
Prædiken til 16. søndag efter trinitatis

af Stine Munch
Der boede en enke i byen Nain. Hun var i færd med at gå den tungeste gang, man kan
gå på jorden. Hun var ved at bære sit barn til graven. Hun ønskede vel lige præcis, at
det var sin egen grav, hun gik imod. Men det var det ikke. Det var drengens. 

Sådan som en mor, hvis barn jeg skulle begrave, sagde til mig: ”åh, læg mig ved siden
af, så han ikke skal ligge alene! Han er alt for lille og han har jo aldrig været uden mig.”
 
Netop som enken fra Nain, sikkert med de samme tanker, for så længe siden gik dér,
kom der  en  mand  hen  til  hende.  Han  mødte  hendes  blik  og  sagde:  Græd  ikke!  
Sådan siger man ikke til en sørgende mor. Det er fuldstændig uhørt! Men fordi han var
Jesus, Guds søn på jorden, gik det alligevel an.

For han gik hen til båren, hvorpå den døde dreng lå, rørte ved liget og sagde: "Unge
mand, jeg siger dig: Rejs dig op!" Og underet skete. Den døde satte sig op, han kom til
live, han talte og Jesus førte ham hen til moren. Gud havde besøgt jorden, drengen og
moren blev begge løftet ud af mørket og op i lyset - begge fik de livet igen. 

Der var sket et under. Men der skulle ske mere end det. For sidenhen var det Jesus selv,
der døde og blev begravet. Men det var ikke en slutning. Det var en ny begyndelse. For
Gud oprejste Jesus fra de døde. Graven blev tom. Mørket var brudt. Den opstandne gik
ud i lyset. 

Hen over alle grave lyder det nu: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal
leve, om han end dør. Gud har vist sig som dødens overmand. Og dermed besejret den
fjende vi frygter mest. Døden, der tager livet fra os. 

Hvor utroligt og ufatteligt og uforståeligt det end kan lyde. Så forkyndes det for os, at vi
ikke skal blive i graven. I mørket. I fortvivlelsen. Men at Gud i det sorteste mørke vil
kalde livet i os frem på ny. Både når vi engang rent faktisk dør, og skal hjem til Gud,
men også her i livet, når vi synes, at alt er tabt, og der ikke er mere tilbage at hente.
Mennesker der har været ude for en rystelse i livet, som fx og nok værst af alt kan være
at  miste  et  barn,  kan  miste  lysten  til  livet  aldeles.  Men ofte  fortæller  de  også,  når
rystelsen er kommet så meget på afstand, som den slags nu kan, at der er en vej ud af
sorgen og savnet. Eller måske ikke ud. Men noget som gør, at man alligevel tør leve,
uden den elskede.

Og det, der hjælper, er fællesskabet med andre. Hjælp fra folk, der trådte til og hjalp, da
behovet  var  størst.  Fællesskabet,  medfølelsen,  kærligheden,  hjælpen  fra  andre
mennesker. Sådan som vi også hører det i historien i dag. For det første; at en stor skare



fulgte med enken i  sorgen. Og ikke mindst,  at  Jesus kommer,  og han ynkedes over
hende. Men den afgørende sætning er ikke bare, at Jesus ynkedes over hende – det er jo
følelser, som vi alle kan identificere os med. Men han sagde: ”Unge mand, rejs dig op!”
– rejs dig op, eller stå op – opstå!”

Gud selv græder med moderen. Gud kom til enken og vækkede den døde igen. Gud
kommer også til os. Ja, Gud er den, der står og tripper for at hjælpe os. Og han griber
os, på den ene eller den anden måde, og ofte på en måde, som man slet ikke havde
forestillet sig. 

