
DU MÅ 
EFTERLADE ALT
I stedet for at lade vores tanker kredse 
om rigdomme her på jorden, ønsker Gud, 
at vi lader vores tanker kredse om den 
gave, han gav os gennem Jesus: evigt liv
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Jeg er vild med DR’s podcast Genstart. 
Alle hverdagene er der en ny episode, 
som tager afsæt i en aktuel nyhedshi-

storie. For nylig hørte jeg episoden En stor 
fisk om kvotekongen Kjeldsen.
 En af de vendinger fra episoden, der 
sad fast, var »han har travlt med at skra-
be til sig«. På en måde udtrykker den tan-
kegang måske, hvordan mange af os har 
det; at livet er et spil matador, hvor vin-
deren er den, der har flest kontanter, flest 
grunde, flest huse, flest hoteller, når vi 
passerer målstregen.
 Men jeg blev også umådelig trist; er det 
virkelig målet? Er det virkelig det, vi er sat 
i verden for?

Alt det du skaber
En sang af det irske band U2 har brændt 
sig fast i min erindring. Sangen hedder 
Walk on og handler på overfladen om at 
rejse, men det er en sang, der også ud-
fordrer vores behov for at skrabe til os, 
for hvad kan vi egentlig tage med os, når 
døden står som det ubarmhjertige slut-
punkt?

»Alt det, du skaber 
Alt det, du bygger
Alt det, du måler
Alt det, du stjæler
Alt det, du taler
Du må efterlade det
Du bliver nødt til at efterlade det«

Wow, hvor er det stærkt udtrykt. Jeg er 
vild med det.

Læs mere om Guds gave på: 
 jesusnet.dk/artikel/1051

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk
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En gave i vente
En lignende tematik finder vi i lignelsen 
om den rige bonde. Han har også umåde-
lig travlt med at skrabe til sig. Han opda-
ger til sin store gru, at alle hans lader er 
fyldt op.
 Hvad tænker den rige bonde? »Jamen, 
så må jeg bare rive dem ned og bygge 
nogle, der er endnu større.« Men bedst 
som den rige bonde lægger sig på puden 
om aftenen, kommer Gud til ham og siger 
(noget brutalt, må jeg nok indrømme): »Du 
er en tåbe! I nat skal du dø! Hvem skal så 
have alt det, du har skrabet sammen?«
 Der er ikke noget galt i at have en for-
mue. Det er heller ikke lignelsens pointe. 
Men vi må efterlade det, når vi dør. Og 
hvad er formuen i sig selv så værd?
 »I skal ikke samle jer rigdomme her på 
jorden, hvor de let kan blive ødelagt eller 
stjålet. Nej, saml jer rigdomme i Himlen, 
hvor intet mister sin værdi, og hvor intet 
bliver stjålet. Der, hvor du har dine rig-
domme, vil også dine tanker være,« står 
der i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 
19-21 (Bibelen på hverdagsdansk).
 Den rige bondes tanker kredsede om 
rigdomme her på jorden. Gud ønsker, at 
vores tanker i stedet skal kredse om den 
gave, han gav os gennem Jesus’ død og 
opstandelse: Evigt liv. Det er en gave, der 
er værd at efterlade alt andet for.

Stefan Vase
Fra jesusnet.dk Køkkenleder Anne 

Marie Vejen Najbjerg, 
Vinderslev v/ Kjellerup, 
holder to minutters 
andagt i uge 43

SAGT OM 
RIGDOM
Jesus advarer ikke kun de rige i den-
ne verden. Han advarer også alle 
dem, der går og er så bekymrede, 
fordi de ikke er rige. Bekymringer-
ne kan ødelægge deres forhold til 
Gud, ligesom rigdommen kan det! 
Kort sagt: det gælder om at fokuse-
re på Gud i stedet for på pengene! Vi 
skal have vores tryghed i Gud, ikke i 
bankbogen.

Sprint Aagaard Korsholm  
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3484)
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GUDS LAM MÅTTE DØ
Johannes Døber banede vej for Jesus, når 
han talte til mennesker, der kom ud for at 
høre ham i ørkenen. Han vidste, at Jesus 
havde meget større betydning end han 
selv – og alligevel kalder han ham »Guds 
lam«. Hvorfor? Et lam er jo lille og hjælpe-
løst.
 Men Johannes kender Israels historie 
som Guds folk. Da Gud udfriede Israels 
folk fra slaveriet i Egypten, gik dødsenglen 
gennem landet og dræbte alle førstefød-
te – både hos mennesker og kvæg. Men 
Israels folk gik fri af denne frygtelige plage 
og straf, fordi de efter Guds befaling hav-

Han ser Jesus komme gående og siger: 
»Se, dér er Guds lam.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 1, vers 35-51

SE GUDS LAM

de slagtet et lam og strøget dets blod på 
dørstolperne af deres huse.
 For endegyldigt at sone menneskers 
synd og skyld, var det Guds plan at lade 
Jesus dø og lade hans blod frelse os fra 
den evige død.
 Betegnelsen »Guds lam« rummer der-
for en dyb ærefrygt overfor Guds plan om 
frelse og overfor Jesus, der var villig til at 
være det endegyldige offer.
 Lad os gå ind ad troens dør, hvor Je-
sus’ blod frelser os fra vores egen synd og 
skyld og i stedet giver os evigt liv i herlig-
hed på den nye jord sammen med ham.

Morten Nielsen
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