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Det sketeengangi tiden
derefter,at Jesusgik til en
by, som hed Nain, og haqs
discipleog en stor skare
ledsagede
ham. Men da
han narmede sig byens

port, se,'dablev en dsd
bAretud, en moderseneste
s6n, og hun var enke.Og
en hel skarefra byen fulgte
med hende.Da HerrensA
hende,ynkedeshan
inderligt over hendeog
sagdetil hende:>Grad

Ikke blot nAedeordet om Jesuslangt
omkringi >Jsdeland<pAgrundaf opvakkelsen af Nain-enkensenbirne
ssn. Men det er ogsi ndettil os og har
bud til os, fordi Jesuser, somhan var.
Hansmedynkog hansordskraft er ikke blevetmindreellerudtsmt i Arenes
lsb pA grund af en overdrevenbrug.
Fordi hansmedynkog kraft udgir fra
livetsGud, udtsmmesde kilder ikke.
Isoleret er historien om Nain-en-

ikke!<Og han gik hen og
rorte ved bAren,og de,
som bar den, standsede.
Da sagdehan: >Unge
mand,jeg sigerdig: stA
op!< Og den dode sattesig
op og begyndteat tale, og
han gav ham til hans

moder.Da blev alle grebet
af frygt, og de pristeGud
og sagde:>En stor profest
er fremstdetiblandt os, og
Gud har bessgtsit folk.<
Og det ord om ham kom
ud overalti Jodelandog i
alle de omliggendeegne.

ligger ikke en opfordring til resignaHer som alle andrestederi Ny Testamenteer det Jesus,som er i cen- tion over for dsden.NAr sidanneord
trum. HverkenNain-enkeneller hen- klingert(ulepA vore laber, nArvi skal
er de
trosteet dsdsmarketmenneske,
desenb{rnessn priseslykkeligeaf de
tilstedevarende,
selvom de selvfolge- magtfuldepd Jesuslaber og kan blive
til trsst, nArvi pegerpAham, somstAr
lig har varet det. Men det er Gud, der
prises,fordi han i sin enbArnessn har
bagordene- dsdensovermand.
Som JesuspA vej ind i Nain msdte
bessgtsit folk.
At det er Jesus,blikket skal rettes gruppenmed den stinkendedsde pA
vej ud af Nain med et magtfuldt >sttr
imod, passerda ogsAsmukt til, at
op((,gsr han nogettilsvarendetil enNain-enkenog hendesssn pAen mar-

Ikke blot nAedeordet om Jesuslangt
omkringi >Jsdeland<pd grundaf opvakkelsen af Nain-enkensenbArne
ssn. Men det er ogsdniet til os og har
bud til os, fordi Jesuser, somhan var.
Hansmedynkog hansordskraft er ikke blevetmindreellerudtsmt i {renes
lsb pi grund af en overdrevenbrug.
Fordi hansmedynkog kraft udgerfra
livetsGud, udtsmmesde kilder ikke.
Isoleret er historien om Nain-enkensenbirne ssn egentliglige sAligegyldig som alt andet,der hsrer fortiden til. Ser man den ikke i lyset af
Gudsenbirne ssnsdsd og opstandelse,er den nok smuk, men en egentlig
kraft til at levevort liv giverdenikke.
Vel siger den noget rigtigt om fallesskab, medfslelse og kommenhinanden-ved,ndr den vemmelige
dsd pi en brutal mAdehar revet et
menneske bort. Sammenhold gsr
godt, nir dsden rammer, og ikke
mindst nAr det rammer en kvinde,
som fsrst er giet mod gravenmed sin
dsde mand og nu gAr med sin dsde
son, han, som var hendesenesteeller
>>enbirne<<
ssn, og dermed hendes
hsjt elskede.
Dsden har en markelig evnetil at
fsre menneskersammdn.Selvmennesker, som ikke vedkommerhinanden
st megeti levendelive, kan dsde fsre
sammen.Gsr du nemlig ikke andres
dsd til dit problem,kommerdu til at
sti alene,nir dsden rammerdig eller
dine.Trenkerman.
Evangelieti beretningenom Nainenkens son ligger dog pd et andet
plan. Ligesom der da heller ikke er
megetevangeliumat hentei konstateringenaf, at enkenvar heldigat fd sin
son tilbage,fordi Gud var kommetpi
bessgi Jesupersonnetop den dag i
Nain.
Beretningen
om Nain-enkens
enbArne son er fsrst og fremmestberetningen om Guds son som dsdensovermand.