Der er dog vist ikke siden nytestamentlig tid sket en decideret dødeopvækkelse. Men nu
kommer Gud til os med sit Ord om, at Han er stærkere end døden. Ordet om, at han
aldrig forlader os. Unge mand, jeg siger dig, stå op, bliv levende igen – Kun én kan give
de ord indhold og virkelighed, nemlig Gud selv! Så når de ord lød og virkningen ikke
udeblev, men satte sig igennem, var det som et ekko af de ord, der lød fra begyndelse –
da alt var øde og tomhed; da Gud skabte ved sit ord: ”Der blive lys – og der blev lys!”
Kaos og død og intethed blev med de ord overvundet.

Men opvækkelsen af enkens søn var jo ikke til evigt liv uden død – han blev vækket til
liv, men døde bare senere! Døden som sådan blev ikke afskaffet, så hvilken sejr kan vi
da egentlig tale om – er det ikke bare tomme og naive ord, som virkeligheden hurtigt
kan sætte på plads? Hvad med alle forældre der har mistet et barn nu, i dag? Hvorfor
kom Kristus ikke til dem, og vækkede deres barn? Hvilket budskab og hvilket håb har
evangeliet til dem? Hvad med alle de forældre, syge at angst og bekymring fordi de
våger over et dødssygt barn lige her oppe på Rigshospitalet? Hvad skal vi sige? Hvilket
håb kan vi komme med, som ikke lyder dumt og hult?

Da tre små børn for lidt siden blev døbt, blev det evige livs håb forkyndt, og børnene
har i dag fået løftet om, at de er Guds børn hele livet igennem, uanset hvordan det
kommer til at gå, og det løfte gælder også i døden. Den kristne kirke og den kristne tro
har  ingen  svar,  som ikke  kan  anfægtes.  Vi  har  kun fortællingen  om ham,  som gik
omkring og gjorde alting vel  –  og så  har  vi  en konkret  begivenhed,  nemlig  dåben,
hvorigennem vores liv bliver knyttet sammen med Kristi liv. I dåben får vi løftet om, at
Kristus, der er livet selv, går ind under vores død, for at vi skal opstå og leve med ham.
Dåben  er  en  handling,  hvor  vores  begrænsede  liv  bliver  knyttet  tæt  sammen  med
opstandelsen.

Alligevel kan man med al rimelighed spørge: Hvis Gud har omsorg for os, sådan som vi
netop hører om det i dag, hvor han ynkes over den døde dreng, hvorfor griber han så
ikke ind, når vi rammes af ulykke, sygdom og død? Hvorfor gør han ikke som dengang i
Nain? Er den historie i virkeligheden ikke en hån overfor alle de mange mødre, der har
oplevet den vanvittige sorg, det er, at miste et barn Desværre er der ingen af os, der kan
svare på det. Heller ikke kristendommen eller kirken eller præsterne har noget svar. I



hvert fald ikke andet, end at vi desværre ikke kan bruge Gud som en magisk kraft til
forhindre alt, hvad vi ønsker at blive befriet fra.

Guds omsorg er sådan, at vi kan komme til ham med alt, hvad der tynger os, og søge
trøst. Vi kan komme med vores sorg og ensomhed - med følelsen af at være forladt, også
af Gud. Dåben er ikke en vaccination mod ulykke og lidelse, heller ikke nogen garanti
for at slippe uskadte igennem. Dåben er en dåb til livet, som det er. Og Gud er med
som rammen om vort liv, som baggrunden for vort liv, som den, vi altid kan komme
tilbage til. 

Kaj munk har engang skrevet en lille novelle om dette. Den hedder Et bitte Barn bliver
døbt hos Ivers. Det handler om en nøddåb – præsten bliver sent på natten kaldt ud for
at døbe et barn, man ikke tror vil overleve.

