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Jesus
hanrrel
Af Kai Kjar-Hansen
KUN ET STED i Det nye
Testamente findes ordet
Irnmanuel. Det er i Matt.
1,23,der fortaller om, hvilket navn Marias barn skal
have. Afsnittet afsluttes
med understregningen af,
at det nyfodte barn fik navnetJesus(Matt. 1,25).
I kuantitet stir det derfor ringe til med navnet Immanuel i NT. Det kan nasten ikke vare ringere!
Men i kualife/ understreger
det en vigtig nytestamentelig sandhed:I og med Jesus
er Gud-med-os.

mennesker af god vilje,
uanset om de kender Kristus eller ej.

AIT GODT KAN MISBRUGES. Et Gud-med-os
kan ogs6misbrugesp6 det
personligeplan. NAr vi bruger Gud til at fremme egne
interesser og imod andre,
misbruger vi ham.
Men misbrug ophaver
ikke ret brug. I Jesus er
Gud-med-os- sA det forsl6r!
Marias son kom ikke til
at hedde Immanuel. Men
Immanuel-profetien fra
HEBRAISKE NA'\INE _ Esajas 7,14 fandt alligevel
i hvert fald de fleste af dem, sin opfyldelsei Jesus.Navhar mening. Det afsluttennet Immanuel belyser bede -el i Immanuel betyder tydningen af Jesu gerning.
Gud. Immanuel betyder Jesus-navnetog Immanumedos.
el-navnet stAr ikke i et konGud-med-os!Nir det si- kurrenceforhold til hinanges pA tysk, vekker det ikden.
ke serlig gode associatioImmanuel-navnet st&r
ner. Tvartimod! Man kan der ved beryndelsen af
bare tanke pfr alle de krige, Matteus-evangeliet.I slutder er fgrt i Guds navn, ningen af samme evangehvad enten man kalder lium skinner det ogsfligenham Allah, Israels Gud el- nem, nir Jesus siger til siIer Jesu l{risti Fader.
ne disciple:"...O9se,jeg er
med jer alle dageindtil verG&r man fra de store krige, hvor man kemper med densende" (Matt. 28,20).
vAben og til andre krige,
hvor man ,kunu bruger
I JESUS IMMANUEL
ord, kan et Gud-med-osog- er vor himmelske Far os
sAmisbruges.
nar. Om det er jul eller ej.
Der er sektens Gud- Om der er liv omkring os med-osi betydningen:kun
eller dgd. Vi fgdes nemlig
med os og imod alle de an- ikke for atdg.
dre.
Nu er sket til jordens held,
Der er det folkereligi^se
huad os meldteGabriel,
Gud-med-osi betydningen:
Guds engelfin:
FAdter Herren af en mg,
selvfOlgeliger Gud med os,
vi er jo ikke hedninger, selv
og ui ej fgdestil at dg.
om han ikke betyder sAmeGud med os,Immanuel,
get for os i vort daglige liv.
Immanuel!
Der er det uerdensreliGledeligjuM liv ogi dod.
gipse Gud-med-os i betydningen: Gud er med alle

