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UGEN 16.-22. JANUAR 2022

”Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for 
Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne 
sone folkets synder“ (Hebr 2,17).

Guds søn bliver menneske og bror. Det gør det muligt for ham at 
besejre døden, møde os mennesker som menneske, være deres for-
svarer og frelse dem.

”Hvad er da et menneske?“ (v. 6) er det spørgsmål, mennesker i 
årtusinder har stillet sig selv, når de har reflekteret over deres tilvæ-
relses væsen, værdi og mening. I Hebræerbrevets kapitel 2 findes 
en anden tilgang til dette spørgsmål. Idet forfatteren reflekterer 
over Kristus, finder han her svaret på spørgsmålet om det at være 
menneske.

I kapitel 1 er han Gud og indsættes som Guds søn (1,1-5; sml. Rom 
1,4). I kapitel 2 er han menneske og bliver bror. På den måde er han 
ikke kun bundet til faderen, han binder sig derimod også til men-
nesket. I kapitel 1 er han ophøjet over englene, i kapitel 2 er han 
ringere, end de er. I Hebr 1 er han skaber, opretholder og hersker og 
i Hebr 2 en barmhjertig og trofast ypperstepræst.

Søndag Smeltet sammen med menneskene Hebr 2,5
Mandag Kun en kort tid ringere end engle Hebr 2,6-8a
Tirsdag Vi ser Jesus Hebr 2,8b-10
Onsdag Han skammer sig ikke Hebr 2,11-13
Torsdag Han gør døden magtesløs Hebr 2,14-16
Fredag En barmhjertig ypperstepræst Hebr 2,17-18

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Jesus – den trofaste bror
Hebræerbrevet 2,5-18
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SØNDAG 22. JANUAR 2022

Hebr 2,5

Forståelse

 Refleksion
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Smeltet sammen med menneskene

Hvem har Gud underlagt den kommende verden og hvorfor?

Hvordan forestiller du dig den kommende verden underlagt  
under Kristus og/eller mennesker?

”Det er ikke englene, han har givet magt over frelsen i den kom-
mende verden – og det er den, vi taler om her. Der står …“ (v. 5.6a 
2020). Forfatteren gør et ophold i brevet, og svaret forbliver et øje-
blik åbent. I stedet for citeres Sl 8. Men hvem har Gud bestemt til 
at styre den kommende verden? Er det mennesket og dermed også 
læseren af de forudgående vers, der netop ikke skal forfejle dette 
mål (2,1-4)? Eller er det Kristus, som står i centrum af kapitel 1, hvem 
Gud, faderen, ”har lagt alt under hans fødder“ som denne salme 
også anvendes af Paulus (1 Kor 15,23-27)?

Ligesom i en akvarel, hvor farverne bevidst kan flyde ind i hinanden, 
så savnes også her de skarpe konturer – det er ikke et uheld, for 
her står Kristus ikke på den ene side og mennesket på den anden. 
Kristus derimod træder ind i det menneskelige område og bliver en 
del af det.

”Guds længsel er mennesket“ (Augustin).

Udsnit af loftudsmykningen i Det Sixtinske Kapel, Michelangelo ca. 1511.

Hvis der i åndelig forstand ikke mere findes noget på den ene side 
(Kristus) og på den anden side (mennesket), og når nu Kristus er  
blevet ét med mennesket, i hvor høj grad ændrer det vores syn  
på, hvad vi oplever af godt eller vanskeligt samt vores succeser og 
fiaskoer?
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Hebr 2,5-8a
Sl 8

 Forståelse

 

 
 Refleksion

 

Kun en kort tid ringere end engle

Sammenlign Sl 8 med citatet i Hebr 2. 
Hvilke forskelle og ligheder er påfaldende? 

Hvad vækker forundring i disse to tekster?

Salmisten er grebet af Guds storhed og hans skabelse. Men da han 
ser på sig selv, opstår en følelse af betydningsløshed. Dog spirer 
bevidstheden af egen værdighed frem: Gud har gjort mennesket lidt 
ringere end sig selv og bestemt det til at herske over denne jord.

Hebræerbrevets forfatter tager denne salme op, men sætter et 
andet fokus. I stedet for at være ringere end Gud orienterer han sig 
mod den græske oversættelse af Det Gamle Testamente og taler om 
engle. Samtidig tillader den græske tekst også at læse ”en kort tid“ i 
stedet for ”lidt ringere“. I denne oversættelse kan skabelse (1 Mos 
1,28), syndefaldet (”en kort tid ringere end englene“) og menneskets 
genoprettelse genkendes. Men forfatteren går et skridt videre: 
Kristus – som en kort tid blev gjort ringere end englene – er det 
menneske, der bringer fornyelse og frelse til veje.

