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UGEN 9.-15. JANUAR 2022

”Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, 
hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også 
har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens 
udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han 
havde skaffet renselse for vore synder, tog han sæde ved den  
Højestes højre hånd i det høje“ (Hebr 1,2-3).

Gud taler med os mennesker. Den mest overbevisende måde er 
gennem sønnen, den lovede arving.

Det førte til store forandringer i 2020, da corona-pandemien brød 
ud. Den betød hårde nedskæringer for erhvervslivet. Livsvilkårene 
ændredes drastisk for utallige mennesker, der måtte frygte for 
deres eksistens. I begyndelsen havde man ikke overblik over de 
sundhedsmæssige skader, som pandemien ville medføre. Fordi vi 
skulle holde afstand til hinanden, blev vi nødt til at finde nye måder 
at kommunikere på: vi hilste med foden eller med albuen, vi talte 
til hinanden gennem et mundbind og med behørig afstand. Møder 
blev holdt online i stedet for fysisk. Uanset hvor hensigtsmæssige 
disse tekniske tiltag end er, så oplevede mange dog, at der mang-
lede noget. Det var ikke det samme som at mødes personligt – uden 
afstandskrav og mundbind, ansigt til ansigt.

I Bibelen præsenteres Gud som en kommunikerende Gud. I tusind-
vis af år har han talt til os mennesker – på mange måder. Gennem 
Jesus taler han direkte og uden forstyrrende distance til os. Det er 
vores tema i denne uge.

Søndag Gud taler Hebr 1,1
Mandag Gud taler på en bedre måde Hebr 1,2a
Tirsdag Skaber og arving Hebr 1,2b.4-5
Onsdag Glans og udtrykt billede Hebr 1,3a
Torsdag Frelser og forløser Hebr 1,3b
Fredag Søn og arving Hebr 1,4-5

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

3. 3. ugeuge Jesus – Sønnen
Hebræerbrevet 1,1-5
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SØNDAG 9. JANUAR 2022

Hebr 1,1

Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Gud taler

Hvordan talte Gud helt konkret til profeterne? Udfyld de tomme 
felter og reflektér over Guds mangfoldige måder at tale på:

4 Mos 22,21-31: 

Es 5: 

Hos 1: 

Dan 2,19: 

Gud tier ikke – han taler. Han ønsker at åbenbare sig og vise, hvem 
og hvordan han er. Opfordringer til omvendelse og løfter om frelse 
går hånd i hånd. Teksten sætter i v. 1 fokus på Guds kommunikation 
i den gamle pagt, som foregik via profeter. I den forbindelse regnes 
Moses også for en profet (5 Mos 34,10).

Gud taler også til os i dag. Han sender sine budskaber hver dag 
ligesom en radiokanal. Vi er ikke altid indstillet på at modtage, og 
somme tider er det en udfordring at skelne Guds stemme midt i al 
den knasende støj af øvrige stemmer. Men det er værd at være år-
vågen i hverdagen og være opmærksom på hans stemme. Meditativ 
bibellæsning under bøn kan her være til stor hjælp lige så vel som 
såkaldt lyttende bøn. 

O, lytter til, I folk i alle verdens riger!
Gud kalder, stille dog! og mærker, hvad han siger!
Al verdens tummel, ti! Her er en anden klang,
Gud med dig tale vil, så hør dog til engang!
(DDS nr. 590, strofe 1. Mel. Nu takker alle Gud)
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 Hebr 1,2a

 Forståelse

 Anvendelse

 
 Refleksion

 

Gud taler på en bedre måde

Hvorfor valgte Gud sin søn som talerør? 

Hvordan har du erfaret sønnens tale i dit liv?

Hvor Gud i fortiden talte til sit folk gennem profeter, taler han nu 
gennem sin søn. Udtrykket ved dagenes ende står i modsætning til  
i fortiden. Hvor Gud før i tiden kommunikerede med sit folk gennem 
andre, taler han nu i sønnen direkte til mennesker. I Jesus siges alt 
det til os, som er nødvendigt – der findes ikke nogen bedre måde at 
kommunikere på. 

