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Tunadalskyrkan 170903 
Friheten i Kristus 
Luk 4 16-21 
 
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick 
han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, 
17och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den 
fann han det ställe där det står skrivet: 18Herrens ande är över 
mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de 
fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och 
syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett 
nådens år från Herren. 20Han rullade ihop boken och gav den 
tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina 
blickar riktade mot honom. 21Då började han tala till dem och 
sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör 
mig.” 
 
Idag är temat för kyrkoårets texter ”Friheten i Kristus” och det 
finns många infallsvinklar på det i dagens texter – befrielse från 
sjukdom, frihet från omänskliga lagar, befrielse till frimodighet, 
människans och jordens frihet till vila.  
 
Jag kommer inte att utgå så mycket från någon text utan mer från 
begreppet ”Frihet i Kristus” vad kan det innebära för oss? 
Och då är korset centralt. Bibeltexten jag nyss läste är hämtad från 
början av Jesus verksamhet – korset blev slutet -  och däremellan 
gjorde han allt för att visa på vem Gud är på ett mycket konkret 
sätt.  Korset visar hur han besegrade dödens välde, krossade 
ondskans makt, tog våra misslyckanden, tillkortakommanden och 
sjukdomar på sig, för att vi skulle kunna få uppleva befrielse och få 
hjälp i vår vardag. Nu är de inte alltid vi slipper det jobbiga, men vi 
kan få en kraft att bära, att orka, att bli befriade till att komma till 
honom och få del av hans stöd. 
 
Korset innebär kärlek – korset står alltså som en symbol för Jesus 
och allt han har gjort för oss. Frihet I Kristus, men också frihet 
genom Kristus.  
Jesus har gett oss så mycket så Paulus ber i en bön: Var stadigt 
rotade i honom så att ni tillsammans med alla andra kristna förmår 
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fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna 
Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. 
 
 
Vad innebär kärlek? Att bara stryka medhårs, eller att kunna se 
verkligheten som den är och ge hjälp att förändra det som behöver 
förändras? Jesus ser verkligheten men också vad som döljer sig 
bakom ytan och kan visa oss möjligheter till förändring men också 
uppmuntra och stötta. 
 
Vi blir aldrig färdiga utan det finns ständigt mer att upptäcka. 
Vilken frihet får vi del av i honom? Jag vill ge några ord, men det 
finns självklart mycket mer, som det kan ju kanske vara värt att 
tänka vidare på efter gudstjänsten. Det viktigaste är att vi får del av 
frälsningen. Ordet frälsning kommer från att en slav hade en 
järnring runt halsen som visade att han inte var sin egen. Om 
han/hon friköptes och inte längre var slav togs ringen bort och 
friheten var ett faktum. Jesus har friköpt oss från ondskans makt 
och gett oss den fulle friheten i sin gemenskap. 
 
Den frihet som säger att vi är Guds barn, med samma rättigheter 
och möjligheter som Kristus – Vad gör vi av det? Bönesvar, kraft, 
att förstå ännu mer av honom. Att få komma till honom och krypa 
upp i hans famn precis som ett barn gör, tanka kärlek hos honom 
och sedan gå ut igen, men också få del av hans uppfostran – så att 
vi i vår tur kan hjälpa andra. (Joh 1:12) Åt alla som tog emot honom 
gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. 
 
En annan sak som friheten i Kristus ger är hopp, både inför den dag 
som är och inför framtiden – Hoppet och förvissningen om att han 
är nära, att han inte sviker, och att en dag skall vi få leva 
tillsammans med honom i ett evigt liv, där allting kommer att vara 
så mycket bättre, än vi någonsin kan tänka. Hos profeten Jeremia 
läser vi:  Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: 
välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 
 
Friheten i Kristus gör också att vi får nya möjligheter. Om vi ramlar 
och faller så behöver vi inte bli liggande utan han vill resa oss upp 
igen. Det är inte kört även om vi kan tycka att det är det om det 
inte blir som vi har tänkt oss. Och stället för att tycka synd om oss 
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själva och bli offer, får vi se på honom och ta emot av hans 
förlåtelse, av hans upprättelse och gå vidare. Jag tänker på 
lärjungen Petrus som verkligen hade lovat att stå vid Jesus sida vad 
som än hände, men som blev så rädd i samband med att Jesus 
skulle ställas inför domstol, att han tre gånger förnekade att han 
överhuvudtaget kände Jesus. Men Jesus gav honom upprättelse 
och han fick bli ledare för den första kristna församlingen. Nu 
kanske det inte handlar om så drastiska saker för oss, men oavsett 
vad det handlar om vill han ta oss i handen och hjälpa oss vidare.  
 
