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INNLEDNING: 
 
Dette er et bibelstudie over Jesus som person og hans liv og hans virke. Jesus er den 
mest interessante personen i verdenshistorie og Bibelen gir oss innblikk i hvem han er 
og hva han gorde.  
 
Dette bibelstude er et resultat etter mange år med studier over Jesu person og mange 
prekener og bibeltimer over et tidsrom av 50 år. 
 
Ingen må tro at dette er alt som er å si eller å skrive om Jesus. Vi kommer aldri til bunns i 
dette tema eller står i fare for å uttømme alt vi kan vite om Jesus. Både GT og NT 
sammenfaller til ett og gir oss et bilde av denne hjerlige og betydningsfulle personen, 
hans navn er Jesus Messias. 
 
 
Alle bibelversene er fra Norsk Bibel 2007 
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JESUS KRISTI PRE-EKSISTENS 
 
Når vi studerer personen Jesus Kristus, må vi huske at vi snakker om en person som har 
levet før han ble født. Ikke bare det, hans livs historie var nedskrevet flere tusen år før 
han kom til verden. Han er evig i den forstand at han alltid har eksistert og alltid vil 
eksistere. Kristus er derfor et unikt menneske i verdens-historien. Bibelen forteller oss 
at i den evige fortid eksisterte Kristus. 
 

APOSTELEN JOHANNES: DET EVIGE ORDET. 
Apostelen Johannes skriver: 
 
“I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen 
hos Gud.”   John 1:1-2 
 
I begynnelsen eksisterte altså Kristus. Han var hos Gud og han var selv Gud. Både han 
evige og guddommelige vesen er vist oss i disse versene. Johannes skriver igjen: 
 
“Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det 
som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord...    1. John 1:1 
 
Det er om Kristus han sier dette. Den personen som de hørte, så og berørte, Jesus 
Kristus, er fra begynnelsen. Dvs. han eksisterte før han ble født. 
 

APOSTELEN PAULUS: DEN FØRSTEFØDTE. 
Apostelen Paulus kjente sansynligvis Jesus og kan hende hadde møtt ham på et eller 
annet tidspunkt. Han sier: 
 
“Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik.” 2.Kor.5:16 
 
Dette viser at Paulus forandret syn på Jesus etter sin frelsesopplevels. Han fikk en klar 
forståelse av at Jesus virkelig var Gud. Så skriver også Paulus mye om dette i sine brever. 
 
“Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning.” “Han er 
før alle ting, og alt består ved ham.” 
 
Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de 
døde, for at han i alt skal være den fremste.”  Kol.1:15,17-18 
 
I disse versene ser vi at Jesus Kristus er den førstefødte fremfor enhver skapning, den 
som eksisterte før alle ting, selve opphavet til all Guds skapning. Han er både den første 
og den ypperste (fremste). Kristi suverene stilling er klart fremstilt samt hans evige pre-
eksistens. 
 

Kol.1:18: 

Opphavet:  Gresk: arche,  
begynnelse, opprinnelse, den person eller ting som er først i 
en rekke, lederen. 
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Paulus sier videre: 
“La dette sin være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, 
ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners 
skikkelse på seg..”  Fil.2:5-6 
 
I disse versene ser vi igjen Kristi guddommelige og evige karakter. Han var i Guds 
skikkelse, han var Gud lik. En tilstand han hadde før han ble menneske og tjener. 
 

Fil.2:6: 

Skikkelse: Gresk: morphe:  
den skikkelsen som synes, den ytre og synlige fasong 

Gud lik: Gresk: Isos 
lik i kvantitet og kvalitet. 

 
Paulus har ellers mange henvisninger til Kristi evige guddom og har dermed gitt en helt 
klart Kristus-forståelse. 
 

APOSTELEN PETER: LAMMET KJENT FRA BEGYNNELSEN. 
Peter var den som tidlig avla den gode bekjennelsen  
 
(Matt.16:13-16). Han viser til at Kristus er fra evighet av og kjent som Lammet som 
skulle gis for våre synder. 
 
“Han som var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt 
åpenbart ved tidenes ende.”  1.Pet.1:20 
 
I dette ligger en klar forståelse av at frelsen var noe Gud hadde forberedt fra 
begynnelsen. Kristus var den som skulle realisere frelsesplanen ved sitt offer på korset. 
 

HEBREERBREVET: DEN EVIGE SKAPEREN. 
Hebreerbrevets forfatter har også en klar forståelse av Jesu evige guddom og trekker 
frem mange skriftsteder fra GT som han overører på Kristus som oppfyllelsen. 
 
“Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin 
krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved 
Majestetens høyre hånd i det høye.” 
 
“Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes 
kongestav,... Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine 
henders verk..”  Hebr.1:3,8,10 
 
Her ser vi at Kristus eksisterte før skapelsen av noen. Ja, han er selve skaperen. Dette 
betinger at han eksisterte og at han hadde skaper-makt, at han var Gud. Dette er Jesu 
Kristi pre-eksistens. 
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Hebr. 1.10 

BEGYNNELSEN: GRESK: ARCHE: begynnelse, opprinnelse, det 
alt begynner med. 

 

FORBILDET MELKISEDEK 
Melkisedek tjener som et bilde på Kristus. Hans navn er Rettferdighets konge og Freds 
konge. Men også det faktum at Melkisedek fremstilles i skriften som en evig person, 
henspeiler på Jesus som vår evige yppersteprest. 
 
“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.”  Hebr.7:3 
 

JESU KRISTI SELV-VITNESPYRD 
Jesus selv var helt klar i sin forståelse av hvem han var. Ikke slik at andre har tillagt ham 
titler som han selv ikke fastholdt. Hans selv-vitnespyrd kommer fra hans egen munn. 
Han sier flere ganger at han eksisterte og var til før han ble født. Han visste hvor han 
kom fra (John.8:23), hvem han var utsendt av (John.8:42), hva hans misjon var, hvor han 
skulle gå og alt annet som dreide seg om hans fremtid. 
 
“Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han sa den og gledet seg. Jødene sa da 
til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg 
dere: Jeg er før Abraham ble til.” John.8:56-58 
 

John.8:58 

er jeg: GRESK: EIMI: jeg eksisterte, jeg var 

 
I sin yppersteprestlige bønn er Jesus seg selv bevisst den stilling han hadde i sin pre-
eksistens. Han ber slik: 
 
“Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 
verden ble til.” 
 
“Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at du skal se min 
herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.”  
John.17:5,24 
 
Av disse versene ser vi at Jesus er seg selv bevisst at han eksisterte før Abraham ble til, 
før skapelsen av himmelen og jorden. Han er seg bevisst at han hadde herlighet hos sin 
Far, en herlighet som kom fra Faderen. Han var seg bevisst et inderlig 
kjærlighetsforhold, at Faderen elsket Sønnen fra begynnelsen av. 
 

JESUS VAR TILSTEDE DA SATAN FALT 
Da disiplene kom glade tilbake og fortalte om utkastelse av onde ånder i Jesu navn, sa 
Jesus at han var tilstede dengang Satan ble kastet ut av himmelen. Han er en fallen 
englefyrste og må adlyde navnet Jesus. 
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“De sytti kom glade tilbake og sa: Herren, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt 
navn. Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.”  Luk.10:17-18 
 
 

Luk.10:18 

falt: GRESK: LIPTO: å falle ned 

 

DET GAMLE TESTAMENTES VITNESPYRD 
Det første vers i Bibelen taler ikke bare om Gud men også om Kristus. I grunnteksten 
brukes flertalsformen for Gud. Elohim. Dette betyr at Gud eksisterer i mer enn en 
person. Han er treenig. Her finner vi Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. 
 
“I begynnelsen skapte Gud (Elohim) himmelen og jorden.”  1 Mos 1:1 
 
Det nye Testamentet bekrefter at Kristus var aktiv i skapelsen. Uten ham er ikke noe 
blitt til av alt som er blitt til. (John.1:3-4) 
 

SAMTALER MELLOM FADEREN OG SØNNEN 
Treenigheten samtaler og noen av deres samtaler er blitt nedskrevet ved Åndens 
inspirasjon. Dette er med på å gi oss forståelse for Kristi pre-eksistens. 
 
“Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over 
havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden..”  1.Mos.1:26 
 
Denne samtale er mellom guddommen og dreier seg om skapelsen av mennesket, 
kronen på skaperverket.  
 
Videre leser vi om en samtale som fant sted i forbindelse med åpenbaringen av Herrens 
herlighet i templet på Jesaias tid. 
 
“Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss?”  Jes.6:8 
 
Videre leser vi om en samtale mellom Faderen og Sønnen i forbindelse med hans komme 
til jord, like før Guds Sønn ble inkarnert. 
 
“Derfor sier han når han trer inn i verden (ved inkarnasjonen): Offer og gave ville du 
ikke ha, men et legeme dannet du for meg.”  Hebr.10:5 
 
Videre leser vi om en samtale mellom Faderen og Sønnen i forbindelse med hans annet 
komme idet han skal ta kongemakten. 
 
“Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt: Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg 
idag! Begjær av meg, så vil jeg (Faderen) gi deg (Sønnen) hedningene til arv og jordens 
ender til eie...” Salm.2:7-8 
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ANDRE SKRIFTSTEDER 
Fra Ordspråksboken leser vi om en person omtalt som Visdommen. Dette er billedspråk 
men taler utvilsomt om Sønnen som var til stede hos Gud i skapelsen og som selv 
medvirket i dette veldige verk. 
 
“Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke 
fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket 
ned, ja, før haugene ble jeg født, før han hadde skapt jord og mark og jorderikets første 
moldklump....da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som en kunstner, jeg var 
hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele 
hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.”  Ord.8:23-31 
 
Kristus er derfor en evig person. Han har ikke dagers begynnelse eller livs ende. Han har 
alltid vært og vil alltid være. 
 

 
 

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. 
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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 
 
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.  
 



9 
 

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. 
 
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 
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"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: 
 
 “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.   



11 
 

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 11ame11n1111s 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, 11ame11n11 
menneskene gaver.”  Ef.4:8 
 
Det er helt klart fra Paulus at det er Jesus 11ame11n den personen omtalt I Salmen, han 
som døde og sto opp igjen og endog for opp og satte seg ved Guds høyre 11ame. Fra der 
sendte han den Hellige Ånd og begynte sin menighet som 11ame11n11 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 11ame11n annen salme hvor navnet Herren (Jehova) er nevnt åtte ganger. Vi 
skal lese noen få vers: 
 
 “I gammel tid grunnfestet du 11ame11n, 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 11ame, og dine år får ingen ende.”  Salm.102:26-
28 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
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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 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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GUDS SØNN I DET GAMLE TESTAMENTET 
 
Kristus har vært aktiv gjennom de forskjellige tidsaldrene i GT. Han er Skaperen av 
verden og av mennesket. Han er giveren av de største og dyreste løftene som gjelder 
forløsningen og han er også tilstede i det Ganle Testamentet for å se at hans planer blir 
gjennomført. I denne perioden var han ikke kjent under navnet Jesus eller ved sin tittel, 
Messias eller Kristus. Men han er kjent som: 
 
a) Herrens engel,  1.Mos.16:11-13 
b) hans åsyns engel,  Jes. 63:9-10 
c) paktens engel, Mal.3:1-2 
 

HERRENS ENGEL 
Denne engelen åpenbarer seg mange ganger og til flere personer i det Gamle 
Testamentet. Ingen kan se Gud men Herrens engel kunne sees, høres og observeres. 
 
“Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.”  
2.Mos.33:20 
 
“Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har 
forklaret ham.”  John. 1:18 
 
“Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og 
kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.”   1.John.4:12 
 
“han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet 
menneske har sett og heller ikke kan se. Han tilhører ære og evig makt! Amen.”  
1.Tim.6:16 
 
Så ingen kan se Gud eller har sett Gud noensinne. Han er den usynlige Gud. Men likevel 
ser vi i GT at Gud åpenbarer seg i en persons skikkelse, som Herrens engel. Dette er 
Kristus i GT, den andre personen i Guddommen. Det var flere som opplevet å se ham og 
snakke med ham. Vi skal begynne med patriarkene. 
 

HERRENS ENGEL OG PATRIARKENE 
Herrens engel åpenbarte seg for patriarken Abraham og for Jakob flere ganger og 
samtalte med dem i forbindelse med det store løftet om en Gjennløser for Israel og hele 
menneskeheten. 
 

ABRAHAM.  1.MOS 18 
Da Abraham bodde i Mamre åpenbarte Herren seg for ham i en persons skikkelse og 
talte til Abraham om Sodoma og Gomorra. Herrens navn nevnes mange ganger i dette 
kapitel, og han taler til Abraham, ansikt til ansikt. Dette er den andre personene i 
guddommen, eller Sønnen, vår Herre Jesus Kristus. 
 
“Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebinte-lund, en gang han satt i teltdøren 
midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne, og se tre menn sto foran ham.  
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Da han så dem, løp han dem i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden og sa: Herre, 
dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, gå ikke din tjener forbi!” 1.Mos.18:1-2 
“Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg på denne tiden, neste år, og se, da skal 
Sara, din hustru, ha en sønn...”  1.Mos.18:10 
 
Det var innfor denne person, liknende en mann, som Abraham frembar sine bønner for 
Lot i Sodoma og Gomorra. (v.22-33)  
Denne personen er kalt med navnet Herren. Når Abraham nevner ham bruker han ordet 
ADONAI som er et av nanvene på Gud i GT (v.2) Ellers brukes ordet JEHOVAH som er et 
av dem mest brukte navn på Gud Herren i GT.   
Denne personen var altså Gud og Herren som i persons skikkelse møtte Abraham på sin 
vei for å ødelegge de syndige byene på sltten og som talte til Abraham ansikt til ansikt. 
Men ingen har noensinne sett Gud. Hvem var så denne. Uten tvil Kristus, den annen 
person i guddommen i GT. 
 

VED OFRINGEN AV ISAK 
Senere møtte Herrens engel igjen med Abraham. Det var da han fikk beskjed om å gå til 
Moria land og ofte Isak. Da Abraham skulle utøre offerhandlingen talte Herrens engel til 
ham fra himmelen. Om dette leser vi: 
 
“Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel 
til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! - og han svarte: Ja, her er jeg! Da sa han: 
Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du 
ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.. 
 
Og Abraham kalte dette stedet: Herren ser. Derfor blir det sagt den dag idag: På Herrens 
berg skal han la seg se. Herrens engel ropte så for annen gang til Abraham fra himmelen., 
og han sa: Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din 
sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som 
stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders 
porte i eie, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes.”   1.Mos.22:10-12,14-18 
 
Her ser vi at Herrens engel talte i Gud første person og sverger ved seg selv at han vil 
storlig velsigne Abraham. Det er ingen tvil om at denne Herrens engel ikke er noen 
annen en den andre personen i guddommen, vår Herre Jesus Kristus. 
 
Dette kapitel er også et klart forbillede på Jesu offerdød på Golgata. Moria er der 
Jerusalem ble grunnlagt, det er stedet der klippemoskeen idag står og hvor templet 
tidligere lå. Guds eneste og enbåren sønn ble engagn ofret der og Gud sparte ham ikke. 
Det er her han har tilveiebragt soning, det er her han har latt seg se. Det er gjennom 
dette soningsoffer at all den himmelse verdens velsignelser har kommet over oss i 
Kristus Jesus. (Hebr.6:13-14) Det navn Abraham her gir Gud er: Jehovah Jireh: “Herren 
ser.” 
 

JAKOB 
Tilfellet med Jakob er også interessant. Han rømte bort fra barndomshjemmet og fra sin 
bror Esau. Da kom han til Betel hvor han hadde en drøm og så Herren stå øverst på en 
høy stige. 
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“Da hadde han en drøm. Se, en stige var rest på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og 
se, Guds (Elohyim) engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren (Jehovah) sto over 
den og sa: Jeg er Herren,(Jehovah) din far Abrahams Gud (Elohyim) og Isaks Gud. Det 
land hvor du nå ligger, vil jeg gi til deg og din ætt. Din ætt skal bli som støvet på jorden. 
Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle 
jordens slekter velsignes.”  1.Mos.28:12-14 
 
Den person som sto over stigen og hvis navn er Herren er i dette tilfellet identisk med 
Herrens engel. Dette finner vi ved å lese og sammenligne denne teksten med 
1.Mos.31:11-13 hvor Jakob taler om to drømmesyn han har hatt. Det første etter at han 
kom i tjeneste hos Laban, og det andre mens han var i Betel. 
 
“Guds (Elohiym) engel sa til meg i drømmen: Jakob! Og jeg svarte: Ja, her er jeg. Da sa 
han: Løft nå blikket og se: Alle bukkene som parrer seg med småfeet er stripete, flekkete 
og prikkete, for jeg har sett alt det Laban gjør mot deg. Jeg er den Gud (El) som møtte deg 
i Betel, der hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde meg et løfte. Bryt nå opp! Dra 
ut fra dette landet og vend tilbake til ditt fødeland.”  1.Mos.31:11-13 
 
Her er det klart at Herren er identisk med Guds engel. Denne er Kristus i GT, vår Herre 
Jesus Kristus. Når Jakob blir gammel i Egypten og skal til å dø, minnes han de 
opplevelser han hadde med denne engel og han sier: 
 
“Så velsignet han Josef og sa: Den Gud som var Abrahams og Isaks Gud - for hans åsyn 
vandret de - den Gud som var min hyrde fra den dag jeg ble til og inntil denne dag, den 
engel som forløste meg fra alt ondt, han velsigne guttene, så de må kalles med mitt 
navn...”  1.Mos.48:15-16 
 
Her ser vi hvordan Jakob identifiserer Gud med Herrens engel som var med 
patriakrkene og var deres hyrde. Dette er ingen annen enn Jesus vår frelser og Herre. 
 

ANDRE SOM SÅ HERRENS ENGEL 
Der var også andre som kommuniserte med Herrens engel i det Gamle Testamentet.  
 

HAGAR 
Hagar, Saras tjenestepike, rømte fra sin husmor ut i ørkenen sammen med sin sønn, 
Ismael. Men Herrens engel åpenbarte seg for henne og talte trøsterike ord til henne. 
Etterpå var Hagar overbevist om at hun hadde sett Gud. 
 
“Og Abraham sa til Sarai: Din trellkvinne er i din hånd, gjør med henne hva som er godt i 
dine øyne. Sarai var hård mot henne, og hun rømte fra henne. Men Herrens engel fant 
henne ved en vannkilde på veien til Sur. Og han sa: Hagar, Sarais trellkvinne! Hvor 
kommer du fra, og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai. 
Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd. Og 
Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles. Og 
Herrens engel sa videre til henne: Se du er med barn og skal føde en sønn, og du skal 
kalle ham Ismael, for Herren har hørt (Jehovah Shama) din nød. Og Herren som talte til 
henne, kalte hun ved navnet: Du er Gud, den som ser (Jehovah Roi) For hun sa: Har jeg 
virkelig fått se ham som ser meg?” 1.Mos16:6-14 
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Hagar fikk møte den tredje personen i guddommen. Det var Gud Sønnen. Han har 
åpenbart seg og er identisk med Herrens engel i GT. Det var tydelig at Hagar mente at 
hun hadde både hørt og sett Herren (Jehovah) og hun ha ham det navnet “Herren ser.” 
 

MOSES 
Moses møtte Herrens engel første gangen i den brennende tornebusken ved Sinai-fjellet. 
Der talte Herrens engel til ham i Jehovahs navn og åpenbarte for ham navnet sitt “Jeg er”. 
Om dette leser vi: 
 
“Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. 
han så opp, og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. 
Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: 
Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg..... 
 
Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses 
sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa: Jeg har så visst sett mitt folks nød i 
Egypt...”   2.Mos.3:2-7 
 
Det er ingen tvil om at det var Gud Herren som åpenbarte seg for Moses og ga ham 
oppdraget. Gud Herren er her identisk med Herrens engel som igjen er den andre 
personen i guddommen. Herren vår Jesus Kristus. 
 

BILEAM 
Denne falske profeten møtte også Herrens engel. Det var han som forhindret Bileam fra 
å forbanne Israel og på denne måte handle dåraktig. 
 
“Men Guds vrede ble opptent fordi han reiste. Herrens engel stilte seg på veien for å stå 
ham imot da han kom ridende på sitt esel og hadde sine to tjenere med seg.#  
4.Mos.22:22-35 
 
Igjen og igjen leser vi uttrykket “Herrens engel” og til slutt får vi høre at : 
 
“Herren åpnet Bileams øyne, så han kunne se Herrens engel, som sto på veien med et 
løftet sverd i sin hånd. Da bøyde han seg og falt ned på sitt ansikt.” 
4.Mos.22:31 
 
Det er igjen tydelig at Herrens engel og Herren er en og samme person. Gud Faderen kan 
ikke sees av mennesker, men Sønnen har også i GT representert guddommen og kunne 
både sees og høres. 
 

ISRAELS BARN 
Israels barn møtte Herrens engel i forskjellige situasjoner gjennom de 40 årene i 
ødemarken. Dette er noen av skriftstedene som viser dette. 
 
