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Ekte frihet (3) 
 
Vi blir visst ikke ferdig med denne friheten... Nå er det kapittel 3 og vi trenger en kort oppsummering. I Gal.5,1 
står det: ”Til frihet har Kristus frigjort oss.” Det innebærer at vi er fri fra kravet om å oppfylle loven, fri fra 
synden og fri fra fortapelsen. I Kristus har Gud ryddet bort hindringene og gjort oss i stand til å motta kjærlighet 
og til selv å elske. Det fører til dagens tema som inneholder en aldri så liten selvmotsigelse: 
 
Fri til å tjene 
John Stott kommer med en definisjon på frihet i ”Ny vri på gammel tro?”: ”Sann frihet er frihet til å være oss 
selv, slik Gud skapte oss og mente at vi skulle være.” Ta fisken som eksempel. Gud skapte den til å leve i det 
elementet som vi kaller for vann. Fisken har kun mulighet til å oppleve full frihet innenfor de rammene som 
vannet setter. Fisken har selvfølgelig fullt lov til å hoppe ut av vannet og inn i elementet luft. Problemet er at der 
vil den ganske raskt tørke ut og dø. Gud skapte fisken til å leve livet fullt ut i vannet. Hva med oss mennesker, 
da? Jeg tror Stott har rett når han sier at kjærlighet er det elementet mennesket er skapt til å leve i. Uten 
kjærlighet fra Gud og mennesker vil vi før eller siden tørke ut og dø. Vi kan kun oppleve full frihet så lenge vi 
elsker og blir elsket. Stott fortsetter: ”Sann kjærlighet setter imidlertid opp restriksjoner for den elskende, for 
kjærligheten er i sitt vesen ”selv-givende”. Det fører oss til et oppsiktsvekkende kristent paradoks. Sann frihet er 
frihet til å være meg selv, slik Gud skapte meg og mente at jeg skulle være. Og Gud skapte meg til å elske. Men 
kjærlighet er å gi, det er å gi seg selv. Derfor må jeg for å være meg selv, fornekte meg selv og gi meg selv. For å 
være fri, må jeg tjene. For å leve, må jeg dø fra min egen selvopptatthet. For å finne meg selv, må jeg miste meg 
selv i kjærlighet.”  
 

  
Les Fil.2,1-8 

 
 

1. Hva vil det si å ha ”det samme sinnelag som Kristus Jesus”? 
2. Hva betyr egentlig å tjene? Hvordan kan du tjene (Vær konkret!)? 
3. Forstod du sitatet ovenfor av John Stott? Er du enig med han? 

 
 
Hvorfor tjene? 
Er det ikke mye mer behagelig å styre livet sitt selv uten å måtte underordne seg andres vilje?  
Det er flere grunner:  

1. Vi skal tjene fordi Gud sier det.  
2. Vi skal tjene fordi vi er frie. Det er kun når vi oppgir oss selv og lar Jesus bli Herre (m.a.o. den som 

styrer livet ditt) at vi får oppleve full frihet. Det var jo slik Gud skapte oss til å leve.  
3. Vi skal tjene Gud og andre som et konkret gjensvar på Guds ufattelige kjærlighet til oss. Et møte med 

en levende Gud som setter deg fri gjør at det fødes et ønske i deg om å følge han overalt!  
4. Vi skal tjene for å vinne andre mennesker for Kristus. 

 
Les Matt.9,35-38 

 
 
Hvorfor blir ikke flere kristne? Hvor ligger hinderet for vekst? 

• Er det Gud som er hinderet? 
 Nei, selvfølgelig ikke! Han vil jo at alle mennesker skal bli frelst (1.Tim.2,4) 

• Er det de ikke-kristne, da? 
Djevelen gjør alt han kan for å hindre mennesker å ta imot Jesus. Og menneskene, på sin side, har full 
frihet til å velge selv hva de vil. Likevel sier Jesus at ”høsten er stor”, dvs. at det finnes mange 
mennesker som er klar for å ”høstes inn” – klar for frelse! Hvorfor skjer det i så liten skala? 

• Fordi arbeiderne er få... Oj, hinderet ligger visst først og fremst hos oss kristne. Litt ubehagelig... 
Påstand: ”Dersom alle kristne (dvs. også du) ble overgitte tjenere av vår Herre Jesus Kristus, så ville store 
mengder av mennesker bli frelst.” 
 

1. Stemmer påstanden? 
2. Hva vil du gjøre med det? 
Høres det slitsomt ut? Husk at overgivelse handler om å legge ned eget kav og overlate 
styringen til Gud! 


