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”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).

Lige efter Adam og Eva havde syndet, lovede Gud dem et ”afkom“, 
en søn, som skulle befri dem fra fjenden, genvinde den arv, der 
var gået tabt, og opfylde den hensigt, de var blevet skabt til (1 Mos 
3,15). Denne Søn skulle både repræsentere og frelse dem ved at gå 
i deres sted og til sidste ødelægge slangen.

”Da Adam og Eva havde hørt dette løfte, så de hen til dets snar-
lige opfyldelse. De tog med glæde mod deres førstefødte søn og 
håbede, at han var befrieren. Men det varede længe med opfyldel-
sen af løftet“ (Ellen White, Jesu liv, s. 23).

Løftet blev senere bekræftet til Abraham. Gud svor på, at han 
skulle få et ”afkom“, en søn, gennem hvem alle jordens folk skulle 
velsignes (1 Mos 22,16-18; Gal 3,16). Og Gud gjorde det samme 
over for David. Han lovede David, at hans efterkommer skulle 
blive indsat af Gud som hans egen søn og som en retfærdig her-
sker over alle jordens konger (2 Sam 7,12-14; Sl 89,28-30).

· Es 2,2-3
· Hebr 1,1-4
· 2 Mos 24,16-17
· Es 44,24
· Hebr 1,10
· Luk 1,31-32
· Hebr 1,5

24

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Løftets søn

TIL SABBATTEN | 15. JANUAR 20223



25

SØNDAG

4 Mos 24,14-19
Es 2,2-3

Til eftertanke

9. JANUAR 2022

NU VED DAGENES ENDE

Det første afsnit i Hebræerbrevet viser, at Paulus troede, at han le-
vede ”ved dagenes ende“. I Skriften benyttes adskillige udtryk for 
fremtiden, men de har ikke alle den samme betydning. Profeterne 
brugte udtrykket ”de kommende dage“ eller ”engang i fremtiden“ 
[last days] (5 Mos 4,30-31) og ”til sidst“ eller ”de sidste dage“ [latter 
days] ( Jer 23,20). Profeten Daniel brugte et andet udtryk, ”endeti-
den“, til at tale mere specifikt om de sidste dage af jordens historie 
(Dan 8,17; 12,4).

Hvad lovede Gud at gøre for sit folk ”i fremtiden“, ”til sidst“  
[latter days]?

Flere af de gammeltestamentlige profeter forkyndte, at i ”de kom-
mende dage“ ville Gud oprejse en konge, som skulle ødelægge 
hans folks fjender (fx 4 Mos 14-19), og som ”til sidst“ ville få alle 
folk til at strømme til Israel (fx Es 2,2-3). Paulus siger, at disse løf-
ter blev opfyldt i Jesus. Han besejrede Satan og ved evangeliets 
forkyndelse drog han alle folk til sig (Kol 2,15; Joh 12,32). I den for-
stand er ”de kommende dage“ begyndt, for Jesus har opfyldt Guds 
løfter.

Vores åndelige fædre døde i tro. De havde kun set og hilst løf-
ternes opfyldelse ”i det fjerne“, men oplevede ikke opfyldelsen af 
dem. Men vi har set løfternes opfyldelse i Jesus.

Lad os et øjeblik tænke over Guds løfter og Jesus. Faderen lo-
vede, at han ville oprejse sine børn fra de døde (1 Thess 4,15-16). 
De gode nyheder er, at han iværksatte sine børns opstandelse 
med Jesu opstandelse (1 Kor 15,20; Matt 27,51-53). Faderen lovede 
også en ny skabelse (Es 65,17). Han er begyndt at opfylde det 
løfte ved at skabe et nyt åndeligt liv i os (2 Kor 5,17; Gal 6,15). Han 
lovede, at han ville oprette sit sidste, evige rige (Dan 2,44). Han 
indledte det rige ved at befri os fra Satans magt og indsætte Jesus 
som vores sande herre (Matt 12,28-30; Luk 10,18-20). Men dette er 
kun begyndelsen. Det, Faderen begyndte med Jesu første komme, 
vil han fuldføre ved Jesu andet komme.

Tænk over alle de løfter, Gud opfyldte i fortiden. Hvordan kan 
det hjælpe os til at have tillid til de løfter, han endnu ikke har 
opfyldt?
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MANDAG

 Hebr 1,1-4

 

Til eftertanke

10. JANUAR 2022

GUD HAR TALT TIL OS GENNEM SIN SØN

Hvad er hovedtanken i disse vers?

