
1
”Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det 
ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, 
som har dødens magt, nemlig Djævelen“ (Hebr 2,14).

Første kapitel i Hebræerbrevet taler om Jesus som Guds søn, som 
er herre over englene og ”Guds herligheds glans og hans væsens 
udtrykte billede“ (Hebr 1,3). Andet kapitel beskriver Jesus som 
Menneskesønnen, som blev gjort ringere end englene og påtog 
sig menneskelig natur med alle dens svagheder, også døden (Hebr 
2,7).

I Hebr 1 siger Gud om Jesus: ”Du er min søn“ (Hebr 1,5). I Hebr 2 
omtaler Jesus menneskene som sine ”brødre“ (Hebr 2,12).

I Hebr 1 kundgør Faderen sønnens guddommelige suverænitet 
(Hebr 1,8-12). I Hebr 2 bekræfter Sønnen sin trofasthed mod Fade-
ren (Hebr 2,13a).

I Hebr 1 er Jesus den guddommelige herre, skaber, opretholder og 
hersker. I Hebr 2 er Jesus den menneskelige ypperstepræst, som 
er barmhjertig og trofast.

Kort sagt, beskrivelsen af Jesus som en trofast og barmhjertig bror 
fremstilles i beskrivelsen af Sønnen, som den ultimative tilkende-
givelse af den evige Gud, som har skabt alt (Hebr 1,1-4).

· 3 Mos 25,25-27
· Hebr 2,14-16
· Hebr 11,24-26
· 1 Kor 15,50
· Hebr 5,8-9;
· Hebr 12,1-4

32

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Jesus, vores trofaste bror

TIL SABBATTEN | 22. JANUAR 20224



33

SØNDAG

3 Mos 25, 
25-27.47-49

 

 Hebr 2,14-16

Til eftertanke

16. JANUAR 2022

EN BROR SOM GENLØSER

Hvem kunne ”løse“ en person, som havde mistet sin ejendom 
eller sin frihed på grund af fattigdom?

Moseloven sagde, at når en person var så fattig, at han var nødt til 
at sælge sin ejendom eller til og med sig selv for at overleve, skulle 
han få sin ejendom eller sin frihed tilbage hvert 50. år, i jubelåret. 
Jubelåret var et ”stort“ sabbatsår, hvor al skyld blev tilgivet, ejen-
dom generhvervet og frihed udråbt for fanger.

Halvtreds år var en lang tid at vente. Derfor sagde Moseloven 
også, at den nærmeste slægtning kunne betale den del, der sta-
digvæk skyldtes, og på den måde indløse sin slægtning meget 
tidligere.

Den nærmeste slægtning var også den, der garanterede, at 
retten skete fyldest i en drabssag. Han var blodhævneren, som 
kunne jage sin nære slægtnings morder og hævne sig på ham (4 
Mos 35,9-15).

Hvordan beskrives Jesus og vi i dette afsnit?

Dette afsnit beskriver os som Djævelens slaver, men Jesus som 
vores genløser. Da Adam syndede, faldt menneskeheden under 
Satans magt. Resultatet var, at vi ikke havde kraft til at modstå 
synd (Rom 7,14-24). Og vores overtrædelser krævede til og med en 
dødsstraf, som vi ikke kunne betale (Rom 6,23). Vores situation var 
derfor tilsyneladende håbløs.

Men Jesus påtog sig vores menneskelige natur og blev kød og 
blod som os. Han blev vores nærmeste slægtning og løskøbte os. 
Han skammede sig ikke over at kalde os ”brødre“ (Hebr 2,11).

Det er et paradoks, at Jesus ved at påtage sig vores natur og 
løskøbe os også åbenbarede sin guddommelige natur. I Det Gamle 
Testamente er Jahve Israels sande forløser og deres nærmeste 
slægtning (se fx Sl 19,15; Es 41,14; Es 43,14; Es 44,22; Jer 31,11; Hos 
13,14).

Hvordan kan du få en dybere erfaring af, hvor nær Kristus kan 
være for dig, og hvordan kan det styrke din tro at have en sådan 
erfaring?
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MANDAG

 

 

Hebr 11,24-26

 Matt 10,32-33
 2 Tim 1,8.12

 Hebr 13,12-15

Til eftertanke

17. JANUAR 2022

HAN SKAMMER SIG IKKE VED AT KALDE DEM BRØDRE

Hebræerbrevet siger, at Jesus ikke skammer sig ved at kalde os 
sine brødre (Hebr 2,11). På trods af, at han er et med Gud, tog  
Jesus os til sig som en del af sin familie. Denne solidaritet står i 
kontrast til den offentlige vanære, som Hebræerbrevets læsere 
blev udsat for i deres lokale samfund (Hebr 10,33).

