
Intro til prekenen: I dag er det reformasjonssøndag, 
men Luther snakket mer om frihet enn om 

reformasjon, så det skal vi også gjøre i dag.  

Til frihet har Kristus frigjort oss. (Gal 5,1) 

Det hellige evangelium står hos Johannes i det 8. 
kapittel. (31-36) 

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

mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og 
sannheten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi 
er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. 

Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» 34 Jesus 
svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som 
gjør synd, er slave under synden. 35 En slave blir 

ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for 
alltid. 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere 
virkelig fri. 

Slik lyder det hellige evangelium  

Preken 

De jødene som var kommet til tro på Jesus 

protesterte, de var jo ikke slaver! Det er ikke vi 
heller. Vi er jo frie, vi lever i den frie verden. 

 

I dag snakker vi om friheten til å tenke selv, til å 
gjøre godt og kunne bryte alle bånd. Det handler om 

å frihet fra det som binder oss på en vond måte. Men 
beholde de gode båndene som handler om kjærlighet 
og omsorg.  

Viss dere blir i mitt ord, sier Jesus, Da skal dere 

kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri.  

I begynnelsen av dette kapittelet, kapittel 8, forteller 
Johannes om kvinnen som ble grepet på fersk 
gjerning i hor. De skriftlærde og fariseerne kom med 

henne til Jesus for å teste ham, for etter den jødiske 
loven, skulle slike kvinner steines, men Jesus reiste 
henne opp, reddet henne fra alle de som stod med 

steiner i hendene og han gav henne verdigheten 
tilbake. 
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Intro to the sermon: Today is Reformation Sunday, 
but Luther talked more about freedom than about 
Reformation, so we are going to do the same today.  

It is for freedom that Christ has set us free. (Gal.5:1) 

The holy gospel according to John 8: (31-36) 

 

31 Jesus said to the Jews who had believed in him, 
“If you continue in my word, you are truly my disci-
ples; 32 and you will know the truth, and the truth 
will make you free.” 33 They answered him, “We 
are descendants of Abraham and have never been 
slaves to anyone. What do you mean by saying, 
‘You will be made free’?” 
  34 Jesus answered them, “Very truly, I tell you, 
everyone who commits sin is a slave to sin. 35 The 
slave does not have a permanent place in the house-
hold; the son has a place there forever. 36 So if the 
Son makes you free, you will be free indeed.” 

The gospel of the Lord 

Sermon 

The Jews who had come to faith in Jesus, protested, 
they were not slaves! Neither are we. We are free, 
 we live in the free world. 

  

Today we talk about the freedom to think for our-
selves, to do good and be able to break all ties, about 
to be free from what binds us in a bad way. But keep 
the good ties that are about love and care.  

 

“If you continue in my word, says Jesus, you will 
know the truth, and the truth will make you free.”  

At the beginning of this chapter, chapter 8, John tells 
about the woman who was caught red-handed in 
adultery. The scribes and the Pharisees came with 
her to Jesus to test him, for according to Jewish law, 
such women were to be stoned, but Jesus raised her 
up, saved her from all those who stood with stones 
in their hands, and he restored her dignity.  
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 Men fariseerne og de skriftlærde gikk bort, en etter 
en, kanskje skuffet, ydmyket og provosert.  

For sannheten er at ingen av oss, ikke engang de 

beste av oss er så gode at vi har rett til å kaste en 
eneste sten på andre, selv når de er tatt på fersk 
gjerning slik som den kvinnen, mange har ikke lært 

å skjule sine synder så godt som vi gjør, eller de ikke 
har klart å bygge så fine fasader. For vi er alle i 
samme båt. Men Kristus har frigjort oss, så vi 

trenger ikke spekulere på hvem som er best. Vi 
trenger ikke bruke tid og krefter på å lete etter andres 
feil. For vi er kjøpt fri fra det maset, vi trenger ikke 

gjøre det mer. Paulus sier det samme, Vi er frie til å 
tenke selv, Kristus har frigjort oss. 

 

På grunn av Jesus, har vi fått friheten, men det 
grusomme er at vi faktisk også har frihet til å gjøre 
vondt. Det er et evig dilemma for kristendommen. 

For på den ene siden har vi full frihet, men på den 
andre siden sier Gud at vi skal elske oss selv og vår 
neste! Den som elsker, gjør ikke noe vondt mot 

noen. Og vi har frihet fra alt som har skjedd 
tidligere, alt som er vondt og som er galt. For det 
som skjedde før, kan ikke gjøres ugjort, men vi kan 

la det ligge og sette søkelys på framtiden. Og Gud 
kan tilgi både oss og alle de andre som var involvert 
i det som vi opplevde som vondt. Og det gir oss 

friheten til hver dag å starte på nytt, som det heter i 
en gammel norsk barnesang av Alf Prøysen.  

Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel 

Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
Og da får du det så godt i mårå kvell 

Og hvis du itte greie det og æilt er like trist 
Så ska du høre suset over furua som sist 

Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel 

 

Gud har gitt oss friheten og samtidig forventer han 
kjærlighet. Vi har frihet til å lukke øyne og ører og 

gå forbi de som trenger oss, frihet til å gi blaffen i 
andres nød, frihet til å såre andre. Frihet til å hate og 
ikke elske! Men meningen med å gi oss så stor frihet 

er at vi skal velge det gode og ikke det vonde. 
Kjærligheten blir ikke ekte dersom den ikke er 
frivillig. 

But the Pharisees and the scribes walked away, one 
by one, perhaps disappointed, humiliated and pro-
voked. 

For the truth is that none of us, not even the best of us 
are so good that we have the right to throw one single 
stone at others, even when they are caught red-
handed like this woman. Many have not learned to 
hide their sins as good as we do, or they have not 
managed to build as nice facades. Because we are all 
in the same boat. But Christ has set us free, so we do 
not have to wonder who the best is. We do not have 
to spend time and effort looking for the faults of oth-
ers. Because we are bought free from that hassle, we 
do not need to do it anymore. Paul says the same 
thing, We are free to think for ourselves, Christ has 
set us free. 

Because of Jesus, we have been given freedom, but 
the cruel thing is that we actually also have the free-
dom to hurt. It is an eternal dilemma for Christians. 
For on one hand we have full freedom, but on the 
other hand God says that we should love ourselves 
and our neighbors! He who loves, does not hurt  
anyone. And we have freedom from everything that 
has happened in the past, everything that hurts and is 
wrong. For what happened before - cannot be un-
done, but we can leave it and focus on the future. 
God can forgive everyone who was involved in what 
we experienced as evil. And it gives us the freedom 
to start anew every day, as it is called in an old Nor-
wegian children's song by Alf Prøysen. 

  

You will get a day tomorrow that is new and fresh, 
with blank paper and crayons too, and then you can 
fix the wrong from yesterday and then you can feel 
better tomorrow night   
and if you cannot fix it and everything is still sad then 
you will hear the rustle over the pines as before, You 
will get a day tomorrow that is clean and fresh with 
blank paper and crayons too. 

  

God has given us freedom and at the same time he 
expects love. We have the freedom to close our eyes 
and ears and walk past those who need us, we have 
the freedom to ignore the need of others, the freedom 
to hurt others. Freedom to hate and not to love. But 
the meaning of giving us so much freedom is that we 
should choose the good and not the bad. Love does 
not become real if it is not voluntary. 
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Noen forsøker å løse dette dilemma ved å si at 
tilgivelsen fra Gud kan du bare få dersom du 

angrer skikkelig, eller forbedrer deg. Men det blir 
også feil. For Guds tilgivelse er totalt ubetinget, 
frelsen er gratis, Guds kjærlighet er ikke avhengig 

av vår oppførsel og vår sterke tro. Vi døper jo små 
barn, som ennå ikke har lært å gjøre godt, de bare 
er. Nei vi må bare holde fast på at dette er et ekte 

dilemma og vi kan ikke løse det. Vi skal tvert imot 
få lov til å se sannheten. Og sannheten skal gjøre 
oss fri.  

 

Budskapet kan sies slik: Senk skuldrene, slapp av. 

Lukk opp øynene, og se sannheten, «for jeg er 
livets lys» sier Jesus. Men vi er bare mennesker, 
og livet vårt binder oss, alt det vonde som skjer, 
både det vi selv gjør og det andre gjør, er med på å 

binde oss, men også ulykker og hendelser binder 
oss, så vi ikke er frie nok til å gjøre…godt. Vi blir 
redde og vi tør ikke handle annerledes enn det vi 

gjorde før, for vi har så mange vonde minner, og vi 
bærer ofte med oss det vonde og det gjør oss ufrie.  