Her som alle andrestederi Ny Teligger ikke en opfordring til resignastamenteer det Jesus,som er i cen- tion over for dsden.NAr sidanneord
trum. HverkenNain-enkeneller hen- klinger t(ulepA vore leber, nir vi skal
desenbirne ssn priseslykkelieeaf de
trssteet dsdsmarketmenneske,
er de
tilstedevarende,
selvom de selvfolge- magtfuldepA Jesuslaber og kan blive
lig har varet det. Men det er Gud, der
til trsst, nArvi pegerpAham, somstAr
prises,fordi han i sin enb6rnessn har
bagordene- dsdensovermand.
bessgrsit folk.
Som JesuspA vej ind i Nain msdte
At det er Jesus,blikket skal rettes gruppen med den stinkendedsde pA
imod, passerda ogsA smukt til, at
vej ud af Nain med et magtfuldt >ste
Nain-enkenog hendessonpAen marop((, gsr han noget tilsvarendetil enkelig mide glider ud af beretningen. keltpersonerog sin troendemenighed
Historien ender egentlig for tidlig.
i dag, sidan som han ogsi skal sige
Ubesvaredeforbliver vore nysgerrige det til alle pi den storedag, opstandelspsrgsmdlom, hvordan dennebegi- sensmorgen.
venhedpragede moderenog hendes t Det kan kalde h*bet frem selv hos
mennesker,som leveri mgrke og dsssn.Det kunneellershavevaret interessantat hsre om. For sletikke at tale
densskygger.
om, hvordansonnensforhold var bleSom den, der selvhar gennemlevet
vet til dendsd, som Jesushavdeudsat dsdensgru, sparerJesussin menighed
et stykketid. Alt sammenspsrgsmAl for ssdladneord om at lare at visne
glad. Derimod peger hele evangeliet
vi andre vel ville drsfte, dersom vi
om ham pA, at dsden har mistet sin
skullebeskrivenogetlignende;men i
givetfald st bgsi med fare for, at vort
brod, selvom den til det sidsteforbliblik gled bort fra Jesus- dsdens ver en modbydelig fiende. Og evangelietpegerpi den overmand,dsden
overmand
har fundeti Gudsenbirnessn.
Beretningen
om Nain-enkenog henI det lys vover den kristne i trorns
desenbArnessn er ikke blot en god hikraft og lige op i dsdensfjas at sige:
storieom en begravelse,
somikke blev
, til noget.Den dag. Men det er beret- Dsden er ikke det varste, der kan
hande €n! Varre er det at ga glip af liningenom Gudsenbirnesgn,som nu
vet mgd livetsGud, her og nu samt Pd
ikke blot nojesmed at liommep{ besog, dersom den rigtige begravelses- denandensideaf dsd og grav, ndr Jesus igen har sagt sit magtfulde >>sti
dag valges, men som kommertil enop(.
hver, >>er
med<<
enhverog er >iblandt<
Gud har nemligstillet sigbag sin ensit folk, selvnir det gir mod dsden.
birne son og givet ham at skanke
Han er med en - nir dsdener lige
rundt om hjornet.Er med - igennem evigt liv til dsdsmarkedemennesker,
til dem, der sidderi msrke og dsdens
denvammeligedod. Er med- nir vi
skygger,sA de kan fd kraft til at leve
barer vore dsde. Er med - ogsAhos
i
livetmedlivetsGud.
den, som ikke kommer sig lige sA let
over tabetaf den eneste,man virkelig
havdeker, som de andre,der pi beDet liv er preget af hibet om, at
gravelsesdagen
nok gjorde dsden til
som Guds enbirne ssn kaldte Nainderesproblem - for et par timer eller
enkensenbArnessn til live, vil han ogdageelleruger...
sAgsre det med os. For han er dsdens
Den korsfestedeog opstandneved
overmand,hvilket i tro erfaresi dag,
om nogennogetom dsd og opstandel- og somalleskalseopstandelsens
morgen,.
se. I rnsdet med hans >Grad ikke<

