.” Då sade Jesus till 
honom: ”Simon, jag har något att säga dig.” Simon svarade: 
”Mästare, säg det.” – ”Två män stod i skuld hos en 
penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den 
andre femtio. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han 
skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom 
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mest?” Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle 
jag tro.” Jesus sade: ”Du har rätt.” Sedan vände han sig mot 
kvinnan och sade till Simon: ”Ser du den här kvinnan? När jag 
kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon 
har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 
Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har 
hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud 
med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför 
säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det 
är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet 
förlåtet älskar litet.” Sedan sade han till henne: ”Dina synder är 
förlåtna.” Då började de andra bordsgästerna fråga sig: ”Vem 
är den här mannen, som till och med förlåter synder?” Men Jesus 
sade till kvinnan: ”Din tro har frälst dig. Gå i frid.”  
Kvinnan här var en sann tillbedjare med en kärleksrelation till 
Jesus. Jesus berättar en liknelse för att vi skall förstå vad som är 
grunden till denna kärleksrelation 

Gudomlig förlåtelse är ditt största behov 
Du kan ha olika behov materiella, fysiska, psykiska, andliga eller 
andra behov. Det största behovet som en människa har är behovet 
av gudomlig förlåtelse, ett behov som människan inte kan fylla 
själv.  I liknelsen var en skyldig 500 denarer och en 50 denarer. 
De hade olika stor skuld men det som var gemensamt var att 
ingen av dem kunde betala. 

Männen representerar människan 
Storsyndarna är de som är skyldiga 500 denarer. Den här 
synderskan hade många och synliga synder. De flesta människor 
föraktade henne och såg ner på henne. Det finns människor idag 
som är storsyndare. Människor som gjort många och ”stora” 
synder, och som andra föraktar. Det är lätt för alla att inse att de 
har behov av förlåtelse.  
Men det finns också småsyndare de som är skyldiga 50 denarer. 
Här i berättelsen är det Simon som till det yttre är prydlig och i 
jämförelse med kvinnan nästan kan ses som ett helgon. 
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Visserligen är han inte fullkomlig, men det är små synder han gör 
och ofta är de inte synliga. 
Alla människor ingår i någon av dessa kategorier, storsyndare 
eller småsyndare därför att alla människor har en verklig 
syndaskuld till Gud.  
Rom 3:23 ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” 
I liknelsen berättar Jesus att ingen kunde betala, så båda stod i ett 
hopplöst läge. De var båda beroende av att bli efterskänkta. Så är 
det också med människan ingen av oss kan betala vår syndaskuld.  
Rom 6:23”syndens lön är döden"  
Syndens lön, oavsett storleken, är döden. Vi är beroende av 
gudomlig förlåtelse. Utan gudomlig förlåtelse kan ingen av dem 
bli fri från skuld. I denna liknelse som vi läste står det att 
penningutlånaren efterskänkte skulden för dem båda. 

Penningutlånaren representerar Jesus  
Det är Jesus som kan ge gudomlig förlåtelse. Det är han som kan 
efterskänka dig din skuld.  
Mark 2:7, 10 ”Vem är han som till och med förlåter synder”? 
”Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att 
förlåta synder”.   
Han kan förlåta alla och allt, både småsyndare och storsyndare. 
Det människan inte kan göra det gör Jesus för människan.  
Förlåtelsen är dyrbar för Gud. Den kostade enormt mycket det 
är den mest kostsamma gåvan. Det finns inget som Gud kan ge 
människan som har kostat honom mer. För att kunna ge 
förlåtelsen så måste Jesus dö på ett kors, därför kallas Jesu blod  
1 Petr 1:19”Kristi dyrbara blod”  
Förlåtelsen är värdefull för människan. Den ger människan det 
mest värdefulla en människa kan ta emot, nämligen förlåtelse.  
2 Kor 9:15 ”hans obeskrivligt rika gåva” 
Förlåtelsen är gratis för människan. En gåva som Gud ger.  
Ef 2:8-9 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall 
berömma sig.”  
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En gåva som människan väljer att ta emot eller förkasta. 
Kvinna i berättelsen tog emot ”Dina synder är dig förlåtna”  

