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Pagten - Herren er vores retfærdighed 

 

Som ved de andre navne peger det sjette navn, Herren er vores 

retfærdighed, hen mod Jesus og på korset. Når Paulus skriver, at 

han prædiker Kristus, som korsfæstet – taler han om evangeliet. 

For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for 

ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. 

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. (Rom. 

3,20-24) 

Vores retfærdighed er Jesus Kristus - når vi har troen på, at Han er 

vores retfærdighed, vil al selvretfærdighed og al lovtrældom 

forstumme. Dette er evangeliets kraft. Gud har lavet en pagt med 

os, Han er vores retfærdighed: Han sendte Jesus, der levede et 

syndfrit liv, som var helligt og rent. Jesus Kristus der opfyldte loven 

og derved stod retfærdig foran Gud. Det som var umuligt for os, 

det gjorde Kristus – Han opfyldte loven! Den lov som vækker 

synden til live, når vi prøver at efterleve den – og finder at vi ikke 

er andet end syndere – vi kan ikke være lydige mod Gud, vi har 

mistet herligheden fra Gud.  

al vor retfærdighed blev som snavset tøj (Es. 64, 6) 

Selv vores bedste gerninger bliver som snavset tøj. Det betyder, at 

uanset, hvad du gør for Gud, er det ikke godt nok. Det vil aldrig 

blive godt nok.  

Vores selvretfærdighed kan hindre os i at tage imod den gave, som 

Gud vil give til os: Frelsen. Selvretfærdighed er en løgn, som bilder 

os ind, at vi kan være retfærdige, at vi kan opfylde loven, at vi kan 

være lydige overfor Gud – men sandheden er, at det kan vi ikke! 

Farisæerne troede, at de var retfærdige, at de opfyldte Guds lov, at 

deres gerninger var gode. De troede, at det blev af afgjort ved 

deres gerninger – men Gud kigger på hjertet.  
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Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, 

tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. (Matt. 15, 19) 

Jesus siger hermed, at selvom vores gerninger er gode, er vores 

hjerte ondt. Vi kan altså ikke opfylde loven, fordi årsagen til synden 

sidder i vore hjerter. Paulus skriver, at omskærelse er i hjertet og 

ikke en gerning vi kan gøre – kun noget Gud kan gøre. For vi kan 

ikke ændre vore hjerter, måske vi kan ændre vore gerninger for en 

periode, men ikke vore hjerte. Og den eneste, der kan frelse os fra 

vore onde hjerter, er Kristus. 

Og han har ikke gjort forskel på os (jøder) og dem (hedninge), 

idet han har renset deres hjerter ved troen. (Apg. 15, 9) 

Ved troen på Kristus bliver vore hjerter renset, vi bliver vasket rene 

indeni. Når vi er vasket rene indeni, vil vi bære retfærdighedens 

frugter (gerninger, men det vil ikke længere være vores gerninger) 

– fordi Jesu Kristi Ånd er udgydt i vore hjerter. Vi må indse, at vi 

ikke kan være retfærdige, vi kan ikke opfylde Guds lov og vore 

hjerter ér onde. Det er det, loven viser os - at vore hjerter er onde. 

Vi kan ikke opfylde loven, her er der ikke kun tale om de ti bud; 

men også de bud, som bliver givet i det nye testamente. Loven skal 

give os syndserkendelse og synderkendelsen skal give os 

bedrøvelse efter Guds vilje og det virker omvendelse til frelse, fordi 

troen kommer ved omvendelsen. (2. Kor. 7,10) 

Kristus var lydig overfor Gud indtil døden – Han var retfærdig. Hans 

lydighed har bragt os frelse, Han mistede aldrig sin herlighed, som 

Han havde den fra Faderen. Den herlighed giver Han til os ved 

evangeliet.  

Pagten giver os, at vi intet skal gøre for at opnå retfærdighed, det 

er dét Gud fortæller os med navnet ”Herren er vores retfærdighed”. 

Dette er kernen i evangeliet, at Jesus Kristus har bragt forsoningen 

med Gud til os. Ved Kristi død på korset er vi ved troen blevet 

retfærdige, helt uden gerninger – fordi Jesus Kristus er vores 

retfærdighed.  

Dette er Guds nåde: at give alt til os - uden at vi skal gøre noget 

for at fortjene det. Det bliver givet til os ganske ufortjent – fordi 

Gud elsker os.  
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Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme; 

for det er godt, at hjertet styrkes af nåden. (Hebr. 13,9) 

Vi bliver nød til at kende Guds strenghed (loven) samt Guds godhed 

og nåde (evangeliet). Kender vi ikke strengheden, altså det som 

Gud kræver af os, kan vi ikke se Hans nåde og Hans kærlighed til 

os, for vi vil ikke have brug for Ham.  

Kender vi kun til Hans strenghed, vil vi blive fortvivlede, modløse 

og opgivende. ”Guds kærlighed” til os viser Han ved at være vores 

retfærdighed, ved at sørge for at vi har fået tilgivelse og ved at 

sørge for at vi ved Helligånden kan opfylde ethvert krav Han stiller. 

Dette er, hvad Jesus Kristus fuldbragte på Golgata: Han er vores 

retfærdighed. 

Jeg beder om, at vi må åbne vore hjerter, så vi kan tage imod Guds 

sandhed om os, om loven, om evangeliet og om Hans kærlighed til 

os. At vi må tage imod Kristus som vores retfærdighed.  

Tak Herre, at vi ved Jesu Kristi blod er blevet renset, at vore synder 

er blevet forladt og at vi er blevet forsonet med Dig. Tak Herre, at 

Du har skænket Din Søns Ånd i vore hjerter og at Du ved den 

styrker vort indre menneske.  

I Jesu Kristi navn 

Amen 

 


