
JESUS – ET MENNESKE 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 

 

 - 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 vell 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 

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 gammeltestamentiske 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 eksaktlig lik våre 

fristelser, 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? 

 

 



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 

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: 



 20 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! 21 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 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. 



 

 24 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 


