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Kap. 5 – Forløseren

”Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, 
den som er i Kristus Jesus...” (Rom. 3, 24)

 Ett av bildene som Bibelen bruker for å illustrere frelsesplanen for oss, er 
ordningen med utløsning av tapt eiendom. Da israelittene bosatte seg i Kanaan, ble 
det bestemt at hver stamme og hver familie skulle ha sin bestemte jordeiendom, 
som skulle føres videre til etterslekten. Dette var en del av Guds rettsordning for 
landet og Hans ivaretakelse av individet.
 Dersom en mann ble nødt til å selge jordeiendommen sin på grunn av 
økonomiske problemer, slo loven fast at en ”utløsende sektning” kunne løse den 
ut for ham. Alternativt kunne mannen, dersom han skulle få råd til det, kjøpe den 
tilbake selv. I jubelåret, som fant sted hvert 50. år, ville uansett jordeiendommen bli 
gitt tilbake til ham – gratis. For at ikke ordningen skulle misbrukes, skulle prisen 
for eiendommen regnes ut i forhold til hvor mange år det var til neste jubelår. Slik 
ble det samsvar mellom gjeldende pris og gjenværende avkastning (3. Mos. 25, 23-
28).
 Denne ordningen gjaldt også for hus. Bolighus som lå i en by med mur, 
kunne utløses innen ett år etter at de var solgt. Deretter ville de bli kjøperens eien-
dom for all fremtid. Bolighus i landsbyene kunne derimot løses ut på samme måte 
som jordeiendommene. Også de ville bli gitt tilbake til den opprinnelige eieren i 
jubelåret (3. Mos. 25, 29-31).
 En liknende ordning fantes også for dem som på grunn av dårlig økono-
mi valgte å selge seg selv som slaver. En av hans slektninger hadde rett til å utløse 
ham, enten det var hans onkel, hans fetter eller en annen nær slektning. Dersom 
han fikk råd til det, ville han også selv kunne kjøpe seg fri. Prisen skulle regnes ut 
ifra antall år som gjenstod før jubelåret, basert på årslønnen til en dagsarbeider (3. 
Mos. 25, 39-54).
 Ordningen med utløsning handlet om å kjøpe det som var tapt, tilbake til 
seg selv, enten det dreide seg om jordeiendom, hus eller slave. Man kan godt si at 
det handlet om å kjøpe tilbake til frihet. Det handlet dessuten om å kjøpe tilbake til 
slik det var ment å være.
 I Ruts bok finner vi et eksempel på hvordan denne ordningen kunne 
fungere i praksis. En gang det var hungersnød i Israel, reiste en mann ved navn 
Elimelek til nabolandet Moab, sammen med sin kone No’omi og deres to sønner. 

Forløseren



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

32

Sønnene giftet seg med to moabittiske kvinner, Rut og Orpa. I minst ti år bodde de 
i Moab, og der døde både Elimelek og sønnene. Da forholdene i Israel forandret seg 
til det bedre, flyttet No’omi tilbake sammen med sin svigerdatter Rut. 
 Det var i begynnelsen av bygghøsten da de kom tilbake til Betlehem. Rut 
gikk ut på åkeren til den velstående mannen Boas og plukket aks som stod igjen 
etter høstarbeiderne. Dette var en ordning som var nedfelt i Guds lov for landet, og 
som var ment å være et gode for de fattige:

”Når dere høster inn grøden i landet deres, skal du ikke høste helt ut 
til kanten av åkeren din. Du skal heller ikke samle inn det som er blitt 
stående igjen etter innhøstingen. ... Du skal la dem bli igjen til den fat-
tige og fremmede...” (3. Mos. 19, 9-10) 

 Rut var både fattig og fremmed, men hun ble tatt godt imot og passet 
på av Boas. Han sørget for at hun både fikk spise seg mett sammen med høst-
arbeiderne, og for at det fantes aks hun kunne plukke. Da Rut viste No’omi hva hun 
hadde fått tak i den dagen, og fortalte hvor hun hadde fått det, sa No’omi:

 ”Denne mannen er en  slektning av oss, en av våre utløsere.” (Rut 2, 
20)

 Rut tok senere kontakt med ham og fortalte ham dette. Boas bekreftet det, 
men fortalte også at det var en utløser som stod nærmere enn ham. Dersom denne 
mannen ville løse henne ut, skulle han få gjøre det. Hvis ikke, ville Boas gjøre det 
selv. Boas tok så kontakt med den andre slektningen, utløseren. I ti vitners nærvær 
la han saken frem for ham:

