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Jesus – Både Gud og Menneske.
Den Hellige Treenighet
Samling 4, Økt 2

Dette skjemaet/arket bør dere kanskje ikke se på før dere har gjennomført punkt 2 og 3.

JESUS = GUD

JESUS = MENNESKE

Han er unnfanget ved Den hellige ånd
Flere får høre om hans fødsel gjennom
(stjerne-)tegn og gamle skriftsteder. Det de
har lest blir oppfylt i det Jesus blir født.
Han er klokere enn de skriftlærde allerede
som 12-åring
Guds stemme høres når han blir døpt
Han gjør under (f.eks. vann til vin)
Han kjenner historiene til de han møter før
de blir kjent med ham.
Han helbreder syke (bl.a. blinde kan se)
Han reiser døde fra graven (f.eks. Lasarus)
Han stiller stormen
Han motsto alle fristelser
Han fyller tegnene med fisk selv om det ikke
er noen tegn til at det er fisk å få.
Han går på vannet

Han ble født, som andre babyer.
Han bodde som et vanlig,
men også fattig menneske.

I det han dør er det som om et voldsomt
uvær og et jordskjelv skjer på en gang.
Han oppstår fra de døde
Han farer opp til himmelen

Han vokste opp og utviklet som et
menneske.
Han så ut som et vanlig menneske.
Han spiste.
Han fastet.
Han var glad.
Han var sint.
Han gråt.
Han ble ledet inn i fristelse
Han viste redsel og angst
Han lot seg ta til fange og bli mishandlet
og torturert
Jesus blør.
Han følte smerte.
Han døde.
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Fortellingen om Lasarus: Joh 11,1-44 Bibelselskapet | Nettbibelen
Etter at dere har lest om Jesus og Lasarus i YOUCAT Konfirmant (side 34), så kan det være lurt å lese hele
historien. Bruk gjerne vanlige bibler, eller ser på Nettbibelen sammen (lenken overfor her). Prøv så å finne
hvilke menneskelige trekk Jesus her viser og hvilke trekk, eller hva Jesus gjør, som får oss til å forstå at han
også er Guds Sønn, at han har all makt «i himmelen og på jorden» (Matt 28,18). Kanskje kan dere lage to nye
lister: En med de menneskelige trekkene og en med de guddommelige trekkene.
Gjør dere denne oppgaven i grupper eller par, så er det fint om dere deler det dere har kommet frem til
med alle de andre til slutt.

Jesus og om Treenigheten: Hva sier Katekismen (YOUCAT) om dette?
Y # 72: Hva betyr navnet Jesus?
Y # 73: Hvorfor kalles Jesus for «Kristus»?
Y # 76: Hvorfor ble Gud menneske i Jesus?
Y # 9: Hva viser Gud oss om seg selv når han sender Sønnen til oss?
Y# 35: Tror vi på én Gud eller tre guder?
Y # 36: Kan man komme frem til at Gud er treenig gjennom logiske resonnementer?
Y # 77: Hva vil det si at Jesus både er sann Gud og sant menneske?
Y # 79: Hadde Jesus en sjel, en forstand og en kropp som oss?
Y # 88: Hvorfor ble Jesus ledet inn i fristelse? Kunne han virkelig blitt fristet?
Y # 60: Hvorfor er Jesus det beste forbildet i verden?
Y # 38: Hvem er Den hellige ånd?

Etter at dere har gjennomgått svarene fra YOUCAT Katekismen kan dere prøve å se hva dere har
husket og forstått av dette ved å fylle inn de manglende ordene i oppgavearket «Jesus og Treenigheten» på
neste side. Ordene som mangler finner dere i boksen nedenfor. Hvis et ord står to ganger, betyr det at det
skal brukes to ganger. Det er noen lure-ord. Det betyr at noen få av ordene ikke har noe som helst med
teksten å gjøre. Så, pass på
tekstboksen her nedenfor.
Nei

