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Bibelvers: 
Johannes 8,31-36 

Jesus sa da til de jødene som hadde kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere 

virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa 

da til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver under noen. Hvordan kan du da si at 

vi skal bli satt fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave 

under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen 

frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» 

Matteus 19,16-22  
Det kom en mann til Jesus og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men 
Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? En er den gode. Men vil du gå inn til 
livet, så hold budene.» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke 
bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og mor og 
du skal elske din neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt,» svarte den unge mannen. 
«Hva er det da jeg mangler?» Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det 
du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Man 
da den unge mannen hørte det, gik han bedrøvet bort, for han eide mye. 

Litt om talens innhold:  

I 1973 ble fire personer tatt som gisler under et ran i Stockholm. De utvikler et tillitsforhold til 

ranerne som gjør at de motsetter seg å bli satt fri. Den episoden er opphavet til det som 

psykologien kaller Stockholmssyndromet. 

I teksten fra Johannes evangeliet sier Jesus at den som blir i hans ord skal kjenne sannheten 

og sannheten skal sette mennesker fri. De han snakker med begynner å diskutere og 

motsetter seg å bli satt fri.  

I teksten fra Matteus vil den unge mannen vite hva som skal til for å få evig liv. Han mener at 

han har holdt budene, men spør likevel hva han mangler. Jesus utfordrer han til å være 

helhjertet ved å selge det han eier, gi det til de fattige og følge Jesus. Den unge mannen 

klarer ikke å gi slipp på det han har og går bedrøvet bort. 

I begge tekstene blir mennesker utfordret av Jesus til å vende seg bort fra det som binder, og 

som hindrer dem i å følge Jesus og være helhjertet. Akkurat som gislene i Stockholm, så 

motsetter de seg å bli satt fri fra det som binder og holder dem fanget. 

Jesus inviterer oss til å bli i hans ord, kjenne sannheten og la han sette oss fri fra det som 

binder oss. På samme måte som hos menneskene i bibeltekstene, kan vi kjenne motstand 

mot å bli satt fri fra forskjellige ting i livet. Det kan kjennes skremmende å gi slipp, slev på ting 

som vi vet ikke er godt for oss. Men Jesus har gjort alt som skal til for at vi kan bli fri og leve 

helhjertet: 



Romerbrevet 8,1  
Så er det da ingen fordømelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i 
Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 

Tre spørsmål til ettertanke / samtale:  

1. Tenk deg at du er blant jødene som samtaler med Jesus og får høre at du 

trenger å bli satt fri. 

Eller tenk deg at du står og lytter til samtalen Jesus har med den rike unge 

mannen, og får høre at du må gi avkall på noe som betyr mye for at du skal 

kunne leve helhjertet. 

Hva kjenner du at du har motstand mot å gi slipp på i ditt liv for å leve 

helhjertet for Jesus? 

2. Hva ville blitt annerledes i livet hvis du våget å gi slipp på det som binder og 

latt Jesus ta hånd om det? 

3. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve helhjertet for Jesus? 

Bønn:  

✓ Be Jesus om å vise hva som binder oss og hjelp til å våge å bli satt fri. 

✓ Takk Jesus for at han har gjort alt som skal til for å sette oss fri.   


