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AJOURFØR MED DE NYE SLIDES

Jesus - sand Gud!

Jesus har altid været til og været Gud: han har i al evighed været en person i den treenige Gud: Joh 1,1ff  
1 Kor 8,6;  Kol 1,12-20.

Jesus måtte blive sandt menneske for at åbenbare Gud for os og for at frelse os. 
Han levede et syndfrit liv (Hebr 2,14-16) og havde dermed et menneskeliv, 
som vi var skabt til at leve det. Han måtte blive sandt menneske for at kunne tage al vores synd på sig selv 
og tage Guds straf 2 Kor 5,21. Og han måtte samtidig være sand Gud: ellers var han hverken syndfri eller 
kunne opstå fra de døde!

Jesus i forhold til Faderen og Ånden – og til os kristne  Joh 5,19 – 23; 20,17: Jesus siger aldrig ”Vores 
Far”. han lærte os at vi måde kalde Gud for ”Far”, men samtidig var far-barn-forholdet et helt andet mellem 
Gud fader og Jesus, end mellem os og Gud. Vi kommer med ind i familien – og får del i al den himmelske 
velsignelse – men er ikke ”Guds Søn”, som Jesus.

Hvordan var Jesus Gud, samtidig med at han var her på jorden som menneske?

Han udviste en guddommelig kærlighed: tjenersind af guddommelig kvalitet, lige fra fodvaskning til offerdød. 

”Løven” valgte at være et ”lam” – men var stadigvæk også løven: Matt 26,53: Den guddommelige magt lå 
lige for at bruge, men Jesus valgte offerlammets vej.

Alle hans undere var tegn på hans guddommelighed se fx Joh 9,13-17; Joh 20,30-31;- ligesom Helligånden 
også (om end i en anden målestok) giver os tegn, der viser vores kontakt med det guddommelige ApG 14,3.
Joh 10,22-39: Netop Jesu påstand om at være Gud, affødte en voldsom fordømmelse fra de skriftkloge. På 
den ene side havde de ret i, at intet menneske kan gøre sig selv til Gud. På den anden side fortalte 
Skrifterne klart, at den kommende Messias var Gud: Es 9,5-6. GT afviser ikke, at ét (og kun dette ene) 
menneske er Gud, nemlig Messias. Så spørgsmålet blev: Er Jesus den lovede Messias, frelseren?

Han tilsagde mennesker Guds tilgivelse Matt 9,6. Denne myndighed har kun Gud! Han kan delegere den 
videre til os, når vi følger hans ord – men vi kan altid kun gøre det på baggrund af Guds myndighed. 

Menneskesønnen var et navn på Messias, som Jesus brugte om sig selv Dan 7,13; Matt 12,40. Dette navn 
understreger vel dobbeltheden: er en menneskesøn, og samtidig Gud, der frelser.

Er Jesus Gud på en anderledes måde nu, end før han blev menneske? 
Han er tilbage i den himmelske dimension sammen med Faderen og Ånden. At Jesus er ved sin fars højre 
side og kommer igen som dommer, er en del af den urgamle plan – men man kan vel sige, at nu er et trin i 
denne plan udført, og derfor er positionen som dommer ved Guds højre hånd i den forstand ny i forhold til før 
inkarnationen. Joh 5,27; Matt 25,31ff; Hebr 12,2. 
Samtidig er der blevet en ny lovsang i den himmelske dimension: Åb 5. Her prises det slagtede lam! Jesus er 
nu ophøjet til den himmelske dimension igen Fil 2,9-11 og har krav på alle menneskers tilbedelse. Han har 
fået ”Navnet over alle navne” – der ikke er ”Jesus” (som mange, både i Bibelens tid og senere, har heddet), 
men er Guds eget navn: JHVH: ”Jeg er den, jeg er”. 2 Mos 3,14. Jesus brugte selv dette navn en hel del, 
mens han udførte det, han nu prises for i himmelen: Joh 8,24+28 + 58;  13,19  + de 7 ”jeg er”-ord:  6,35;  
8,12;  10,7-9;  10,11;  11,25;  14,6;  15,1.

