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HISTORIEN OM GUDS SØNNS LEGEME 

 

Vi er alle interessert i å vite mer om personen Jesus Kristus. For han betyr så mye for oss og 
det å kjenne ham er den største glede. 
 
• Bibelen forteller oss mange hemmeligheter om Kristus. Han som er Guds Sønn, Davids 

sønn, Marias sønn og Menneskesønnen.  
 

• Han er et menneske, men mer enn et menneske. Han er fullkommen som menneske, den 
eneste som har levd på jorden uten synd. 

 
• Han er både et menneske i tiden men samtidig tidløs. Det betyr at han er en 

evighetsperson som ikke kunne dø. Men som likevel døde og gav livet sitt på korset.  
 
• Han kom ikke under syndens dom fordi han var helt gjennom syndfri men døde fordi 

andre hadde syndet. Han tok vår synd og vår straff på seg. Det gjorde han frivillig.  
•  

Jesus fra Nasaret var Messias og sendt fra Gud til verden. Gjennom hele det gamle 
Testamentet var han til stede og styrte begivenhetenes gang. Men hans begynnelse var 
verken i NT eller GT. Han har alltid eksistert.  
 

• Hans historie fra evighet til evighet er knyttet til de forskjellige fasene vi finner i GT og 
NT. Disse fasene kan man se ut fra historien om Jesu Guds Sønns legeme. 

 
Det er dette vi skal forsøke å sette oss inn i dag. 

 

Med dette mener vi de forskjellige stadiene hvor Kristus hele tiden er den synlige personen i 
guddommen. 

1.  HAN HERLIGHETSLEGEME 
Det er klart at Guds sønn hadde et legeme før han ble menneske. Han hadde et 
herlighetslegeme lik Faderen 
 
Fil 2:6-7 
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav 
avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i 
sin ferd var funnet som et menneske, 
 
Denne herlighetskroppen har intet menneske sett bare at vi vet den utstrålte en herlighet 
som intet menneske kunne tåle å se. 
 
Joh 17:5 
Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble 
til! 
 
1Tim 6:16 
han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet 
menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen. 
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Apg 3:13 
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som 
dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. 

2.  HANS LEGEME SOM HERRENS ENGEL  
Når Gud ble sett i GT var det den andre personen i guddommen som åpenbarte seg i legemlig 
form. Han kunne sees og ble sett i denne skikkelsen av flere og mange ganger i GT 

ENGELEN SOM BÆRER GUDS NAVN,  HERREN 
Det er bare en engel som bærer Guds navn, Herren (Jehova) og det er Guds sønn selv, han vi 
kjenner som Jesus 
 
2 Mos 23:20-21 
Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har 
utsett for deg. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han 
skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. 
 
2M 3:2-6 
Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så 
opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa: Jeg vil gå bort 
og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å 
se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg. 
Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det sted du står på, er hellig grunn. 
Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt 
ansikt, for han fryktet for å se Gud. 

GUDS ÅSYNS ENGEL  
Dette er den engel som bærer Guds eksakte bilde og er utstrålingen av Guds herlighet, han vi 
kjenner som Jesus. 
 
Jes 63:9 
I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin 
store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. 
 
Heb 1:3 
Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin 
krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens 
høyre hånd i det høye 

PAKTENS ENGEL  
Kristus er på en særlig måte den som formidler paktene. Både den gamle pakten og den nye 
pakten er formidlet av ham. Han kalles derfor for Paktens Engel. 
 
 Mal 3:1 
Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel, 
Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren, 
hærskarenes Gud. 
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PATRIARKENE MØTTE HAM  
Abraham hadde flere besøk av Herrens engel. Han fikk besøk av ham midt på varmeste 
dagen i forbindelse med Sodomas og Gomorra ødeleggelse. 
 
 1M 18:1-2 
Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintelund, en gang han satt i teltdøren midt på 
heteste dagen. Han løftet sine øyne, og se, tre menn stod foran ham. Da han så dem, løp han dem 
i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden  
 
1M 18:8 
Så tok han rømme og melk og kalven som han hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og 
han stod hos dem under treet mens de spiste.  
 
1M 18:10 
Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg på denne tid neste år, og se, da skal Sara, din 
hustru, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak ham. 

