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Tillbaka till friheten del 2 av 3 - Frihet genom 
Magnus Persson I Tillbaka till friheten 

Sammanfattning 
Enligt bibeln innebär rättfärdighet att man har det rätt ställt med Gud på alla områden i sitt liv. 
Men eftersom alla människor har syndat, och har synd i sitt liv, finns det ingen människa som är 
rättfärdig i sig själv. Inte heller kan en människa blir rättfärdig inför Gud genom sina egna 
handlingar eller laggärningar. I bergspredikan undervisar Jesus om att vi måste vara rättfärdig så 
som fadern i himlen är rättfärdig. Eftersom det är omöjligt att leva upp till Guds rättfärdighet 
måste människans rättfärdighet komma någon annanstans ifrån. 

I och med Jesus, Guds sons, död och uppståndelse finns nu en rättfärdighet tillgänglig från Gud 
till alla de som tror genom Jesus. När vi säger ja till honom har vi dött, uppstått, fått försoning och 
rättfärdighet genom honom.  Då blir vi rättfärdiga inför Gud, av rättfärdigheten vi fått från Gud. Det 
är något som enbart kan tas emot av nåd. Därför står alla människor lika när det gäller 
rättfärdighet. Det finns inte människor som är mer eller mindre rättfärdiga beroende på hur 
duktiga eller fromma de är. 

Önskan efter rättfärdighet och inkludering är något som ligger djupt och existentiellt i 
människan. Därför är inte Rättfärdighet något nytt för oss. Det finns en ständig längtan efter att 
bevisa för sig själv och för andra att man duger och håller måttet. Vi söker bekräftelse, att vara rätt 
i gruppen och i samhället. Men när det gäller att vara fullkomlig inför Gud i våra egna gärningar, 
räcker vi aldrig till. Vi klarar inte det. Den rättfärdigheten får vi enbart genom nåd genom Jesus. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Vad innebär det att vara rättfärdig? Hur skulle du beskriva ”rättfärdighet” med dina egna ord?  
- I dagens samhälle, där mycket handlar om att rättfärdiga sina egna handlingar, hur kan man 

förmedla den rättfärdighet som Gud ger på ett bra och lättillgängligt sätt? 
- Har du något exempel från ditt eget liv när du försökt rättfärdiga dig själv - förtjäna Guds och 

andras godtyckande och inkludering, genom dina egna handlingar, prestation och duktighet? I 
ljuset av Magnus undervisning om rättfärdighet från Gud, hur skulle du kunna gjort eller tänkt 
annorlunda i den situationen? Vilket alternativt resultat skulle det kunna ha lett till i ditt eget, 
och andras liv?   

- Träna på att berätta för någon i gruppen (eller om du är själv, föreställ dig ett scenario, eller 
skriv ner på ett papper) vad det innebär att Jesus blivit människa, dött och uppstått, och vilka 
konsekvenser det får för honom/henne. Hela redogörelsen bör ta max 5 minuter. 

Bibelställen 
- Romarbrevet 3 
- Galaterbrevet 2:16 
- Filipperbrevet 3:8-18 
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Boktips 
- Syndens dagliga plåga - C.O. Rosenius 
- Rättfärdig i Jesus - C.O. Rosenius
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