
Immanuel	  –	  Gud	  Med	  Os	  
NT	  starter	  i	  Matt.	  Med	  Jesu	  stamtavle,	  som	  har	  til	  formål	  at	  vise,	  at	  Jesus	  nedstammer	  i	  lige	  linie	  fra	  
Abraham.	  (i	  alt	  42	  slægtled)	  Umiddelbart	  herefter	  læser	  vi	  juleevangeliet	  iflg.	  Mattæus:	  
	  
Juleevangeliet	  fra	  Matthæus	  1;	  18-‐25	  
	  
Centralt	  i	  historien,	  står	  den	  profetiske	  opfyldelse	  fra	  Esajas	  7:	  
“Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet 
Immanuel.” 
	  

GUD	  med	  os	  
Universets	  skaber	  og	  konge	  blev	  menneske.	  	  
Det	  er	  det	  centrale	  budskab	  i	  julen.	  Alt	  andet	  er	  sekundært,	  fred	  på	  jorden,	  gode	  gerninger,	  fællesskab.	  
	  
Bibelen	  siger	  det	  hele	  tiden.	  Jesus	  er	  Gud.	  GT	  profeterer	  det	  hele	  vejen	  igennem.	  NT	  fortæller	  det	  hele	  
vejen.	  Fx	  Joh.ev.	  1	  ”I	  begyndelsen	  er	  Ordet	  og	  Ordet	  var	  hos	  Gud	  og	  Ordet	  var	  Gud”	  
	  
Gud	  blev	  menneske.	  
	  
Måske	  tænker	  du	  eller	  nogen	  du	  kender:	  ”Alt	  det	  her	  med	  at	  Gud	  blev	  født	  som	  menneske	  er	  rimeligt	  
svært	  at	  tro	  på.	  Det	  var	  noget	  andet	  den	  gang,	  hvor	  folk	  generelt	  var	  mere	  overtroiske.”	  
	  
Panteister	  =	  Gud	  er	  i	  alt.	  Nogle	  mennesker	  er	  ”Avartaer”	  (Manifestationer	  af	  Guder	  i	  menneske	  skikkelse,	  
som	  fx	  Krishna	  o.andre)	  
	  
Polyteister	  =	  (Grækere	  og	  romere)	  Mange	  guder	  kunne	  klæde	  sig	  ud	  som	  Guder	  og	  komme	  ned	  på	  jorden.	  
Fx	  i	  Ap.g.	  Paulus	  og	  Barnabas	  –	  tror	  de	  er	  Zeus	  og	  Hermes	  eller	  Jupiter	  og	  Mercur	  og	  de	  begyndte	  at	  
tilbede	  dem.	  
	  
Jøderne	  =	  Bibelens	  Gud.	  Almægtig	  Gud	  uden	  begyndelse	  og	  ende.	  Ingen	  troede	  på	  at	  Gud	  kunne	  blive	  
menneske!	  
Men	  hvad	  med	  Messias	  –	  troede	  de	  ikke	  på	  ham?	  Men	  de	  tilbad	  ham	  ikke	  som	  Gud	  –	  det	  var	  bl.a.	  derfor	  
de	  ventede	  en	  politisk	  leder	  –	  ikke	  Gud	  selv	  i	  menneskeskikkelse.	  
+	  Dem,	  du	  bor	  sammen	  med	  er	  nok	  ikke	  dem	  du	  lettest	  bilder	  ind,	  at	  du	  er	  perfekt.	  Måske	  på	  tv,	  men	  de	  
nærmeste	  kender	  dig	  for	  godt.	  
At	  disciplene	  troede	  på	  at	  Jesus	  er	  Guds	  jordiske	  billedede,	  siger	  alt	  om,	  hvem	  han	  var,	  hvad	  han	  gjorde	  
og	  hvordan	  han	  levede.	  De	  så	  hans	  liv	  tæt	  på	  og	  de	  havde	  deres	  kulturelle	  tvivl	  som	  udfordring.	  
Men	  de	  troede	  at	  han	  var	  GUD	  og	  de	  var	  villige	  til	  at	  dø	  for	  deres	  overbevisning.	  
	  
Hvis	  jøder	  kunne	  tro	  på	  det,	  så	  kan	  vi	  også.	  De	  var	  mindst	  lige	  så	  skeptiske	  som	  den	  moderne	  dansker.	  
Så	  Gud	  selv	  kom	  ned	  for	  at	  være	  MED	  os	  –	  hvorfor???	  
	  

