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HVORFOR KOM JESUS? 
 

Det er mange grunner til Jesu komme til denne verden. Alle disse grunner finner vi i Guds 

ord. Her er noen av dem: 

 

1. Jesus kom for a  herliggjøre Gud 

2. Jesus kom for a  oppfylle profetiene om ham i GT 

3. Jesus kom for a  forsone verden med Gud 

4. Jesus kom for a  ta makten fra Satan 

5. Jesus kom for a  beseire døden og gi oss evig liv 

6. Jesus kom for a  legge grunnvollen for et nytt Guds folk – menigheten 

7. Jesus kom for a  legge grunnlaget for en ny verden 

 

Vi skal ga  gjennom disse punktene og se hva Guds ord sier om alt dette. 

 

1. JESUS KOM FOR A  HERLIGGJØRE GUD 
Den nære kontakten med skaperen ble tapt ved fallet i Edens hage. Adam og Eva ble drevet 

ut av hagen og paradiset gikk ogsa  tapt. Synden førte til all elendighet i verden og 

menneskeheten fortsatte a  tape gudsbildet og begynte a  dyrke skapningen fremfor skaperen. 

 
- For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine 

tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for a  være vise, ble 

de da rer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av 

et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Rom 1:21-23 NB 

 

Men Gud fortsatte a  gjøre sitt nærvær kjent gjennom sine tjenere profetene. De var 

bindeleddet mellom Gud og menneskene pa  jorden. Han utvalgte en mann som skulle bli far 

til et stort folk, Abraham. Dette folket er Israel som vi møter gjennom hele GT. Profetene talte 

om en na de som de skulle fa  som kom etter ved troen pa  Guds Sønn, Jesus Kristus. 

 

- Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den na de 

som dere skulle fa , idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, 
viste fram til na r han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. 1Pet 1:10-11 NB 

 

Selv om GT viser et bilde av Gud og hans plan for Israel og verden, er dette ikke den 

fullstendige a penbaringen av Gud. Den kom først da Jesus kom til verden. Gud ble menneske 

og bodde iblant oss. Da sa  vi Guds herlighet, hans frelsesplan og hva han ville gjøre for alle 

mennesker.  

Gud kjennes ved [1] sitt skaperverk, ved [2] historiens forløp, gjennom [3]den menneskelige 

samvittighet. Men dette er ikke nok til a  virkelig kjenne Gud. Kun ved Jesus kan hvert 

menneske bli opplyst og kjenne Gud. 

 

- Mange ganger og pa  mange ma ter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men 

na , i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til 

alle ting. Ved ham har han ogsa  skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet 
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av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen 

for va re synder, satte han seg ved Majestetens høyre ha nd i det høye. Heb 1:1-3 NB 

 

- Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss! Jesus sier til ham: Sa  lang en 

tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett 

Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i 

meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han 

gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, sa  tro 

det for selve gjerningenes skyld. Joh 14:8-11 NB 
 

- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi sa  hans herlighet, en herlighet som den en 

enba ren Sønn har fra sin Far, full av na de og sannhet. Joh 1:14 NB 

 

- Ingen har noensinne sett Gud. Den enba rne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklart 

ham. Joh 1:18 NB 

 

Na r Jesus tra dte inn i verden, var han ikke bare en profet som vi bekjenner, eller en apostel, 

en helbreder, en undergjører. Han var Gud iblant oss og Gud med oss slik profeten Jesaja 

hadde sagt. 

 
- Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en 

sønn og gi ham navnet Immanu-El. Jes 7:14 NB 

 

- Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det 

betyr: Med oss er Gud. Matt 1:23 NB 

 

Vi kan derfor konkludere med a  si at Jesus fra Nasaret har utført sin tjeneste – a  gjøre 

Faderen va r Gud kjent for alle mennesker.  

 

I dag ser vi ikke Jesu ansikt personlig men vi har vitnesbyrdet om ham og hans ord til oss i 

Bibelen. Ved erkjennelse av denne sannhet og tro pa  ham, bli et menneske frelst og ga r over 
fra døden til livet. 

 

2. JESUS OPPFYLLTE EGNE PROFETIER 
Det sterkeste bevis for Bibelens troverdighet er de oppfylte profetiene. For det er mange 

profetier som allerede er oppfylt og mange av disse handler om Messias.  

 

I Jesus fra Nasaret, ser vi oppfyllelsen av en mengde profetier om Messias bli oppfylt. Dette 

beviser for oss at mannen Jesus fra Nasaret er Messias. Apostelen Paulus brukte denne 

metoden for a  overbevise jødene at Jesus er deres Messias. 

 

- Paulus gikk inn til dem, slik han pleide a  gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem 

ut fra Skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias ma tte lide og sta  opp fra de døde, og sa: 

Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias. Noen av dem ble overbevist og sluttet 

seg til Paulus og Silas. Det gjorde ogsa  en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke 

fa  av de fornemste kvinnene. Apg 17:2-4 NB 
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Den første profetien om Forløseren finner vi i 1. Mos 3:15. Her nevnes for første gang 

"kvinnes ætt" som skal knuse slanges hode i det han selv blir bitt i helen (dør). Kvinnen som 

bringer frem ætten er ingen annen en kvinnen Israel som nevnes som Herrens ektehustru. 

 

 

PROFETIER OM JESU FØRSTE KOMME 

 

PROFETI BIBELORDET OPPFYLLELSE 

KVINNES 
ÆTT SKAL 
KOMME 

Fiendskap setter jeg 
mellom deg og kvinnen, 
mellom din ætt og hennes 
ætt. Han skal knuse ditt 
hode, og du skal knuse 
hans hæl. 1Mos 3:15 

Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier 
ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. 
Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er 
Kristus. Gal 3:16 

Født i Juda 
stamme 

Kongespir skal ikke vike 
fra Juda, ikke herskerstav 
fra hans føtter, inntil 
fredsfyrsten kommer og 
folkene blir ham lydige. 
1Mos 49:10 

Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams 
sønn: Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob 
fikk Juda og hans brødre. Juda fikk sønnene Peres og 
Serah med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. 
Matt 1:1-3 

Messias er 
den pre-
eksistente 
Guds sønn 
fra evighet  

Jeg sa: Min Gud, ta meg 
ikke bort midt i mine 
dager! Dine år varer fra 
slekt til slekt. I gammel tid 
grunnfestet du jorden, og 
himlene er et verk av dine 
hender. Sal 102:25-26 

Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og 
himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, 
men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, Heb 
1:10-11 

Messias 
inkarnert i 
menneske 

..hva er da et menneske at 
du kommer ham i hu, en 
menneskesønn, at du ser 
til ham! Du gjorde ham 
lite ringere enn Gud, med 
ære og herlighet kronte 
du ham. Sal 8:5-6 

For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier 
at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt 
under ham, er unntatt. Men når alt er underlagt ham, 
da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt 
under ham, for at Gud skal være alt i alle. 1Kor 15:27-
28 

Maria en 
jomfru blir 
utvalgt 

Derfor skal Herren selv gi 
dere et tegn: Se, jomfruen 
skal bli med barn, hun 
skal føde en sønn og gi 
ham navnet Immanu-El. 
Jes 7:14 

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har 
funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde 
en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være 
stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi 
ham hans far Davids trone, Luk 1:30-32 

Vismenn 
fra Østen 
kom for å 
tilbe Jesus, 
kongen 

Folkeslag skal vandre til 
ditt lys, og konger til den 
glans som er gått opp 
over deg. Et mylder av 
kameler skal dekke deg, 
Midians og Efas kamelføll. 
Alle sammen skal de 
komme fra Sjeba. Gull og 
virak skal de føre til deg, 
og Herrens pris skal de 

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' 
dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til 
Jerusalem. De sa: Hvor er den jødenes konge som er 
født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet 
for å tilbe ham.  
Matt 2:1-2 

 

 

 



5 

 

forkynne. Alle Kedars 
sauer skal samles til deg, 
Nebajots værer skal tjene 
deg. De skal ofres på mitt 
alter til velbehag for meg, 
og min herlighets hus vil 
jeg herliggjøre. Jes 60:3, 
6-7 

 

 

 

 

Kong 
Herodes 
søker etter 
Jesu-barnet 

Så sier Herren: En røst 
høres i Rama, klage og 
bitter gråt. Rakel gråter 
over sine barn. Hun vil 
ikke la seg trøste over 
sine barn, for de er ikke 
mer til. 

