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Jesus Kristus – vores retfærdighed og 

helligelse 

Jesus Kristus har - med sit offer - givet os fred med Gud. Jesus var 

uden synd og adlød Gud i alt, Han siger selv, at Han intet kan gøre 

af sig selv – men kun det Han ser Gud gøre. Jesus Kristus var Gud 

lydig ind i døden. Gud accepterede Jesu offer på korset – og tilgav 

os al vor synd. 

Fordi Jesus Kristus er retfærdig, er vi retfærdige – det er altså, 

fordi Han er retfærdig, at vi er retfærdige. Det har intet med os at 

gøre – vi kan intet gøre for at gøre os retfærdige, vi er kun 

retfærdige, fordi Kristus er det. Det er pga. Hans gerninger, at vi 

har fred med Gud, men det skyldes også Hans gerninger, at vi er 

retfærdige. Vi kan stå foran Guds trone uden skyld pga. Jesus 

Kristus og kun pga. Ham. Vores bøn er stærk, fordi Jesus Kristus er 

retfærdig og i Ham er vi retfærdige. Paulus siger det tydeligt i 

brevet til romerne: der er ingen retfærdig, ikke en eneste (Rom. 

3:10). Vi står altså som uretfærdige og kan ikke komme nær Gud, 

men med Jesu blod bliver vi vasket rene og Hans gerning er vores 

retfærdighed. Halleluja – vi kan intet men i Ham formår vi alt. 

Jesus Kristus er vores helligelse, på grund af Ham kan vi stå hellige 

og uden skam foran Gud. Det skyldes Jesus Kristus alene – vi har 

intet at bidrage med. Absolut intet. Jesus er vor helligelse, ingen af 

vore gerninger kan hellige os. Men Jesus Kristus er vor helligelse – 

Han er den, der gør os værdige til Gud, den der renser os for 

verden og den der gør os fuldkommen.  

Når vi ser, at det er Jesus, der er vores retfærdighed og vores 
helligelse, vil de løfter, som Gud har givet sit folk i bibelen, blive 
vores - ikke fordi vi har gjort os fortjent til det, men fordi Jesus har 
gjort sig fortjent til det. Det var Guds beslutning at sende Kristus, 
fordi vi ikke kunne være lydige (retfærdige). Det var Hans 
kærlighed til os, som gjorde, at Han sendte Jesus. Det var pga Jesu 
kærlighed til os, at Han tog vores skyld på sig. Vi skal fatte, at vi 
intet kan gøre for Gud – Jesus har gjort alt Han er vores 
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retfærdighed og helligelse. Han har skaffet os fred med Gud, sørget 
for at vi kan stå hellige og uden skam foran Gud.  

Vi kan ikke være retfærdige, vi kan ikke være hellige – men Jesu 
er! Han tog alt på sig og gav alt til os. Dette var Guds plan, dette 
var Guds ønske og kærlighed til os – at vi intet skal gøre og at 
Jesus har fuldbragt værket. Derfor står der i bibelen, at vi er hellige 
– fordi Han er hellig! Vi er Guds børn – fordi Han er Guds søn! Vi er 
arvinger – fordi Han er arving til Guds rige! Jesus siger, at intet kan 
vi gøre uden Ham – og det er dét, det handler om: Vi er, fordi Han 
er.  

Vi kæmper for at adlyde Gud – men indtil vi kan fatte, at alt 

skyldes Jesus Kristus, kan vi intet gøre, som behager Gud. Alt, 

hvad vi gør for Gud, har et motiv og ét motiv alene: Vores 

kærlighed til Jesus Kristus er vores motiv, vi elsker, fordi Han 

elskede os først. Når vi fatter, at Jesus Kristus er vores 

retfærdighed og vores helligelse, vil vi stoppe med at prøve at være 

retfærdig ved gerninger og se hen imod Kristus i alt. Nu bliver 

Kristus vores forløsning – vi kan fatte Guds kærlighed til os. 

På grund af Jesus Kristus tager Gud bolig iblandt os, vi er Hans folk 
og Han er vores Gud!  