Det Jesus sier til oss i dag er: La Guds lys skinne 
over livene våre slik at vi i det lyset kan se 

sannheten om oss selv. Men hvordan kan den 
sannheten gjøre oss frie? Det er når vi tør å tro at 
vi har fått tilgivelse og full oppreisning fra selveste 

skaperen, da er det lettere å innrømme feil og 
mangler. Men om man tror at man blir fordømt av 
Gud eller mennesker, så fører det ofte til at man 

må skjule seg, eller lyve eller skylle på andre. Men 
slik er det ikke i møte med Gud slik Jesus har vist 
oss. Han har allerede frikjent oss, allerede betalt 

skylden trenger vi ikke lenger å bagatellisere våre 
misgjerninger eller gi skylden på andre. Vi kan 
være modne og ta vår del av ansvaret, for da blir 

det også lettere å gjøre noe med det.  
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 Some people try to solve this dilemma by saying 
that you can only receive forgiveness from God if 
you repent properly and improve. But that is also 
wrong. For God's forgiveness is totally uncondi-
tional, salvation is free, God's love does not de-
pend on our behavior and our strong faith. We 
baptize young children, who have not yet learned 
to do good, they just are. Now we just must keep 
in mind that this is a real dilemma, and we cannot 
solve it. We must on the contrary be allowed to 
see the truth. And the truth will set us free. 

  

The message can be said like this: lower your 
shoulders, relax. Open your eyes, and see the 
truth, “For I am the light of life”, Jesus says. But 
we are only humans, and our life binds us, all the 
evil that happens, both what we're doing and  
what others are doing, bind us, but also accidents 
and incidents bind us, so we are not free enough 
 to do… well. We are frightened and we dare not 
act against what is common behavior. We have so 
many bad memories, and we often wear the pain 
with us and that makes us unfree. 

What Jesus is saying to us today is: Let the light 
of God shine over our lives, in that light we can 
see the truth about ourselves. But how can that 
truth set us free? That is when we dare to believe 
that we have received forgiveness and full restora-
tion from the Creator himself, then it is easier to 
admit mistakes and shortcomings. But if you be-
lieve that you are being condemned by God or 
people, it often leads to you having to hide,  
or lie or blame others. But this is not the case with 
God that Jesus has showed us. He has already ac-
quitted us, he has already paid the debt. We do not 
need to downplay our wrongdoings or blame oth-
ers any more. We can be mature and take our 
share of responsibility, because then it will also be 
easier to do something about it. 

  

 

 

 

 

 

 



Når Kristus har frigjort oss, da blir vi virkelig frie. 
Frie til å se mer, se på oss selv i speilet og spørre: 

Lille speil på veggen der hvem er vakrest i verden 
her? Og I lyset fra Jesus svarer speilet: Du er den 
reneste, vakreste fordi Skaperen skapte deg til den 

unike personen du er, og Frelseren kjøpte alle dine 
synder og du, viss du tørr å se denne sannheten om 
deg selv, vil sannheten gjør deg fri. Fri fra alt som 

er vondt i det du strever med i hverdagen, fri til å 
gjøre godt, til å tenke nytt. Fri til å se framover, fri 
til å planlegge livet ditt uten å måtte dra på alt det 

vonde fra fortiden.  

Hver gang det skjer noe vondt, hver gang du selv 
ikke klarer å leve slik du ønsker å leve, kan du 
reise deg og si: Jeg er ikke bundet av dette, jeg er 
fri til å gjøre det annerledes neste gang. Jeg vil 

ikke plage meg selv og andre med å bære på det 
som gikk galt, jeg er fri, for Kristus har kjøpt meg 
fri.  

Sannheten om våre missgjerninger, Sannheten om 

den smerten vi har påført andre mennesker skal 
åpenbares, sårene, gråten, fortvilelsen som ligger i 
kjølevannet av våre vonde gjerninger, sannheten 

om ofrenes smerter skal fram i lyset og du skal se 
det og ved å se smerten i din nestes blikk, skal det 
frigjøre deg til å tenke og handle annerledes. For 

friheten din kan du bruke til å hjelpe dem som på 
forskjellige måter har falt blant røvere også om 
røveren var deg. Tilgivelsen er en kraft som du kan 

bruke til å begynne på nytt, til å gjøre godt og ikke 
vondt, til å trøste, hjelpe lindre nød og tørke tårer, 
og ikke minst, den tilgivelsen du har fått, skal du 

bruke til å tilgi alle de som gjør deg vondt, for 
også det vil frigjøre deg. Vi tilgir jo ikke våre 
medmennesker fordi de plutselig har blitt så snille 

mot oss. Vi tilgir dem ikke fordi de fortjener det. 
Vi tilgir andre fordi vi ikke orker å gå å bære på 
det vonde. Gud tilgir oss fordi han er god, og vi 

tilgir våre medmennesker først og fremst for vår 
egen skyld. Vi må bare aldri blande sammen 
tilgivelse og tillatelse. Vi tilgir dem som har gjort 

vondt mot oss, men vi tillater dem ikke å fortsette 
å gjøre det samme.  

