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Frihed i Jesus Kristus! 

Jesus siger i: 

Lukas 4 v18. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt 

budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed. 

Sidst talte vi om, at mange kristne fortsat sætter sig selv under loven, selv om kristendommen netop peger 

på, at vi er løskøbt fra loven. 

I Johannes evangelium 6. v 28, spørges "hvad skal vi, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svar herpå er 

"Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt" 

Ved din tro på Jesus Kristus er du sat i frihed, og ikke gennem gode gerninger, som mange kristne fortsat 

stræber efter at blive anerkendt for.  Skal vi da være ligeglade med vores adfærd? Nej, 

1 Kor 10 v23 - 24. Fortæller os at:" Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. 

Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre". 

 

Bibelen beder os leve efter Hans ord. Jesus er vejen, sandheden og livet og det er ved hans ord at vi bliver 

sat i frihed. Jo mere vi tør tro på og overgive os til hans ord og løfter i bibelen, jo mere frihed vil vi opleve i 

vores liv - Jesus vil træde frem i dig. 

I Johannes 8. v31 - 36 står: "Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit 

ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De 

svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal 

blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. 

Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis, altså Sønnen får gjort jer frie, skal 

I være virkelig frie". 

Vi synder alle når vores følelser, handlinger og tanker ikke er i overensstemmelse med bibelens ord. Dette 

binder os til en ånd af trældom. Jesus har lovet os frihed. 

Lad os ikke falde i den fælde der hedder trældom. Trældom som vi dels påfører os selv og dels andre ved at 

sætte os under loven. 

Vi kristne har frygtelig travlt med at se bjælken i andres øjne og ikke splinten i vores egne øjne - Gud har 

vist dette, for det står i bibelen Matt. 7 v 3.  

Dette er med at vi binder os selv og vores brødre og søstre til en ånd af trældom. I stedet for at rette 

pegefingeren mod vores næste bør vi se på os selv.  

Men der er ingen dom for de der er i Jesus Kristus: Rom 3 v 21 - 24:  



ZVC-undervisning 

ZVC – www.zvc.dk – zvc@zvc.dk – tlf:6140-8246 

"Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed 

ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden 

fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus". 

Vi har intet at prale af, vi har intet at lade hinanden høre for og intet har vi fortjent. Ufortjent er vi blevet 

sat i frihed ved troen på Jesus Kristus. 

 

Hvad er det, der er med at forhindre at vi kristne rejser os op og tager det som allerede er blevet os givet 

ved troen på Jesus Kristus? 

Hvorfor lever så mange kristne i "undertrykkelse" og selv fordømmelse? Jesus lever i os, hans kraft lever i os 

- han opstod fra de døde og den opstandelses kraft lever i os. Hvorfor ser vi den ikke træde frem i flere 

kristne.  

Et par af årsagerne er, at store dele Kristi legeme er underlagt en ånd af religiøsitet, farisæer ånd og en ånd 

af janteloven.  

Disse ånder styre Kristi legeme mere end Jesu kærlighed og frihed styre Kristi legeme her i Danmark.  Alt 

dette medfører et liv i trældom. Ved sin død på korse satte Jesus os i frihed fra dette. Lad os gribe denne 

frihed.  

Når disse ånder får tag i os, bliver vi fordømmende, hovmodige, stolte og undertrykkende over for os selv 

og hinanden.  

Når vi undertrykker os selv og hinanden, undertrykker vi Kristus i os og i andre. Vi forhindrer hans 

herlighed, hans kraft og styrke i at komme frem i os selv og i hinanden. 

Lad os ransage vores handlinger, tanker og følelser, overlad frimodigt det til Ham som ikke er i 

overensstemmelse med bibelens ord, bed ham om at forløse dig og gå da glad videre. Tro på at han vil 

sætte sig fri. Han fordømmer dig ikke. Når vi overgiver vores synder til ham (synd er manglende tro på hans 

ord) så bliver vi sat fri for ånden af trældom.  

Helligånden vil gøre arbejdet i dig. Esajas 25 v12, fortæller os "Han bryder dine stejle fæstningsmure ned, 

han jævner dem med jorden så de ligger i støvet". 

Misundelsens ånd lever også i bedste velgående i Kristi legeme. Også dette skete dengang som nu. 

Luk 22 v24 - 27: "De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til 

dem: "Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. 

Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der 

tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til 

bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener". 

Sidder du til bords eller tjener du? 
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Jesus beder os om ikke at kigge på hinanden, men at vi hver især holder vores blik på ham. Vi læser dette i:  

Joh 21. v20 - 22: "Da Peter vendte sig om, ser han den discipel følge efter, som Jesus elskede, og som ved 

måltidet havde siddet lige ved siden af ham og spurgt: Herre, hvem er det, der skal forråde dig? Da nu Peter 

så ham, sagde han til Jesus: "Herre, hvad så med ham?" Jesus sagde til Peter: "Hvis jeg vil, at han skal leve, 

til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!"" 

Følg ham, hold fokus på ham i alle situationer. 

Tillad Kristus at komme frem i dig og i andre. Lad os frydes over at se Jesu virke gennem vores brødre og 

søstre i stedet for at måle os med hinanden og fylde os med ånden af misundelse. Hvis vi lader Helligånden 

komme frem i os, vil der ikke være plads til misundelse i Kristi legeme - kan Jesus misunde Jesus? 

Stil dig i tro til hvad Jesus har lovet dig og lad ikke andre stjæle dine gaver. Dine gaver er ikke betinget af 

hvad du "fortjener", bibelen fortæller os tydeligt at vi intet kan gøre os fortjent til, men at vi får hvad vi 

stiller os i tro til. Matt 21. v22. Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror."  

Lad os tjene herren og hinanden. Lad os sammen binde og forbande den ånd af religiøsitet, den farisæiske 

ånd og ånden af janteloven som hærger Kristi legeme og lad os løse Kristi herlighed over os. 

 