Jer 31:15 

Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, 
ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle 
guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de 
som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde 
fått vite av vismennene om tiden. Matt 2:16 

Fødebyen 
var 
forutsagt 
av Mika 

Men du Betlehem, Efrata, 
som er liten til å være 
blant Judas tusener! Fra 
deg skal det utgå for meg 
en som skal være hersker 
over Israel. Hans utgang 
er fra gammel tid, fra 
evighets dager. Mika 5:1 

Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til 
Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var 
av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen 
med Maria, sin forlovede, som var med barn. Luk 2:4-5 

Døperen 
Johannes, 
forløper for 
Messias 

Hør, det er en som roper: 
Rydd i ørkenen vei for 
Herren! Gjør i ødemarken 
en jevn vei for vår Gud! 
Hver dal skal heves, og 
hvert fjell og hver haug 
skal senkes, det bakkete 
skal bli til slette, og 
hamrene til flatt land. Jes 
40:3-4 

 
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 
inderlig lengter etter. Se, 
han kommer, sier Herren, 
hærskarenes Gud. Mal 3:1 

Det er ham det er talt om av profeten Jesaja, som sier: 
Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd 
Herrens vei, gjør hans stier rette! Matt 3:3 

 

Men hva gikk dere da ut for å se? – en profet? Ja, jeg 
sier dere: endog mer enn en profet. Det er om ham 
dette er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran 
deg, han skal rydde din vei for deg. Matt 11:9-10 

Han ble 
kalt ut fra 
Egypt 

Da Israel var ung, hadde 
jeg ham kjær. Fra Egypt 
kalte jeg min sønn. Hos 
11:1 

Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli 
oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt 
kalte jeg min sønn. Matt 2:15 

Åndens 
salvelse 
over Jesus 
Messias 

Herren Herrens Ånd er 
over meg, fordi Herren 
har salvet meg til å 
forkynne et godt budskap 
for de fattige. Han har 

og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den 
Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde 
vel og helbredet alle dem som var underkuet av 
djevelen, fordi Gud var med ham. Apg 10:38 
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sendt meg til å forbinde 
dem som har et nedbrutt 
hjerte, til å utrope frihet 
for de fangne og 
frigjørelse for de bundne, 
Jes 61:1 

Jesus 
begynte sin 
tjeneste i 
Galilea 

Men det skal ikke alltid 
være mørke i det landet 
hvor det nå er trengsel. 
Tidligere førte Herren 
vanære over Sebulons 
land og over Naftalis land, 
men i fremtiden skal han 
føre ære over det – over 
veien ved havet, landet på 
den andre siden av 
Jordan, hedningenes 
Galilea. Jes 9:1 

Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, som 
ligger ved Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis 
landområder, for at det skulle bli oppfylt som er talt 
ved profeten Jesaja: Sebulons land og Naftalis land ved 
veien mot sjøen, landet på andre siden av Jordan, 
hedningenes Galilea, Matt 4:13-15 

Messias 
talte sitt 
budskap i 
lignelser 

Lytt, mitt folk, til min 
lære! Vend øret til min 
munns ord! Jeg vil åpne 
min munn med 
billedspråk, jeg vil la det 
strømme fram gåtefulle 
ord fra gammel tid. Sal 
78:1-2 

Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten 
lignelser talte han ikke noe til dem, for at det skulle bli 
oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min 
munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult 
fra verdens grunnvoll ble lagt. Matt 13:34-35 

Messias 
skulle ikke 
bli trodd 

Hvem trodde det 
budskapet vi hørte? Og 
for hvem ble Herrens arm 
åpenbart? Jes 53:1 

Det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli 
oppfylt – som han har sagt: Herre, hvem trodde det 
budskapet vi hørte? Og hvem ble Herrens arm 
åpenbart for? Joh 12:38 

Messias ble 
hatet uten 
grunn 

Flere enn hårene på mitt 
hode er de som hater meg 
uten årsak. Tallrike er de 
som vil ødelegge meg, 
mine fiender uten grunn. 
Det jeg ikke har røvet, må 
jeg nå gi tilbake. Sal 69:5 

Men dette er skjedd for at det ordet skal bli oppfylt 
som er skrevet i deres lov: De hatet meg uten grunn. 
Joh 15:25 

Messias 
skal ride 
inn i 
Jerusalem 

Rop med fryd, Sions 
datter! Rop høyt, 
Jerusalems datter! Se, din 
konge kommer til deg. 
Rettferdig er han og full 
av frelse, ydmyk er han og 
rir på et esel, på den unge 
eselfolen. Sak 9:9 

Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var 
sagt ved profeten: 

Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, 
ydmyk, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Matt 
21:4-5 

Messias vil 
bli 
forkastet 
og vraket 

Foraktet var han og 
forlatt av mennesker, en 
smertenes mann, vel kjent 
med sykdom. Han var 
som en som folk skjuler 
sitt åsyn for, foraktet, og 
vi aktet ham for intet. Jes 
53:3 

Han svarte dem: Elia kommer først og setter alt i rette 
stand. Og hvordan står det skrevet om 
Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli 
foraktet. Mark 9:12 

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og 
verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans 
egne tok ikke imot ham. Joh 1:10-11 
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For din skyld bærer jeg 
vanære. Skam dekker mitt 
åsyn. Jeg er blitt en 
fremmed for mine brødre 
og en utlending for min 
mors barn. Sal 69:8-9 

Messias ble 
forrådt av 
en av sine 
egne 

Også den mannen som jeg 
levde i fred med, som jeg 
stolte på, han som åt mitt 
brød, har løftet opp sin 
hæl imot meg. Sal 41:10 

Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til 
yppersteprestene. Og han sa: Hva vil dere gi meg for at 
jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti 
sølvpenger til ham. Fra da av søkte han anledning til å 
forråde ham. Matt 26:14-16 

Messias 
blir forrådt 
for 30 
sølvpenger 

Deretter sa jeg til dem: 
Om dere så synes, så gi 
meg min lønn, men hvis 
ikke, så la det være! Så 
veide de opp til meg min 
lønn, tretti sølvpenger. 
Sak 11:12 

Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere 
ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham.  
Matt 26:15 

Messias 
skulle bli 
tatt opp til 
himmelen 

Du for opp i det høye, 
bortførte fanger, tok 
gaver blant menneskene, 
også blant de gjenstridige, 
for å bo der, Herre Gud! 
Sal 68:19 

Herren sa til min Herre: 
Sett deg ved min høyre 
hånd, til jeg får lagt dine 
fiender til skammel for 
dine føtter!  

Sal 110:1 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så 
på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de 
sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, 
se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: 
Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot 
himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til 
himmelen, skal komme igjen på samme måten som 
dere så ham fare opp til himmelen! Apg 1:9-11 

ALLE DISSE PROFETIENE ER OPPFYLT ALLEREDE. DET STÅR MANGE FLERE PROFETIER 
KLAR TIL Å BLI OPPFYLT NÅ OG I TIDEN SOM KOMMER. 

