Herren Jesu karakter og væremåde kap 4
Glostrup Frikirke, bibeltimer tirsdag, Jesu person 4, kjh

Indledning
Gennemgangen her er ikke udtryk for ’herlighedsteologi’ – ’trosteologi’! Alt, der står her virker lyst og
herligt. Det er næsten for godt til at være sandt?? Mit udgangspunkt er sandheden i dette vers:
Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den
nåde, som I skulle få; de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som
Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle
følge. (1 Peter 1:10-11)

Jeg ønsker at se nogle konturer af Jesus.
I. JESU KARAKTER

-

Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes
evigheder. (Åb 11:15b)
Jeres himmelske fader er fuldkommen. (det er Jesus derfor også, Matt 5:48b)

Ikke! Derimod!
Jesus er anderledes end mange forestiller sig.
Han er ikke en ulykkelig, hellig mand, der aldrig ler. Han er ikke en negativ, tavs, indadvendt person.
Han er ikke en grusom dommer, der holder øje med os for at se, om vi morer os, og så siger, det må vi ikke.
Han er ikke en stiv skikkelse, vi kan se på nogle glasmalerier på kirkeruder. Han er ikke den, som fortæller
smukke tanker. Og han er normalt ikke den, gør gengæld, når han bliver dårligt behandlet.
Den Jesus, evangelierne tegner for vore øjne, er dynamisk og lyslevende! Der er en stærk virkelighed
over hans karakter. Mennesker bliver betaget af hans tiltalende personlighed.

Nogle forklaringer
# Jeg citerer nogle centrale vers om Guds karakter og overfører dem på Jesus!
Dette er begrundelsen:
Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30)
# F – står for Faderen. S – for Sønnen. Å – for Ånden.
# Versene står i Bibelens rækkefølge.

Sådan møder Jesus alle mennesker
# Jesus er de ti bud, især det dobbelte kærlighedsbud.
# Esajas 53 gennemtrænger al etik i GT og NT
# Jesus er alle de gode råd i Ordsprogenes Bog og i Salmerne.
# Han er hjertet og ånden i Bjergprædikenen.
# Han opfylder alle formaninger i GT og NT.
-

Da Jesus så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden
hyrde. (Matt 9:36)
Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker,
ven med toldere og syndere!”Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. (Matt 11:19)
Farisæernes disciple sagde: ” … Du gør ikke forskel på folk. (Mt 22:16. Mk 12:14. Lk 20:21)
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. (Luk 19:10)
Jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.” (om faderen, Joh 8:29b)
Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: ”Se, hvor Jesus elskede Lazarus.” (Joh 11:35-36)
Jesus er selv alle sine ’jeg er-ord’.
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Jesus er og viser selv ’livets ånds lov’ (Rom 8:2)
Men om Israel siger Esajas: Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt
folk. (Rom 10:21)
Det gør Jesus over for hver dansker og alle øvrige syv milliarder mennesker!
Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. (Rom 13:10a)
Heller ikke Kristus tænkte på sig selv. (Rom 15:3a)
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder
sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.
Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, udholder
alt.
(sådan er Jesus og Gud, 1 Kor 13:4-7)
Kristi mildhed og sagtmodighed. (2 Kor 10:1)
- !!!!! Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed.
(sådan er Jesus og Gud, Gal 5:22-23a)
Så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og
dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds
fylde nås. (Ef 3:18)
Lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. (sådan er Jesus og Gud, Ef 5:9)
Alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er værd at elske, hvad der er
værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.
(den anstændighed er Jesus og er Gud, Fil 4:8)
Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed,
mildhed, tålmodighed. (sådan er Jesus og Gud, Kol 3:12)
Derfor måtte (Jesus) i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og
trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har
lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. (og vil hjælpes, Hebr 2:17b-18)
For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en,
der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem
for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (Hebr 4:15-16)
En sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet
over himlene. (Hebr 7:26)
Hvad jeg ikke er og ikke kan, er og kan Jesus! Byt med Jesus!
Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede
ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham
for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.
(Hebr 12:2-3)
Visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig,
fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.
(sådan er Jesus og Gud, Jakob 3:17)
Kristus gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord,
da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der
dømmer retfærdigt. (1 Peter 2:22-23)
- F+S

NB! Jesu sindelag er det stik modsatte af et verdsligt, kødeligt sind – sml. med Rom 1:29-31.

Jesus er fuldkommen fri
Fri menneskeligt set: Født ind i en håndværker-familie er han helt fri for sociale fordomme. Selv om hans
folk er underlagt romersk besættelse, er han fuldstændig herre over sine egne kår.
Han er fri for frygt, herunder frygt for mennesker, fordi han er helt overgivet til Faderen. Han er også fri
for hovmod og falsk ydmyghed. Sikken et frit menneske!
Han trækker aldrig et sværd og afgiver aldrig sin stemme ved et valg. Alligevel er hans lære de mægtigste
våben til at reformere samfund og den enkeltes liv over hele verden lige siden. Han befrier aldrig en slave
og arbejder aldrig for kvindernes ligeberettigelse. Og dog er hans holdning og lære inspiration til de store
sociale reformer i den vestlige verden. Og gør ende på disse to uretfærdigheder samt mange andre.
Han virker aldrig uden for Palæstina. Alligevel fører hans holdninger til kvinder og mænd til nedbrydning
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verden over af fordomme på grund af hudfarve og klasse!
Fri åndelig set i sin tjeneste: Han tror fuldt og fast på GT. Men føler sig alligevel fri til i visse tilfælde at
nyfortolke dets generelle forskrifter.
I sin samvittighed er han helt fri. Han er uden synd og behøver derfor aldrig at fortryde noget - og har
aldrig en dårlig samvittighed. Og i forholdet til sin himmelske Fader er hans Ånd helt fri uden nogen afstand
til Gud af nogen art.
Han er den store befrier:
- F+S
Så hjælper Herren dem og udfrier dem, han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem, for
de søger tilflugt hos ham. (Salme 37:40)
- F+S Og led os ikke i fristelse, men fri os fra de onde. (Matt 6:13a)
- F+S Vor Fader friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. (Kol 1:13)
At fri os fra vore fjenders hånd. (Luk 1:74a)
Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab
til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for
at udråbe et nådeår fra Herren. (Luk 4:18-19 og Esajas 61:1-3a)
For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie (Joh 8:36).
Og også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den
frihed, som Guds børn får i herligheden. (Rom 8:21)
I blev købt dyrt. Vær ikke menneskers trælle. (1 Kor 7:23)
”Herren” er Ånden, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. (2 Kor 3:17)
Til den frihed har Kristus befriet os (Gal 5:1a).
Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden
i kærlighed. (Gal 5:13a)
For at (Jesus) med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen,
og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.
(Hebr 2:14b-15)
Lad os derfor træde med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for
en ond samvittighed. (Hebr 10:22a)
Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører,
men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. (Jakob 1:25)
Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af
forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. (2 Peter 1:4)

Én, der er så optaget af andres velfærd og ikke har tid til at bekymre sig om sit eget, er fri.
I det er der ikke plads til hensyn til sig selv eller personlige ambitioner. Derfor mestrer han enhver
situation.
Han befrier mennesker fra deres skyld og fra et dårligt selvbillede. Han kurerer dem for den åndelige
sygdom, som hærger deres personlighed: synd og ondskab. Og han kurerer dem for den fysiske sygdom, der
ødelægger deres helbred. Han befrier mennesker fra frygt, blot ved at han er dem nær og ved at sige:
"Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!" (Matt 14:27. Mark 6:50)
Fra hans ansigt og person stråler frihed hen imod de mennesker, han møder. Det gør godt for mange. Nogle
fornemmer, at de i hans øjne skuer ind 'i frihedens fuldkomne lov' (Jakob 1:25). Men andre hader ham for
det.
Han er fri ved afslutningen af sit liv: Jesus er fri til at beholde sit liv og have en behagelig tilværelse. Men
det gør han ikke! I stedet dør han i sin bedste alder. Hvorfor? Ikke fordi tempelsoldaterne til sidst får ram på
ham. Heller ikke fordi han bliver indviklet i intriger, han ikke kan slippe fri af.
Dog har han en lære, der skaber modstand. Den er modsatrettet og dog dybt befriende:
Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.
(Matt 16:25)
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Menneskesønnen ... er kommet for at ... give sit liv som løsesum for mange. (Matt 20:28)
Og han vælger at udføre dette af egen fri vilje.
Ved retssagen er hans hænder bundet. Er det ham, der er fanget, eller er det anklagerne? De er alle fanger
af misundelse, stolthed, jalousi, griskhed, selvretfærdig og had. Men han er helt igennem fri til at kunne sige
sandheden. Han dirigerer retssagen, ikke de.
Jesus står foran os som det mest frie menneske, der nogensinde har levet!
Efter prof F.F. Bruces mening er frihed kristendommens vigtigste sandhed!

