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JESUS KRISTI GUDDOMMELIGHET 
 
Er det viktig for en kristen å kjenne Jesus? Svaret er opplagt. Det er ingen ting som er viktigere 
enn å lære Jesus fra Nasaret å kjenne. For han er så mye mer enn vi kan forestille oss og ingen 
kristen har noensinne kommet til den fulle kjennskapen og kunnskap om personen Jesus 
Krists. 
 
Rikdommen er å kunne forstå, mer og mer, hvem Jesus er. Dess mer vi lærer ham å kjenne, 
dess mer vil rikdommen og gleden og kjærligheten til ham ta til i våre liv. For alt ved Jesus er 
med på å forme vårt liv og skape de kvaliteter som Gud selv vil at vi skal ha.  
Vi må likedannes med hans vesen og karakter og det kan vi båre oppleve ved å aktivt søke å 
lære Jesus å kjenne. Paulus sa det slik: 
 
Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i 
sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans 
skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke 
med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, 
rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans 
oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg 
bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! Fil 3:7-11 
 
 

ER JESUS KRISTUS OGSÅ GUD? 
Navnet “Gud” brukes for å indikere guddommelighet. Når dette navn er brukt på Kristus 
forklarer det ham som en av guddommene og derfor fra evighet av. Bruken av denne tittelen 
skriver seg helt fra GT og fortsetter inn i NT.  Vi skal nå se endel skriftsteder fra GT som 
sammenlignet med NT forteller oss at Kristus er Gud. 
 
I GT brukes ordene for Gud om hverandre. De vanlige er Elohim og Adonai Entallsformen for 
Gud er El - flertallsformen for Gud er Elohim. 
 

JESAIA 40:3 
 - Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren 
( Jehova)! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud (Elohim). Hver dal skal heves, og hvert fjell 
skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal 
åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt. Jes. 40:3-5 
 
Dette er en klar profeti om døperen Johannes som var røsten som ropte i ørkenen. Han skulle 
bane veien for Jesus. Vi merker oss at i dette verset bruker den Hellige Ånd Guds navn, 
“Jehova” og “Elohim”.  Dette er guddommelige navn som også er brukt om Jesus i NT. Han er 
både Herren og Gud. (Matt.3:3, Mark.1:3, Luk.1:76)  
 
"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 
 

JESAIA 9:6-7 
 “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal 
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud (Elohim), Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort 
og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt 
oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet 
skal gjøre dette.”  Jes.9:6-7 
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Jesus Kristus er den personen i guddommen om hvem det er sagt at han ble født som 
menneske og som også skal sitte på Davids trone. Han er erklært å være “Veldig Gud, Evig 
Far.” Dette viser igjen hans guddommelighet. 
 

JESAIA 7:14 
Jesaja taler om Messias at han skal være Immanuel, og identifisert som “Gud med oss.” Slik 
leser vi: 
 
 “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og 
gi ham navnet Immanuel.”  Jes.7:14 
 
Dette er gjengitt av Matteus som bruker ordet i forbindelse med Jesu unnfangelse. Det betyr at 
Jesus er Gud med menneskene. Ikke på samme måte som en kan si at Gud var med Moses og 
med profetene, men at Gud i person har kommet og er sammen med oss. Han ble et medlem 
av den menneskelige familien. 
 
"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 
 

LUKAS 1:16 
Hos Lukas leser vi at når døperen Johannes kom, skulle han vende mange av Israel til Herren, 
deres Gud. 
 
 “og mange av Israels barn skal han omvende til Herren (Kurios), deres Gud (Theos). Han skal gå 
foran Ham i Elias ånd og kraft ...”  Luk.1:16-17 
Dette betyr at Johannes døperens hovedoppgave var å vende folkets hjerter til Jesus Kristus. 
Men han er ikke bare mannen fra Nasaret, han er Herren, Israels Gud. Johannes gikk foran 
Ham, Herren, deres Gud, i Elias ånd og kraft. Det var i virkeligheten slik at Johannes var 
utsendt foran Jesus. Han er deres Herren og Gud. 
 

JOHNANNES 20:28 
Da Tomas så den oppstandne Frelser sa han: “Min Herre og min Gud”. 
 