Och då har vi också i bibeln många löften om hjälp och vägledning. 
Frihet i Kristus gör att vi får räkna med att han leder oss om vi vill 
bli ledda. Inte så att han håller i några marionettdocketrådar, och 
vi inte har något eget val, men kan ge möjligheter framåt, kan 
lägga omständigheter till rätta. Jag läste häromdagen ett 
vittnesbörd om hur Gud kan verka. En man skulle på en kristen 
konferens i ett annat land och man hade lovat att sända en bil till 
hotellet för att hämta honom. Bilen, en liten folkvagnsbubbla var 
trång. Chauffören var stor, den som skulle hämtas var heller inte så 
liten. Men man tog sig in i bilen och färden startade. Efter ett tag 
så började passageraren fråga om chauffören hade en tro, vilket 
ledde till ett nära samtal som slutade med att de stannade vid 
vägkanten och han sa ja till Jesus. När de startade igen, 
konstaterade passageraren: Det gör inget om jag kommer för sent 
till kyrkan. Den andre kontrade med: Kyrkan, jag är på väg till 
flygplatsen. Det hade blivit ett missförstånd, fel bil fel passagerare 
– men Gud använde det på sitt sätt. En ledning man inte kunnat 
räkna ut i förväg – men där Gud hade omsorg om en enda 
människas själ. Gud vill använda oss på så många sätt, om vi står ill 
hans förfogande. 
 
Friheten i Kristus kan också innebära att jag får hitta min plats och 
använda de gåvor och möjligheter jag har fått och som ger mig 
glädje. det kan vara att servera mat på hela Människan, att besöka 
människor, att bjuda hem på en kopp kaffe, att använda sina 
konstnärliga gåvor av olika slag,  att… att ja du vet själv vad du 
finner glädje i. Friheten i Kristus gör att vi kan få använda det i hans 
tjänst och känna att vi är en del av en större helhet. Där har vi 
också fått andens gåvor som ges för att vi ska kunna tjäna 
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varandra, och andens frukter som växer fram tillsammans med 
honom. 
 
Men även om vi har fått del av allt detta, så kan livet bjuda 
motstånd, Vi hamnar i olika situationer och det kan sätta sina spår i 
oss, spår som vi egentligen inte i egen kraft kan klara av. Men som 
vi tillsammans med Jesus och ibland tillsammans med andra kan få 
hjälp av lyfta av. Jag kallar det frihet från och frihet till. 
 
Allt det där som vi själva inte rår på kan Jesus förvandla till något 
nytt. Det är inte säkert det går så här (knäpp i fingrarna) men steg 
för steg kan vi märka att han är med. Ibland brukar man säga att 
det är som att skala en lök. Man får ta en sak i taget och sedan ta 
tag i nästa. Så går det inte på en gång så ska vi inte misströsta, för 
han vill befria, han vill göra något nytt. Vi har fått bönen som en 
möjlighet, både i vår ensamhet och tillsammans med varandra. Vi 
har fått bibelordet som en hjälp som kan möta mitt i min situation, 
vi har fått varandra som resurser – där vi kan få stötta varandra. 
 
Vad kan han då göra.  
Han vill vända bitterhet till tro och förhoppning 
Han vill vända missmod till glädje 
Han vill vända besvikelse till upprättelse 
Han vill vända självförebråelse till värde 
Han vill vända självömkan till självkänsla 
Han vill vända högmod till ödmjukhet 
Han vill vända bundenhet till befrielse 
 
Vi klarar det oftast inte i egen kraft, men tillsammans med honom 
och genom att vi får del av all den kärlek han ger oss, kan han göra 
något nytt och något mer. 
 
Bön 
Gud nu öppnar jag mig inför dig. Inför ditt ansikte lyfter jag fram 
det som jag har stängt in. Allt som blev halvt och ofärdigt lämnar 
jag i dina goda händer. Allt som blev misslyckat och undangömt 
lämnar jag inför dina kärleksfulla ögon. Allt som blev dunkelt och 
smärtsamt lämnar jag i dina trygga händer. 
Nu öppnar jag mig för din förlåtelse som gör det möjligt att leva. 
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