
PRÆDIKEN PÅSKEDAG DEN 31.MARTS 2013 

VESTER AABY KL. 9 – AASTRUP KL. 10.15 

Tekster:  Sl. 118,19-29; 1.Kor.5,7-8; Mark. 16,1-8 

Salmer: 218,238,236,241,234 

 

Kom, hjerte med hvad dødt du har 

Hvad du med suk til graven bar 

Gak med det alt til ham som døde 

Men levende dig nu vil møde 

O salig påskemorgenstund  

Med guld i mund 

 

Sommertid! 

Påskemorgen! 

Vi længes efter lys. 

Men nu er det. Sommertid og påskemorgen. 

Skal vi så ikke længes mere?  Kan vi blot standse op og sige: 

Nu er vi her, hvor vi skal være. 

Det ville være godt, men vi ved det godt: Det kan vi ikke. 

Derfor er det nødvendigt, at det bliver  påskemorgen. 

Sommertiden på vores ure må vi selv tage ansvaret for. Som al 

anden tidsregning er også sommertiden menneskeskabt. Her til 

morgen giver det lidt træthed, men i aften kan vi forhåbentlig 

nyde en forårsaften, hvor lyset bliver lidt længere hos os. Som 

en forjættelse af,  at det går mod varmere tider. 

Men Påskemorgen. 

Den kommer til os. Udefra. 

Og siger noget til os om vores tid. 

For en stund. 



Det eneste, der kræves af os på denne kristendommens største 

morgen er tilstedeværelse. 

Nærvær. 

Modtagelse. 

Men det er nu heller ikke så lidt at kræve af en travl verden, der 

har ændret sin tidsregning i nat.  

 

Der er i verden så mange forskellige forventninger til, hvad 

påske er. Vi kan hurtigt nævne nogle stykker: 

5 fridage på rad. 

Familiesamvær. 

Projekter i hus og have. 

Afslapning 

Aktivitet. 

Det er store modsætninger i et menneskeliv. 

Men lige præcis disse modstridende tråde og mange flere skal 

mødes.  

De skal såmænd også mødes til hverdag, men i dag 

påskemorgen mødes de - endda på en dag, hvor man har sovet 

en time mindre end man plejer. 

Og så kræver dagens tekst oven i købet nærvær. 

Det kunne synes at være en umulig opgave. 

Måske skal vi bare opgive den, hviskes der i vore ører. Måske 

skal vores menneskeskabte tid bare have lov til at råde? 

Nej, det ved vi godt, den ikke skal. Vi kan leve med opgivelse. 

Vores tid er som aldrig før præget af stress og jag, af gensidige 

forventninger, der er umulige at opfylde. Af krav til os selv, 

som vi ikke kan honorere. 

Vi tæller vore dage, 

Der hober sig til år, 



Og stædigt vokser stakken 

Af det, vi ikke når. 

De store ord bliver mindre, 

Og planer hentes ned 

Fra flugt mod morgenstjerner 

Til døsig aftenfred. 

Sådan digter præsten og salmedigteren Lisbeth Smedegaard 

Andersen i en salme, der egentlig er en nytårssalme, men hvis 

indhold kun alt for godt passer til hele året. 

Men hvis alle disse konstateringer en påskemorgen alene skulle 

stå for menneskers egen regning, ville der ikke være noget at 

fejre på denne dag. Vi kender alle til frustrationerne over de 

ting, der ikke bliver nået, de ord, der ikke bliver sagt. Det ville 

vi ikke behøve at sige en gang til. 

Men nu er det ikke en almindelig, travl hverdagsmorgen. 

Det er påskemorgen. 

Dagen, hvor menneskers selvskabte sommertid, møder lyset fra 

en grav, der var tom. 

Dagen, hvor vi bliver mødt med det glædelige budskab om 

fortsættelse og ikke mindst mulighed. 

Dagen, hvor vi holder gudstjeneste omkring budskabet, der 

som sin eneste betingelse kræver at blive hørt. 

Til gengæld er det Ordet, der selv skaber, hvad det nævner som 

det hedder i en anden salme. 

Selv skaffer sig ørenlyd. 

Det er et budskab, der skaber en glæde så stor og uforståelig, at 

vi kun kan tale om den i billeder. 

Og vi elsker de billeder, der bliver sat på påskeevangeliet fordi 

vi elsker den årstid, hvor det bliver påske. 

Vi har om noget mærket vinterens længde i år. 