På hvilken måde er Moses’ beslutninger et eksempel på, hvad 
Jesus gjorde for os?

Har du prøvet at forestille dig, hvad det betød for Moses at blive 
kaldt ”Faraos datters søn“? Han var en magtfuld person i sin sam-
tids største rige. Han modtog den højeste borgerlige og militære 
uddannelse og blev en betydningsfuld person. Stefanus siger, at 
Moses var ”mægtig både i ord og handling“ (ApG 7,22). Ellen White 
fortæller også, at han var ”meget afholdt i den egyptiske hær“, og 
at Farao ”havde besluttet at lade sin adopterede dattersøn blive 
sin efterfølger på tronen“ (Patriarker og Profeter, s. 124). Alligevel 
opgav Moses alle disse privilegier, da han valgte at identificere sig 
med israelitterne, et slavefolk uden uddannelse og magt.

Hvad forlanger Gud af os?

Dette var en del af problemet hos Hebræerbrevets læsere. Efter 
at have lidt under forfølgelse og forkastelse var mange af dem 
begyndt at skamme sig over Jesus. Ved deres gerninger stod nogle 
af dem i fare for at gøre Jesus ”til spot“ i stedet for at ære og op-
høje ham (Hebr 6,6). Paulus opfordrer hele tiden sine læsere til 
at ”holde fast“ ved ”bekendelsen“ af deres tro (Hebr 4,14; Hebr 
10,23).

Gud ønsker, at vi skal anerkende Jesus som vores Gud og vores 
bror. Som vores genløser har Jesus betalt vores skyld. Som vores 
bror har Jesus vist os den måde, vi bør leve på, så vi kan ”formes 
efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange 
brødre“ (Rom 8,29).

Tænk over den beslutning, som Jesus var nødt til at tage for at 
gøre os til sine ”søskende“. Hvorfor var det, Jesus gjorde, langt 
mere nedværdigende for ham end det, Moses gjorde? Hvad  
siger det om Guds kærlighed til os?
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 Matt 16,17
 Gal 1,16

1 Kor 15,50
Ef 6,12

Til eftertanke

18. JANUAR 2022

KØD OG BLOD LIGESOM OS

Hebræerbrevet fortæller, at Jesus påtog sig menneskelig natur for 
at kunne repræsentere os og dø for os (Hebr 2,9.14-16; 10,5-10). 
Heri ligger grundvolden for frelsesplanen og vores eneste håb om 
evigt liv.

Hvilke mangler ved den menneskelige natur forbinder disse  
tekster med udtrykket ”kød og blod“?

Udtrykket ”kød og blod“ understreger menneskenes skrøbelighed 
og svaghed (Ef 6,12), manglende forståelse (Matt 16,17; Gal 1,16) 
og underkastelse under døden (1 Kor 15,50). Jesus måtte ”i ét og 
alt blive som sine brødre“ (Hebr 2,17). Det betyder, at Jesus helt og 
fuldt blev menneske. Det var ikke sådan, at Jesus kun så ud som et 
menneske eller virkede menneskelig. Han var i sandhed menne-
ske, i sandhed en af os.

Men Hebræerbrevet siger også, at Jesus var anderledes end os 
i forhold til synd. For det første begik Jesus ingen synd (Hebr 4,15). 
For det andet havde Jesus en menneskelig natur, der var ”hellig, 
uskyldig, ren, skilt ud fra syndere“ (Hebr 7,26). Vi har alle syndet 
og har onde tilbøjeligheder. Vores bundethed af synd ligger dybt i 
vores natur. Vi er ”af kød, solgt til at være under synden“ (Rom 7,14; 
se også Rom 7,15-20). Stolthed og andre syndige motiver forurener 
ofte selv vores gode gerninger. Men Jesu natur var ikke ødelagt af 
synd. Det var nødt til at være sådan. Hvis Jesus havde været ”af kød, 
solgt til at være under synden“ ligesom os, ville han også have haft 
brug for en frelser. I stedet kom Jesus som en frelser og tilbød sig 
selv som et ”lydefrit offer“ til Gud for os (Hebr 7,26-28; Hebr 9,14).

