Frihet i Kristus
Det inre slaveriet
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord,
är ni verkligen mina lärjungar, 32och ni skall förstå sanningen, och sanningen
skall göra er fria.” 33De svarade honom: ”Vi är Abrahams barn och har aldrig
varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34Jesus svarade:
”Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35Slaven
bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36Om nu Sonen
gör er fria, blir ni verkligen fria. (Joh 8:31-36)

Här talar Jesus till nyomvända. Ni kan bli fria från syndens slaveri. Men de hade
inte upptäckt att de var slavar.
Två förbund – två påskhögtider med olika innehåll
1) Befrielse ur yttre slaveri = Egypten
2) Befrielse ur inre slaveri = Begären som gör vårt inre till ett svart hål
Lägg märke till att friheten (både den yttre och den inre) kan ha sitt pris – eller
snarare vägen dit. Folket längtade tillbaka flera gånger och gjorde sig falska bilder
av hur gott de hade haft det.
Även påsk nummer ett var för övrigt frihet i Kristus. Molnstoden eldstoden

Våra ursäkter:
Nyfiken och skvalleraktig
Dominant
Snål
Envis, tjurskallig
Förlöjligar andra
Krävande
Undfallenhet, feghet

Intresse för människor
Ledartalang
Sinne för ekonomi, skötsam sparsam
Uthållig
Humoristisk
Sinne för rättvisa
Kristlig kärlek

Stolthet, prestige, hänsynslöshet
Självförverkligande
Vi lägger livet till rätta för oss själva. Så länge vi jämför oss med varandra kan vi
veta att vi behöver ytterliga befrielse – om det nu skall ske i våra egna liv eller ej.

Petrus omvändelse
Vem är den störste? Petrus hade fått veta att han skulle bli ledare. Men först
måste han se sitt slaveri. Tuppen gol och han gick ut och grät Sanningen hade
gjort honom fri – sanningen om honom själv och sanningen om Kristus.
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Lögnens och prestigens funktioner
1 Kung 22:1-28 (Slå upp och läs!)
Bakgrunden Ahab och Nabots vingård + Isebel Baal och Elia
Lägg märke till att alla visste sanningen men ingen ville lyssna
Om vi är slavar under synden – kan då Gud döma oss i den yttersta domen? Ja,
vi kan dömas för att vi inte sökte hjälp
Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet
hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19Det man kan veta
om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för/i dem. 20Ända
från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga
makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de
utan ursäkt. (Rom 1:18-20)

Här finns en förklaring till varför somliga evolutionister blir så aggressiva.
Skapelsen måste lösgöras från Gud. Där syns det verk som Gud vittnar om inne i
människan. Det måste vara slumpen som har fixat allt inklusive Big Bang. Inga
argument blir för dåliga om man skall försvara denna ståndpunkt. Man kan
tacka Gud för att man är en naken apa.
Här talar Paulus om Guds vrede. Den handlar mest av allt om människor som
gör vad de kan för att riva ner den kristna tron. Många har fått fel bilder av
kristendomen. Det fanns nåd för Petrus i hans förnekelse. Men det finns också
de som bestämt sig av andra skäl KARL MARX
Men om det finns en universell kunskap så kan många bli frälsta. Döendet är en
tid då man ser sitt liv i ett nytt ljus. Då har man inte längre något att vinna för
sin stolthet.
Men man kan också dö i förskott. Det kan komma en kris i ens liv då man inte
kan undgå att se sitt slaveri och kalla det vid dess rätta namn. Så var det för
Petrus – och Paulus.
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens
kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7Ty
den som är död är friad från synd. 8Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi
också skall leva med honom. (Rom 6:6-8)

Kärlek till sanningen – även den som svider
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens
alla tecken och under 10och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som
går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de
kunde bli frälsta. 11Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de
tror på lögnen 12och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan
njutit av orättfärdigheten. (2 Tess 2:9-12)
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