“Guds engel som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten, som var 
foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem.”  2.Mos.14:19 
 
“Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted 
jeg har utsett for deg. Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjennstridig 
mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Men 
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dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine 
fiender og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre 
deg fram til det landet...”  2.Mos.23:20-23 
 
“I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin 
kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle 
den gamle tids dager.”  Jes.63:9-10 
 
“De åt alle den samme åndelige mat og drakk alle den samme åndelige drikk. For de 
drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.”  1.Kor.10:3-4 
 
Alle disse skriftstedene forteller oss om guddommens nærvær i Israel under deres 
ørkenvandring.  Kristus var med dem i Herrens engel, eller hans åsyns engel, for å 
bevare dem og bære dem, gi dem sine ord og lede dem frem til landet Kanaan. 
 

DOMMERBOKEN 
I Dommernes bok finner vi en flere slående beretninger om Herrens engel hvor han 
vandrer gjennom landet. 
 
“Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim. Og han sa: Jeg hentet dere opp fra Egypt og 
førte dere til dette landet jeg har lovet deres fedre med ed. Og jeg sa: Aldri i evighet vil 
jeg bryte min pakt med dere. Men dere skal ikke slutte pakt med dem som bor i dette 
landet. Deres altere skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på mine ord. Hva er det dere 
har gjort? Jeg sa også: Jeg vil ikke drive dem ut for dere, men de skal bli til brodder i 
sidene på dere, og gudene deres skal bli til en snare for dere. Da Herrens engel talte 
disse ordene til alle Israels barn, gråt folket høyt.”  Dom.2:1-5 
 
Dette forteller at Gud Herren gjestet folket sitt etter at Josva og alle de andre av hans 
generasjon var døde. Han viste seg for Israles barn og talte til dem i Herrens engel. Dette 
er ingen annen enn den 2.personen i guddommen, vår Kristus Jesus. 
 

GIDEON 
Denne Herrens kjempe i Dommer-boken møtte også Herrens engel i forbindelse med 
hans kall til tjenesten. 
 
“Og Herrens engel kom og satte seg under eieketreet i Orfa, der Joas av Abieser-ætten 
rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket hvete i vinpressen for å berge kornet fra 
midianittene.  Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du 
djerve kjempe!  Dom.6:11-12 
 
Senere utspiller det seg en samtale mellom Gideon og Herrens engel og det er tydelig i 
denne samtalen at det ikke er en ordinær engel som taler, men Herren selv, Gud i første 
person.  Gideon forstår også at det er Jehova som besøker ham og blir forferdet og ofrer 
til Herren. 
 
“Da Gideon sa at det var Herrens engel, sa han: Ve meg, Herre Herre!  For jeg har sett 
Herrens engel åsyn til åsyn. Men Herren sa til ham: Fred være med deg!  Frykt ikke, du 
skal ikke dø. Da bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det: Herren er fred. Det 
står ennå den dag i dag i Abieser-ættens Ofra.”  Dom.6:22-23 
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MANOA 
Manoa var far til Samson og møtte også Herrens engel i forbindelse med Samsons fødsel 
og kall til tjeneste. Beretningen er lang og vi skal ikke ta tid til å lese alt. 
 
“Det var en mann fra Sora, av danittenes ætt, som hette Manoah. Hans hustru var 
ufruktbar og hadde aldri hatt barn. Og Herrens engel åpenbarte seg for kvinnen og sa til 
henne: Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn. Men du skal bli med barn og føde en 
sønn... 
 
Og kvinnen kom og sa til sin mann: En Guds mann kom til meg. Han var å se til som en 
engel, og han så fryktinngydende ut. Jeg spurte ham ikke hvor han var fra, og han sa meg 
ikke sitt navn.... 
 
Da ba Manoah til Herren og sa: Herre! La den Guds mann som du sendte, komme til oss 
igjen og lære oss hva vi skal gjøre med det barnet som skal bli født! Og Gud hørte 
Manoahs bønn. Guds engel kom igjen til kvinnen, mens hun satt ute på marken...” 
 
Manoah ville ofre til denne Guds mann, denne Herrens engel og endog gi ham mat. Men 
Herrens engel ville ikke spise for han sa:  “Om du får meg til å bli, så eter jeg likevel ikke 
av din mat.” 
 
Manoah spurte etter navet til denne personen men han svarte og sa: 
 
“Hvorfor spør du om mitt navn: Det er et underfullt navn! Så tok Manoah kjeet og 
matofferet og ofret det på berget til Herren. Da lot han et under skje mens Manoah og 
hans hustru så på det. Da flammen steg opp fra alteret mot himmelen, for Herrens engel 
opp i flammene fra alteret mens Manoah og hans hustru sa på det. Og de falt på sitt 
ansikt til jorden.... Og Manoah sa til sin hustru: Nå må vi dø, for vi har sett Gud!”  
Dom.13:11-23 
 
Dette er igjen en underfull beretning om hvordan den 2. personen i guddommen i 
skikkelse som Herrens engel, besøkte mennesker og talte til dem og Guds vilje. Dette er 
Kristus vår Herre. 
 

ELIAS OG DAVID 
Det er også klart at Elias og David også møtte Herrens engel og opplevet ham. 
Dette kan en lese om i 1.Kong.19:5-7 og 1 Krøn.21:15-17 
 
“Da han så opp fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete stener, og at 
det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel 
kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa: Stå opp og et! Ellers blir veien for lang 
for deg.”   1.Kong.19:6-7 
 
“Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge byen. Men da han holdt på med å 
ødelegge, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde 
ødeleggelsen: Det er nok! Dra nå din hånd tilbake! - Herrens engel sto da ved jebusitten 
Ornans treskeplass. David løftet blikket, og da fikk han se Herrens engel, som sto med et 
løftet sverd i hånden - og det var rakt ut mot Jerusalem. da falt David og de eldste ned på 
sitt ansikt, kledd i sekk.”  1.Krøn.21:15-16 
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Det er klart at Gud Herren ikke kan sees av noe menneske. Likevel har guddommen blitt 
sett mange ganger og har kommunisert forunderlig med mange i GT. Hvordan kan dette 
skje? Ved at det er den andre personen i guddommen som har åpenbart seg i person 
skikkelse, dette er ingen annen enn Kristus vår Herre. 
 

 
 

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.  
 



23 
 

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. 
 
 “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 himmelen er Sønnen prist som den Allmektige likeså vel som Faderen. Åp.15:3-4 
 
- De synger Guds tjener Moses' sang og Lammets sang, og sier: Store og underfulle er 
dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du 
folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er 
hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt 
åpenbare. 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 
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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. 
 

 
 

JESUS – MENNESKET UTEN SYND 
 
Vi har vært inne på det før at Jesus er et menneske uten synd. Dette refererer ikke bare 
til barndommens uskyldighet men til hele Jesu jordiske liv. Han var det eneste menneske 
i hele verdenshistorien som var totalt uten synd i sitt liv. 
 

EN SLIK FRELSER MÅTTE VI HA .. 
Bibelen er klar på dette punktet. Et vanlig menneske, uansett posisjon, kan ikke 
frelse et annet menneske. Dette fordi en synder ikke kan forløse en annen synder. 
Det må være forskjell mellom forløseren og den som skal forløses. Denne 
forskjellen finner vi mellom Jesus Kristus og oss. Kravet til en forløser er tydelig: 
 
- For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra 
syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik 
yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for 
folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv. Heb 7:26-27 

FØR UNNFANGELSEN 
Sannheten om Jesu syndfrihet kommer frem allerede før hans unnfangelse i Marias liv. 
Det er erkeengelen Gabriel som forklarer resultatet av jomfrufødselen: 
 
 - Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann? Engelen 
svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal 
overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. Luk 1:34-
35 
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- Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Men før 
de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, 
hennes mann, var rettferdig, og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra 
henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i 
en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For 
det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal 
gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:18-21 

I JESU OFFENTLIGE LIV 
Jesus levde et offentlig liv og var kjent av alle. Han gikk omkring og gjorde vel og 
helbredet alle som var overveldet av djevelen. Dette offentlige livet tok til da Jesus var 
omkring 30 år gammel. Det første tegnet på hans annerledeshet finner vi ved Jesu dåp. 
Johannes døperen nekter å døpe Jesus. Hvorfor? Fordi Johannes bare døpte angrende 
syndere som bekjente sine synder. Når Jesus kom for å døpes av Johannes i Jordan, ble 
døperen helt perpleks. Han følte med en gang av var det noen som skulle døpes var det 
han selv. For Johannes var en synder om han aldri så mye var profet, men Jesus trengte 
ikke å døpes fordi han ikke hadde noen synd å bekjenne.  
 
Denne erkjennelsen kan være et resultat av guddommelig åpenbaring eller også en 
erfaring Johannes hadde gjort ved samvær med Jesus eller i henhold til informasjon han 
hadde fått fra familiemedlemmer som sto Jesus nær. Jesus og Johannes var i slektskap 
med hverandre. 
 
 - Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men 
Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg! Men 
Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all 
rettferdighet. Da lot han det skje. Matt 3:13-15 
 
Jesu dåp blir dermed ikke en omvendelesdåp fra et dårlig liv til et bedre, men en 
innvielsesdåp til den messianske tjenesten som Herren Tjener. Vi skal huske at Johannes 
var levitt og akkurat fylt 30 år, en tid da han kunne begynne sin prestetjeneste. Her 
finner vi altså profeten og presten Johannes som innvier Messias til hans tjeneste som 
forløseren fra synd. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. 
 

JESUS UTFORDRER SINE FIENDER 
Etter at Jesus hadde begynt til tjeneste som Herrens Tjener fikk han også mange fiender. 
Det var spesielt de ortodokse som sto ham imot og senere sto ham etter livet. Han 
utfordret dem ved et tilfelle til å peke på synd i hans liv for å underbygge at han hadde 
feil. 
 - Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere 
meg da ikke? Joh 8:46 
 
Det var imidlertid ingen som kunne peke på noen eksempler på synd i Jesu liv. Han blir 
derfor stående i den jødiske historien som den eneste jøden som ikke syndet og som 
derfor ikke trengte tilgivelse for synder. 
 

MESSIAS USKYLD OG RENHET PROFETISK FREMSTILT 
Tanken om stedfortredende offer er klart fremstilt i skriften. Spesielt kommer dette 
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klart frem i forbindelse med Israels utgang fra Egypt. Husfaren skulle finne et lam den 1. 
Nisan og observere det i 14 dager til den 14. Nisan. Hvis det var lyteløst skulle det 
slaktes mellom de to aftenstunder. Den spesielle natten gikk det en straffedom over 
Egypt og alle førstefødte som ikke var dekket av lammets blod, døde. Her er 
stedfortredertanken sterkt fremme.  
Lammet var stedfortrederen for den førstefødte i huset og tak straffen for synden på seg 
i sin død. Lammet måtte derfor være ”lyteløst”. 
 
- Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere 
ta. Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels 
samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. 2Mos 12:5-6 
 
Dette peker frem mot Jesus Kristus, Messias. Han var Guds lam, uten lyte og som derfor 
kunne bære våre synder og sone straffen for vår synd. 
 
 - Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort 
verdens synd! Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av disiplene hans. Da han fikk se 
Jesus, som kom gående, sa han: Se der Guds lam! Joh 1:29, 35-36 
 
 - For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt 
fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som 
blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 1Pet 1:18-19 
 
 - hvor mye mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for 
Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den 
levende Gud! Heb 9:14 
 
Vi trenger ikke noe annet et Jesus, Guds lam. Han er en soning for våre synder, men ikke 
bare for våre synder men også for den hele verden. 
 

MER FRA HEBREERBREVET 
Forfatteren av Hebreerbrevet er opptatt med å bevise at Jesus er den største. Han 
trekker stadig paralleller mellom GT og NT og spesielt er han opptatt med å finne 
oppfyllelsen av den gammeltestamentlige gudstjenesteordningen med yppersteprest og 
de viktigste offer.  
 
 - For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår 
skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 4:15 
 
Det sies her at Kristus er et sant menneske som opplevde mennesket kår i fullt mon. Han 
ble fristet i likhet med oss. Det betyr ikke at hans fristelser var slik våre fristelser er, men 
at han ble fristet. Han fristelser var noe annerledes fra våre fristelser. Det var 
messianske fristelser som ikke gikk på de fristelser som utgår fra kjødets lyster men som 
vi finner beskrevet i forbindelse med fristelsesperioden i ørkenen. 
 
Den store forskjellen mellom Jesus og oss er dette at han ikke gav etter for fristelsene og 
derfor står uten synd. Her er han totalt ulik oss for det hender vel at vi gir etter for 
fristelsene og faller i synd? 
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JESUS – MENNESKET UTEN SYND 
Dette tema om Jesus, opptar oss sterkt. Vi føler at vi aldri blir ferdig med ham, aldri 
kommer til bunns i hans vidunderlige personlighet. På alle måter var Jesus et sant 
menneske. Han hadde følelser som oss og kunne både le og gråte.  
 
Han ble trett og trengte å hvile. Han kunne kjenne sorg og bedrøvelse, ja til og med angst 
var ikke ukjent for ham. På alle måter var hans følelsesliv mer intenst enn hos andre 
mennesker, nettopp fordi synden ikke hadde innpass hos Jesus. Og det er nettopp den 
store forskjellen. Han var det eneste menneske uten synd og som aldri gjorde synd.  
 

JESUS OG FRISTELSER 
Opplevde Jesus å bli fristet? Ja, det gjorde han selvfølgelig. Skriften sier: 
 
- For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir 
fristet. Heb 2:18 
 
Likevel var hans fristelser annerledes enn våre. Hvordan det? Jo, han hadde ikke noe av 
”det gamle menneske”, det såkalte ”kjødet” eksisterte ikke hos Jesus. Vi fristet og lokkes 
ved at det gamle menneske taler til oss, slik som Jakob beskriver det: 
 
 - Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det 
onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen 
lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder 
den død. Jak 1:13-15 
 
Men for Jesus var dette annerledes. I ham var det ikke tilknytning for synden for han 
hadde ikke del i den nedarvede dårlige ferd som vi har arvet fra våre fedre. 
 
 - For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt 
fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som 
blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 1Pet 1:18-19 
 
Jesus var absolutt fri fra dette, helt fra inkarnasjonens øyeblikk fordi Gud Herren ved 
Den Hellige Ånd, var hans guddommelige opphav. Derfor sier skriften om ham: 
 
 - Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. 1Joh 3:5 
 
 - 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 
 
Vi ser her at SYND VAR IKKE I HAM, og HAN VISSTE IKKE AV SYND (i sitt liv). Det er 
derfor riktig å si at hans fristelser var ulik våre fristelser fordi de utelukket et fallent 
menneskes syndige drifter – noe som IKKE fantes i Jesus. 
 

SATAN – FRISTEREN 
Det er derfor bare n fristelseskilde igjen når det gjelder Herren Jesus Kristus. Det er 
djevelen eller Satan. Han fristet Jesus. Spesielt leser vi om fristelsesperioden i ørkenen 
der Jesus som sant menneske på en spesiell måte ble kjent med Satan og hans 
fristelsesmetoder. For Satan var det imperativt å forhindre Jesus i å gjennomføre 
frelsesplanen. Derfor er Satans fristelser ovenfor Jesus messianske, dvs. De var alle 
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relatert til han messianske oppdrag – å skulle frelse verden og føre mennesket tilbake til 
Gud. Dette skulle skje ved å knuse ham som hadde dødens velde, djevelen. Hver slik 
fristelse var også en prøvelse for Jesus. Han ble prøvd i alt i liket med oss Ordet for 
fristelse og prøvelse er det samme på gresk: peirazo, = prøvd, testet. 
 
- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår 
skrøpelighet, men en som er prøvd (peirazo) i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 
4:15 
 
- Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes (peirazo)av djevelen. Matt 4:1 

PETERS UTSAGN OM JESUS 
Peter var sammen med Jesus i ca. 3 år. Dag og natt opplevde han fellesskapet med Jesus. 
Men aldri at Jesus syndet. Ei heller hørte han Jesus si noen som ikke var sant eller som 
ikke gikk i oppfyllelse. Ord kan inneholde så mangt og tungens synder er mange. Men 
aldri med Jesus. 
 
- For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, 
for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik 
i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, 
men overlot det til ham som dømmer rettferdig, 1Pet 2:21-23 
 
Han var heller ikke preget av hevntørst og gå ikke tilbake med samme mynt. Han fant 
seg i sin fornedrelse og sin lidelse på sin vei til korset. 
 

PAULUS UTSAGN 
Paulus var en motstander av Jesus fra Nasaret og trodde han var en bedrager. Han delte 
helt og fullt den samme oppfatningen av Jesus som den der rådet i jødenes Sanhedrin. 
Han kjente nok Jesus etter kjødet men ble frelst og fikk et helt annet syn på Jesus etter 
omvendelsen. Han skriver: 
 
- Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi 
sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for 
oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2Kor 5:20-21 
 
Dette avsnitt er svært interessant fordi det forteller om Jesus at han ”ikke visste av 
synd”.  Det betyr at han ikke opplevde synden i noen form i sitt eget liv. Hans kjennskap 
til synden hadde han fra mennesker som var rundt ham. Han så og registrerte syndens 
mange utslag ved å betrakte og erfare de syndige handlinger som mennesker gjorde mot 
seg selv og andre. Dette er ekstraordinært og setter selvfølgelig Jesus i en særklasse. En 
annen sak er at Jesus aldri hadde behov for tilgivelse, verken fra mennesker eller fra 
Gud. Han hadde aldri dårlig samvittighet heller. Helt spesielt. 
 

JOHANNES UTSAGN 
Apostelen Johannes var en av Jesu disipler og var i Jesu følge i ca. 3 år. Johannes skriver i 
sitt 1. brev:  
 - Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. 1Joh 3:5 
 
Vi ser av dette verset at Jesus tok bort vår synd. Dette står i sammenheng med at han 
som tok bort våre synder, selv ikke hadde synd. Ikke bare at han ikke gjorde syn, som vi 
har sett, men at synd ikke var i ham. Syndens kilde er nemlig i mennesket selv. Det tales 
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om det gamle menneske, om syndelegemet. Dette er en tilstand som preger hver eneste 
menneske. Dersom en fornekter denne sannhet er man en løgner og uvillig til å 
innrømme sannheten. 
 
- Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 1Joh 
1:8 
 
Men for Jesus var det slik at syndens kjerne, eller syndelegemet, eller kjødet, ikke var 
tilstede hos ham. Synd var ikke i ham. Svært viktig og betydningsfullt for vår forståelse 
av hvem Jesus virkelig er. Slik måtte det være, slik måtte Han være, dersom han skulle 
bli vårt syndebærer. 
 

JESUS DRAKK BEGERET TIL BUNNS 
Vi kan nå bedre forstå Jesu reaksjon på begeret som han måtte drikke. I Getsemane ba 
han inderlig til sin Far at kalken måtte gå ham forbi. Når han så ned i begeret, fyllt med 
all verdens synd og straffen for disse synder, reagerte han voldsomt fordi dette var noe 
han aldri hadde vært borti. Han var den hellige og 100 % rene Guds Sønn. 
 
Lovet være Gud at Jesus underla seg Faderens vilje og gikk sin gang til Golgata hvor han 
bar våre synder på sitt legeme og i sitt legeme så at vi skal kunne dø bort fra synden og 
leve for rettferdigheten. 
 
- han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene 
og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. 1Pet 2:24 
 

 
 
 

JESUS VAR ET SANT MENNESKE 
 
Et bibelstudium om Jesus fra Nasaret – sett fra et jordisk perspektiv. 
 

VAR JESUS ET SANT MENNESKE? 
Dette spørsmål har vært diskutert av de lærde i hundrevis av år. Igjen er det Bibelen og 
spesielt det nye testamentet som kan gi oss svaret på dette. Vi vil derfor nærme oss 
spørsmålet med enfoldig tro og lese ut fra skriften slik det står, og stole på at Gud har 
talt til oss om dette med Jesus, på en slik måte at vi kan forstå det med våre sanser. 
Svaret må derfor bli: 
 

JESUS VAR ET SANT MENNESKE 
Først må vi være klar over at han hadde en menneskekropp. Fra før unnfangelsen var 
det sagt at Jesus skulle ha en menneskelig kropp. Barnet som ble født og lagt i krybben i 
Betlehem var et sant menneskebarn. Han var Guds Sønn, Davids sønn og 
Menneskesønnen. 
 

• Tittelen Guds Sønn forteller om han guddommelige opphav 

• Tittelen Davids sønn forteller at han er konge over Israel 
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• Tittelen Menneskesønnen knytter Jesus til han tjeneste som Messias og 

verdensherredømmet  

HVORFOR MÅTTE GUDS SØNN BLI MENNESKE? 
Det er klart at Jesus, Guds Sønn, kom til verden og ble et menneske gjennom 
inkarnasjonen. Hvorfor måtte Gud bli menneske? Dette er et stort og viktig spørsmål 
som vi må få svar på dersom vi skal forstå Guds frelsesplan.  
 

FIRE GRUNNER FREMSATT I SKRIFTEN: 

 
1. Jesus kom til verden for å vise oss Faderen. 
   
- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14 
  
 - Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har 
forklaret ham. Joh 1:18 
 
2. Gud ble menneske slik at han kunne dø for våre synder på korset og 
gjennom sin død bringe oss tilbake til Gud.  
 
- han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, 
men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers 
liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble 
lydig til døden – ja, døden på korset. Fil 2:6-8 
 
3. Han ble også menneske fordi han skulle ta opp kampen med 
erkefienden, djevelen, på hans eget territorium. 
  
- Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved 
døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle 
dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Heb 2:14-15 
 
4. Han ble menneske for at han skulle bryte dødens makt og føre liv og 
uforgjengelighet inn i menneskeverden. 
 
- Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har 
tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 2Tim 1:10 
 
Jesus var 100 % Gud og 100 % menneske. Dette har vært et stort diskusjonsemne for de 
lærde gjennom mange generasjoner. Jesus var i utgangspunktet fra evighet men han ble 
mennesket Jesus Kristus fra Nasaret.  

