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Født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få 

barnekår. Gal 4: 4–5. 

Å, du evige Guds kjærlighet som elsket verden så høyt! Hør nå her hvorfor Guds Sønn ble menneske! 

Hva som var selve det store oppdraget og det endelige målet med at han kom til verden: «Født under 

loven, for å kjøpe dem fri som var under loven». 

Å, du svarte vantroens mørke, som aldri lar oss få lov å beholde dette! Ikke underlig om de som 

virkelig tror dette, at Gud har gitt oss sin Sønn for å oppfylle loven i vårt sted, virkelig elsker en slik 

Gud og Frelser. Ikke undres på at de blir brennende i ånden. Blir inntatt av en høyere himmelsk fred 

og fryd og kjærlighet. Ikke å undres på at det også tennes en nidkjærhet i dem mot alt annet som vil 

påberope seg å være det som gjør oss rettferdige og hellige. 

Gud ville frelse de falne menneskene og forløse dem fra lovens dom. Men hvordan skulle det kunne 

skje? Det måtte nødvendigvis skje på en slik måte at den guddommelige lovens rettferdighetskrav, til 

den minste bokstav eller prikk, ikke ble overtrådt. Og det skjedde på den måten, sier apostelen, at 

Guds egen Sønn ble sendt under loven. Han som var lovens Herre kom til jord for å tjene under loven 

og oppfylle den i vårt sted. Å, du Guds kjærlighet som overgår alt! 

Tror du så dette som hele Skriften vitner om; at det bare er gjennom Kristi oppfyllelse av loven vi blir 

rettferdige? Da gjenstår det jo bare ett eneste spørsmål, for at du kan være fullstendig overbevist og 

trygg. Dette: Kan jeg være helt sikker på at Kristus har oppfylt loven så fullkomment at den evige Far 

er fullt ut tilfreds? 

Og det kan du være trygg på. Kristus har fullkomment oppfylt loven. Han «elsket Gud av hele sitt 

hjerte, av hele sin sjel og av all sin forstand». Det var hans mat å gjøre sin himmelske Fars vilje. Like 

fullkomment har han også «elsket sin neste som seg selv». Ja, i den grad at han aldri tok hensyn til 

seg selv, gav sitt liv i døden, ble dømt som en ugjerningsmann, bar hele verdens synder, bad for 

overtrederne. 

Han var lydig helt til døden, ja, til døden på korset. For det at han var født under loven, innebar også 

at han skulle ta på seg lovens dom og forbannelse over synden, slik det står skrevet: «Kristus har 

kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss». «Siden barna har del i kjøtt 

og blod, fikk han selv del i det på samme måten, for at han ved døden skulle ta makten fra ham som 

hadde dødens makt – det er djevelen –, og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært under 

trelldom hele sitt liv». 

Slik har han altså gjort alt for oss. Vi lovpriser og opphøyer hans navn! Han var også den eneste som 

kunne gjøre det. «Vår egen makt er intet verd, vi var nok snart nedhugne», sier Luther, «Vi äro satta 

av sätet» (Han flyttet oss vekk, og overtok selv setet). Bare han var i stand til å utføre dette verket. 

Må nå bare hver enkelt passe på å gi Kristus æren for dette verket! D. v. s. at du bevisst erkjenner at 

denne Herren har gjort alle ting vel. Det er så tragisk, at noen få ord umulig kan beskrive det, hvordan 

djevelen forviller våre sinn. Vi ser jo hvordan vi går dag etter dag som om vi ikke kjente til at vi hadde 

noen som helst nytte av alt det Kristus har gjort. Vi lever, synger og taler om at Gud har gitt oss sin 



gen Sønn for at han skulle være vår bror, den som oppfylte loven fullkomment for oss, og vårt 

offerlam. 

Men likevel viser våre tanker, vår holdning og vårt åndelige strev at vi er opptatt med selv å leve 

ustraffelig etter loven, for å kunne bli godtatt av Gud og være sikker på at vi lever i hans nåde og 

vennskap. 

Det vi gjør, er at vi nok lovpriser og opphøyer Stedfortrederen med både mange og store ord. Men 

deretter kaster vi oss av hele vår sjel inn i strevet med selv å forsone oss med Gud. 

Mange har i hele sitt liv ennå aldri hatt noen som helst bruk for, og nytte av, Kristus. La oss da i alle 

fall nå stoppe opp og ta til oss det Skriften sier om den tjenesten og nytten vi skulle ha av den store 

gaven, da Gud gav sin Sønn, født under loven. 

Hør! Apostelen sier: for å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Har du aldri sett 

eller hørt disse ordene? Skulle vi ikke nå lovprise den guddommelige kjærligheten, og la det få være 

sant – og være nok –, det han har gjort, han som oppfylte loven for oss? 

Apostelen sier her at dette har han ikke gjort for seg selv, men «for å kjøpe dem fri som var under 

loven». 

 Vi ber alle som vil være en kristen om nå å ta dette alvorlig inn over seg. Dette er jo summen av hele 

Skriften, og kjernen i selve budskapet: 

 At Kristus er lovens ende. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. 

 At det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å 

sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse. 


