
 

 118 

Jubelåret (3 Mos 25) 
 

 

Ett befrielsens år 
 

”Sjutalet går igen inte bara då det gäller högtiderna utan också när det gäller jordbruket. Vart 

sjunde år skall landet ligga i träda: ett år då folket som därmed befriats från mycket av sitt arbete 

skall få undervisning och övning i Guds lag. (5 Mos 31:10 ff). Det femtionde året är ett extra viloår 

för jorden som då återgår till sina ursprungliga  ägare. Det är en tid då de som kommit på 

obestånd får igen sin frihet och sin jordegendom. Jubelåret tjänar ett dubbelt syfte. Det påminner 

folket om att landet hör Gud till och det förhindrar de välbärgade från att lägga alltmer land under 

sig.” (Illustrerad Bibelhandbok s 181) 

 

 

Efter en cykel på  7 x 7 år, vart 50:nde år 

 

”Och du ska räkna sju årsveckor, det är sju gånger sju år, så att tiden för de sju årsveckorna blir 49 

år.  

 

 

På den stora försoningsdagen inleds 

 

Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden (försoningsdagen) låta blåsa i larmbasun, på 

försoningsdagen ska ni blåsa i basun över hela ert land.  

 

 

Frihet åt alla, arvsbesittningar återfås 

 

Och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det ska vara 

ett jubelår för er, var och en av er ska då återfå sin arvsbesittning var och en ska då återfå sin 

släktegendom.  

 

 

Inget ska sås, inget skördas 

 

Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er, då ska ni inte så något och vad som då växer upp av 

spillsäden ska ni inte skörda och ni ska då inte avbärga era oskurna vinträd. Ty det är ett jubelår,  

heligt ska det vara för er. Från själva marken ska ni hämta er avkastning.  

 

 

Betala i förhållande till nästa jubelår 
 

Om ni alltså säljer något åt er nästa eller köper något av er nästa ska ni inte göra varandra orätt. 

Efter antalet år från jubelåret ska du betala din nästa efter antalet årsgrödor skall han få betalning av 

dig. Alltefter som åren är fler skall du betala ett högre pris och alltefter åren är färre skall du betala 

ett lägra pris, ty ett visst antal grödor är det han säljer åt dig. Ni ska inte göra varandra orätt, du ska 

frukta din Gud, ty jag är HERREN er Gud.  Ni ska göra efter mina stadgar och mina rätter ska ni 

hålla och ska göra efter dem  då ska ni bo trygga i landet.  
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Guds välsignelse ska ge tillräckligt med mat för tre år 

 

Och landet ska ge sin frukt så att ni har nog att äta och ni ska bo trygga däri. om ni frågar: ”Vad ska 

vi äta under det sjunde året om vi inte får så och inte inbärga vår gröda?” så må ni veta att jag ska 

bjuda min välsignelse komma över er under det sjätte året så att det ger gröda för de tre åren. (3 

Mos 25:8-21) 

 

 

Jord 
 

När ni säljer jord, ska ni inte sälja den för evärdlig tid, ty landet är mitt. Ni är ju främlingar och 

gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att återbörda jordegendom. Om 

din broder råkar i armod och säljer något av sin arvsbesittning så må hans närmaste bördeman 

komma till honom och återbörda det brodern har sålt (jfr Jer 32:6-15; Rut 4:1-4). Och om någon 

inte har någon bördeman, men han själv kommer i tillfälle att anskaffa vad som behövs för att 

återbörda så skall han räkna efter hur många år som har förflutit ifrån försäljningen och betala lösen 

för de återstående åren åt den man till vilken han sålde och hans skall då återfå sin besittning. 

Annars återfår han sin besittning på jubelåret. (3 Mos 25: 23-28) 

 

 

 

Hus 
 

Om någon säljer ett boningshus i en stad som är omgiven med murar så skall han ha rätt att 

återbörda det inom ett år sedan han sålde det. Men om det inte har blivit återbördat inom ett år så 

skall huset förbli köparens för evärdlig tid och skall inte lämnas tillbaka på jubelåret. Men hus på 

landet räknas som hörande till åkermarken och kan därför återbördas och skall återlämnas på 

jubelåret. (3 Mos 25:29-31) 

 

 

Slavar 
 

Om din broder råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig skall du inte låta honom göra trälarbete, 

såsom en daglönare och en inhysesman skall han vara hos dig, intill jubelåret skall han tjäna hos 

dig. Då skall du giva honom fri, honom själv och hans barn med honom och han skall återfå sin 

släktegendom, sin fädernesbesittning skall han återfå. Ty de är mina tjänare, som jag har fört ut ur 

Egyptens land, de ska inte säljas såsom man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet bruka din makt 

över dem; du skall frukta din Gud (3 Mos 25:35-43) 

 

 

Andra referenser i Bibeln 

 

Jes 61:1-2; Luk 4:16-21 Jesus kom för att befria de som var fångna i synden och för att ge oss vår 

arvsrätt som Guds barn tillbaka. 

 
 


