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 Friheten i Kristus 

 

Jes 38:1-6 
Rom 8:18-23 
Luk 13:10-17 
 
Inledning 

Du kommer att överleva! 
 
Plötsligt var det som om hörde jag de orden inom mig när jag läste dagens 
texter. 
Jag upplevde det som en sammanfattning av budskapet. 
 
Du kommer att överleva! 
Det är ett löfte som är riktat både till mig, till dig och till hela församlingen. 
Vi kommer att överleva! 
 
Gammaltestamentliga texten 

Hiskia, som vi läste om i den gammaltestamentliga texten var inte övertyga om 
att han skulle överleva, men han ville gärna göra det. 
Han hade blivit sjuk och fick veta att han låg för döden. 
Men han ville inte dö och undrade mycket över varför det skulle ske. Så fick han 
av Gud reda på att hans livstid skulle sträckas ut ännu ett tag, femton år till 
skulle han få. 
 
Hiskia var kung i Juda på 700-talet före vår tideräkning. Det står bland annat om 
honom att han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, vilket inte var så vanligt bland 
kungarna på den tiden. 
Han var en av de mest kraftfulla och målmedvetna kungar som suttit på Juda 
rikes tron. Han levde och regerade vägledd av en stark tro och tillit till Gud. 
En av de saker han gjorde var att avskaffa avgudadyrkan. 
Han fick också till stånd en upprustning av tempel- och offertjänsten, han 
återställde alltså ”gudstjänsten”, i alla meningar, till det den skulle vara.  
Hans vilja och målsättning var att återupprätta förbundet med Gud. 
 
Den berättelsen är en levande skildring av hur Gud hör bön och kan hela från 
sjukdom. 
Det är som Gud säger: 
Hiskia, du kommer att överleva, inte för alltid, men ännu en liten tid! 



 
Episteltexten 

I Episteltexten, däremot, får vi ett evighetsperspektiv på detta med överlevnad. 
Paulus säger ”Jag tror inte att det går att jämföra de svåra stunderna nu med de 
goda som kommer”. 
 
Även om vi är förvissade om att det finns ett evigt liv, att det goda ska komma, 
så betyder inte det att vi kan bortse från det som händer nu. Vi lever i den här 
världen, vi lever med ett ansvar för den, men vi lever samtidigt med ett 
evighetsperspektiv. 
 
En av dem som levde med den konflikten var Joe Hill som en gång, i den 
Amerikanska södern, sjöng: ”You get paj in the sky when you die.” (Du ska få 
kalvstek i himmelens höjd) 
Han sjöng det för arbetare och slavar som en kritik mot de som predikade att i 
himlen skulle allt bli bra. En protest mot Frälsningsarmén som sjöng: 
”Det är saligt på Jesus få tro och att vara Guds barn blott av nåd. Det blir härligt 
hos Jesus få bo och där prisa hans trofasta råd.” 
 
Det som Joe Hill inte fattade och som vi också ibland har svårt att grepp är detta 
att samtidigt leva med ett ”både och” samtidigt som vi ”håller isär”. 
Det går att sjunga om hur bra det ska bli en gång om, vi samtidigt, precis som 
Frälsningsarmén gjorde erbjuder ”soppa och tvål”. Den helheten såg inte Joe 
Hill. 
”Du kan inte predika Guds frälsning för någon som fryser och är hungrig”, sa 
William Booth. 
Därför kombinerade man soppa och tvål med gatuevangelisation. 
 
Här och nu kan vi ha det svårt, men vi kan förvänta en befrielse. Det gäller att 
leva med båda perspektiven samtidigt, både för egen del och när vi delar 
evangeliet med andra. 
 
Paulus berättar om att det inte bara är vi människor som har det svårt och inte 
har det som det var tänkt att det skulle vara. 
Även skapelsen har det svårt. Den är inte längre det som den var ämnad att vara 
då Gud skapade den, inte ens på Paulus tid och än värre är det idag. 
Förstörelsens makter är i verksamhet.  
 
 Paulus använder en fantastisk bild som beskriver detta att samtidigt ”hålla isär” 
två erfarenheter, samtidigt som vi lever ”både och”. 
 
”Överallt ser vi skapelsen som är havande. De svåra och plågsamma tiderna 
världen över är helt enkelt värkarna. Och inte bara runt oss, utan även inom oss. 



Guds Ande sporrar oss inifrån. Vi känner också värkarna. Våra ofruktsamma 
kroppar längtar efter förlossningen. Därför blir vi inte mindre av att få vänta, 
lika lite som en blivande mor blir mindre i väntans tider. Vi blir större medan vi 
väntar. Vi ser förstås inte det som gör oss större. Men ju längre vi väntar desto 
större blir vi och desto större blir vårt hopp och våra förväntningar. 
Till dess står Guds Ande vid vår sida och hjälper oss vidare, så fort väntan blir 
för lång.” 
 