Jesus

Den Hellige Ånd

«Den Salvede» lys
guddommelig

Et hint/et clue: Lure-ordene er ikke repetert. De står bare én gang/ett sted i

fornuftig

himmelen
enhet
sjel

synlig

veier

Den Hellige Ånd
Ja

lide

fristelse

Bibelen

Gud

mysterium

synd

frihet

djevelen

dåpen

kjærlighet

salvet

personer

konfirmasjonen

byrden

Mens dere fyller ut kan dere ikke bruke hjelpemidler, men jobber dere i par eller grupper kan dere
selvfølgelig hjelpe hverandre. Det er jo meningen. Da er dere jo et slags lag 👍
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Jesus og Treenigheten
Navnet ___________________ betyr

«Gud frelser».

«Christos» (gresk) og «Messiah»

(hebraisk) betyr begge __________________.

I Israel ble konger, prester og profeter

___________til

lærte

sine

embeter.

Apostlene

at

Jesus

var

salvet

med

____________________. I Jesus Kristus forsonet _______ verden med seg og forløste
menneskeheten fra syndens fangenskap. Gjennom Jesus Kristus blir den usynlig Gud
____________. Dette viser oss hvor langt Guds_______________ er villig til å gå: Han
bærer hele __________ vår. Han går alle __________ sammen med oss.
Vi tror på én Gud i tre ___________. Han som er Sønnen, taler om sin Far i ___________.
Han ber til ham og, sender oss________________, som er kjærligheten mellom Faderen og
Sønnen. Den Hellige Ånd tar bolig i våre hjerter. I denne guddommelige kraft finner vi kristne
dyp glede, indre fred og __________ . Det er i _______________ og i _____________ at
vi kan motta Den Hellige Ånd. Det faktum at det tre personer i én Gud, er et
_______________. Vi kan ikke resonnere oss frem til det med fornuften, men vi kan
anerkjenne at mysteriet er _____________. Likevel er det helt greit å tenke at det er
vanskelig å fatte at noen (Jesus) kan være_______________ og menneskelig i en og samme
person. Siden han var menneske hadde han en ______________ (sjel), en forstand og en
kropp. Samtidig hadde Jesus _____________ med sin himmelske Far (Gud) i Den hellige ånd.
Så kan vi da kanskje lure på hvorfor Jesus lot seg lede inn i ________________ -? Kunne
han virkelig bli fristet av_____________? Svaret er: _______! Hele hensikten med at Jesus
var menneskelig, hang sammen med at han skulle være som oss og ___________ med og som
oss. På denne måten kan Jesus komme nærmere oss og forstå oss. Tenk om Gud hverken
hadde følelser eller empati. Du merker det lett hvis du prøver å snakke med noen om ting du
er virkelig følelsesmessig engasjert i. Hvis de ikke greier å sette seg følelsesmessig inn i det
du forteller, kan man likegodt la være å snakke med dem. Da føler vi at de ikke bryr seg om
oss.
Da Gud ble menneske i Jesus, kunne han gjøre nettopp dette: Han kunne bry seg om oss på
en måte som vi forsto. Det er bare på et punkt Jesus skiller seg fra oss mennesker (foruten
det at han er guddommelig, naturligvis), og det er at Jesus er uten ______________.
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Den Hellige Ånd og Treenigheten
Det er vanskelig å forstå hva Den Hellige Ånd egentlig er. Så langt vet vi at Den Hellige Ånd er en av måtene Gud viser
seg på, den er en del av Treenigheten. Treenigheten betyr, som dere sikker skjønner, at det er noe som består av tre
deler. Her kaller vi hver av disse delene for personer. Gud er den første personen, Jesus den andre og Den Hellige Ånd
er den tredje. De tre er hver sin person samtidig som de er én/den samme. Dette er fryktelig vanskelig å forstå selv for
godt utdannete teologer – også for prester, nonner og munker, de som har viet sitt liv til Gud.
Da Gud ville redde menneskene fra synd og en evig død, måtte han komme ned til oss og fremstå som en av oss. Jesus
