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Grænseløs frihed… 

‘For et barn er født os, en søn er givet os.’ (Esajas 9:5) 

 

Kom, længeventede Jesus, 
Født for at sætte dit folk I frihed; 
Sæt os fri fra vores frygt og synd, 
Lad os finde hvile i dig. 

Født for at udfri dit folk, 
Født som barn, men alligevel kongelig, 
Født for at regere i os for evigt, 
Bring os dit Nåde rige. 

( Advents sang, Charles Wesley, fordansket.) 

 

Frelsen som kommer ved Jesus. Er for alle. 

Hvad frelsen frigiver mennesker fra er stort. Hvad den frigiver mennesker til er lige så stort. 

 

 

…At tilbede Gud. 

‘Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone’ (Hebræerbrevet 4:16). 

 

Mange mennesker (ligesom kvinden i Johs. kapitel 4) tror at Gud kun kan blive tilbedt på begrænsede 

måder, men Jesus lader dørene  stå vidt åbne. 

 

Bed for dem som er bange for at Gud vil hade dem hvis de gør fejl i måden de tilbeder ham på. 

Bed for dem, hvis familie eller regering pålægger dem sanktioner  hvis de tilbeder offentligt  

 

 

…at foretage moralsk ansvarlige beslutninger 

‘“Alt er tilladt,” siger du – men ikke alt er gavnligt. “alt er tilladt” – men ikke alt bygger op’ (1 

Korintherbrev 10:23). 

 

Mens mange mennesker ser på at andre vælger for dem, er der andre der tænker at frihed betyder at 

det er okay at gøre lige hvad du har lyst til. Men ingen af disse 2 attituder er hvad Gud havde i sinde. 

Guds nåde betyder at når Jesus frelser mennesker, sætter han dem fri til at tage deres egne valg, men at 

gøre det med deres næste i tankerne.  

 

Sig  Gud tak for friheden til at vælge. 



 

Bed  for visdom I øvelsen af at vælge, for ressourcer til at opfatte præcist hvilke muligheder der er 

gavnlige og konstruktive 

 

…til at elske alle vores næste, selv vores fjender 

Jesus sagde, ‘“I har hørt at der er sagt, ‘du skal elske din næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer: 

elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn”’ 

(Matthæus. 5:43-45). 

 

Når Jesus frigør synderes fra angstens skyld, befrier han dem til at vende sig u dog elske deres næste. 

Ingen siger det bedre end Martin Luther: ‘[Den Kristne burde tænke]: “…Min Gud har i Kristus givet mig 

alle rigdomme i retfærdighed og frelsen uden min egen fortjeneste, ud af ren og fri nåde, så at jeg fra nu 

af ikke behøver noget udover troen på at det er sandt. Hvorfor skulle jeg derfor ikke frit, glad af hele mit 

hjerte, og med en ivrighed ville gøre alt det, jeg ved glæder og er acceptabelt for sådan en Fader som 

har overvældet mig med hans   uvurderlige rigdomme? Jeg vil derfor give mig selv som Kristus til min 

næste, ligesom Kristus ofrede ham selv for mig; Jeg vil ikke gøre noget i dette liv, undtagen hvad jeg ser 

er nødvendigt ,indbringende og gavnligt for min næste, da jeg ved tro har en overflod af alle gode ting i 

Kristus”’ (The Freedom of a Christian).  

 

Vi har alle modtaget frit. Bed for at få en Ånd af generøsitet som glæden ved at give frit. 

Bed for de som føler at de skal gøre forskel mellem de som fortjener omsorg og de som 

ikke fortjener det. 

 

‘Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trællekår’ 

(Galaterbrevet 5:1). 

 
 

 


