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UGEN 23.-29. OKTOBER 2022

”Jesus sagde til hende: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror 
på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror  
på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?“ ( Joh 11,25-26).

Gud har magt over liv og død. Han sprængte allerede dødens bånd 
før Jesu opstandelse. 

Philipp Mickenbecker havde talt åbent om sin kræftsygdom og  
sin tro på de sociale medier. Den 17. juni 2021 står 500 gæster ved 
den afdøde 23-åriges grav. Begivenheden ligner en fejring af livet. 
Gæsterne er klædt i lyse farver, de lovpriser og deler minder, der 
styrker deres tro. Nej, Philipp havde ikke tabt kampen mod syg- 
dommen. Han havde derimod vundet livet hos Gud. Kisten ned- 
sænkes, mens klokkerne ringer, men øjnene drages opad mod de 
500 balloner, der stiger til himmels.

I denne uge hører vi om syv begivenheder, hvor afdøde personer 
opvækkes henholdsvis genoplives. Det skete tidsmæssigt før Jesu 
død og opstandelse. Det, vi læser om, er ikke hverdagsagtige hæn-
delser. Det skal styrke det håb, vi har i Jesus Kristus. Vi skal også 
tale om, hvordan sørgende efterladte har det, og hvordan man kan 
støtte dem.

Søndag Moses 5 Mos 34; Judas 9; Luk 9,28-36
Mandag To drenge 1 Kong 17,8-24; 2 Kong 4,18-37
Tirsdag Den unge mand fra Nain Luk 7,11-17
Onsdag Jairus’ datter Luk 8,40-56
Torsdag Lazarus Joh 11
Fredag Manden i Elisas grav 2 Kong 13,20-21

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

5. 5. ugeuge Grund til håb allerede  
inden Jesu opstandelse
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SØNDAG 23. OKTOBER 2022

5 Mos 34
Judas 9

Luk 9,28-36

 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 
 

39

Moses

Hvad får vi at vide om Moses efter hans død? 

Hvor oplever jeg trøst og styrke i tunge øjeblikke?

Ingen har set Moses’ grav. Gud begravede ham i Moabs dal over 
for Bet-Peor (5 Mos 34,5-6). Ifølge Bibelen er Moses den første og 
den eneste navngivne person – ud over Jesus – der er opstået og 
nu sammen med Elias og Enok er hos Gud. Der findes ikke nogen 
bibelsk beretning om hans opstandelse. Senere viser Moses og Elias 
sig for Jesus for at trøste ham og give ham styrke til den forestående 
korsfæstelse. I alle andre tilfælde, hvor mennesker får nyt liv før 
Jesu opstandelse, kan man tale om genoplivning, idet menneskene 
efter endnu en periode dør igen. 

At være der for de sørgende: Man undlader tit at tale om den af-
døde, når man er sammen med en person, der sørger, fordi man 
føler sig usikker. Man ønsker ikke, at de pårørende skal mindes om 
deres smertelige tab. Men de tumler jo dagligt med disse smertelige 
tanker. På ét punkt kan man gøre den sørgende en stor tjeneste: i 
at samle minder. Man kan finde videoer og billeder frem og skrive 
oplevelser og historier ned, som man husker i forbindelse med den 
afdøde. 

Sorgprocesser kan tit strække sig over flere år. Særligt belastende 
for den efterladte er årsdagen for dødsfaldet. Det kan være en god 
ide at planlægge, om man vil tilbringe den første årsdag alene eller 
sammen med andre. Et telefonopkald på dagen kan også være en 
stor hjælp. 
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1 Kong 17,8-24

2 Kong 4,18-37
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To drenge

Hvordan tackler kvinderne deres sønners død? 

Hvorfor holder kvinden fra Shunem drengens død hemmelig  
for sin mand? 

Hvorfor er det særlig hårdt, når børn dør?

I den fønikiske by Zarpat får Elias husly hos en enke og hendes søn. 
Det er under tørken i Akabs og Isebels regeringstid. Enken deler sit 
og sønnens sidste måltid med Elias og oplever et under: melet og 
olien slipper ikke op i hele tørkeperioden.

Elisa oplever en rig kvindes gæstfrihed i Shunem. Hun og manden 
indretter et kammer til ham oppe på taget. Elisa taler med Gehazi 
om, hvordan han kan takke hende. Det barnløse par skal få en søn. 

Begge kvinder oplever det tragiske, at deres børn dør i en ung alder. 
I deres fortvivlelse henvender de sig til profeterne. Efter intens bøn 
giver Gud drengene livet tilbage.

At være der for de sørgende: På verdensplan anslår man, at der er 
cirka 23 mio. dødfødte børn årligt. Mange par er tynget af, at de ikke 
kan få børn. Hvordan kan man sætte sig ind i deres situation og rea-
gere på deres behov?