 

3. JESUS FORSONER VERDEN MED GUD  
Den største hendelse i menneskehetens historie var at Kristus kom til verden for a  frelse 

mennesker. Forløsningen fant sted pa  Golgata kors. Ingen har som Paulus vært i stand til a  

fortelle dette og utlegge det i sine brever. Vi skal begynne med a  lese noen vers fra hans brev 

til Romerne. Men først et vers fra 1. Timoteus 

 

- Det er et troverdig ord, fullt verdt a  motta: Kristus Jesus kom til verden for a  frelse syndere, 

og blant dem er jeg den største. 

1Tim 1:15 NB 

 

- alle har syndet og sta r uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans na de 

ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en na destol ved 

troen, for a  vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde ba ret over med de 

synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som na  er, sa  han 

kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen pa  Jesus. Rom 3:23-26 NB 
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ALLE MENNESKER HAR SYNDET 
Det finnes ikke to mennesker som er helt like. Alle er vi forskjellige i forhold til rase, religion, 

spra k og kultur. Det finnes forskjeller i forhold til sosial status og forskjeller økonomisk. Men 

det er en ting vi alle har felles: Vi har alle syndet. 

 

- Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget ba de jøder og 

grekere for at de alle er under synd, som det sta r skrevet: Det er ikke e n rettferdig, ikke en 

eneste. Rom 3:9-10 
 

ALLE MANGLER GUDS HERLIGHET 
Ordet for a  ”fattes Guds ære” pa  gresk er, ”HUSTEREO” som betyr  

”a  komme til kort, mangle, være uten”. Ved dette blir vi fortalt at na r det gjelder a  na  opp til 

Guds herlighet kommer vi til kort, vi mangler herligheten hans over livet va rt og kan aldri 

oppna  den. Denne Guds herlighet mistet mennesket i Edens hage. Ordet for ”herlighet” er 

"DOXA" som betyr utstra ling av herlighet. 

 

GUDS FORLØSNING 
Men Gud tilveiebrakte forløsning for det falne mennesket som kom bort fra ham. Han gjorde 

det slik som han hadde planlagt i sitt eget guddommelige ra d. Det var heller ikke noen eller 

noe som tvang ham til a  gi oss forløsning. Der var ingen andre til stede for a  forhandle med 

Gud om va r frelse. 

 

1. Gud elsket mennesket 
Bibelen forteller oss at den eneste beveggrunnen til frelsesverket var kjærlighet. 

 
- For sa  har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enba rne, for at hver den som tror pa  

ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for a  dømme 

verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3:16-17 NB 

 

-Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enna  var syndere. 

Rom 5:8 NB 

 

-Men Gud, som er rik pa  miskunn, har, pa  grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss 

med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved va re overtredelser. Av na de er dere 

frelst. Ef 2:4-5 

 

2. Frelsen er av nåde 
Det var umulig for mennesket a  fa  frelse ved noe han selv kunne gjøre. Ingen kunne eller kan 

frelse seg selv. Gud visste dette og ville derfor GI frelsen som en GAVE og denne gaven ma tte 

være GRATIS, av na de. Gud selv ma tte gjøre det som var nødvendig for a  bringe verden frelse 

og forløsning. Guds egen og enba rne Sønn, ved navn Jesus Kristus, ble menneske og ga seg 

selv for a  forløse oss. 

 

- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi sa  hans herlighet, en herlighet som den en 
enba ren Sønn har fra sin Far, full av na de og sannhet. Joh 1:14 NB 
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- For av hans fylde har vi alle fa tt, og det na de over na de. For loven ble gitt ved Moses, na den 

og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:16-17 NB 

 

- For av na de er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8 NB 

 

RETTFERDIG FOR GUD 
Gud selv ordnet det slik at vi kunne komme rett med ham. Det a  bli erklært rettferdig for Gud 

kommer ikke fra menneskelig streben eller ved overholdelse av loven. Men Gud gjorde det 
umulige mulig ved forløsningen i Kristus Jesus. For Kristus tok pa  seg selv synden og straffen 

for va re synder. Med det fjernet han Guds rettferdige vrede. Det a pnet muligheten til a  bli 

rettferdiggjort for Gud for alle de som vil tro. 

 

- For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.  Rom 

3:28 NB 

 

- Da vi na  er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved va r Herre Jesus Kristus. Rom 5:1 

NB 

 

- Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra 
vreden. Rom 5:9 NB 

 

KRISTUS SOM ER VA R FORLØSNING 
Ordet for forløsning er brukt bare fire steder i NT og det er apostelen Paulus som bruker det 

mest. Pa  gresk er ordet "HILASTERION" som betyr en utsoning, et forsonende offer, 

paktslokket, forløsning. Andre steder hvor vi finner dette ordet i NT er i Hebreerbrevet 

 

- Derfor ma tte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast 

yppersteprest for Gud til A  SONE folkets synder. Heb 2:17 NB 

 

- Og han er EN SONING for va re synder, og det ikke bare for va re, men ogsa  for hele verdens. 
1Joh 2:2 NB 

 

- I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn 

til SONING for va re synder. 1Joh 4:10 

 

- Og de blir rettferdiggjort for intet av hans na de ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte 

Gud til skue i hans blod som en NA DESTOL ved troen, for a  vise sin rettferdighet, fordi han i 

sin langmodighet hadde ba ret over med de syndene som før var gjort. Rom 3:24-25 NB 

 

Pa  en spesiell og symbolsk ma te ser vi betydningen av dette ordet i lokket over paktskisten, 

arken. Ordet er brukt i Septuaginta, den greske versjonen av GT, hvor ordet betegner det 
lokket av gull som var plassert over paktskisten. Pa  dette lokket sto to kjeruber, vendt mot 

hverandre og her var det ypperstepresten sprinklet blodet pa  den store forsoningsdagen, 

Yom Kippur. 
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HVA ER DET APOSTELEN PAULUS VIL SI OSS? 
Han sammenligner møteplassen mellom Gud og mennesket i GT med Golgata i NT, der hvor 

Jesus ofret seg selv i va rt sted. Forsoningsstedet i GT var det helligste og HEMMELIGE 

rommet hvor ypperstepresten alene gikk inn. Golgata var det OFFENTLIGE stedet hvor Jesus 

Kristus gav seg selv for va re synder og med sitt eget blod forsonte oss med Gud. Golgata er 

derfor møtestedet mellom Gud og mennesker i NT. 

 

- Ham stilte Gud til skue i hans blod som en na destol ved troen, for a  vise sin rettferdighet, 
fordi han i sin langmodighet hadde ba ret over med de synder som før var gjort. Rom 3:25 NB 

 

GUD VISER NA  SIN RETTFERDIGHET 
Kristus fremsta r som en demonstrasjon av Guds rettferdighet likesa  vel som hans kjærlighet. 

I GT var det ingen virkelig forsoning a  oppna . Alt var midlertidig og pa lagt inntil den rette 

tiden kom.  

 

- Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige 

forskrifter som er pa lagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Heb 9:10 NB 

 

Bibelen sier at Gud bar over med deres synder. Han gjorde dette, ikke fordi han oversa  
syndene deres, men i pa vente av at alle synder  

som tidligere var bega tt, skulle legges pa  Kristus i tidens fylde. Jesus har na  kommet og har 

oppfylt Guds rettferdighets krav og med det brakt forløsning ogsa  fra synder som i tidligere 

generasjoner ble bega tt. 

