
Tirsdag: Hvorfor er Jesus så enestående?  
Gud og menneske i én person - alles Frelser. 
”MIT NAVN ER UNDERFULDT!” Dom 13,18ff: ”Herrens engel”, som åbenbarede sig for Manoa og hans kone, er Guds 

Søn før han blev menneske. Han var fra evighed af og åbenbarede sig for Moses i tornebusken. Jesus bevidner det i 

Johannes-evangeliet, hvor han siger til jøderne: ”JEG ER”. Og han siger, at før Abraham blev til ER JEG.  

”Underfuld” andre steder i Gamle Testamente: Es 9,5-6 og Es 28,29. Jer 32,17: Intet er dig for underfuldt. Joel 2,26 

 

I. JESUS er ”enestående”, fordi han er MENNESKE OG GUD i én person 

Matt 16,13ff; Joh 1,1; Joh 10,30; Joh 5,17-18. 

 

HAN ER GUD  

Fra evighed: Joh 8,58; 17,5 

Skaber: Hebr 1,10; Joh 1,3 

Opretholder: Kol 1,16-17 

Alvidende: Joh 2,25 og Joh 21,17 

Almægtig: Joh 10,28-30; 2,11; 1,14; 5,21.28-29 

Tilbedes som Gud og Herre: Joh 5,23; Joh 20,28; Fil 2,9ff: 

Hele guddomsfylden bor i ham: Kol 2,9 

 

HAN BLEV MENNESKE 

Joh 1,14: Ordet blev kød 

Fornedrelsen:  

Matt 8,4: Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit 

hoved 

Matt 4: Fristet i ørkenen – led sult 

Joh 11: Græd 

Matt 26-27: Led, døde, begravet 

Ophøjelsen:  

Fil 2,9-11: Derfor har Gud højt ophøjet ham. 

Matt 25,31ff: Dommer 

Åb 7: Tilbedes i evighed som det slagtede lam. 

 

II. JESUS er ikke ”enestående” men står i fællesskab med Faderen – og opsøger os mennesker.  

UNDERFULD ENHED MED FADEREN: Joh 5,19-21 og 30; Joh 17 

UNDERFULD ENHED MED MENNESKER: Hebr 2,14-18 

 

III. JESUS blev ”enestående” – i ordets negative betydning: Alene, gjort gudløs, gjort en synder, forladt, fordømt 

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig” Matt 27,46; Salme 22 

”Det er bedre, at én dør for folket” Joh 11,50 

”Én er død i alles sted” 2 Kor 5,15 

”Gud købte sin kirke med sit eget blod” ApG 20,28. 

 

Den anden artikel, Om genløsningen 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Hel-

ligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begra-

vet, nedfaret til Helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, 

siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at 

dømme levende og døde. 

Det vil sige: Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af Faderen i evighed, og tillige 

sandt menneske, født af jomfru Maria, er min Herre, som har genløst mig fortabte og 

fordømte menneske, erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra Djæve-

lens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare blod og med sin 

uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham 

og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han er opstanden 

fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vist og sandt. 
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