HAN HADDE EN MENNESKELIG FØDSEL 
Jesus ble født av en kvinne, født under loven. Kvinnens navn var Maria.  
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- Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, 
Gal 4:4 
 
- Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før 
de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Matt 
1:18 
 
Derfor er Jesus kalt Davids Sønn i en av ættetavlene. (Matt:1:1) Han er derfor en 
etterkommer av David etter kjødet. 
  
- om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt.. Rom 1:3 
Dette var en direkte oppfyllelse av løftet til Eva om kvinnes ætt (1 Mos. 3:15) og til Akas 
(Isa. 7:14) 
  
- Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han 
skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1 Mos 3:15 
 
 - 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 

JESUS VOKSTE OPP SOM ET MENNESKE 
Bibelen forteller oss at Jesus vokste opp under menneskelige forhold og at hans 
oppvekst var normal og menneskelig. Han utviklet seg fra barn til ungdom og så til 
voksen mann. 
  
- Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham.  
 
- Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Lukas 2:40, 52 
 
I sin oppvekst må han likevel ha vært ekstraordinær ettersom hans aldri syndet. Han var 
derfor totalt lydig og gjorde bare det som var rett. Dette må ha forundret hans Josef og 
hans mor, Maria. Han mentale utvikling må også ha vært ekstraordinær. Hans visdom 
var større en hos noe annet barn eller yngling. Han hadde ingen storslått skolegang, 
likevel var hans forstand langt ut over det vanlige. 
  
- Jødene undret seg og sa: Hvor har han sin skriftkunnskap fra, han som ikke er opplært? 
Joh 7:15 

JESUS SOM 12 ÅRING I TEMPLET 
Opplevelsen da Jesus som 12-åring var i templet, taler også sitt tydelige språk om hans 
uvanlige forstand og visdom. Han sitter blant de skriftlærde i en overhøring i loven og 
skriftene. Da Jesus begynte å stille de skriftlærde spørsmål de ikke kunne svare på, ga 
han selv svarene som også fikk dem til å forundre seg storlig. 
  
- Og det skjedde etter tre dager at de fant ham i templet. Der satt han midt blant lærerne 
og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham, var forundret over hans forstand 
og over de svar han gav. Lukas 2:46-47 
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JESUS BEVIST OM SITT FORHOLD TIL FADEREN 
Allerede som 12-åring er Jesus klar over sitt spesielle forhold til Gud Faderen. Dette 
kommer frem av hans svar til foreldrene da de lette etter Jesus og fant hm i templet. 
  
- Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min 
Fars hus? Lukas 2:49 
 
Jesus utviklet seg også ved personlig observasjon, både i hjemmet, i templet og i 
synagogen i Nasaret. Alt det han så skulle senere bli del i hans undervisning. 
  
- Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i 
synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem. Lukas 4:16 
  
- Hvert år drog hans foreldre til Jerusalem til påskefesten. Lukas 2:41 

JESUS HADDE EN MENNESKELIG KROPP 
At han hadde en menneskelig kropp av kjøtt og blod og med alle de fysiologiske 
egenskaper er klart fra skriften. Det finner vi i de følgende uttalelser: 
  
- For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min 
gravferd. Matt 26:12 
 
 - Men han talte om sitt legemes tempel. Joh 2:21 
  
- Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved 
døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, Heb 2:14 
  
- Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme 
dannet du for meg. Heb 10:5 
  
- Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. 
Heb 10:10 

JESUS HADDE FREMDELES EN KROPP ETTER OPPSTANDELSEN 
Da Jesus møtte disiplene sine etter oppstandelsen, trodde de at de så en ånd. Men Jesus 
forsikret dem om at de var han fysisk til stede. 
 
- Han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres 
hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg og se! For en ånd 
har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har. Lukas 24:38-39 

JESUS HADDE OGSÅ SJEL OG ÅND 
Ikke bare hadde Jesus en menneskelig kropp, han hadde også sjel og han hadde ånd. 
Dette kommer klart frem i skriften. 
 
- Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. Matt 
26:38 
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- Han sukket i sin ånd og sa: Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg dere: Ikke 
skal det bli gitt denne slekt noe tegn. Mark 8:12 
 
- Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, 
derfor er jeg jo kommet til denne time. Joh 12:27 
 
- Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden, og vitnet og sa: Sannelig, sannelig sier 
jeg dere: En av dere kommer til å forråde meg. Joh 13:21 
 
- Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor 
tenker dere slik i deres hjerter? Mark 2:8 
 
- Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han 
hadde sagt dette, utåndet han. Lukas 23:46 
 
Når vi sier at Jesus tok på seg vår natur må vi alltid skille mellom syndig natur og 
menneskelig natur. Jesus hadde en menneskelig natur men ikke en syndig natur slik som 
vi. 

EKSTRA: JESUS OG UDØDELIGHETEN OG DET EVIG LIVET 
Er det riktig at døden kom inn i verden ved syndefallet? Hvis dette stemmer, så er det 
synden som er grunnlaget for dødens kraft. Dersom Adam og hans hustru Eva ikke 
hadde tatt av den forbudne frukten, ville de ha fortsatt med udødeligheten som han 
allerede hadde fått av Gud. 
Alle ordinære mennesker underlagt døden 
Nå er alle mennesker underlagt døden og forgjengeligheten. Alt er på vei til død og 
forgjengeligheten gjør at vi alle eldes mot dette punktet. Døden er det eneste sikre for et 
menneske. Bibelen sier at det er menneskets lodd å død og deretter dom. 
 
Men Gud ville bryte dødens sirkel. Han ville bringe liv og uforgjengelighet tilbake til 
menneskeheten. Han ville fjerne det som forårsaket døden, nemlig synden. Han ville 
sette synden ut av kraft, det samme med djevelen som brakte denne tilstand inn i 
verden. Denne tanken blir personifisert og iverksatt ved mannen Jesus fra Nasaret. 

HVORDAN GUD BRØT DØDENS SIRKEL 
Og hvordan var det med ham? Hans komme til verden skjedde ved jomfrufødsel, dvs. at 
en kvinne som ikke hadde hatt omgang med mann, blir gravid på overnaturlig vis. 
Bibelen forteller oss at det skjedde ved at den høyestes kraft kom over henne og den 
Hellige Ånd overskygget henne. Den unge kvinnes navn var Maria. Hun på sin side stilte 
sin kropp til disposisjon for Gud i det hun sa: JEG ER HERRENS TJENERINNE, LA DET 
SKJE MEG ETTER HANS ORD!  
Gud gjorde dette for på den måten å bringe et menneskebarn til verden som var helt 
uten synd, en som ikke hadde del i syndens arv og syndens forbannelse fordi det ikke 
var mannlige kromosomer tilstede i barnets blod. Dette kalles inkarnasjon. Alt det andre 
som var nødvendig for at Jesus skulle bli et sant menneske, kom fra Maria.  
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JESUS - HELLIG OG UTEN SYND FRA BEGYNNELSEN 
Derfor var Jesus Gud fra begynnelsen av og var hellig fra unnfangelsen i Marias liv. 
Engelen Gabriel sa til henne: DERFOR SKAL DET HELLIGE SOM FØDES, KALLES GUDS 
SØNN..   
 
- Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes 
kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 
Luk 1:35 NB 
 
Denne syndefrihet var absolutt nødvendig for vår frelse. For hvis Jesus hadde vært født 
med syndens spire i sitt blod, ville han ha blitt likedan som alle oss andre. Han ville 
syndet og dermed ville han ikke hatt noen mulighet til å frelse oss fra synden. Men 
engelen sa til Maria: du skal kalle hans navn Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres 
synder. Jesus hadde altså ingen synd som trengte soning. Derfor kunne han selv være 
syndofferet og evig udødelig.  
I virkeligheten kunne han ikke drepes eller dø, for han hadde ikke synd i sitt liv. Her er 
Kristus som person helt annerledes enn oss. Derfor er det Paulus sier at Jesus førte LIV 
OG UFORGJENGELIGHET inn i verden ved evangeliet.  
 
- Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har 
tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 2Tim 1:10 
NB 
 
Det er rett og slett vidunderlig, ja mer enn det, ufattelig herlig, at det finnes ett 
menneske blant de millioner som har levd, som lever og som skal leve, en som er 
fullstendig lik oss men likevel helt forskjellig fra oss, i det han ikke har del i slektens 
synd eller selv trenger tilgivelse for noe syndig i sitt liv. Jesus hadde f. eks. aldri dårlig 
samvittighet! 
 
Derfor elsker vi Jesus og Faderen som fant den eneste farbare veien til frelse og evig liv. 
Han sendte sin EGEN SØNN TIL VERDEN for at han kunne ta kampen opp mot den onde, 
både som menneske men også som Gud, og dermed vinne over djevelen og knuse hans 
makt ved sin egen død på korsets tre.  

JESUS VISSTE HAN VAR UDØDELIG 
Men Jesus var UDØDELIG og han sa det selv. Han var oppstandelsen og livet, ingen 
kunne ta hans liv i fra ham, han satte det til av seg selv. (John. 10:17-18)  
 
- 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 å sette det til, og jeg 
har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far. Joh 10:17-18 NB 
 
Han var udødelig og hadde evig liv, ja, i seg selv hadde han dette livet og var derfor i 
stand til å gi dette livet til andre, til oss mennesker som lå i døden. Derfor å dø var for 
ham unaturlig i den forstand at det ikke tilhørte hans sfære. Han var selv ikke belemret 
med noe av dødens krefter så som sykdom eller svakhet til kropp og sjel. Når han 
opplevde naturlig tretthet, og behov for søvn og hvile, eller når han ble hungrig og tørst, 
var det fordi han selv helt ut var et sant menneske.  
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HAN GAV SEG SELV I DØDEN 
Derfor var det å dø en frivillig handling fra hans side. Han måtte gi seg til døden og 
frivillig gå inn i den situasjonen som ville føre ham til døden, ja døden på et kors.  
Hans død var derfor viljesbestemt og tidsbestemt. Han skulle dø på den fastsatte tiden 
mellom de to aftenstunder i påskehøytiden, som det fullkomne Guds lam som i sannhet 
tok bort syndens og dens straff innfor Gud. 
 
Det var en intens kamp for Jesus i Getsemane innfor offerdøden, og før dette kunne bli 
en sannhet og smelte sammen med hans innerste vilje og vesen gjennomlevde han en 
siste bønnekamp for om mulig å finne en annen måte han kunne sikre menneskehetens 
frelse. Likevel visste han godt at dette ikke fantes en annen vei: Han måtte drikke 
begeret med all verdens synd og straff. 

