Kun livets træ vokser ind i himlen
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Forår – nyt liv gror frem
Vi har taget hul på foråret. De første spæde skud er brudt igennem den sorte jord. Snart vil
erantis, vintergækker, tulipaner og alle de andre blomster skiftes til at overgå hinanden i pragt.
Træerne vil springe ud, bladene vil grønnes, nyt liv vil gro frem.
Påske – nyt liv står op af døde
Det er også i foråret, vi fejrer påske. Påskedag falder hvert år på første søndag efter første
fuldmåne efter forårsjævndøgn. Og selvom den kristne påskefejring således er afhængig af
”naturens gang”, og selvom den kristne påske også handler om nyt liv, der står op, så er
påskens tale om opstandelse andet og mere end natur.
For påskens budskab bryder med naturen og dens gang. Ganske vist spirer der nyt liv frem
derude hvert år på denne tid, men vi ved også fra vort eget menneskeliv, at en dag er det slut.
En dag er der ikke mere liv til os på denne jord. Med til naturens gang hører også, at døden er
noget af det mest naturlige af alt.
Korset og livets træ
Det ændrer påskens budskab ikke ved. Men i beretningerne om Jesu Kristi opstandelse fra de
døde føjes der noget mere til. Jesu død og grav bliver stedet, hvor et nyt og andet liv spirer
frem.
Derfor ser vi også ofte de to stærke symboler, korset og livets træ, afbilledet i ét og samme
motiv. Således også på en af Nøvling kirkes messehagler. Her er korset grundstammen for
livets træ. Det vokser og får næring til sine grønne grene og blade fra det røde kors.
Første gang vi hører om livets træ er i skabelsesberetningen, hvor det fortælles, at det var et af
træerne i Paradisets have. I påsken handler det om livets træ igen. Nu skyder det her på jorden
fra det kors og den grav, som vi lige siden har knyttet et levende håb til. For vi er, som små
blade på livstræets grønne grene, podet ind på livets træ, som det hedder ved dåben.
Pinsen og Guds livsånde
Jeg viser altid messehaglerne til konfirmanderne. De er meget dygtige til symboler og får også
nogle gange øje på noget nyt og andet. På dette års hold var der en pige, der sagde om motivet
på den grønne messehagel: ”Det ligner et røntgenbillede af lunger!”
Og dermed er vi fremme ved en anden af forårets kristne højtider, nemlig pinsen, hvor Gud
sendte sin ånd over de første disciple, så de fik mod og evne til at gå ud i alverden og fortælle
om Jesus Kristus. Også i pinsens budskab er der en parallel tilbage til skabelsen, hvor det
fortælles, at Gud blæste sin livsånde ind i menneskets næsebor.
Med Guds livsånde helt ned i lungerne skal vi som mennesker leve vort liv her på jorden. Og
som blade på livets træ skal vi efter døden leve med Jesus Kristus i Paradiset.
Glædelig påske! Og glædelig Pinse!

