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Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 
Rom. 8:1

Alla människor är ”i Kristus Jesus” genom att han lät sig döpas till ett med oss alla. Vi var i
honom när han led döden, vi begravdes med honom och uppstod med honom som 
rättfärdiga från all synd. Efter sitt dop har han aldrig avsagt sig sitt representantskap för 
oss.

Därför är det rätt och sant, som det står i en sångvers, att vår rättfärdighet sitter på Guds 
högra sida i himlen. Ja, än mer: Vi sitter alla där i Jesu person på Guds högra sida. Och den
som befinner sig på någons högra sida åtnjuter dennes godkännande. I Jesus har vi Guds 
godkännande och blir inte fördömda. Och den som tror detta är salig. 

Gud ser oss alla som varande i Kristus. Och så som han ser oss, så bör också vi se varandra,
och inte minst oss själva, nämligen som rättfärdiga och heliga, alltigenom goda och 
oklanderliga - i Kristus. Om Gud skulle se på oss utom Kristus, då skulle vi genast förgås. 
Och det säger sig självt, att den som inte tror utan förkastar ett sådant erbjudande från 
Guds sida, den kan inte undgå straff. Jesus säger: ”Den som inte tror är redan dömd.” Joh. 
3:18. 

Inte så, att det krävs tro från vår sida, för att Gud ska se oss som varande i Kristus. Dom-
slutet angående vår rättfärdighet, som Gud gjorde när han uppväckte Sonen, är oberoende
av vår tro. Men vi åtnjuter rättfärdigheten bara genom tron. Den som inte äter har ingen 
nytta av den framdukade maten.

Också när du är full av vrede, hat, ont begär och annat sådant, ser Gud på dig som på en 
god vän full av kärleksfulla tankar och goda föresatser, eftersom Jesus är din representant 
hos Gud, och han är rättfärdig. Hela världen är innesluten i hans rättfärdighet. Närmare 
Kristus än så kan man inte komma. Varken din tro eller något annat från din sida lägger 
något till det fullbordade. Du är redan innesluten i Kristus. Tro det och åtnjut saligheten i 
Kristus!