 “Tomas svarte og sa til ham: Min Herre (Kurios) og min Gud (Theos).”   John20:28 
 
På grunn oppstandelsen ble Tomas fullstendig overbevist om at Jesus var både Herren og Gud. 
Så Kristus bærer både navnet og tittelen: Store Gud og Frelser. 
 
 “mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds (Theos) og vår frelser 
(Soter)Jesu Kristi herlighet.”  Tit.2:13 
 

APOSTELGJERNINGENE 20:28 
Paulus hadde en klar overbevisning når det gjelder Jesu Kristi guddommelighet. Det var i 
sannhet Jesus som døde på korset for å gjenløse sin menighet. Paulus sier videre i Ap.gj. 20:28 
 
 “Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn 
for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.”  Ap.gj.20:28 
Den eneste personen i treenigheten som virkelig døde og utgav sitt blod er den andre 
personen i guddommen, Jesus, han som gav sitt liv på Golgata kors for sin menighet. 
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SALMEN 45:7 
Når denne salmen blir sitert i den Hebraiske bibelen refererer den tydelig til Kristus. Vi leser: 
 “din trone, Gud (Elohim), står fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 
Du elsket rettferd og hater ondskap, derfor, Gud (Elohim), har din Gud (Elohim) salvet deg med 
gledens olje fremfor dine medbrødre.”  Salm.45:7-8 
 
Ordlyden i denne salmen er tatt opp igjen av Hebreerbrevets forfatter som sier: 
 
 “Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud (Theos) står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes 
kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud (Theos), har din Gud (Theos) salvet deg 
med gledens olje fremfor dine medbrødre.”  Hebr.1:8-9 
 
Jesus Kristus er her presentert for oss som Gud som skapte himmelen og jorden og som er 
evig konge salvet med gledens olje fremfor medbrødrene.  
Dette taler ikke bare om hans evige og pre-eksistente tilstand før skapelsen men også om hans 
liv som menneske ettersom han fikk “Medbrødre”.  
Gledens olje han var salvet med, refererer til den Hellige Ånds salvelse han opplevet som et 
sant menneske.  Han er betegnet som Gud. Her finnes adre klare skriftsteder fra NT. 
 
 “Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud (Theos) over 
alle ting, velsignet i all evighet. Amen.”  Rom.9:5 
 
"Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i 
Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den Sanne Gud og det evige liv.”  1. John.5:20 
 

KRISTUS - JEHOVA 
Navnet Jehova er den høyeste av alle guddommelige titler. Dette navnet brukes fritt og hele 
tiden om Jesus, Messias. Om dette navnet er det skrevet: 
 
 “Jeg er Herren (Jehova), det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne 
bilder min pris.”  Jes.42:8 
 
Dette navnet kan kun brukes av en, det kan aldri brukes av noen annen. Igjen leser vi: 
 
 “La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren (Jehova), er Den Høyeste over all jorden.”  
Salm.83:19 
 
Der er altså ikke to guder og to herrer men kun en Gud og Herre.  
Både Faderen og Sønnen og Ånden er ett med hensyn til denne tittel: Gud og Herren. 
 

SAKARIAS 12:10 
Det er Jehova som taler i Sakarias 12:10 men bare Kristus kan bli identifisert som den som ble 
gjennomstunget. Profeten skriver inspirert av den Hellige Ånd: 
 
 “På den dag vil jeg (Herren) søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. 
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens Ånd, og de 
skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over 
sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.”  Sak.12:9-10 
Johannes tenker sikkert på dette skriftavsnitt når han sier: 
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 “Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. 
Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.”  Åp.1:7 
 
Jesus Kristus er den av guddommen som ble gjennomstunget med spydet på Golgatas kors.  
Han er Herren Jehova over hvem Israel og hele jorden skal sørge og gråte. 
 

JEREMIAH 23:5-6 
I dette skriftsted har profeten Jeremias syn på både den menneskelige og guddommelige siden 
ved Messias når han skriver: 
 
 “Se, dager kommer, sier Herren (Jehova), da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. 
Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.  I hans 
dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med: Herren 
(Jehova), vår rettferdighet.”  Jer.23:5-6 
 
Her er Kristus nevnt som David sønn og konge over Israel.  
Han er kalt den rettferdige spire. Det som kjennetegner hans komme er rettferdighet og frelse.   
 
