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Biblisk frihet är värd att söka
I egen utgivning, sensommaren 2018, publicerade pingstvännen Dan Lundström en skrift
med titeln Min frihet. På bokens baksida formulerar han bland annat: ”Många tror att man
som kristen automatiskt har begränsad frihet bara för att min inte vill gör allt. Gud skapade
oss med en fri vilja. Varje försök att begränsa vår vilja begränsar vår frihet. I Min frihet visar
jag vad Bibelns budskap om frihet betyder för mig och visar på vägar till befrielse. Men än 30
% av bokens innehåll är direkta bibelcitat och därmed kan man säga att den är ett
bibelstudium av Bibelns frihetsbudskap. Jag riktar mig både till dig som inte tror på Bibelns
Gud och till dig som redan gör det, eftersom Bibeln är sann och det är just ´sanningen som
ska göra oss fria´.”
I bokens förord hämtar jag detta stycke från sidan 11: ”Titeln på boken heter ju Min frihet.
Du kan säkert ha en annan tolkning och syn på begreppet frihet. Min tillämpning av den
tolkning jag gör passar säkert inte in i allas uppfattning, särskilt inte bland icke kristna. Jag
hoppas Du som läsare kan förlåta mig om du känner dig trampad på tårna ibland, men jag
har försökt presentera min tolkning av Bibelns frihetsbegrepp så varsamt som möjligt.
Kanske min syn kan inspirera dig som läsare på något sätt. Jag hoppas det. Så välkommen till
bibelstudiet!”
På sidorna 50 och 51 presenterar författaren så ett kapitel som getts namnet Andens frihet.
Han skriver först ut versen 2 Kor. 3:17 som lyder: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande
är, där är frihet”, för att sedan gå vidare – och jag citerar:
”Påståendet i ovan stående bibelvers har många ofrälsta svårt att fatta. De uppfattar
kristendomen som en religion bland alla andra religioner där man måste följa en massa saker
för att passa in. I judendomen finns det 613 lagar att följa och i islam vet jag inte hur mycket
man måste följa för att behaga en nyckfull obegriplig gud, men många lagar har de. Men
varken judendomen eller islam är kristendom. Den stora skillnaden är att Jesus redan gjort
allt för oss.
Man kan förstå att ofrälsta tycker vi lever i ofrihet. De kan inte skilja på att vi får men inte
vill göra vissa saker. Historiskt sett har vi i väckelserörelsen delvis oss själva att skylla. När jag
var på läger som barn hade vi ett pass där vi fick skriva lappar och lägga i en låda på temat
´är det synd att´. Vi gillade lärarna som kunde ge tydliga svar, med ja eller nej. Men det var
det som bidrog till den så kallade syndakatalogen och det där minns icke kristna och tror att
den gäller fortfarande. Men där Herrens Ande är, där är frihet. Vad betyder det? För mig
betyder det t.ex. att kunna fira nattvard och kunna läsa Bibeln i hemmet. Det behövs strängt
taget ingen liturgi för att fira gudstjänst.
Därmed inte sagt att det ska vara oordning. Men låt allt ske värdigt och med ordning. 1
Kor.14:40. Paulus beskriver här hur det ska gå till i en gudstjänst. Folkbibeln har satt rubriken
´Ordningen vid gudstjänsten´. Han lägger också till att de ska ske med värdighet. Här kan vi
tolka in olika saker. Jag hörde om en person som för första gången kom in till vår kyrka och

upplevde direkt själva atmosfären, med glada välkomnande personer och en snygg prydlig
kyrka, att här var det något speciellt. Jag skulle vilja kalla det värdighet, värdighet mot Gud.”
Citerar till slut i detta infobrev från sidorna 115 och 116 i boken där Dan Lundström uttrycker
sig så här i kapitlet Sanningen ska göra oss fria (Joh. 8:32, min anm.): ”Min frihet är skriven
av en lekman, visserligen med några få akademiska poäng i teologi eller bibellära, som man
hellre skulle kunna kalla det, nämligen distansbibelskolan ICI som tillhandahölls genom
Dagen på 90-talet. För mig har vanligt bibelläsande varit tillräckligt för att hitta sanningarna i
Bibeln. Som du säkert märker är jag inte färdig med sökandet och kommer inte att bli det
heller förrän vi är hemma och Sanningen har gjort oss fullständigt fria från denna världs
´vishet´, dårskap och plåga.”
Sök på ditt sätt biblisk frihet – i Jesu namn och med den helige Andes hjälp!
Biblisk frihet kan visa sig vara värt allt!
Sigvard Svärd