Du kan älska Jesus öppet 
Det är denna gåva som för dig in i kärleksrelationen med Jesus. 
”Vilka av dessa kommer att älska honom mest”? Och Simon 
svarar ”Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro” Och Jesus 
sa att det är rätt. Gudomlig förlåtelse visar sig i kärleken till Jesus 

Kärleken till penningutlånaren representerar kärleken 
till Jesus 
Vad betyder den gudomliga förlåtelsen för dig?  Det visar sig i 
din kärlek till Jesus. Vad betydde Jesus för Simon?  
Vad gjorde Simon för Jesus? Inget, det var normal hövlighet att 
ge vatten till fötterna. Att ge en välkomstkyss var en 
vördnadsbetygelse, det gjorde han inte. Och att smörja huvudet 
var en hedersbetygelse, det gjorde han inte. Jesus betydde inget 
för Simon, fast han hade bjudit hem honom.  
”När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina 
fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat 
dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men 
sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du 
smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter 
med balsam”.  
Varför visade Simon ingen kärlek till Jesus?  Han insåg inte 
sitt behov av gudomlig förlåtelse.   

Vad betydde Jesus för kvinnan?  
Hon gjorde inte det man skulle utan mycket mer. Hon tvättade 
hans fötter med sina tårar, hon kysste han fötter hela tiden, som 
var ett tecken på underkastelse. Hon smörjde hans fötter, en stark 
hedersbetygelse. Hon gick långt i sitt sätt att visa kärlek. Många 
skulle säga för långt. Men det gjorde hon inte, hon var en sann 
tillbedjare. Dessa uttryck kom utifrån hennes kärlek till Jesus. 
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Vad var det som fick henne att älska Jesus öppet?  
Jesus ger oss svaret han säger: ”Hon har fått förlåtelse för sina 
många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek”.  Hon hade 
förstått sitt behov, tagit emot förlåtelsen och den hade förvandlat 
henne. Den gjorde henne till en sann tillbedjare. 

Vad betyder Jesus för dig? 
Om Jesus skulle ge dig en miljon kronor vad skulle Jesus betyda 
för dig då? Om Jesus botade dig från en obotlig sjukdom vad 
skulle Jesus betyda för dig då? Har du insett att det största undret 
som du kan få vara med om redan har skett i ditt liv, du har tagit 
emot gudomlig förlåtelse. Det är större än alla andra under. Vad 
betyder Jesus för dig? Har du en kärleksrelation med Jesus som 
tar sig offentliga uttryck.  
Älskar du honom och vågar du visa det öppet?  
Du är en sann gudstillbedjare som har en kärleksrelation till 
Jesus.  
 

Frågor på Du är en sann gudstillbedjare 
 
Vad är människans största behov? Luk 7:48 
 
Vad kan Jesus göra här på jorden? Mark 2:10 
 
Vem representerar vem i liknelsen? Luk 7:36-50 
 
Hur visade Simon att Jesus inte var viktig för honom?  
 
Hur visade kvinnan att Jesus var viktig för henne?   
 
Vad betyder Jesus för dig? 
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3. Du kan tillbe i Ande och Sanning 

Du är en sann gudstillbedjare och har en kärleksrelation med 
Jesus, som tar sig uttryck i att du vågar visa din kärlek till honom. 
En sann gudstillbejare kan tillbe i ande och sanning som det står i  
Joh 4:23 "alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande  
                 och sanning"  

Du kan tillbe i ande 
Att tillbe Gud måste ske inifrån, ifrån din ande. Guds närvaro är 
något som din ande längtar efter.  
Ps 42:2-3 ”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar 
min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den 
levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds 
ansikte?”  
Luk 10:38ff ”Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en 
kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en 
syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till 
hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle 
ställas i ordning, och hon gick fram och sade: ”Herre, bryr du 
dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? 
Säg nu till henne att hon hjälper mig.” Herren svarade henne: 
”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så 
mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda 
delen, och den skall inte tas ifrån henne.”   
Maria valde att sitta vid Jesu fötter och lyssna till honom. Det 
finns inget som är viktigare än att leva i en nära relation med 
Jesus. Det är utgångspunkten för allt du gör för Gud. 