Gud	  MED	  os	  
	  
Kun	  Jesus	  kan	  frelse	  
	  
Alle	  andre	  religioner	  siger	  på	  forskellige	  måder,	  at	  moral	  og	  godhed/perfekt	  livsførelse	  er	  nok	  til	  at	  frelse	  
os.	  
Kristendommen	  er	  den	  eneste	  tro,	  som	  fuldstændig	  afviser	  dette.	  Moralsk	  livsstil	  og	  godhed	  kan	  aldrig	  
frelse	  os	  fra	  os	  selv.	  Det	  er	  umuligt	  –	  ingen	  af	  os	  kan	  være	  perfekte	  og	  fuldstændig	  fejlfrie.	  
Derfor	  måtte	  Gud	  selv	  komme	  og	  leve	  det	  liv,	  ingen	  af	  os	  er	  i	  stand	  til	  at	  leve.	  
	  
Er	  det	  en	  arrogant	  bedrevidende	  tro,	  vi	  er	  tilhængere	  af??	  



	  
Nej!	  –	  Men	  det	  er	  en	  radikalt	  anderledes	  diagnose	  på	  din	  sygdom.	  
Læger	  –	  mere	  hvile	  og	  motion,	  så	  er	  du	  ok.	  
Èn	  læge	  –	  Kræft.	  Du	  skal	  i	  behandling.	  
Dig:	  Frækt!	  Snæversynet	  og	  arrogant!	  Du	  skulle	  skamme	  dig	  at	  påstå	  sådan	  noget	  overfor	  mig!	  Eller:	  Jeg	  
må	  tage	  det	  alvorligt	  og	  komme	  på	  hospitalet	  til	  yderligere	  undersøgelser,	  så	  jeg	  kan	  få	  den	  behandling,	  
der	  passer	  til	  min	  sygdom.	  
	  
Er	  det	  snæversynet	  at	  sige:	  Jeg	  tror	  kun	  der	  er	  én	  behandling	  som	  matcher	  din	  sygdom	  =	  Jesus	  selv	  der	  
blev	  menneske!	  Du	  har	  ikke	  brug	  for	  en	  lærer,	  men	  en	  frelser	  som	  tog	  din	  straf.	  Det	  er	  det,	  julen	  handler	  
om!	  
Hvis	  Jens	  slår	  Hans	  og	  jeg	  går	  til	  Jens	  og	  siger:	  ”Jeg	  tilgiver	  dig”,	  vil	  Jens	  sige:	  ”Hvordan	  kan	  du	  tilgive	  mig	  
–	  kun	  Hans	  kan	  tilgive	  mig”.	  Men	  det	  er	  jo	  det,	  Jesus	  gør:	  Han	  tilgiver	  folks	  handlinger,	  selvom	  de	  
tilsyneladende	  ikke	  har	  noget	  med	  ham	  at	  gøre??	  
	  
Det	  må	  betyde	  at	  det	  hele	  er	  gjort	  mod	  ham	  og	  det	  derfor	  kun	  er	  ham,	  der	  dybest	  set	  kan	  tilgive.	  Han	  ejer	  
os	  og	  alt	  hvad	  vi	  gør,	  gør	  vi	  mod	  ham.	  Han	  kan	  tilgive	  os	  vores	  fejl	  og	  onde	  handlinger	  fordi	  det	  i	  sidste	  
ende	  er	  Skaberen,	  at	  skabningen	  gør	  oprør	  mod.	  Jesus	  er	  selv	  Gud	  –	  skaberen.	  Og	  skaberen	  er	  blevet	  
menneske	  for	  at	  løse	  konflikten	  og	  forsone	  os	  i	  en	  ny	  pagt.	  Maria	  skiftede	  ble	  på	  Gud!	  
	  
Tæt	  på	  
	  
Tidligere	  i	  historien	  åbenbarede	  Gud	  sig	  som:	  Tornado	  (Moses)	  Rygende	  ovn	  i	  luften	  (Abraham)	  Ildsøjle	  
(Moses)	  Shakana	  herlighedssky	  (templet).	  Skræmmende	  og	  på	  afstand.	  Moses	  måtte	  sløre	  sit	  ansigt,	  fordi	  
han	  blot	  havde	  set	  lidt	  af	  Gud	  på	  afstand!	  
	  
