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«rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og 

frigjøring for dem som er bundet» Jesaja 61



Jes. 28,13: 
«For dem skal 

Herrens ord bli bud 
på bud, krav på 
krav...når de går 

skal de gå i snaren 
og bli fanget»

Fork 9:12: 
For mennesket kjenner 
ikke sin tid. Lik fisk som 
er fanget i det onde 

garn,lik fugl som har 
gått i snaren, slik blir 
menneskene fanget i 

en ond tid,

Ordsp 6:2:
har du bundet deg 

ved ditt ord, og er 

du fanget ved det 

du har sagt,

Kol 2:8:
Pass på at ingen får 
fanget dere med 

visdomslære og tomt 
bedrag som

hviler på menneskers 
tradisjoner og 

stammer fra 
grunnkreftene i verden,

ikke fra Kristus.

Ordsp 22:24f
Vær ikke venn 

med en 
sinnatagg, og slå 

ikke lag med 
bråsint mann, så 
du ikke venner 
deg til hans 

veier og setter 
en felle for ditt 

liv.

Noen bibelord om negative 
bindinger



Enkelte typer negative bindinger:
I forholdet til Gud:  

Feilaktig gudsbilde kan binde.  Et 
feilaktig gudsbilde kan ha med 

farsforholdet å gjøre. En fjern og 
straffende far kan bidra til å skape et 
tilsvarende bilde av Gud. Det går an å 

være bundet til et slikt bilde.

I forholdet til 
personer: 

Farsbinding, 
morsbinding - kan 

f.eks. hindre 
ekteskapsinngåelse 

eller påvirke helt inn i 
ekteskapet med sine 

usynlige bånd

Ekspertuttalelser
eller uttalelser fra foresatte 
kan oppleves som usanne 
utsagn om at du er slik og 
slik eller du vil aldri kunne 
bli til noe, eller at du alltid 

mislykkes.....

Binding til innebygde 
psykologiske mønstre 

som perfeksjonisme, uheldige 
forsvarsmekanismer som f.eks. 

overdreven rasjonalisering, eller 
sterke mønstre som f.eks. 

overdreven rettferdighetssans, 
overdreven selvhjulpenhet o.s.v.



Menneske-avhengighet

Stoff og rus-avhengighet

Aktivitets-avhengighet

Tanke-avhengighet

Følelses-avhengighet





Ef. 5,5: For dere skal vite at ingen 

som driver hor, lever i urenhet eller 

er grådig, skal arve Kristi og Guds 

rike. Dette er jo avgudsdyrkelse.

Panteisme

Spådom Astrologi

Kol. 2: Pass på at ingen får fanget dere 

med visdomslære og tomt bedrag som 

stammer fra menneskelige 

overleveringer og grunnkreftene i 

verden og ikke fra Kristus

Karma og reinkarnasjon

«Engler og ånder»

1. Tim. 4,1:»Ånden sier med klare 

ord at i de siste tider skal noen 

falle fra troen. De skal holde seg til 

ånder som fører vill, og til 

demoners lære»



Muligheten for okkulte 
(skjulte) bindinger



Gulliver i Lilleputtland 
bundet av mange små 

bånd



Bibelord om frihet og frigjøring
• JOH 8,32-36:   Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal 

gjøre dere fri." De sa til ham: "Vi er Abrahams ætt og har aldri vært 
noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?" Jesus svarte 
dem: "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er 
syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der 
for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

• GLT 5,1: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere 
ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk.

• GLT 5,13:   Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et 
påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.

• HEB 4,12:   For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn 
noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, 
marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.



HVORDAN?

1. Del i fortrolig samtale med Kristi 
sendebud=forbederne

2. Si det som sant er (Sannheten 
skal gjøre fri)

3. Bekjenne det som er synd i 
bindingen 

4. Motta syndstilgivelse

5. Frasi deg synden og din 
bundethet

6. Motta forbønn om frihet der 
forbederne løser deg ved hjelp av 
Åndens sverd

7. «og alt dere løser på jorden, skal 
være løst i himmelen» Matt. 18,18



Kolosserne 2,6ff.

Dere har tatt imot Kristus Jesus som 

Herre. 

Lev da i ham, vær rotfestet i ham og 

bygd på ham! Hold fast ved den 

Pass på at ingen får fanget dere med 

visdomslære og tomt bedrag som stammer fra 

menneskelige overleveringer og 

grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. 



1Kor 15,57: ”Men Gud være takk, 

som gir oss seier ved vår Herre 

Jesus Kristus!”

1Joh 4,4:  ”Men dere, mine barn, er 

av Gud og har seiret over dem. For 

han som er i dere, er større enn han 

som er i verden.”



Jesaja 61,1:

rope ut 

frihet for 

fanger

og frigjøring 

for dem som 

er i lenker



Frelser     og       Herre



Helhet gjennom Kristus
www.helhet.org

Frihetens 

målsetting er

større 

overgivelse til 

Jesus

http://www.helhet.org/


THE END 
JESUS LØSER VÅRE BÅND OG 

SETTER OSS I FRIHET
«Herrens Ånd er over meg,for Herren Gud 
har salvet meg. Han har sendt meg for å 

forkynne et gledesbudskap for de arme, for 
å lege dem som har et knust hjerte, rope 
ut frihet for fanger og frigjøring for dem 

som er i lenker»


