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Kristus i sentrum (2) 
 
Til hjelp for å forstå og lære at Kristus er sentrum, har Bibelen gitt oss flere preposisjoner i tilknytning til 
omtalen av Kristus. Bibelen snakker bl.a. (direkte/indirekte) om ”i Kristus”, ”under Kristus”, ”til Kristus”, 
”gjennom Kristus” og ”på Kristus”. Små ord i seg selv som tydeliggjør at Kristus er han alle ting dreier seg om. 
Her er første preopsisjon: 
 
Gjennom Kristus 

Dere kjenner kanskje til denne illustrasjonen. Den symboliserer skillet mellom Gud 
og mennesker som kom pga menneskenes synd. I oss selv har vi ikke mulighet til 
fellesskap med Gud, men Kristus gjenopprettet kontakten ved sin død på korset. Han 
er veien, som han sier i Joh.14,6 
I 1.Tim.2,5-6 sier Paulus at Kristus er vår mellommann. Et godt begrep på hvem 
Kristus er for oss. 
 

Les Joh.1,1-14 og Hebr.1,1-3 
 

a) Gjennom Jesus ser vi hvem Gud er 
Jeg vet at mange av oss kristne maser om det før hver jul, så nå tar jeg det i etterkant: Det er et faktum at julens 
budskap er forsvunnet i utrolig mye julestæsj. Masse glitter og fjas og kjas og mas. (bra setning ☺). Selv vi 
kristne har blitt immune mot det egentlige budskapet der vi koser oss med fin julemusikk og tenker på det søte 
barnet i den varme stallen. Hallo!? Det luktet sauedritt i stallen! Jeg tror vi har glemt at julen er en feiring av en 
unik hendelse. Det var ikke bare en stor mann, en stor profet eller en fredsforkjemper som ble født. Det var Gud 
som ble menneske. Det er ganske rått! ”…og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet.” Gjennom Kristus ser vi hvem Gud er. Gjennom Kristus får vi se Guds 
herlighet, hans nåde og hans sannhet. Vi trenger ikke skape en Gud i vårt eget bilde. Vi trenger ikke gå og lure 
på hvem Gud er, om han er god, fjern, nær, tilgivende, kjærlig eller likegyldig. Gjennom Kristus har vi sett Guds 
kjærlighet, og gjennom Kristus har Gud kommet nær. 
”Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen”: På samme måte som vi kjenner sola gjennom 
solstrålene, skal vi få kjenne Gud gjennom Jesus. Lyst til å bli kjent med Gud? Gå til Jesus og les bibelens 
vitnesbyrd om ham.. 
 
b) Gjennom Jesus er vår vei til frelse 
I GT fortelles det ypperstepresten som en mellommann som skulle bære frem offer for folkets synder. Dette var 
en ufullkommen soning som måtte gjentas igjen og igjen – som et bilde på det som skulle komme. Jeg har lest at 
i tabernaklet eller tempelet var det ingen sitteplasser. Hvorfor ikke? Fordi prestene aldri ble ferdig med sin 
offertjeneste. Dag etter dag, år etter år gjorde de sin tjeneste som ufullkomne mellommenn. De kunne ikke hvile 
fra den tjenesten. Les Hebr.10,11-12. Kristus har satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hvorfor?  Fordi han er 
ferdig med sin oppgave! Hans soning for verdens synder er fullført og fullkommen. Kristus kom med det 
fullkomne offer, så nå har han rett og slett satt seg. Gjennom ham har vi fri adgang til Gud! Gjennom Kristus får 
vi fullkommen tilgivelse og frelse! (Hebr.10,14) 

 
”Guds åpenbaring er fullkommen i Kristus og det bibelske vitnemål om Kristus. Det ville vært nedsettende overfor 
Kristus å legge til noe ord fra oss selv til dette fullkomne ord. Guds forsoning er fullstendig i Kristus og hans 
forsoningsverk på korset. Det ville vært nedsettende overfor Kristus å legge til noen gjerning fra oss selv til dette 
fullførte verk. Slik er det vi ser det. Det er et spørsmål om Kristi ære, og det ligger i den første preposisjonen vi har 
sett nærmere på. For hva vi enn vet om Gud, det vet vi gjennom Jesus Kristus. Hva vi enn har mottatt fra Gud, har 
vi mottatt gjennom Jesus Kristus. Så æren er Guds gjennom Jesus Kristus vår Herre!” J.Stott, ”Kristus i sentrum” 

 
Luther har kalt dette for sola scriptura (skriften alene som vår autoritet) og sola gratia (nåden alene som vår 
frelse). 
 

• Hva vil det si at Kristus er vår mellommann? 
• Hva kan vi lære om Gud gjennom Jesus? Kom med 5 viktige kjennetegn på Jesus. Stemmer det 

med ditt bilde av Gud også? 
• For å bli kjent med Gud, må vi bli kjent med Jesus. Hvordan skjer det? 
• Hva betyr det for deg at Jesus har ”satt seg (…) for alltid”?  
• Les.Joh.10,9 og Joh.14,6. Hvordan passer dette inn i holdningen om at det finnes mange veier til 

Gud?  
• Hvordan preger Luthers lære om ”Skriften alene” og ”Nåden alene” deg i ditt kristenliv? Får det 

konsekvenser for deg? Hvordan? 