Justin	  Bieber	  –	  koncert	  (teens).	  Kender	  ham	  godt.	  Læst	  hans	  biografi,	  set	  hans	  koncerter,	  hørt	  hans	  
musik,	  men	  aldrig	  været	  personligt	  sammen	  med	  ham.	  
	  
Gud	  kom	  til	  jorden	  som	  menneske	  for	  at	  fjerne	  det	  skel,	  den	  afstand	  der	  eksisterede	  mellem	  os	  og	  Gud.	  
Vi	  fik	  det,	  som	  Moses	  og	  hele	  menneskeheden	  længtes	  efter	  gennem	  hele	  historien.	  Det	  er	  nu	  virkelighed	  
for	  os!	  
	  
Og	  senere	  er	  Gud	  kommet	  endnu	  tættere,	  da	  Jesus	  sendte	  ”Talsmanden”	  HÅ	  som	  vil	  fylde	  os	  med	  Gud	  selv	  
indefra.	  En	  afsindig	  tanke	  for	  GT	  helte,	  konger	  og	  profeter.	  
	  
Hvordan	  er	  det	  muligt,	  at	  Gud,	  som	  er	  almægtig,	  kunne	  komme	  tæt	  på	  os	  syndige	  mennesker	  i	  første	  
omgang?	  
	  

Gud	  med	  OS	  
=	  tæt	  på!	  
Mona	  Lise	  endte	  med	  at	  anke	  en	  dom	  i	  arbejdsretten	  og	  føre	  sin	  egen	  sag	  pga.	  Grov	  mobning	  på	  
arbejdpladsen.	  Hun	  endte	  med	  at	  vinde	  og	  få	  erstatning.	  Hvorfor?	  Fordi	  hun	  havde	  retten	  på	  sin	  side,	  
havde	  forberedt	  sig	  godt	  og	  var	  villig	  til	  at	  kæmpe	  for	  det!	  Her	  på	  jorden,	  må	  vi	  holde	  på	  vores	  ret	  og	  
kæmpe	  for	  retfærdigheden!	  
Når	  vi	  kommer	  til	  Gud,	  må	  det	  være	  med	  en	  hel	  anden	  attitude,	  og	  det	  illustrerer	  historien	  her	  bedre	  end	  
nogen	  anden.	  
	  
Svaghed	  
	  
Jeg	  kommer	  mere	  ind	  på	  dette	  juleaften,	  men	  for	  dem,	  som	  er	  rejst	  over	  på	  det	  tidspunkt,	  kan	  jeg	  afsløre,	  
at	  hemmeligheden	  her	  er	  svaghed.	  
	  



Jesus	  blev	  født	  af	  en	  14	  årig	  provinspige	  udstødt	  og	  mistænkeliggjort	  af	  venner	  og	  familie	  i	  en	  beskidt	  
stald,	  (som	  vi	  så	  forrige	  søndag)	  Det	  var	  Josefs	  fødeby	  og	  han	  har	  helt	  sikkert	  haft	  slægtninge	  der….	  
Bagefter	  måtte	  de	  flygte	  ud	  i	  ørkenen	  som	  jaget	  vildt	  fordi	  kong	  Herodes	  ville	  dræbe	  Jesus.	  
Jesus	  blev	  svagere	  end	  det	  svageste	  menneske	  –	  nøgen	  og	  uden	  himmelsk	  magt	  og	  herlighed,	  kom	  han	  til	  
jorden.	  	  Igen:	  Maria	  skiftede	  ble	  på	  Gud!!!	  
	  
De	  mennesker,	  som	  Gud	  først	  åbenbarede	  dette	  for,	  var	  fattige	  hyrder	  og	  astrologer.	  Gud	  blev	  født	  i	  
svaghed	  og	  åbenbarer	  sig	  for	  svage	  mennesker	  ufortjent.	  
	  
