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Jesus er fuldkommen menneske og fuldkommen Gud 
Han fødes år 5 fvt. og korsfæstes som 33-årig. Jesus betyder: Gud frelser. Han undfanges ved Helligånden. 

Josef er hans juridiske far. Foruden Jesus har Josef og Maria fire sønner og to døtre.  Josef er tømrer i 

Nazaret. Som menneske deler han alle vores behov og følelser. Som 30-årig begynder han sin særlige 

tjeneste. 

Jesus er af samme væsen som Gud. Da han kommer til jorden, forbliver han Gud og bliver tillige menneske. 

Gud er hans Far, Maria hans mor. Derfor er han Gud og samtidig menneske, dog uden synd (Heb 4:15b). 

Jesus siger til jøderne: Jeg er, før Abraham blev født (Joh 8:58). Ét med Faderen underordner Jesus sig ham. 

Jesu titler 
Gud elsker sin søn Jesus (Matt 3:17). Jesus er Herre (Jahve). Han har skabt alt. Han har al magt over naturen, 

Djævelen, sygdom og døden. Gud salver Jesus offentligt med Ånden (Matt 3:16). Nu er han den Salvede 

konge over Israel og fra pinsedag over hele verden. Desuden er han Menneskesøn og verdens dommer 

(Dan 7:13-14). 

Hans kald og gerning 
Han bringer noget glædeligt fra Gud. Vores synd lægges på ham. I stedet for os bliver han straffet. Han 

kaldes Herrens lidende tjener. Alle, der tror på ham, bliver frelst og befriet. Og som hyrde passer han på alle 

kristne. 

Han er et sandt og ægte menneske  
Han er ægte, ærlig og sand. Han elsker Gud og sin næste og taler og handler i overensstemmelse med De Ti 

Bud. Han behandler alle ens. 

Han er stærk - og nænsom  
Han omgås og taler med alle - også børn og socialt svage. Han er udadvendt, handlekraftig, herre i alle 

situationer. Samtidig er han venlig og nænsom. Han favner hele verden. 

Jesus er verdens herre  
Han er det sande lys, som oplyser ethvert menneske (Joh 1:9). 

Snart overtager han synligt magten over hele verden (Åb 11:15)! 

Men der er noget i os alle, som er fjendtligt over for ham! 

Spørgsmål til overvejelse og diskussion 
 Nævn nogle behov og følelser hos Jesus, der viser, at han er menneske. Matt 4:2, Matt 8.24, Luk 

2:40, Luk 2: 52, Luk 22:44, Joh 11:33, Joh 19:28 

 Hvad gav han afkald på, da han blev menneske? Fil 2:6-7, Joh 17:5, Matt 17:2 



 Hvad betyder det for dig, at Jesus ved, hvordan vi føler, selv i fristelser? Heb 4:15 

 Hvordan kan man forklare, at Jesus er almægtig (Matt 28:18) og samtidig afmægtig (Joh 5:19)? Han 

ved alt (Mark 2:8), men ikke hvornår enden kommer Matt 24: 36)? 

 Hvad betyder det, at Jesus er den salvede konge? Luk 4: 18-19 

 Hvad betyder det, at Jesus er konge over hele verden og over os? Ap G 2:36, Job 34:13, Åb 11:15 

 Hvad er Menneskesønnens hovedopgave? Dan 7:13-14, Joh 5:27 

 Hvorfor tror du, at Menneskesønnen er den titel, Jesus hyppigst brugte om sig selv? 

 Hvordan kan vi bedst opfordre ikke-kristne til at henvende sig til Jesus? Salme 34: 9, Joh 7:17, Matt 

7:8 

 I Joh 8: 11 og 1. Kor 6: 9-11 ser vi eksempler på, at Jesus rydder op i menneskers liv. Kender du det 

fra dit eget liv?  