En kärleksrelation leder till kärlekshandlingar 
Joh 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar 
                 av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”  
Ur denna kärleksrelation kom en kärlekshandling. Det var ur 
denna relation som Maria gav det bästa hon hade.  
Joh 12:1-8 ”Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där 
Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De 
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ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och 
Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog 
Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter 
och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från 
oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle 
förråda honom, invände: ”Varför sålde man inte den här oljan 
för trehundra denarer och gav åt de fattiga?” Det sade han inte 
därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var 
en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade 
hand om. Jesus sade då: ”Låt henne vara, hon har sparat denna 
olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, 
men mig har ni inte alltid.”  
Vi ser här att när Maria valde att ta tid och vara i Jesu närvaro, så 
betydde det att hon gjorde rätt sak, i rätt tid. Hon smorde Jesus 
inför hans död och hon gav en ”flaska dyrbar äkta nardusolja” 
som var värd ca 300 dagslöner. Hon var beredd att ge mer, än vad 
de flesta andra var beredda att ge. Hon gav det på grund av kärlek 
och hon gav i överflöd. En sann kärleksrelation som sker i ande, 
kommer alltid att leda till kärleks handlingar.  

Du kan tillbe i sanning 
Du tillber Gud utifrån din relation med Gud. Men det stod också 
att en sann tillbedjare tillber i sanning.  
Vad innebär det att tillbe i sanning? 

En sann tillbedjare tillber enligt Guds ord 
Joh 17:17 ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”  
Guds ord är sanningen. Att tillbe inifrån betyder inte att man 
tillber som man själv vill. Det finns något som vi har att följa.  
Hebr 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är 
skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det 
skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över 
hjärtats uppsåt och tankar”.  
Här står det att Guds ord är en domare över hjärtats uppsåt och 
tankar. Allt som vi upplever på insidan, bedöms utifrån om det 
stämmer överens med Guds ord.  
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David hade brutit mot Guds bud han hade begått äktenskapsbrott 
och sett till att kvinnans man blev dödad i strid. Självklart var 
detta något som var fel och som förstörde Davids förhållande till 
Gud. Då kom en profet till David och avslöjade honom.  
2 Sam 12:13 ”Då sade David till Natan: ”Jag har syndat mot 
HERREN.” Natan sade till David: ”Så har också HERREN förlåtit 
dig din synd. Du skall inte dö.” 
När David konfronterades med sanningen korrigerade han sitt liv 
efter sanningen. Han försökte inte längre dölja sin synd, utan 
bekände och fick förlåtelse. En sann tillbedjare låter sanningen 
korrigera sitt liv. 
 

Även i tjänsten för Gud är sanningen viktig för en tillbedjare. 
David ville föra Herrens ark upp till Jerusalem. Han satte arken 
på en kärra och körde upp den. På vägen upp så snubblade en av 
oxarna till och en man som hette Ussa tog tag i arken. När han 
gjorde det föll han död ner till marken. David blev så förskräckt 
att han inte vågade ta upp arken till Jerusalem. Men när han fick 
höra vilken välsignelse det var att ha arken, så han ville ha upp 
den till Jerusalem. När han skulle ta upp den andra gången så står 
det att de bar arken.  
2 Sam 6:13 ”När de som bar HERRENS ark hade gått sex steg  
                     framåt, offrade han en tjur och en gödkalv.”   
Varför bar de arken denna gång? David hade upptäckt i Guds ord 
att Herrens ark skulle bäras, och då lät han sig korrigeras. Och 
handlade efter det han hade upptäckt i sanningen, Guds ord. 

En sann tillbedjare kan tillbe frimodigt 
När man tillber i sanning kan man vara frimodig även om man 
kan bli kritiserad. När Maria satt vid Jesu fötter blev hon 
kritiserad av sin syster Marta. När hon tillbad Jesus genom att 
smörja honom med den dyrbara oljan så kritiserades hon av 
Judas.  Men Jesus gav henne rätt, och Jesus är sanningen. 
När David dansade med all makt så fick han kritik av sin hustru 
men beröm av Gud och Gud är sanningen.  
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Om du tillber enligt Guds ord så ger Gud dig sitt beröm. Du kan 
vara frimodig även om människor kritiserar dig, och inte förstår 
dig. Det viktigaste är att tillbedjan stämmer med Guds ord. Att 
den kommer inifrån och att den utförs enligt Guds ord. 
Joh 8;32 ”ni skall lära känna sanningen och sanningen skall  
                 göra er fria”  
Det viktigaste för en sann tillbedjare är att tillbedjan gläder Jesus, 
att Jesus blir glad. Du är en sann Gudstillbedjare och du kan tillbe 
i ande och sanning 
 

