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FRIHET OCH ANSVAR
(JOH. 8:31-36, ROM. 6:6, 8:1-4)

.

JOH. 8:31-36

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir 

i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 32 Ni ska lära känna sanningen, 

och sanningen ska göra er fria."

33 De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar 

under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" 34 Jesus svarade: "Jag 

säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens 

slav. 35 Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för 

alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.



ANSVAR..

(GAL. 5:1-6, 1 KOR. 6:12-20, 8:7-9, 10:23-33)

GAL. 5:1-6, 13-14

1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under 

slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte 

Kristus att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära 

sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli 

rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på 

den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna 

eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan 

tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa 

som dig själv.



1  KOR. 10:23-33

23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. 24 Ingen ska 

söka sitt eget bästa, utan den andres. 25 Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för 

samvetets skull, 26 för jorden är Herrens med allt vad den rymmer.✱

27 Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er 

utan att ställa frågor för samvetets skull. 28 Men om någon skulle säga till er: "Det här är 

offerkött", avstå då från att äta av hänsyn till den som sade det och för samvetets skull.

29 Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en 

annans samvete? 30 Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som 

jag tackar Gud för?

31 Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 32 Väck inte 

anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. 33 Själv försöker jag i allt foga 

mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta.

ANSVAR..



ANSVAR

• BYGGER DET UPP MIG?

• BYGGER DET UPP MIN NÄSTA?

• BYGGER DET UPP RELATIONEN MED GUD?



FRÅN SLAVERI TILL FRIHET!
(2 MOS. 3:7-8)

7 Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag 

har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras 

lidande. 8 Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna 

och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land 

som flödar av mjölk och honung



He that the Son has set free, is free indeed

No more chains of slavery

Truth has triumphed, in liberty

He that the Son has set free, is free indeed


