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Ekte frihet! (1) 
 
En av mine favoritttegneserier er Asterix, en mann som har mer til felles med menigheten i Galatia enn en 
først skulle tenke. Men hva? Navnet Galatia stammer fra gallerne, et keltisk folkeslag som hadde 
immigrert til Lille-Asia flere århundrer tidligere. (Asterix er en ekte galler, bare så du vet det...) Det som 
likevel kjennetegner både brevet til Galaterne og Asterix & co. sin hverdag var dette: Kampen for friheten. 
På samme måte som landsbyen til Asterix stod under et konstant press fra de romerske soldatene som 
hadde leirer på alle kanter, opplevde galatermenigheten at deres nyvunne frihet i Kristus var truet. Det 
hadde kommet jødiske kristne til menigheten og sa at Moseloven måtte holdes for å bli frelst (Gal.3,1-3). 
Paulus må i den sammenheng skrive et brev og gi de det inn med teskje at det er bare troen som frelser 
(Gal 2,16), og at det er bare Kristus som setter fri. 
 

 
Sånn! Med denne bakgrunnen kan dere lese Gal.5,1-6. 
 

 
 

Hvis du hadde spurt en av datidens galatere om hva han forbandt med kristendommen, tror jeg  
nok et mindretall hadde svart ”Frihet.”  
• Hva tror du mennesker i dag vil svare? Hvorfor? 
• Har du erfaringer med andres opplevelse av kristendommen? 

 
 
Hva mener egentlig Paulus med at vi er frigjort til frihet? Trenger vi frihet, og fra hva? Bortsett fra for mye 
lekser, ansvar på jobben og enkelte forpliktelser jeg har på fritiden, er jeg vel så fri som en kan forvente i 
Norge anno 2002. Paulus’ prat om frihet er irrelevant for meg, tror jeg... 
 
 

Nå skal dere få en oppgave. (jippi!) Hva er vi fri fra som kristne? Les skriftstedene og fyll inn. 
 

• Gal.3,13   – Fri fra .................................................................. (Hva betyr det?) 
• 1.Joh.1,9  - Fri fra ................................................................... 
• Joh.3,16   - Fri fra ................................................................... 

 
 
Denne friheten som bibelen snakker om er mer enn teori! ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere 
virkelig fri.” sier Jesus i Joh.8,36. Det er ufattelig livsnært og relevant for vår tilværelse. Uten denne 
friheten hadde vi fortsatt måtte oppfylle loven – dvs. leve feilfritt - for å bli frelst. Det klarer ingen, 
(beklager, ikke du heller...), og dermed hadde vi fortsatt vært fulle av den drepende giften som bibelen 
kaller synd. Det igjen hadde ført til at den eneste framtiden vi kunne gå i møte, var en evig fortapelse. 
Dette er vi altså fri ifra. Er ikke det bare littegrann bra? 
 

• Hva slags betydning har dette i deres liv? 
• Hvordan skal vi formidle denne friheten til andre, og på den måten rette opp i 

misoppfatningen av kristendommen? 
 
Utfordring: 

1. Let etter muligheter til å utsette i praksis det dere snakket om i spørsmålet ovenfor, nemlig 
hvordan formidle frihet til andre. 

2. Skriv ned, gjerne formulert som et takkebrev til Gud, konkrete ting som du opplever at du er 
blitt fri fra. Skriv også ned hva livet ditt hadde vært uten Gud.  