På originalsproget er Hebr 1,1-4 kun én sætning, og det er blevet 
sagt, at det er den smukkeste sætning i hele Det Nye Testamente 
set ud fra dens retoriske, kunstneriske opbygning. Dens hovedpå-
stand er, at Gud har talt til os i sin søn, Jesus.

For jøderne i det første århundrede e.Kr. var Guds ord ikke ble-
vet hørt i meget lang tid. Den sidste åbenbaring, som blev udtrykt 
i Guds skrevne ord, var kommet gennem profeten Malakias og lidt 
tidligere gennem Ezras og Nehemias’ tjeneste. Det var nu mere 
end fire hundrede år siden. Og nu talte Gud igen til dem gennem 
Jesus.

Men Guds åbenbaring gennem Jesus overgik langt den åbenba-
ring, som Gud havde givet gennem profeterne, for Jesus er langt 
bedre til at åbenbare ham. Han er Gud selv, som skabte himlen og 
jorden og er universets herre. Paulus er aldrig i tvivl om Jesu gud-
dommelighed. Den tages nærmest for givet.

For Paulus var Det Gamle Testamente også Guds ord. Den 
samme Gud, som havde talt i fortiden, bliver ved med at tale nu. 
Det Gamle Testamente formidlede et sandt kendskab til Guds vilje.

Men det var først muligt helt at forstå den dybere mening, 
da Sønnen kom til jorden. I forfatterens opfattelse var Faderens 
åbenbaring gennem Sønnen nøglen til at forstå den sande dybde i 
Det Gamle Testamente, ligesom låget på en puslespilsæske er nøg-
len til at finde den rigtige plads for hver enkelt brik i puslespillet. 
Jesus forklarede meget af det, der står i Det Gamle Testamente.

Jesus blev vores repræsentant og vores frelser. Han tog vores 
plads i kampen og besejrede slangen. I Hebræerbrevet omtales 
han som de troendes ”banebryder“ eller ”forløber“ (Hebr 2,10; 
Hebr 6,20). Han kæmper for os og repræsenterer os. Det betyder 
også, at hvad Gud gjorde for Jesus, vores repræsentant, ønsker 
Faderen også at gøre for os. Han, som ophøjede Jesus til en plads 
ved sin højre hånd, ønsker også, at vi skal sidde sammen med Je-
sus på hans trone (Åb 3,21). Guds budskab til os i Jesus indbefatter 
ikke kun, hvad Jesus sagde, men også hvad Faderen gjorde gen-
nem ham og for ham. Det gjorde han alt sammen til vores fordel, 
både nu og i evigheden.

Tænk over, hvad det vil sige, at Jesus – Gud – kom til denne jord. 
Hvordan giver det os håb?
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 Hebr 1,2-4

2 Mos 24,16-17
 Sl 4,7

Sl 36,10
Sl 89,15

Til eftertanke

11. JANUAR 2022

HAN ER GUDS HERLIGHEDS GLANS

Hvad lærer disse vers os om Jesus?

I dette afsnit skal vi fokusere på den del, der siger: ”Han er Guds 
herligheds glans og hans væsens udtrykte billede“ (Hebr 1,3).

Hvordan hjælper disse tekster os til bedre at forstå, hvad Guds 
herlighed er?

I Det Gamle Testamente henviser Guds herlighed til hans synlige 
tilstedeværelse blandt sit folk (2 Mos 16,7; 2 Mos 24,16-17; 3 Mos 
9,23; 4 Mos 14,10). Hans tilstedeværelse forbindes ofte med lys eller 
stråleglans.

Skriften fortæller os, at Jesus er det lys, som kom til denne 
verden for at åbenbare Guds herlighed (Hebr 1,3; Joh 1,6-9.14-18; 
2 Kor 4,6). Tænk fx over, hvordan Jesus så ud ved forklarelsen på 
bjerget. ”Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt ly-
ste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset“ (Matt 17,2).

På samme måde som solen kun kan opfattes gennem dens 
lysglans, kendes Gud gennem Jesus. Fra vores synsvinkel er de to 
ét, fordi Guds herlighed er lyset selv. Ligesom der ikke er nogen 
forskel mellem lys og dets glans, er der ingen forskel mellem Gud 
og Jesus hverken i væsen eller karakter.

