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Gud Sonen 
 
Inledning. Vi har sysslat med treenigheten, att Gud är tre personer i en gudom (Matt 28:18-
20), och förra gången läste vi om Gud Fadern. Nu riktar vi blickarna mot den andra 
gudomspersonen, Gud Sonen, som vi känner kanske främst som Jesus från Nasaret. 
Treenighetsläran är svårbegriplig, men vi kan ändå skönja den i Skriften. Att Jesus från 
Nasaret skulle vara Guds Son och lika mycket Gud som Fadern är kanske ännu svårare att 
greppa, men det är ändå frälsningsavgörande (1 Joh 5:1). Det finns mycket som är unikt i 
kristendomen i jämförelse med andra religioner, men det fullkomligt unika är anspråket på 
att Gud uppenbarat sig som en människa, Jesus från Nasaret, Gud Sonen, som var 100% 
mänsklig och samtidigt 100% gudomlig, och att allt Gud gjort för att frälsa människan från 
syndens makt och återföra henne till gemenskapen med sig själv har gjorts genom Sonen. 

 
Sonens särskilda plats inom treenigheten.  

• Sonen var Skaparens verktyg vid skapelsen (1 Mos 1:1 + Kol 1:18, Joh 1:1, 1 Kor 8:6) 
• Sonen upprätthåller universum (Hebr 1:3, Kol 1:17) 
• Sonen är föremålet för Faderns kärlek & glädje (Matt 3:16, Joh 3:35, 5:20, Ords 8:30) 
• Sonen blev människa och gav sitt liv på Faderns uppdrag (Joh 3:16, 10:17, 1 Joh 4:14) 
• Sonen förhärligar Fadern (Joh 1:14, 17:5) 
• Sonen och Fadern är ett (Joh 10:30) 
• Sonen underordnar sig Faderns vilja och plan (Joh 5:19, Luk 22:42, Joh 14:31) 
• Sonen uppväcker de döda (Joh 5:21) 
• Sonen frälser de människor som Fadern drar till Honom (Joh 6:37,44,65)  
• Sonen är enda vägen till Fadern, vårt ”interface” till gudomen (Joh 14:6) 

 
Sonens gudomlighet. När det gäller frågan om gudomligheten hos Jesus från Nasaret har vi 
flera olika typer av bevis för det: direkta uttalanden Skriften gör, indirekta bevis där Jesus 
identifieras med Gud (JHVH) på andra sätt, och andra stödjande bevis. 

• Direkta uttalanden som säger att Jesus Kristus är Gud: Joh 1:1-18, Rom 9:5, Kol 2:9, 
Tit 2:13, Heb 1:8-10, Joh 20:28, 2 Petr 1:1, Apg 20:28. Andra bibelcitat som antyder 
Jesu gudomlighet: Matt 1:23, Joh 17:3, Kol 2:2, 2 Thess 1:12, Jak 1:1, 1 Joh 5:20. 

• Exempel på indirekta bevis där Jesus identifieras med Gud: 
o Ordet ”Herren”1 knyts till Jesus: Rom 10:9, 1 Kor 12:3, Fil 2:11. En mycket tidig 

trosbekännelse var förmodligen ”Jesus är Herren” (1 Kor 12:3, 2 Kor 4:5) 
o NT:s författare citerar GT och applicerar bibelställen om JHVH på Jesus: Apg 

2:34f, Rom 8:34, Hebr 10:12f, 1 Petr 3:22)  
o Jesus själv applicerade betydelsen av JHVH, ”Jag är” (2 Mos 3:14), på sig själv: 

Joh 8:58, 6:35, 14:6. 
o Inom judisk tro var Guds härlighet det synliga beviset för Guds närvaro bland 

sitt folk. NT säger att Guds härlighet manifesterat sig på ett unikt sätt i Jesus 
Kristus: Joh 12:41 i kombination med Jes 6:1, 1 Kor 2:8, 2 Kor 4:4, Joh 1:14. 

o Bön, tillbedjan och lovsång riktas till Jesus: Rom 9:5, 2 Tim 4:18, 2 Petr 3:18, 
Apg 7:59f, 9:13f, Upp 22:20, Matt 2:2, Matt 28:17. 