På Jesu tid havde folket i lang tid ikke været opmærksom på Guds 
tale. Den seneste åbenbaring, der kom til udtryk i det skrevne ord, 
var 400 år tidligere blevet fremført af Ezra og Nehemias og profeter 
fra tiden efter eksilet som for eksempel Malakias. Men nu talte Gud 
til dem igen – gennem Jesus.

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig“ (Gal 2,20). Selv om 
vi ikke kan se Jesus, er han til stede – han lever ved sin ånd i os. Vi 
kan tale til ham og lytte til ham. 

”Det ville være godt for os alle at bruge en eftertænksom time med 
tankerne på Kristi liv. Vi kunne genkalde det punkt for punkt og lade 
fantasien udmale hver eneste begivenhed, især de sidste“ (Ellen 
White, Jesu liv, DB, s. 62).

MANDAG 10. JANUAR 2022
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Hebr 1,2b.4-5

 Forståelse

 Refleksion

 

Skaber og arving

Hvad betyder det, at Jesus er arving ”til alle ting“? 

Jesu navn overgår englenes – er det også sådan, jeg ser på det?

Hebr 1,10 siger, at Jesus er Herren, der har skabt himlen og jorden. 
Forfatteren citerer Sl 102,26-28. Ifølge Hebr 2,10 skabtes universet 
af Faderen – det samme udtryk som benyttes om Jesus i 1,2. Fade-
ren skabte, og Jesus skabte. Det vil altså sige, at Jesus selv er skaber-
gud. Ifølge v. 4+5 har Jesus arvet et navn. Titlen af søn fik Jesus ikke 
ved fødslen, men ved sin dåb, hvor han blev kaldet til sin opgave og 
udvalgt (Matt 3,17; Mark 1,11; Luk 3,22; Joh 1,34). På grund af sin vel-
lykkede mission blev han arving til alle ting.

På megen styrke, ros og magt,
på rigdom, venner, kløgt og pragt
vil verdens børn forlade sig;
jeg på min Gud fortrøster mig,
han skabte himmel, hav og jord,
han er min hjælp, det er hans ord.

Når du går ind, når du går ud
og følger Herrens ord og bud,
til hver en tid, på hvert et sted
sit lejde Gud dig giver med:
At han er din beskærmer blid
og hjælper dig til evig tid.

(Hans Thomissøn 1565, Fr. Hammerich 1850. 
DDS nr. 47, Jeg løfter mine øjne op, strofe 2 og 6)

TIRSDAG 11. JANUAR 2022
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 Hebr 1,3a

 Forståelse

 Anvendelse 

Glans og udtrykt billede

I hvilke konkrete situationer viste Guds herlighed sig i Jesu liv?

Hvor bliver Guds herlighed synlig i dag?

I Det Gamle Testamente viste Guds herlighed sig, idet han var nær-
værende hos sit folk (2 Mos 16,7; 24,16-17; 3 Mos 9,23; 4 Mos 14,10). 
Når man leder efter eksempler på Guds herlighed i Jesu liv, finder 
man den blandt andet i englenes kor blandt hyrderne, Jesu dåb, 
hans forklarelse, opstandelse og himmelfart. Desuden bliver Guds 
herlighed synlig i almindelige hverdagssituationer som for eksem-
pel, da Hanna og Simeon ser Frelseren i den nyfødte. Guds herlig-
hed bliver ikke kun tydelig i overvældende øjeblikke. Somme tider 
lyser den også op i det uanselige. 

Jesus viser, hvordan Gud virkelig er ( Joh 14,9). Mennesket bærer 
Guds billede i sig, men ikke hans væsen (1 Mos 1,26). Sønnen bærer 
derimod også Guds væsen i sig. Jesus lever Guds herlighed, idet han 
vidner om hans kærlighed og giver den videre. 

