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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 

• 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.  
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- 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.  

  

- 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 
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 - 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 

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. 
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- 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 

 

- 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 
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- 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!  
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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 var 

Guds blod som rant i hans årer. (Ap.gj. 20:28) Dette kalles inkarnasjon. Alt det andre 

som var nødvendig for at Jesus skulle bli et sant menneske, kom fra Maria.  

 

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.  
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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.  

 

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 noen sinne 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, 
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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 i blant 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.  

 

- 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 
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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 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 
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- 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 

 

- 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 
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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 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. 
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- 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 