For etter hvert vil vi kanskje forstå at vi egentlig 
mister friheten når vi bruker vår frihet til å binde 
andre i smerte og fortvilelse. Kristus har frigjort 

oss.. ikke til å følge bud for budenes skyld, men 
for å gi andre mennesker den samme frihet som vi 
selv har fått.  
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When Christ has set us free, then we become to-
tally free. Free to see more, look at ourselves in 
the mirror and ask: Small mirror on the wall - 
who is most beautiful in the world here? And in 
the light of Jesus the mirror answers: You are the 
purest, most beautiful, for the Creator created you 
to be the unique person you are, and the Savior 
bought all your sins and you, if you dare to see 
this truth about yourself, the truth will make you 
free. Free from all that hurts in what you struggle 
with in everyday life, free to do good, to think 
new. Free to look ahead, free to plan your life 
without having to go through all the pain of the 
past.  

Every time something evil happens, every time 
you fail to live the way you want to live, you can 
get up and say: I am not bound by this, I am free 
to do it differently next time. I will not bother my-
self and others to carry on what went wrong, I am 
free, for Christ has bought me free. 

The truth about our misdeeds, the truth about the 
pain we have caused others, wounds, tears and 
despair set in the wake of our evil deeds, the truth 
about the victims' pain coming to light and you 
will see and by seeing the pain in your neighbor's 
gaze, it should free you to think and act different-
ly. For your freedom you can use to help those 
who in various ways have fallen among robbers 
even if the robber was you. Forgiveness is a force 
that you can use to begin anew, to do good and 
not to hurt, to comfort, to help relieve distress and 
to wipe away tears, and not least, the forgiveness 
you have received, you must use to forgive those 
who hurt you, for it will also set you free. We do 
not forgive our fellow human beings because they 
have suddenly become so kind to us. We do not 
forgive them because they deserve it. We for-
give others because we cannot bear the pain any 
more. God forgives us because he is good, and we 
forgive our fellow men first and foremost for our 
own sake. We must just never confuse forgive-
ness and permission. We forgive those who have 
hurt us, but we do not allow them to continue to 
do the same again. 

Because eventually we may understand that we 
lose our freedom when we use our freedom to 
bind others in pain and despair. Christ has set us 
free... not to follow commandments for the sake 
of the commandments, but to give other people 
the same love and freedom that we ourselves have 
been given.  



Jeg er fri til å være meg selv, og til å hjelpe Gud 
med å skape en bedre verden. For vi er frie til å 

elske oss selv og vår neste.  

For det handler om å tørre å se sannheten, for 
sannheten er ikke farlig lenger. Verken sannheten 
om vårt eget liv, eller sannheten om andres liv for 

det er sannheten om Jesus som kan sette oss alle 
fri. For Jesus fordømmer ingen, han reiser oss opp 
slik som han reiste opp den kvinnen som alle andre 

mennene ville fordømme. 

Hold fast på at dette er et dilemma, To totalt 
motsetninger for når den totale frihet møter Guds 
krav om at vi skal elske oss selv og våre nester, ja 

da møtes de i et kors. Og det er bare der i det 
korset at vi kan fatte hva dette betyr for oss. Det er 
bare der det er mulig å være fri. 

Det handler til syvende og sist å se på oss selv og 
våre medmennesker med Jesu blikk. Til frihet har 

Kristus frigjort oss. 

Ære være faderen og sønnen og ånden som var og 
er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. 
Amen 
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I am free to be myself, and to help God create a 
better world. For we are free to love ourselves and 
our neighbors. 

For it is all about trying to see the truth because 
truth is not dangerous anymore. Neither the truth 
about our own lives, nor the truth about the 
lives of others, for it is the truth about Jesus 
that can set us all free. For Jesus condemns no 
one, he raises us up like he rose the woman that 
the other men would condemn. 

Hold on to the fact that this is a dilemma, a con-
tradiction for when the total freedom meets God's 
requirement that we should love ourselves and our 
neighbors, they will meet in a cross. And it is on-
ly there in that cross that we can comprehend 
what this means to us. It is there it is possible to 
be free. 

It is ultimately to look at ourselves and our fellow 
human beings with the eyes of Jesus.  

 For freedom, Christ has set us free. 

 Glory be to the Father and to the Son and to the 
Spirit who was and is and will be a true God from 
eternity to eternity. 


