
SPELAR DET NÅGON ROLL VAD VI TROR OM JESUS? 
 
(Marie bebådelsedag firas av den kristna kyrkan av de skäl jag vill tala idag: Att Jesus är Guds son 
som kommit till oss i mänsklig gestalt. Texten svarar på frågan hur det gick till när Guds son kom till 
världen.) 
 
1 Joh. 4:15; Joh. 20:27-28 Två viktiga hållpunkter. En proklamation och en skildring. 
 
Om fokus inte ligger på Jesus som frälsare och Gud kommer det snart flyttas till regler och moralism. 
 
Korset mister sin betydelse. Bara en snäll människa som blir missförstådd. Hans död blir bara 
symbolisk. Finns ingen kraft kvar till frälsning. Gud blir inte segraren i uppståndelsen. Blir bara en 
vacker tavla. 
 
Om Jesus inte är den han är mister vi livspulsen i evangeliet.  
 
Problemet med Jesu natur. Kontentan av evangelierna och breven. Blev trött, hungrig och ledsen. 
Tillbads av Petrus och Johannes. Missionsbefallningen. ”Åt mig har getts all makt i himmelen och på 
jorden..” ” Jag är”…satserna i Johannes evangeliet med tydlig anspelning på Gudsnamnet i GT. 
 
Är Jesus inte den han är har det ingen betydelse om han är en mäktig profet, den smorde kungen 
eller en väldig vishetslärare. Han är bara en i raden av heliga män. 
 
För de första kristna var användandet av namnet Jesus fyllt av vördnad och respekt. 
Undret vid sköna porten. Apg. 3:6 
Ingen som talar genom den Guds Ande säger ”Förbannad är Jesus” 1 Kor 12:3. Anden väcker kärlek 
och tro specifikt på Jesus. Inte till Paulus eller Petrus. 
 
Även andra religioner har och har haft reinkarnationer gudar. 
 
Bara den kristna tron har en korsfäst Gud. Fastän så stark ändå så svag. Gud som är allsmäktig 
skapare låter sig bindas, föras bort, gisslas, korsfästas och dödas. 
En dårskap för hedningen – svaghet. 
Stötesten för juden – varför skulle Gud göra något sådant? 
Kvar står alternativen: 
– En väldigt god människa som dör på ett kors av en olyckshändelse eller justitiemord. 
– Guds son som tar vår förbannelse på korsets trä. 
 
Jesus döper i helig Ande enligt Johannes. Sänder Anden. (Blev till genom helig Ande. Se Luk 1:34-35)) 

- Vem är han egentligen? sa lärjungarna 
Jesus har getts all makt i himmelen och på jorden. 
Be om vad som helst i mitt namn..Jh. 16:23b)-27. Större ting. Men alltihop handlar om att Jesu 
namn ska äras. Inte vår ära. 
 
Jesus är Herren sa de första lärjungarna. Han är värd vår tillbedjan och vårt lov. 
 
Samtalsunderlag för predikan Vem är Jesus. 



1. Hur yttrar sig Jesu mänskliga natur? Joh. 4:6; Matt. 21:18; Joh. 11:35 

2. Hur yttrar sig hans gudomliga natur? Joh. 11:25; Matt. 14:23; Matt. 28:19 

3. Vad innebär det för människor idag att Jesus är sann Gud och sann människa? Hebr. 1:23; 4:15,16 

4. Varför är det så svårt att acceptera för många?  1 Kor. 1:21-23 

 
 


