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IV. Jesu titler, magt, kald, tjenester 
GUDS SØN  

Glostrup Frikirke, bibeltimer tirsdag, kjh 

 

 

Spørgsmål 

1. For at beskrive forholdet mellem Faderen og Sønnen bruger Bibelen disse to ord, vi kender fra en      

    familie. Hvad siger Bibelen med de to ord? 

 

2. Hvilken fejl ville vi begå i følgende tilfælde! Vi tænker på en jordisk fader og ”forstørrer” ham 

mange gange for at kunne forestille os Gud som Fader. 

 

3. Hvilken fejl ville vi begå i følgende tilfælde! Vi tænker på en jordisk fader, der elsker os og                

     ”forstørrer” ham mange gange for at kunne forestille os den kærlighed Gud har til Sønnen Jesus. 

 

4. En kristen er en gave fra Faderen til Sønnen. Hav tænker du ved at høre denne sandhed? 

 

5. Faderen og Sønnen og Helligånden, tre personer i én Gud, har den fulde kærlighed til hinanden. 

   Dette er den højeste virkelighed i himlen og bag verden i det hele taget. Kommenter denne sandhed! 

   

 

GENNEMGANG AF EMNET OM SØNNEN 

 

 

1.) Jesus har i alt 50 titler og navne. 

De vigtigste titler: Guds Søn, Messias / Kristus, kyrios, Menneskesønnen, Ordet.  
De vigtigste navne: Jesus, Frelseren, Jahves lidende tjener, Guds lam, den gode Hyrde, Davids søn, 

Mellemmanden. 

 

I alt 175 gange siger Jesus Far til Gud. Gud er centrum i hans hjerte og bevidsthed.  

Guds Søn er den mest brugte titel. 

 

 

2.) Så stor er afstanden op til Gud i det høje i himlen: 

Så højt, som Guds rige er over det jordiske – så langt, der er mellem Gud og mennesker - så højt er ordet 

Fader over en jordisk fader! 

-  Faderen, efter hvem ethvert faderforhold i Himmel og på jord har sit navn.  

(Ef 3:14-15a, DO 1948) 

-          Jeg er Gud, ikke et menneske. (Hoseas 11:9b) 

-  Hvor er Gud ophøjet i sin vælde. (Job 36:22a) 

-  Den Højestes højre hånd i det høje. (Hebr 1:3b) 

-  Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller 

forstår … . (Ef 3:20) 

 

 

3.) Så tæt er forholdet: 

- Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1b) 

- Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30) 

-    Og der lød en røst fra skyen: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør 

ham!” (på forklarelsens bjerg, Matt 17:5b) 

- Og Faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. (Joh 7:37a) 

-  Den, der har set mig, har set Faderen. (Joh 14:9b) 

- Jesus kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. (Joh 5:18b) 

-   Jesus sagde: ”Abba, fader, alt er muligt for dig. (Mark 14:36). 

- Ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare for ham.  

 (Matt 11:27) 
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Med ordet ”Abba” udtrykker Jesus tæt fortrolighed og tillid til Faderen, samt gensidig og kærlig 

hengivenhed – det svarer til det intime og følelsesbetonede ’daddy’ fra familien. 

-  Hvad Faderen gør, det samme gør Sønnen. … For ligesom Faderen oprejser de døde og gør 

dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. (Joh 5:19-23) 

-   Min far har overdraget mig riget. (Luk 22:29a)  

- At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig. (Joh 17:21) 

-    Kristus er den usynlige Guds billede. (Kol 1:15a) 

-   Sønnen er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede. (Heb 1:3a) 

-   Men nu ved dagenes ende har Gud talt til os gennem sin søn. (Heb 1:2a) 

- Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud, og jeres Gud. (Joh 20:17b) 

 

 

4.) En læremæssig oversigt over betydninger af ’Guds Søn’: 

# Jesus er af samme væsen og natur som Faderen: 

- Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30) 

-          Jesus kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. (Joh 5:18b) 

 

 

# Jesus er Guds enbårne søn – det betyder den eneste Søn, Joh 1:14,18; 3:16,18. 1 Joh 4:9. 

- Han gav sin enbårne søn. (Joh 3:16) 

 

 

# Jesu har en enestående og tæt relation til Gud, vi ser det i ordet ’abba’. Forholdet er fuldkomment og 

gensidigt i dyb kærligheden (Joh 14:31; 15:10; 17:26). Det er ubrudt og vedvarende. Det er Sønnens 

familieforhold til Faderen. 