I frihed sejrer han over sin modgang og sine fristelser
Frihed er opnået for alle mennesker ved Herren Jesus Kristus, frihed tilhører dem, der tager imod Jesus. Den
fantastiske sandhed er, at Herren Jesus, som er sandt menneske i historien, er fuldstændig sejrrig og fri i alle
områder af sit liv på jorden, hvor vi så ofte er bundet og bliver besejret.
Stolthed kunne have præget ham. For han er Guds søn, himlens og jordens skaber, og alligevel stiger dette
ham ikke én eneste gang til hovedet. I stedet for ydmyger han sig selv ind i døden, endda døden på et kors,
Fil 2:8.
Han oplever og besejrer lidelse. Han gør aldrig oprør mod det, men kommer lige igennem lidelse til sidst
uden at beklage sig.
Han bevæger sig frit blandt kvinder, taler med prostituerede på énmandshånd. Han kommer ind i deres hjem,
og til trods for ungdommens vitalitet og energi, falder han aldrig.
Han oplever og besejrer vrede. Hans retssag er total uretfærdig. Han bliver bespottet og forbandet, man
spytter på ham, alligevel forbliver han stille. Medens han nagles til korset, er de eneste ord, der kommer fra
hans mund: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” (Luk 23:34a)
Han oplever og besejrer ensomhed. Der er tidspunkter hvor han er alene og bliver misforstået.
Han oplever og besejrer modløshed og fortvivlelse. Hans jordeliv synes at være uden frugter. Tolv disciple
misforstår ham fuldstændig og flygter til sidst over efterlader ham alene med sine fjender.
”For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en,
der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd” (Hebr 4:15).
Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen med
de syv segl.” Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud
som slagtet … . (Åb 5:5)
Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog
ud fra sejr til sejr. (Åb 6:2)
Han sejrer på alle områder.
Han har vundet denne sejr for os – den er vores!
Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed?
Fare eller sværd? – som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for
slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. (Rom 8:35-37)
Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! (1 Kor 15:57)
Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. (Åb 2:7b)
Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen. (Kol 2:18a)
Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette,
og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. (Åb 21:6b-7)

Gud og Jesus er glad
- F+S Du elsker ret og hader uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine
lige. (Salme 45:7-8)
- F+S Du elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie.
(Hebr 1:9)
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-F
-

-

Efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud. (1 Tim 1:11)
I samme stund jublede [1948: frydede sig] Jesus i Helligånden og sagde: ”Jeg priser dig,
fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og
åbenbaret det for umyndige.(Luk 10:21)
For at min glæde kan være i jer. (Joh 15:11a)
Vores hjerte er bestænket med Jesu blod, og vores samvittighed er dermed befriet.
For at de fuldt ud må have min glæde i sig. (Joh 17:13b)
Åndens frugt er … glæde. (Gal 5:22a)
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! (Fil 4:4)
Vær altid glade. (1 Thess 5:16)
Glæd jer med de glade, græd med de grædende. (Rom 12:15)
Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt
korset. (Hebr 12:2a)

Og han kommer med det glade budskab til hele verden!
Jesu liv og lære er præget af en overflod af glæde, som overgår og forandrer al den lidelse og sorg, han
må bære. En strålende og triumferende glæde skinner gennem hele hans liv - også i de mørkeste øjeblikke.
Optimisme og glad tillid til sin himmelske far præger hans liv og tjeneste.
Glæde er en altid tilstedeværende virkelighed i Jesu liv og virke. Hvor end han kommer hen i Galilæa,
efterlader han glæde og håb i almindelige menneskers liv i deres huse og landsbyer.
Den kendsgerning, at Jesus tiltrækker almindelige mennesker viser, at han ikke er præget af forbud i sin
væremåde. Det viser, at opfattelsen af hans personlighed som 'sorgens mand' er blevet overbetonet før i tiden.
Havde han været en trist person og en glædes-dræber, ville han ikke have haft sådan den tiltrækning på
almindelige mennesker og på børn.
Når det er rigtigt at kalde ham en sorgens mand, er det lige så sandt at beskrive ham som glædens
menneske. Han sørger med de sørgende og glæder sig med de glade.
-

-

I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle,
en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlen.
(Hebr 12:22-23a)
Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse.
Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd
som på festens dag.” (Sefenias 3:16-17)

Atmosfæren af ren sprudlende velbefindende og feststemning, som omgiver hans offentlige tjeneste er blevet
godt beskrevet af Renan: "Han rejste rundt i Galilæa midt i en fortsat fest. ... Det blev betragtet som en glæde
og velsignelse, når han kom ind i et hus. Han gjorde holdt i landsbyerne og de store gårde, hvor han mødte
ivrig gæstfrihed. ... Mødrene ... bragte deres børn, så han kunne røre ved dem. Kvinder kom og hældte olie
på hans hoved og parfume på hans fødder."
”Han inviterer alle og enhver til sin fest-banket – folk fra gaden, fra bordeller, fra middelklasse-hjem, fra
ghettoer. … Gud er ikke en kold dommer, som siger: ”Forsvind!” Hen er en person som holder party og
siger: ”Kom!””
Et liv sammen med ham er det mest glade og givende og fyldige liv, nogen overhovedet kan leve.
Han er det mest glade menneske, der nogensinde har levet!

Jesus kommer med livet og håbet og hjælpen
I ham [Jesus] var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det
ikke [fik ikke bugt med det]. (Ordet er Jesus, Joh 1:5-6)
Sådan skal den, der spiser mig, leve i kraft af mig. (Joh 6:57b)
Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.
(Joh 6:63)
Den, der tro på mig, skal det gå, som Skriften siger: ’Fra hans indre skal der rinde strømme af
levende vand.’” (Joh 7:38)
Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og
have i overflod. (Joh 10:10)
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-Å
-Å
- F+S
-

Jesus sagde til Martha: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tro på mig, skal leve, om han end
dør. (Joh 11:25)
Jeg er vejen og sandheden og livet. (Joh 14:6)
Jeg lever, og I skal leve. (Joh 14:19b)
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)
For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt
liv. (Rom 6:4b)
Så at vi er tjenere i Åndens nye liv. (Rom 7:6b)
For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)
Det kødet vil, er død, og det Ånden vil, er liv og fred. (Rom 8:6)
Thi for mig er livet Kristus. (Fil 1:21b)
Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i
herlighed. (Kol 3:4)
Alt, hvad der behøves til lv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem
erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. (2 Peter 1:3b)
Den, der har Sønnen har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. (1 Joh 5:12)
Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette,
og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. (Åb 21:6b-7)
Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. (Åb 22:17b)
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb. (Jeremias 29:11)
For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er:
Kristus i jer, herlighedens håb. (Kol 1:27)
[Den kana’anæiske kvinde] kom og kastede sig ned for (Jesus) og bad: ”Herre, hjælp mig!” (Matt
15:25)
Straks råbte drengens far: ”Jeg tror, hjælp min vantro!” (Mark 9:24)
For jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse.
(Fil 1:19)
For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.
(og lider, Heb 2:18)
Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og
finde nåde til hjælp i rette tid. (Heb 4:16)

