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Jesu Kristi Kors 
 

Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven 
og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, 
som tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet 
herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde 
ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til 
et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde 
ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med 
dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han 
selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.  
                                                                        (Rom. 3, 21-26) 

Ved troen på Jesus bliver vi retfærdiggjorte - og ved hvilken tro?  
- dén tro som Gud lægger i os!  
Luther sagde, at når et menneske kommer til tro, er det et lige så 
stort mirakel, som da Gud skabte himmel og jord. Der sker altså 
noget enestående, når et menneske kommer til tro. Det er dén tro, 
som gør os retfærdige - eller det vil sige, det er Jesu værk på 
korset, som gør os retfærdige. Vi modtager denne retfærdighed i 
tro. Det er altså troen, som modtager.  

Før troen kom, altså før Kristus kom, var det loven, som gjorde os 
retfærdige - hvis man vel at mærke kunne følge hele loven. Der er 
tale om at følge loven - hele loven, hele sit liv uden en eneste 
undtagelse.  
Dengang var retfærdighed en belønning for gode gerninger. Du 
skulle altså yde noget for at opnå retfærdighed.  

Men med troen - med Kristus - blev retfærdigheden en gave, som 
Gud giver ved Hans kærlighed og Hans nåde. En gave som vi kun 
kan modtage ved troen på Jesus Kristus, den har til gengæld intet 
med vores gerninger at gøre.  
Så i dag kan vi stå foran Gud, som retfærdige - på grund af den tro 
som Han har lagt i os. Faktisk er det jo på grund af det værk, 

Kristus gjorde, at vi står som retfærdige. Troen gør, at vi tilegner 
os retfærdigheden.  

Men hvad så med gerninger? Vores gerninger gør os ikke 
retfærdige, det gør kun Jesu Kristi gerninger. Skal vi så ingen 
gerninger gøre? – jovist, men vi skal forstå, at vores gerninger ikke 
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gør os retfærdige. Vi skal vandre i gode gerninger, som Gud har 
lagt til rette for os, men det kommer vi først til, når vi i vore hjerter 

har modtaget ordet om, at det er Jesu gerning, der gør os 
retfærdige. Det er Helligåndens virke i os, der gør, at vi gør gode 
gerninger.  

Er det så anderledes med helliggørelsen end med retfærdig-
gørelsen? Nej, det er det ikke! Den modtager vi i tro - og igen: vi er 
hellige, fordi Jesus levede et helligt liv og gav den hellighed til os 
ved sin død på korset. Vores gerninger kan aldrig føre os til 
retfærdighed, for selv om vi har viljen til at gøre det gode, så kan 
vi ikke, fordi synden lever i os.  
Når vi ønsker at gøre Guds vilje, når vi ønsker at følge Guds lov, så 
bliver synden vækket til live. Vi kan altså ikke gøre Guds vilje. 
Selvom vi har viljen til at gøre den, så kan vi ikke! Kun Kristus kan 
fri os fra dette dødens legeme, der ligger som et åg over os - og 
Gud ske tak og lov er der ingen fordømmelse for os, der tror, for 
ved troen står vi som retfærdige. Vi skal lade nåden virke i vores liv 
og ikke loven.  

Paulus siger: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og 
mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, Jesus Kristus. 
Og her rammer han kernen af kristendommen: at leve i troen på 
Kristus, leve i troen på Hans gerning på korset. Dét er vores liv her 
på jorden - ikke de gerninger vi gør; men troen på Kristi gerning på 

korset:  
At vi er retfærdige på grund af det værk, Han har gjort,  
at vi er hellige på grund af det værk Han har gjort.  
Vi er rene, vi er blevet renset af Hans blod - på grund af det værk 
Han gjorde på korset.  

Så på grund af det værk, Jesus gjorde, skal vi intet gøre for at stå 
som retfærdige, fordi vi i tro har taget imod den retfærdighed, som 
Kristus købte til os ved Hans død. Vi døde sammen med Ham, vi 
opstod sammen med Ham - iført Hans retfærdighed. Noget nyt er 
blevet til.  

Fordi vi står som retfærdige, fordi vi står som hellige, vil der 
udspringe retfærdige og hellige gerninger. Jeg bruger ordret 
udspringe, fordi igen har det intet med os at gøre; men er Guds 
værk i os - en drivkraft inden i os der driver os til at gøre Guds 
vilje, der driver os til at følge Hans lov.  
Vi følger nu Guds lov, fordi vi er retfærdige. Derfor står der skrevet, 
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at Gud lægger loven i vores hjerte, fordi det ikke er noget ydre, vi 
skal prøve at efterleve - det er noget indre, som vi ikke kan lade 

være med at efterleve. Så det handler ikke længere om at tage en 
beslutning om at følge Guds lov, for når jeg tager beslutningen om 
at følge Guds lov, sætter jeg mig selv under loven og synden bliver 
vækket til live. Helligånden lever vores liv, når vi lever i troen på 
Jesus Kristus. Han har givet os Hans retfærdighed, Hans hellighed, 
Hans godhed. Han lever i os, vi står som retfærdige, hellige og rene 
ind for Gud - på grund af Hans værk.  
Hvad betyder det? Det betyder at Gud er for os! 

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod 
os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os 
alle, vil han ikke med ham skænke os alt? (Rom. 8,31-32) 

Som med David: hver eneste kamp, han vandt, var på grund af 
Gud. Fordi Gud havde givet ham hver eneste sejr. Det er dén 
position, Han har givet os: ved troen - på grund af Jesu Kristi værk 
- står vi som sejrende, fordi Gud er med os og intet kan skille os fra 
Hans kærlighed til os i Kristus.  

Du er retfærdig, jeg er retfærdig ved troen på Jesus Kristus. På 
grund af det værk, Han gjorde på korset, er vi retfærdige foran 
Guds trone. Men det har intet med os at gøre, det har intet med 
vores gerninger at gøre, det skyldes udelukkende Jesu Kristi 
gerning. Vi kan ikke være stolte af noget andet end Jesu Kristi kors, 

for dét er årsagen til, at vi kan stå retfærdige foran Gud til evig tid. 
Amen.  

 

Kærlig Hilsen 

Stephanie Dyreholt 