JESUS - DEN ENESTE UDØDELIGE 
Jesus var det eneste menneske som virkelig var udødelig, og som ikke noensinne var 
underlagt forgjengelighetens lover. Han kunne derfor ha forlatt verdens sfære og gått 
tilbake til himlen befridd fra sine fiender av 12 legioner engler. Han kunne satt seg ved 
Guds høyre hånd i det høye. Men dette vet vi ville aldri kunne blitt en virkelighet fordi 
Jesu hjerte var ute av stand til å motstå Faderens vilje.  
 
Han ville aldri kunne leve sitt liv i evigheten med det på sin samvittighet at han valgte 
sin egen vilje og sa nei til lidelsen og deretter se at menneskeheten gikk evig fortapt 
fordi det ikke lenger fantes en eneste mulighet til frelse. Han kunne simpelthen ikke 
være ulydig. Han hadde aldri vært ulydig og ville aldri kunne bli det, ulydighet var ikke 
forenlig med hans fullkomne guddommelige natur, fordi han var den han var, gikk han 
som var udødelig inn i døden på korset og underla seg sine verste fienders grusomme 
behandling. Han lot de romerske soldatene nagle ham fast til korset. 

TROEN PÅ JESUS GIR OSS EVIG LIV 
Hvor herlig det er å få lov til å tro på denne Jesus. For han er ikke død i dag. Han lever 
fordi han tok livet tilbake, det var ikke mulig at døden kunne holde på ham, for han 
hadde ingen synd. Konsekvensen av dette var at han måtte han oppstå. Døden han 
opplevde var hans død men likevel ikke et resultat av hans egen synd. Han var ren og 
passet ikke i døden, det var ingen grunn til at han skulle bli i døden. Han måtte oppstå og 
det gjorde han også. Den tredje dagen så de Jesus igjen, levende. Mirakel over alle 
mirakler, Jesus sto der midt iblant dem og han sa: Se mine hender og min side. Dette var 
det synlig tegnet på at han hadde smakt døden for alle. Men han selv var levende for all 
tid. Menneskesønnen som skulle komme igjen i sin tid og ta den fullstendige makten 
over hele jorden. 
 

KRISTUS ER OGSÅ KALT ”EN MANN” 
Når NT taler om Kristus er kan klart omtalt som ”mann”. I dette ligger hans totale 
menneskelighet, som person og med menneskelig og syndfri natur.  

JESUS SELV OMTALTE SEG SELV SOM ET MENNESKE 
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- Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som har sagt dere sannheten, den som 
jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Joh 8:40 
 
- Jesus var seg bevisst at han var et menneske, på samme måte som han også visste at 
han var Guds Sønn. 

DET SAMME GJORDE DØPEREN JOHANNES. 
Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han 
var før meg. Joh 1:30 
 
- Døperen Johannes som var i slekt med Jesus fra Nasaret, visste at Jesus var et 
menneske. Han hadde alltid betraktet ham som et menneske, men samtidig visste han at 
Jesus også var Messias og uten synd og kunne derfor bære våre synder. 

DET SAMME SA APOSTELEN PETER. 
- Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud 
ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som 
dere selv vet. Apg 2:22 
 
Apostelen Peter ble kalt av Jesus ved Genesaretsjøen. I de tre årene de var sammen med 
Jesus oppførte han seg som et sant menneske. På samme tid var Peter klar over at han 
var mer enn et menneske – Jesus var Messias, den levende Guds Sønn. (Matt. 16:13-15) 

LIKESÅ APOSTELEN PAULUS. 
 
- For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet 
ved et menneske, 1Kor 15:21 

 
- Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. 
1Kor 15:47 
 
- men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers 
liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, Fil 2:7 
 
- For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal 
skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle 
ved å oppreise ham fra de døde. Apg 17:31 
 
Apostelen Paulus ser ut til å ha ventet en Messias som skulle være en person med makt 
til å frigjøre jødene fra det undertrykkende romerske herreveldet. Denne Messias-
tanken gjennomsyret hele presteskapet og de øverste religiøse lederne i jødedommen på 
den tiden. Saulus fra Tarsus var en del av dette religiøse etablissementet og forkastet 
Jesus da han oppdaget at Jesus fra Nasaret ikke var den befrieren de hadde forventet. 
Jesus virket rett og slett å være for menneskelig. Han manglet den ytre herligheten. 
Derfor forkastet jødene Jesus. 
 
Hans syn på Jesus forandret seg dramatisk da han møtte Messias på veien til Damaskus 
og ble virkelig frelst. Da begynte han å se Jesus som hele verdens frelser. Paulus så da at 
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Messias måtte være et menneske, en mann for å kunne utføre sin frelsesgjerning på 
jorden. Lidelsen først og deretter herligheten og riket for Israel. 
 
- Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så 
kjenner vi ham nå ikke lenger slik. 2Kor 5:16 

DET FAKTUM AT JESUS VAR ET SANT MENNESKE, KOLLIDERTE 

MED MESSIAS-TANKEN HOS MANGE AV JØDENE. 
  
- Men vi vet hvor denne mannen er fra. Når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. 
Joh 7:27 
 
- Vi vet at til Moses har Gud talt. Men hvor denne mannen er fra, vet vi ikke. Joh 9:29 
 
- 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. Joh 10:33 
 

LA JESUS AV SEG SIN MENNESKELIGHET ETTER 
OPPSTANDELSEN?  
 

NEI, HAN HADDE FREMDELES SITT LEGEME MEN FREMSTO I EN 

ANNEN FORM. 
 - Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det 
var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du 
har lagt ham, så vil jeg ta ham! Joh 20:15 
 
Det er tydelig at Maria Magdalena forventet å finne Jesu døde legeme i graven. 
 

HAN EKSISTERER I HIMLENE I DAG SOM ET MENNESKE. 
  
- For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus 
Jesus, 1Tim 2:5 
 
Det forunderlige er at ikke på noe tidspunkt forlot Jesus sin menneskelighet men tok 
kroppen sin med til himmelen. Kroppen hans var i oppstandelsen ikledd udødelighet og 
da han for til himmelen ble Jesus herliggjort og han satte seg ved Guds høyre hånd. 
 
Jesus hadde ikke en menneskelig kropp i evigheten før verdens skapelse men da han fikk 
kroppen sin gjennom en menneskelig fødsel, beholdt han denne og vil alltid være 
mennesket Kristus Jesus samtidig som han selvfølgelig også vil være Gud i herlighet. 

HAN VIL KOMME IGJEN SOM MENNESKESØNNEN. 
- For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi 
enhver igjen etter hans gjerning. Matt 16:27 
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- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal 
han sitte på sin herlighets trone. Matt 25:31 
 
Jesus yndet å bruke denne tittelen om seg selv: Menneskesønnen. Det er en tittel som 
forteller om den mystiske sammensmeltningen mellom det guddommelig og det 
menneskelige. En kombinasjon som ikke skulle være mulig men som ble mulig i Jesus 
Kristus. Menneskesønnen er et menneske, men langt mer enn et menneske. For det er 
denne menneskesønnen som en dag skal komme tilbake til jorden med stor kraft og 
herlighet. Når Jesus brukte denne tittelen på seg selv visste han at han dermed hadde 
identifisert seg med det mest utrolige og utenkelige som fantes, nemlig et menneske som 
også var Gud over alle ting og som holder hele verdens skjebne i sin hånd. 
 
- Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom 
med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.Og 
det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene 
ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike 
som aldri går til grunne.  
Dan 7:13-14 

HAN SKAL DØMME VERDEN SOM GUDMENNESKET 
KRISTUS JESUS 
 
- For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal 
skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle 
ved å oppreise ham fra de døde. Apg 17:31 

KRISTUS HADDE MENNESKELIGE NAVN 
Han fikk et menneskenavn; Jesus, som betyr ”Herren frelser”. Dette navnet er bare den 
greske versjonen av det hebraiske ”Joshua”. 
 
 - Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra 
deres synder. Matt 1:21 
 
- Dette tok våre fedre i arv, og sammen med Josva førte de det inn i det landet som 
hedningene hadde eid, de som Gud drev bort for våre fedre. Slik var det like til Davids 
dager. Apg 7:45 
 
Jesus er kalt for ”Abrahams sønn” og ”Davids sønn”. Det siste finner vi ofte i 
Matteus. 
  
- Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn: Matt 1:1 
  
- Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: Miskunn deg 
over oss, du Davids sønn! Matt 9:27 
Hele folkemengden ble slått av undring og sa: Han skulle vel ikke være Davids-sønnen? 
Matt 12:23 
  
- Og se, en kana'aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du 
Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd. Matt 15:22 
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JESUS HADDE MENNESKELIG SVAKHET SOM IKKE VAR 

FORBUNDET MED SYND 
 
Jesus ble trett etter den lange reisen. 
  
- Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det 
var omkring den sjette time. Joh 4:6 
 
Jesus ble også sulten og måtte spise. 
  
- Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. Matt 4:2 
Jesus ble også tørstig og hadde behov for drikke 
 
- Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, 
sier han: Jeg tørster! Joh 19:28 

JESUS BLE FRISTET SOM OSS 
Bibelen forteller klart at Jesus også ble fristet som oss. Han ble fristet på alle de områder 
der vi blir fristet. Med slike ting som er relatert til ”øynenes lyst, kjødets lyst og 
storaktighet i levnet.” I tillegg til dette hadde Jesus de spesielle Messias-fristelsene som 
dem han opplevde i de 40 dagene i ørkenen. 
  
- For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir 
fristet. Heb 2:18 
  
- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår 
skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 4:15 
  
- Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 
i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. Matt 4:1-2 
 
Vi ser at Jesus ble både fristet og prøvet. Det er det samme ordet for fristet og prøvet 
(Gresk: peirazo peirazo som betyr, fristet eller prøvet). 
 
Som Gud kunne Jesus ikke blir fristet. Baren når han ble menneske kunne han gå inn 
under de menneskelige forhold og oppleve fristelser. Den store forskjellen mellom han 
og oss er at han aldri syndet. 
  
- Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det 
onde, og selv frister han ingen. Jak 1:13 
 
Mange flere ting kunne bli sagt om Kristi menneskelighet men dette er tilstrekkelig til å 
vise at han også er sant menneske 
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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 å herliggjøre Gud 

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

3. Jesus kom for å forsone verden med Gud 

4. Jesus kom for å ta makten fra Satan 

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

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

7. Jesus kom for å legge grunnlaget for en ny verden 
 
Vi skal gå gjennom disse punktene og se hva Guds ord sier om alt dette. 
 