Dernæst ødelagde Jesus Djævelens magt ved at dø som et 
syndfrit offer for vores synder og gjorde dermed vores tilgivelse 
og genoprettelse med Gud mulig (Hebr 2,14-17). Jesus brød også 
syndens magt ved at give os kraft til at leve et retfærdigt liv. Det 
kan ske, fordi Jesus har opfyldt den nye pagts løfte om at skrive 
sin lov i vores hjerter (Hebr 8,10). Jesus har besejret fjenden og 
effektivt løskøbt os, så vi nu kan ”tjene den levende Gud“ (Hebr 
9,14). Satans endelige ødelæggelse vil først ske ved den afslut-
tende dom (Åb 20,1-3.10).

Når vi stoler på løftet om sejr gennem Jesus, hvorfor er det så 
stadig et vilkår for os at kæmpe med synd? Er det overhovedet 
muligt at leve op til det høje kald, vi har i Kristus?

TIRSDAG
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Hebr 2,10.17-18
Hebr 5,8-9

 

Til eftertanke

19. JANUAR 2022

FULDENDT GENNEM LIDELSE

Hvilket formål havde lidelse i Jesu liv?

Hebræerbrevets forfatter siger, at Jesus ”måtte lære lydighed af 
det, han led“. I Hebr 1,3 står der, at Jesus er ”Guds herligheds glans 
og hans væsens udtrykte billede“, og senere i brevet at han er 
uden synd, hellig, lydefri, uskyldig og ren (4,15; 7,26-28; 9,14; 10,5-
10). Jesus havde ikke behov for at sejre over ufuldkommenhed. 
Han var både moralsk og etisk fuldkommen.

Hebræerbrevet siger, at Jesus gennemgik en proces af ”fulden-
delse“, som gjorde ham i stand til at frelse os. Jesus blev fuldendt 
(”ført til målet“) i den betydning, at han blev udrustet til at være 
vores frelser.

1. Jesus blev ”ført til målet“ gennem lidelse for at blive banebryder 
for vores frelse (Hebr 2,10). Han måtte ofres på korset, for at 
tilvejebringe det juridiske middel til frelsen. Jesus var det fuld-
komne offer, og det eneste. Som Gud kunne Jesus dømme os, 
men på grund af hans offer kan han også frelse os.

2. Jesus lærte lydighed af det, han led (Hebr 5,8). Lydighed var 
nødvendig, for at hans offer kunne blive accepteret (Hebr 9,14; 
Hebr 10,5-10), og lidelserne gjorde ham i stand til at være vores 
eksempel (Hebr 5,9). Jesus havde aldrig tidligere ”lært“ lydighed. 
Hvem skulle han som Gud være lydig over for? Som den evige 
Søn og ét med Gud blev han adlydt som universets herre. Jesus 
bevægede sig ikke fra ulydighed til lydighed, men fra suveræni-
tet og herredømme til underkastelse og lydighed. Guds ophø-
jede søn blev den lydige Menneskesøn.

3. At blive udsat for fristelser og modstå dem gjorde Jesus i stand 
til at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst (Hebr 2,17-
18). Lidelse gjorde ikke Jesus mere barmhjertig. Tværtimod var 
det på grund af Jesu barmhjertighed, at han frivilligt valgte at 
dø for os (Hebr 10,5-10; se også Rom 5,7-8). Men det var gen-
nem lidelse, at Jesu broderkærlighed virkelig blev åbenbaret.

Hvis Jesus, som var syndfri, blev udsat for lidelse, kan vi, som er 
syndere, forvente at undgå det? Hvordan kan vi lære at udholde 
livets tragedier og samtidigt få håb og forsikring fra Gud, som på 
så mange måder har åbenbaret sin kærlighed for os?

ONSDAG
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 Hebr 12,1-4

 

Til eftertanke

20. JANUAR 2022

VORES BROR SOM FORBILLEDE

Der var yderligere en grund til, at Jesus tog menneskelig natur på 
sig og levede iblandt os. Han kom for at være vores eksempel. Han 
var den eneste, som kunne være vores forbillede og vise os, hvad 
det vil sige at leve ret for Gud.

Hvordan skal vi ifølge apostlen løbe det løb, som det kristne liv 
sammenlignes med?

I dette afsnit finder vi kulminationen på en lang liste af personer, 
som apostlen fremhæver som eksempler på tro. Denne tekst om-
taler Jesus som ”troens banebryder og fuldender“. Det græske ord 
archēgos (”banebryder“) kan også oversættes med ”pioner“ eller 
”foregangsmand“. Hebr 6,20 kalder Jesus vores ”forløber“. Ordet 
”fuldender“ hentyder til, at Jesus havde udvist tro på Gud i den 
bedst mulige form. Disse vers lærer, at Jesus både er den første, 
som har gennemført vores løb, og at han er den, som fuldkomment 
har vist, hvad det vil sige at leve i tro.