Frågor på Du kan tillbe i Ande och Sanning 
 
Vad innebär det att tillbe i ande? Joh 7:38, Luk 10:38-42 
 
Vad leder kärleksrelationen till? Joh 12:1-8 
 
Vad innebär det att tillbe i sanning?  
2 Sam 12:13, Joh  8:32, Hebr 4:12 

 
Vad gör dig till en sann tillbedjare? 
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4. Du är en lovprisande Guds-tillbedjare 

Du är en sann tillbedjare som tillber Gud i ande och sanning. Du 
är en lovprisande tillbedjare.   
Ps 150 ”Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i 
hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa 
honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, 
prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och 
dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom 
med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. 
Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja!”  
En uppmaning att prisa Gud som kommer ifrån Guds ord. 

Vad är lovprisning? 
”Lovprisning är att förhärliga, upphöja och berömma Gud, Hans 
egenskaper, och gärningar. Antingen hörbart, synbart, eller 
genom en kombination av dess uttryckssätt” 
Lovprisning innebär att du upphöjer och berömmer Gud  
Ps 150:2 ”Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom  
                för hans stora härlighet.”  
Du kan göra det genom att du talar om vem Han är. Eller genom 
att tala om vad Gud gjort för sitt folk.  

Lovprisning är inte lovprisning förrän den hörs eller syns  
Ps 26:7 ”för att höja min röst till tacksägelse”  
Ps 63:5 ”Så skall jag lova dig ...i ditt namn skall jag upplyfta  
               mina händer”  

Du har en fri vilja  
Du själv väljer om du vill lovprisa Herren eller inte. 
Ps 34:2”Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara  
              i min mun”  
Ps 145:1 ”Jag vill upphöja dig min Gud”  
Ps 146:2 ”Jag vill lova Herren”  
Att lovprisa Herren är ett beslut som du själv tar. 
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Du har möjlighet att prisa Herren oavsett plats 
Ps 149:2”må de jubla på sina viloläger”  
Ps 22:26 ”skall min lovsång ljuda i den stora församlingen.”  
Ps 96:3 ”Omtala bland hedningarna hans ära.” 

Du har möjlighet att prisa Herren oavsett omständighet 
Du kan prisa Herren när du känner för det.  
Jak 5:13 ”är någon glad, skall han sjunga”  
När Israel blev räddat ut ur Egypten genom ett stort under av 
Herren, prisade de Gud. De hade varit med om ett under och var 
både glada och förundrade över Guds storhet. Så lovprisningen 
kan vara fylld av känslor och ljud i sin beundran av Gud.   
Du har möjlighet att prisa Gud när du inte känner för det.  
Hab 3:17-18”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger 
ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. 
Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen. 
Men jag vill jubla i HERREN och glädja mig i min frälsnings 
Gud.”  
Här verkar det som ingenting går rätt utan allt går fel. Men ändå 
prisar Habackuk, Herren sin frälsnings Gud. Det finns alltid 
anledning att prisa Gud även om det inte alltid känns så.  
Lovprisningen styrs av din vilja, inte av dina känslor. 
Lovprisning innehåller känslor men styrs inte av känslor.   
Om vi ser på Paulus och Silas i Apg 16 så hade de blivit piskade 
och kastade i fängelset, för sin tro. När de sitter i fängelset, så 
lovprisar de Gud istället för att klaga. De använde sin vilja till att 
prisa Gud. När de prisade Gud fick de vara med om ett under. 
Marken skakade och dörrarna öppnades. De blev fria, 
fångvaktaren och hela hans familj blev frälsta och döpta.  

Du har möjlighet att prisa Gud alltid 
Ps 34:2 ”Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara 
               i min mun”  
Ps 146:2 ”Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill  
               lovsjunga min Gud så länge jag är till”.  
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Hebr 13:15 ”Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets  
offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn”.  
Du är fri att lovprisa Herren, du själv väljer när du skall göra det, 
det är inte tid plats eller omständigheter utan ditt hjärta som avgör 
det.  
 

Frågor på Du är en lovprisande Guds-tillbedjare 
 
Vad är lovprisning?  
 
