16. søndag efter trinitatis
06-10-2019
Tekstrække: Første række
Denne hellige lektie skrives i Jobs bog: Gid mine ord
dog var skrevet ned! Gid de var nedfældet på skrift, for
evigt indridset i klippen, med en griffel af jern og med
bly. Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå
frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød
er tæret bort, skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham
og ingen anden skal mine øjne se.
Jobs Bog 19,23-27a
* Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Derfor
beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler
for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg
mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i
himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin
herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det
indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må
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bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i
kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke
til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og
dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår
al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås. Ham,
som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt
ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære
i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes
evighed! Amen.
Efeserbrevet 3,13-21
Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Lukas: Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og
hans disciple og en stor skare gik sammen med ham.
Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret
en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var
enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da
Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde:
»Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren.
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Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg
siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og
begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle
blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor
profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit
folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i
hele omegnen.
Lukasevangeliet 7,11-17
Salmer:
754 Se, nu stiger solen af havets skød
636 Midt i al det meningsløse (Hinge)
148 Ånden opgav enkesønnen
89 Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge (Malmhøj:
233 Jesus lever, graven brast)
476 Kornet, som dør i jorden (Hinge)
658 Når jeg er træt og trist, når modet svigter
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Prædiken:
Der er en gammel historie om drengene der stjal æbler i
præstens have. Så satte præsten et skilt op i haven, hvor
der stod: ”Gud ser alt”. Men dagen efter da præsten kom
ud til æbletræet, var der igen stjålet æbler, og på skiltet
var der nogen, der havde tilføjet: ”Men han sladrer
ikke”; ”Gud ser alt, men han sladrer ikke!” Ja, Gud ser
alt, og han ser os. Men Gud ser os ikke, for at afsløre os,
når vi er på gale veje; afsløre vores fejl og det forkerte
vi gør. Gud ser os ligesom Jesus så enken: Gud ser os
med kærlighed, med milde øjne. Det er temaet for denne
prædiken: At blive set.

At blive overset, det er rigtig ubehageligt. Det kan være
til fest, når alle de andre virker til at hygge sig sammen,
men der er ikke nogen, der kommer hen for at tale med
mig? Eller når et emne bliver drøftet, f.eks. i klassen
eller i frokostpausen, og ingen interesserer sig for, hvad
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jeg mener eller hvad jeg ved. Eller når vi måske slet
ikke blive inviteret med til festen; eller ikke kommer i
betragtning til at få et job. I alle sammenhænge og
relationer, kan vi opleve at blive overset, eller at føle os
oversete. Og det gør ondt. At blive overset æder af vores
selvtillid og selvværd.
Modsat, så er det dejligt at høre en anden sige: ”Godt at
se dig!”. Det er befriende, at blive set, af en anden, altså
rigtig set; en som kan se og mærke, hvordan jeg har det:
”Du ser trist ud i dag”, eller ”Hvor ser du godt ud!”

I bibelteksten hørte vi om Jesus, der ser enken fra
landsbyen Nain, hvis eneste søn er død.

Hun havde ingen familie, alene, ingen til at besøge
hende, ingen til at sørge for hende.
Der var en flok fra byen – og alligevel alene.
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Jesus siger: Græd ikke – sidste søndag: Vær ikke
bekymrede! Hvordan kan Jesu tillade sig det?
Fordi Jesus er vores Herre, og fordi Jesus er Herre over
liv og død. Kun derfor!

Jesus kommer med håb til os, når vi er fortvivlede. Håb
om opstandelse og evigt liv.
Vi får ikke vores døde igen nu – men vi tror på at Jesus
har reddet os ved sin død på korset, og derfor skal vi få
lov til at leve evigt på den nyskabte jord sammen med
Gud.