En mor, hvis barn døde i den 28. uge af graviditeten, skriver: ”Dybt i 
mit indre opfattede jeg hver eneste nyfødt som et slag i ansigtet. Og 
da der ikke var andre end mig selv og min mand, der havde set Wil-
lem … havde vores familier og venner ganske vist medfølelse, men 
der var ingen, der sørgede over Willem. Der var tit nogle, der sagde: 
‘Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan du må have det.’ Men jeg 
ville gerne have mødt forståelse, og samtidig vidste vi forældre jo 
ikke engang, hvem vi egentlig sørgede over. Jeg stod ved Willems 
grav … og kunne simpelt hen ikke forstå, at min søn, som jeg i den 
grad havde længtes efter, lå dernede i jorden. Hvordan ville hans 
latter og hans gråd have lydt? Hvordan ville han have set ud, når 
han sov? Hvad ville han have elsket at beskæftige sig med?“ (Wiebe/
Baumgarten, Das Trauerbuch für Eltern, München 2020, 141).

MANDAG 24. OKTOBER 2022



41

Luk 7,11-17

 Forståelse
 

 Anvendelse
 

 

 

 

 

Den unge mand fra Nain

Hvorfor griber Jesus ind her? 

Hvor oplever jeg Guds indgriben, uden at jeg har bedt om det?

En enke sørger over sin eneste søn. Jesus siger til hende: ”Græd 
ikke!“ Og sønnen får livet tilbage. Jesu indgriben får en til at tænke 
på Elias’ og Elisas gerninger. Men hvor de to bad så mindeligt om, at 
Gud ville give livet tilbage, befaler Jesus den døde at stå op i Guds 
navn.

At være der for de sørgende: ”Lad nu være med at græde! Hvad vil 
de andre ikke tro om dig? Tag dig nu sammen!“ Sådan kunne en in-
dre dialog lyde. Død og sorg er ikke velkommen i den vestlige kultur. 
Her til lands er mennesker tilbageholdende med at vise følelser, det 
være sig af skam, manglende omsorg for sig selv eller af frygt for at 
være til besvær. Det er vigtigt, at man siger til dem: Det er helt i or-
den at sørge, at græde, jamre og råbe …

Her handler Jesus uopfordret. Han ser, hvad der er behov for, og 
tager et initiativ. Hvordan og hvor kan vi støtte sørgende mennesker 
med vores muligheder og midler?

Hendes mand og børn dør i en ulykke. Hun reflekterer: Hvad havde 
jeg behov for? Alt. Eller snarere: ingenting. Jeg ville gerne have, at 
der var nogen. Jeg ville have fred. Jeg var sulten, men jeg kunne 
med min bedste vilje ikke give udtryk for, hvad jeg havde lyst til. Jeg 
ville læse … ikke digte, ikke billedbøger, ikke komplicerede tekster, 
ikke faglitteratur, ja egentlig slet ingenting. Jeg ønskede, at nogen 
hjalp mig. Med hvad? Det vidste jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, 
at nogen gjorde tingene for mig og uden alt for mange spørgsmål 
sørgede for mit ve og vel. Jeg ønskede slet ikke at ville noget. Jeg 
ville bare reagere. Nej, det ville jeg heller ikke. For jeg havde ikke 
kræfter og mod nok til at tage mig af de ting, der kom til mig udefra“ 
(Barbara Pachl-Eberhart, Warum gerade du? Antworten auf die großen 
Fragen der Trauer, München 2017, 183).

TIRSDAG 25. OKTOBER 2022
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Luk 8,40-56
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Jairus’ datter

Hvilken rolle spiller berøringer i disse to undere? 

Hvornår er de passende? Hvor kommer den usikkerhed og frygt 
fra, som jeg har for at møde sørgende mennesker?

Tiden er knap. Jairus’ datters helbred er svært angrebet. Alligevel 
tager Jesus sig tid til en kvinde, der i menneskemængden omkring 
ham har tyet til selvhjælp. At røre ved hans kappe kunne måske 
føre til helbredelse fra den sygdom, som hun har lidt under lige så 
længe, som Jairus’ datter har levet. Det er dog ikke berøringen, men 
hendes tro, der er årsag til helbredelsen. Derfor fremhæver Jesus 
hende endnu engang for mængden, inden han igen tager sig af 
Jairus’ anliggende. Jesus følger med barnets far, selv om man ved, 
at pigen er død. Han kalder hendes tilstand for en søvn. Den ånd, 
der vender tilbage til hende, da Jesus siger: ”Rejs dig op!“, er hendes 
livsånde (sml. 1 Mos 2,7).

At være der for de sørgende: Det er en hjælp for sørgende menne-
sker at få invitationer og ikke selv at skulle tage initiativet til dem. Til 
at begynde med bliver de måske afslået, men senere hen vil de blive 
taget imod med taknemmelighed. Det kan dreje sig om at gå en tur 
sammen, gå til en koncert, lave mad sammen, grille eller bare tale 
om fortiden. 

