Jesus – vem var Han egentligen?
Intro: F- Vad är det som gör någon till en kontroversiell/omstridd person? En person som skapar
debatt, som får människor att skiljas åt. Dessa människor står för konstiga eller utmanande principer.
Dessa människor inspirerar till kärlek eller hat. Jesus Kristus är troligen världshistoriens mest
kontroversiella person.
I.

Kontroversiella uttalanden av Jesus
a. Johannesev. 6:35 Jag är livets bröd. Om du kommer till Jesus och tror på Honom skall du
aldrig hungrar eller törstar. Jesus är källan till all andlig näring.
b. Johannesev. 8:12 - Hur skulle innebörden i det här påståenden förändras om Jesus hade
sagt ” Jag är ett ljus i den här världen”?
c. Johannesev. 8:46 Jesus sade att Han ALDRIG syndat!
d. Johannesev. 8:58 - Hur länge påstod Jesus att han hade funnits till? F- Vet du vad Jesus
menade när Han kallade sig själv “Jag är”? Det var det heligaste namnet som judarna hade
på Gud. Ingen fick skriva det eller säga det. Det var Guds eget namn på sig själv, när Han
kallade på Moses vid den brinnande busken. (2 Mos. 3:13-14.)
e. Johannesev. 10:30 Jag och Fadern (Gud) är ETT!
f. Johannesev. 11:25-26 Den som tror på mig (Jesus) ska aldrig dö
g. Johannesev 14:6 Vad säger Jesus om alla andra religioner i världen?

II.

Möjliga alternativ till Jesus påståenden

Jesu påstående var
INTE Sanna

Jesus VISSTE INTE
att påståenden var
falska.
Jesus VISSTE
att påståenden var
falska.
Jesus är en
DÅRE/
Mentalsjuk

Matteusev. 5:38-48, 7:12
Avspegla dessa
lärosatser
Att Jesus var mentalsjuk?

Jesu påståenden var
Sanna

Jesus SADE
ALDRIG dessa
påståenden

Jesus är en
MYT
Jesus är en
LÖGNARE

Varför ljuger människor?
Vad vann Jesus av sin
”lögn”? Markusev. 14:55-65

Hänvisa till alla
historiska
Källor utanför
bibeln som
nämner Jesus, och
Jesu inflyttande på
världen.

Jesus är
MESSIAS,
Guds Son
och Gud

Joh 8:31-32
Lever ut vad
Jesus säger

