Kap 7-8

Hvem var Jesus?

Video:

“Det mest påtrengende spørsmålet når det gjelder troens problem, er om vi, som
siviliserte mennesker, kan tro på guddommeligheten til Guds Sønn, Jesus
Kristus...”
— Fjodor Dostojevskij

vimeo.com/145622651

Hvem var egentlig Jesus? En profet? En stor mann? Guds sønn? Gud? I disse
kapitlene tar vi en nærmere kikk på hva disiplene og den tidlige kirke tenkte om
Jesu identitet.
Gustavsson nevner «den arianske vranglære». Hva gikk egentlig den debatten ut
på? Det var en debatt om forholdet mellom Gud og Guds skaperverk. Begge
var enige i at Gud ikke er en del av det skapte: Skaperen selv er annerledes,
hellig og ikke underlagt den skapte verden. Striden tar utgangspunkt i dette
skille mellom Gud og det skapte, og spør: På hvilken side av dette skillet hører
Jesus hjemme? Arius mente at Jesus hørte til blant det skapte, at Jesus var skapt
av Faderen (Arius er kjent for sitatet «Det var en gang sønnen ikke var»). Den
nikenske trosbekjennelsen slår derimot fast at Jesus hører til på Guds side av
dette skillet, at Jesus er «sann Gud av sann Gud» og «av samme vesen som
Faderen».
Vi tror på på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys
av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt
skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige
Ånd av jomfru Maria, og er blitt menneske…
—Den nikenske trosbekjennelsen
På Kirkemøtet i Nikea (år 325) plasserte man altså Jesus på Guds side av dette skillet. Spørsmålet blir så:
Hvor plasserte de tidlige kristne lederne (“kirkefedrene”) Jesus? Og på hvilke side blir Jesus plassert i NT?

Til samtale
1. Hva tenker du om Dostojevskij-sitatet ovenfor?
2. Dan Brown skriver at «Jesu posisjon som ‘Guds Sønn’ ble offisielt foreslått og vedtatt etter avstemning på
kirkemøtet i Nikea». Hva tenker du om den påstanden?
3. Sammenlign utdraget fra Den nikenske trosbekjennelsen (over) med Johannesevangeliet 1,1-4. Hvilke
likheter og forskjeller finner du?
4. Etter Jesu utsagn om seg selv og sin relasjon til Faderen står det at jødene «tok opp steiner for å kaste på
ham» (Joh 8,59). Hvorfor tror du de gjorde det?
5. Gustavsson viser til Jesu syv tegn i Johannesevangeliet, og til «jeg er»-utsagnene (s. 60 f.). Se på noen av
disse og reflekter over hva hver av dem sier om Jesu identitet. Hvilke innebærer at Jesus er noe mer enn
bare et menneske?
6. I disse kapitlene undersøker Gustavsson hva vi kan vite om Jesus og hvem han er. Hva sier kapitlene om
hvem Gud (“Faderen”) er? Hvordan endrer Jesus vårt syn på hvem Gud er?

Mer på snakkomtro.no: Var Jesus egentlig en bedrager?