Denne delen taler om hans menneskebliven. Det guddommelige er tatt hånd om ved å skrive 
hans navn: Hans navn skal være Herren (Jehova) vår rettferdighet. Det er bare Jesus som er 
vår rettferdighet. Slik Paulus fremstiller det i NT. 
 
 “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.”  1.Kor.1:30 
  
“Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for 
Gud.”  2.Kor.5:21 
 

SALMEN 68:18 
Andre lignende steder som viser oss at Jesus er Jehova kan bli funnet i Salm.68:19 
 
 “Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de 
gjenstridige, for å bo der, Herre(Adonai) Gud (El).  Salm.68:19 
 
I dette verset og i Salmen for øvrig er Herren klart nevnt mange ganger. Så når Paulus taler om 
menigheten og de åndelige tjenestene gitt av Kristus siterer han fra denne salmen og sier: 
 
 “Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver.”  
Ef.4:8 
 
Det er helt klart fra Paulus at det er Jesus som er den personen omtalt i Salmen, han som døde 
og sto opp igjen og endog for opp og satte seg ved Guds høyre hånd. Fra der sendte han den 
Hellige Ånd og begynte sin menighet som han gav gaver og åndelige tjenester for å føre den 
frem til fullkommenhet.  Så igjen er Kristus i NT identisk med Jehova i GT. 
 

SALMEN 102:26-28 
Vi skal gå til en annen salme hvor navnet Herren (Jehova) er nevnt åtte ganger. Vi skal lese 
noen få vers: 
 
 “I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du 
blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut. 
Men du er den samme, og dine år får ingen ende.”  Salm.102:26-28 
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Når vi går til Hebr.1:10 finner vi at nøyaktig de samme versene er nevnt om Kristus som 
Skaperen og Herren (Jehova). 
 
 “Du, Herre (Kyrios), 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, som en kappe skal de skiftes. 
Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt.”   Hebr.1:10-11 
 

JESAIAH 8:13-14 
Hvis vi igjen går til Jesajas finner vi det samme mønsteret der. Profeten sier: 
 
 “Herren (Jehova), hærskarenes Gud, ham skal dere holde hellig, og han skal være deres frykt, 
han skal være deres redsel. Han skal bli til en helligdom og til en snublestein og til en 
anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere.”  Jes.8:13-14 
 
Om denne profeti sier apostelen Peter: 
 
 “Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene 
forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin 
vantro mot ordet - til det er de også satt.”  1. Pet.2:7-8 
 
Av disse skriftsteder er det klart at Herren, hærskarenes Gud som de skulle frykte, er den 
samme som ble til en snublesten og anstøtsklippe. Denne er ingen annen enn Jesus Kristus i 
NT. 
 

JESAIAH 45:23-24 
Disse versene taler om Jehovas seier. Han skal overvinne alle sine fiender på sin egen dag. 
Profeten sier: 
 
 “Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende 
tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. De skal si om meg: 
Bare i Herren(Jehova) er det rettferdighet og styrke. Til ham skal de komme, og til skamme skal 
de bli alle de som brenner av harme mot ham.”  Jes.45:23-24 
 
Når vi så leser Paulus’ ord om Jesu triumferende seier, så viser han med det at Jesus og Jehova 
er identisk. Paulus sier ved Ånden: 
 
 “Derfor har Gud (Faderen) høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, forat 
i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og 
hver tunge skal bekjenne at JESUS KRISTUS ER HERRE (Kurios), til Gud Faders ære.”  Fil.2:9-11 
 
Det er ingen tvil her at Jesus Kristus er Herren (Jehova) og alle skal til slutt måtte erkjenne 
det, endog hans verste fiender. Dette er Faderens vilje og skjer til hans ære. 
Det største navnet i himmelen og på jorden er Jesus som Herre. 
 