Skapelsen lider och vi kan ibland lida, men Paulus vill vända det som sker till 
något konstruktivt när han säger att värkarna, det svåra, är Guds Ande som 
sporrar oss inifrån. 
 
Mitt i suckan och våndan kan både vi och skapelsen bäras av en längtan mot 
evigheten. Vi får leva både ”nu och här” och ”då och där”. 
Sista ordet är inte sagt, förlossningens dag är inte inne ännu, säger Paulus! 
Men det finns frihet för dem som leds av Guds Ande. 
Det finns hopp för dem som tror. 
Det finns förväntan om den största av friheter: att få leva i evigheten. 
Den största friheten återstår – den friheten som också är det slutliga helandet. 
Det är som om Paulus säger: 
Guds barn och skapelsen, kommer att överleva i ett evighetsperspektiv! 

 

Evangeliet 

Lukas berättar om hur Jesus på sabbaten botar en krokryggig kvinna som i arton 
år lidit under sitt handikapp. 
Vi vet inte varför hon gick med krökt rygg, var det av sjukdom, var det av skam 
eller var det kanske någon annan orsak? 
Att Jesus nu hjälper henne ses naturligtvis inte med blida ögon av alla. Där fanns 
till exempel en synagogföreståndare som var starkt kritisk. 
Återigen möter vi detta märkliga handlande av en som borde ha vetat bättre.  
Jesus blir ju inte i den här situationen kritiserad av någon ogudaktig, utan av en 
som verkligen skulle leva i en Gudsrelation. 
Vi får konstatera att lagtolkningen stjälpte och band ibland mycket mer än den 
hjälpte och befriade. 
Detta ger Jesus anledning att tala om den frihet som ligger i att göra gott, bortom 
lagar och regler. 
 
Här handlar det inte om bokstavlig överlevnad, från dödshot till liv. 
Men det handlar om hur det förvridna rätas och rättas till, och visst finns det ett 
överlevnadsperspektiv i detta också. 
Det är som Jesus säger: 
Kvinna du kommer att överleva, trots att vissa besserwissrar inte unnar dig 

detta! 



 
Du kommer att överleva 

Med de här tre berättelser och erfarenheter som bakgrund får vi nu göra 
budskapet personligt, det handlar inte bara om kung Hiskia eller en krokryggig 
kvinna. Det handlar om dig och mig. 
 
Vilket befriande budskap vi får möta!   
Den som tror på Jesus är verkligen fri. För Jesus ensam är herre över liv och 
död, kropp och själ. Friheten i Kristus! 
Det handlar om frihet till liv och överlevnad, mer än frihet från något. 
 
Kanske är det så att vi idag ska applicera texternas budskap på oss mer i andlig 
mening än i fysisk. 
 
Din tro kommer att överleva! 
Ibland har det kanske känts som om den är dödsdömd. Ibland har du kanske 
upplevt den väldigt förvriden och förvanskad. 
 
Men du och jag får, som Hiskia, ytterligare en tid för att vara med om att 
återställa kyrkan, gudstjänsten, livet i tro och tjänst till det som den ska vara. 
Vi får ännu en tid att söka Guds vilja. 
 
Du och jag får ytterligare en möjlighet att förkunna befrielsen från 
förgängligheten och arbeta för att både människor och skapelse ska återställas 
till det som det var tänkt att det skulle vara och leva i kärlekens frihet. 
 
Du och jag får ännu en möjlighet att räta på det som är förvridet och krokigt i 
vår tro och i våra liv. 
Vi får ännu en möjlighet att i lugn och tillit räta på ryggen och stå upp för 
honom som vi tror på. 
Vi kommer att överleva. 

 

Detta är sant, för som vi hörde i inledningsorden ur Psaltarpsalmen: 
Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.  Herren stöder dem som 

vacklar, han rätar krökta ryggar. 

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. 

 

Så kan vi rakryggade, fyllda av frihet, liv och hopp gå framtiden till mötes i 
kärlek och tjänst. Det är att ha frihet i Kristus! 
 
När vi rätar på ryggen kan vi se in i våra medmänniskors ögon, då kan vi se 
behov och längtan och mötas i det. 
 



När vi rätar på ryggen kan vi se in i Jesu ögon.  
 
I mötet öga mot öga händer något. 
Jag är övertygad om att Gud alltid har sitt ansikte vänt mot oss.  
Vår strävan får vara att alltid leva rakryggade och med vårt ansikte vänt mot 
Gud och se in i hans blick, som tar gestalt i Jesus. 
 
I inledningspsalmen 334, sjöng vi ”Blott du har rätten till mitt liv. Så tag mitt 
kluvna jag och gör mig hel och gör mig sann, av kärlek fylld var dag”. 
Det är att ha ”Friheten i Kristus”. 
 
 
  
 
 