Hebræerbrevet siger også, at Jesus er Faderens ”væsens ud-
trykte billede“ (Hebr 1,3). Pointen i denne metafor er, at der er en 
fuldkommen sammenhæng i væsen mellem Faderen og Sønnen. 
Bemærk, at mennesket bærer Guds billede, men ikke Guds væsen 
(1 Mos 1,26). Sønnen derimod, deler samme væsen som Faderen. 
Det er derfor ikke så underligt, at Jesus sagde: ”Den, der har set 
mig, har set Faderen“ ( Joh 14,9).

Hvorfor er det en god nyhed for os, at Jesus åbenbarer Faderens 
karakter og herlighed for os? Hvad fortæller Jesus os om, hvordan 
Faderen er?

TIRSDAG
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 Es 44,24
Es 45,18
Neh 9,6

 

Til eftertanke

12. JANUAR 2022

VED HVEM HAN OGSÅ HAR SKABT VERDEN

Hebræerbrevet bekræfter, at Gud skabte verden ”ved“ Jesus, og at 
Jesus opretholder eller bærer alt med sit mægtige ord.

I Det Gamle Testamente fastslår Herren, at han ”alene“ har 
skabt verden, og at han er ”den eneste“ Gud. Hvordan kan vi få 
denne stadfæstelse til at harmonere med de stadfæstelser i Det 
Nye Testamente, som siger, at Gud skabte universet ”ved“ Jesus 
(Hebr 1,2-3)?

Nogle mener, at Jesus kun var det instrument, som Gud skabte 
gennem. Men det er ikke muligt. For det første er Jesus for Paulus 
Herren, som skabte verden; han var ikke en hjælper. Hebr 1,10 si-
ger, at Jesus er den Herre, som skabte jorden og himlen, og Paulus 
anvender også om Jesus det, Salme 102,26-28 siger om Herren, 
Jahve, som skaber. For det andet siger Hebr 2,10, at universet blev 
skabt ”ved“ Faderen. Det er nøjagtigt det samme udtryk, som bru-
ges om Jesus i Hebr 1,2.10 og Hebr 2,10). Der er fuldkommen har-
moni mellem Faderen og Sønnen i hensigt og aktivitet. Dette er en 
del af treenighedens mysterium. Jesus skabte, og Gud skabte, men 
der er kun én Skaber, Gud – og det betyder derfor, at Jesus er Gud.

Imidlertid viser Hebr 4,13, at Jesus også er dommer. Hans 
autoritet til at herske og dømme udspringer i det faktum, at Gud 
skabte alt og opretholder universet (Es 44,24-28).

Hebr 1,3 og Kol 1,17 fastslår, at Jesus også opretholder uni-
verset. Denne opretholdelse indbefatter formentlig tanken om 
ledelse eller styring. Det græske ord pherō (opretholde, bære) 
bruges til at beskrive, hvordan vinden fører en båd fremad (ApG 
27,15.17), eller hvordan Gud ledte profeterne (2 Pet 1,21). I virkelig-
heden har Jesus ikke alene skabt os; han opretholder os også. Ved 
hvert åndedrag, hvert hjerteslag, hvert øjeblik af vores tilværelse 
er vi afhængige af Jesus, som er kilden til alt det skabtes eksistens.

Læs ApG 17,28. Hvad siges der om Jesus og hans magt? Tænk 
over, at denne samme Jesus døde på korset for vores synder. 
Hvad fortæller det om vor Herres selvfornægtende karakter?

ONSDAG
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 Hebr 1,5
2 Sam 7,12-14

Sl 2,7
Luk 1,31-32

 

13. JANUAR 2022

JEG HAR FØDT DIG I DAG

Hebr 1,5 gengiver følgende udtalelse fra Faderen til Sønnen: ”Du er 
min søn, jeg har født dig i dag.“ Hvad vil det sige, at Jesus var ”født“, 
og hvornår skete det? Viser dette, som mange påstår, at Jesus på en 
eller anden måde blev skabt af Gud langt tilbage i fortiden?

Hvilket løfte, som blev givet til David, anvender Paulus i  
Hebræerbrevet om Jesus?

Jesus blev født i samme betydning som, at han blev indsat eller 
”adopteret“ af Gud som den lovede hersker, Davids søn. Tanken 
om guddommelig adoption af en hersker var almindelig i den 
græsk-romerske verden og i østen. Det gav herskeren berettigelse 
og magt over riget.