Samtale/eftertanke:

Hvad siger vi til dem, der mener, at «Jesus var en fint menneske, men nu er han død for længe siden». ?

Var de skriftkloge, der afviste at Jesus kunne være Gud, ikke bare tro imod det, der stod i Guds ord?

Hvad tænker og føler du omkring det, at vi en dag skal deltage i den himmelske lovsang til det slagtede lam?

Gud selv vaskede disciplenes tæer - hvad kan det inspirere os til?
x
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Jesus - sandt menneske!

Bibelen fortæller os, at Jesus er sand Gud og sandt menneske. Men hvordan skal vi nærmere forstå 
dette? 

NB: Gud er naturligvis guddommelig stor, så vores menneske-fornuft kan ikke forstå alt ved Gud. Men noget 
har Gud givet os at vide gennem Bibelens ord, læst med Helligåndens hjælp.

«Undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria» som trosbekendelsen siger.
Inkarnationen (latin: in carne = i kød): Luk 1,26-56: Et enestående under «Thi intet er umuligt for Gud».  Det 
kan kun modtages i tro, og det lykkes ikke for dem, der er «hovmodige i deres hjertes tanker».

Gud blev synlig i mennesket Jesus
Fil 2,5-11: En af de første kristne salmer, en lovprisning af Kristus Jesus: Gud, der blev menneske!
Jesus tog menneske-skikkelse på: siden syndefaldet har Gud været usynlig for os, men nu kan vi se og 
høre og røre! Jesus blev tolk:Joh 1,14+18.
Jesus er lige med Gud og blev nu også lige med mennesker: han blev «kød» Joh 1,14 (slog sit telt op: 2 
Mos 25 og fremefter); Hebr 2,14.

Jesus måtte blive sandt menneske for at åbenbare Gud for os og for at frelse os. 
Han levede et syndfrit liv (Hebr 2,14-16) og havde dermed et menneskeliv, som vi var skabt til at leve det. 
Han måtte blive sandt menneske for at kunne tage al vores synd på sig selv og tage Guds straf 2 Kor 5,21.
Dermed kunne «Det salige bytte» som Luther kaldte det, ske: 
Ved dåb og tro (Rom 6-8) bytter Jesus med os: han tager vores 
synd på sig og vi får hans syndfrie liv. 

Trosbekendelsen beskriver (ligesom fx Fil 2,5-11) 
Jesus´ store «bungy-jump»

Vi kan være sikre på hans med-lidenhed! 
Hebr 2,14-18; 4,14-16.
 
Helt centralt er det, at Guds vilje til at blive menneske, 
med alt det, det indebar for ham – viser hans enorme 
guddommelige kærlighed til os!
- og det sind må vi også få del i: Fil 5,5! 

Jesus var og så ud som et almindeligt menneske: Mark 6,1-6. 

Jesus er stadig menneske: 1 Tim 2,5

   Samtale/eftertanke:

Prøv med egne ord at beskrive det «bungy-jump», som Jesus foretog. Lad dig fx inspirere af Fil 2,5-11.

Er inkarnationen et tankemæssigt problem for dig og din tro?

Prøv at beskrive, hvordan du forestiller dig at Jesus så ud (skikkelse, ansigt, øjne osv) og hvordan hans 
væsen og hans ord oplevedes for dem, der var sammen med ham.

Hvorfor er det afgørende for Guds frelses-plan, at Jesus - og ikke fx en engel - blev menneske?

Hvordan bruger du den trøst, der ligger i, at Jesus selv har prøvet at leve et menneskeliv?
                                                                                                                                   Hebr 2,14-18; 4,14-16?

Fil 2 opfordrer os til at have det samme sindelag, som Jesus. Prøv at finde hverdags-eksempler på, hvad 
det kan betyde.