Han er præget af fred og hvile
Jesus sagde til hende: ”Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred, og vær helbredet for din
lidelse. (Mark 5:34)
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må
ikke forfærdes og ikke være modløst! (Joh 14:27)
Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men være
frimodige, jeg har overvundet verden. (Joh 16:33)
Kom Jesus og stod midt iblandt (disciplene) og sagde til dem: ”Fred være med jer!”
(Joh 20:19b)
Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus; han er alles
Herre. (ApG 10:36)
Kristus er vor fred. (fred mellem jøder og kristne hedninger, Ef 2:14)
Og ved (Jesus) at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved (Jesu) blod
på korset. (Kol 1:20)
Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol 3:15a)
Fred være med jer alle, som er i Kristus! (1 Peter 5:14b)
-F
Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til Guds hvile, har også
selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at
komme ind til den hvile. (Hebr 4:9-11a)
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-S

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit
åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres
sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. (Matt 11:28-30)

Ingen er mere følsom, nænsom, omsorgsfuld, vis og flittig end Jesus
Her ser vi den gode hyrde:
- F+S For dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter min får og holde øje med dem. Som hyrden
holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med
mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets
dag. … De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg
forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette
måde. … Jeg vil sætte én hyrde over dem, min tjener David; han skal vogte dem og være deres
hyrde. (Ezekiel 34:11-12,16,23)
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. …
Og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har
fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. …
Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. (Joh 10:14,3b-4,10b)
Og når han har fundet fåret, lægger han det glad på sine skuldre. (Luk 15:5)
Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får
uden hyrde. (Matt 9:36. Mark 6:34a DO 1948)
Ved hans sår blev I helbredt. For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæls hyrde og
tilsynsmand. (1 Peter 2:24b-25)
- F+S Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. (det er Jesus, Esajas 9:5)
- F+S Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigt ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og
gudsfrygts ånd; han lever og ånder i frygt for Herren. (Esajas 11:2-3a)
Jerusalem, Jerusalem! Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte
ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.
(Matt 23:37)
- Omsorg Og Jesus sagde til apostlene: ”Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.”
For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise (Mark 6:31).

Og hyrden er venlig og nænsom samt opmærksom over for andres behov!
Jesus tog Peters svigermors hånd, og feberen forlod hende (Matt 8:15).
Så tog Jesus barnets hånd og sagde til hende … : "Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!" Og straks
stod pigen op ... Jesus sagde, at hun skulle have noget at spise. (Mark 5:41-43)
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men
da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er deres. … Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og
velsignede dem. (Mark 10:13-14,16)
Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. (Joh 11:5)
- !!!
Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: ”Se, hvor han elskede ham.” (Joh 11:35-36)
Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de
stiller hende foran Jesus. … Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu
af ikke mere.” (Joh 8:3,11b)
Den Højeste er god mod de utaknemlige og onde. Vær barmhjertig, som jeres fader er
barmhjertige. (Luk 6:35b-36)
Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. (den rige mand, Mark 10:21a)
En forhenværende prostitueret får lov til af taknemmelighed at hælde salve på hans fødder.
Jesus er venlig og mild. Men det er den stærkes lidenskab, ikke den svages magtesløshed.
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Han er ydmyg og sagtmodig
Hans skikkelse før hans jordeliv:
Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
(Joh 17:5)
Det lignede en trone. Og foroven, på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud
som et menneske. … Rundt om ham var der stråleglans. (Ezekiel 1:26b,27b
Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn … Herredømme, ære og kongerige blev
givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme,
som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde. (Daniel 7:13a-14)
En, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved
og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild, og hans fødder
var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I
sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd, og hans
udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. (Åb 13b-16)
Og (Jesus) blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev
hvide som lyset. (Matt 17:2)
Selv om han er ét med Gud, bliver han Herrens lidende tjener i menneske-skikkelse:
(Kristus Jesus), som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at rov at være lig med Gud, men
gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han trådte frem som et
menneske, ydmygede han sig og blev lydig til døden, ja døden på et kors. (Fil 2:6-8)
Så rejser Jesus sig fra bordet og lægge sin kjortel, tager et klæde og binder 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)
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv
som løsesum for mange. (Matt 20:28)
I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I
kunne blive rige ved hans fattigdom. (2 Kor 8:9)
Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. (Hebr 5:8)
Jeg kalder jer ikke længere tjenere … jeg kalder jer for venner. (Joh 15:15a)
- !!!!
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 skuler sit ansigt for, foragtet, vi
regnede ham ikke for noget. (Esajas 53:2b-3)
Han er sagtmodig (spagfærdig):
Heller ikke Kristus tænkte på sig selv. (Rom 15:3a)
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for
jeres sjæle. (Matt 11:29)
(Min tjener) skændes ikke, han råber ikke, man hører ikkehans røst i gaderne. Det knækkede rør
sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. (Matt 12:19-20. Esajas 42:2-3)
Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. (Luk 23:34a)
En Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer
og finde sig i ondt. (om en kristen der virker med i menigheden, 2 Tim 2:24)
Jeg, som går for at være spagfærdig, når jeg er hos jer. (siger Paulus, 2 Kor 10:1b)
Oplysninger om situationer, som beskriver hans ydmyge liv:
(Maria) fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke
plads til dem i herberget. (Luk 2:7)
Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. (Luk 9:58b)
Det var Maria med tilnavnet Magdalene … og Johanna … og Susanna og mange andre. De
sørgede for dem af deres egne midler. (Luk 8:3)
Gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil
du finde en statér. Tag den og giv den for mig og dig. (til told og skat, Matt 17:27)
Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han havde
ladet hugge ud i klippen til sig selv. (Jesus har ikke sin egen grav, Matt 27:59-60a)
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Jesus ydmyger sig og omgås de ressourcesvage – se afsnittet forneden: ”Hans holdninger til mennesker.”

Han er vis
Men vi har Kristi tanker. (1 Kor 2:16b)
Jesus er alvidende. Han er logisk, har en sund fornuft og en god realitetssans. Hans viden er præget af
dybde og klarhed (Neill s 108).
Hans omgang med GT viser en dyb forståelse af og brug af dets ord og emner. Han mestrer det
hebraiske sprog i GT. Gamle ord herfra ligger parat i hans hjerte og på hans læber (Neill s 58). Han
bruger billeder og gentagelse (fx saligprisningerne, jeg er-ordene, Fadervor). Hans poetiske stil viser
også følsom sansning af naturen (Neill s 29 n – 30 ø).
Han har en bemærkelsesværdig evne til at iagttage. Og en skarp og præcis erkendelse af tingene, som
de er. Med andre ord en høj realitetssans (Neill s 108)!
Og han har en veldisciplineret evne til at afveje forskellige argumenter (muligheder eller situationer)
mod hinanden. Og vurdere den præcise vægt hver af de involverede faktorer skal have (Neill s 108).
Han har en skarp og præcis forståelse af menneskets sind, menneskelivet og samfundet (Neill s 45,
108). Og han taler dybsindigt om alle de store problemer, der omgiver menneskeheden.
Hvad han siger, og måden han siger tingene på, er gennemtænkt. Også den virkningsfulde måde, han
bruger argumenter på, viser, at han er intelligent. Hans brilliante samtalekunst og debatmetoder i at
besvare spørgsmål viser en forstand, der er hurtig og parat (Neill s 30 ø).
- F+S

-

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. (Esajas 9:5)
Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigt ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og
gudsfrygts ånd; han lever og ånder i frygt for Herren. (Esajas 11:2-3a)
For dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter min får og holde øje med dem. Som hyrden
holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med
mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets
dag. … De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg
forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette
måde. … Jeg vil sætte én hyrde over dem, min tjener David; han skal vogte dem og være deres
hyrde. (Ezekiel 34:11-12,16,23)
Men hvis nogen af jer står tilbage I visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle
rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. (Jakob 1:5)