Det	  indebærer:	  
1-‐Selvforståelse	  af,	  at	  jeg	  kan	  fortjene	  dette,	  heller	  ikke	  selvom	  jeg	  har	  haft	  et	  hårdt	  liv.	  ”Jamen,	  jeg	  har	  
haft	  et	  meget	  svært	  liv	  –	  jeg	  fortjener	  at	  Jesus	  tager	  sig	  særligt	  af	  mig”.	  Nej,	  du	  fortjener	  ingenting,	  men	  
Jesus	  elsker	  dig	  uendeligt	  højt	  og	  vil	  række	  ud	  til	  enhver	  –	  men	  det	  er	  ufortjent	  –	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  har	  
krav	  på!	  
2-‐Styrke	  og	  selvtilstrækkelighed	  fører	  os	  ikke	  en	  millimenter	  tættere	  på	  ham.	  Se	  på	  hans	  fødsel	  –	  se	  på	  
omstændighederne	  og	  se	  hvem	  han	  åbenbarer	  sig	  for	  og	  rækker	  ud	  til.	  
	  
Konklusion	  
GUD	  med	  os:	  Vi	  har	  problemer,	  vaner,	  sår	  og	  sygdomme	  i	  vores	  liv.	  Tvivler	  vi	  på	  om	  Gud,	  som	  vi	  føler	  at	  
vi	  ikke	  kan	  bryde	  ud	  af.	  Paulus:	  ”Kærligheden	  tror	  alt,	  håber	  alt	  og	  udholder	  alt”	  
Hvis	  det	  er	  selve	  GUD	  der	  er	  med	  os	  –	  tror	  du	  så	  at	  dine	  dårlige	  vaner	  eller	  vanskeligheder	  er	  en	  
udfordring	  for	  ham??	  
	  
Gud	  MED	  os:	  Hvad	  afholder	  dig	  fra	  at	  komme	  tæt	  på	  ham?	  Travlhed,	  mod,	  prioritering?	  Hvilken	  pris	  
betalte	  han,	  for	  at	  kunne	  være	  med	  dig?	  Hvad	  skal	  der	  til	  i	  dit	  liv,	  for	  at	  du	  kan	  komme	  tættere	  på	  ham?	  
	  
Gud	  med	  OS:	  Han	  er	  her.	  I	  NT	  er	  der	  tre	  responser	  på	  at	  møde	  Jesus:	  Løbe	  væk,	  forsøge	  at	  slå	  ham	  ihjeld	  
eller	  kaste	  sig	  ned	  for	  hans	  fødder	  og	  tilbede	  ham.	  	  
Jesus	  kom	  ikke	  til	  jorden	  for	  at	  blive	  en	  motivation	  til	  karrieren,	  en	  inspiration	  i	  min	  egen	  livsfilosofi	  eller	  
en	  god	  følelse,	  jeg	  kan	  fremkalde,	  når	  jeg	  trænger	  til	  det!	  	  
Det	  er	  et	  radikalt	  valg	  –	  både	  første	  gang	  vi	  træffer	  det	  og	  hver	  dag,	  når	  vi	  vælger	  at	  lade	  ham	  få	  1.	  
Pladsen	  i	  vores	  liv.	  	  
Gud	  blev	  det	  svageste	  menneske	  for	  dig,	  som	  har	  brug	  for	  ham	  og	  er	  villig	  til	  at	  lægge	  dit	  liv	  i	  hans	  
hænder	  –	  ikke	  bare	  én	  gang	  men	  hver	  dag.	  Et	  liv	  levet	  med	  Åndens	  nærvær,	  er	  det	  mest	  spændende	  og	  
tilfredsstillende	  liv,	  du	  kan	  tænke	  dig.	  Hvorfor?	  Fordi	  det	  er	  det	  ,vi	  er	  skabt	  til.	  Der	  finder	  sjælen	  ro,	  der	  
finder	  hjertet	  fred,	  der	  finder	  sindet	  mening	  og	  formål	  –	  nu	  og	  i	  evigheden.	  
	  
Immanuel	  –	  Gud	  med	  os!	  	  -‐	  	  Stil	  spørgsmålet:	  Gud	  er	  med	  dig,	  men	  er	  du	  med	  ham??	  
	  
Nadver	  –	  Mark.	  14:	  22-‐25	  
I nadveren har du først og fremmest fællesskab med Gud gennem Jesus. Jesus er til stede i 
nadveren. Han møder dig med en åben favn. Han ønsker at omslutte dig med sin kærlighed 
og barmhjertighed. Han ble født I svaghed og døde I svaghed. Han blev svag for os.	  
	  