Vem bestämmer när du skall prisa Gud? Ps 34:2,Ps 146:2 
 
Var kan du prisa Gud? Ps 149:2, Ps 22:26, Ps 96:3 
 
I vilka omständigheter kan du prisa Gud? 
Hab 3:17-18 , Jak 5:13 
 
När kan man prisa Gud?   Ps 34:2,Hebr 13:15 
 
När och hur prisar du Gud? 
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5. Du kan prisa Gud på många olika sätt 

Bibeln uppmanar dig att prisa Gud, och du är fri att göra det. 
Lovprisning är ett sätt för dig att uttrycka din kärlek till Jesus. 
Den kommer från din relation med Jesus  
Hur tar sig lovprisningen uttryck i Bibeln? 

Du kan lovprisa Herren med ord 
Ps 45:2 ”Mitt hjärta flödar över av sköna ord.”  
Du kan forma egna ord av lovprisning, tacka och lova Gud från 
ditt eget hjärta. Du kan höja din röst till tacksägelse som det står i  
Ps 26:7 ”För att höja min röst till tacksägelse”.  

Du kan lovprisa Herren med sång  
Ps 22:4 ”Och dock är du den Helige, den som tronar på Israels 
lovsånger”  
Vi sätter melodi till ord av beundran av och tacksägelse till Gud. 
För allt Han är, allt han gör och har gjort.  

Du kan lovprisa Herren med musik 
Ps 150:3 ”Lova honom med basunklang ..psaltare, ..harpa, .puka  
Du kan använda musik, med eller utan text, och prisa Gud. 

Du kan lovprisa Herren med jubel 
Ps 81:2 ”Höj glädjerop till Gud vår starkhet, höj jubel till Jakobs  
              Gud”  
Du har säkert varit på någon eller sett något idrottsarrangemang, 
då vet du vad glädjerop och jubel är.  

Du kan lovprisa Herren i Anden 
Du kan också använda detta bönespråk när du prisar Gud. Det är 
att be eller sjunga i anden.  
1 Kor 14:15 ”Jag vill be med min ande ..Jag vill sjunga med min  
                      ande .” 

Du kan lovprisa Herren med lyfta händer 
Hur syns lovprisning? Det visar sig genom kroppen. Du kan 
använda din kropp på olika sätt när du prisar Gud.  
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Ps 63:5 ”Så skall jag lova dig ..., i ditt namn skall jag upplyfta  
               mina händer”  
Varför skall du lyfta dina händer?  När ett barn möter sina 
föräldrar, så sträcker de ofta sina händer, för att de skall ta upp 
dem i famnen. När du möter din himmelske Far kan du göra det 
samma. Att lyfta händerna är också att ge upp. Du ger upp inför 
Gud, och låter Han vara Herre i ditt liv. Du låter hans vilja få ske 
med dig. Att lyfta händerna är också ett tecken på att ta emot. När 
ett barn vill ha något så sträcker det ut händerna. Du sträcker dina 
händer mot Gud och förväntar dig att få något från honom.  

Du kan lovprisa Herren med handklappning 
Ps 47:2 ”Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med  
               fröjderop”  
Det är självklart att också Gud är värd en applåd.  

Du kan lovprisa Herren stående 
Ps 135:1-2 ”Lova Herrens namn.. ni som står i Herrens hus”  
Att stå upp talar om respekt. Gud är den person i universum som 
vi visar störst respekt för, och som vi verkligen beundrar. Därför 
är det naturligt att vi står upp inför honom. Att stå upp hjälper dig 
också att vara alert och koncentrerad 

Du kan lovprisa Herren genom att böja knä 
Ps 95:6 ”Kom låt oss tillbe och nedfalla, låt oss knäböja för  
               Herren ...”  
Det visar också respekt och underdånighet inför Gud den högste. 

