
 

Frihet! 

 

 Innledning: Frihet, et nydelig ord, og et sentralt ord i vår tro. Men hva hjelper det når 

mange opplever troen som noe som først og fremst binder og begrenser? Flere som har 

forlatt troen, sier at de opplevde det som en frigjøring- en frigjøring fra hva kan vi gjerne 

spørre?  

Tekster; JOH 8: 36 og GAL 5: 1 

 

Frihet- fra hva? 

Les ROM 8: 1-2, ROM 8: 33, ROM 8: 12 og ROM 8: 38-39. 

I sangen «Ren og rettferdig» lyder en strofe slik: «fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, 

halleluja!» Mennesker som har kjempet med sin tro, som har opplevd å ikke strekke til, 

opplever en enorm frihet og glede når de virkelig får øynene opp for hva Jesus har gjort. 

Gjennom sin død og oppstandelse har han gjort opp med synden og dommen en gang for 

alle. Ved tro blir vi satt fri fra vårt eget strev for å tilfredsstille Gud. Vi får barnekår og 

arverett, og kan erfare den hvile det er å være elsket ubetinget. 

Uansett tro eller livssyn, er syndenes forlatelse, det å kunne legg av skyld og skam en 

virkelig frihetserfaring. Spørsmålet er om det finnes et annet sted enn hos Jesus å kunne få 

del i denne friheten? 

Til samtale: Opplever du troen som en begrensning eller som et fundament for frihet og 

livsglede? Hva tror du er grunnen til at så mange ser på troen mer som en tvangstrøye og 

livsflukt enn som et frigjørende budskap? 

Frihet- til hva? 

Les GAL 2: 19-20, 1 KOR 6: 12, GAL 5: 16, GAL 5: 13 og GAL 5: 22. 

De første kristne måtte kjempe for Evangeliets og nådens frihet. Judaistene, en gruppering 

innen kirken ville at alle som kom til tro måtte følge jødiske forskrifter, ikke minst i 

forhold til omskjærelsen. Paulus viste at selv om de nyfrelste ikke lenger var underlagt 

jødenes lovforståelse, var de knyttet til Kristus, og veiledet av hans Ånd i stand til å leve et 

nytt liv. 

Arild Edvardsen skal ha uttalt noe som dette; «En kristen har lov til tusenvis av ting. Og så 

er det noen få ting han ikke bør.» Dette samsvarer godt med den undervisningen Paulus gir 

til de unge menighetene. Friheten i Kristus, gir oss grunnlag for et nytt liv, hvor alt måles 

opp mot en ny virkelighet: Åndens nye liv, hvor frukten er kjærlighet vist i et liv hvor vår 

neste kommer i fokus.  

Til samtale: «Jeg har lov til alt..» Hvordan forstår du dette utsagnet? Hvordan prøver du å 

finne ut hva som er rett og galt når det gjelder din livsstil? Hvordan vil du finne balansen 

mellom din egen frihet og hensynet til andre, både kristne og ikke kristne? 




