
 
 

Påskeliljer til bedetid 

Store Bededag står for døren, foråret er kommet – og det er påskeliljerne også.  

Hver gang, jeg ser denne fine blomst i forårsmånederne, kommer jeg i tanke om 

historien om Narcissus; manden der var så umådelig smuk, at enhver, der så ham, 

blev betaget af hans skønhed. Der var rigtig mange kvinder, som forelskede sig i 

ham, men han havde ingen interesse i at gengælde deres mange følelser. Iskold, var 

han, kun optaget af sig selv.  

Så var der en nymfe, Echo var hendes navn. Hun fattede en inderlig kærlighed til 

ham, men da han ikke ville elske tilbage, sygnede hun hen - kun hendes stemme 

blev tilbage.  

Narcissus’ hårdhjertethed fik konsekvenser.  

En dag på en jagttur standsede han ved en kilde, og dér fik han øje på sit eget 

spejlbillede. Han blev så betaget ved synet af sin egen skønhed, at han ikke kunne 

løsrive sig.  

Fængslet til stedet segnede han til sidst død om i græsset, og dér, hvor han døde, 

skød en blomst frem. Den er opkaldt efter ham og hedder narcissen, påskeliljen. 

Selvom Narcissus døde, overlevede narcissismen. 

Vi lever i en tid, hvor det gælder om at trænge dybere og dybere ind i os selv.  

Vi stormer af sted til fitnesscenteret og ud på løbeturene, vi drikker øko-the og 

smører os med antirynkecreme. Vi vil gerne se godt ud, vi vil gerne bekræftes blandt 

vores medmennesker.  

Men alting har sin pris. Prisen kaldes ”fremmedgørelse”. For jo mere vi fokuserer på 

os selv, desto mindre fokuserer vi på de mennesker, der er omkring os.  

Anthon Berg har lavet en ganske underholdende video – et lille opråb mod 

gækkebrevet og de tilhørende påskeæg, man må levere, hvis man ikke kan gætte 

gækkebrevets afsender.  

”Hvert år starter påsken med én stor løgn”, sådan starter reklamen. Gækkebrevet 

afbilledes som dét, der får alle forældre til at lyve over for deres børn, og lade som 

om de heller ikke kan gætte, hvem afsenderen er.  

”Nej, hvem kan mon have klippet dette gækkebrev” siger forældrene, mens de ser 

hen på deres barn, der sidder ved bordet med en saks i hånden og lyserødt papir 

matchende til det gækkebrev, som forældrene står med i hånden.  



 
 

År efter år må forældrene ofre sig. Gennem reklamen ser man forældrenes 

misundelse over børnenes påskeæg, uden de voksne selv modtager et. Og så 

kommer spørgsmålet.  

”Hvad med os stakkels voksne, der aldrig får et påskeæg”.  

Og derfor har Anthon Berg nu fremstillet et æg, der er meget større og flottere end 

børnenes, og som kun er til de voksne – til stor ærgrelse for barnet i reklamen, der 

misundeligt kigger op på sin mors påskeæg.  

Og ja – hvad med os voksne?  

Reklamen er ironisk og underholdende men indeholder alligevel en vis sandhed.  

For vi synes jo af og til, det hele er lidt hårdt. Vi vil jo også gerne anerkendes og ses. 

Jovist, narcissismen lever – på godt og ondt.  

Heldigvis er Store Bededag lige om hjørnet og sætter andre tanker i spil.  

For her er temaet, om vores selvoptagethed gør, at vi er ude af stand til at høre 

Guds røst? 

Store Bededag er den eneste helligdag, der er helt igennem dansk. Derfor er det 

også naturligt, at den kalder til overvejelse og besindelse med det der er vores 

kristne arv og vores kristne livsgrundlag.  

Er det overhovedet muligt at kaste det overbord, uden at vi åndeligt går til grunde?  

Dét, der også gør sagnet om Narcissus anvendeligt i denne sammenhæng, er 

sagnfigurens følelseskulde.  

Er det dét, Jesus mener med, at engang skal kærligheden blive kold hos de fleste? 

Eller kan vi endnu nå at bede bønnen fra en af salmerne i store bededagstiden?  

”Så lær mig da Herre, at dig til behag 

Jeg bruger det pund mig blev givet, 

At fylde med hæderligt virke min dag, 

At hjælpe og værne om den som er svag, 

At elske thi deri er livet, 

Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist 

Som er i din livsbog indskrevet”.  

Rigtig glædelig bededagstid med masser af narcissus i haven  