En dødeopvækkelse; mægtigt under! Gud har besøgt sit
folk! Og det havde de ret i! Det var ikke blot en profet
eller en engel, men Jesus er Gud selv som blev
menneske, kom til jorden for at besøge sit folk.
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Men i denne fortælling er omdrejningspunktet det, som
sker mellem Jesus og enken.
Enken havde mistet sin mand, og nu mistede hun sin
eneste søn, som stadig var en ung mand – hun må være
knust. Vi hører ikke om, at hun siger eller gør noget som
helst; hun er der bare, måske er hun helt forstenet. Men
vi hører om, hvad Jesus gør og siger:

Jesus SER hende! Vi kan læse det igen og igen, at Jesus
så mennesker.
At ”blive set” kan betyde i hvert fald tre forskellige ting.
1. Det er ikke så sjovt at blive set, hvis man er i færd
med at gøre noget forkert, f.eks. når drengene stjal
æbler i præstens have, så er det ikke så rart at blive
set.
2. At blive set, kan også betyde at få opmærksomhed.
Mange vil gerne blive set, f.eks. ved at optræde i
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fjernsynet, eller blive set på internettet, eller blive
set på de fine caféer og til de rigtige koncerter.
3. Og så er det det at blive set af et andet menneske;
at blive set, så jeg kan mærke at der er en anden
som har lagt mærke til at jeg er her; en som har set
mig; en som ser mig og vil mig det godt; en som
kan se hvordan jeg har det: Om jeg er glad eller
ked af det, eller nervøs og om jeg glæder mig. Det
er godt at blive set på den måde. Vi har brug for at
blive set på den måde af andre mennesker. Ellers
bliver vi ensomme, og føler os forladte.

Jesus så enken fra Nain på den måde.

Og Jesus fik medfølelse med hende; han ynkedes over
hende. Jesus gik ikke bare hurtigt videre; han følte med
enken, fordi han så hendes fortvivlelse, hendes sorg.
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Og så siger han det, som kun han kan tillade sig at sige:
Græd ikke! Det kan Jesus sige, fordi han selv er
opstandelsen og livet.
Og så rører han ved båren. Dengang blev man uren af at
røre ved en død. Men Jesus rører alligevel ved båren.
Jesus rører ved det som gør ondt, det som smerter i
enkens liv.

Og da Jesus har gjort den døde ung mand levende igen,
så giver han sønnen tilbage til hans mor. Enken får sin
søn igen!

[Spørgsmål fra menigheden]

Hvad så med os?
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Vi får ikke vores døde tilbage igen nu og her. Hvad
siger beretningen om enken fra Nain til os?

Vi ved at Gud er vores Far i himlen. Han ved alt, han
kender alle mennesker, og forstår alt, hvad der sker. Og
Gud kom i Jesus for at besøge sit folk. Det var ikke blot
et hurtigt visit. Selvom vi ikke længere kan se Jesus, så
har Jesus lovet, at han er med os alle dage indtil verdens
ende; han er hos os. Og i dåben har vi modtaget
Helligånden; når vi tror på Jesus bor Guds Ånd i os. Vi
ved med andre ord, at Gud er helt tæt på os og kender os
og ser os. Gud ser os.

Gud ser, hvem vi er, helt inden i. Han ser både det onde
og det gode, som bor i os. Men han ser os ikke for at
afsløre vores fejl og det forkerte vi gør eller har gjort.
Gud ser os ligesom Jesus så enken: Gud ser os med
kærlighed. Han tilbyder at tilgive os det onde; han
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glæder sig over det gode; og så vil Gud også række sin
hånd ud og røre ved det som gør ondt, det smertefulde i
vores liv: Når vi bliver overset, når der er nogen vi
savner, når vi er trætte og triste på grund af sygdom eller
konflikter i familien eller med kammeraterne.
Gud ser os med kærlighed, med milde øjne.

Og Gud giver os håb. Håb om at vi en dag skal opstå og
for evigt leve sammen med Gud på den nye jord, hvor
der ikke er meningsløshed, mobning eller ensomhed,
usikkerhed eller sygdom, synd eller død.
Når Jesus siger til enken: Græd ikke, så må vi også
gerne høre det, som noget Jesus siger til os: ”Græd
ikke!” ”Græd ikke! Jeg ser dig, og intet kan skille os to
fra hinanden. For se, jeg har overvundet mørket, ja jeg
har overvundet døden!”

Amen.
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