
HVOR SÅ UNDERFULDT?  
MANDAG: 1. Hvorfor er vi så enestående? – Om mennesket  

SAMSON 
”enestående” 

Samsons fødsel – underfuld - enestående  
Samsons liv –   underfuldt ført af Gud 
                       -   underfuldt brugt af Gud 
                       -   faldt fra, Ene Stående  
                        –  tegnet kom tilbage – og troen blev levende 
Samsons død - underfuldt brugt af Gud  

MENNESKET 
”enestående” 

Underfuldt skabt ”enestående” 1 Mos 1-2 og Sl 139,13-18 
Misbrugte det underfulde og ”stod ene”: 1 Mos 1,3-5 og Sl 139,9 og 19-24 
”Individ” – var mig selv nok (Rom 5 og 7) 

- Det er et bedrag! 
- Jeg er dødsens som individ 
- Kommet bort fra Gud.  

Gud gav mig liv ved Jesus Kristus, tilgivelse (Joh 15,16; Rom 3,28; 4,5-8) 
- Førte mig tilbage til sig 
- Udvalgt af Kristus, fundet, tilgivet frelst.  

Det er ”enestående”, det er ”Underfuldt”  

TIRSDAG: 2. Hvorfor er Jesus så eneståenede – Om Guds søn  
HERRENS ENGEL er ”underfuld” 
”Mit navn er underfuldt”  

(Dom 13,18)  

Herrens engel åbenbarede sig  
- for Manoas kone: Dom 13,3 
- og for Manoa og hans kone: Dom 13,9-20 

Manden/Herrens engel talte til dem Dom 3,11-20 
- Henvisning til hvad der tidligere blev sagt 
- ”Kan du ikke blive hos os?”  
- ”Nej” – Men bring et brændoffer! 

”Herrens engel” gik ind i ilden – offerilden v20  
- ”Herrens engel” steg op til himlen i flammen 
- Da forstod de  
- Manoa: ”Nu skal vi dø, for vi har set Gud” 
- Konen trøster med ”Offeret og Ordet” 

JESUS er ”underfuld”  

 

Jesus er Gud og menneske i samme person 
GUD: -       fra evighed: Joh 8,58 og 17,5  

- Skaber: Joh 1,3 og Hebr 1,10 
- Opretholder: Kol 1,16-17 
- Alvidende: Joh 2,25 og 21,17 
- Almægtig: Joh 10,28-30, 5,21.28-29 
- Tilbedes som Gud og Herre: Joh 20,20; Fil 2,9ff 
- Hele guddomsfylden bor i ham: Kol 2,9  

MENNESKE: Blev ”kød” Joh 1,14 
Fornedrelsen:  

- Undfanget, født, pint, korsfæstet, død, begravet 
Ophøjelsen:  

- Nedfaret til helvedet, opstanden fra de døde, opfaret til himmels, 
sidder ved Faderens højre hånd, skal komme at dømme levende og 
døde. 

Underfuldt forenet med Faderen 
- Joh 5,19-21 og 17,21-23 

Underfuldt forenet med os 
- Hebr 2,14-18: Da vi er mennesker – måtte han blive menneske for 

at frelse os 
”Enestående” – forladt af sin Gud og Fader, svigtet af mennesker, pålagt 
verdens skyld  

- Gik alene ind i flammen og blev vort brændoffer.  
- 2 Kor 5,15 



ONSDAG: 3. Hvor er EVANGELIET og SAKRAMENTERNE så enestående 

   
SAMSONS HÅR  
er ”enestående” 
”underfuldt” 
 
VANDET  
Og  
BRØDET og VINEN er 
”enestående” og 
”underfuldt” 

Hvorfor er det så enestående / underfuldt? 
 
Herrens engels ord til Manoas kone 

- Løftet om et barn (13,3) 
- Giv agt på dig selv (13,4) 
- Gør sådan for og med dit barn (13,5) 
- For drengen skal være naziræer fra 

moders liv (13,5) 
4 MOSEBOG 6 
Hun deler det med sin mand (13,6-7) 

- Nu er de fælles om det 
Manoa bad (13,8) 
Gud bønhørte (13,9) 

- Guds engel kom igen 
- Manoa (og konen) spurgte: Hvad skal vi 

gøre, når ordet går i opfyldelse?  
- Henvisning til det tidligere ord  
- ”Bliv hos os mester” 

SAKRAMENTE:  
• Hellig handling, indstiftet af Gud,  
• forbundet med synligt tegn,  

• og giver os tilgivelse / evigt liv 
Indstiftelsen:  
DÅB: Matt 28,18-20 
NADVER: Matt 26 / Mark 14 / Luk 22 / 1 Kor 11 
I ApG 2: ”Forjættelsen gælder jer og jeres børn 
og dem, der langt borte”  
Til vore børn 
Forældre deles om det  
Vende tilbage til, hvad Gud sagde 
Bliv hos os mester! 
Praksis: ApG 2 og 16.   

HÅRET i Samsons liv 
 
Evangeliet og 
sakramentene i vores 
liv 

Hører ikke om det før i kapitel 16. Det uklippede hår 
lever han med. Og Gud fører ham i livet. 
 
STYRKE viser sig 

• LØVEN (14,5-6) 
• Bryllup og gåde – Herrens ånd greb han 

(14,19) 
• Ræve og markbrænd – 1000 filistre 

dræbes (15) 
• Bruger en æselkæbe (15,16) 
• Flytter en byport (16,1-3) 

LEGER MED LØFTET for livet 
• Afslører det 16,17 
• FRA DA AF … HAVDE HAN MISTET SINE 

KRÆFTER (16,19) 
• Håber på sig selv 16,20 (men vidste ikke, 

at Herren havde forladt ham) 
• Får øjnene stukket ud og bliver fanget  
• Men …. Hans hår begyndte at vokse ud 

igen (16,22) 
• Samsons bøn: 16,28 

LEVER MED DET I LIVET IGENNEM 
- Styrken overfor synden:  
- Romerbrevet 6 
- 1 Peter 3 
- Titus 3 
- Efeserbrevet 5 

Ikke magisk – men Guds Ånds gerning.  
Leg ikke med løftet –  
Tænk ikke, at det går nok uden –  
 
Når tegnet kommer tilbage, minder det os om, 
hvad Gud har sagt, og troen kommer tilbage.  
 
Ordet, dåben og nadveren er enestående og 
underfulde, fordi Gud gennem disse nådemidler 
griber os og frelse os. 

 