Han er dynamisk og kreativ
Dynamisk er det nøgleord, som karakteriserer Jesus meget rammende!
“Jesus creates his own dimension, and will not allow himself to be fitted into any framework that we
have prepared for him” (Neill s 27 ø).
Fordi Jesus er uden synd, er han det eneste menneske, som kan handle spontant!
Hans ord er ikke banale og floskelagtige. Hans væremåde, gerninger og reaktioner er ikke farveløse.
Eksempelvis går han igennem en folkemængde, der vil kaste ham ned af en bjergside. Og nogen gange
bliver andre frustreret over hans handlinger og ord.
Han er gigantisk stor! Og han er den levende! Ingen i verdenslitteraturen har en skygge af den skønhed,
den sandhed, den individualitet, den uforgængelighed, som han viser!
Hvor behagelig er hans tanker ikke! Børn kan ikke modstå Jesus. Han kan finde skønhed i liljer, glæde i
tilbedelse og muligheder i problemer. Han tilbringer dage i selskab med skarer af syge mennesker og har
stadig ondt af dem. Han bruger mere end tre årtier på at vade gennem vores synds skidt og snavs, men ser
stadig så meget skønhed i os, at han vil dø for vores fejltagelser. (Max Lucado)
Men kronen på Kristi karaktertræk er dette: Hans hjerte er dybt og fuldkomment åndeligt! Hans tanker
genspejler hans intime forhold til Faderen! Han siger:
"Tro mig, at jeg er Faderen, og Faderen er i mig." (Joh 14:11)
Hans første nedskrevne prædiken begynder med ordene: "Herrens ånd er over mig" (Luk 4:18). Han bliver
født af Ånden (Matt 4:1) og er "fyldt af Helligånden" (Luk 4:1). Han vender tilbage fra ørkenen "i Åndens
kraft" (Luk 4:14).
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Han tager initiativet:
Pludselig står han med flere tusinde sultne mennesker. Han tager initiativet og organiserer tingene –
skaren skal sætte sig i mindre grupper. Ved et mirakel er der mad nok, som disciplene deler ud
Kreativ:
-

En kvinde er grebet i ægteskabsbrud - Joh 8:4-11.
Mønten i fisken til skat – Matt 17:27.
Disciplene har intet fanget, på hans ord kaster de ud og får mange fisk – Luk 5:5-11.
Peter får lov til at træde ud på bølgerne - Matt 14:22-33.
Han helbreder Peters hjerte med imponerende visdom – Joh 21:15-19.
Se også Luk 22:31-32. 147:3. 5 Mos 28:47a. 1 Krøn 29:18b.

Jesus er mandig
# Han hedder Løven af Judas stamme og Guds Lam (Åb 5:5-6)
# Der tales om Lammets vrede (Åb 6:16b).
# Jesus er mandig, han har plyndret Djævelen for at befri mig!
# Han er Fuld af nåde og sandhed, siger Johannes (Joh 1:17b).
# Jesus er gentleman! Det perfekte, forbillede fra himlen på en gentleman!

Jesus er en mand! en handy-man. Som håndværker har han selv fældet træstammer og transporteret dem
hjem til værkstedet. Han er vant til al form for vejrlig. Han går omkring 4.000 km i løbet af sin offentlige
tjeneste.
Han er mand, når det virkelig gælder! ’Jesus was a GENTLE-man, but He was none the less a gentleMAN.’ Jesus er en gentleman! Det perfekte, forbillede fra himlen på en gentleman!
Han forfølger sine idealer, og viser mod og handlekraft og lidenskab.
Han er en stærk mand, som frivilligt taler ord, som omgående får frygtelige og smertefulde følger.
Alligevel tilbageholder han ikke ét ord, som Faderen giver ham af frygt for mulige følger.
I flere situationer viser han ingen frygt. Han kan forudse følgerne af sine handlinger, men fortsætter
alligevel ufortrøden.
Her er eksempler på dette:
Ypperstepræsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lære. Jesus svarede: ”Jeg
har talt til verden i fuld offentlighed; jeg har altid undervist i synagoger og på tempelpladsen,
hvor alle jøderne kommer sammen, og i det skjulte har jeg intet talt.. Hvorfor spørger du mig?
Spørg dem, der har hørt mig, hvad jeg har talt til dem; de ved jo, hvad jeg har sagt.” Da Jesus
sagde det, var der en af tempelvagterne, som stod ved siden af, der gav Jesus et slag i ansigtet
og sagde til ham: ”Er det en måde at svare ypperstepræsten på?” Jesus svarede: ”Har jeg sagt
noget forkert, så bevis, at det er forkert; men er det rigtigt, hvorfor slår du mig så?” Anna sendte
ham så bundet til ypperstepræsten Kajfas. (Joh 18:19-24).
Da tiden var ved at være inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod
Jerusalem som målet for sin rejse. (målbevidst, Luk 9:51)

Menneskesønnen bliver moralsk forarget og viser hellig vrede: Forretningsfolk tjener penge ved
handelsboder i templet. Jesus kalder dette roderi ’en markedsplads’ (Joh 2:16b) og ’en røverkule’ (Luk
19:46b).
Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han
spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. (Joh 2:15)
Jesus viser her Faderens væsen:
Dér ser du Guds godhed og strenghed. (Rom 11:22a)
Bliv blot vrede, men synd ikke. (Ef 4:26a)

Jesus er overraskende radikal i sine krav, der er alvor i hans fordømmelser, der er dybde i hans had til synd!
En rasende synagoge-forsamling vil styrte ham ned af et bjerg:
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- !!!

-

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen
og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Han banede
sig vej imellem dem og gik. (Luk 4:28-30)
Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: ”Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere?
(Matt 22:18)

Han viser mod i tilspidsede situationer:
Med mands mod dømmer han hykleriet hos de herskende nøglepersoner og religiøse ledere: Ve
jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld.
Derfor skal I dømmes så meget hårdere. Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over
sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til
Helvede som I selv. …
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men
indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud
for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. …
Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål
fuldt. Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?
(Matt 23:14-15,27-28,31-33)
Da de jødiske vagter kommer for at arrestere ham, går han ud til dem og får at vide, at de leder
efter Jesus af Nazaret:
Da Jesus sagde: ”Det er mig,” veg de tilbage og faldt om på jorden. …”Det er mig; det har jeg
jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå”. (Joh 18:6,8)
På tempelpladsen så Jesus dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede
penge. Jesus lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og
okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer,
sagde han: ”Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!” Hans disciple
kom i tanker om, at der står skrevet: ”Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.” (Joh 2:14-17)
Og Pilatus gik ind i borgen igen og sagde til Jesus: ”Hvor er du fra?” Men Jesus gav ham
intet svar. Pilatus sagde til ham: ”Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at
løslade dig og magt til at korsfæstedig?” Jesus svarede ham: ”Du havde ikke nogen som helst
magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. (Joh 19:9-11a)
Jesus viser sig som et modigt mandfolk, da det virkeligt gælder - i hans livs værste lidelse og vanære ved
korsfæstelsen!

Flere situationer, hvor han er modig:
Voldsomt uvejr:
Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. … Da rejste Jesus sig og
truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. (Matt 8:24,26b)
Da rejste Jesus sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og
sagde: "Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?" (Matt 8:26b-27)

Han helbreder:
Jesus gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædike evangeliet om Riget og
helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom
til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte,
månesyge og lamme, og han helbredte dem. (Matt 4:23-24)
Jesus rakte hånden ud, rørte ved den spedalske og sagde: ”Jeg vil, bliv ren!” Og straks blev
han renset for sin spedalskhed. (Matt 8:3)
Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troede!” Og hans tjener blev
helbredt i samme time. (Matt 8:13)
-

Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de
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-

syge, og bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle der rørte ved ham,
blev frelst. (Matt 14:35-36)
Dér var en kvinde, som i atten år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude
af stand til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde: "Kvinde, du er
løst fra din sygdom." Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. ...
Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele atten år, burde hun ikke løses af
denne lænke på sabbatten?" (Luk 13:11-13,16)

Han plyndrer den Onde voldsomt og fuldkomment – og sejrer overlegent:
Om dom: at denne verdens fyrste er dømt. (Joh 16:11)
Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. (1 Joh 3:8b)
Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit
triumftog i Kristus. (Kol 2:15)
Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben
om ham som en duft. (2 Kor 2:14)
Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde
verden, efter Guds, vor Faders, vilje! (Gal 1:4)
Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. (Judas 23a)
Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have
bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (Matt 12:29)
Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans ejendele uden først at
have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus. (Mark 3:27)
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8:36)
Nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres
anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved Lammets
blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden.
(Åb 12:10-11)
Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. (Åb 5:5)
[Satan siger til Gud:] Men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok
forbande dig op i dit åbne ansigt!” Da sagde Herren til Satan: ”Nu får du magten over ham;
men skån hans liv!” … Satan ramte Job med ondartede bylder fra isse til fod.
(Job 2:5-6,7b. Og 1:12)

