
Lösensumman.... 
de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är 
friköpta av Kristus Jesus (Rom 3:24). 

Återlösning... är en befrielse från all fångenskap och allt elände genom 
att en lösensumma eller ett pris betalas.... Det är bara i denna andliga 
återlösning som vi hittar dessa oerhörda överväldigande saker som inte 
ryms i någon annan frihet. 
För det första är den som tar emot lösensumman densamme som 
erlägger den. Kristus är det skuldoffer som tillfredsställer och försonar 
oss med Herren, men Herren själv sände honom att bli offret, och därför 
står det ofta att Herren själv återlöste oss. Hans kärlek är bakgrunden 
till att lösensumman kom till, och hans rättfärdighet tar emot 
lösensumman på grund av dess värde;   
Kristus kom ju ner från himlen för att göra hans vilja som sänt honom. 
(Joh 6:38).  
På ett mänskligt plan är det ju så att den som erhåller lösensumman 
inte är den som skaffar fram den.  
För det andra, den fångne, eller dömde är inte bara befriad ur hans våld 
som håller honom fången utan tas också in i hans välbehag.  
När en fängslad bland människor blir friköpt, genom att en lösensumma 
betalas, sätts han ju omedelbart fri ur hans våld och makt och som 
håller honom fången; men i den andliga återlösningen, tas vi inte bort 
från Gud genom priset som betalas för oss - Jesu blod - utan förs in i 
hans närhet (Ef 2:13) inte befriade ur hans våld utan upprättade i hans 
välbehag.  
För det tredje liksom domaren måste tillfredsställas, måste också 
fångvaktaren besegras. Gud, domaren, gav honom rätt att slåss för den 
egendom som han med orätt hade beslagtagit... Men han förlorade sin 
makt, så stark han var, för att han strävade efter att greppa mer än han 
förmådde. Eftersom fundamentet för hans regeringsmakt är synden, så 
förlorade han makten över dem som Kristus kom att friköpa, genom att 
ge sig på Kristus som ingen synd hade, och över vilken han inte hade 
någon makt.  
Därmed bands den starke och hans hus plundrades. 

-John Owen, Dödens död, sid 147-148. 