Du kan lovprisa Herren med dans 
Ps 150:4 ”Lova honom med puka och dans”   
Ps 149:3 ”Må de lova hans namn under dans” 
Ps 30:11 ”Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång”.  
När Israel hade vandrat genom Röda havet så ledde Mirjam, 
Mose syster, alla kvinnor i en dans till Guds ära. ( 2Mos 15:20-
21) Vi ser också hur David dansade inför Guds ansikte när de 
förde arken upp till Jerusalem. (2Sam 6:14-16) Så dansen är ett 
sätt att prisa Gud på. 
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Vi har tagit upp några sätt att prisa Gud på, sätt som du kan 
använda. Det finns säkert fler sätt att prisa Gud på. Det är viktigt 
att du prisar Gud i sanning, det vill säga i harmoni med Guds ord. 
Att lovprisa Gud är en viktig tjänst för dig som kristen, så ta vara 
på den och utöva den så ofta du får tillfälle till det. 

                 
Frågor på Du kan prisa Gud på många olika sätt 
 
Vet du några olika sätt att prisa Gud på? 
Ps 63:5, Ps 135:1-2, Ps 81:2, 1 Kor 14:15, Ps 45:2 

Ps 22:4, Ps 149:3, Ps 95:6, Ps 47:2, Ps 150:3 

 
    Vilka sätt har du prisat Gud på? 
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6. Du är en offrande Guds-tillbedjare 

Du är en sann tillbedjare som tillber Gud och som lovprisar 
honom. Att lovprisa Gud är rätt men det är inte alltid lätt. Därför 
uppmanar Gud oss att offra lovets offer  
Hebr 13:15 ”Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets 
offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn”.  
Som kristna ger vi olika offer  
1 Petr 2:5 ”..ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga 
offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje”.  
Rom 12:1”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds 
barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och 
heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.” 
Fil 4:18”Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog 
sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett 
rätt offer, som Gud tar emot med glädje”.”  
Hebr 13:16 ”göra gott och dela med er: sådana offer behagar 
Gud” 

Lovets offer behagar Gud 
Hebr 13:15-16”Låt oss därför genom honom alltid frambära 
lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 
Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har 
Gud behag till”.  
Ps 27:6 ”Jag vill offra jublets offer i hans hydda, jag vill sjunga 
till HERRENS ära och lova honom”.  
Ps 50:23 ”Den som offrar lovets offer ärar mig.   
Ps 107:22”de må offra lovets offer och förkunna hans verk med  
                  jubel”  
Ps 116:17 ”Åt dig vill jag offra lovets offer, HERRENS namn vill  
                   jag åkalla”.  

Du har ett pris att betala 
2 Sam 24:24 ”Men kungen svarade Arauna: ”Nej, jag vill köpa 
det av dig för ett bestämt pris, för jag vill inte offra åt HERREN, 
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min Gud, brännoffer som jag har fått för inte.” Så köpte David 
tröskplatsen och boskapen för femtio siklar silver.”  
David förstod att det är inget offer, om det inte kostar något.  

Lovets offer är ett offer när det kostar något 
Hebr 10:14 ”Genom ett enda offer har han för alla tider gjort 
dem som helgas fullkomliga”.  
Det betyder att det kostade något för Jesus när han skulle frälsa 
dig. Ja, det kostade honom allt.  
När Abraham efter lång väntan äntligen hade fått sin son. Så bad 
Gud honom att offra sin son. Offer är ett offer, när det kostar 
något. Lovets offer är ett offer när det kostar något att offra det. 

Är det alltid ett offer att prisa Gud?  
Ibland är det inget offer utan det är naturligt och självklart. När 
allt går dig i händerna, allt fungerar bra. Du ser hur Gud verkar 
och svarar på dina böner. Eller när dina vänner blir frälsta, då är 
det inget offer att lova Gud. Men ibland känner du inte för det. 
Att lovprisa Gud mitt i svårigheter, relationsproblem, sjukdom, 
sorg, frestelser eller i ekonomiska problem då är det ett offer.   

Lovets offer kostar det som säger ”Lova inte Herren” 
Ibland kan omständigheter säga, prisa inte Gud.  
Hab 3:17-19 ”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken 
ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen 
föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i 
stallen. Men jag vill jubla i HERREN och glädja mig i min 
frälsnings Gud. HERREN, Herren är min starkhet. Han gör mina 
fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.”   
Omständigheterna skrek emot honom: Prisa inte Gud!!! Men 
Habakuk hade bestämt sig för att offra lovets offer och det gjorde 
han ”Men jag vill jubla i Herren min frälsnings Gud” 
Det kan även vara omgivningen som säger lova inte Gud. När 
Jesus red in i Jerusalem så började lärjungarna att prisa Jesus. 
Och detta retade omgivningen, speciellt de religiösa ledarna.  
Luk 19:39 ”Mästare säg åt dina lärjungar att sluta”  
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Det kan vara djävulen, som vill få dig att sluta prisa Gud.  
Ps 8:3 ”Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt 
för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.”  
Det finns ett inre motstånd i människan mot att prisa Gud. 
Det motståndet kallar Bibeln köttet. Det kan vara egna tankar, 
känslor, bekvämlighet, själv-medömkan eller något annat som 
säger: prisa inte Gud. David säger så här till sig själv  
Ps 103:1 ”Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa 
                 hans heliga namn!”  
Det offer som Gud begär av dig måste du själv ge 

