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Kom, hjerte med hvad dødt du har, 

Hvad du med sorg til graven bar 

Gak med det alt til Ham som døde 

Men levende dig nu vil møde 

O salig påskemorgenstund med guld i mund! 

 

Påskemorgen begynder i jordhøjde. 

Ligesom nattefrosten kan gøre det i begyndelsen af april. 

Naturen holder vejret og venter. Eller brager løs i varmen.  

Aprilvejr kan skifte mellem varme og kulde. 

Som liv kan skifte mellem varme og kulde. 

April i jordhøjde er resultatet af grokraften, der gik forud. Det 

er måneder siden, de første planter trodsede temperaturen i og 

gennembrød den sorte muld. Erantis, vintergækker, krokus og 

nu sidst de gule påskeliljer. Planter, der begynder med et grønt 

glimt. Et grønt sværd, der skyder gennem, hvad det nu rammer. 

Det kan være asfalt, det kan være vel forberedt muld. 

Som vore livskræfter skal gennembryde tykt og tyndt gennem 

et levet menneskeliv. 

Et enkelt grønt sværd i præstegårdshaven blev for mig 

symbolet på alt, hvad vi fejrer i dag. 

Et påskeliljeløg var lagt, hvor naturen i efteråret lod et egeblad 

dale ned. Lod det ligge i vinterkulden eller lod det blæse hen i 

en efterårsstorm. 



Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i 

jordhøjde. 

Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores 

fornuft ser som afsluttet og endt. 

Alt, hvad der smerter. 

Men et grønt sværd gennembrød den sorte muld og lod sig ikke 

standse af et vissent egeløv. Det skubbede ikke bladet til side 

for at føre sig selv frem. 

Nej, det løftede. Stak sit sværd i hjertet på alt, hvad der var 

dødt. 

Ikke for at bekræfte døden.  

Men for at løfte. For at give håb. 

Et vissent blad i forening med en grøn spire blev forårssymbol. 

Blev påskesymbol. 

Blev et korstegn. 

Med den vandrette bjælke - symbolet på menneskers liv fra 

fødsel til død – udført af et vissent egeblad, hvis liv og mission 

syntes slut, da lyset blev svagt og nattefrosten satte ind. 

Med den lodrette korsbjælke udført af et sværd af et 

påskeliljeblad, der løftede det døde mod himlen. Sprængte alt, 

hvad menneskelige fantasier kan udføre. 

Et lille kors i jordhøjde. Opstandelse midt i hverdagen. 

Næppe anet og næppe genfindeligt. 

Men genkendeligt. 

Fordi vi er rundet af påskemorgen. Og døbt i dug fra himlen 

kender vi påskens symbol når vi samles påskemorgen for at 

fejre gudstjeneste i morgenlyset. 

Vi kender korsets tegn. 

”Før sang man roligt salmer 

I fattet tro på Gud. 



Men gammel enfold falmer 

Som løv og slettes ud.” 

Sådan skrev digteren Ole Wivel for over 50 år siden. På kanten 

af et fremskridt, mennesker aldrig troede skulle få ende, men 

også midt i en angst for, hvad menneskelig magt kunne formå 

at få til at visne, skrev han om det visne løv. 

Men forinden havde Grundtvig for længst skrevet: 

 

Pinselig dåb til Guds herligheds håb 

Folkefærd alle genføde! 

Tale og skrift om vor frelsers bedrift 

Blomstre som roserne røde! 

Livstræet skyde af korsets rod! 

Smage lad alle, vor drot er god! 

 

Sådan skal  også vi synge om 50 dage, når det er pinse. Når det 

skiftende aprilvejr forhåbentlig er afløst af sommer. 

Livstræet skyde af korsets rod. 

Liljesværdet i jordhøjde, der kan løfte, hvad mennesker med 

sorg til graven bar. 

Det er påskeevangeliet i vore kirker i dag. 

Vi taler i billeder, når vi taler om påskeevangeliet. For vi 

forstår det ikke. 

Vi forstår det ikke, når vi kommer ud af kirken i dag og ser det 

gule lyshav på kirkegården. 

