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Mattaus kap. 9 vers 18-26:
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dem derom, se, da komder en synagogeforstander
og kastedesig ned for ham
og sagde:>Min datter er
lige nu dod, men kom og.'
fag din hdnd pi hende,si
bliver hun levendeigen.<

sonr,havde
hafi svare
blodningeri tolv Ar,
narmed-esig bagfraog
rsrte ved kvasteirpa hlans
kappe,thi hun saide ved
sig ielv: >Blot jeirsrer ved
hins kappe,blivJr jeg

frelst.<Men Jesusvendte
frimodig, datter,din tro
har frelii dig.< og fra
sammetime var kvinden
frelst. og da Jesuskom til
hus
synagogJforstanderens
og r{ flsjtespillerneog
totkeskaien,der larmide,

sagdehan: >GAbort
ad ham. Men da
folkeskarenvar vist bort,
gik han ind og tog hende
ved handen,dg pigen rejste
sig op. of ivgLi derom
kom ud i heleden del af
landet.

Det er ikke de storeord, der her tagesi brug, for at fortalle om to menneskersstore tro. Ordene er javne,
men mAskenetop af den grund desto
mereudfordrende.Hvilken tillid disse

men, vakker vi vore bsrn af deres
sovn.Mereskalder ikke til fra Jesusrde for at opvakke en dsd. Han tager
pigen ved hAnden,og hun rejser sig
op.
-'Nir

Den,der i sin afmagtkommertil Jesus,tror, og den, der tror, mgder in;; ;;, som er uvedkommendefor
j.rur. Derfor er dagensevangelium_

andreblot halvdelenaf den.'.
Det er synagogeforstanderens
og

han pd opstandelsens
moigen skal
vakke alle mennesker
af dsd-e,er cler

nsd er sa stor, at han ikke
;r:i;;"
knn hinl
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kristeligeojne. Med LutherssAdristidet med dsd og sygdom kan Jesus ge ord tit oigens tekst: NAr du sel eJr
nemliggodt kaldetilliden frem. Jesus kristen dr, r{ ser dine ojne et dodt
vil haveos til at sepa sygdomog dsd
menneske.Men sadanne >koojne<
med kristeligesjne, ikke med >kosj- skatdu lukke i og sAlukke de Andeligr

fornlrmet over for dem, som fsrst
tsgii riir som sidsteudvej. Det er
kvinden med blodningerneet ene,
il;;;;'eksempel pi. Ifolge Markus
i;;--h;n konsulteret mange leger,

mennesker
dogviserJesus!
vi
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kvindens
tt6 oi iittio tit Jesus,
op- -almuJie
grundtit it sepeaJati'rri
marksomhedenskal fangesaf. I ms-

a-zlar

spiler Jesusikke

Medens(Jesus)talte til
dem derom, se, da kom
der en synagogeforstander
og kastedesig ned for ham
og sagde:>Min datterer
lige nu dod, men kom og-.
lag din hind pA helde, sA
bliver hun levendeigen.<<

iiil'piir. Og se,en kvinde,
haft svare
sonr-havde
blsdningeri tolv Ar,
narmedi sig bagfra og
rorte ved kvastenpi hans
kappe,thi hun sagdeved
sig selv:>Blot jeg rsrer ved
hanskappe,bliver leg

hende,sagdehan: >Ve r
frimodig, datter,din tro
har frelst dig.< Og fra
sammetime var kvinden
frelst.Og da Jesuskom til
hus
synagogeforstanderens
og sAflsjtespillerneog
folkeskaren,der larmede,