JESAIAH 6:1-6 
Igjen leser vi fra Jesaja. Denne gangen fra kap. 6 om den visjon profeten hadde i templet i det 
året kong Ussias døde. Han så Herrens (Jehova) herlighet og taler om dette synet i sin bok. 
 “I det året kong Ussia døde, så jeg Herren (Adonai) sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av 
hans kåpe fylte templet. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han 
ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa: 
Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.”  Jes.6:1-3 
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Fra dette avsnittet kan vi gå til apostelen Johannes som skriver om nettopp dette synet: 
 
 “Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle oppfylles - som han har sagt: Herre, hvem 
trodde det budskap vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro, 
for også dette har Jesaja sagt: Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, forat de 
ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa 
Jesaja fordi han så hans herlighet, og talte om ham.” John.12:38-41 
 
Av dette er det klart at den Jesaja så i templet da han der også talte om Israels forherdelse, var 
ingen annen en den andre personen i guddommen, vår Herre Jesus Kristus som senere kom og 
talte til Israels barn i egen person uten at de ville omvende seg til ham. Han er altså identisk 
med Jesajas Herre i templet. 
 

“JEG ER DEN JEG ER” 
Svært ofte når Jehovas navn er brukt i GT blir det satt sammen med andre kvaliteter. Flere ord 
blir brukt for å beskrive og forklare navnets dypere mening. 
 
 “Hør på meg, Jakob, og du Israel, som jeg har kalt! Jeg er Gud, jeg er den første, jeg er også den 
siste.” Jes.48:12 
 
 “Hvem utrettet og gjorde dette? -Han som kalte slektene frem fra begynnelsen. Jeg, Herren, er 
den første, og hos de siste er jeg også.”  Jes.41:4 
 
 “Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er 
den siste, og foruten meg er det ingen Gud.”  Jes.44:6 
 
Fra disse skriftsteder er det klart at termen: “den første og den siste” ikke bare er 
guddommens titler, men er også dypere forklaringer på navnet Jehova, Herrens navn. 
 
Det forunderlige er at disse tilleggskvaliteter vedrørende navnet Jehova også brukes om Jesus 
fra Nasaret. Han sier selv: 
 “Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som en 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. Åp.1:17-18 
 
 “Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.” ..........” Jeg, Jesus, har sendt 
min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare 
morgenstjerne.”  Åp.22:13,16 
 
Med dette er det igjen klart at Kristus bærer den samme tittel som guddommen. Han er den 
evige, begynnelsen til alle ting og skal være den siste - Alfa og Omega. 
 

DEN ALLMEKTIGE 
Denne tittel og navn på Gud kan bare bli brukt av ham og ved dette navnet har han også 
åpenbart seg i skriften. Jesus bærer også dette navnet og det gjøres ingen forskjell i 
guddommen når det er snakk om allmakt.  Vi skal gå til Åpenbaringen og lese om dette: 
 “De synger Guds tjener Moses’ sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er dine 
gjerninger, Herre (Kurios) Gud (Theos), du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du 
folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? Alle folkene skal komme og 
tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.”  Åp.15:4-5 
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Lammet er identisk med vår Herre og Frelser Jesus Kristus.  
Han blir tilbedt og lovprist i himmelen som Herren Gud, den Allmektige, som alle folkenes 
konge, som den hellige som alle skal tilbe over hele jorden.  Mektige ord. 
 

TEMPLETS HERRE 
Mye kan sier om denne tittel. Den er brukt om Kristus. Han er templets Herre. For Jødene var 
ingenting større enn templet og han som bodde der. Malakias profeterer at Herren selv skal 
en dag komme til sitt tempel. 
 
 “Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt 
tempel, Herren (Adonai) som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, 
sier Herren (Jehova), hærskarenes Gud.”   
Mal. 3:1 
 
Her taler Kristus i første person entall gjennom Malakias at han vil sende Johannes foran sitt 
eget komme. Den som kom etter han er Jesus Kristus, Herren som brått skal komme til SITT 
tempel. Han er Jehova som Israel hele livet hadde søkt etter.  
 
Han kalles også Paktens engel. Det var han som formidlet både den Gamle Pakten på fjellet 
Sinai og den Nye Pakten på fjellet Moria, eller Golgata, om du vil. Det er klart at dette er ingen 
annen en vår Herre Jesus Kristus. Jesus identifiserte seg også med templet og kalte det for sitt 
tempel. 
 
 “Han gikk så inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem: Det står 
skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.” Luk.19:46 
 
Johannes legger til: 
 
 “Hans disipler mintes da at det var skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære deg.” John. 2:17 
 
Templet kunne ikke vært hans hus dersom Jesus ikke var Jehova. 
 