Guds herlighed viser sig også hos os, når vi oplever bønnesvar, en 
farvestrålende solnedgang, eller når der pludselig ”går et lys op for 
os“. Lad os gå gennem livet med et årvågent sind og åbne øjne, og 
lad os gå på opdagelse efter tegn på Guds nærvær i vores hverdag.

ONSDAG 12. JANUAR 2022
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Hebr 1,3b

 Forståelse

 Refleksion

 

Frelser og forløser

Hvorfor kunne renselse fra synd først ske ved Jesu offerdød på 
korset? 

Hvad betyder det for os, at Gud allerede har skaffet renselse for 
vores synder?

I den græske oversættelse af Det Gamle Testamente (Septuaginta) 
benyttes begrebet renselse i offerkulten. Renselse gennem et offer 
består af tre ting: 1) synderne fjernes, 2) synderne forlades og 3) 
samvittigheden renses. Gennem Jesu død er renselse for synd fuld-
bragt – det er ikke nødvendigt med flere ofre. Vi er frelst alene ved 
ham.

Af nåde er jeg det, jeg er,
Guds barn og arving med,
ja broder til min frelser kær,
tænk hvilken salighed!

Af nåde er jeg frelst og fri
i Lammets dyre blod
fra syndens tunge slaveri;
hvor er dog Herren god.

Af nåde får jeg kraft og mod
at trodse Satans værk,
at træde verden under fod;
hvor gør dog nåden stærk!

Af nåden får jeg Åndens trøst.
”Jeg ved, på hvem jeg tror.“
Så lyder stemmen i mit bryst.
Hvor er dog nåden stor.
(Ukendt forfatter.  
Adventistkirkens salmebog nr. 103. )

TORSDAG 13. JANUAR 2022



28

Hebr 1,4-5
 

 Forståelse

 Resumé

Egne tanker

Søn og arving

Hvorfor er Jesus mægtigere end englene?

Konceptet med en guddommelig adoption af en hersker var et ud-
bredt fænomen i den antikke verden. Den gav ham legitimitet og 
magt. Jesu dåb og forklarelse var øjeblikke, hvor Gud bekendte sig til 
Jesus som sin søn (Matt 3,17; 17,5). Begrebet søn skal forstås som en 
titel, man får tildelt (se tirsdagsafsnittet). Den giver magt og autori-
tet. Derfor er Jesus mægtigere end englene. Hans ”fødsel“ refererer 
til hans indsættelse på tronen (sml. Sl 2) og ikke til begyndelsen på 
hans eksistens, for Jesus har eksisteret altid. Der har ikke fandtes en 
tid, hvor han ikke var til, for han er Gud og dermed mægtigere end 
englene.

Gud er en Gud, der taler, en, der til alle tider kommunikerer med 
menneskene. Denne kommunikation er klarest gennem Jesus,  
sønnen, der genspejler Guds væsen, fordi han selv er Gud.

FREDAG 14. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke veje og metoder for kommunikation fandtes der tidligere? 
Hvordan ser det ud i dag? Hvad har ændret sig?

  Hebr 1,1-2a
Hvorfor er det så vigtigt for Gud at tale med os? 

På hvor mange forskellige måder har Gud i tidens løb åbenbaret 
sig? 

Hvordan er Jesus en bedre måde for Gud at kommunikere på? 

Hvad er det, der gør, at Jesus er profeterne overlegen? 

Hvordan taler Gud til os i dag?

  Hebr 1,1-5
Hvad siger følgende begreber om Jesu unikke væsen og hans  
forhold til Faderen?

• søn
• arving til alle ting
• hans herligheds glans
• hans væsens billede
• ved Guds højre hånd
• mægtigere end englene

  Hebr 1,3
Hvorfor kunne renselse fra synd først blive fuldbragt ved Jesu 
død på korset? 

Hvad betyder det for os, at Gud allerede har ”skaffet renselse for 
vore synder“?

DIALOG TIL SABBATTEN 15. JANUAR 2022


