
Människans viktigaste 
val



Gal 5:1-9 Friheten i Kristus

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå 
därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in 
under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni 
låter omskära er, kommer Kristus inte att vara 
till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en 
gång: var och en som låter omskära sig är 
skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort 
ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga 
genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 



Vi däremot väntar i Anden genom tron på den 
rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus 
Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller 
oomskurna, utan om vi har en tro som är 
verksam i kärlek. Ni började bra. Vem har nu 
hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? 
Till det har ni inte blivit övertalade av honom 
som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen.



Daniel 3:1-30

…"Detta är befallningen till er, ni folk och 
stammar och tungomål: När ni hör ljudet av 
horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och 
alla andra slags instrument, skall ni falla ner 
och tillbe den staty av guld som kung 
Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den 
som inte faller ner och tillber, han skall genast 
kastas i den brinnande ugnen…"



Ska vi prata politik i kyrkan?



”Tro och politik hör inte ihop”

”Man ska inte blanda tro och politik”



Kristen tro är inte partipolitisk. Men kristen tro 
är till sin natur politisk!

Kristen tro är personlig, men aldrig privat!



Kristen tro med Jesus i centrum - tar ställning!



Deras tro på Jesus ledde dem att ta 
ställning för och emot…



Människans viktigaste val är att välja att börja 
följa Jesus och sedan fortsätta att välja att följa 
Jesus resten av sitt liv.