Linda på 15 år bliver den 15. marts 2015 offer for et flystyrt, der be-
vidst er fremprovokeret. Hendes far skriver: ”Når der bliver spurgt 
ind til min sorg, er jeg opmærksom på, hvem der spørger, og hvor 
interesseret spørgeren er i at høre mit svar. Hvis spørgsmålet bare 
er en floskel, åbner jeg mig ikke. Man må virkelig skelne klart. En af 
mine venner har skuffet mig meget. Han holder sig tilbage. Siden 
flystyrtet har vi ikke talt sammen i fred og ro en eneste gang. Han 
kom til Lindas begravelse, og han har opsøgt vores stamværtshus et 
par gange. Men han har ikke ringet på døren en eneste gang for at 
spørge, om vi skulle gå en lille tur“ (Wiebe/Baumgarten, 26).

ONSDAG 26. OKTOBER 2022
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Lazarus

Hvordan reagerer Jesus på meldingen om, at Lazarus er syg? 

Hvor stort råderum giver vi Gud, når vi beder ham om hjælp? 
Er han nogensinde kommet for sent?

Lazarus er dødeligt syg. Maria og Martha tager sig af ham og sender 
bud efter Jesus. Lazarus er afhængig af Jesu hjælp, men han lader 
vente på sig. Af alle kendte genoplivninger i Bibelen er Lazarus den, 
der har været død i længst tid. Han er allerede begyndt at lugte. De 
to søstre giver udtryk for deres tro på, at Jesus kan helbrede syge, 
og at der på et tidspunkt, ved opstandelsen, vil finde et gensyn sted. 
Men de regner ikke med det, som Jesus nu vil lade ske for deres 
øjne. 

At være der for døende og deres pårørende: I tunge og langvarige 
sygdomsforløb begynder sorg- og afskedsprocessen allerede før 
det elskede menneskes død. Hvordan kan den syge og dennes  
nærmeste støttes bedst i denne fase?

En mor tænker tilbage på den første kontakt med et børnehospice 
efter sin multihandicappede 16-årige søns død: ”Dér hørte jeg for 
første gang om den ide, der ligger bag hospice-tanken, nemlig at det 
ikke gælder om at føje flere dage til livet, men at give dagene mere 
liv. Det betød for mig, at jeg havde lov til at være glad, selv om Kilian 
har det dårligt. Mit liv med Kilian begyndte i virkeligheden først med 
denne erkendelse. De ansatte på hospice havde blik for familien 
som helhed. Det var en lise for sjælen. Og de hæftede sig ikke ved 
manglerne, det som ikke fungerede, men så derimod det, der var 
godt. Inden da havde jeg indtryk af, at alle bare så vores elendighed. 
Jeg følte mig tit degraderet til at være offer, og det gjorde, at jeg blev 
mere og mere isoleret“ (Wiebe, Baumgarten, 111).

TORSDAG 27. OKTOBER 2022
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2 Kong 13,20-21 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 Resumé

Egne tanker

Manden i Elisas grav

Hvilke spørgsmål afføder denne genoplivelse? 

Hvilket håb indeholder denne begivenhed?

Omstændighederne er gådefulde og rejser nogle spørgsmål. Taler 
det for en relikviekult at ære fromme menneskers jordiske rester 
og genstande? Det er da til syvende og sidst Gud, der skænker liv – 
uafhængigt af Elisas knogler, Peters skygge (ApG 5,15) eller Paulus’ 
tørklæder (ApG 19,11-12).

At være der for sørgende mennesker: Når man ønsker at lette sør-
gende menneskers hverdag, bør det altid ske med deres accept, det 
være sig at rydde op, købe ind, komme med mad, vaske tøj, sørge 
for at bilen bliver repareret eller andet. Der vil også være behov for 
hjælp efter flere måneder, og den vil tit være meget velkommen.

Bortset fra Moses, så har de nævnte personer kun fået et tidsbe-
grænset liv tilbage, men deres eksempler styrker troende menne-
sker i visheden om, at døden er endelig overvundet i Kristus.

FREDAG 28. OKTOBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Du er ikke død, du går blot ind i et andet rum. Du lever i os og går 
igennem vore drømme“ (Michelangelo). 

Hvordan har I det med dette citat, der benyttes som trøstende 
ord?

  1 Kong 17,8-24 og 2 Kong 4,18-37
Hvilke ligheder og forskelle findes i disse to begivenheder?

  Luk 7,11-17 og 8,40-56
Hvad motiverer Jesus til at handle i disse situationer? Hvilke ind-
gribende forandringer medfører hans handlen? Hvordan kan vi 
yde sørgende mennesker støtte, der også hjælper på længere 
sigt?

  2 Kong 13,20-21
Hvad sker der her? Hvordan får manden nyt liv, og hvad kan det 
skyldes? Hvad skal man i den forbindelse mene vedrørende om-
gangen med relikvier?

  Joh 11,20-45
Hvad bebrejder Martha og Maria Jesus? Hvad svarer han dem? 
Hvordan kan vi ud fra denne begivenhed give andre mennesker 
håb? Hvordan kan vi være der for mennesker, der i lang tid har 
haft et håb, som ikke er blevet indfriet?

DIALOG TIL SABBATTEN 29. OKTOBER 2022