Hvad er mennesket? En blomst, der blomstrer op og kort tid efter 
visner? En sø, hvis vand strømmer bort, og som udtørrer? ( Job 7,17; 
14,1-12) Eller en person, som Gud tager sig af, som i hans øjne synes 
værdifuld og er gjort lidt ringere end ham selv? Hvordan svarer du 
på dette spørgsmål for dig selv?

MANDAG 17. JANUAR 2022
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Hebr 2,8b-10

 

 Forståelse

 Refleksion
 

 Anvendelse

Ganske vist ser vi (endnu ikke)

Hvad kunne de første kristne ikke se endnu?
Hvad kunne de derimod meget vel se?

Hvordan kan jeg ”se“ Jesus, når alting ”tumler rundt“ i mit liv?

Sygdomme, krige og katastrofer får råbet på en ny verden til at 
gjalde. Der hersker uretfærdighed på mange områder. Der er ab-
solut ingen tegn på, at de sagtmodige ejer jorden (Matt 5,5), at de 
troende regerer som konger sammen med Kristus (Åb 20,4), og at 
alting altså vil blive underlagt de frelste mennesker (Hebr 2,8).

Men – vi ser Jesus (v. 9). Netop for ham gælder udsagnet, at han er 
kronet med herlighed og ære (som sejrherre) (v. 7.9). Dermed menes 
hans ”ophøjelse“ og hans sejr på korset (jf. Joh 12,32-33). Med korset 
har døden mistet sin magt (1 Kor 15,55-57). Jesus er blevet frelsens 
begynder og ophav.
  
”Gud, der skabte hele verden og styrer alt, vil nemlig føre mange af 
sine børn ind i himlen. Derfor måtte han lade Jesus bane vej til frel-
sen for dem, og det kunne kun lykkes, ved at Jesus blev mishandlet 
og døde“ (v. 10, 2020).

Jesus er sejrherren, men mit liv ligner af og til snarere en katastrofe. 
Der er en stor kløft mellem krav og virkelighed. Hvor bliver foran-
dringen til det gode af?

Når du ikke kan se – fx Guds indgriben i dit liv – så hold dig for øje, 
hvad du allerede har oplevet med ham, og hvad du dermed har fået 
af urokkelig indsigt. Først og fremmest: Når alting står på hovedet 
– korset vil bestå! Han, der har sagt A til dig der, vil også sige B og 
bære dig gennem kriser og føre dig ind i en positiv fremtid.
 

TIRSDAG 18. JANUAR 2022
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 Hebr 2,11-13

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Han skammer sig ikke

Hvad er grunden til, at Jesus ikke skammer sig over os?

Hvor lurer der farer for at skamme sig over Jesus?

Den, der helliger, er Kristus. De, der helliges, (dvs. der regnes til 
Guds familie) er menneskene. Begge kommer fra den Éne, fra Gud, 
faderen. Jesus som bror skammer sig ikke over de nye familiemed-
lemmer. Forseelser, svagheder, svigt og beskæmmende adfærd 
afskrækker ham ikke. Derimod bliver Jesu bekendelse til dem un-
derstreget med tre gammeltestamentlige ord, som næsten lægges i 
munden på ham.

Det første citat er taget fra Davids lidelsessalme (Sl 22). I dens første 
del ses en henvisning til Jesu lidelse på korset. Den anden del, fra 
vers 23, beskriver triumfens glæde, som deles med hans brødre  
(v. 17).

De følgende to citater er lånt fra et beslægtet Esajasord (Es 8,17-18). 
Jesus var tidligere den, der kunne befale som Skaber og Gud, nu 
gjorde han sig lig med mennesket, der var afhængig af tillid og lydig-
hed (jf. 5,8-9) over for Gud. I denne lighed var han i stand til at vinde 
mennesker til at være Guds børn (2,17-18).

Det er sårende, når børn – uanset årsag – ikke vil kendes ved deres 
forældre, eller den ene ægtefælle ikke vil kendes ved den anden, 
eller den ene søskende ikke ved den anden – eller kristne ikke ved 
Jesus. Hvilke begivenheder kommer jeg til at tænke på, hvor jeg 
vidnede om min tro på Jesus eller beholdt den for mig selv? Hvad 
opmuntrer mig til at fortsætte, eller hvad ville jeg gerne gøre ander-
ledes i fremtiden?

”Den, der vil kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes 
ved over for min far i himlen“ (Matt 10,32; Bibelen 2020).