                                                        
1 När GT översattes till grekiska på 100- och 200-talet f Kr översattes Guds namn, JHVH, med det grekiska ordet 
kyrios. Det är en titel som fritt översatt betyder herre och som NT:s författare använde på Jesus. 
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o Jesus förlåter synder: Matt 1:21, Mark 2:7-10, Luk 7:48 
• Andra stödjande bevis för Jesu gudomlighet: jungfrufödelsen (Matt 1:18, Luk 1:35), 

uppståndelsen (Rom 1:4), himmelsfärden-missionsbefallningen (Apg 1:6-11, Matt 
28:18), andeutgjutelsen (Apg 2:21,36 i kombination med Joel 2:32), återkomsten i 
härlighet (Apg 1:11 i kombination med Sak 14:1-4) 

 
Sonens mänsklighet. Bibeln och den sekulära historien ger gott stöd för att Jesus från 
Nasaret var en historisk person, en vanlig (men ovanlig) människa. Bibeln säger bl.a.: 

• Jesus hade en släkttavla och föddes av en kvinna (Matt 1:1-16, 25, Gal 4:4) 
• Jesus växte upp i en kärnfamilj under normala förhållanden (Luk 2:40-52, Mark 6:1f) 
• Jesus hade mänskliga begränsningar: han blev trött (Joh 4:6), hungrig (Matt 21:18), 

törstig (Matt 11:19), utstod ångest, lidande och död (Mark 14:33f, Luk 22:63, 23:33) 
• Jesus hade mänskliga känslor: glädje (Luk 10:21), sorg (Matt 26:37), kärlek (Joh 11:5) 
• Jesus hade religiösa behov (Luk 4:16, Matt 4:4f, Luk 3:21, 6:12). 
• Jesus hade, i sin mänskliga natur, begränsad kunskap (Mark 5:30, Mark 13:32) och 

var helt beroende av Fadern (Joh 4:34, 6:38, 12:49)2. 
• Jesus frestades (Matt 4:1-11, Luk 11:15-20) men syndade inte (Heb 4:15, Joh 8:46) 

 
Hur kan det gudomliga och mänskliga finnas i en och samma person. Kort sagt vet vi inte 
det. Många strider i historien har utkämpats kring frågan om Jesus var mest gudomlig, mest 
mänsklig eller båda sakerna samtidigt3. Det mesta som kan sägas kring frågan blir i huvudsak 
vad det inte innebär att Jesus var både människa och Gud4. I övrigt är detta ett av Skriftens 
största mysterier, liksom treenigheten. 
 
Olika titlar på Jesus som beskriver hans person.  I Bibelns värld var namn och titlar viktiga 
som beskrivning av en persons karaktär och uppdrag. Detta gäller också Jesus, och de titlar 
Bibeln ger bekräftar ofta hans gudomliga och/eller hans mänskliga natur, t.ex.: Begynnelsen 
(Kol 1:18), Allas Herre (Apg 10:36), Den Enfödde (Joh 3:16), Den Levande Gudens Son (Matt 
16:16), Evig Fader (Jes 9:6), Guds Lamm (Joh 1:29), Davids Son och Davids Herre (Matt 21:9, 
Luk 20:41-44), Messias (Luk 23:35), Människosonen (Matt 9:6, se även Dan 7:13-14), Jesus 
från Nasaret (Mat 21:11, Apg 3:6, Joh 1:45), Judarnas konung (Matt 27:37), Konungarnas 
konung (Upp 19:16), Ordet (Joh 1:1), Sanningen (Joh 14:6), Smärtornas man (Jes 53:3), 
Uppståndelsen (Joh 11:25), Marias son (Mark 6:3), Församlingens huvud (Ef 5:23), etc. 
 
Källor:  
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2 Med tanke på att Jesus också var 100% gudomlig måste sådana texter förstås i ljuset av de frivilliga 
begräsningar Sonen gick in under när han blev människa, se Fil 2:6-8. 
3 De som tvivlat på att Jesus var både Gud och människa har antingen försökt förringa hans gudomlighet 
(Ebionismen, Arianismen), eller förneka hans mänsklighet (Doketismen, Apollinarism), eller blanda de två 
naturerna till en slags hybrid (Eutychianism) eller separera dem helt (Nestorianismen). Dock är det så att hur 
man än vrider och vänder på detta måste man slutligen antingen riva ut stora delar av Bibeln eller i tro 
acceptera det otroliga i vad den säger: Jesus var är både Gud och människa. 
4 En relaterad fråga är varför det ser ut som att Jesus ibland kunde använda sin gudomlighet trots att han 
avstått från den (Fil 2:6-8). En kort svar på frågan är att Jesus kunde göra det när Fadern tillät det (Joh 5:19-23). 