SABBATENS HERRE. 
På samme måte er Sabbaten Herren Jehovas dag.  Han skapte verden og alt som er i den og 
hvilte på den syvende dagen, på Sabbaten. Slik ordnet han det og han ville bli æret og prist på 
denne dagen. Kristus betegnet seg selv som “Herre over Sabbaten.” 
 
 “Og han sa til dem: Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten.”  Luk.6:5 
 

HVA SA JESUS OM SIN EGEN GUDDOMMELIGHET? 
Spørsmålet er: Sa Jesus om seg selv at han var Gud Herren, altså både Jehova og Elohim? Eller 
var det bare andre som trodde at han var det?  Jesus var absolutt klar over sin egen person og 
sin egen guddommelighet. Han sa at han var ett med Gud. 
 
 “Min Fader som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen skal rive dem ut av min Faders 
hånd. Jeg og Faderen er ett. John.10:29-30 
Legg merke til at Jesus ikke sa at han var én person med Faderen, men ett. Dette taler om en 
full og hel enhet. Folket tolket dette som om Jesus kalte seg selv Gud. For dem var dette 
gudsbespottelse. De ville steine ham fordi det etter loven var dødsstraff for guds-bespottelse. 
 
 “Jødene tok da igjen opp steiner for å steine ham. Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger fra 
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min Far har jeg vist dere. Hvilken av dem er det dere vil steine meg for? Jødene svarte ham: For 
noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør 
deg selv til Gud.” John.10:31-33 
 
Det fantes fem grunner for dødsstraff ved steining.  
(1) for å ha en spådomsånd, 3.Mos.20:27,  
(2) Forbannelse eller gudsbespottelse, 3.Mos.24:10-23,  
(3) falske profeter som ledet folket til avgudsdyrkelse, 5.Mos.13:5-10,  
(4) for en gjenstridig sønn, 5.Mos.21:18-21,  
(5) Hor og voldtekt, 5.Mos.22:21-24 
 
Det er klart fra Johannes 10 at folket ville steine Jesus fordi de oppfattet hans ord om enhet 
med Faderen som at han gjorde seg til Gud. Det var dette som var grunnen for Jesus dødsdom 
innfor Det Høye Råd.  Matt.26:63-65 Han sa i klartekst til sine disipler da han satt til bords 
med dem: 
 
 “Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg, som er 
Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter.”  
John13:13-14 
 
Jesus tok imot tilbedelse som både Herre og Gud. Tomas utbrøt etter oppstandelsen: ”Min 
Herre og min Gud.”  John 20:28 

 
JESUS OG “JEG ER” 
Det er videre klart at Jesus identifiserte seg helt med Guds store navn, “JEG ER” fra 2.Mos.3:14 
Dersom vi sammenligner teksten i 2.Mos.3:14 med Jes.43:10-13 i Septuaginta ’en med den 
greske teksten i Johannes evangelium hvor Jesus bruker ordene “Jeg er”, vil vi finne at de er 
identiske.  Jesus sa i virkeligheten til dem: “Jeg er Jehova”. For dette ville de steine ham. Men det 
finnes bare én “JEG ER” i Skriften.  (Jes.48:12, 44:6, Åp.1:8,17) Jesus la beslag på denne 
Identiteten og for det var jødene rede til å steine ham. 
 

SKRIFTSTEDER HVOR JESUS BRUKER DENNE IDENTITET 
 
Gresk: “Ego Eimi.” 
 

John.6:19-20 “Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus 
komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa 
til dem: Det er meg (Ego Eimi) frykt ikke!” 

John.8:24 “Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke 
tror at jeg er (Ego Eimi) den jeg er, da skal dere dø i deres synder.” 

John.13:19 “Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at 
jeg er den jeg er(Ego Eimi)”. 

John 18:5-6 “De svarte ham: Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem Det er meg! (Ego Eimi: 
Jeg er) Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem. Da 
han sa: Det er meg, (Ego Eimi) vek de tilbake og falt til jorden.”      
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EGENSKAPER SOM VISER AT JESUS ER GUD 
Det finnes helt bestemte egenskaper som viser guddommelighet. Jesus er i besittelse av 
nettopp dette. 