1. JESUS KOM FOR Å 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 også tapt. Synden førte til all elendighet i verden og 
menneskeheten fortsatte å tape gudsbildet og begynte å 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 å være 
vise, ble de dårer. 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 å gjøre sitt nærvær kjent gjennom sine tjenere profetene. De var 
bindeleddet mellom Gud og menneskene på 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 nåde som de skulle få som kom etter ved troen på Guds Sønn, 
Jesus Kristus. 
 
- Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den 
nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var 
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i dem, viste fram til når 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 åpenbaringen av Gud. Den kom først da Jesus kom til verden. Gud ble 
menneske og bodde iblant oss. Da så 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 å virkelig kjenne Gud. Kun ved 
Jesus kan hvert menneske bli opplyst og kjenne Gud. 
 
- Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, 
men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som 
arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans 
herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at 
han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i 
det høye. Heb 1:1-3 NB 
 
- Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss! Jesus sier til ham: Så 
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, så tro det for selve gjerningenes skyld. Joh 14:8-11 NB 
 
- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14 NB 
 
- Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har 
forklart ham. Joh 1:18 NB 
 
Når Jesus trådte 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 å si at Jesus fra Nasaret har utført sin tjeneste – å gjøre 
Faderen vår 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 på ham, bli et menneske frelst og går 
over fra døden til livet. 

 

2. JESUS OPPFYLLTE EGNE PROFETIER 
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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 å overbevise jødene at Jesus er deres Messias. 
 
- Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med 
dem ut fra Skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå 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 også en stor mengde av de 
grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinnene. Apg 17:2-4 NB 
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 
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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 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 

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 

 

 

 

 

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 

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

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 
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 

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 

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 

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 
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esel, på den unge eselfolen. Sak 
9:9 

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 
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 

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 

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 å frelse 
mennesker. Forløsningen fant sted på Golgata kors. Ingen har som Paulus vært i stand til 
å fortelle dette og utlegge det i sine brever. Vi skal begynne med å lese noen vers fra 
hans brev til Romerne. Men først et vers fra 1. Timoteus 
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- Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse 
syndere, og blant dem er jeg den største. 1Tim 1:15 NB 
 
- alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans 
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol 
ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med 
de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, 
så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Rom 3:23-
26 NB 
 
 
 

1. ALLE MENNESKER HAR SYNDET 
Det finnes ikke to mennesker som er helt like. Alle er vi forskjellige i forhold til rase, 
religion, språk 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 både jøder og 
grekere for at de alle er under synd, som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke 
en eneste. Rom 3:9-10 
 

2. ALLE MANGLER GUDS HERLIGHET 
Ordet for å ”fattes Guds ære” på gresk er, ”HUSTEREO” som betyr  
”å komme til kort, mangle, være uten”. Ved dette blir vi fortalt at når det gjelder å nå opp 
til Guds herlighet kommer vi til kort, vi mangler herligheten hans over livet vårt og kan 
aldri oppnå den. Denne Guds herlighet mistet mennesket i Edens hage. Ordet for 
”herlighet” er "DOXA" som betyr utstråling av herlighet. 
 

3. 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 råd. Det var heller ikke 
noen eller noe som tvang ham til å gi oss forløsning. Der var ingen andre til stede for å 
forhandle med Gud om vår frelse. 
 

1. GUD ELSKET MENNESKET 
Bibelen forteller oss at den eneste beveggrunnen til frelsesverket var kjærlighet. 
 
- For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 
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 ennå var 
syndere. Rom 5:8 NB 
 
-Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket 
oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde 
er dere frelst. Ef 2:4-5 
 

2. FRELSEN ER AV NÅDE 
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Det var umulig for mennesket å få 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 måtte være GRATIS, av nåde. Gud selv måtte gjøre det som var nødvendig for å 
bringe verden frelse og forløsning. Guds egen og enbårne Sønn, ved navn Jesus Kristus, 
ble menneske og ga seg selv for å forløse oss. 
 
- Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:14 NB 
 
- For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, 
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1:16-17 NB 
 
- For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8 
NB 
 

3. RETTFERDIG FOR GUD 
Gud selv ordnet det slik at vi kunne komme rett med ham. Det å 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 på seg selv 
synden og straffen for våre synder. Med det fjernet han Guds rettferdige vrede. Det 
åpnet muligheten til å 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 nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår 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 
 

4. KRISTUS SOM ER VÅR FORLØSNING 
Ordet for forløsning er brukt bare fire steder i NT og det er apostelen Paulus som bruker 
det mest. På 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 måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og 
trofast yppersteprest for Gud til Å SONE folkets synder. Heb 2:17 NB 
 
- Og han er EN SONING for våre synder, og det ikke bare for våre, men også 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 våre synder. 1Joh 4:10 
 
- Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham 
stilte Gud til skue i hans blod som en NÅDESTOL ved troen, for å vise sin rettferdighet, 
fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Rom 
3:24-25 NB 
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På en spesiell og symbolsk måte 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. På dette lokket sto to 
kjeruber, vendt mot hverandre og her var det ypperstepresten sprinklet blodet på den 
store forsoningsdagen, Yom Kippur. 
 
 

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 vårt 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 våre 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 nådestol ved troen, for å vise sin 
rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var 
gjort. Rom 3:25 NB 
 

GUD VISER NÅ SIN RETTFERDIGHET 
Kristus fremstår som en demonstrasjon av Guds rettferdighet likeså vel som hans 
kjærlighet. I GT var det ingen virkelig forsoning å oppnå. Alt var midlertidig og pålagt 
inntil den rette tiden kom.  
 
- Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige 
forskrifter som er pålagt 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 overså 
syndene deres, men i påvente av at alle synder  
som tidligere var begått, skulle legges på Kristus i tidens fylde. Jesus har nå kommet og 
har oppfylt Guds rettferdighets krav og med det brakt forløsning også fra synder som i 
tidligere generasjoner ble begått. 
 
- Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har 
vi fått 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, så han ikke 
tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 2Kor 5:18f 
 

RETTFERDIGGJØRELSE HER OG NÅ 
Frelsen blir oss til del som en gavepakke fra Gud. Når vi tar imot det Jesus gjorde for oss 
på korset og sier ja til troen på 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 
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- 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 står: Den som roser 
seg, han rose seg i Herren! Rom 3:26 NB 
 
(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 stå – til evig tid. 
 
 

4.  JESUS GJØR ENDE PÅ 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 strålende 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 
på 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 på 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. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde 
deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner. Ditt 
hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. 
Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med 
lyst. Esek 28:14-17 NB 
 
Jeg tror at Jesus henviser til Satans fall i himmelen før skapelsen fant sted, når han sier: 
 
- De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt 
navn! Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt 
dere makt til å trå på 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 å velge 
en nyomvendt til tjenesten som eldste da det er lett å bli oppblåst og tro at man er noe 
stort. 
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- Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under 
djevelens dom. 1Tim 3:6 NB 
 

VI VAR ALLE INFLUERT AV SATAN 
Satan influerte på vårt 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 
 
- Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. 
I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den 
ånd som nå 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 på vei til korset. 
 
- Nå holdes dom over denne verden. Nå 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 
 
- Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31 
NB 
 

DET FØRSTE LØFTE OG PROFETI I BIBELEN 
Men Gud gav menneskeheten håp 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 år 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: 



51 
 

• Hvem er djevelen ætt? 
Dette tyder på 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 
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 består av 

djevelen, antikrist og den falske profeten. 

 

 
Spørsmål 3: 

• Hvem er så 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 får inn et dødbringende hugg. 
 
Dette er frelseshistorien i et nøtteskall. Men selv om Jesus dør på Golgata, står han 
likevel opp fra døden på den tredje dagen. Gjennom sin død og oppstandelse blir Jesus 
triumfatoren over både døden og djevelen. 
 
- Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på 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 tårene 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 
 
- Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. 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 åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. 1Joh 3:8 NB 
 

5. JESUS TILINTETGJØR DØDEN 
Dette må sees på som en formidabel oppgave. Jesus Guds Sønn kom for å gjøre til intet 
døden. Døden trengte gjennom til alle mennesker fordi alle syndet.  
Dette betyr også at han som skulle gjøre dette, måtte selv stå over døden. Med andre ord, 
han måtte være udødelig og ikke ligger inn under forgjengelighetens lov. Et slikt 
menneske har aldri eksistert på jorden men Jesus er likevel det eneste menneske som 
hadde de egenskapene som måtte til for å beseire døden. 
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- Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på 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, også over dem som ikke hadde 
syndet ved et lovbrudd, slik som Adam – han som er et forbilde på 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 å sette det til, og jeg 
har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min Far. Joh 10:17-18 NB 
- Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. 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 tårene 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 
på ham. 
 
- Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde 
ham fast. Apg 2:24 NB 
 

6.  JESU KRISTI OPPSTANDELSE 
 
Det er et historisk faktum at Jesus døde på et kors på høyden Golgata. Men det er også et 
historisk faktum at han oppsto fra de døde på 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 på forhånd uttenkt plan. Slik er det: Både hans død og hans oppstandelse var i 
henhold til en guddommelig plan fattet før skapelsens begynnelse. 
 
Både 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 
må derfor erkjenne at han ikke bare var et menneske men at han også var Gud og som 
sådan 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 på en fornedrende måte. Han skulle 
lide under spott og bånd, under hudstrykning og død på korset. Han visste at både 
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 slå ham i hjel, og på den tredje dagen skal han reises 
opp. Da ble de dypt bedrøvet. Matt 17:22-23 
 
- Se, vi går 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 påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli 
korsfestet. Matt 26:2 
 
- Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen måtte lide meget og bli forkastet av de 
eldste, av yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han 
skulle stå opp etter tre dager. Mark 8:31 
 
Mange andre skriftsteder finns både i Markus, Lukas og Johannes. Men dette er nok for å 
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 å sette det til, og jeg 
har makt til å 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 oppstå 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 både sin død og oppstandelse. 

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

Sønnen hadde fått denne makten av Gud. 
 

7. MANGE PROFETIER OPPFYLT VED HANS DØD OG 

OPPSTANDELSE 
 
Når vi kommer til Jesus, har vi en mann på jorden som eksisterte lenge før han ble født. 
Likeså 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, likeså i hendelser i GT. 
Det vil føre for langt å gå 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 på meg med skadefryd. De deler mine klær 
mellom seg og kaster lodd om min kappe. Sal 22:18-19 
Vi går videre til Jesaja 53, det avsnitt av GT som er mest sitert i NT. 
 
- Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet 
ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, 
knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår 
har vi fått 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 å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin 
munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han 
ble utryddet av de levendes land, så 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 å 
knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han 
se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Jes 
53:7-10 
 
Om hans oppstandelse leser vi i Salmenes bok: 
 
- Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. 
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 står 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, så 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 også på et 
annet sted: Du skal ikke overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse. For David sov inn, etter 
at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. Han ble samlet til sine fedre og så 
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 gått 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.  
 
