FORLØSNINGEN

NORSK ORDBOK

•

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi
død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

•

2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren
befris for fosteret

•

forløser: befrier, frelser, særlig i religiøst språk

NO11

•

1 Kor 1,30: Dere er hans verk i Kristus Jesus, han
som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet,
helliggjørelse og forløsning.

•

Ellers: Befri, kjøpe fri, frihet, løse ut, frikjøpt, satt fri,
løsepenge.

“For heller ikke Menneskesønnen er kommet for
å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv
som løsepenge for mange.”
–Mark 10,45 (Matt 20,28)

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter
bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud
og plaget….Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk
fred, ved hans sår ble vi helbredet….Vi gikk oss
alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men
skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme
ham.…fordi mitt folks lovbrudd rammet ham…
Når hans liv er gitt som skyldoffer… Min
rettferdige tjener skal gjøre de mange
rettferdige, han har båret deres skyld.…han
tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant
lovbrytere. Han tok på seg de manges synd og
ble rammet i stedet for lovbrytere.
–Jesaja 53,4-12

ALTSÅ:

1. Jesus er et eksempel på en tjener
2. Han ga livet sitt frivillig
3. Han døde i stedet for mange

BREVENE
•

1 Tim 2,5-6: …og én mellommann er det mellom Gud og
mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som
løsepenge for alle.

•

Rom 3,24: Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent
rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

•

1 Pet 1,18-19: Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting
som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere
overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et
lam uten feil og lyte.

•

Heb 9,15: Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under
den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven
som var lovet dem.

ALTSÅ:
1. Jesus var selv løsepengen
2. Vi er frikjøpt ufortjent og av Guds nåde
3. Jesus betalte med sitt eget blod
4. Han kjøpte oss fri fra:
a. det tomme livet
b. lovbruddene under den gamle pakt

ESKATOLOGISK

F.eks. i Ef 4,30:
Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det
segl dere er merket med helt til frihetens dag.

I MELLOMTIDEN:
HAR DET NOE PRAKTISK RELEVANS?

•

Tit 2,14: For Kristus ga seg selv for oss for å løse
oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans
eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

1 KORINTERBREV

•

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den
hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere
tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen
betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (6,19-20)

•

For den som var slave da Herren kalte ham, er
Herrens frigitte, og den som var fri da han ble kalt, er
Kristi slave. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Så bli ikke
slaver av mennesker. (7,22-23)

FRIE SLAVER?

•

Gal 5,13: Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare
ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og
blod vil, men tjen (“vær slaver for”) hverandre i
kjærlighet.

•

Han mener frihet fra synd, ikke frihet til synd.

•

Det verden kaller frihet er bare en annen form for
slaveri.

ROM 6,16-23
Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da
blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det
fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til
rettferdighet. Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er
nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere
ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – jeg bruker
et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte
dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte
bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det
som er rett, så dere kan bli hellige. Den gang dere var slaver under
synden, var dere fri fra det som er rett. Hva slags frukt høstet dere da?
Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er
dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er
helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men
Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

ALTSÅ:
1. Vi er løst ut fra all urett
2. Vi er renset, for å:
a. Være hans eget folk som tilhører ham
fordi han har kjøpt oss
b. Gjøre gode gjerninger
c. Bruke også kroppen til Guds ære

MER ENN GUDS SLAVER

•

Gal 4,5: Han skulle kjøpe fri dem som sto under
loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.

•

Gal 3,13-14: Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens
forbannelse da han kom under forbannelse for vår
skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som
henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse
komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen
skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

ALTSÅ:

• Han kjøpte oss fri for å:
• gjøre oss til sine barn
• gi oss Den hellige ånd

AVSLUTNING
•

Forløsningen betyr: At Jesus ga seg selv som en
løsepenge for å befri oss ut av syndens fangenskap hvor vi
satt og ventet på henrettelsen, for å gjøre oss til sine barn.

•

Da har det sin naturlige følge at vi ikke lever som om vi er
syndens fanger lenger, men at vi i stedet lever som frie
barn som tilhører Gud.

•

For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis
dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere
leve. (Rom 8,13)