”No’omi, som har kommet tilbake fra landet Moab, solgte et stykke land 
som tilhørte vår bror Elimelek. Jeg tenkte jeg ville la deg høre dette og 
si: Kjøp det tilbake i nærvær av de menn som sitter her og i nærvær 
av de eldste i mitt folk. Hvis du vil løse det ut, skal du løse det ut. Men 
hvis ikke du vil løse det ut, så si det til meg, så jeg kan få vite det. For 
det finnes ingen andre som kan løse det ut enn du og deretter jeg selv.” 
(Rut 4, 3-4)

 Slektningen svarte så at han ønsket å løse ut jordeiendommen. Men da 
han fikk høre at kjøpet også inkluderte Rut, slik at den avdødes navn kunne opp-
reises ved hans arv (jf. Matt. 22, 24), ombestemte han seg:

”Da kan jeg ikke løse den ut for meg selv, for da vil jeg ødelegge min 
egen arv. Du kan selv overta min rett til å løse ut, for jeg kan ikke løse 
den ut.” (Rut 4, 6)
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 Boas overtok da som utløser med disse ord:

”På denne dagen er dere vitne på at alt som tilhørte Elimelek, og alt som 
tilhørte Kiljon og Maklon [No’omis to avdøde sønner], har jeg kjøpt fra 
No’omi. Videre har jeg løst ut moabittkvinnen Rut, Maklons enke, til å 
være min hustru, for å oppreise navnet til den døde ved arven hans, for 
at ikke den dødes navn skal bli utryddet...” (Rut 4, 9-10)

 Boas kjøpte så jordeiendommen som No’omi hadde solgt, tilbake til slekt-
en. Siden fikk Rut og Boas en sønn, som de overlot til No’omi. Gutten fikk navnet 
Obed, og ble senere far til Isai, kong Davids far (Rut 4, 21-22). Både Rut og Boas 
nevnes i Jesu ættetavle i Matt. 1, 1-16 (v. 5).
 Bibelen beskriver Guds frelsesplan som en forløsning av menneskeheten, 
slik vi så i Romerbrevet:

”Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, 
den som er i Kristus Jesus...” (Rom. 3, 24)

 Menneskene var fortapt på grunn av synd. Frelsesplanen handler om 
hvordan Gud kjøper dem tilbake til seg selv. Ingen annen løsning kunne redde 
et menneske fra syndens konsekvens, døden. I det gamle Israel kunne de løse ut 
hverandres eiendommer eller slektninger som hadde solgt seg som slaver. Når det 
gjelder å frelse fra døden, finnes det ikke noe et menneske kan gi som er tilstrek-
kelig som løsepenge for et annet.

”En mann kan aldri forløse sin bror eller gi Gud løsepenge for ham – for 
kostbar er deres sjelers forløsning, for evig må han oppgi det – så han 
skulle fortsette å leve evig og ikke se fordervelse.” (Sal. 49, 8-10)  

 Prisen for vår forløsning var altfor høy for en menneskelig løsning. Det 
var kun Gud som var i stand til å betale den. Apostelen Peter skriver om den pris 
som ble betalt: 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull 
dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med 
det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.” (1. Pet. 
1, 18-19)

Også i Efeserbrevet får vi beskrevet hvor dyrebar og omfattende menneskehetens 
forløsning var, samtidig som vi får understreket hva den innebærer:

”I Ham [Jesus] har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtre-
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delsene, etter Hans nådes rikdom.” (Ef. 1, 7)

 Forløsningen innebærer tilgivelse, slik Gud flere århundrer tidligere had-
de sagt gjennom profeten Jesaja:

”Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en 
sky. Vend om til Meg, for Jeg forløser deg.” (Jes. 44, 22)

 
 I Galaterbrevet skriver Paulus om rettferdiggjørelsen [gr. dikaioo] ved tro 
på Kristus (Gal. 2, 16). Han trekker frem Abraham som et eksempel, og viser  til 
at ”han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet” (Gal. 3, 6). Alle som 
har syndet, ligger under lovens forbannelse (døden). De som  forsøker å rettferdig-
gjøre seg selv gjennom gode gjerninger, vil fortsatt være under den samme forban-
nelsen, forklarer Paulus. Det eneste grunnlag for å erklære et skyldig menneske 
som rettferdig (uskyldig), er menneskets tro på Jesus Kristus som sin stedfortreder 
(jf. Rom. 3, 22. 24). Paulus skriver deretter om den forsløsningen som fant sted for 
at dette skulle bli mulig:

”Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forban-
nelse for oss...” (Gal. 3, 13) 

 Ved å gi sitt liv for oss, har Jesus frikjøpt oss fra døden. I Korinterbrevet 
skriver Paulus at Jesus ”for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse 
og forløsning”. Når det gjelder frelsen, har derfor ingen mennesker noe de kan rose 
seg av. Alt er fra Gud. Så ”den som roser seg, skal rose seg i Herren” (1. Kor. 1, 30-
31).

”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er 
Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” (Ef. 2, 8)

”Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, 
den som er i Kristus Jesus...” (Rom. 3, 24)