 

- Ja, ikke bare det, men vi roser oss ogsa  av Gud ved va r Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi 

fa tt forlikelsen. Rom 5:11 NB 

 

- For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse*, hva annet vil da deres antagelse 

bli enn liv av døde? Rom 11:15 NB 

 
Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens 

tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, sa  han ikke tilregner dem 

deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 2Kor 5:18f 

 

RETTFERDIGGJØRELSE HER OG NA  
Frelsen blir oss til del som en gavepakke fra Gud. Na r vi tar imot det Jesus gjorde for oss pa  

korset og sier ja til troen pa  ham, opplever vi samtidig rettferdighet fra Gud. Denne type 

rettferdighet, som ikke kommer fra oss selv, gir oss en stilling innfor Faderen som Guds barn, 

arvinger og medarvinger. 

 
- Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli 

rettferdige for Gud. 2Kor 5:21 NB 

 

- For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, 

rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at – som skrevet sta r: Den som roser seg, han 

rose seg i Herren! 

Rom 3:26 NB 
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(NASB) for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, that He might 

be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.” 1Kor 1:30-31 NB 

 

I denne rettferdighet kan vi sta  – til evig tid. 

 

4.  JESUS GJØR ENDE PA  DJEVELEN 
Det er klart for oss alle at hele verden ligger i det onde, eller i den ondes vold. Den onde er 

Satan og djevelen som av Jesus blir kalt "denne verdens gud" og "denne verdens fyrste". 

Frafallet fra Gud skjedde i Edens Hage hvor slangen fristet de første menneskene til fall. 

Siden har synden vært i verden. Døden og dødsriket fulgte med. All elendighet i verden 

skyldes denne hendelsen i det første Paradiset. 
 

SATANS FALL I HIMMELEN 
Det er tydelig fra skriften at djevelen var en av Guds kjeruber med stor herlighet og makt. 

Men han ble hovmodig og kom under Guds straffedom. Han ville bli stor og stige opp og han 

ville bli lik Gud. Vi tar med noen skriftsteder om dette: 

 

- Hvor du er falt ned fra himmelen, du stra lende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er 

felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg 

stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete pa  tingfjellet i det 

ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. Jes 

14:12-14 NB 
 

- Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg pa  Guds hellige fjell. Der gikk 

du omkring blant skinnende steiner. 

Ustraffelig var du i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos 

deg. Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Sa  vanhelliget jeg deg og 

drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, sa  du ikke mer fikk 

være blant de skinnende steiner. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela 

din visdom pa  grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, 

slik at de kunne se pa  deg med lyst. Esek 28:14-17 NB 

 

Jeg tror at Jesus henviser til Satans fall i himmelen før skapelsen fant sted, na r han sier: 
 

- De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde a ndene adlyder oss i ditt navn! 

Da sa han til dem: Jeg sa  Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til 

a  tra  pa  slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere. Luk 

10:17-19 

 

Paulus henviser til denne hendelsen i sitt første brev til Timoteus og advarer mot a  velge en 

nyomvendt til tjenesten som eldste da det er lett a  bli oppbla st og tro at man er noe stort. 

 

- Han ma  ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppbla st og falle under djevelens 

dom. 1Tim 3:6 NB 
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VI VAR ALLE INFLUERT AV SATAN 
Satan influerte pa  va rt liv i større eller mindre grad. Den gang vi var i verden, fulgte vi 

trendene i verden som igjen er djevelens verk. Men da vi ble frelst, kom vi fri fra denne 

innflytelsen. 

 

- Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. Kol 

1:13 NB 

 
- Ogsa  dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I 

disse vandret dere før pa  denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den a nd 

som na  er virksom i vantroens barn. Ef 2:1-2 

 

Jesus fridde oss ut idet han beseiret fienden for oss. Dommen ble satt i himmelen mens Jesus 

var pa  vei til korset. 

 

- Na  holdes dom over denne verden. Na  skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31 NB 

 

- Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har 

ikke noe i meg. Joh 14:30 NB 
 

- Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:11 NB 

 

- Na  holdes dom over denne verden. Na  skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31 NB 

 

DET FØRSTE LØFTE OG PROFETI I BIBELEN 
Men Gud gav menneskeheten ha p og en forløser. Han sa:  

 

- Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse 

ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15 NB 

 

• Fiendskap mellom djevelen og kvinnen 

• Fiendskap mellom djevelens ætt og kvinnens ætt 

• Ætten (entall) knuser slangens hode 

• Djevelen knuser ættens hæl. 

 

Spørsmål 1: 
• Hva betyr denne profetien og hvem er kvinnen? 

Kvinnen kan ikke være Eva for hun døde flere tusen a r før ætten kom til verden. Det 

kan ikke være Maria, Jesu mor, for fiendskapet har vært helt fra Edens hage. Det er 

bare ett tilfredsstillende svar: Kvinnen er Israel, det folket hvor igjennom Messias 

skulle fødes. 

 

Spørsmål 2: 
• Hvem er djevelen ætt? 

Dette tyder pa  at Satan har sin etterfølgere gjennom tidene som er av samme sinn og 

har det samme hatet mot Gud og Kristus. Men ikke bare det. For heri ligger 
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antisemittismens kilde og bakgrunn. Hatet mot Guds folk, Israel – til alle tider. 

 

• Tar vi "ætt" i entallsformen, kan det peke frem mot Antikristen, han som er djevelens 

ekte sønn. Vi finner en satanisk treenighet i endetiden som besta r av djevelen, antikrist 

og den falske profeten. 

 

Spørsmål 3: 
• Hvem er sa  kvinnens ætt som skal knuse slangens hode? 

Det er ingen tvil om at "ætten" i entall, er Kristus, han som skal komme som 

menneskehetens frelser og forløser.  1. Mos 3:15 er derfor den første profetien om Jesus 

i Bibelen og forteller noe om hans verdensbetyding som frelser. Han skal knuse 

slangens hode.  Det vil si at Kristus skal frata djevelen all makt. 
 

• Denne seiersrike handling skal skje ved at Messias dør. For slangen/djevelen skal knuse 

hans hæl. Et utrykk for at slangen angriper foten som knuser hans hode og fa r inn et 

dødbringende hugg. 

 

Dette er frelseshistorien i et nøtteskall. Men selv om Jesus dør pa  Golgata, sta r han likevel 

opp fra døden pa  den tredje dagen. Gjennom sin død og oppstandelse blir Jesus triumfatoren 

over ba de døden og djevelen. 

 

- Da na  barna har del i kjøtt og blod, fikk ogsa  han pa  samme vis del i det, for at han ved 

døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som 

av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Heb 2:14-15 NB 

 

- Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke ta rene av alle ansikter. Sitt 

folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Jes 25:8 NB 
 

- Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? 