Han er modig over for dæmoner
Jesus truede ad ånderne og sagde: ”Ti stille, og far ud af ham!” Den urene ånd rev og sled i ham,
gav et højt skrig fra sig og fór ud af ham. …
Selv de onde ånder befaler han over, og de adlyder ham!” …
Jesus tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. (Mark 1:25-26, 27b,34b)
Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilæa og uddrev dæmonerne. (Mark
1:39)
Manden holdt til i gravene … han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde
han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham; hele
tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og
slog sig selv med sten. …
Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med
høj røst: "Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den Højestes søn! Jeg besværger dig for
Guds skyld: Pin mig ikke!" Jesus havde nemlig sagt til ham: "Du urene ånd, far ud af manden."
Og han spurgte ham: "Hvad er dit navn?" Han svarede ham: "Legion er mit navn, for vi er mange."
Og de tiggede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egnen. Dér ved bjerget gik der en stor
flok svin og fandt føde; og dæmonerne bad Jesus: "Send os over i svinene, så vi kan fare i dem."
Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på
omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. … og alle undrede sig. (Mark
5:3-13,20b)
... truede Jesus ad den urene ånd og sagde til den: "Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far
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ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!" (Mark 9: 25b)

Han sejrer over døden:
Men Gud vil løskøbe mit liv, han vil drage mig ud af dødsrigets magt. (Salme 49:16a)
- Opvække Men da skaren var jaget bort, gik Jesus ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op.
(Matt 9:25)
- Opvække Og Herren gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: ”Unge mand, jeg
siger dig: Rejs dig op!” Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans
mor. (Luk 7:14-15)
- Opvække Da Jesus havde sagt det, råbte han med høj røst: "Lazarus, kom herud!" Og den døde kom ud, med
strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde
til dem: "Løs ham og lad ham gå." (Joh 11:43-44)
Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? (1 Kor 15:54b-55)
Kristus Jesus, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.
(2 Tim 1:10b)
Siden børnene alle er af kød og blod, måtte Jesus også blive ligesom de, for at han med sin død
skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt
for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. (Hebr 2:14-15)
Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. (Åb 20:14)

Han er beslutsom, målrettet, fattet, afgjort:
Da tiden var inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet
for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen; de gik af sted og kom ind i en samaritansk
landsby for at forberede hans ankomst. Men dér ville de ikke tage imod ham, fordi han var på
vej mod Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: ”Herre, vil du have,
at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?” Men han vendte sig om og
satte dem i rette. Så gik de til en anden landsby. (Luk 9:51-56)

Han trækker aldrig et sværd:
Da sagde Jesus til ham: ”Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for
sværd. (Matt 26:52)
I samme øjeblik sagde Jesus til skarerne: ”I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde
mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I
har ikke grebet mig. (Matt 26:55)
Og Pilatus gik ind i borgen igen og sagde til Jesus: ”Hvor er du fra?” Men Jesus gav intet svar.
Pilatus sagde så til ham: ”Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og
magt til at korsfæste dig?” Jesus svarede ham: ”Du havde ikke nogen som helst magt over mig,
hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd.
(Joh 19:9-11)

En dag kommer han i denne skikkelse fra himlen:
Menneskesønnens hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som
luende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som
lyden af vældige vande. (Åb 1:14-15)
Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri
skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: "Fald ned over os og skjul
os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. (Åb 6:15-16)
Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og
Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som luende ild, på hovedet
har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. ...
Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem
med jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredens vinperse. På sin kappe og på
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sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes konge og Herrernes Herre. (Åb 19:11-12,15-16)

Hans karakter er velafbalanceret
Jesus elsker alle mennesker med lidenskab! Samtidig er han overraskende radikal i sine krav, der er alvor i
hans fordømmelser, der er dybde i hans had til synd!
Han er alvorlig og højtidelig uden at være melankolsk. Han er glad uden at være pjanket.
”Der er balance i hans liv. En perfekt balance mellem handling og eftertanke … . Blandingen af ømhed
og det barske, af lidenskab og ligefrem tale, af munterhed og alvor er enestående. Han føler sig lige godt
tilpas i en fattig hytte og i et palads, sammen med en angrende call-girl, en stridbar fisker eller en egoistisk
embedsmand. Og utroligt nok er han altid herre i enhver situation på en stille måde: i perfekt balance.”
(Michael Green)
”Han forener i sig kvaliteter, som normalt holdes adskilt. Uden at tøve kombinerer han autoritet uden at
hævde sig selv. Mod midt i fare. Ømme følelser. Med hård dom over den selv-tilfredse og selvglade.
Med vindende venlighed over for syndere og outsiders.” (Neill s 28 ø)

Hans oprigtighed er kompromisløs
Jesus skjuler ikke korset for bedre at kunne vinde flere disciple. Han understreger omkostningerne ved
at følge ham. Så ingen forlader alt og følger ham uden lejlighed til at tælle omkostningerne. Hans
efterfølgere bør være intelligente frivillige. At følge ham involverer en kærlighed, som overgår
kærligheden til far og mor, samt kone og børn.
Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel (Luk 14:27).

Han har en bemærkelsesværdig selvkontrol
Jesus viser i sit liv Bibelens formaninger.
Åndens frugt er … selvbeherskelse. (Gal 5:23a)
Kærligheden … hidser sig ikke op. (1 Kor 13:5)
(Min tjener) skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. (Matt 12:18)
Også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge hans fodspor:
Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord,
da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ha, der
dømmer retfærdigt. (1 Peter 2:21b-23)
(I en samaritansk landsby) ville de ikke tage imod (Jesus), fordi han var på vej mod Jerusalem.
Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: ”Herre, vil du have, at vi skal sige, at der
skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?” Men han vendte sig om og satte dem i rette. (Luk
9:53-55)
Da kom (en stor skare) hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. En af dem, der var sammen
med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret
af ham. Da sagde Jesus til ham: ”Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal
falde for sværd. (Matt 26:50b-52. Luk 22:49)
Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab.
(Ef 4:31)
En tilsynsmand skal være … ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig
eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. (sådan lever Jesus, 1 Tim 3:2-3)
Hold dig fra de tåbelige og hidsige diskussioner; du ved, at de kun fører til stridigheder, og en
Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer
og finde sig i ondt. (2 Tim 2:23-24
Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på, ikke
egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændig fortjeneste. (Titus 1:7)
-

De må ikke forhåne nogen eller være stridbare, men skal være milde og vise sagtmodighede
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mod alle. (det overholder Jesus, Titus 3:2)
Ikke én eneste gang viser han det mindste tegn på mangel på selvkontrol. Selv om han får stærke følelser,
præger rolig magt og selvbeherskelse hans ord og handlinger.
Et stærkt menneske kan i nogen grad styre sine tilskyndelser samt kontrollere sine følelser ved
undertrykkelse.
Men i Jesus er der ingen modsigelse mellem det frivillige og det ufrivillige, det ubevidste og det
kontrollerede. Alle manifestationer af hans indre liv er troværdige og sande. Og hele tiden forøger de
vores ærbødige respekt for ham og hans majestæt.

