
Dag 3 morgon

”Jag är uppståndelsen och livet.” 
Joh. 11:25

Till följd av att Jesus hade låtit döpa sig till ett med oss, var det inte bara han själv som led 
döden på korset. Vi dog också där med honom. På samma sätt uppstod också vi med 
honom i hans uppståndelse från de döda. Vi har nu del i hans liv, eftersom han 
fortfarande är ett med oss. Han är vår uppståndelse och vårt liv.

Detta är Guds juridik, det sätt, på vilket han har frälst oss från vårt fallna tillstånd. Han 
räknar oss inte längre som syndare, utan han ser oss som rättfärdiga och heliga i sin Son. 
Han kan inte bortse från sin egen genom Jesus verkställda frälsningsplan. I och med att 
han uppväckte honom och med honom också oss från de döda, godkände han, att vi alla 
genom hans död var gjorda rättfärdiga. Mer rättfärdiga än så kan vi inte bli. Och det gäller
hela världen, både ”goda” och ”onda”, både fromma och ogudaktiga. I Kristi person är alla 
människor rättfärdiga.

 I oss själva är vi alla andligen döda. Vi har varken liv eller några andra andliga kvaliteter. 
Och som sådana är vi dömda till evig förbannelse och förkastelse från Guds gemenskap. 
Men i Kristus är vi fullkomliga och rena från all synd. Allt som hör till vår frälsning och 
salighet är färdigt och fullständigt för oss i Kristus genom hans död och uppståndelse. 
Varken vår tro eller vårt mottagande lägger någonting till detta. Men tror vi det, får vi 
uppleva det, annars inte.

På samma sätt som vår rättfärdighet är helt utanför oss, fast den tillräknas oss, så är också 
vår uppståndelse och vårt liv fördolt i Kristus. "Vi har dött och vårt liv är fördolt med 
Kristus i Gud." Kol. 3:3. Det är därför fåfängt att söka livet i vår egen fromhet eller 
gudsfruktan. Först "när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också vi träda 
fram i härlighet tillsammans med honom." Kol. 3:4. I väntan på den dagen får vi nu 
uppleva livet i Kristus genom tron på evangeliet om hans död och uppståndelse för oss.

 


