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?
. 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)
Med ordet ”Abba” udtrykker Jesus tæt fortrolighed og tillid til Faderen, samt gensidig og kærlig
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hengivenhed – det svarer til det intime og følelesbetonede ’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)
Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der
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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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