sier han er Guds Sønn, ettersom han ikke ble unnfanget på vanlig måte ved at to mennesker hadde samleie, men ved
det at Den Hellige Ånd kom over Maria og gjorde henne gravid. Så ble han født som et vanlig menneske. Jesus er
derfor både Gud og menneske.
Da er vi plutselig over på dette med Den Hellige Ånd, og hva er nå egentlig denne ånden, som også er en del av
Treenigheten? Jo, den Hellige Ånd er Guds kraft som både skaper, gir liv og gir oss våre indre styrker og kvaliteter. Et
eksempel er da disiplene, som var vanlige mennesker, mottok Den Hellige Ånds kraft i form av ildtunger over sine
hoder. Dette gjorde dem til å stand til å spre Guds ord til alle (på alle språk) og å gjøre slike under som Jesus selv
hadde gjort.
Det Gud skaper er alltid godt. Det er gjort i kjærlighet. Vi kan derfor si at Den Hellige Ånd er kjærligheten selv. Når vi
sier ja til Gud, så mottar vi denne Guds kraft, denne kjærligheten. Den blir gitt oss i dåpen når våre foreldre velger å
døpe oss. Når vi så bevisst sier ja til å konfirmeres, bekrefter vi (selv) at vi er åpne for å motta Den Hellige Ånd.
Konfirmasjon betyr nettopp dette, «bekreftelse». Hva dette innebærer (dette med konfirmasjon og hva det betyr å si
ja til Den Hellige Ånd) skal vi se mer på neste år.
Det er mye ved troen vår som er vanskelig å forstå fordi vi ikke nødvendigvis har noe jordisk å sammenligne det med.
Dette med Treenigheten kan kanskje forklares på denne måten (nedenfor). Likevel er det ikke en helt riktig eller god
nok sammenligning:
Vi – oss mennesker – er bare én og samme person og ikke treenig, slik som Gud. Likevel kan vi ha forskjellige roller.
Hjemme er vi en datter eller en sønn og må forholde oss til våre foreldre og vår familie. På skolen er vi elev og må
forholde oss både til lærere, til forskjellige læringssituasjoner, og så til våre medelever. På fritiden kan vi føle helt
løsrevet fra disse to første rollene. Vi kan med andre ord ha tre forskjellige roller, ja kanskje flere. Likevel er vi den ene
og samme personen hele tiden. Vi kan f.eks. ikke si at vi ikke er sønn/datter bare fordi vi er en elev. Vi vi ikke gi opp
vennene våre og fritiden vår fordi vi kun skal være med familien vår. Alle rollene er viktige for oss. De ER oss, selv om vi
kanskje kan oppføre oss og bli oppfattet nærmest som totalt forskjellige personer fra rolle til rolle. Vi kan på en måte se
på Treenigheten på denne måten. Gud har forskjellige «roller». Han er først og fremst Gud som har skapt alt og som
hersker over alt, men kan ikke vise seg for oss som Gud (på grunn av syndefallet) før vi kommer til himmelen (altså
etter vår død). Her på jorden kan vi forholde oss til Gud gjennom Jesus, som både er både Gud og Menneske. Så
opplever vi Gud gjennom Hans kraft i Den Hellige Ånd når vi velger tro og å utføre Guds gjerninger her på jorden.
Akkurat som andre mennesker må forholde seg til hele oss og godta alle de rollene vi har, så må vi forholde oss til Gud
som Treenig.
For mer informasjon om Den Hellige Ånd og om Treenigheten kan dere gjerne lese det som står i YOUCAT Katekismen
# 113 – 120 og # 35, 36, 122 og 164. Dere kan også ta en titt på dette nettstedet Den Hellige Ånd — Den katolske
kirke, eller vente til neste år da dere uansett skal gå litt mer i dybden.
Avslutningsvis kan det være lurt og fint å se på Trosbekjennelsen nok en gang. Det står ikke veldig mye om den
Hellige Ånd der, men det er en viktig del av det vi sier vi tror på. Nå kan det hende du skjønner litt mer av det. Kanskje
kan dere sammen avslutte økta ved å lese/fremsi Trosbekjennelsen.
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