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Veckans ord, 15 
Friheten i Kristus! 
Gud älskar dig. Gud älskar sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus. Läs 

kyrkoårets texter, 2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-28, Ps 145:13b–18, för söndag 30 augusti, 

2020, Årgång 3, TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

- Det är väl ingen frihet att vara kristen, du vet väl om syndakatalogen, man får inte dansa, spela kort, 

dricka sprit och mycket mer. Henning Makells pappa förbjöd Mankell och hans syskon komma i 

närheten av en söndagsskola, i boken Kvicksand sid 34. Många har mött ofrihet och hämmats i 

kyrkliga och frikyrkliga sammanhang.  

 

 

 

 

 

 

Det låter inte som frihet. 
Ja, vad är friheten i Kristus? Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav, skriver Paulus (1 

Kor 9:19), den som vill vara den förste bland er ska vara allas slav, säger Jesus (Mark 10:44).  

 

Att bli pastor som sextioåring, frihet att följa Jesus. 
 

Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

Sprid gärna veckans ord till andra. 

Veckans ord finns på hemsidan 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

Moder Teresa Albanien 

Friheten är att våga upptäcka hela sitt jag i 

gemenskapen med Jesus och hans nåd.  

Du vet inte vem du är förrän du tagit emot Jesus 

som Herre över ditt liv! 

Jag vill dela erfarenheter från mitt liv. Jag grubblade över 

vem  jag var om jag sa upp mig från mitt jobb? Hur skulle 

vi klara vår ekonomi, pension? Frågorna var många och 

jag mådde dåligt när jag var på jobbet. Hur skulle jag 

göra? Fanns det någon väg för mig?  

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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Frihet att vara sann mot sig själv och andra. 
 

 

 

 

 

 

Friheten är att våga se sanningen om sig själv, sina fel, brister men framförallt möjligheter som växer 

fram i gemenskapen med Jesus och Guds nåd. Läs Ps 145:13b–18, som handlar om Guds nåd och 

friheten i Kristus. 

Jesus, Guds undervisning, lagen och friheten i Kristus 
Hur kan du och jag gå rätt väg? Det finns många regler som är viktiga. Vilodagen och omskärelsen är 

viktiga för judar och texterna 2 Mos 23:10-12, Mark 2:23-28 och Gal 4:31-5:6 berättar om att Jesus 

och Paulus förklarar innebörden. Det är inte handlingen utan orsaken till handlingen som är 

avgörande.  Det handlar om din kärlek till Gud och kärleken till din nästa (Matt 22:37-40).  Jesus sa: 

”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen [Jesus] 

herre också över sabbaten” (Mark 2:27-28).  

Friheten i Kristus. 
Paulus beskriver friheten i Kristus så här: ”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – 

men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras” (1 Kor 10:23-24). 

Jesus sa: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för 

att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda 

bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett” (Matt 5:17-18). 

Kärleken är lagens uppfyllelse. 
Jag har svårt att sammanfatta det jag anar. Kan friheten i Kristus beskrivas så här? Friheten i Kristus 

är kärleken som uttrycks i dina och mina handlingar och ger Gud äran. Kärleken som vill allt gott för 

sin nästa är att uppfylla, Guds lag, Guds vilja. 

 
Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Jag kan inte berätta allt här, men genom att jag litade på Jesus och det Jesus lär oss i bergspredikan, 

Matt 5–7, Matt 6:31-34, vågade jag ta ett steg, som gav nästa steg och jag sa upp mig och gick en för 

mig okänd väg, som Jesus öppnade för mig. Jag trodde inte att jag skulle klara högskolestudier, jag 

trodde inte att jag skulle vara pastor, nu har jag klarat högskolestudier och är pastor. Min vän som 

läser detta, Jesus känner dig bättre än du känner dig själv. Be till Jesus, att han tar hand om dig och 

visar dig sin väg. Det är aldrig för sent, börja idag.  

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
mailto:mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu
https://equmeniakyrkan.se/skanninge