KRISTUS VAR KLIPPEN SOM FULGTE ISRAEL 
I de 40 årene Israel var i ørkenen var det en spesiell engel som fulgte dem. Dette var Herrens 
engel, vår Kristus. Han var også den som gav Moses loven på Sinai. Ikke bare at han talt med 
Moses men også med fedrene dvs. patriarkene. 
 
 Apg 7:38 
Han (Moses) er den som i menigheten i ørkenen var med engelen som talte til ham på Sinai 
berg, og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss.. 
 
 1Kor 10:1-4 
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk 
alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige 
mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som 
fulgte dem, og klippen var Kristus. 

3.  HANS MENNESKELIGE KROPP 

Det er helt klart at Kristus avla seg de andre formene som han hadde brukt tidligere. Han 
kunne ikke komme til oss i sin fulle herlighet. Han kom heller ikke i form av Herrens engel 
som også var en herlighetsskikkelse og derfor udødelig. Nå kom han til oss som et menneske, 
han ble inkarnert i en fullkommen menneskekropp, født av en jomfru på mirakuløs vis. 
 
 Heb 10:5-7 
Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet 
du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i 
bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud. 
 
 Luk 1:35 
Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft 
skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 
 
 Gal 4:4-5 
Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han 
skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. 
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I denne kroppen levde Jesus og opplevde alt som et menneske kan oppleve av sorg, fristelser, 
gleder og fellesskap med andre mennesker. Han eide den fullkomne kjærligheten, 
visdommen og kraften til å gjøre det som Gud hadde behag i og til slutt gi sitt liv som en 
soning for hele verden. 
 
 Fil 2:7-8 
men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og 
da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, 
døden på korset. 

4.  JESU OPPSTANDELSESKROPP  
Hans menneskelige skikkelse avsluttet sin gjerning på korset og ble lagt i graven. Dermed var 
dette kapittel avsluttet. Den tredje dagen etter korsfestelsen sto Jesus opp fra de døde slik 
han hadde forutsagt. Hans skikkelse forandret seg og han sto opp i et nytt legeme som ingen 
tidligere hadde sett. Han var den førstefødte av de døde, dvs. den første av sitt slag men ikke 
den eneste eller den siste. 
 
Kol 1:18 
Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, 
for at han i alt skal være den fremste. 
 
1Kor 15:20 
Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 
 
Åp 1:5 
og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene 
på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, 

DENNE KROPPEN VAR UTEN BLOD  
Jesus gav blodet sitt på korset og når han oppsto i et nytt legeme var det ikke lenger blodet 
som gav liv til kroppens millioner av celler. Livet i den nye kroppen kom fra en annen kilde 
som var av en helt annen karakter og styrke. Nå kunne han ikke lenger dø, døden var 
overvunnet. 
 
 Rom 6:9: 
For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger 
noen makt over ham. 
 
 2Tim 1:10 
Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort 
døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 

DENNE KROPPEN HADDE HELT SPESIELLE EGENSKAPER 
Jesus kunne komme og gå som han ville, han holdt tilbake sin identitet så de ikke kunne 
kjenne ham igjen. Han gikk gjennom stengte dører og var ubundet av materien. Han beveget 
seg mellom himmel og jord men uten at han var ennå fart opp til Faderen 
 
 Luk 24:15-16 
Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med 
dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. 
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Joh 20:14-17 
Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var 
Jesus. Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var 
hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt 
ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på 
hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke 
faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres 
Far, min Gud og deres Gud. 

5.  JESU HERLIGHETS LEGEME  
Da Jesus for opp og satte seg ved Faderens høyre hånd, fikk hans oppstandelseslegeme igjen 
sin herlighet, den han tidligere hadde hatt, og ble et herlighetslegeme. 
 
Joh 17:4-5 
Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. 
Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble 
til! 
 
Fil 3:20-21 
Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. 
Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den 
kraft han har til også å legge alle ting under seg. 
Johannes ser Kristus på øyen Patmos og beskriver hans herlighetslegeme i maleriske ord: 
 
 Åp 1:12-18 
Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju 
lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var 
kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt 
som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om 
de var glødet i en ovn. Og hans røst var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 
sju stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen 
når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la 
sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var 
død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.  
 
 
 
 
 
 




