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

Sammanfattning 
I romarbrevet 8 ställer Paulus tre retoriska frågor som hjälper oss förstå vad vad vi har fått 
frihet och är frälsta till genom Jesus Kristus: 

1. Vad ska vi nu säga om allt detta?  
I vers 28 står det att vi vet att allt samverkar för det bästa för de som älskar Gud och är kallade 
efter hans beslut. Oavsett vad vi möter i livet så väver Gud tillslut ihop det så att det blir till  vårt 
bästa och hans ära. Gud vill något gott med dig. Han vill forma dig. Det är Goda nyheter. Det är han 
som har kallat på oss, inte vi som kallar på honom. Ofta vill vi gärna veta allt från början. Men det 
är i slutet vi kan se tillbaka och förstå hur allt hänger ihop. Det ger tröst och hopp. Vi är frälsta till 
att leva ett liv i förtröstan på Honom. 

2. Vem kan anklaga guds utvalda? 

Om Gud är allsmäktig och står över allt skapat, och det är ju Gud som frikänt oss, vem kan då gå 
emot det beslutet? Trotts detta lever många kristna ändå under fördömelse. Vi glömmer att våra 
synder är förlåtna. Det leder lätt till att vi tappar glädjen och frimodigheten. Vi blir lätt upptagna 
med allt som fattas oss. Rosenius menar att en kristens svåraste utmaning är att förstå syndernas 
förlåtelse. Det är svårt att hålla fast vi tron om att synderna verkligen är förlåtna. Men Gud 
förändras aldrig och vår rättfärdighet i Jesus ändras aldrig. Vi är frälsta till att leva ett liv utan 
fördömelse. 

3. Vem kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus?  

Nöd, ångest, förföljelse, svält, faror, svärd, död, liv, änglar, furstar, det som är, det som var, makter i 
höjden eller i djupet, eller något annat skapat. Inget av detta kan skilja oss från Guds kärlek. Inte 
ens vi själva. Inget eller ingen annan än Gud själv kan skilja oss från Kristi kärlek.  Även om vi själva 
kan tappa greppet om Gud, tappar han aldrig greppet om oss. Vi är frälsta till att leva i en 
kärleksrelation, ett liv tillsammans med Gud.  

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Reflektera över vad det betyder att allting samverkar för det bästa för de som älskar Gud. Vad 

innebär det för dig i ditt liv? Hur kan det som är svårt eller obegripligt passa in i den här bilden? 
- Har du något exempel från ditt eget liv där du upplevt att något som var svårt i stunden senare 

visade sig leda till något gott? Berätta. 
- Hur gör du för att påminna dig själv om att rättfärdigheten i Jesus aldrig förändras, så att du 

inte fördömer dig själv eller andra? Om du upplever att du ofta hamnar i fördömelse, och att du 
tappar glädjen och frimodigheten, vad kan du göra för att inte hamna där? 
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- Beskriv ditt liv med Gud i några korta men kärnfulla meningar. Innehåller meningarna 

förtröstan, frihet från fördömelse, och kärleksfull relation? Utveckla.  Om ”ja”, beskriv hur detta 
tar sig uttryck i ditt liv. Om ”Nej”, fundera över skillnaden mellan dessa tre punkter och din egen 
beskrivning. Vad är skillnaden? Varför tror du att att det skiljer sig? 

- 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 
- Psalm 139 
- Romarbrevet 8 
- Filipperbrevet 2:13 

Boktips 
- Syndens dagliga plåga - C.O. Rosenius 
- Rättfärdig i Jesus - C.O. Rosenius 
- Psalm 259: Saliga visshet - Fanny Crosby (övers. Karin Hartman)
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