Dødsrike, hvor er din sott? – Anger er skjult for mine øyne. Hos 13:14 NB 

 

- Na  er denne na den blitt a penbart ved va r frelser Jesu Kristi a penbaring. Han har 

tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 2Tim 1:10 NB 

 

- Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds 

Sønn a penbart, for at han skulle gjøre ende pa  djevelens gjerninger. 1Joh 3:8 NB 

 

5. JESUS TILINTETGJØR DØDEN 
Dette ma  sees pa  som en formidabel oppgave. Jesus Guds Sønn kom for a  gjøre til intet 

døden. Døden trengte gjennom til alle mennesker fordi alle syndet.  
Dette betyr ogsa  at han som skulle gjøre dette, ma tte selv sta  over døden. Med andre ord, han 

ma tte være udødelig og ikke ligger inn under forgjengelighetens lov. Et slikt menneske har 

aldri eksistert pa  jorden men Jesus er likevel det eneste menneske som hadde de 

egenskapene som ma tte til for a  beseire døden. 
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- Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden pa  grunn av synden, 

og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle – for vel var det synd i 

verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Likevel 

hersket døden fra Adam til Moses, ogsa  over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, 

slik som Adam – han som er et forbilde pa  den som skulle komme. Rom 5:12-14 NB 

 

- Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar 

det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til a  sette det til, og jeg har makt 

til a  ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far. Joh 10:17-18 NB 
 

- Na  er denne na den blitt a penbart ved va r frelser Jesu Kristi a penbaring. Han har 

tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 2Tim 1:10 NB 

 

- Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke ta rene av alle ansikter. Sitt 

folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Jes 25:8 NB 

 

Kristus gav seg i døden som en gave og et offer. Han var i dødsriket tre dager og netter før 

han oppsto fra den fysiske døden og viste seg for sine disipler. Ved sin oppstandelse viste 

han at han seiret over døden. Han var Livets Høvding og døden kunne ikke holde pa  ham. 

 
- Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden a  holde ham 

fast. Apg 2:24 NB 

 

6.  JESU KRISTI OPPSTANDELSE 
 

Det er et historisk faktum at Jesus døde pa  et kors pa  høyden Golgata. Men det er ogsa  et 

historisk faktum at han oppsto fra de døde pa  den tredje dagen etter sin død. 

 

Jesus var Gud og var derfor ikke dødelig i den samme forstand som vi mennesker skal dø. 

Hvis han døde, var det fordi han ville det selv og at hans død var i overenstemmelse med en 

pa  forha nd uttenkt plan. Slik er det: Ba de hans død og hans oppstandelse var i henhold til en 

guddommelig plan fattet før skapelsens begynnelse. 

 

Ba de hans liv og hans død og oppstandelse var unik. Ingen andre mennesker har noensinne 
levd et slikt liv, dødd en slik død eller hatt en slik oppstandelse som Jesus. Vi ma  derfor 

erkjenne at han ikke bare var et menneske men at han ogsa  var Gud og som sa dan var 

ALLVITENDE (OMNISIENCE), ALLMEKTIG (OMNIPOTENT), OG ALLESTEDS NÆRVÆRENDE 

(OMNIPRESENT). 

 

Visste Jesus at han skulle oppstå? 
Det er ingen tvil om at Jesus visste at han skulle dø pa  en fornedrende ma te. Han skulle lide 
under spott og ba nd, under hudstrykning og død pa  korset. Han visste at ba de jødene og 

hedningene ville forenes i dette komplottet og han sa det flere ganger i klartekst. 

 

- For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen 

være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Matt 12:40: 
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- Mens de gikk omkring i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i 

menneskers hender, 23 og de skal sla  ham i hjel, og pa  den tredje dagen skal han reises opp. 

Da ble de dypt bedrøvet. Matt 17:22-23 

 

- Se, vi ga r opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til yppersteprestene og de 

skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. Matt 20:18: 

 

- Dere vet at om to dager er det pa ske, og da skal Menneskesønnen overgis til a  bli korsfestet. 

Matt 26:2 
 

- Og han begynte a  lære dem at Menneskesønnen ma tte lide meget og bli forkastet av de 

eldste, av yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli sla tt i hjel, og at han skulle sta  

opp etter tre dager. Mark 8:31 

 

Mange andre skriftsteder finns ba de i Markus, Lukas og Johannes. Men dette er nok for a  vise 

klart at JESUS VISSTE OM SIN DØD OG OPPSTANDELSE. 

 

Var der en avtale mellom Sønnen og faderen om dette? 
Det var det og Jesus selv sier dette i Johannes evangelium. 

 

- Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar 

det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til a  sette det til, og jeg har makt 

til a  ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far. Joh 10:17-18 

 

• At Jesus satte sitt liv til, taler om hans død. At han skulle ta det igjen, betyr at han vil 

oppsta  igjen. 

• At ingen tar hans liv, betyr at han ikke ble myrdet av jødene og romerne 

• At han setter det til selv, betyr at han hadde full kontroll over hendelsene og hadde makt 

over ba de sin død og oppstandelse. 

• At han hadde fa tt dette budet av sin Far, betyr at denne avtalen var gjort og at Sønnen 

hadde fa tt denne makten av Gud. 

 

7. MANGE PROFETIER OPPFYLT VED HANS DØD OG 

OPPSTANDELSE 
 
Na r vi kommer til Jesus, har vi en mann pa  jorden som eksisterte lenge før han ble født. 

Likesa  har vi en mann hvis livshistorie var nedtegnet i bøker lenge før han ble født. Jesus er 

derfor unik sammenlignet med andre mennesker. 

 

Hans død og oppstandelse er nedtegnet i de profetiske bøkene, likesa  i hendelser i GT. Det vil 

føre for langt a  ga  i detaljer her men vi skal ta frem to avsnitt i GT som taler om hans død og 

oppstandelse. 

 

- Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. 

Sal 22:2 
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- Men jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er spottet av mennesker og foraktet av folk. Sal 

22:7 

 

- Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne i 

meg. Sal 22:15 

 

- Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser pa  meg med skadefryd. De deler mine klær 

mellom seg og kaster lodd om min kappe. Sal 22:18-19 

 
Vi ga r videre til Jesaja 53, det avsnitt av GT som er mest sitert i NT. 

- Sannelig, va re sykdommer har han tatt pa  seg, og va re piner har han ba ret. Men vi aktet 

ham for plaget, sla tt av Gud og gjort elendig. 

Men han ble sa ret for va re overtredelser, knust for va re misgjerninger. Straffen la  pa  ham, for 

at vi skulle ha fred, og ved hans sa r har vi fa tt legedom. Jes 53:4-5 

 

- Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres 

bort for a  slaktes, og lik et fa r som tier na r de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved 

trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at na r han ble utryddet 

av de levendes land, sa  var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? De ga ham 

hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, 
og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren a  knuse ham. Han slo ham med 

sykdom. Na r du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og 

Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans ha nd. Jes 53:7-10 

 

Om hans oppstandelse leser vi i Salmenes bok: 

 

- Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Ogsa  mitt kjød skal bo i trygghet. 10 

For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. Sal 

16:9-10 

 

Paulus bekrefter denne salmen i en av sine taler i Ap.gj. 
 

- Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik sta r det jo skrevet i 

den andre salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. Men at han har reist ham opp fra de 

døde, sa  han ikke mer skal vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt slik: Jeg vil gi 

dere de hellige løfter til David, de trofaste. Derfor sier han ogsa  pa  et annet sted: Du skal ikke 

overgi din Hellige til a  se tilintetgjørelse. For David sov inn, etter at han i sin levetid hadde 

tjent Guds ra d. Han ble samlet til sine fedre og sa  tilintetgjørelse. 

Apg 13:33-36 

 

8. HANS BEGRAVELSE ETTER SKRIFTEN 
 

Alle forbrytere som ble henrettet ved f. eks. korsfestelse, ble brent i Hinnom-dalen utenfor 

Jerusalem. Slik hadde det ga tt med Jesu døde legeme om ikke Gud hadde bestemt noe helt 

annet.  
Jesus selv hadde ikke noe eget gravsted hvor han kunne legges etter sin død. Men likevel sier 

Jesaja at Jesus skulle legges i en annens grav.  
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- De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett 

hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Jes 53:9 

 

- Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som hette Josef. Han var ogsa  blitt 

en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om a  fa  Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det 

skulle gis ham. Josef tok da legemet og svøpte det i rent linklede, og la det i sin nye grav, som 

han hadde hogd ut i berget. Sa  rullet han en stor stein for inngangen til graven, og gikk bort. 

