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MIN PÅSKESALME  
 

 
Å salige stund uten like, 
han lever, han lever ennu! 
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du? 
Han er ikke lenger i graven 
hvor bleknet i døden han lå. 
Jeg levende så ham i haven, 
og aldri så skjønn jeg ham så! 
 
Han lever! Og jeg skal få bringe 
hans venner det salige ord. 
Tenk jeg, som er ringest blant 
ringe, den minste han kjenner 
på jord! Tenk, jeg skal hans 
hilsen frembære! Å, kunne jeg 
synge det ut! Mer kunne ei 
engler begjære, enn gå med så 
salig et bud! 
 
Å salige stund uten like! 
Han lever, han lever ennu! 
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du? 
Du søkte din trøst i den døde, 
og dvelte ved gravnatten kun. 
Så fikk du den levende møte, 
å salige, salige stund! 
 
Norsk salmebok nr. 189 

Tekst: Johan Halmrast 

Mel: Kristian Wendelborg   

 

    Å velge seg en påskesalme er 
vanskelig. Bare en. Det er så mange 
fine, som har vært med og skapt 
påskestemning og bygget verdier 
gjennom et helt liv. 
     Noen av dem skiller seg spesielt ut 
og gjenspeiler gode opplevelser og 
varige minner. De har vært en del av 
det å forstå noe av hva påske er og 
innse hva det betyr for meg. 
     Da er valget klart likevel. Det er 
Johan Halmrasts fantastiske jubel over 
hva betydningen av påskehendelsen 
blir for hver enkelt. Han, Jesus, lever - 
og jeg fikk se ham! Jeg får fortelle om 
ham, uavhengig av hvem jeg er, fordi 
det er møtet med Ham som setter meg 
i stand til det. 
     Et møte med den levende som gjør 
alle ting nye.  Det er håp om et nytt 
møte ved hver gravkant etter dette. Og 
jeg skal få gå med englebud.      
     Forfatteren kalte selv denne salmen 
for ”Maria Magdalenas jubel”. Og det er 
hun som presenterer jeg-personen i 
teksten. Men jeg-personen er også 
forfatteren og hver den som får synge 
jubelen ut. 
     Salmen er skrevet i 1890 og 
tonesatt samme året. Komponisten,K. 
Wendelborg, må ha grepet den samme 
jubelen, for melodien løfter salmen det 
siste stykket på vegen til himmelen.   
 

Vennlig hilsen  Kjersti Alme Skjauff 
 