Han er lydig, pligtopfyldende, udholdende og flittig i sin gerning
Travle dage er typiske: Matt 12:22 til 13:53. Mark 3:20 til 4:41.
- Morgen Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde
sted og bad dér. (Mark 1:35)
- Morgen Ved daggry var han atter på tempelpladsen; hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned
og underviste dem. (Joh 8:2)
- Aften Da det blev aften, bragte de mange besatte til ham. (Matt 8:16a)
I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud.
(næste dag vælger han de tolv, Luk 6:12)
- Nat
Der var der et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han
kom til Jesus om natten. (Joh 3:1-2a)

For at hjælpe en nødstedt glemmer han:
- Mad
I mellemtiden sagde disciplene til ham: ”Rabbi, kom og spis!” Men han sagde til dem: ”Jeg har
mad at spise, som I ikke kender til.” Da sagde disciplene til hinanden: ”Mon nogen har givet
ham at spise?” Jesus sagde til dem: ”Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, of
fuldføre hans værk. (Joh 4:31-34)
- Hvile Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de
havde lært folk. Og han sagde til dem: ”Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og
hvile jer lidt.” For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.
(Mark 6:30-31)
- Smerte Og den anden forbryder sagde: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus sagde til
ham: ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” (Luk 23:42-43)

Dette udgør hans arbejde:
- Lære
Matt 5 til 7.
- Lære
Men vi har Kristi tanker. (1 Kor 2:16b)
- Prædike Jesus sagde til dem: ”Lad os gå andre steder hen, til landsbyerne heromkring, så jeg også kan
prædike dér; det er derfor, jeg er draget ud.” Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger
i hele Galilæa og uddrev dæmonerne. (Mark 1:38-39)
- Oplære Matt 10. Luke 10
- Hjælpe Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses’ lov ikke skal brydes, hvorfor er I så
vrede på mig, fordi jeg gjorde et helt menneske rask på en sabbat? Døm ikke efter det ydre, men
fæld en retfærdig dom!” (Joh 7:23-24)
- Uddrive Og dæmonerne bad Jesus: ”Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem.” Det gav han dem
lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene … og alle undrede sig.
(Mark 5:12-13a,20b)
- Helbrede Men til officeren sagde Jesus: ”Gå, det skal ske dig, som du troede!” Og hans tjener blev
helbredt i samme time. (Matt 8:13)

- Helbrede Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de
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- Opvække
- Opvække
- Opvække

- Opvække

syge, og bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle der rørte ved ham,
blev frelst. (Matt 14:35-36)
Men da skaren var jaget bort, gik Jesus ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op.
(Matt 9:25)
Så tog Jesus barnets hånd og sagde ti hende … : ”Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!” Og
straks stod pigen op … Jesus sagde, at hun skulle have noget at spise. (Mark 5:41-43)
Og Herren gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: ”Unge mand, jeg
siger dig: Rejs dig op!” Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans
mor. (Luk 7:14-15)
Råbte Jesus med høj røst: ”Lazarus, kom herud!” Og den døde kom ud. (Joh 11:43b-44a)

Han tager sig af den enkelte og en flok mennesker:
Og (hyrden) kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. … Jeg kender mine får.
(Joh 10:3b,14b)
Hvis en af jer har hundrede får og mister ét af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i
ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det,
lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer
sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg
siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig … . (Luk
15:4-7a)
Zakæus ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var af lille vækst. …
Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dak skal jeg
være gæst i dit hus!” … For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.
(Luk 19:3,5,10)
Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til alle
Paulus’ ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun dem til sig. (ApG 16:14)
Og Jesus så på den [velhavende] og fattede kærlighed til ham. (Mark 10:21a)
Straks nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og sejle i forvejen over til den anden
bred, til Betsajda, mens han selv sendte skaren bort. Og da han havde taget afsked med dem …
(det tager han sig god tid til, Mark 6:45-46a)

Han ser og holder øje med alle kristne hele tiden og med alle mennesker;:
- F+S ”Du er Gud, der ser.” (1 Mos 16:13a)
- F+S Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. (Salme 34:9)
- F+S Herre, du kender mig og ser mig, du ransager mit hjerte. (Jeremias 12:3a)
Og Jesus fæstede sine øjne på sine disciple og sagde … . (Luk 6:20a, DO 1948)
- F+S Den, der har set mig, har set Faderen. (Joh 14:9b)
- F+S Herrens øjne hviler på de retfærdige. (1 Peter 1:12a)

Han beder hele tiden for os:
Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at
din tro ikke skal svigte. (Lukas 22:31-32a)
Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds
højre hånd og går i forbøn for os. (Rom 8:34)
Og gør tjeneste ved helligdommen. (Heb 8:2a)
Kristus gik … ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os.
(Heb 9:24)
Fordi Jesus altid lever og vil gå i forbøn for os. (som ypperstepræst, Heb 7:25)
I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæls hyrde og tilsynsmand. (1 Peter 2:25)

Mere om hans moral:
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- Upartisk Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker,
ven med toldere og syndere!” Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger.
(Matt 11:19)
- Venlig En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem
rigtigt, kom hen … . … Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham: ”Du er ikke
langt fra Guds rige.” (Mark 12:28a,34a)
- Venlig Over for en samaritanske kvinde, Joh 4:7-30.
- Høflig
… mens han selv sendte skaren bort. Og da han havde taget afsked med dem … .
(Mark 6:45b-46a)

Desuden er Jesus: Flittig, hengiven, pligtopfyldende, tager tingene nøje, holder aftaler, er redelig i
pengesager!
- Lydig
- Lydig
- Lydig
- F+S
- F+S
- Lydig
- Lydig
- Lydig
- Lydig

Men Jesus sagde til jøderne: ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.” (Joh 5:17)
De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det hedder i dag.
(Joh 9:4a)
Og det har min fader påbudt mig at gøre. (i en anden sammenhæng, Joh 10:18b)
Hvem har givet (den Almægtige) ansvaret for jorden? (Job 34:13a)
Hvem gav (den Almægtige) tilsyn med jorden, hvem vogter mon hele verden?
(Job 34:13, DO 1931)
Ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. (Fil 2:8)
Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. (Hebr 5:8)
Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b)
Jesu disciple kom i tanker om, at der står skrevet: ”Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.”
(Joh 2:17)

II. MERE OM JESU VÆREMÅDE OVER FOR ANDRE

NB! I alle ting har og bruger Jesus udelukkende sig selv !!

Med fuldkommen kærlighed favner han hele menneskeheden, hver og én
Al form for ægte og sand kærlighed udspringer fra Gud:
Gud er kærlighed. (1 Joh 4:16b)
Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. (Mark 10:18b. Salme 34:9)
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)
[Den Højeste] Han er god mod de utaknemlige og onde. (Luk 6:35b)
# ’Ejegod er Gud’ (citer sangen)
Ingen har i kød og blod været den kærlighed som Jesus er! Hos Jesus finder vi kærlighed i sin mest
fuldkomne form! Det er ikke den opdigtede og falske kærlighed, vi ser i filmverdenen fra Hollywood. Men
Guds stærke kærlighed, der aldrig kan dø!
Først og fremmest elsker Jesus sin Far:
Jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. (Joh 14:31b)
Dernæst kærlighed til alle:
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.
(Joh 15:9. 1 Joh 2:5. 1 Joh 4:18)
Større kærlighed har ingen end at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner.
(Joh 15:13-14a)
17

-

Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. … Kristus
har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den … . (Ef 5:2b,25b)
Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2:20b)
Jeg elsker jer. (Åb 3:9b)
Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. (Ef 3:19a)
(Jesus Kristus), som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod. (Åb 1:5b)
Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. (Joh 13:1b)
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken … eller
… kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. (Rom 8:37-39)