 
EVIGHET 
Vi må gjøre forskjell på det som strekker seg over uendelig lang tid og evighet. Millioner av 
tidsaldre kan merkes av men ingen multiplikasjon av tid kan noen gang bli lik en evighet. Om 
Jesus Kristus er det sagt: 
 
 “Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blandt 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 
 
1. Moseboken taler om begynnelsen til det synlige univers og verden mens Johannes taler i sitt 
evangelium om begynnelsen før begynnelsen når han sier: 
 
 “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud og Ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos 
Gud.”  John.1:1-2 
 
Dette evige Order er identisk med Herren Jesus Kristus. Han som eksisterte fra den absolutte 
evighet.  Bibelen forøvrig stadfester dette vitnesbyrd om Jesus. Han, likesom Faderen og 
Ånden, er evig. Se: Kol.1:17- Åp.1:7 

 
UFORANDERLIGHET 
Guddommens uforanderlighet er godskrevet Jesus også. Jehova sier om seg selv: 
 
 “Jeg, Herren, har ikke forandret meg, (eng. forandrer meg ikke) og dere, Jakobs barn, er ikke 
tilintetgjort.”  Mal.3:6 
 
Alt annet er underlagt forandringens lover, men ikke Gud Herren. Også om Jesus Kristus er det 
skrevet: 
 
 “De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du 
rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri 
slutt.”  Hebr.1:11-12 
 
 “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.”  Hebr.13:8 
 
Evig eksistens, uten dagers begynnelse og dagers slutt, er en guddommelig egenskap som 
hører Jesus Kristus til.  
 

ALLMAKT 
Allmakt er en egenskap og kvalitet som hører guddommen til. Om Kristus er det sagt at han 
har makt til å underlegge seg alle ting. 
 
 “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.”  Fil.3:21 
 
Ved enden av denne tidshusholdning, når han har avsluttet sin kamp mot alle fiendtlige engler 
og krefter, skal vi finne at alt har blitt ham underlagt. 
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 “Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under 
ham, forat Gud skal være alt i alle.”  1.Kor.15:28 
 
I himlen er Sønnen prist som den Allmektige likeså vel som Faderen. Åp.15:3-4 

 
ALLVITENHET 
En annen egenskap som tilhører guddommen er “Allvitenhet.”  I GT er det sagt om Gud at han 
kjenner alle menneskers hjerter. 
 
 “... for bare du kjenner alle menneskebarns hjerter.”  1.Kong.8:39 
 
Videre: 
 “Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av 
hans gjerning.”  Jer.17:10 (Se: Jer.11:20, 20:12) 
 
Om Kristus er det sagt at han kjente alle menneskenes tanker. Han trengte ikke vitnesbyrd fra 
noen for han kjente alle. 
 
 “Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at 
noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket.”  John.2:24-25   
 
Jesus kjente også alt hos Faderen. Dette kommer frem mange steder i NT. Men vi skal bare 
lese fra Matt.11:27 
 
 “Alt er overgitt meg av min Far. Og ingen kjenner Sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen 
Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.”  Matt.11:27 
 
Jesus visste alle ting og kunne fortelle alt vedrørende mennesket og Gud Faderen. Ikke bare 
det, han visste alt om fortiden, nåtiden og fremtiden. Han er derfor lik Gud. 

 
ALLE-STEDS-NÆRVÆRENDE 
Dette er også en spesiell egenskap som tilhører guddommen alene. Det er klart fra skriften at 
Gud er alle steds nærværende. Han nærhet kan bli følt og opplevet på alle steder til alle tider.  
 
 “Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så 
er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og 
vil bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg 
fast.”  Salm.137:7-9 
 
Det samme kan en lese om Jesus Kristus. Han er også alle steds nærværende. 
 
 “For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.”  Matt.18:20 
 
 “..og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende.”  Matt.28:20 
 
Jesus er Gud. Han er til stede på ethvert sted over hele jorden hvor mennesker er samlet i 
hans navn. Han er sammen med sine tjenere i deres arbeid hel tiden, uten ende, på ethvert 
sted hvor de ferdes for å forkynne evangeliet. Han er derfor alle steds nærværende. 


