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Af største betydning
Det er i år 200 år siden Grundtvig skrev salmen
”Påskeblomst! hvad vil du her”, nr. 236 i salmebogen.
I et af salmens vers stilles en række spørgsmål til budskabet om Jesu opstandelse påskedag:
”Påskeblomst! men er det sandt
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?”
Grundtvig svarer selv på spørgsmålene i salmens
følgende vers. At de døde kan opstå, er der for ham
ingen tvivl om. Intet er værdiløst eller ligegyldigt for
Gud. Gud vil oprejse mennesket til livet på den anden
side af døden. Så vigtig og så værdifuldt er mennesket. De døde er levende for Gud.
I salmens sidste vers er spørgsmålstegnene derfor
afløst af et udråbstegn. Salmen begynder i en spørgende tvivl, men slutter i en forvisning om, at det er
sandt, hvad påskeblomsten forkynder.
Påskeliljen er for Grundtvig et symbol på opstandelsen. For ligesom påskeliljen hvert år kommer op af sit
løg i jorden, sådan er påsken og dens evangelium en
gentagelse af Kristi opstandelse.
Det er det håb, der tændte Grundtvig, og som gav
ham en fornemmelse af, at der også var en mening og
en opstandelse for ham. Ja, ikke blot en fornemmelse, men en sikkerhed. Det er sandt, siger Grundtvig.
Frelseren stod virkelig op af døde! Intet kunne holde
ham tilbage. Hverken stenen for graven eller de vogtende soldaters segl, sværd eller skjold.

200 år efter stiller vi ofte de samme spørgsmål, når vi
taler om død og opstandelse. ”Hvad er der med det
her liv? Forsvinder det bare stykke for stykke og bliver
væk? Har vi noget at betyde?”
En af vores nulevende digtere, Søren Ulrik Thomsen,
sætter i et af sine digte ord på de tanker, som vi måske
gør os, når vi taler om livets og dødens betydning:
”Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus
for at besøge din grav
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er.
På turen op gennem byen køber vi blomster
og taler som på enhver anden dag
indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.

Eftersom intet af dette giver mening
og alligevel finder sted
må det være af største betydning”.
”Eftersom intet af dette giver mening og alligevel
finder sted må det være af største betydning”. Det er
påsketanker, som falder godt i tråd med Grundtvigs
tanker fra salmen. Hvorfor opsøger vi de dødes grave,
når der ikke er nogen at opsøge? Det giver jo ikke
mening, for de døde er her ikke længere. Det gør vi
netop, fordi de døde har betydning og fordi de døde
har haft betydning.
Jo, men opstandelse? Hvordan kan man som et oplyst
menneske tro på noget, der er så ufatteligt og ubegribeligt? Noget der for moderne, logisk tænkende
mennesker forekommer at være en umulighed. En
død er jo død, og så er dén ikke længere. Der er ikke
mere at sige.
Nej, ikke for logikken. Men troen har dog noget at
sige. Troen løfter tilværelsen op og sætter os fri fra
bare at være os selv og vores eget projekt til at være
en del af en større historie – Guds historie. Hvis livet
skal være andet end logik og rationalitet og fornuft,
er troen en nødvendighed. Det gælder også opstandelsestroen.
Og den er der jo, opstandelsen. I hver eneste lille
blomst, der skyder op af jorden og lyser imod os. Hver
eneste gang et tilgivende ord og en fremstrakt hånd
slår bro over gamle kløfter og gør brudte venskaber
hele igen. Når vi rejser os på ruinerne af dét, vi ikke
magtede, og fortrøstningsfuldt forsøger at bygge det
op igen, så er det opstandelse.
Så vi kender ikke kun opstandelsen fra beretningen
om, hvad der skete i gravhaven for to tusind år siden.
Vi kender den i alle de små og store hændelser, som
sker rundt omkring os og i os, hvis vi er så heldige at
have øje og fornemmelse for det. Hvor afmagt bliver
til fornyet håb, og hvor lyset bryder mørket, er det den
samme livskraft, som Gud skabte verden med, og som
blev til opstandelse og liv hos Jesus.
En enkemand sagde det sådan: ”Da min kone døde,
troede jeg aldrig, at jeg skulle kunne leve igen. Jeg
var så bange for at forlade hende. Men nu ved jeg, at
hun aldrig vil blive forladt. Hun vil altid være her. Jeg
bærer hende med mig. Og når jeg mindst venter det,
så står hun lysende klar foran mig – i et smil eller i et
ord, som nogen taler til mig.” Det er vel også opstandelse!
Ja, for påskemorgens fortælling om Jesu opstandelse er
mere end en uforklarlig hændelse i fortiden. Den er en
levende kraft i livet her og nu. En forvandlingskraft,
som findes i alt det, vi måske ikke tillægger den store
betydning, eller som vi, når vi tænker alt for logisk,
tolker som tilfældigheder eller selvfølgeligheder. Men
”eftersom intet af dette giver mening og alligevel finder sted må det være af største betydning.”
På den måde er påskens budskab et budskab, der ikke
kun gælder fortiden, for Gud bliver ved med at skabe
nyt. Og det rige, han bragte til os i sin søn – fred,
retfærdighed, tro, håb, kærlighed, tilgivelse – alt det
lever videre som en virkelighed imellem os, hvor vi er
nu og her.
Derfor kan vi i alt bære påskens budskab – ”han er
ikke her, han er opstået” – i vores hjerte. For hvor
det lyder, er håbet tilstede om, at Gud stadigvæk har
noget til os, at den sidste side ikke er skrevet. Håbet
om, at der er flere kapitler i vente. Graven sætter ikke
punktum. Højst en tankestreg.
Stig Skat Andersen
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Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester,
sognemøder, koncerter m.v.
Kirkebilen bestilles på tlf. 75 55 18 62.

Egtved Sogn
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41
Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16

Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
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musik‐ og sangindslag. Den unge guitarist Jo
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med forskellige musikstykker være med til at sætte et
særligt præg på gudstjenesten. Også kirkesanger Oluf
Ved gudstjenesten påskedag medvirker Egtv
Nyborg medvirker med et par solosange undervejs i
gudstjenesten, herunder en nyere langfredagssalme.
Ved gudstjenesten påskedag medvirker Egtved kirkes
voksenkor.

