GUDS NAVNE - AT SE FADEREN OG HERREN JESUS

Vi er på hellig grund!
Guds navne – især:
Da Abraham var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde: ”Jeg er Gud den Almægtige.
(1 Mos 17:1a)
Gud svarede Moses: ”Jeg er den, jeg er!” Og han sagde: ”Sådan skal du sige til sraelitterne: Jeg
ER har sendt mig til jer.”
Og Gud sagde videre til Moses: ”Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud,
Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og
sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. (2 Mos 14-15:3b
”Kald mig fader” (siger Gud til Israel, Jeremias 3:19b)
Dér, hvor Gud er – hans ansigt indbefattet
Det er for jøder det mest forfærdelige sted, der findes:
For vor Gud er en fortærende ild. (Hebr 12:29)
Gud er mere ophøjet, end vi ved. (Job 36:26a)
En frygtindgydende glans omgiver Gud. (Job 37:22b)
Over Gud er der frygtelig højhed. (Job 37:22b, DO 1931)
Herren din Gud er … den store, den vældige og den frygtindgydende Gud. (5 Mos 10:17a)
Mit ansigt må ingen se. (siger Gud, 2 Mos 33:23b)
Samtidig er det for jøder det mest salige sted:
I skal glæde for Herren jeres Guds ansigt. (5 Mos 12:12a)
Han beder til Gud, og Gud viser ham godhed; han ser Guds ansigt med jubel.
(et gudfrygtigt menneske, Job 33:26a)
Herren, vor Guds herlighed komme over os! (Salme 90:16-17a)

Flere glimt af Gud selv
Guds herlighed står for hans totale adskillelse fra skabningen og alt ondt. Han er almægtig, alvidende, nær
alle steder samtidig. Han har magten og verdensherredømmet sammen med sin Søn (Åb 12:10a). Han ejer
hele verden og alle mennesker (sammen med Jesus) - han ejer evigheden. Han er verdens dommer (sammen
med Jesus). Den Almægtige har ansvaret og tilsynet med hele verden (Job 34:12, DO 1948 / 1992. Hans
egenskaber og handlinger er fuldkommen i alt. Alt dette udgør hans herlighed – ’kabód’ (hebraisk) og ’doxa’
(græsk). Herligheden er en strålende lysglans, der omgiver Gud. Når han åbenbarer sig i verden, er han
omgivet af en strålende lysglans.1
- !!
Mit ansigt må ingen se. (siger Gud, 2 Mos 33:23b)
- !!
(Gud), den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har
set eller kan se. (1 Tim 6:16)
Se, Herrens herlighed viste sig i skyen [i ørkenen]. (2 Mos 16:10b)
Herrens herlighed tog bolig på Sinajs bjerg. (2 Mos 24:16a)
Skyen dækkede Åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. (2 Mos 40:34)
Skyen dækkede Åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. (2 Mos 40:34)
Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel; præsterne kunne ikke forrette
tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel.
(1 Kong 8:10-11)
De har jo hørt, at du bor hos dette folk, Herre, og at du viser dig ansigt til ansigt.
(om landets indbyggere, 4 Mos 14:14b)
Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre. (Esajas 6:3)
- !!
Jeres himmelske fader er fuldkommen. (også Jesus er fuldkommen, Matt 5:48b)
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Ordet ’shekina’ betyder, at Gud er nær hos sit folk, samtidig med at han er sin himmel, fx 2 Mos 40:34-35, 1 Kong 8:10-12.
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- !!
-

- !!