 

 

# Jesu er bevidst om sig selv, at han er Guds Søn (Matt 11:2. Mark 13:32) og kalder sig sønnen, fordi han 

også er menneske. 

-     Siger I så til ham, som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! fordi jeg sagde: 

Jeg er Guds søn? (sagt til jøderne, Joh 10:36) 

- Og Faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. (Joh 7:37a) 

 

 

# Sønnen er ét med Faderen i vilje og handling (Joh 5:17), Sønnen er fuldkommen lydig mod ham og 

afhængig af ham. Hans bevidsthed om at gøre Faderens vilje, er hans højeste glæde. 

- For at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig.  

(Joh 14:31) 

- Jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. (Joh 15:10b) 

-          Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, 

det samme gør Sønnen. (Joh 5:19b) 

- Jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. (Joh 5:30b) 

 

 

# Sønnen er sendt for at forsone verden med Gud (Rom 5:10; 8:32. Gal 4:4) og frelse: 

- For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 

skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3:16) 

- Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b) 

-   Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra    

 mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få  

 det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. (Joh 10:17-18) 

 

 

#   Hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer 

Faderen. (Joh 5:22b-23a) 

-  Den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. (Joh 3:36b) 
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-    Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der               

  fornægter Faderen og Sønnen. (1 Joh 2:22) 

 

 

# Jesus udgår fra Faderen (Joh 3:16; 3:34; 5:36; 8:42; 11:42)  

-   Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, som den Enbårne har den fra 

Faderen, fuld af nåde og sandhed. (om den enbårne søn, Joh 1:1,14) 

Og Jesus forlader verden og vender tilbage til ham (Joh 16:28; 14:2; 14:28; 16:5; 16:17). 

- Og når så alt er underlagt Gud, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt 

alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. (1 Kor 15:28) 

 

 

# Jesus medvirker ved skabelsen, og verden er til for hans skyld, og han opretholder alt: 

- I Kristus blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, 

magter og myndigheder. Ved Kristus og til Kristus er alting skabt. Han er forud for alt, og alt 

består ved ham. (Kol 1:16-17) 

- Og (Guds Søn) bærer alt med sit mægtige ord. (Heb 1:3b)   

 

 

# At Jesus er Guds Søn - er den første menigheds bekendelse: 

- Hofmanden svarede: ”Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.” (ApG 8:37b) 

- Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. (1 Joh 4:15) 

- Evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i 

kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde. (Rom 1:3). 

-     Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal     

  have liv i hans navn. (Joh 20:31)  

 

 

# Sønnen er også Kristus - Messias, den Salvede: 

Det er som Guds søn, at Jesus går ind til sin offentlige gerning! 

-   Og se, himlene åbnede sig over Jesus, og han så Guds ånd dale ned [salvede] ligesom en due og 

komme over sig; og der lød en røst fra himlene: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet 

velbehag!” (erklærer Gud ved Jesu dåb, Matt 3:16b-17. Mark 1:10-11) 

-    Du er min søn, jeg har født dig i dag … 

   Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn … 

   siger han … 

  til Sønnen: Din trone, Gud, star til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du         

  elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie … .  

  (Hebr 1:5a,6a,8-9) 

-   Evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft 

af helligheds ånd [salvede] stadfæstet som Guds søn med magt og vælde. (Rom 1:3-4) 

- Jesus skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader 

Davids trone [salvede konge]. (siger englen til Maria, Luk 1:35b) 

-   Slægtsbogen for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1:1) 

-  Simon Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” (Matt 16:16) 

-   Nathaniel udbrød: ”Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge [salvede]!” (Joh 1:49) 

-     Martha svarede: ”Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.”  

    (Joh 11:27) 

-   Og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. 

   (1 Joh 5:20b) 

-   Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evigheders     

  evigheder. (Åb 11:15b) 

- Dette siger Guds søn, der har øjne som luende ild og fødder som skinnende malm. (Åb 2:18b) 
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Spørgsmål, tirsdag aften 16.okt  

 

1. Vi taler om den treenige Gud. Vi ser ikke i NT, at nogen beder til Helligånden.  

    Så når vi beder, har vi valget at henvende os til Jesus eller til Faderen – eller begge dele. 

    Hvad gør du? 

 

2. Jesus er både Gud og menneske. Denne sandhed gør hele frelsen mulig. På hvilken måde? 

 

 

I LIVET PÅ JORDEN UNDERORDNER JESUS SIG FRIVILLIGT UNDER FADEREN I LYDIGHED. 

OG HAN GØR SIG AFHÆNGIG AF HAM. ALT FOR AT VÆRE ET FORBILLEDE FOR OS! 

