
DØDEN UDVISKER 
FORSKELLENE
I livet kan der være forskel på menne-
sker. Efter døden er det kun relationen 
til Jesus der gør nogen forskel
Foto: Sportactive/iStock/Getty Images Plus
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Jeg gik en tur på kirkegården, da jeg var 
på besøg hos min far. Det var den gam-
le del af kirkegården, hvor der på man-

ge gravsten står, hvilken titel de afdøde 
havde i livet.

Forskelle i livet
Lærere, bagermestre, snedkermestre, mu-
rermestre, papirmestre, maskinsmede, 
bankdirektører, fotografer, overportører, 
fabriksdirektører, overretssagførere, apo-
tekere, træhandlere. Her lå de side om si-
de. Med hver sin gravsten.
 Nogle med en stor og flot sten, mens 
den hos andre var lille og beskeden. I livet 
var forskellen sikkert markant, ikke mindst 
på det økonomiske område. Har man set 

Matador, vil man også vide, at disse for-
skelle spillede ind i relationerne imellem 
mennesker. Der var nogle af de mere vel-
bemidlede, der så ned på de fattige.
 Nu ligger de her på kirkegården side om 
side. Døde. Nu er de ens stillet. Ingen ser 
ned på nogen!

Relationen til Jesus
Når vi står ved dødens tærskel, udviskes 
forskellene. Hvor vejen går på den anden 
side af døden, afhænger af en ting: relati-
onen til Jesus. Her er det helt lige meget, 
hvor mange millioner vi har på bankkonto-
en, om vi ejer en Porsche eller det største 
og flotteste hus på Strandvejen.
 Det eneste, der betyder noget, er rela-
tionen til Jesus. Er han min ven? Tror jeg 
på ham?
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

Fritidsforkynder 
Karen Nygaard Jensen 
Timring v/ Vildbjerg

To minutters 
andagt hver  
dag i uge 39



 Jeg vil gerne opfordre dig til at få en 
relation til Jesus. Samværet med ham er 
fantastisk, for relationen til Jesus er støv-
suget for menneskelivets forskelle. Der 
kan du ånde frit og vide dig elsket helt 
uden betingelser. Det gælder nu og for al-
tid!

Lilian Holm Kofod

Læs mere om jesus på:  
jesusnet.dk/jesus

SAGT OM 
GUDS NÆRVÆR
Selv om jeg går i mørkets dal, fryg-
ter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min 
trøst.

Salmernes Bog kapitel 23, vers 4

Du løfter mine tanker, så de får 
fred i dig. Du er der, når jeg synes, 
at du forlader mig. Du bærer mig 
i livet, hvor alt kan ske med mig. 
Gud lad mig altid vide, at jeg tilhø-
rer dig.

Holger Lissner (vers 4-5 fra sangen:  
Du fylder mig med glæde)

Gud svigter dig aldrig. Uanset 
hvornår du kalder, kommer han og 
sætter sig hos dig. Lad ham blive 
helten i dit liv.

Per Bøndergaard (Fra bogen:  
Således elskede Gud)
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HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

Tak Gud, at selvom jeg er kendt 
af ingen, er jeg kendt alligevel. 
Tak, fordi jeg aldrig behøver væ-
re helt alene, selvom intet men-
neske skulle kende mig. Tak, fordi 
jeg altid kan stole på, at du vil væ-
re sammen med mig, i glæde og 
sorg, i liv og død.



HOLD ØJE MED JESUS
Vi er vant til at tænke, at vi ikke skal gøre 
ligesom farisæerne. Men i dette bibelvers 
kan vi alligevel lære et par ting af dem. 
 For det første har en af farisæerne in-
viteret Jesus indenfor til et måltid på sab-
batten. 
 Og for det andet holdt de øje med ham.
 Det gav Jesus mulighed for at udfordre 
deres tænkning om loven, da han helbre-

Engang på en sabbat var Jesus kom-
met ind for at spise hos en af de leden-
de farisæere, og de sad og holdt øje med 
ham.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 14, vers 1-11

DE HOLDT ØJE 
MED HAM

der en mand på sabbatten; og efterføl-
gende fortæller han dem to lignelser.
 Nogle af dem var måske betænkelige 
ved det, Jesus gjorde og sagde – eller li-
gefrem imod, men jeg tror også, at der var 
nogle, der fik noget at tænke over og kom 
tættere på Jesus.
 Vi kan alle byde Jesus indenfor i vores 
liv – og vi kan holde øje med ham. Det gi-
ver os muligheden for at få en relation til 
ham eller forstærke den, vi har. Han øn-
sker også at have taleret ind i vores liv, 
så han kan pege på de ømme punkter og 
samtidig række os de gode nyheder om 
tilgivelse og frelse.
 Jesus ønsker nemlig at have en evig re-
lation til hver enkelt af os.
 Hold øje med ham!

Morten Nielsen
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