Inde i den trange Stue med de mange Senge, to store og 5 smaa, befinder der sig 
4 personer. Jeg ser dem straks alle 4. Iver, der følger efter mig, ser vist kun de to. 
Der ligger hans Kone, allerede i sirligt hvidt, men endnu med Sved på Panden, 
rødspættet i ansigtet og med Øjnene halvt forvildet af den Angst og Kval, hun har
stået igennem. Hun prøver at smile til mig, men det vil ikke rigtigt lykkes.Og der 
ligger saa ”sejren”, i en gammeldags Byss´ paa Hjul, helt pakket ind i varme 
tæpper, og ved siden af ham, bøjet ind over ham, staar Livets Engel, aandende 
Varme ind i kroppen og hidsende det spæde Hjerte til at blive ved med de 
uvante Slag. Men henne i Krogens Mørke står der en anden, jeg kender ham 
godt, jeg har set ham saa tit, naar jeg er kommen ud til mine Sognebørn, de 
gamle og de syge. Fra de tomme Øjenhuler tilkaster han Livets Engel et strengt og
forskende blik: ”Hvor stærk mon du er, hvis jeg nu bestemmer mig til at prøve 
kræfter med dig?”. Men Englen besvarer ikke Blikket, lægger tilsyneladende slet 
ikke Mærke til ham, fortsætter blot sit Arbejde med Barnet.

Der er hældt lunkent Vand op i et Vaskefad, et rent Haandklæde er lagt frem, 
den hellige Handling kan begynde.

Jeg ved ikke, hvad Daab betyder. Jeg kender en Masse Forklaringer paa den, og 
jeg kender endnu større Masse Indvendinger imod den… Men i dette øjeblik, da 
jeg bøjer mig ned over det nyfødte Drengebarn, ved jeg næsten ikke andet end, 
at det er en stor og hellig Stund… Jeg smøger de uldne Tæpper til Side, og det 
lille rynkede Oldingeansigt kommer til Syne. Man har ikke vovet at vaske det 
mere end højst nødtørftigt., der sidder smaa blodkager rundt paa den spæde 
Pande.

Lille Menneskebarn, har du allerede været med ude i Krigen, helt ude ved 
Fronten, hvor det gaar så hedt til, at det kostede Blod? Det var altså det første, du 



skulde møde i denne Verden. Men det næste, se det er mig. Nej, ikke mig, for jeg
staar her i en andens Navn. En, der sagde : ”Kom hid til mig, og jeg vil give jer 
Fred!”. Det første, du skulde opleve, Barnlille, var altsaa Krigen, men straks 
derpaa ham, der er Fred, Han er den der nu slaar sit Tegn over dit blodsprængte 
Pande og dit usikkert hamrende Bryst, og som smiler til dig og siger: ”Lad de maa
Børn komme til mig!”.

Jeg nikker ned til den Spæde og begynder at nævne Ordene, Kirkens 
Bekendelsesord gennem Tiderne, klare, digteriske skønne Ord om Fjenden, vi vil
sky, om Skaberen og Frelseren og Opretholderen, hvem vi tilhører, og Mor vil jo 
ogsaa gerne svare for sit barn, men det kniber med Kræfterne, og saa hjælper vi 
andre med at svare. Og nu er tiden inde, forsigtigt løfter Far det lille Spinkle Nor 
op i Puderne og lægger det i Mors Arm og bliver ved med selv at støtte det, og 
jeg dypper mine fingre i vandet.

Da folder Far hænderne, og underfuldt befriet begynder Mor at græde, og da jeg 
skotter hen i Krogen, er den Strenge Herre forvandlet. Han er blevet til et med 
Englen, synes jeg, og mit Hjerte slaar paa en gang bange og trygt.”

Sådan beskriver og forklarer Kaj Munk den kamp mellem liv og død, som end ikke
vores børn går ram forbi af. Men han nøjes ikke med at beskrive – han kaster også troen
og håbet ind i kampen, den tro og det håb, som bygger på Kristus, der kom og gjorde
alting vel, fordi Gud i ham har besøgt alle sine menneskebørn. Unge som gamle – til
lykke og velsignelse slægt efter slægt. På trods.

Så kære menighed, stol på Gud, han forlader os aldrig, hverken i liv eller død.
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