 

 

# Jesu Kristi person er enestående. Han er sand Gud, og samtidig underordner han sig. Dette er en 

meget vanskelig sag i teologien!  

 

 

# I Jesu liv på jorden: 

Sønnen er af samme værdi som Faderen! At Jesus underordner sig er ikke en nedvurdering af hans 

værdi! 

- For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, 

han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at 

alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke 

Faderen, som har sendt ham. (Joh 5:21-23) 

- Det er min fader, som ærer mig. (Joh 8:54b) 

- For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. (1 Peter 4:11b) 

- Vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed fra Gud Fader, da 

der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet 

velbehag.” (2 Peter 1:16b-17) 

- (Jesus Kristus) være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. (Åb 1:6) 

 

 

# Jesus underordner sig under Faderen i lydighed: 

I fuldkommen kærlighed har Faderen sendt Sønnen til verden. Og i fuldkommen kærlighed underordner 

Sønnen sig under Faderens vilje og udfører den.  

- For at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig.  

(Joh 14:31) 

- Jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. (Joh 5:30b) 

- Jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. (Joh 15:10b) 

- Faderen er større end jeg. (Joh 14:28b) 

-           Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.  

            (Joh 17:4) 

- Derefter kommer enden, når Kristus har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgivet 

Riget til Gud Fader. … Og når alt er underlagt Kristus, skal også Sønnen selv underlægge sig 

ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. (1 Kor 15:24,28) 

 

 

# Jesus gør sig helt afhængig af Faderen og hans vilje: 

- Jesus sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, 

men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen.  

 (Joh 5:19) 

-    At jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. (Joh 8:28b) 

- Alt, hvad jeg hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. (Joh 15:15b) 
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# Jesus er Jahves lidende tjener: 

- Se, min tjener får lykken med sig, han knejser, han ophøjes og løftes højt. Som mange gyste over 

ham – så umenneskeligt ussel så han ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker.  

(Esajas 52:13-14) 

- Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde 

ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en 

lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for 

noget. (Esajas 53:2-3) 

-  Se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. (Matt 12:18a) 

- Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,  

men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; da han var trådt frem 

som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. (Fil 2:6-8) 

- Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b) 

- Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og bindet det om sig. Derefter 

hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, 

som han havde bundet om sig. (Joh 13:4-5) 

-  Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2:20b) 

-  Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle. … Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort 

ringere end engle. (Hebr 2:7a,9a) 

-  Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønnen og anråbelser til ham, 

som kunne frelse ham fra døden … Skønt han var søn, måtte ha lære lydighed af det, han led. 

(Hebr 5:7a,8) 

-  Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. (1 Peter 1:11b) 

 

 

# Han beder til sin Fader: 

- Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: ”Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt 

mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg 

sagde det, for at de skal tro, at du har sendt mig.” (Joh 11:41-42) 

- Fader, herliggør dit navn!” Da lød der en røst fra himlen: ”Jeg har herliggjort det, og jeg vil 

atter herliggøre det.” (Joh 12:28) 

 

 

# I en del tilfælde giver Jesus under sit jordeliv til en vis grad afkald på sin almagt, alvidenhed og være til 

stede alle vegne på samme tid: 

- Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men 

alene Faderen. (Matt 24:36. Mark 13:32) 

Denne spænding mellem at Jesus er Guds Søn og som sådan Guds repræsentant på jorden og dog 

begrænset fordi han er menneske hører med til hemmeligheden omkring Jesu person. Det kan vi ikke fuldt 

ud fatte eller forklare. 

 

 

# Bagefter i evigheden er Jesus igen lig med Faderen! 

- Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.  

 (Joh 17:5) 

-   Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. 

(Fil 2:6-8) 

-   Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnetover alle navne, for at i Jesu navn hvert 

knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2:9-11) 

-   Den Kristus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. (ApG 2:33a,36b) 

-  Du har kun en kort tid gjort ham ringene end engle, med herlighed og ære har du kronet ham, alt 

har du lagt under hans fødder. For da han havde lagt alt under ham, undtog intet fra at være 

underlagt ham. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham; men vi ser Jesus, som kun en 

kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighed og 

ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. (Hebr 2:7-9) 
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- Jesus … som … nu sidder på højre side af Guds trone. (Hebr 12:2b) 

- (Jesus Kristus) være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. (Åb 1:6) 

- Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste – ti tusind 

tusinder og tusind tusinder i tallet. De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at 

få magt og visdom og styrke og ære og lov og pris. (Åb 5:11-12) 

- Se, min tjener får lykken med sig, han knejser, han ophøjes og løftes højt. (Esajas 52:13) 