Herren svarede: ”Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig.
(også Jesus har fuldkommen skønhed, 2 Mos 33:19a)
Fra Zion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans. (Salme 50:2)
Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, hvem gør undere som du?
(2 Mos 15:11b)
Din er storheden, magten og herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden;
dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du
hersker overalt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle.
(1 Krøn 29:11-12)
Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet.
(2 Mos 33:11a)

Jesus kommer til verden:
Jesus Kristus blev åbenbaret i kødet. (1 Tim 3:16)
Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så (Jesu) herlighed, som den Enbårne har den fra
Faderen, fuld af nåde og sandhed. (Joh 1:14)
Den, der har set mig, har set Faderen. (at se Jesus er at se Gud, Joh 14:9b)
Guds søn er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede. (Hebr 1:3a, DO 1948)
- !!
Jeg og Faderen er ét. (siger Jesus, Joh 10:30)

Jesu navne
Maria skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra dets synder.
(Matt 1:21)
”Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel!” – det
betyder: Gud med os. ( Matt 1:23)
Jesus sagde da til jøderne: ”Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg
er, og at jeg intet gør af mig selv. (Joh 8:28a)
Da sagde jøderne til Jesus: ”Du er endnu ikke halvtreds år, og du har set Abraham?” Jesus sagde
til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er før Abraham blev født.” Da tog de sten op for at
kaste dem på ham. (Joh 8:57-59a)
Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have
korsfæstet herlighedens Herre. (1 Kor 2:8)

På korset ser vi dette:
Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. (og min synd, Joh 1:29b)
Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet
af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi
regnede ham ikke for noget. (Esajas 53:2b-3)
Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys.
(Salme 89:8)
I ved, at (Jesus) blev åbenbaret, for at bære vore synder. (1 Joh 3:5a)
a.) Vi ser hans forpinte, smertefulde, lidende ansigt. Han er så langt borte fra Gud, som han kan komme. Så
hellig er Gud! Han er gjort til menneskehedens samlede synd! Han bærer alle menneskers dødsdom. Han
er forbandet – han smager hele menneskehedens fortabelse og helvede.
b.) I hans øjne og ansigt ser vi ind i:
”Det er fuldbragt.” (Joh 19:30)
Guds inderlige barmhjertighed. (Luk 1:78a)
# Her virkeliggøres den nye pagt ved Jesu blod.
# Her er nåde virkelig nåde!
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Jesus forklares på bjerget2 3
Og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide
som lyset. (Matt 17:2)
Og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. (Åb 1:16b)
Hans øjne er som luende ild. (Åb 19:12a)
Det ser Peter og alle kristne:
Vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme … vi havde med egne øjne set Jesu
majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader. (2 Peter 1:16b-17a)
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. …
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt 28:18b,20b)
Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. (1 Joh 3:5a,8b)
# Her kigger vi ind i ”frihedens fuldkomne lov”. (Jakob 1:25a)
# Jesus har det mest fuldkomne (Matt 5:48b) glade (Salme 45:8. Joh 15:11; 17:13) og frie (Joh 8:36. Hebr
4:15b. Jakob 1:21a) og fredfyldte (Joh 14:27a) ansigt!
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15:13)
= Jesus erklærer os at være sine bedste venner!
… det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord
… forkynder vi. (1 Joh 1:1b,3a)
(Sandhedens ånd) skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.
(Joh 16:14)
Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. (Fil 3:12b)
Dette ser vi også på Kristi ansigt – både ude på korset og på bjerget:
Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede,
vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. (2 Kor
3:18)
Lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker
ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren. … Thi Gud, der sagde: ”Af mørke skal lys skinne
frem,” han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på
Jesu Kristi ansigt. (2 Kor 4:4b-5a,6. Og Matt 17:2)
Gud har ladet lyset skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu
Kristi ansigt. (2 Kor 4:6b.)
Herlighedens skønhed giver genklang i mit hjerte.
Vers i GT, som også gælder for os efter Jesu sejr – og som vi også knytter til Jesus
Tomhændet må ingen se mit ansigt. (men vi kommer med Jesus ved vores side, 2 Mos 34:20b)
Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. (5 Mos 5:4)
Jeg kastede mig ned for Herrens ansigt. (5 Mos 9:18a)
- !!
Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. (5 Mos 34:10b)
- !!
Herren, for hvis ansigt jeg vandrer … . (1 Mos 24:40a)
Du skal vandre for mit ansigt … . (til Moses, 1 Mos 17:1)
Moses holdt ud, for det var, som om han så den usynlige. (Hebr 11:27b)
David vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og hjertets oprigtighed imod dig.
(1 Kong 3:6b)
- !!
Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. (Salme 16:8)
I lang tid bad Hanna for Herrens ansigt. … jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt.
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Om forkyndelse:
Ud af et rent sind, ja, ud af Gud, taler vi i Kristus for Guds åsyn. (2 Kor 2:17b, DO 1948)
For Guds ansigt taler vi i Kristus. (2 Kor 12:19b)
3
Lad os lige kort høre, hvad Stefanus og Paulus ser, inden vi går videre:
Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre
side. (ApG 7:55)
Pauls fortæller om sit møde med Jesus på vej til Damaskus:
Undervejs, konge, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsagere, et lys med stærkere glans
end solens. (ApG 26:13. Også ApG 9:3-5)
-
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(1 Sam 1:12a,15b)
- !!
Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansigt. (1 Sam 2:18a)
Da søgte David Herrens ansigt, og Herren svarede … . (2 Sam 21:1a)
Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. (ApG 10:33b)
- !!
Jeg husker at du siger: ”I skal søge mit ansigt!” Herre, jeg søger dit ansigt. (Salme 27:8)
Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. (Esajas 25:8a)
Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. (Esajas 60:3)
(Jakobs) menighed skal bestå for mit ansigt. (Jeremias 30:20a)
Vi skal leve for Guds ansigt. … lad os stræbe efter at kende ham. (Hosea 6:2b-3a)
Om din højheds herlige pragt taler de [slægterne]. (Salme 145:5a)
- !!
Guds herlighed dækker himlen, jorden er fuld af hans pris; glansen er som lyset, stråler udgår fra
hans hånd; dér er hans styrke skjult. (Habakkuk 3:3b-4)
… skal du berede dig til at møde din Gud. (Amos 4:12)
Og bered dig til at møde Jesu ansigt .