Matt 27:57-60 

 
De to som tok ha nd om Jesu døde legeme og salvet det med velluktende salver, tilhørte ikke 

Jesu disipler. De var begge medlemmer av det Høye Ra d og hadde ikke tatt del i dommen 

over Jesus. De var begge kommet til tro pa  Jesus og kom frem fra skyggene for a  ta ha nd om 

Jesu legeme. Josef fra Arimatea hadde en egen grav som ingen hadde lagt i. Der ble Jesus 

plassert, ikke pa  permanent vis, men midlertidig – til den tredje dagen. 

 

9. DJEVELEN SØKER A  BORTFORKLARE OG FORNEKTE 

JESU OPPSTANDELSE 
 

De første som fikk høre om Jesu oppstandelse, var de samme menn som dømte ham til døde, 

Det høye Ra det eller Sanhedrin-et.  

 

- Mens de enna  var pa  veien, se, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til 

yppersteprestene om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til 

ra dslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa: Dere skal si: Disiplene hans kom 

om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale 
vel med ham sa  dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed 

om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag. Matt 28:11-15 

 

Det var løgnens far som fant pa  denne løgnen at hans disipler hadde stja let han kropp om 

natten. Dette ble et rykte som ble spredt mellom jødene og har holdt seg til denne dag, 

skriver Matteus.  

Vi vet at hans disipler ikke hadde mot nok til a  angripe soldatene som voktet graven med 

Keiserens segl. Det var en engel som kom ned fra himmelen og hans nærvær alene gjorde at 

soldatene ble sla tt med redsel og flydde.  

 

Ypperstepresten og Det høye Ra d kunne heller ikke finne Jesu døde legeme. Det var ikke i 

deres tanker heller for de visste at Jesus hadde gjort som han sa, sta  opp fra de døde. Dette er 

toppen av forherdelse og viser en utrolig ugudelighet ovenfor Guds mektige gjerninger. 

 

10. HVOR GIKK JESUS ETTER FYSISKE DØD? 
 

Dette er et vanskelig tema men vi er likevel ikke uten veiledning om vi slipper skriftene til. 

For vel døde Jesus pa  korset, en virkelig død. Men Jesus var levende i a nden. Og i denne 

skjedde flere viktige ting. Vi ma  ga  til Ordet for a  finne svaret. 
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HAN DØDE I KJØDET (SARX) MEN BLE LEVENDE I ÅNDEN. 

 

Vi minnes Jesu ord pa  korset. Han sier dette: 

 

- Solen ble formørket. Og forhenget i templet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst 

og sa: Far, i dine hender overgir jeg min a nd! Og da han hadde sagt dette, uta ndet han. Luk 

23:45-46 

 

HVA SKJEDDE DA HAN BLE LEVENDEGJORT I ÅNDEN? 
- I denne gikk han ogsa  bort og prekte for a ndene som var i varetekt, de som tidligere var 

ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble 

noen fa , det er a tte sjeler, frelst ved vann, 1Pet 3:19-20 

 

JESUS HENTET DE SALIGE DØDE I GT FRA DØDSRIKET TIL PARADISET 

Det var forutsagt at Messias skulle komme og bortføre fanger. 

 

- Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, ogsa  blant de 

gjenstridige, for a  bo der, Herre Gud!  

Sal 68:19 

 
- Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye og bortførte fanger, han ga menneskene gaver. 

Men dette: Han for opp! – hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han 

som steg ned, er den samme som for opp over alle himler for a  fylle alt. Han er det som ga 

noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, Ef 4:8-11 

 

Denne handling finner sted før han farer fysisk opp for a  sette seg ved Faderens høyre ha nd. 

 

11. JESUS BRINGER SITT BLOD INN FOR FADEREN 
 

Dette er et tema som er vanskelig a  forklare fullstendig. Det skyldes kanskje at NT ikke 

presenterer mange detaljer om nettopp denne sesjonen i Jesu liv etter hans død pa  Golgata. 

Men vi skal se pa  noen fa  skriftsteder som omhandler dette. 

 

• Vi vet at hans blod ble bragt inn i den sanne helligdommen. 

• Vi vet ikke med sikkerhet na r dette skjedde 

 

- Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen e n 

gang for alle, og fant en evig forløsning. Heb 9:12 

 

- For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den 

sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for na  a  a penbares for Guds a syn for va r 
skyld. Heb 9:24 

 

Med utgangspunkt i den sammenligning Hebreerbrevets forfatter gjør med yppersteprestens 

handling pa  Yom Kippur-dagen, kan jeg se at fremstillingen av blodet fra offerdyret, bringes 

umiddelbart inn i helligdommen og sprinkles pa  na destolen. 
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Det er derfor sannsynlig at Jesu blod blir bragt inn for Faderen i den himmelske 

helligdommen, idet Jesus dør pa  korset.  

 

- Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min a nd! Og da han hadde 

sagt dette, uta ndet han. Luk 23:46 

 

FORHENGET I TEMPLET 

Sa  lenge forhenget i templet hang der, skilte det alle mennesker utenfor Guds-fellesskapet. 

Forhenget i templet var et bilde pa  Jesu legeme. Men da han døde pa  korset, revnet forhenget 
fra øverst til nederst. Dette viser at blodet var ba ret inn i den himmelske helligdommer, ikke 

gjort med hender. Blodet som ble gitt av Jesus idet han var ba de den sanne ypperstepresten 

og offeret i e n og samme person. Det ble akseptert og veien til Gud ble a pnet. 

 

12. JESUS SEIRET OVER DØDEN  
 

Det var profetert at Messias skulle beseire døde og bringe evig liv til dem som trodde pa  ham. 

Det forblir en sannhet at Jesus døde, hans kropp ble ofret for oss pa  korset. Men i døden døde 

han ikke i den virkelig bibelske forstand.  

 

- Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke ta rene av alle ansikter. Sitt 

folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Jes 25:8 

 

- Han ble forra dt etter Guds fastsatte ra d og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet 
ham til korset ved lovløse menns hender. 

Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden a  holde ham 

fast. Apg 2:23-24 

 

Alle som døde før ham og deres a nd/personlighet, gikk ned til dødsriket. De troende salige til 

Abrahams skjød og de usalige døde til pinestedet. Dette finner vi i Jesu beretning om Lasarus 

og den rike mannen: 

 

- Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i 

herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten 

hans. Han var full av verkende sa r. Hans ønske var a  fa  mette seg med smulene som falt fra 
den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sa rene hans. Sa  skjedde det at den fattige 

døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men ogsa  den rike døde og ble begravet. Og 

da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og 

Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send 

Lasarus, sa  han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine 

i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom 

Lasarus fikk det vonde. Men na  trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort 

svelg mellom oss og dere, for at de som ma tte ønske a  ga  herfra over til dere, ikke skal være i 

stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Luk 16:19-26 

 

Jesus døde men kunne ikke bli i døden fordi han ikke hadde synd i sitt liv. Han var lik oss og 
ble prøvet i alt i liket med oss, men uten synd. 
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- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i va r skrøpelighet, 

men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 4:15 

 

13.  JESU HIMMELFART FRA OLJEBERGET 
 

Det er ingen tvil om at Jesus forlot denne verden fra Oljeberget da han ble fysisk tatt opp fra 

dem – til himmelen. Hans gjerning pa  jorden var sa  langt avsluttet. Frelsesverket var ferdig. 

Tiden var na  kommet da han igjen skulle sitte ved Guds høyre ha nd. Han hadde bedt om a  fa  

tilbake den herligheten han hadde hatt fra evighet av. Han skulle na  bli alle troendes 

talsmann og forbeder. 