 

 

FADERENS OG SØNNENS OG HELLIGÅNDENS ATTRIBUTTER  

 

 

# Fuldkommen, hellig, adskilt, ren:  

- Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30) 

- Jeres himmelske fader er fuldkommen. (Matt 5:48b)  

- For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og 

ophøjet over himlene. (om Jesus, Hebr 7:26) 

 

 

# Almægtig - hersker: 

- Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (Matt 28:18b) 

- Alt blev til ved (Ordet). (Joh 1:3a) 

-  (Jesus Kristus) som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og 

myndigheder og magter er blevet underlagt ham. (1 Peter 3:22) 

-  Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes. (Åb 12:10a) 

-  Derfor har Gud højt ophøjet Jesus Kristus og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu 

navn hvert knæ skal bøje sig … og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders 

ære. (Fil 2:9-11) 

- Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og 

pris. (Åb 5:12) 

- 

 

# Den eneste (suveræn): 

-    De er ugudelige … og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. (Judas 4b) 

 

 

# Nær alle steder samtidig (omnipresence): 

-  Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. (Matt 28:20b) 

-  For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt jer.  (Matt 18:20) 

-  Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: ”Se, dér er sandelig en israelit, som 

er uden svig.” Nathanael spurgte ham: ”Hvor kender du mig fra?” Jesus svarede ham: ”Jeg så 

dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.” Nathanael udbrød: ”Rabbi, du er 

Guds søn, du er Israels konge!” Jesus sagde til ham: ”Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så 

dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.”  

 (alvidende, og nær alle steder, Joh 1:47-50) 

-  Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer.  

 (ét med Faderen, nær alle steder, Joh 14:18) 

 

 

# Alvidende (omniscience): 

-  Nu ved vi, at du ved alt. (om Jesus, Joh 16:30a) 

-  Da Jesus I sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: “Hvorfor 

tænker I sådan I jeres hjerte? (alvidende, og nær alle steder, Mark 2:8) 

-  Den, der bedømmer mig, er Herren. … Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og 

åbenbare, hvad hjerterne vil. (om Jesus, 1 Kor 4:4b-5) 

-  For at de skal … nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds 

hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. (Kol 2:2b-3) 
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# Uforanderlig - evig og uendelig - fra evighed til evighed - ubegrænset stor - bryder alle grænser: 

-  Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (uforanderlig, Hebr 13:8) 

-  Jesus sagde til jøderne: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.”  

 (Joh 8:58) 

-  Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i 

evighedernes evigheder. (Åb 1:17b-18a) 

-  (Jesus) skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. 

(Luk 1:33) 

 

 

# Sønnen er verdens dommer: 

-    Hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer    

  Faderen. (Joh 5:22b-23a) 

-  Og Faderen har givet Sønnen magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. (Joh 5:27) 

-  For (Gud) har fastsat en dag en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed 

ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade 

(Jesus) opstå fra de døde. (ApG 17:31; 10:42) 

-  For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i 

livet, hvad enten det er godt eller ondt. (2 Kor 5:10. Matt 16:27) 
 

 

JESUS ER FULDKOMMEN GUD OG FULKOMMENT MENNESKE 

 

                                                                                                                  

# Læren om Jesu to naturer er alle kristne enige om: Jesus er fuldkomment menneske og fuldkommen 

Gud i én person! Hans person er Gud og menneske forenet på underfuld og skjult måde. 

     Hans guddommelighed antager menneskeligheden oveni. Den forvandles ikke, blandes ikke sammen.   

   Det guddommelige og det menneskelige i Jesus deles ikke, formindskes ikke, forstørres ikke, skilles 

ikke. 

     Han er én Kristus. Gud og menneske er én Kristus. Han er Gud af Faderens natur, og han er menneske 

af sin mors natur. 

     I alt det Jesus gør som Gud, er han samtidig menneske. I alt det han gør som menneske, er han samtidig 

Gud. 

 

Jesus Kristus ejer hele fylden af herligheds-attributter som Guds Søn. Dog bruger han dem og viser dem 

kun, når det er Faderens vilje for at tjene mennesker! I de tilfælde deler Faderen dem med ham. 

     I sin person forener Jesus almagt (Joh 3:35; 5:21. Matt 28:18b) og afmagt (Mark 6:5. Luk 22:43. Joh 

19:11).  

     Alviden (Joh 3:11-13; 2:25; 4:18,39. Matt 12:40; 20:18-19;21:2-3; 26:2,24,45) og begrænset viden 

(Mark 13:32. Luk 2:52). 

