
6 juli 2011
Friheten i kristus
Om man pratar om frihet så tänker nog de flesta mer på ”jag” än på Jesus.
Frihet är att Jag får göra och leva som Jag vill. Jag vill inte ha några bojor och
krav. Om Jag känner för något så ska ingen hindra Mig från att göra det. Om
Jag vill ha nåt så får Jag se till att få det … Ingen ska stå i vägen för Min frihet!
”Den sonen (Jesus) gör fri, han blir verkligen fri!” kan man läsa i Guds ord.
Men för många – utifrån eller inifrån – kan religionen vara ett fängelse
(utifrån som betraktare eller inifrån som utövare) med sina mer eller mindre
oskrivna lagar och förbud. Men den SONEN gör fri …
Den andliga friheten, som baseras på kärlek, gör aldrig fel mot någon annan.
Den köttsliga Jag-friheten gör det ständigt! Den kan gå fram som bulldozers
och lämna sårade människor längs vägkanterna.
I Jag-friheten finns ingen garanti mot fångenskapen. Jaget kan bli hur bundet
som helst i sitt rop efter frihet! Det låter som en motsägelse men om man ser
det från Guds perspektiv så finns det bara en sorts frihet eftersom Han inte vill
att varken religion, synd eller själviska krafter ska få makten över oss.
”Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men ingenting bör ta
makten över mig …” (1 Kor 6:12)
”Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte
upp”. (1 Kor 10:23)
Ovanstående citat är exempel på att ” i Kristus” kan ingenting ta makten över
mig om jag håller mig där. Jag blir fri genom att vara den Gud avsett mig att bli
– och hålla mig till Honom som gett förutsättningarna!
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Men är jag där? Det känns i alla fall inte alltid så … Men så var det detta med
växande, tid och tålamod samt tro, tillit, förtröstan, hörsamhet, lydnad …
Synd, själviskhet, religion och religiöst tänkande och dess ”lagar” och
traditioner – är exempel på bojor som inte Gud lagt på oss. Även om de
sistnämnda kan ge sken av att göra det.
Men den Sonen gör fri – han/hon blir VERKLIGEN FRI! En frihet som inte är av
denna världen. En kärlekens väg för dem som söker den och är beredda att gå
den!

Copyright © Kerstin Lindh Furås
stannatill.se

