
4 Levande i Kristus (Kol 2:6-23) 

4.1 Inledning – Vad är det för frihet vi har i Kristus? 
 Vi har talat om Tron på Kristus, Om vem och hurdan han är, Om Guds stora hemlighet – Kristus 

själv bor i oss! 

 Nu skall vi tala om den stora och avgörande skillnaden mellan att leva i eller utanför Kristus 

 Hur kan vi leva i Kristus, vad betyder det egentligen och hur går det till? 

 Hur hänger det ihop med Dopet och med Korset? 

 Vad är det egentligen för frihet vi har i Kristus? 

 Detta är fantastiska och underbara centrala sanningar som vi nu ska utforska tillsammans. 

4.2 Lev i Kristus (v. 6-10) 
 Ni har lärt känna Kristus Jesus… 

 Har du gjort det personligen? 

 Varför skriver han Kristus Jesus här? 

 Lev då -> (orsak/verkan) d.v.s. om du verkligen har lärt känna honom, då skall du också leva i 

honom.  

 Rot och grund i honom -> Fasta i tron.  

 Vilken tro är det? Jo Tron att Jesus verkligen är NOG, på alla sätt.  

 Nog på alla sätt: Han är min rättfärdighet, min godhet, min ära, min härlighet, min arvedel, 

min Herre och min Gud. 

 Därför: På grund av detta att Kristus är nog – Överflöda i tacksamhet! 

 En oerhörd frihet!! 

 Men bara om du förstår för då skall sanningen göra dig fri. 

 Låt ingen göra er till fångar. 

 Inte världen, inte köttet och inte djävulen. 

 Ingenting skall få göra dig till sin fånge, därför att du är Fri i Kristus.  

 Tomma och bedrägliga vishetsläror = ALLT som inte bygger PÅ KRISTUS 

 Kan vara religiöst eller sekulärt 

 Kan vara uppenbar synd eller synbart gott 

 TY = För att: 2 saker 

 1. I honom har Hela GUDS Fullhet förkroppsligats -> du lever nu I GUD!! (v.9) 

 2. Och I honom har NI fått ER fullhet. D.v.s. Kristus är för dig vad du själv aldrig kan men nu 

inte heller behöver vara inför Gud! 

4.3 Dopet & Korset: Verkliga symboler för sann verklighet (v. 11-15) 
 Ni är ”omskärelsen genom Kristus” = Blivit  av med den syndiga kroppen 

 Vad menas? Vi lever ju fortfarande, och uppenbarligen syndar vi fortfarande. 

 Omvändelse och Förlåtelse = som två pedaler på en cykel.  

 I Kristus är synd inte längre en del av vem du ÄR, av din identitet. På det viset är det inte 

längre du, den verkliga du som syndar. 

 I Kristus är nu synd det som du gör I STRID MED vem du verkligen ÄR. Synd är helt 

okaraktäristiskt för den kristne.  

 Dopet är död och det är uppståndelse. 

 Det finns ingen magi i dophandlingen. Vi sysslar inte med sådant. 



 Men det finns en verklighet i dophandlingen. Dopet är en symbolhandling, men det är 

samtidigt på riktigt och någonting sant händer med dig i Dopet.  

 I dopet blir du död och begravd i förtid – I andevärlden är du nu död och kan inte synda mer.  

 I dopet uppstår du i förtid med Kristus – I andevärlden är du nu levandegjord, ett nytt liv 

lever i dig – Kristuslivet.  

 Vi är levandegjorda med Kristus. 

 Du var död, men nu lever du! 

 Du var död genom två företeelser: 

 1. Dina överträdelser – de handlingar du faktiskt är skyldig till 

 2. Ditt oomskurna tillstånd – Det sätt att vara som du levde i skiljd från Gud som är livets 

källa.  

 ER har gud… Vi, alla de pånyttfödda  

 Alla de som är inympade i Vinstocken, Alla de som är en ny skapelse i Kristus  

 Alla våra överträdelser – samtliga, för allihop av oss. 

 Överträdelser du har gjort, det du gör nu, det du kommer göra imorgon – ALLTIHOP! 

 Han strök ut skuldebrevet = Satans vapen. 

 Satan betyder åklagare eller den som anklagar.  

 Drog ett streck över = upphävde genom nåd 

 Utplånat det = Det är borta för alltid – finns inte längre till, upphört att existera.  

 Genom att: Spika det på korset – Bokstavligen. Jesus var vårt skuldebrev, han bar 

överträdelserna i sin kropp upp på korset.  

 Gud avväpnade Åklagaren – Fienden. 

 Starka makter, Djävulens härskara blev avväpnade 

 Lagen är ett vapen till åtal och till dom.  

 Gud triumferade i Kristus! 

4.4 Frihet i Kristus: VI är redan fria och förlåtna! 
 Två fel vi gör: Fångna av lagen eller fångna av synden  

 Av Lagen: Religiös nit – försöka uppfylla lagen själv 

 Av Synden: Låta synden härska i sitt liv – tro sig vara maktlös.  

 Låt INGEN döma er för yttre saker! 

 Människor vill ta ifrån dig segern 

 Självförnekelse = Asketisk kristendom i olika former 

 Ängladyrkan = Överandlighet, felaktig karismatik med fokus på annat än Kristus. 

 Människotankar = Jesus + något alternativt Bibeln + något 

 Du är död, så lev och var glad! 

 Njut av det Gud har gett dig, men avguda det inte. 

 Använd det du förvaltar, men förvalta det väl.  

 Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt (Om mat) 1 Kor 6:12 

 Det handlar om att enbart vara slav under Kristus 

 Det som är ok för dig kan vara en synd för mig, så döm inte! 

 Inte människors bud, utan Guds bud i bibeln. Inga egna regler tvingade på andra. 

 



4.5 Slutsats: Sanningen om Kristus och Livet i Kristus. 
 Att leva i Kristus innebär att förstå Sanningen om vad han verkligen har gjort för oss. 

 Den frihet han gett – vi är verkligen barn 

 Dopet gör dig död & levande: I Kristus 

 En symbol och en verklighet 

 Korset gör dig fri från lagen -> alltid och överallt. 

 Skuldebrevet är utplånat  

 Kristus gör dig fri att leva för honom, och honom endast. 

 Han är för dig vad du inte längre behöver vara själv.  

 Du är död för synden och världen, de kan inte styra dig längre 

 En död kan inte synda mer.  

 Du är nu fri att leva livet I KRISTUS 

AMEN! 

  


