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Friheten i Kristus 

Andra Mosebok 23:10-12, Galaterbrevet 4:31-5:6, Markusevangeliet 2:23-28 

  Om man gör en sammanfattning av söndagens bibeltexter, under temat ”Friheten i Kristus”, så 
ser man att de visar en möjlighet att leva befriade från de bördor som hindrar oss från att vara 
helhjärtat goda. Vilket erbjudande! Vilken utmaning! Fri att leva helhjärtat gott! 
 
  På Jesu tid fanns det en mängd lagar och påbud som reglerade varenda del av livet. Meningen 
med dem var att de skulle vara hjälpmedel, ett slags ramar för folket att leva inom, så att man 
kunde leva så rättfärdigt och nära Gud som möjligt.  
Det ursprungliga syftet var att det goda livet skulle få utrymme. Men de goda hjälpmedlen hade 
mer och mer blivit hinder för livet. Det gällde att hela tiden vara på sin vakt så att man inte 
överträdde något bud. 
 
  Det var inte bara Jesu samtid som försökte reglera livet och trodde att man gav hjälpmedel för en 
riktig livsföring. På samma sätt har man under århundrandena därefter försökt hitta den ultimata 
regeln som ger oss lösningen för hur vi ska leva.  
Även om längtan varit ärlig så har resultatet blivit felaktigt, det har medfört att blicken mer och 
mer vänts utåt för att se var gränserna för vårt handlande går och mindre och mindre inåt mot 
centrum, mot Jesus.  
Jesus vill hjälpa oss att byta perspektiv när han visar på att det inte finns något som kommer 
utifrån, lagar eller andra påbud, som kan göra oss fria. Friheten kommer inifrån och ges av Jesus 
som befriar till kärlek och tjänst. Jesus säger: ”allt ni behöver är en tro som fungerar genom 
kärleken”. 
 
  Även idag lever vi med en mängd lagar, både formella och informella. Somliga är självklara, 
andra kämpar vi med att hålla, inte minst de informella. Det finns en hel del, som medvetet eller 
omedvetet, binder oss. Vi behöver våga närma oss själva och fundera över om vi ska ha det på det 
viset. Vi behöver fundera över vad eller vem som lägger mönstret för hur våra liv ska gestaltas. 
 
  Söndagens tema ”Friheten i Kristus” ger oss en påminnelse om vikten av att vända våra sinnen 
från det problematiska att hitta rätt bland alla lagar, regler och påbud för att istället fråga ”Vad 
skulle Jesus göra?”, ”Vad skulle Jesus säga?”, ”Vad skulle Jesus tänka?”  
Jesus vill befria oss från det tryck som får oss att tro att vi genom våra gärningar kan åstadkomma 
vår frälsning och leva ett rättfärdigt liv. Han vill befria oss till kärlek och tjänst. 
Det handlar om att leva i en sådan relation till Jesus att han färgar av sig på oss. Att han syns i det 
vi är och gör. 
Efterföljelsen börjar och fortsätter med att det just nu finns en hand att hålla i, en väg att gå på, ett 
sällskap att göra för resten av våra liv. 
Det är något annat än att följa yttre bud, förordningar och förväntningar. Det är att leva i friheten i 
Kristus och låta den helig Ande stimulera till egna beslut och handlingar. Det är att leva i Guds 
barns härliga frihet, som de gamla sa. Vi är kallade att vittna om var vi har vår hemvist, vem som 
är Herre i vårt liv, alltid med livet och med ord när det behövs. 
 
1747 formulerade John Wesley en bön som är lika aktuell för oss idag: 
Kristus, jag överlåter mig själv till dig. Låt din vilja ske var du än ställer mig, i allt jag gör och 

får utstå. Låt din vilja ske när jag är bedrövad eller tillfreds, när jag har för mycket att bära eller 

när jag känner mig överflödig. Låt din vilja ske när jag är uppskattad och när jag är åsidosatt, 

när jag har allt eller saknar allt. I alla förhållanden vill jag stå till ditt förfogande. Så vill jag att 

det ska vara. Hos dig hämtar jag min kraft. Låt det förbund jag ingått med dig på jorden genom 

dopet och Anden bekräftas i himlen. Amen 

Det är att vara fri i Kristus! 