Men Gud lovede David, at hans søn skulle blive den retmæssige 
hersker over folkeslag. Han ville ”adoptere“ Davids søn som sin 
egen. Gennem denne proces ville den davidiske konge blive Guds 
protegé og arving. Pagten opfyldes gennem Jesus som Davids søn. 
Gud ville besejre hans fjender og give ham folkene som sin arve-
lod (Sl 89,28; Sl 2,7-8).

I Rom 1,3-4 og ApG 13,32-33 kan vi se, at Jesus offentligt blev 
åbenbaret som Guds søn. Jesu dåb og forklarelse på bjerget mar-
kerede tidspunkter, hvor Gud identificerede og forkyndte Jesus 
som sin søn (Matt 3,17; Matt 17,5).

Men ifølge Det Nye Testamente blev Jesus ”Guds søn med magt 
og vælde“ (Rom 1,4), da han opstod fra de døde og tog sæde ved 
Guds højre hånd. Det var i det øjeblik, at Gud opfyldte sit løfte til 
David om, at hans søn skulle adopteres som Guds egen søn, og at 
hans trone over folkene blev grundlagt for evigt (s Sam 7,12-14).

Cæsar, som var et symbol på Romerriget, var ikke den retmæs-
sige ”guds søn“, herre over folkene. Men det var Jesus Kristus. At 
Jesus blev ”født“ henviser til begyndelsen af Jesu herredømme 
over folkene, ikke til begyndelsen af hans eksistens, for han har 
altid eksisteret. Der var aldrig noget tidspunkt, hvor Jesus ikke ek-
sisterede, for han er Gud.

Faktisk siger Hebr 7,3, at Jesus ikke har ”hverken begyndelse på 
sine dage eller afslutning på sit liv“, for han er evig. Det, at Jesus 
er Guds ”enbårne søn“, handler ikke om Kristi natur som guddom-
melig, men om hans rolle i frelsesplanen. Gennem sin inkarnation 
opfyldte Kristus alle pagtens løfter.

TORSDAG
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14. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Jesu komme til vores jord som Guds søn opfyldte flere forskellige 
funktioner på samme tid. Allerførst kom Jesus som Guds guddom-
melige søn for at åbenbare Faderen for os. Ved sine handlinger og 
ord viste Jesus os, hvordan Faderen virkelig er, og hvorfor vi kan 
have tillid til ham og adlyde ham.

Jesus kom også som den lovede søn af David, Abraham og 
Adam, gennem hvem Gud havde lovet, at han ville besejre fjenden 
og herske over verden. Jesus kom for at indtage Adams plads som 
menneskehedens hoved og opfylde Guds oprindelige plan for 
dem (1 Mos 1,26-28; Sl 8,4-9). Jesus kom for at blive den retfærdige 
hersker, som Gud altid havde ønsket for denne verden.

”Ordene, der blev talt til Jesus ved Jordan: ‘Du er min elskede 
søn, i dig har jeg fundet velbehag!’, gælder også menneskeheden. 
Gud talte til vor stedfortræder, Jesus. Trods alle vore synder og 
svagheder bliver vi ikke kastet bort som værdiløse. Han har taget 
imod os gennem sin elskede Søn. Den herlighed, der hvilede over 
Kristus, er et pant på Guds kærlighed til os … Lyset, der faldt på 
Frelserens hoved fra de åbne porte, vil falde på os, når vi beder 
om hjælp til at modstå fristelser. Den stemme, der talte til Jesus, 
siger til enhver troende: Dette er mit elskede barn, i hvem jeg har 
velbehag“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 85-86).

1. En bedre forståelse af Jesu ord og handlinger hjælper os til 
at forstå Gud Fader bedre. På hvilke praktiske måder kan en 
bedre forståelse af Jesus berige dit forhold til Gud Fader?

2. Vi har lært, at den måde Gud talte til og behandlede Jesus 
på, er den måde, han ønsker at tale til os og behandle os på. 
Hvad betyder det for den måde, hvorpå vi behandler andre?

3. Tænk over betydningen af Jesu evige guddommelighed. Hvad 
går tabt, hvis vi tror, at Jesus på en eller anden måde var et 
skabt væsen ligesom os, men døde på korset? Sammenlign 
den tanke med den virkelighed, at Kristus var evig Gud, og at 
han selv døde på korset. Hvad er den afgørende forskel på de 
to opfattelser?

4. Samtal i klassen om at give Gud ære. Læs Åb 14,7. Hvordan er 
det at give Gud ære en del af den nærværende sandhed og de 
tre engles budskaber?

Spørgsmål
til drøftelse
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