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Jeg i Kristus og Kristus i mig 

 

I Adam 

Synden kom ind i verden ved Adam - og derved døden. Døden kom til alle 

mennesker, fordi alle syndede. Loven gjorde synden synlig. 

Rom. 5:20 

”Men loven kom til, for at faldet skulle blive større; og blev synden større, er nåden 

blevet så meget desto større”. 

 

I Kristus 

Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan 

som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For 

er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved 

en opstandelse, der ligner hans. (Rom. 6:4-5) 

 

Vores stilling har altså ændret sig fra Adam til Kristus! 

Vi er døde med Kristus – Gud har sat os i Kristus og derved skabt fred mellem Ham 

selv og os.  

Vores stilling: Vi har fred med Gud – vi er blevet forsonet med vores himmelske far, 

vi er af Hans slægt, Hans udvalgte folk. Vi er hellige og rene for Hans åsyn. 

Rom. 6:11 

”Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus 

Jesus”. 

Rom. 6:14 

”Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven; men under nåden”. 

Men så er alt jo godt? Vi synder aldrig? 

 

I kødet 

Vi er altså døde for synden. Og dog fortsætter Paulus med at snakke om, at vi er 

solgt til at være under synden, fordi vi er af kød.  

Rom. 7:15-20 

”For jeg forstår ikke mine handlinger. Dét, jeg vil, det gør jeg ikke, og dét, jeg hader, 
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det gør jeg.  Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er 

god.  Men så er det ikke længere mig, der handler; men synden, som bor i mig. 

Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det 

gode kan jeg ikke.  For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg 

ikke vil, det gør jeg.  Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der 

handler, men synden, som bor i mig”. 

Men hvor blev min stilling i Kristus af? Den har vi stadig, men her er tale om vores 

tilstand – dét er noget andet. Vores stilling i Kristus får vi ved døden, vores tilstand 

bliver først ændret i opstandelsen.  

Spørgsmål? Hvor var Jesus fra han døde til han opstod? Og hvor var vi? 

Han var i Dødsriget og hvad skete der i dødsriget? – Jesus sejrede over Satan (med 

os, fordi vi var i ham). 

 

I ånden 

Rom 8:3-4 

”Dét, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, dét gjorde 

Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte 

dermed synden i kødet”.  

Vi har altså fred med Gud (stilling) men vores kød ligger stadig under for synden 

(tilstand). Jeg har fået et liv, som jeg ikke kan leve – Jeg slæber rundt på et dødens 

legeme.   

Rom. 8:9-11 

”Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds Ånd bor i jer. Den, der ikke 

har Kristi Ånd, hører ikke ham til.  Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist 

dødt på grund af synd, men Ånden har liv på grund af retfærdighed.  Og når hans 

Ånd, han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra 

de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin Ånd, som bor i jer”. 

Så vores tilstand er gået fra kød til ånd – hvordan skete det?  

Nu handler det ikke længere om at vi er i Kristus eller ej, nu handler det om Kristus i 

os. 

Vores legeme er altså dødt pga. synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed.  
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Nu begynder vores tilstand at smelte sammen med vores stillig i Kristus. Helligånden 

vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Hvordan kan denne sammen-

smeltning af stilling og tilstand blive total. 

Gud har løsningen !! 

Rom. 8:13  

Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber 

legemets gerninger, skal I leve.  

Husk på, at vi er sat fri af synden, men pga. loven hersker synden stadig i vores kød. 

Alt – hvad vi tror, vi skal gøre for Gud – er lov og vækker synden til live.  

Så vi skal hvile i, at Jesus har fuldbragt værket på korset. Vores helliggørelse er 

fuldbragt – vi skal intet gøre for at blive Jesus lig – blive helliggjort. Vi skal stole på 

Helligåndens værk i os. Så møder vi Guds krav med at: Ja, det klarer Helligånden, for 

jeg kan ikke.  

Vi skal altså stole på Jesu liv i os – Helligånden! 

Dette er hvilen i Kristus – at vores stilling og tilstand bliver i ét. 

Så vi dræber legemets gerning – ved at stole på Helligånden i os. 

Bekendelse: Jeg er Guds værk, Han har skabt mig som en ny skabning. Gud lever i 

Mig og Han er større end Satan, større end sygdomme og større end alle 

omstændigheder. Jeg kan overkomme alt, jeg sejrer i alt, jeg er velsignet i alt. Han 

styrker mig og jeg kan ikke blive besejret. Jeg hersker i livet - ved Jesus Kristus!!!   

 

Undervisning v/Stephanie (25.09.19) 