Ingen har undervist om den kærlighed, sådan som Jesus gør det. Og hele Jesu liv og gerning er badet i
udadvendt kærlighed til alle mennesker - på en fuldstændig uselvisk måde - og uden at blive træt af at elske!
Heller ikke Kristus tænkte på sig selv. (Rom 15:3a)
Hvis han kun havde tanke for sig selv? (Job 34:14a)
Han viser også kærlighed til dem af sine venner, som er upålidelige, og som skuffer. Og elsker de utiltalende:
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. (Luk 19:10)
Og når han har fundet fåret, lægger han det glad på sine skuldre (Luk 15:5).
Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se, den frådser og dranker,
ven med toldere og syndere. (Matt 11:19a)
Og Jesus så på ham [den rige mand] og fattede kærlighed til ham. (Mark 10:21a)
Ved personlig venskab gennemfører Jesus frelsen af et menneske!
Han viser kærlighed ved enhver lejlighed. Hvad enten det gælder den rige unge mand, der er så fanget af sin
rigdom, at han ikke kan blive Jesu discipel på grund af omkostningerne. Eller det gælder tiggeren ved vejen,
der råber om hjælp. Han viser kærlighed til de mange triste skæbner i samfundet: svindlere, prostituerede.
Kærlighed til outsiderne, fx samaritanerne, jøderne afskyr. Til de hjælpeløse, til fortvivlede blinde og til
børnene. Til de spedalske med deres ækle sår. Han rører ved dem! Sikken en vanvittig kærlighed! Og
kærlighed til hans fjender: "Fader tilgiv dem; for de ved ikke, hvad de gør!" (Luk 23:34) råber han, mens de
slår naglerne i hans hænder og fødder på korset.
”I de tre år, hans tjeneste varer, viser han, hvordan hans kærlighed til hans venner er: tålmodig, overbærende,
uden nogen krav, mild, lidenskabelig, altid yderst troværdig, stærkere end selve døden. Dette og ikke mindre
er det ideal, han sætter for dem, der ønsker at følge ham. Det er det venskab, han stadig viser over for dem,
som er villige til at følge ham, og som de oplever fra dag til dag i deres opgaver.” (Neill s 130)
Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. (Joh 13:34-35)
Med sine udstrakte arme på korset favner han (i overført betydning) hele menneskeheden! Ikke nogle
mennesker, men alle mennesker. Sådan elsker Jesus virkelig! Ikke noget af tiden, men hele tiden. Hvor er
han dog et lys for den selviske menneskehed i sit mørke!
-

Men om Israel siger (Esajas): Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt
folk. (Rom 10:21)

Sådan er Jesus:
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder
sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke
nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt,
håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. (1 Kor 13:4-8a)
NB! Eksempelvis elsker Jesus os for meget til at efterlade os til os selv!
Han velsigner
- F+S Herren sagde til Abram: ” … I dig skal alle jordens slægter velsignes.” (1 Mos 12:1a,3b)
- F+S Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren
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løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem.
(Arons velsignelse, 4 Mos 6:24-27)
Om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger
Hærskarers Herre. (Malakias 3:10b)
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens
åndelige velsignelse. (Ef 1:3)
”Lad de små børn komme til mig … for Guds rige er deres. … Og han tog dem i favn og lagde
hænderne på dem og velsignede dem. (Mark 10:14b-16)

Hans holdninger til mennesker
Hans holdning er anderledes. To grupper af mennesker hilser han særlig velkommen - hvorved han er
anderledes end sin samtid. Han respekterer kvinder, og de er ham hengivne. Til tider er han også omgivet af
små børn, der glade sidder på hans knæ. Og så fremholder han småbørnene for de voksne og siger, at de skal
tage imod Guds rige som børn. Religiøse ledere derimod er alt for højtidelige og selvbevidste til at opfatte
børn som andet end forstyrrende elementer.
På Jesu tid blev børn ikke regnet for ret meget. Men mødre bringer deres børn, som sidder på hans knæ
for at blive velsignet:
Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. (Mark 10:14b) Og han tog de små børn i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. (Mark 10:16)
Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig (Matt 18:5).
Jesus giver kvinder en vigtig og ophøjet plads. Han har en total anderledes holdning til kvinder – i
modsætning til samtidens holdning, som jøder og hedninger viser dem. Derfor er han lige åben for kvinder
og mænd:
Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for
ham. (Matt 27:54
Sammen med Jesus var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og
sygdomme. (Luk 8:2)
Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. … En samaritansk kvinde
kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke.” … Den samaritanske
kvinde sagde til ham: ”Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at
drikke?” – jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. (Joh 4:6-7,9)
Han prioriterer Guds værdier højere end menneskenes stolthed og pral:
Da sagde Jesus til farisæerne: ”I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender
jeres hjerter. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne.
(Luk 16:15)
Derfor agter han hjertets motiver højere (fx sandhed, barmhjertighed), end ydre regler, som ofte fremmer
noget uægte og dømmesyge. Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens
skyld (Mark 2:27). Nogle hårdhjertede, hykleriske farisæere møder strenghed hos ham (Mark 12:3840):
Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.
(Matt 23:28b)
Følgende er farisæernes eget vidnesbyrd om ham (de smigrer også):
Farisæerne kom hen til Jesus og sagde til ham: "... Du gør ikke forskel på folk." (Mark 12:14)
NB! Jesus snobber hverken opad eller nedad!
Således bedømmer vi fra nu af ikke nogen efter kødet. (2 Kor 5:16a, DO 1948)

Hans reaktioner er varierede - sådan her reagerer Jesus over for en bestemt rig:
Og Jesus så på (den rige mand) og fattede kærlighed til ham (Mark 10:21).
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De ressourcesvage, hjælpeløse, forkomne, utiltalende, nødstedte og de, som samfundet behandler som
de uønskede, byder han særligt velkommen til at komme til sig (Neill s 61).
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav
ondt af sig og sagde: ”Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. (Luk 15:1-2)
Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: se den frådser og dranker,
ven med toldere og syndere!” Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. (Matt 11:19)
- !!!!! For Herren viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød; han skjulte ikke sit ansigt for ham
men hørte, da han råbte om hjælp. … De ydmyge skal spise og mættes, de der søger Herren, skal
lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. (Salme 22:25,27)
I din godhed sørgede du for de hjælpeløse, Gud. (Salme 68:11b)
Gud redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte, som ingen hjælper. Han forbarmer
sig over svage og fattige, han redder de fattiges liv, fra undertrykkelse og vold udfrier han dem,
deres blod er dyrebar i hans øjne. (Salme 72:12-14)
Den undertrykte skal ikke vige i skændsel; den hjælpeløse og fattige skal lovprise dit navn. (Salme
74:21)
En letlevende kvinde, som er afsløret og tavs, møder hans sandhed og genoprejsning:
Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.” (Joh 8:11b)
Om kvinden i farisæerens hus står der:
Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at (Jesus) sad til bords i
farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham
ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og
hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. … Hendes mange synder er tilgivet, siden hun
elsker så meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. (Luk 7:37-38,47)

Han er åben over for alle mennesker
Han er altid på vej ud til medmenneskene!
He is in the people-bussines!
Han søger personlig venskab, fatter sympati, er høflig, beder for andre.
Han har en gave til at opbygge relationer. Han viser en bemærkelsesværdig evne til med en
enorm livskraft at drage mænd og kvinder til sig. Og de forbliver loyal over for ham i gode og
onde dage (Neill s 26). Så har jeg problemer med at opbygge relationer, kan jeg få hjælp fra ham
til at lære dette – Jesus, der er ekspert på dette område! (Green: ”Why bother.” s 50 m)
Han passer til alle typer mennesker til alle tider!
Han omgås og taler lige let med alle.
Jesus er det mest elskede menneske i historien!
Han føler sig hjemme i templet, men også i enkle omgivelser. Han kan lide mange mennesker, men elsker
også ensomhed.
Han føler sig hjemme blandt almindelige mennesker. Kvinder og mænd af alle slags. Folk fra gaden,
uuddannede, håndværkere, intellektuelle, topfolk.