- 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 
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- Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som hette Josef. Han var også 
blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få 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. Så rullet han en stor stein for inngangen til graven, 
og gikk bort. Matt 27:57-60 
 
De to som tok hånd om Jesu døde legeme og salvet det med velluktende salver, tilhørte 
ikke Jesu disipler. De var begge medlemmer av det Høye Råd og hadde ikke tatt del i 
dommen over Jesus. De var begge kommet til tro på Jesus og kom frem fra skyggene for å 
ta hånd om Jesu legeme. Josef fra Arimatea hadde en egen grav som ingen hadde lagt i. 
Der ble Jesus plassert, ikke på permanent vis, men midlertidig – til den tredje dagen. 

9. DJEVELEN SØKER Å BORTFORKLARE OG FORNEKTE JESU 
OPPSTANDELSE 
 
De første som fikk høre om Jesu oppstandelse, var de samme menn som dømte ham til 
døde, Det høye Rådet eller Sanhedrin-et.  
 
- Mens de ennå var på 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 
rådslagning, 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 så 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 på denne løgnen at hans disipler hadde stjålet 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 å 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 slått med redsel og flydde.  
 
Ypperstepresten og Det høye Råd kunne heller ikke finne Jesu døde legeme. Det var ikke 
i deres tanker heller for de visste at Jesus hadde gjort som han sa, stå 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 på korset, en virkelig død. Men Jesus var levende i ånden. Og i 
denne skjedde flere viktige ting. Vi må gå til Ordet for å finne svaret. 
 

HAN DØDE I KJØDET (SARX) MEN BLE LEVENDE I ÅNDEN. 
 
Vi minnes Jesu ord på korset. Han sier dette: 
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- 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 ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet 
han. Luk 23:45-46 
 

HVA SKJEDDE DA HAN BLE LEVENDEGJORT I ÅNDEN? 
- I denne gikk han også bort og prekte for åndene 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 få, det er åtte 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, også blant de 
gjenstridige, for å 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 å 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 å sette seg ved Faderens høyre 
hånd. 
 

11. JESUS BRINGER SITT BLOD INN FOR FADEREN 
 
Dette er et tema som er vanskelig å forklare fullstendig. Det skyldes kanskje at NT ikke 
presenterer mange detaljer om nettopp denne sesjonen i Jesu liv etter hans død på 
Golgata. Men vi skal se på noen få skriftsteder som omhandler dette. 
 

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

• Vi vet ikke med sikkerhet når dette skjedde 
 
- Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen 
én 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 nå å åpenbares for Guds 
åsyn for vår skyld. Heb 9:24 
 
Med utgangspunkt i den sammenligning Hebreerbrevets forfatter gjør med 
yppersteprestens handling på Yom Kippur-dagen, kan jeg se at fremstillingen av blodet 
fra offerdyret, bringes umiddelbart inn i helligdommen og sprinkles på nådestolen. 
 
Det er derfor sannsynlig at Jesu blod blir bragt inn for Faderen i den himmelske 
helligdommen, idet Jesus dør på korset.  
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- Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han 
hadde sagt dette, utåndet han. Luk 23:46 
 

FORHENGET I TEMPLET 
Så lenge forhenget i templet hang der, skilte det alle mennesker utenfor Guds-
fellesskapet. Forhenget i templet var et bilde på Jesu legeme. Men da han døde på korset, 
revnet forhenget fra øverst til nederst. Dette viser at blodet var båret inn i den 
himmelske helligdommer, ikke gjort med hender. Blodet som ble gitt av Jesus idet han 
var både den sanne ypperstepresten og offeret i én og samme person. Det ble akseptert 
og veien til Gud ble åpnet. 
 
 
 

12. JESUS SEIRET OVER DØDEN  
 
Det var profetert at Messias skulle beseire døde og bringe evig liv til dem som trodde på 
ham. Det forblir en sannhet at Jesus døde, hans kropp ble ofret for oss på korset. Men i 
døden døde han ikke i den virkelig bibelske forstand.  
 
- Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. 
Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Jes 25:8 
 
- Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd 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 å holde 
ham fast. Apg 2:23-24 
 
Alle som døde før ham og deres ånd/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 sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt 
fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at 
den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også 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, så 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 nå trøstes han her, mens du 
pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske 
å gå 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. 
 
- For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår 
skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Heb 4:15 
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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 på jorden var så langt avsluttet. Frelsesverket var 
ferdig. Tiden var nå kommet da han igjen skulle sitte ved Guds høyre hånd. Han hadde 
bedt om å få tilbake den herligheten han hadde hatt fra evighet av. Han skulle nå bli alle 
troendes talsmann og forbeder. 
 
- Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å 
gjøre. Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 
verden ble til! 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 å velge en annen prest fra GT ved navn Melkisedek: 
 
- 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 
 
- 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 vår Herre er runnet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til 
den stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår 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 får 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 – når en tyder navnet – for det første 
rettferdighets konge. Dernest er han også 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 Ånd lar Melkisedek stå uten dagers begynnelse og livs 
avslutning. Han er uten far og mor og uten ættetavle. Disse egenskapene gjør at 
Melkisedek kan stå som opphavet til Jesu Kristi yppersteprestlige tjeneste. Han er også 
uten dagers begynnelse og 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 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 
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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 
 
- Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han 
satte seg ved Guds høyre hånd. Mark 16:19 
 

14. JESUS BRINGER SITT BLOD INN FOR FADEREN 
 
Dette er et tema som er vanskelig å forklare fullstendig. Det skyldes kanskje at NT ikke 
presenterer mange detaljer om nettopp denne sesjonen i Jesu liv etter hans død på 
Golgata. Men vi skal se på noen få skriftsteder som omhandler dette. 
 

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

• Vi vet ikke med sikkerhet når dette skjedde 
 
- Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen 
én 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 nå å åpenbares for Guds 
åsyn for vår skyld. Heb 9:24 
 
Med utgangspunkt i den sammenligning Hebreerbrevets forfatter gjør med 
yppersteprestens handling på Yom Kippur-dagen, kan jeg se at fremstillingen av blodet 
fra offerdyret, bringes umiddelbart inn i helligdommen og sprinkles på nådestolen. 
 
Det er derfor sannsynlig at Jesu blod blir bragt inn for Faderen i den himmelske 
helligdommen, idet Jesus dør på korset.  
 
- Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han 
hadde sagt dette, utåndet han. Luk 23:46 
 

FORHENGET I TEMPLET 
Så lenge forhenget i templet hang der, skilte det alle mennesker utenfor Guds-
fellesskapet. Forhenget i templet var et bilde på Jesu legeme. Men da han døde på korset, 
revnet forhenget fra øverst til nederst. Dette viser at blodet var båret inn i den 
himmelske helligdommer, ikke gjort med hender. Blodet som ble gitt av Jesus idet han 
var både den sanne ypperstepresten og offeret i én og samme person. Det ble akseptert 
og veien til Gud ble åpnet. 
 

15.  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 på jorden var så langt avsluttet. Frelsesverket var 
ferdig. Tiden var nå kommet da han igjen skulle sitte ved Guds høyre hånd. Han hadde 
bedt om å få tilbake den herligheten han hadde hatt fra evighet av. Han skulle nå bli alle 
troendes talsmann og forbeder. 
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- Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å 
gjøre. Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 
verden ble til! 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 å velge en annen prest fra GT ved navn Melkisedek: 
 
- 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 
 
- Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks 
vis. Sal 110:4 

16. HVA GJØR JESUS NÅ? 
 
Etter at Jesus for opp og satte seg ved Faderens høyre hånd, fortsatte han sin tjeneste for 
menigheten, Israel og for verden. Det som var det det mest nærliggende var den 
menigheten han nå 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 åpenbart 
dette for deg, men min Far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen 
vil jeg bygge MIN MENIGHET, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Matt 
16:16-18 
 
Menigheten hadde nå fått den grunnvoll på hvilket den nå skulle stå, ham selv og 
bekjennelsen av ham som Messias, den levende Guds Sønn. De var nå samlet i Jerusalem, 
på den øvre salen.  
 
De ventet på pinsen som skulle komme. Jesus ville ikke svikte dem. De var bare 120 
troende, men var likevel begynnelsen på verdens største bevegelse, den kristne kirken 
på jorden. 
 

JESUS SENDER ÅNDEN TIL DEM 
Jesus hadde lovet dem at Talsmannen skulle komme. Han skulle komme i hans sted. Når 
han hadde gått tilbake til Faderen, skulle Ånden komme, Sannhetens Ånd som verden 
ikke kunne få. Det første han skulle gjøre, var å be Faderen om å få Ånden, 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 Ånd, som verden ikke kan få, 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 å be om Ånden som han fikk og dermed utøste over 
disiplene sine på den Øvre Salen. 
 
- Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med 
ett en lyd fra himmelen som når 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 på hver 
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enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre 
tunger, alt etter som Ånden ga dem å 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 råder 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, også nå har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som taler min sak. Min 
talsmann er min venn. Med gråt 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 også vår 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 Ånden slik Paulus skriver om i Rom 
8. Ved han forbønnstjeneste kan han fullkomment frelse oss. 
 
- Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be 
om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. 
Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje 
han går 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 også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid 
lever for å gå i forbønn for dem. Heb 7:24-25 
 

 
 

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

Davids sønn, Marias sønn og Menneskesønnen.  
 

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

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

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

fordi andre hadde syndet. Han tok vår synd og vår straff på seg. Det gjorde han 
frivillig.  
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• Jesus fra Nasaret var Messias og sendt fra Gud til verden. Gjennom hele det gamle 
Testamentet var han til stede og styrte begivenhetenes gang. Men hans begynnelse 
var verken i NT eller GT. Han har alltid eksistert.  
 

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

 
Det er dette vi skal forsøke å sette oss inn i dag. 
 
Med dette mener vi de forskjellige stadiene hvor Kristus hele tiden er den synlige 
personen i guddommen. 

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

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

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

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

PAKTENS ENGEL 
Kristus er på en særlig måte den som formidler paktene. Både den gamle pakten og den 
nye pakten er formidlet av ham. Han kalles derfor for Paktens Engel. 
 
 - Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til 
sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han 
kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. Mal 3:1 

PATRIARKENE MØTTE HAM 
Abraham hadde flere besøk av Herrens engel. Han fikk besøk av ham midt på varmeste 
dagen i forbindelse med Sodomas og Gomorra ødeleggelse. 
 
- Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintelund, en gang han satt i teltdøren 
midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne, og se, tre menn stod foran ham. Da han så 
dem, løp han dem i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden 1M 18:1-2 
 
- Så tok han rømme og melk og kalven som han hadde gjort i stand, og satte det fram for 
dem. Og han stod hos dem under treet mens de spiste. 1M 18:8 
 
- Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg på denne tid neste år, og se, da skal 
Sara, din hustru, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak ham. 1M 18:10 
 

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

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

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

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

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

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