 
- Jeg har herliggjort deg pa  jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg a  

gjøre. Og na , herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 

verden ble til! 

Joh 17:4-5 

 

Jesus tilhørte Juda stamme og hadde ikke tilgang til templet som prest. Likevel var han 

ypperstepresten over alle yttersteprester, men etter en annen orden: Etter Melkisedeks 

orden. Dette var allerede bestemt og Gud omgikk loven han hadde gitt om prestetjenesten 

ved a  velge en annen prest fra GT ved navn Melkisedek: 

 

- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre ha nd, til jeg fa r lagt dine fiender til 

skammel for dine føtter! Sal 110:1 
 

- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. 

Sal 110:4 

 

OM DENNE MELKISEDEK SKRIVER FORFATTEREN AV HEBREERBREVET: 

 

- For det er en kjent sak at va r Herre er runnet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den 

stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart na r det fremsta r en annen prest, 

som er lik Melkisedek. Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men 

ifølge et uforgjengelig livs kraft. Han fa r jo det vitnesbyrdet: Du er prest til evig tid etter 

Melkisedeks vis. Heb 7:14-17 
 

- Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk 

Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er 

han som Abraham ga tiende av alt. Han er – na r en tyder navnet – for det første 

rettferdighets konge. Dernest er han ogsa  Salems konge, det vil si: freds konge. Han er uten 

far og uten mor – uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, 

men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid. Heb 7:1-3 

 

Vi ser her at den Hellige A nd lar Melkisedek sta  uten dagers begynnelse og livs avslutning. 

Han er uten far og mor og uten ættetavle. Disse egenskapene gjør at Melkisedek kan sta  som 

opphavet til Jesu Kristi yppersteprestlige tjeneste. Han er ogsa  uten dagers begynnelse og 
uten livs ende, en prest som alltid har levd og aldri mer kan dø. Han har derfor et evig 

prestedømme. 
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HIMMELFARTEN BESKREVET 

Jesu himmelfart er beskrevet i Apostelgjerningene 1 

 

- Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de sa  pa , og en sky tok ham bort fra 

øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to 

menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor sta r dere og ser opp mot 

himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen pa  samme 

ma ten som dere sa  ham fare opp til himmelen! Apg 1:9-11 

 
- Sa  ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte 

seg ved Guds høyre ha nd. Mark 16:19 

 

14. HVA GJØR JESUS NA ? 
 

Etter at Jesus for opp og satte seg ved Faderens høyre ha nd, fortsatte han sin tjeneste for 

menigheten, Israel og for verden. Det som var det det mest nærliggende var den menigheten 

han na  skulle grunnlegge. Det han kaller for "min menighet". 

 

- Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus svarte ham og sa: 

Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har a penbart dette for deg, 

men min Far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og pa  denne klippen vil jeg bygge MIN 

MENIGHET, og dødsrikets porter skal ikke fa  makt over den. Matt 16:16-18 

 
Menigheten hadde na  fa tt den grunnvoll pa  hvilket den na  skulle sta , ham selv og 

bekjennelsen av ham som Messias, den levende Guds Sønn. De var na  samlet i Jerusalem, pa  

den øvre salen.  

 

De ventet pa  pinsen som skulle komme. Jesus ville ikke svikte dem. De var bare 120 troende, 

men var likevel begynnelsen pa  verdens største bevegelse, den kristne kirken pa  jorden. 

 

JESUS SENDER ÅNDEN TIL DEM 

Jesus hadde lovet dem at Talsmannen skulle komme. Han skulle komme i hans sted. Na r han 

hadde ga tt tilbake til Faderen, skulle A nden komme, Sannhetens A nd som verden ikke kunne 

fa . Det første han skulle gjøre, var a  be Faderen om a  fa  A nden, ikke for seg selv, men for dem 
som ventet i Jerusalem. 

- Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere 

for evig, sannhetens A nd, som verden ikke kan fa , for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. 

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Joh 14:16-17 

 

Hans første tjeneste for dem var a  be om A nden som han fikk og dermed utøste over 

disiplene sine pa  den Øvre Salen. 

 

- Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet pa  samme sted. Da kom det med ett 

en lyd fra himmelen som na r et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og 

det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg pa  hver enkelt av dem. 
Da ble de alle fylt med Den Hellige A nd, og de begynte a  tale i andre tunger, alt etter som 

A nden ga dem a  tale. Apg 2:1-4 
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JESUS ER VÅR TALSMANN FOR TRONEN 

Vi har en talsmann, en advokat, en hjelper ved Faderens trone. Hans navn er Jesus og han 

ra der over betydelige ressurser. 

 

- Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi 

en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 1Joh 2:1 

 

- Se, ogsa  na  har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som taler min sak. Min 

talsmann er min venn. Med gra t ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, 
slik en mann ber for sin neste. Job 16:19-21 

 

JESUS GÅR I FORBØNN FOR OSS 

Jesus er ogsa  va r forbeder. Han hører alle bønner som stiger opp til ham i Jesu navn. Han 

lover svar. Han lytter spesielt til de bønner som bes i A nden slik Paulus skriver om i Rom 8. 

Ved han forbønnstjeneste kan han fullkomment frelse oss. 

 

- Og her kommer ogsa  A nden oss til hjelp i va r skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om 

slik vi burde. Men A nden selv ga r i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men 

han som gransker hjertene, vet hva A nden trakter etter. For det er etter Guds vilje han ga r i 

forbønn for de hellige. Rom 8:26-27 
 

- Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor 

kan han ogsa  fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for a  

ga  i forbønn for dem. Heb 7:24-25 

 

 

15. JESUS BRINGER SITT BLOD INN FOR FADEREN 
 

Dette er et tema som er vanskelig a  forklare fullstendig. Det skyldes kanskje at NT ikke 

presenterer mange detaljer om nettopp denne sesjonen i Jesu liv etter hans død pa  Golgata. 

Men vi skal se pa  noen fa  skriftsteder som omhandler dette. 

 

• Vi vet at hans blod ble bragt inn i den sanne helligdommen. 

• Vi vet ikke med sikkerhet na r dette skjedde 

 

- Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen e n 

gang for alle, og fant en evig forløsning. Heb 9:12 

 

- For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den 

sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for na  a  a penbares for Guds a syn for va r 

skyld. Heb 9:24 
 

Med utgangspunkt i den sammenligning Hebreerbrevets forfatter gjør med yppersteprestens 

handling pa  Yom Kippur-dagen, kan jeg se at fremstillingen av blodet fra offerdyret, bringes 

umiddelbart inn i helligdommen og sprinkles pa  na destolen. 
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Det er derfor sannsynlig at Jesu blod blir bragt inn for Faderen i den himmelske 

helligdommen, idet Jesus dør pa  korset.  

 

- Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min a nd! Og da han hadde 

sagt dette, uta ndet han. Luk 23:46 

 

FORHENGET I TEMPLET 

Sa  lenge forhenget i templet hang der, skilte det alle mennesker utenfor Guds-fellesskapet. 

Forhenget i templet var et bilde pa  Jesu legeme. Men da han døde pa  korset, revnet forhenget 
fra øverst til nederst. Dette viser at blodet var ba ret inn i den himmelske helligdommer, ikke 

gjort med hender. Blodet som ble gitt av Jesus idet han var ba de den sanne ypperstepresten 

og offeret i e n og samme person. Det ble akseptert og veien til Gud ble a pnet. 

 

16. JESUS SEIRET OVER DØDEN  
 

Det var profetert at Messias skulle beseire døde og bringe evig liv til dem som trodde pa  ham. 

