
DEN ENES DØD BLEV 
ALLES BRØD
Jesus’ død lignede et kynisk justitsmord. 
I Guds verden blev hans død til brød for 
alle mennesker
Foto: camaralenta © Getty images
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Efter coronanedlukningerne hørte jeg en 
debat om butikkers risiko for konkurs ef-
ter flere måneders nedlukning. Mange har 
været i stor økonomisk nød efter en lang 
periode uden mulighed for handel.
 Debatten var livlig, og den blev ik-
ke mindre intens, da ordene »den enes 
død, den andens brød« pludselig indgik 
i ordstrømmen. Det blev, forståeligt nok, 
opfattet som kynisk og koldt.

Jesus tog ansvaret
Kynisk så det også ud, da Jesus i påsken 
døde på et kors. Det lignede et brutalt ju-
stitsmord, men bag facaden blev hans død 
til liv for alle mennesker, der vil tage imod. 
Da han hang på korset, råbte han »min 
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?« 
I dette øjeblik følte han sig ikke bare for-

ladt af Gud. Han var virkelig forladt. Jesus 
blev erklæret konkurs.
 Hvorfor? Sagen er, at det skete for mig. 
Jeg er skyldig i mit forhold til Gud og helt 
ude at stand til at betale, så da Jesus gik 
konkurs med sit liv, var det i virkeligheden 
min konkurs, han påtog sig ansvaret for. 
Han overtog min gæld, og jeg blev fri.

Livets brød
I kirken har jeg mulighed for at modtage 
nadver. Her får jeg et lille brød og lidt vin. 
»Dette er Jesu Kristi legeme« og »Dette 
er Jesu Kristi blod« bliver der sagt. Jesus 
er livets brød. Da han døde, rakte han det 
til mig.
 Det skete for alle mennesker. Den enes 
død blev til alle menneskers brød. Brød til 
den, der tager imod.
 Kom glad, og modtag livets brød!

Lilian Holm Kofod 
Fra jesusnet.dk
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

Sognepræst
Simon Damgaard Bakbo
Bækmarksbro

To minutters 
andagt hver  
dag i uge 16



I de begivenheder, der skabte påsken, så-
dan som vi kender den, er der mange ting, 
der nemt støder fornuften. Hvorfor skulle 
Gud selv lade sig slå ihjel på et kors? Hvad 
skulle det gavne? Og hvorfor fandt han sig 
i det? Og hvad er det med, at han døde og 
blev lagt i en grav – men tre dage sene-
re stod lyslevende op med hud og hår og 
sår og det hele? Og hvor er denne Jesus så 
henne nu? Sådan kan vi blive ved.
 Bibelen svarer faktisk på det hele – 
hvis vi er villige til at lytte åbent og tålmo-
digt. Og lytte som børn, ikke som voks-
ne, der tror, at de er de klogeste i verden. 
Svaret handler om guddommelig kraft og 
guddommelig kærlighed. Om løsningen på 
menneskehedens allerstørste problemer. 
Så det er værd at blive barn for.
 Jo længere tid jeg har levet og har ople-
vet konfrontationerne mellem min tro og 

Læs mere om påske på: 
jesusnet.dk/påske

imedia samler
       video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

min tvivl og naturvidenskaben og andre 
religioner osv; jo mere oplever jeg person-
ligt, at kristendommens budskab bliver 
selvfølgeligt for mig. »Bevist« er det ikke 
– men »overbevisende«, det er det.

Sprint Aagaard Korsholm 
Uddrag fra en artikel. Læs hele artiklen på:  

jesusnet.dk/artikel/12239

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

PÅSKENS BUDSKAB 
STØDER FORNUFTEN
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JESUS ER OPSTÅET  
FRA DE DØDE
Kvinderne, som havde været med, da Je-
sus blev lagt i graven fredag aften, måtte 
ud til Jesus’ grav. De måtte se ham igen.
 Jesus var død, og kvindernes liv med 
ham var væk. I respekt og for at ære ham 
måtte de færdiggøre ritualerne med Jesus’ 
døde legeme. Men der var hindringer for 
dem. De romerske vagter bevogtede gra-
ven. En sten var væltet for gravens ind-
gang. Et romersk segl var sat på graven.
 Da de kom, havde en engel væltet ste-
nen fra graven. Det var ikke for at lukke 
Jesus ud. Han var allerede opstået. Englen 
sagde til kvinderne: »Frygt ikke, kom 
og se stedet, hvor han lå.« For vo-
res skyld blev stenen væltet, så vi 
kan se. Han er ikke i graven. Han 
er opstået. Halleluja, tak Gud.
 Er Jesus blevet væk for 
dig? Gå til det sted, hvor du 
mødte ham sidst. Måske da 

Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, 
den korsfæstede. Han er ikke her; han er 
opstået, som han har sagt.

Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 1-8

 I SØGER 
EFTER JESUS

du sad og læste i Bibelen. Måske var det, 
da du modtog brød og vin ved alteret i kir-
ken. Eller var det, da du bad til ham? Søg, 
og du skal finde ham igen.
 Jesus ville mødes med sine disciple igen 
og havde en plan om, at de skulle mødes i 
Galilæa. Jesus vil også, at hvor han er, skal 
du også være. Sammen med ham. Glæde-
lig påske.

Kurt Ejvind Nielsen
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