”Jeg vil sætte min lid til ham … Her er jeg og de børn, Gud har 
givet mig“ (Hebr 2,13). Jesus siger altså her, at han ville sætte sin lid 
til Gud. Dette vers er en henvisning fra Es 8,17-18.

Esajas talte disse ord i forbindelse med den frygtelige trussel 
om en invasion nordfra af Israel og Syrien (Es 7,1-2). Hans tillid stod 
i skarp kontrast til kong Akaz’ vantro (2 Kong 16,5-18). Gud havde 
formanet Akaz til at stole på ham og bede om et tegn på, at han 
ville befri ham (Es 7,1-11). Gud havde allerede lovet ham, som en 
Davids søn, at han ville beskytte ham som sin egen søn. Nu tilbød 
Gud at bekræfte dette løfte over for ham med et tegn. Men Akaz 
nægtede at bede om et tegn og sendte i stedet budbringere til Tig-
lat-Pileser, den syriske konge, med budskabet: ”Jeg er din træl og 
din søn“ (2 Kong 16,7). Hvor tragisk! Akaz foretrak at være Tiglat- 
Pilesers søn fremfor Guds søn.

Jesus derimod satte sin lid til Gud og til hans løfte om, at Gud 
ville lægge hans fjender under hans fødder (Hebr 1,13; Hebr 10,12-
13). Gud har givet os et tilsvarende løfte, og vi må have tillid til 
ham, ligesom Jesus havde (Rom 16,10).

Hvordan kan vi lære at leve i tillid til Gud? Hvordan kan du vise 
din tillid til Gud i de store valg, du foretager?

TORSDAG
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21. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Hebr 2,13 indeholder Jesu ord til sin far, idet han taler om sine 
brødre: ”Her er jeg og de børn, Gud har givet mig.“ Patrick Gray 
foreslår, at Jesus her beskrives som sine brødres beskytter. Det 
romerske system kaldt tuela impuberum bestemte, at ved deres 
faders død ”blev en vejleder, ofte en ældre bror, ansvarlig for sine 
yngre søskendes pasning og arv, indtil de nåede voksen alder. 
Det forstærkede dermed blev den ældste brors naturlige pligt til 
at tage vare på sine yngre søskende“ (Godly Fear: The Epistle to the 
Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition, Atlanta, Society 
of Biblical Literature, 2003, s. 126). Dette forklarer, hvorfor Hebræ-
erbrevet omtaler os både som Jesu brødre og som hans børn. Som 
vores ældre bror er Jesus vores vejleder, værge og vogter.

”Kristus kom til jorden, blev menneske og menneskenes repræ-
sentant for i den store strid med Satan at vise, at mennesket, som 
Gud skabte det, forbundet med Faderen og Sønnen, kunne adlyde 
hvert eneste guddommelige krav“ (Ellen White, Selected Messages, 
1. bd, s. 253).

”Gennem sit liv og sin lære har Kristus givet et fuldkomment 
eksempel på den uselviske tjeneste, der udspringer fra Gud. Gud 
lever ikke kun for sin egen skyld. Ved at skabe verden og ved at 
opretholde alle ting tjener han hele tiden andre. ‘Han lader sin sol 
stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og 
uretfærdige’ (Matt 5,45). Dette ideal for al tjeneste har Gud givet 
videre til sin Søn. Jesus blev givet os, for at stå i spidsen for hele 
menneskeheden og for gennem sit eksempel at lære den, hvad det 
vil sige at tjene“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 573).

1. Hebræerbrevet fortæller os, at Jesus blev vores bror for at 
frelse os. Hvad betyder det i forhold til det, Gud gjorde for at 
frelse os? 

2. Hvorfor er det vigtigt for os, at Jesus ikke blev født, så han var 
”solgt til at være under synden“ (Rom 7,14)? Tænk på Moses, 
og hvorfor det var vigtigt for israelitterne, at han ikke var 
slave som dem. Hvordan kan historien om Moses til en vis 
grad hjælpe os til at forstå, hvad Jesus har gjort for os?

3. Tænk dybere over, hvilken rolle lidelse spiller i vores liv. Hvor-
for må vi aldrig tro, at lidelse i sig selv er af det gode, selv om 
det af og til kan føre til noget godt?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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