Åbne vore øjne, så vi kan se dig!
Filip sagde til Jesus: ”Herre, vis os Faderen … . (Joh 14:8a)
Så råder jeg dig til hos mig at købe … salve til at salve dine øjne med, for at du kan se mig.
(Åb 3:18)
Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. (Luk 24:31a)
… var der nogle grækere. De kom hen til Filip … og sagde til ham: ”Herre, vi vil gerne se Jesus.”
(Joh 12:21)
Og Jesus fik medynk med [de to blinde] og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte
ham. (Matt 20:34)
Med jeres hjertes øjne oplyst. (Ef 1:18a)
Og da (de elleve disciple) så Jesus, tilbad de ham. (Matt 28:17a)

Til sidst:
Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede,
vi skure, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.
(2 Kor 3:18)
Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over
jer.(1 Peter 4:14)
Herren velsigne dig og bevare dig, Herrens lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren
løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. (4 Mos 6:24-26)
Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans
ansigt og bære hans navn på deres pande. (Åb 22:3b-4)

Tillæg. Læs selv om Jesus hos Daniel:
Oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir; det lignede en trone.
Og foroven, på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og
jeg SÅ noget ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring; det gik ud fra
det, der så ud som hans hofter, og opefter. Og fra det, der så ud som hans hofter, og nedefter så jeg
noget, der så ud som ild. Rundt om ham var der stråleglans; som regnbuen, der viser sig i skyerne
en regnvejrsdag, sådan så den stråleglans, der var om ham. Sådan så det ud, der lignede Herrens
herlighed, og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg HØRTE en stemme tale. (Ezekiel 1:26-28)
Da så jeg dette: Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde; hans klæder var hvide
som sne, og håret på hans hoved var rent som guld. Hans trone var flammer af ild, dens hjul var
luende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. (Daniel 7:9-10a)

Spørgsmål
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1. Hvad betyder et ansigt, hvad står det for?
2. Hvordan er Jesu legeme: (a.) lige efter opstandelsen - (b.) efter sin himmelfart?
3. Har Gud en skikkelse?
4. Bibelen nævner menneskelige ord i forbindelse med Gud – han ser, taler, løfter sin arm osv. –
Hvordan skal vi forstår dette?
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