Alligevel er de derude. 

Billederne – symbolerne. 

De grønne spirer. De spæde planter. 

Fuglesangen. 

Alt det ureflekterede. 

At det, der bare gror og gør. 

Mennesket har som den eneste skabning fået lov til at kunne 

tænke i tid. 

Det er en velsignelse, som sproget er en velsignelse. 

Men det kan også være en forbandelse. 

Som sproget kan forbande. 

Det kan det fordi vi kan misbruge vore evner. Vi kan  

forestille os. 

Og forstille os. 

Gå i selvsving. 

Vi kan som mennesker tænke mere på, hvad de andre tænker, 

end på, hvad vi selv tænker.  

Vi kan frygte mere, hvad vi gør ved andre og hvad andre 

mener, end på, hvad vi selv kan gøre og mene. 

Til sidst kan det alt sammen ende i tanker. 

Blive til liv uden jordforbindelse. 

Til gengæld lyder påskebudskabet i dag på det mest 

jordbundne sted, man overhovedet kan forestille sig. 

Ved en grav. 

Men det var en grav, der var tom påskemorgen. 

Det var menneskelivets ellers så ultimative afslutning, der blev 

til en begyndelse. 

Da Guds ord stod op fra de døde påskemorgen. 

Og kom til os. 



Banede sig vej til os. Sprængte alt, hvad mennesker kan sætte 

op som værn og afskærmning. 

Alle vore misbrugte kræfter. 

Alt det, der med præcise gamle ord gør os ”ude af os selv”. 

På den ene eller den anden måde. 

Til alle menneskers fejlslagne reflektioner lyder ordene 

påskemorgen: 

Frygt ikke! I søger efter Jesus, den korsfæstede. Men I skal 

ikke søge efter den korsfæstede – I skal mødes af den 

opstandne. 

Sådan søgte mennesker. Fordi vi ikke selv kunne tænke os 

frem til andet end den store sten og hvordan vi dog skal få den 

flyttet. 

Men Gud ved, at mennesker kan søge tingene som fejlslagne. 

At vi somme tider kun kan se mørket - selv midt i sommer-

tiden. Lade hænderne synke i afmagt. 

Vær ikke forfærdede! I søger den korsfæstede. 

Det er der Jeres frygt kommer fra. 

Fordi I søger mørket. 

Jeg ved, I søger, siger Gud. 

Allerede i disse ord ligger befrielsen gemt. Mennesker er af 

Gud kendte som dem, vi er. Som mennesker, der kan frygte for 

mørket og døden. Mennesker der kan bruge og misbruge 

talenter og gaver.  

I søger. 

Men Han er ikke her; Han er opstået. I søger, men I er blevet 

fundet. 

Det var påskemorgen Guds svar på menneskers søgen. Svar på 

rastløshed, fortvivlelse over egne manglende evner.  



Vinterkulde. Skyldfølelse over ord, der ikke blev sagt, eller alt 

for mange ord, der blev sagt. 

Han er ikke her. 

Gud bliver ikke i det mørke, der kommer fra os selv. 

Han er opstået. 

Og han er gået i forvejen. 

Kun sådan kan Han komme os i møde. 

Som en der er gået i forvejen. 

Langfredag gik Jesus Kristus i forvejen for os gennem mørket. 

Der blev sat segl på vore tanker og handlinger. 

Men påskemorgen er Han gået i forvejen for os til livet og 

lyset. 

Og kommer os i møde. 

Som nye ord. Som nyt håb. Som forårsliv på snehvide marker. 

Grønne spirer i sneen. 

 

Sig det. 

Sådan lyder befalingen til sørgende og søgende kvinder ved en 

tom grav. 

Selvom de i første omgang flygter fra graven og ikke siger 

noget, så vinder glæden. 

Det gjorde den. Ellers havde vi aldrig hørt om det.  

De så stedet, hvor målet for deres frygt havde ligget. De så, at 

stedet var tomt. De så lys, hvor de havde søgt efter mørke. 

De var bange, da de gik derfra. 

Foråret så sagte kommer. 

Men glæden vandt. 

Guds glæde vinder. 

Det får vi at vide påskemorgen. 

Han kommer os i møde. 



Samler vore tanker op og giver os hvile. Giver os mulighed. 

Viser os sit nærvær. 

Vender os mod lyset og livet. 

Som sommertid fra Gud. 

 

Glædelig påske! 

 

AMEN 