Det forblir en sannhet at Jesus døde, hans kropp ble ofret for oss pa  korset. Men i døden døde 

han ikke i den virkelig bibelske forstand.  

 

- Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke ta rene av alle ansikter. Sitt 

folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Jes 25:8 

 

- Han ble forra dt etter Guds fastsatte ra d og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet 
ham til korset ved lovløse menns hender. 

Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden a  holde ham 

fast. Apg 2:23-24 

 

Alle som døde før ham og deres a nd/personlighet, gikk ned til dødsriket. De troende salige til 

Abrahams skjød og de usalige døde til pinestedet. Dette finner vi i Jesu beretning om Lasarus 

og den rike mannen: 

 

- Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i 

herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten 

hans. Han var full av verkende sa r. Hans ønske var a  fa  mette seg med smulene som falt fra 
den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sa rene hans. Sa  skjedde det at den fattige 

døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men ogsa  den rike døde og ble begravet. Og 

da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og 

Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send 

Lasarus, sa  han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine 

i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom 

Lasarus fikk det vonde. Men na  trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort 

svelg mellom oss og dere, for at de som ma tte ønske a  ga  herfra over til dere, ikke skal være i 

stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Luk 16:19-26 

 

Jesus døde men kunne ikke bli i døden fordi han ikke hadde synd i sitt liv. Han var lik oss og 
ble prøvet i alt i liket med oss, men uten synd. 
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- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i va r skrøpelighet, 

men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 4:15 

 

 

17.  JESU HIMMELFART FRA OLJEBERGET 
 

Det er ingen tvil om at Jesus forlot denne verden fra Oljeberget da han ble fysisk tatt opp fra 

dem – til himmelen. Hans gjerning pa  jorden var sa  langt avsluttet. Frelsesverket var ferdig. 

Tiden var na  kommet da han igjen skulle sitte ved Guds høyre ha nd. Han hadde bedt om a  fa  

tilbake den herligheten han hadde hatt fra evighet av. Han skulle na  bli alle troendes 

talsmann og forbeder. 
 

- Jeg har herliggjort deg pa  jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg a  

gjøre. Og na , herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 

verden ble til! 

Joh 17:4-5 

 

Jesus tilhørte Juda stamme og hadde ikke tilgang til templet som prest. Likevel var han 

ypperstepresten over alle yttersteprester, men etter en annen orden: Etter Melkisedeks 

orden. Dette var allerede bestemt og Gud omgikk loven han hadde gitt om prestetjenesten 

ved a  velge en annen prest fra GT ved navn Melkisedek: 

 

- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre ha nd, til jeg fa r lagt dine fiender til 
skammel for dine føtter! Sal 110:1 

 

- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. 

Sal 110:4 

 

OM DENNE MELKISEDEK SKRIVER FORFATTEREN AV HEBREERBREVET: 

 

- For det er en kjent sak at va r Herre er runnet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den 

stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart na r det fremsta r en annen prest, 

som er lik Melkisedek. Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men 

ifølge et uforgjengelig livs kraft. Han fa r jo det vitnesbyrdet: Du er prest til evig tid etter 
Melkisedeks vis. Heb 7:14-17 

 

- Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk 

Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er 

han som Abraham ga tiende av alt. Han er – na r en tyder navnet – for det første 

rettferdighets konge. Dernest er han ogsa  Salems konge, det vil si: freds konge. Han er uten 

far og uten mor – uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, 

men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid. Heb 7:1-3 

 

Vi ser her at den Hellige A nd lar Melkisedek sta  uten dagers begynnelse og livs avslutning. 

Han er uten far og mor og uten ættetavle. Disse egenskapene gjør at Melkisedek kan sta  som 
opphavet til Jesu Kristi yppersteprestlige tjeneste. Han er ogsa  uten dagers begynnelse og 
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uten livs ende, en prest som alltid har levd og aldri mer kan dø. Han har derfor et evig 

prestedømme. 

 

HIMMELFARTEN BESKREVET 

Jesu himmelfart er beskrevet i Apostelgjerningene 1 

 

- Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de sa  pa , og en sky tok ham bort fra 

øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to 

menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor sta r dere og ser opp mot 
himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen pa  samme 

ma ten som dere sa  ham fare opp til himmelen! Apg 1:9-11 

 

- Sa  ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte 

seg ved Guds høyre ha nd. Mark 16:19 

 

18. HVA GJØR JESUS NA ? 
 

Etter at Jesus for opp og satte seg ved Faderens høyre ha nd, fortsatte han sin tjeneste for 

menigheten, Israel og for verden. Det som var det det mest nærliggende var den menigheten 

han na  skulle grunnlegge. Det han kaller for "min menighet". 

 

- Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus svarte ham og sa: 

Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har a penbart dette for deg, 
men min Far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og pa  denne klippen vil jeg bygge MIN 

MENIGHET, og dødsrikets porter skal ikke fa  makt over den. Matt 16:16-18 

 

Menigheten hadde na  fa tt den grunnvoll pa  hvilket den na  skulle sta , ham selv og 

bekjennelsen av ham som Messias, den levende Guds Sønn. De var na  samlet i Jerusalem, pa  

den øvre salen.  

 

De ventet pa  pinsen som skulle komme. Jesus ville ikke svikte dem. De var bare 120 troende, 

men var likevel begynnelsen pa  verdens største bevegelse, den kristne kirken pa  jorden. 

 

JESUS SENDER ÅNDEN TIL DEM 
Jesus hadde lovet dem at Talsmannen skulle komme. Han skulle komme i hans sted. Na r han 

hadde ga tt tilbake til Faderen, skulle A nden komme, Sannhetens A nd som verden ikke kunne 

fa . Det første han skulle gjøre, var a  be Faderen om a  fa  A nden, ikke for seg selv, men for dem 

som ventet i Jerusalem. 

 

- Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere 

for evig, sannhetens A nd, som verden ikke kan fa , for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. 

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Joh 14:16-17 

 

Hans første tjeneste for dem var a  be om A nden som han fikk og dermed utøste over 

disiplene sine pa  den Øvre Salen. 
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- Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet pa  samme sted. Da kom det med ett 

en lyd fra himmelen som na r et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og 

det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg pa  hver enkelt av dem. 

Da ble de alle fylt med Den Hellige A nd, og de begynte a  tale i andre tunger, alt etter som 

A nden ga dem a  tale. 

Apg 2:1-4 

 

JESUS ER VÅR TALSMANN FOR TRONEN 

Vi har en talsmann, en advokat, en hjelper ved Faderens trone. Hans navn er Jesus og han 
ra der over betydelige ressurser. 

 

- Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi 

en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 1Joh 2:1 

 

- Se, ogsa  na  har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som taler min sak. Min 

talsmann er min venn. Med gra t ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, 

slik en mann ber for sin neste. Job 16:19-21 

 

JESUS GÅR I FORBØNN FOR OSS 

Jesus er ogsa  va r forbeder. Han hører alle bønner som stiger opp til ham i Jesu navn. Han 
lover svar. Han lytter spesielt til de bønner som bes i A nden slik Paulus skriver om i Rom 8. 

Ved han forbønnstjeneste kan han fullkomment frelse oss. 

 

- Og her kommer ogsa  A nden oss til hjelp i va r skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om 

slik vi burde. Men A nden selv ga r i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men 

han som gransker hjertene, vet hva A nden trakter etter. For det er etter Guds vilje han ga r i 

forbønn for de hellige. Rom 8:26-27 

 

 

- Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor 

kan han ogsa  fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for a  
ga  i forbønn for dem. Heb 7:24-25 

 

 

 

Alle skriftsteder er tatt fra Norsk Bibel 2007 


