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Psalm 40 

Psaltarpsalm 

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.Herren stöder dem 

som vacklar, han rätar krökta ryggar.Allas ögon är vända mot dig, 

och du ger dem föda i rätt tid.Du öppnar din hand och stillar allt 

levandes hunger.Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, 

kärleksfull i allt han gör.Herren är nära alla som ropar, alla som av 

hjärtat ropar till honom. 

Psalt.145:13-18 

 

Text 

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet 

2Kor. 3:17 

 

Predikan 

Vad är frihet        

Är det att vara fri från allt som binder mig och hindrar mig? 

Svaghet, sjukdom, brist på pengar,människor som vill bestämma 

över mig, eller något annat som gör att jag känner mig bunden och 

ofri.Eller är frihet att kunna göra precis vad jag vill, allt som faller 

mig in, och ta dagen bara som den kommer , utan ansvar, utan 

plikter? Ja, om frihet är allt det där, att vara helt oberoende av 

andra, så är ingen av oss fri. Och vi skulle nog inte överleva om vi 

var helt oberoende. Vi är inte fria från allt och alla, och vi vill inte 

 vara det heller. Vi behöver varandra, vi behöver andras 

omsorg och vi behöver andra för att bli människor. I Afrika 

säger man att jag blir människa genom andra människor. 

Men vad är frihet? 

 Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen 

kring…diktade biskop Thomas i Strängnäs. Vilken slags frihet  

han tänkte på vet jag inte i början av 1400-talet, men vad är 

frihet för oss nu, vad är frihet för dig? 

Jesus säger att sanningen ska göra oss fria. Och när Jesus 

talar om sanning så menar han livets yttersta sanning; 

varifrån vi kommer, varför vi lever och vart vi är på väg. 

Det finns inga enkla svar på de  här frågorna, men Jesus själv 

visar med sitt liv vad denna sanning är; han kommer från 

Gud till oss för att visa oss Guds kärlek och förlåtelse, och 

han lever helt för att tjäna och hjälpa oss med det som gör 

oss till fångar; skuld, sjukdom, ondska och död. Och han är 

på väg hem igen, till Gud, Fadern, som älskar honom och är 

ett med honom. 

När vi följer Jesus, kan vi också se sanningen i våra egna liv; 

vi kommer från Gud, livets mening är att älska och förlåta 

varandra, och vi är på väg, hem till Gud. 

Detta är frihet, verklig frihet. 

 

Psalm 289 

 

Förbön 

 

FV 

Välsignelsen 



 

Psalm 7 

 

Amazing grace 
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