ONSDAG 19. JANUAR 2022
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Hebr 2,14-16

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Han gør døden magtesløs

Hvad siger teksten om grunden til, at Jesus blev menneske?

Hvor stor en hjælp er troen på Jesus, når man skal takle angsten  
i livet og mødet med døden?

Udtrykket kød og blod understreger i dette skriftsted menneskets 
skrøbelighed og hjælpeløshed over for døden (jf. 1 Kor 15,50). Ved 
sin død og opstandelse har Jesus gjort døden magtesløs og dermed 
har gjort ”ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen“ 
(2,14). Er denne magt brudt, så er alle, ”der hele livet havde været 
slaver af frygt for døden“ (2,15 2020) befriede.

I bund og grund står der bag forgængelighedens tegn, som vi op-
lever hele tiden, angsten for døden. Selvom man i en ung alder og 
med sine kræfter i behold ikke tænker på døden, bliver man bange 
og bekymret, når man bliver syg. Ingen ved, hvor galt det vil gå. Vo-
res tid er præget af frygt for sygdom, man ikke er herre over. Derud-
over kan en ulykke pludselig forandre livet.

”Digteren Shelley skrev engang: 'Vores smukkeste sange fortæller 
de sørgeligste tanker', og de sørgeligste tanker kredser i sidste ende 
altid om døden, uanset hvilket århundrede mennesker lever i ...  
Menneskeheden er fanget i dødsangsten. Dog gælder dette ikke 
mennesker, der tror på Jesus!“ (William G. Johnson, Der Brief an die 
Hebräer, s. 69. Advent-Verlag, Lüneburg 2003). De troende er ikke 
uberørt af døden, men de er ikke fortvivlet over den. De ser ud over 
afgrunden med håb.

”Alt det har jeg sagt jer, for at I har fred i mig. I har i verden vanske-
ligheder og trange kår, men vær ved godt mod: Jeg har besejret  
verden!“ ( Joh 16,33 ifølge Bruns [tysk oversætter]) 

TORSDAG 20. JANUAR 2022
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Hebr 2,17-18
 

 Forståelse

Egne tanker

En barmhjertig ypperstepræst

Hvilket løfte ligger der i tanken om en menneskelig ypperste-
præst hos Gud?

Jesus blev som menneske det, som han allerede før var som Gud: 
barmhjertig. Det gør det muligt for os at finde en barmhjertig og 
troværdig forsvarer og forsoner i ham. Hans identificering med os 
når ind til de største fristelser. Hans største udfordring var at undgå 
lidelsesvejen. Fordi han modstod denne fristelse, kan han hjælpe 
dem, der bliver fristet.

”Var Jesu fristelser identiske med vores? Nej, for to mennesker op-
lever ikke identiske fristelser. Alle har i anfægtelsen deres individu-
elle medfødte eller tilegnede stærke og svage sider … Fristelsernes 
karakter er også forskellig … og alligevel er kernen i alle fristelser … 
den samme: … Vil vi adlyde ham (Gud) eller hellere følge vores egne 
forestillinger“ (William G. Johnson, Der Brief an die Hebräer, s. 66 f).

FREDAG 21. JANUAR 2022
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Spørgsmål til drøftelse

En mediator, der formår at mægle i en topartskonflikt, er ikke 
neutral, men partisk til begge sider. Hvad er forskellen?

  Sl 8,4-7; Hebr 2,5-8
Første konfliktpart: Mennesket, Guds skabning

I hvilken relation står mennesket til sin omverden?

Hvordan kan man i denne relation forstå den ”korte tid“ i  
Hebr 2,7 og udsagnet i v. 8b?

”Hvad er mennesket?“ – Hvad vil I svare på dette spørgsmål?

  Hebr 2,10-11
Anden konfliktpart: Gud Fader med sin søn Jesus Kristus

Hvilken konflikt ser Gud sig stillet over for (v. 1-3)?

Hvilke reaktioner fra Gud – først og fremmest: hvilken indre  
indstilling – over for mennesket bliver tydelige (v. 4.10.11)?

  Hebr 2,9.11-15
Mediatoren: Jesus mellem lidelse og herlighed
  
Kan man virkelig anse Jesus som en mediator?

Hvad, tror I, er (ikke) sandt i denne henseende? 

Denne mægling finder ikke sted uden ofre. Hvor ser I dem?

Hvad berører jer især?

Jesus skammer sig ikke over os. Hvad kunne være årsagen til,  
at vi skulle skamme os over ham.

  Hebr 2,17-18
Hvilket løfte til jer ser I i disse vers?

DIALOG TIL SABBATTEN 22. JANUAR 2022