     Evighed (Joh 20:12,14a,19,27) og bundet i tid (1 Joh 1:1-2).  

   Nær alle steder (Joh 1:48-49. Matt 18:20; 28:20b), bundet til det sted hvor han færdes (Mark 7:24; 9:30; 

10:1). 

 

 

# Jesus siger Guds navn: Jeg er 

-  Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er!" (2 Mos 3:14) 

-  Kvinden sagde til Jesus: ”Jeg ved, at Messias skal komme” – det vil sige Kristus; ”når han         

   kommer, vil han fortælle os alt.” Jesus sagde til hende: ”Det er mig, den der taler til dig.”  

             (Joh 4:26) 

-  Derfor sagde jeg til jer: "I skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I 

dø i jeres synder." (Joh 8:24; 13:19) 

-  Jesus sagde til jøderne: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født." Da tog 

de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.  
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 (Joh 8:58-59) 

-  Da Jesus sagde: ”Det er mig,” veg tempelvagterne tilbage og faldt om på jorden. (Joh 18:6) 

-  Jesus sagde da: "Ja, jeg er, og I skal se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre hånd og 

komme med himmelens skyer.” Da sønderrev ypperstepræsten sine klæder og sagde: ”Hvad skal 

vi mere med vidner? I har selv hørt hans gudsbespottelse; hvad synes I?” Så fældede de alle den 

dom over Jesus, at han var skyldig tit døden." (Mark 14:62-64, DO 1948) 

-   Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han    

   er blevet hans tolk. (Joh 1:18) 

 

 

# Jesus tilbedes som Gud 

- Simon Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” (Matt 16:16) 

- Thomas svarede: ”Min Herre, og min Gud!” (Joh 20:28) 

- Så stenede de Stefanus, mens han bad: ”Herre Jesus, tag imod min ånd!” (ApG 7:59) 

- (Israelitterne) har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske – han, som er over alt 

og alle, Gud, være lovet til evig tid! Amen. (Rom 9:5) 

- Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, 

sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores. 

 (1 Kor 1:2) 

- Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn 

hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus 

Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2:9-11) 

 

 

# Sådan er Faderen og Jesus og Helligånden ét som Gud 1 

-  "Jeg og Faderen er ét." Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. ... Jøderne svarede 

Jesus: "Det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et 

menneske, gør dig selv til Gud." (Joh 10:30-31,33) 

- Den, der har set mig, har set Faderen. (Joh 14:9b) 

-  Faderen er i mig og jeg i Faderen. (Joh 10:38b; 14:11a; 17:21a) 

-  For et barn er født os, en søn er givet os og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal 

kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. (Esajas 9:5) 

-  Maria skal føde en søn, og du [Josef] skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra 

deres synder. (Jesus betyder: Gud frelser, Matt 1:21) 

-  ”Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel!” – det 

betyder: Gud med os. (Matt 1:23) 

-  Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. … 

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. (Joh 1.1b,14a) 

- !!!   Thomas svarede Jesus: ”Min Herre og min Gud!”(Joh 20:28) 

- !!! Hver tunge skal bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2:11) 

- !!! I Kristus bor hele guddomsfylden i kød og blod. (Kol 2:9) 

- !!! Mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, 

kommer til syne i herlighed. (Titus 2:13)  

- !!! Du er min søn … Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn … 

… til Sønnen [hedder det]: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens 

scepter. (Hebr 1:5,8) 

- !!! Ved vor Guds og frelsers, Jesu Kristi, retfærdighed. (2 Peter 1:1b) 

- !!!   Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som 

  er den Sande, og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det     

   evige liv. (1 Joh 5:20, Bruce) 

 

 

                     

    
1
 Jesus er Gud og menneske: Esajas 9:5a. Matt 1:23. Joh 1:1b,14. Joh 10:33. Joh 20:25,27-28. Rom 1:3. Rom 9:5a. Fil 2:6-8. 

1 Tim 2:5. 
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Septuaginta (oversættelse af GT til græsk i tiden før Kristus) oversætter konsekvent Jahve med græsk 

kyrios: Herren. Og Peter, Paulus og menigheden bruger 'Herre' (Jahve-navnet) om Jesus.  

 

 

# Jesus er ikke ’matematisk’ lig med (identisk) med Jahve 

- Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1) 

- Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30) 

Bibelen siger ikke ligeud, at Jesus er Gud. Så vi finder ikke at 'Jesus = Gud' - ligesom en ’matematisk’ 

lighed og identitet. Derimod er der udsagn i Bibelen, der er så tæt på, som muligt.  

 

 

 

 