Men vi ser lyshavet. Vi ser, at savnet og sorgen - måske den 

stille vemodige eftertanke - har sat blomster ved den sten, som 

vi i dag hører blev væltet fra med et mægtigt jordskælv. 

Men det er ikke et jordskælv, vi får at se. 

Derfor prædiker vi  i dag ikke om jordskælv. 



Men om stille håb. 

Små grønne spirer af håb i en dunkel skovbund. En jordhøjde 

med sten på. 

Med navne på. 

For det er der, vi går ud, når vi går fra påskegudstjenesten. 

Og det er der, vi har brug for håbet. 

Også der. Navnlig der. 

Men ikke kun der. 

Påskemorgen handler ikke kun om kirkegård og død. 

Påskemorgens håb handler også om alt det andet, der sker 

mellem himmel og jord i menneskehøjde. 

Handler om alle de steder, hvor mennesker har brug for håb.  

Brug for Opstandelse. 

Alle de steder i vort liv, hvor bladene kan visne mellem vore 

hænder, og det kan blive efterår og vinter. 

I tide eller i utide. 

Derfor er det påske alle vide vegne i dag. Ikke kun på 

kirkegården. Ikke kun ved livets ende. 

Men også midt i livet. 

Og ved livets begyndelse.(Vi holder barnedåb lige om lidt her i 

Aastrup kirke). 

Ikke mindst ved livets begyndelse har vi brug for at få at vide, 

at Guds håb er med os hele livet. 

Derfor var påskedag i gamle dage dåbsdagen. For påske og dåb 

hører sammen. 

Korsets tegn for ansigt og bryst. Det er dåbstegnet for 

menneskers fornuft og for menneskers følelser. 

Fornuften ser korstegnet som dårskab, siger apostlen Paulus til 

menigheden i Korinth, da de gerne vil forstå, hvad påske er. 



Følelsen i brystet stiller ikke den slags spørgsmål. Som det er 

sagt i moderne sprog: Menneskers tanker og dermed deres 

fornuft kan være alle vegne, men kroppen er altid til stede der, 

hvor vi er. 

Det lyder logisk, men lever vi efter det? 

Det har vi også lov til at spørge om påskemorgen. 

Der kan være mange visne blade imellem vore tanker. Heller 

ikke her er det alt, hvad der plantes, som gror. 

Også vore tanker kan trænge til et påskeløft af et liljesværd. 

Derfor betyder påske noget for alle mennesker. 

Også selvom vi ikke forstår det. 

Som vi ikke forstår, at et enkelt liljesværd i skovbunden kan 

ramme så præcist, at et blad løftes op. 

Som vi ikke kan forstå, at en mælkebøtte kan gennembryde et 

fortovs asfalt. 

Og som vi ikke kan forstå, at de døde skal opstå. 

Men skal tro det. 

Ikke ved egne kræfter og tanker. Nej, troen på påskens under er 

givet mennesker i dåbsgave. 

I jordhøjde. 

Vi skal ikke stige op efter den eller grave dybt for at finde den. 

Gud steg ned for at vi skal løftes op. 

Sådan bliver det påske. 

Ikke ved at vi skal genskabe påskemorgen hver gang vi samles. 

Det kan vi ikke og det skal vi ikke. 

Derfor skal vi heller ikke vide, hvordan det gik til. 

 

Det er så sandt at ingen så 

Vor Herre ud af graven gå 

For det der aldrig kunne ske 



Det skulle intet øje se 

  

Sådan digter K.L. Aastrup i sin påskesalme.  

Det skulle intet øje se. 

Først og fremmest fordi vi ikke skal genskabe det selv. 

Men også fordi vi ikke må låse os fast i påskeunderets 

udseende i vort liv i jordhøjde.  

Kun sådan kan påskeunderet kan sprænge alt, hvad vi som 

mennesker kan forestille os. 

Og derfor skal vi ikke vide, præcis hvordan det ser ud eller 

hvordan det gik til. 

Kun sådan kan vi  få troen skænket. 

Kun sådan kan jordbunden sprænges. 

Og sten væltes fra. 

Kun sådan kan liv og samtale fortsættes, hvor vi tav. 

Sådan skal vi leve. 

Ved Guds genfødte, døbte og levende håb. 

 

AMEN 