Du kan få igen mycket 
Om Gud begär ett offer av dig är det inte för att ta ifrån dig något, 
utan för att ge dig något.  
Luk 18:28-30 ”Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig.” Jesus 
sade till dem: ”Amen säger jag er: Var och en som har lämnat 
hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds 
rikes skull, skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, 
och sedan evigt liv i den kommande världen.”  

Lovets offer ger mer än det kostar 
Just när vi offrar något så kan det upplevas tungt och svårt. Men 
det ger mer än det kostar.  

Lovets offer ger seger.  
Vid ett tillfälle låg Israel i strid med ett annat folk. I stället för att 
ställa de beväpnade männen först, ställde de upp människor som 
skulle lova Gud.  
2 Krön 20:21-22 ”Sedan han hade rådgjort med folket, ställde 
han upp sångare som skulle prisa HERREN i helig skrud, medan 
de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga: 
”Tacka HERREN, ty hans nåd varar i evighet.”  Det kändes nog 
inte så härligt men det gav en fantastik seger. ”Och när de 
började att sjunga och lova, lät HERREN ett angrepp komma 
bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs 
bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna”  
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Lovets offer ger befrielse 
En man som hette Jona flydde från Gud och det uppdrag Gud 
gett honom. Men han kom i svårigheter och blev kastad i havet 
från en båt. En stor fisk svalde honom och när han låg i fiskens 
mage så började han prisa Gud.  
Jona 2:10-11 ”Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har 
lovat vill jag infria. Frälsningen är hos HERREN!” Och HERREN 
talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land”. Det 
var säkert ingen härlig upplevelse att ligga i en fiskmage. Jona för 
att offra lovets offer, och de ledde till befrielse. Han blev kastad 
upp på land. 

Lovets offer ger väckelse  
Två män hade predikat om Jesus. På grund av detta blev de 
slagna och satta i fängelse. I denna situationen var det inte läge 
att prisa och tacka Gud. Men vad gjorde Paulus och Silas?  
Apg 16:25-27 ”Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng 
lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. 
Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i 
sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och 
allas bojor lossnade och föll av.”  
När de offrade lovets offer så blev de befriade av Gud och 
fångvaktaren och hela hans familj blev frälsta och döpta.  
Apg 16:30-33 ”Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, 
vad skall jag göra för att bli frälst?"  De svarade: "Tro på 
Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." Och de 
predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 
Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och 
tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj 
döptes genast.”  
 

Du är en ny skapelse i Kristus och en av dina uppgifter är att vara 
en sann Guds-tillbedjare. Du är en sann Guds-tillbedjare. Du kan 
tillbe i ande och sanning. Du kan välja att prisa Gud på många 
olika sätt. Du kan även offra lovets offer, även om det kostar så 
ger det mer. 
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Frågor på Du är en offrande Guds-tillbedjare 
 
Vad uppmanas du att göra i dessa bibelställen?   
Hebr 13:15, Ps 27:6, Ps 50:23, Ps 116:17 
 
Vad är det som kan säga ”prisa inte Gud”? 
Luk 19:39, Ps 103:1, Hab 3:17-19   
 
Vad kan lovets offer ge? 
Apg 16:25-33, 2 Krön 20:21-22, Jona 2:10-11 
 
Vad innebär det att offra lovets offer? 

 
 

Vad minns du om  
 

- Du är du har du kan 
- Du är en sann gudstillbedjare 
- Du kan tillbe i ande och sanning 
- Du är en lovprisande gudstillbedjare 
- Du kan prisa Gud på många olika sätt 
- Du är en offrande gudstillbedjare 
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