
Frihet i Kristus 
 
Ta ordet frihet, blunda och se vad det ger dig för associationer i din 
tanke.  
 
För en del av oss är ordet frihet grymt positivt. Biskop Tomas i 
Strängnäs skrev 1439 en politiskt laddad låt inför valet 1440, där 
slutraden är ”Frihet är det bästa ting, där sökas kan all världen 
omkring”.  
 
I många delar av världen så längtar människor efter bokstavlig frihet 
från slaveri, diktatur, trafficking, svält & krig. I vår del av världen 
längtar vi ofta istället efter känslan av frihet.  
 
Och då kan frihet upplevas som Janis Joplin sjunger innan hon dog i 
en överdos heroin 1970 ”Freedom is just another word for nothing left 
to loose” Frihet är bara ett annat ord för att det inte finns något kvar att 
förlora. I vårt samhälle har friheten blivit tom, frånvaron av hinder blev 
istället frånvaro av gemenskap, trygghet och mening. Människor är 
fullständigt fria, men irrar runt ensamma och meningslösa i tillvaron 
utan någon historia och berättelse att koppla ihop med.  
 
Frihet från – kan bli en frihet där det inte finns något kvar att förlora. 
Frihet till – sätter in oss i ett sammanhang, vi blir inkluderade. 
 
Det är just det som Jesus erbjuder när han talar om frihet. Det finns 
givetvis en frihet från också. Har du läst Romarbrevet och 
Galaterbrevet som skrevs av Paulus så vet du att i Jesus finns en 
frihet från lagen. Jesus växte upp i det judiska samhället, kunde 
lagbuden som finns nedtecknade i Torah, det vi kallar Moseböckerna i 

gamla Testamentet, han var en del av traditionen, och ändå bryter 
han gång på gång med de lärdas uppfattning om vad lagen sa. Lagen 
som från skratch var i sitt väsen god, hade i förlängningen blivit ett 
förtryck något som exkluderade, utestängde människor från Guds 
närvaro.  
Rom 8:1-4  
    Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus 
Jesus. [2] Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har 
gjort mig fri från syndens och dödens lag. [3] Det som lagen inte 
kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det 
gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och 
sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. [4] 
Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som 
lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.  
Gal 5:1  
    Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt 
ingen lägga på er slavoket igen. 
 
 Där lagen exkluderade människor som inte pallade tycket att leva upp 
till lagens alla bud, kommer Jesus med nåd och säger jag har dött för 
dig, tagit all press som lagen la på dig och du får komma som du är 
därför att jag älskar dig så mycket. Så Jesus börjar inkludera 
människor vilket vi kan se i evangelierna. Han inkluderar 
prostituerade, skattesmitare, kvinnor, olika etniska grupper, 
gerillamedlemmar, kriminella – allt till lagens väktares totala frustration 
och vrede. Till den friheten har Jesus befriat dig, till det vi kallar 
frälsning bara av nåd och till förlåtelse utan gräns. Låt ingen lägga på 
dig slavoket igen. Jesus inkluderar även idag – dig och mig. Ger oss 
frihet från lagen, från allt som vill binda oss i livet, frihet till vänskap 
med Gud, till vänskap till alla andra inkluderade, men också till ansvar 



och till tjänst. Martin Luther sa en gång: ”En kristen är en fri herre över 
allting och ingen underdånig, en kristen är allas tjänare och var man 
underdånig.”  
 
Så mitt i vår frihetslängtan så står Jesus där och säger att det är jag 
som är nyckeln till sann frihet. Frihet som inte leder till tomhet och 
meningslöshet. 
 
Joh 8:31b-32  
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. [32] Ni skall lära 
känna sanningen, och sanningen skall göra er fria."  
 
Så det är i relation till Jesus som vår sanna frihet finns. Om ni 
verkligen lyssnar och följer mig så ska jag leda er till sanningen och 
sanningen ska befria er när ni förstår vem jag är och vem ni är i mina 
ögon, säger Jesus. 
 
Den friheten finns tillgänglig för alla och utan den är vi bundna till 
döden, till rädsla, till olika sorters begär och missbruk som fångar oss. 
Men i vänskapen med Jesus finns möjligheten att bli befriade.  
Joh 8:36  
    Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria.  
 
Sen finns ju alltid möjligheten att missbruka vår frihet. Vi har en 
benägenhet att testa gränserna, hur långt kan jag gå? Hur många 
dagar i veckan kan jag ta ett glas vin utan att bli alkoholist? Hur fort 
kan jag köra med bilen utan att den sladdar av vägen? Hur länge kan 
jag predika innan församlingen somnar? 
 
Paulus skriver i 1 Kor 6:12  

    Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – 
men ingenting får ta makten över mig.  
 
Det finns en fara i friheten och det är därför som det finns gränser i 
friheten så inte vår frihet leder oss in i andra missbruk – allt är inte 
nyttigt för oss. Och det är när vi kommer bort från Jesus som vi också 
kommer bort från friheten. 
 
När man ser på den första unga kyrkan så ser man människor som 
blivit fria i Jesus, fria från all slaveri under religiositet, demoni, politiskt 
och socialt förtryck – en frihetsrörelse som hade kraften att omvandla 
ett helt imperium. Slavar reste sig och stod sida vid sida med tidigare 
slavägare, män och kvinnor tjänade i frihet - alla är vi ett i Kristus. 
Denna frihetsrörelse har genom historien återkommit gång på gång – 
och när den svenska frikyrkorörelsen, som vi är en del av, växte fram 
under slutet av 1800-talet så var det en frihetsrörelse som banade väg 
för nya missionshus, nya organisationsformer, missionsrörelser. 
 
Nu lever vi i Sverige och den kristna kyrkan är en marginaliserad 
företeelse. Våra verksamhetsformer som en gång bröt fram i 
frihetsrörelsen på 1800-talet har stagnerat och förlorat mycket av sin 
relevans. Vi har blivit ett utbud av många i fritidssektorn ihop med 
dokusåpor, golfbanan och semestertrippen. Det som våra förfäder 
upplevde som befriande, livsförvandlande liv, blir många ggr för vår 
tids kristna generationer förpliktelser och krav utan relevans till 
vardagslivet. Men det är dags för en ny frihetsrörelse som än en gång 
bryter ny mark, som flyttar fokus från söndag till vardag, från 
kyrklokaler till köksbordet, från uppträdande till delaktighet, en 
frihetsrörelse där vänskap, äkthet, sanning, vardaglighet är vägar fram 
till ett nytt andligt skeende i vårt land. Där kan du och jag vara med – 



fria i Kristus! Men då måste både du och jag våga släppa lite på 
kontrollen, på vanan, på traditionen, på vår bekvämlighet, på vår 
lagiskhet. All väckelse, alla frihetsrörelser i kyrkans historia har varit 
stökiga och röriga, men också fantastiska och oerhört betydelsefulla. 
Vill du vara med? 
 
Inbjudan 

- Till sanningen, till Jesus, till frälsning, till befrielse 
- Till frihetsrörelsen som bryter ny mark 

 
 
 
 
 


