
 

Hva	sier	Jesus?		
 
I disse kapitlene har vi undersøkt Jesu selvforståelse. Hvordan så Jesus på seg 
selv? For å få et innblikk i Jesu selvforståelse trekker Gustavsson frem syv 
momenter ved Jesu person, og tre titler som Jesus bruker om seg selv i 
evangeliene:. 
 
Syv momenter ved Jesu person som man bør legge merke til:  

(1) Jesus knytter seg til døperen Johannes. Både profeten Jesaja og 
profeten Malaki skriver at det skal komme “en som rydder vei for 
Herren” (Jesaja 40,3, Mal 3,1). Johannes ser på seg selv som denne 
veirydderen, og Jesus er “Herren”. Jesus bekreftet Johannes’ 
forkynnelse og lot seg døpe av ham.  

(2) Jesus forkynner at Guds rike er nært, og knytter Guds rike til seg selv 
som person. Jesus sier at “er det ved Guds finger jeg driver de onde 
åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.” Det må sees i lys av 
Jesaja 24, hvor det er Gud selv som bringer Guds rike ved å seire over 
onde ånder. 

(3) Jesus velger ut 12 disipler, og sier at «Dere som har fulgt meg skal sitte 
på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.» Dette er en 
ny utvelgelse som overgår Israels 12 stammer. 

(4) Jesus utførte mirakler, noe Jesu motstandere og kritikere ikke forsøkte 
å benekte. 

(5) Jesu talte med en enestående autoritet. Mens profeter uttrykte «så sier 
Herren», uttaler Jesus «dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere». 

(6) Jesus uttalte seg som om han hadde eksistert før han ble menneske (Joh 6,38). 
(7) Jesus oppførte seg som om han representerte Israels Gud. Han tilgir synder, og mener han er 

herre over sabbaten – herre over Guds bud og Guds pakt.  
 
Tre titler som Jesus bruker om seg selv: 

● Menneskesønnen: Jesus knytter an til Daniel 7, hvor Menneskesønnen kommer fra himmelen og 
sender ut sine engler. 

● Guds sønn: Men ikke en sønn på linje med alle andre: ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen. 
● Messias: En seierrik konge som skal opprette et evig rike, altså Guds rike. 

 
  

	Til	samtale	
1. Hvilke av de syv momentene og de tre titlene ovenfor synes du er ekstra viktig for å forstå forstå hvem 

Jesus er? Er det noen som peker tydeligere på hans guddommelighet enn andre? 
2. Noen vil hevde at Jesus bare så på seg selv som en profet (for eksempel muslimer), eller at han var 

guddommelig men ikke Gud selv (for eksempel Jehovas vitner). Hva tenker du om disse to posisjonene? 
Passer de med evangelienes bilde av Jesus? 

3. Når Jesus spør disiplene “Hvem sier dere at jeg er”, så svarer Peter: “Du er Messias” (Matt 16,13-20). Hva tror 
du Peter mente med det?  

4. I Markusevangeliet er det ofte slik at når Jesus gjør under (Mark 1,44) eller åpenbarer hvem han er (9,9), så 
sier han til disiplene at de «ikke skal fortelle noen om det de har sett». Hvorfor tror du at Jesus «bød dem 
strengt at de ikke måtte gjøre ham kjent» ( 3,12)? 

5. Både Dag Hammarskjöld og Martin Luther King Jr. legger stor vekt på å følge Jesus som et etisk forbilde, 
men legger liten vekt på det guddommelige ved Jesus. Hvilken forskjell gjør det å bare følge Jesus som 
etisk forbilde, framfor det å se Jesus også som guddommelig?  
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