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Det er marts, og blomstertiden 
kommer, synger vi i en forårssang. 
Og det glæder vi os til – efter vin-
terens mørke og kulde. Blomster 
er Guds gave til os. De dufter og 
pynter. De fortæller os om Guds 
omsorg og skaberglæde. Vi for-
binder også blomster med årstider 
og højtider og glæder os lige nu 
over den lille vintergæk, den blå 
anemone og knopperne på træer-
ne. For foråret er på vej, livet bry-
der igennem og vinder sejr.

"Sig det med blomster," er et 
gammelt velkendt reklameslogan 
fra blomsterbutikkerne. For blom-
ster kan sige mere end ord. Både 
deres antal, art og farver signale-
rer noget bestemt. Vi kan bruge 
blomster til at vise følelser med, 
ligesom deres navne giver os 
særlige associationer. Tænk bare 
på bændende kærlighed, Kristi 
blodsdråbe, brudeslør og engle-
trompeter. 

VÆRN OM SKABERVÆRKET
Inden for de senere år er der især 
blevet fokus på de vilde blom-
ster. Vi er ikke bare vild med dans 
og vild med mad. Vi er vild med 
at styrke biodiversiteten ved at 
gøre naturen vild med vilje. Det 
sker både i offentlige parker og på 
kirkegårde, men også hjemme i 

vores egen lille baghave. For vilde 
blomster giver føde og gemme-
steder til de insekter, vi har så 
meget brug for – for at gøre natu-
ren rigere, mere forskelligartet og 
vildere. Samtidig føler vi måske 
på den måde, at vi reelt er i stand 
til at gøre en forskel i forhold til 
de store spørgsmål som miljø og 
biodiversitet.

Ordet biodiversitet er sammen-
sat af ordene bios og diversus. 
Bios betyder liv. Og det er en 
af vores fornemste opgaver at 
værne om liv, Guds fantastiske 
skaberværk. Men livet dør. Det 
er naturens gang. I øvrigt – helt 
modsat Guds ord. Græsset tørrer 
ind, blomsterne visner, men vor 
Guds ord forbliver til evig tid, skri-
ver Esajas.

GUDS ORD FORBLIVER
Guds ord siger mere end blom-
ster. Det skaber, hvad det siger. 
Det er Guds gave til os. Det vær-
ner om troens liv, trøster og op-
muntrer. Det beriger os med glæ-
de og giver evigt liv.

Jeg er vild med Guds ord. For 
det forbliver. Det forandrer sig 
ikke. Det er evigt og uforanderligt. 
Alligevel taler Gud altid nærvæ-
rende, forskelligt og levende ind i 
mit liv. Og det er helt med vilje.

VILD MED VILJE  
– OG MED GUDS ORD
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Johan og hans mor laver en påskeha-
ve, mens mor fortæller, hvad der skete i 
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Bodil Sangill (f. 1951) er uddannet 
pædagog og debuterede som forfat-
ter i 1977 med en række billedbøger 
for førskolebørn. Senere er det blevet 
til adskillige børnebøger, et par no-
vellesamlinger og en række romaner. 
Bodil Sangill valgte i 2004 at skrive på 
fuld tid.

Susanne Lodahl Sigaard (f. 1985) er ud-
dannet sygeplejerske, men har altid elsket 
at tegne og male akvarel. Hun har lavet 
illustrationer til en håndfuld fagbøger og 
har nu også illustreret tre børnebøger, 
heriblandt Johans julekrybbe.
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”Hvad er en påskehave,” spørger Johan.
Det får Johan svar på lidt efter lidt. Han skal nem-

lig lave en påskehave sammen med sin mor.
Imens fortæller Johans mor, hvad der skete i 

påsken for mange år siden.
Da Johan vågner påskedag, venter der ham en 

overraskelse.
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