Han er ven med syndere
Da kom Peter til Jesus og spurgte: ”Herre, mange gange skal jeg tilgive min broder, når han
forsynder sig imod mig? Op til syv gange?” Jesus svarede ham: ” Jeg siger dig, ikke op til syv
gange, men op til syvoghalvfjerds gange. (det gør Gud, når vi bekender synd; Matt 18:21-22)
Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og
hans disciple. … Men da Jesus hørte det, sagde han: ”De raske har ikke brug for læge, det har de
syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige: ’Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.’ Jeg er ikke
kommet for at kalde retfærdige, men syndere. (Hos tolderen Matthæus, Matt 9:10,12-13)
Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og drankler,
ven med toldere og syndere!” Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. (Matt 11:19)
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Senere sad Jesus til bords i (Levis) hus, og mange toldere og syndere sad til bords med ham og
hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han
spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: ”Hvorfor spiser han sammen med
toldere og syndere?” Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: ”De raske har ikke brug for læge,
det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.” (Mark 2:15-17)
Menneskesønnen er kommet, han både spiser og drikker, og I siger: Se den frådser og dranker, ven
med toldere og syndere!” Dog visdommen har fået ret ved alle sine børn. (Luk 7:34-35)
Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at Jesus sad til bords i
farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham
ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og
hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det,
tænkte han ved sig selv: ”Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde,
der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.” … Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er
tilgivet, siden hun har elsket så meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.” Og han sagde
til hende: ”Dine synder er tilgivet.” De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: ”Hvem
er han, som endog tilgiver synder?” (Luk 7:37-39,47-49)
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav
ondt af sig og sagde: ”Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.” … Jeg siger
jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems
retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. (Luk 15:1-2,7)
For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. (Luk 19:10)
Men den anden [forbryder] satte ham i rette og sagde: ”Frygter du ikke engang Gud, du som har
fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet
ondt gjort.” Og han sagde: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus sagde til ham:
”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” (Luk 23:40-43)
Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de
stiller hende foran Jesus og siger til ham: ”Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i
ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?” …
Jesus rettede sig op og sagde til hende: ”Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte
dig?” Hun svarede: ”Nej, Herre, ingen.” Så sagde Jesus. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og
synd fra nu af ikke mere.” (Joh 8:3-4,10-11)
Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. (1 Tim 1:15)
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. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men
for at verden skal frelses ved ham. (Joh 3:16-17)
Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.
(Rom 5:8)
Men den, som har gerninger at opvise, ham tilregnes lønnen ikke af nåde, men efter fortjeneste;
anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den
ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed. Således priser også David det menneske saligt,
som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger: ”Salige de, hvis overtrædelser er forladt, og hvis
synder er skjult; salig den mand, som Herren ikke tilregner synd!” (Rom 4:4-8, DO 1948)

Han er rar at være sammen med
Andreas tager Simon med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: ”Du er Simon, Johannes’
søn; du skal kaldes Kefas” – det er det samme som Peter. (Joh 1:41-42)
Jesus lever ikke afsides og isoleret. Det meste af tiden er han sammen med andre. Mennesker kommer
vandrende mange kilometer for at være sammen med Jesus. Kvinder og mænd af alle slags. Folk med vidt
forskelligt temperament og intelligens. De hurtige og de forsigtige. Nogle kommer åbent, andre i skjul af
mørket. Et karakteristisk træk hos Lukas er den intime og hjemlige atmosfære, der gennemtrænger hele
skriftet. I Lukasevangeliet vises Jesus mest i huse – taler med toldere ved bordet, er gæst hos Maria og
Martha, sammen til bords med mændene fra Emmaus.
Folk, der kommer til ham, har vidt forskellig baggrund, som i anden sammenhæng ikke har noget til fælles:
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Personer der sidder i Det store Råd, fiskere, prostituerede, soldater, toldere mv. I det jødisk samfund lever
de adskilt. Men frimodigt bryder han de mange sociale tabuer. Og alle finder hans selskab uimodståelig.
Han er til inspiration for håndværkere, uuddannede og de intellektuelle. Vi kan nævne Nikodemus.
Nikodemus har den højeste teologiske uddannelse og har den højeste sociale status, eftersom han sidder i
Rådet. Skønt Jesus er tømrer og uden teologisk uddannelse kan han tiltrække og belære Nikodemus. Jesus
kan altså omgås topfolk og mennesker fra gaden med lige stor lethed.
Folk af alle slags bliver inspireret af ham. Impulsive personer som Peter. Visionære som Johannes.
Hårdhjertede som skatteopkræveren Levi. Uforbederlige tvivlere som Tomas. Filip, sløv til at forstå. Den
energiske og brændende patriot, zeloten Simon. De hurtige, de forsigtige.
Folk, der er sammen med ham, kigger på ham og undrer sig. Det er, som om virkeligheden er til sted på
en fortættet og afgørende måde. På en behagelig måde er hans person midtpunkt, alligevel føler tilhørerne
sig også hver især i midtpunkt. Her er noget højt og ædelt, tiden bliver til et vigtigt nu. Der er noget
dragende over ham, der er tyngde over ham. Der er autoritet over hans klare ord. Fra hans person og ord
falder sandhed over folks adfærd, tanker og motiver. Samtidig spreder hans person og ord lys over dem
og deres forhold. De får ny lyst til at leve videre, og håb over tingene i morgen.
Mænd og kvinder finder i ham alt, de har brug for åndeligt set. Og de bliver forvandlet og for altid beriget
ved hans berøring. De går aldrig tilbage til deres livsstil fra før. Han inspirerer dem til en hengivenhed, som
er mere, end at de kan lide ham. De giver ham deres troskab. Ved at komme i tæt kontakt med ham, kommer
de i tæt fællesskab med Gud. Nogle forlader hjem, arbejde og venner og følger ganske enkelt efter ham,
hvor end han går hen. De opgiver bogstaveligt alt. Og de gør det med glæde.
Han gør et så fantastisk indtryk på folk, at almindelige psykologiske og biografiske kategorier ikke
slår til.
"Der vil aldrig mere komme en anledning og aldrig mere være én, hvis personlighed - uden anstrengelser,
uden selvhævdelse, uden den mindste mistanke om storhedsvanvid, uden mindste krav - efterlod den klare
overbevisning i dem, der omgav ham, at de vandrede med Gud."
NB! Han har usædvanlige evner som leder af dem, han kalder til at følge ham! (Neill s 108)

Han søger ægte, oprigtig venskab
Jesus gik op på bjerget og kaldte disciplene til sig, som han ville, og de kom hen til ham. … de
skulle være sammen med ham. (Mark 3:13-14a)
Johannes:
Da Peter vendte sig om, ser han den discipel følge efter, som Jesus elskede, og som ved måltidet
havde siddet lige ved siden af Jesus. (Joh 21:20)
Tre søskende i Betania – Maria, Martha og Lazarus:
”Herre, den du elsker, er syg.” …
Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. …
Da sagde Jesus ligeud til disciplene: ”Lazarus er død. …
Da Jesus så Maria græde … blev han stærkt opbragt og kom i oprør … .
Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: ”Se, hvor han elskede ham.” (Joh 11:3,5,14,33,36)
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør,
hvad jeg påbyder jer. … jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg
gjort kendt for jer. (Joh 15:13-14,15b)
Jesus elskede sine egne indtil det sidste. Og mens de holdt måltid … . Derefter hælder Jesus 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 13:1b,5)
Peter svarede Jesus: ”Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.” (Joh 21:17b)
Sammen med Jesus var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og
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sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som syv dæmoner var faret ud af, og
Johanna, der var gift med Kuza, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De
sørgede for dem af deres egne midler. (Luk 8:2-3)
Straks nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og sejle i forvejen over til den anden bred,
til Betsajda, mens han selv sendte skaren bort. Og da han havde taget afsked med dem … (Mark
6:45-46a)
Og Jesus så på den [velhavende] og fattede kærlighed til ham. (Mark 10:21a)

Jesus lægger beslag på et menneske - Joh 4:1-30 - et eksempel
Tidspunkt: Jesus kommer til mennesker om middagen, hvor det er varmt.
Sted: Han møder dem i hverdagen, lige hvor de er.
Omstændigheder: Han leder hændelserne sådan, at han når deres sjæl.
Jesus siger til kvinden, at hun har vand, han behøver det.
Hun undrer sig over, at han som jøde spørger hende, som er samaritaner
Så siger Jesus, at han har vand, og hun trænger til det. Jesus går fra det jordiske til det himmelske.
Hun bliver nysgerrig.
Ved analogien (sammenligningen) tolker han det himmelske for os.
Dit vand tilfredsstiller ikke varigt – det gør mit vand.
Dit vand er adskilt fra dig – mit vand er en del af mig.
Dit vand tørrer ud – mit vand er evigt liv.
Hun svarer: ”Herre, giv mig det vand!” (vers 15)
Jesus sætter fingeren på det onde, som behersker hendes liv. Hun erkender det!
Så viser Jesus sig selv for hende.
Han opfordrer hende til at tro. Hun ved noget, men har intet. Han leder hende fra hans ydre til hans indre
virkelighed. Hjertes mæthed finder hun i denne levende person. Især en ny-fundet glæde.
Hun har fundet og vidner om Jesus som profet og Messias
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