Det er ikke de storeord, der her tamen, vakker vi vore bgrn af deres
gesi brug, for at fortalle om to men- sovn.Mereskalder ikke til fra Jesusineskersstore tro. Ordene er javne,
de for at opvakke en dsd. Han tager
men mAskenetop af den grund desto pigen ved hlndeD, og hun rejser sig
mereudfordrende.Hvilken tillid disse o p .
menneskerdog viser Jesus!Havde vi
Nir Jesushar dennemagt, og nAr
andreblot halvdelenaf den...
han pA opstandelsens
morgen skal
Det er synagogeforstanderens
og vakke alle mennesker
af dsde, er der
kvindenstro og tillid til Jesus,op- al mulig grund til at sepi dodenmed
marksomhedenskal fangesaf. I mskristeligesjne. Med LutherssAdristidet med dod og sygdom kan Jesus ge ord til dagenstekst: NAr du ser en
nemlig godt kalde tilliden frem. Jesus kristen do, si ser dine ojne et dodt
vil haveos til at se pA sygdomog dod
menneske.Men sAdanne>koojne<
med kristeligesjne, ikkc med >kosj- skal du lukke i og si lukke de Andelige
ne( for nu at brugeet karskt udtryk sjne op, som sertil ordet.
af den 500-ArigeLuther.
Og serman pi Kristus,si kan troen
Ganskevist spiller statisterneogse frimodigt sigei modetmed doden:Jeg
en rolle, dissemere eller mindre proser ingen dod, jeg fornemmer ingen
fessionellesorgemusikanter
og grade- dsd, for jeg har Kristus,sigerLuther.
koner, som udDlrerketkenderforskel Og han tilfsjer i troens trodsoverfor
pA dsd og ssvn. Spillemandenes
ssr- dsden: det er dog kun et loppebid,
gemusik og gradekgnernes tArer som stikker,men skademig pd livet,
forvandlesda ogsAtil latter, da Jesus det kan dendog ikke gore.
havder, at pigensdsd for ham kun er
Den frygteslssetale over for dsden
en sovn.
fAr destomerevegt, nir man husker,
Egentliger det vel megetforstAeligt, at Luther i perioderaf sit liv var truet
at latterenbredersig. Men det at grine pAlivet.
ad Jesus,kommerman ikke Sodt fra.
Si kamper vi da som kristneaf al
Hverken den gangeller i dag. For gri- kraft imsd dsden, dennesidstefjennet tager ikke hojde for, at Jesuser de. Men nAr den uundgdeligtkommer
dsdensovermand.
en gang, kan troen sige:Jeg har KriHvad der er blevetaf grinetog latte- stus, sAdet verste er ikke at ds, men
ren hos statisternei dagenstekst, er det varste er at ge gfip af livet hos
ikke svart at gctte sig til efter at be- Gud, fordi man her i livetvar udentro
gravelsenvar blevetaflyst. Men latte- pAJesus.
ren kan jo modeden troendeefterladLad si djavle myldre frem pi jord,
te, som i dag tror, at den vammelige true og raseimod os.Msrketsdrot har
dsd ikke er den definitiveafslutning.
fAetsindom, da Krist til jordenkom.
Stakkelsverden,som barehar >kosjne< og siger,at det er virkeligheds- ...o9tagerdevort liv,
flugt at regne med en opstandelsens gods,ere, barn og viv,
morgen.
lad farei Gudsnavn,
Statisterneregner ikke med Jesu dembringerdet ej gavn,
magt og har ikke tagethojde for fa- Gudsrigevi beholder.(DDS295)
derensafmagt,den afmagt,som forer
Netop fordi den levendetro pi Jeham til at sogehlalp hos Jesus.Utro- susikke er en indelig kraftprrcstation,
Iige ting kan ske,nAr menneskers
af- menen gave,somskankesgratis,skal
magtforvandlestil tro pAJesumagt.
vi, der sAofte gribes af afmagt,ikke
Med et lille prik p{ skulderen,et yde de sidstekrefter, der er i os for at
kartegn pA kinden eller et tryk pi 4r- tro.

dsd,hun sover.( Og de lo
ad ham. Men da
folkeskarenvar vist bort,
gik han ind og tog hende
ved hAnden,og pigenrejste
sig op. Og iygiei deromkom ud i- triti den del af
landet.

Den,der i sin afmagtkommertil Jesus,tror, og den, der tror, mgder ingen nod, som er uvedkommendefor
Jesus.Derfor er dagensevangelium
og evangeliet
i det heletaget- en enestestor indbydelsetil at komme til Jesus.Ingennsd er sAstor, at han ikke
kan hjalpe.
Og i svrigt spiller Jesus ikke
fornarmet over for dem, som fgrst
soger ham som sidsteudvej. Det er
kvinden med blsdningerneet enestAendeeksempelpd. Ifslge Markus
har hun konsulteret mange lager,
brugt allesinepengepd det, menuden
at hun er blevethjulpet,detvar snarere
blevetvcrre med hendes12 Ar gamle
sygdom.
Hvor flossethendestro end har veret i kanterne- hun kendtei hvert
fald hverkenbetydningenaf Jesudsd
og opstandelseeller trosbekendelsen
- sAejer hun alligevelden frelsende
tro. For hun kommer til Jesusi sin
nsd.
Med den tro stjeler hun sig til helaf
bredhvilkethun dog ikke bebrejdes
Jesusfor. Tvartimod hsrer hun af
hansmund de vidunderligeord: Vrer
frimodig, datter,din tro har frelst dig.
Ingen fornarmethedfra Jesuside,
ingen forkastelse.
ingenbebrejdelser,
For den,der kommertil Jesus,tror.
Selvom der er nok af stemmeri og
omkring os, som forsogerat bilde os
ind, at vi fsrst skal komme til Jesus,
nir vi har renemotiver,er Jesumodtagelseaf alle, der om til ham, et dementiherpA.
der i alt for lang
Til de mennesker,
tid har undgAetJesus,og hvor det nu
derfor synes at blive sv&rere og
svarereat komme til ham, skgnt nsden ikke er blevetmindremed Arene,
sigerkvinden:
- Csr som mig. Det er nemligbedre at kommetil ham som den sidste
udvej,endsletikke at komme!

