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Gud, lær os før din vinters gru 
Som æblerne, der falder nu, 
At slippe alt vort eget. 
Din Søn var her og viste os, 
At døden intet finder hos 
Den, som har elsket meget. 
 
 
 
Nye tider skaber hele tiden nye begreber. Sådan har det altid 
været.Vi er omgivet af ord.  
Der er ord, der hører hjemme i bestemt sammenhænge og som 
derfor kræver en særlig indsigt og en særlig viden for at kunne 
fungere. Andre ord igen slides op og erstattes af nye - somme 
tider  - udenlandske ord, der langsomt fortrænger de gamle 
danske. 
Sådan må det nok være i en verden, der bliver mere og mere 
global. 
Men det sker også at udviklingen overhaler ordene indenom så 
de samme ord får ny betydning. Også dette kan give sig 
bemærkelsesværdige udslag. 
Vi er med efterårets komme nået forbi høstens tid og frem til 
opbevaringens tid. 
Gemmetiden. 



Men med til gemmetiden hører også at gemme mindet om dem, 
der var her forud for os. Derfor kalder kirken her på den første 
søndag i november til Alle Helgensgudstjeneste. 
I det ordforråd, der indgår i de fleste af vore salmer og tekster 
her i kirken, er kulde og mørke symboler på vore modstandere i 
livet.” Snart sukker vinterstormens røst, alt visner og forgår”, 
eller som det hedder i én af de nyere salmer: ”og bryd så 
sindets frøskal ned, så alt i os er kærlighed, den nat, da kulden 
kommer.” 
I dagens tekst er saltet symbol på bevarelse. 
Men i vores moderne tid bruger vi fryseren og dermed kulden 
til at bevare modenhedens frugter, og vi forsøger at spare på 
saltet. Både i maden og på vejene. 
Det kunne virke som den omvendt verden, men inden vi 
fortaber os i detaljerne, må vi bevare overblikket og holde fast 
i, at indhold og mening i tekster og salmer er det samme som 
det altid har været. 
Og det har det været til alle tider. 
 
”Helgen her og helgen hisset er i samme menighed.” 
Sådan sang vi til indledning. 
Også tiden er løftet af hængsler på denne Alle Helgens dag.  
Her i menigheden. 
Begrebet en menighed har eksisteret sålænge der har været en 
kirke. I dag tænker de fleste på ordet menighed som dem, der 
bor i et sogn, eller dem, der nu en gang er i kirke den og den 
søndag. 
Og det er da også rigtigt nok. 
Men en menighed er samtidig en levende størrelse. 
Og en bevarende størrelse. 



Faktisk har der kun været én menighed. 
Er der kun én menighed. 
Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os 
indlede med at synge, at helgen her og helgen hisset er i 
samme menighed. 
Den  levende Guds menighed. 
Videnskaben kan fortælle os, hvor mange gange i vort liv vore 
celler bliver skiftet ud på skift henad vejen. Alligevel forbliver 
vi det samme menneske – sådan stort set i hvert fald. 
Sådan er det også med Guds menighed. 
For en menighed bliver jo heller aldrig blevet skiftet ud på en 
gang. Om lidt skal vi her fra prædikestolen høre navnene på de 
mennesker, der er døde siden sidste gang, vi fejrede Alle 
Helgen.  Egentlig kunne vi en anden søndag høre navnene på 
alle dem, der der blevet døbt igennem det seneste år. For netop 
dette er for os det bedste symbol på, at en menighed bevarer. 
At den er én. 
Og skal være det til alle tider. 
Over for Gud. 
Sådan bevarer saltet sin kraft – også her hos os. 
Ved at være Guds levende menighed. 
Over for Gud skelnes der ikke mellem levende og død. For 
Gud har overvundet døden. 
Da det blev påskemorgen. 
Derfor kan Guds levende menighed endnu en gang fejre Alle 
Helgen. Her i kirken i dag. 
Og med den kraft og det håb i ryggen vende sig mod 
menneskelivet og det, der gør ondt hos os. 



Og det er så navnlig i dag den adskillelse, der ikke findes hos 
Gud, men som alligevel smerter blandt os, der nu kaldes de 
levende. 
Vi, der er spændt ud imellem mindet og forventningen. 
Fordi dem, der var menighed før os lever i os. Det er sådan 
bliver de bevaret blandt mennesker. 
Hvordan Gud bevarer dem, ved vi intet om, men vi tror på, at 
Gud bevarer dem. Og det skal være nok for os. 
Det savn og den sorg, vi føler, når vi har mistet er for os det 
bedste billede på, at vi har haft. Og hvor ondt det så end gør på 
den enkelte, så ville alle svare nej til spørgsmålet om, hvorvidt 
de ville have undværet for derved at undgå sorgen. Den handel 
ville intet menneske slå af med Guds modstander. Med 
kærlighedens modstander. 
For kærligheden er alligevel den stærkeste. 
Det er det budskab, der samler Guds menighed søndag efter 
søndag og derfor også i dag, på den søndag, hvor vi traditionelt 
sætter  ord på tankerne om de mennesker, vi savner. 
Vi prøver netop at sætte ord på tankerne i dag. 
For vi tænker jo ikke kun på dem i dag. Nogle tænker vi på 
hver dag, andre måske lidt sjældnere. 
Men de har været der. 
Og for nogle af dem gælder det, at hvis ikke de havde været 
der, så havde vi heller ikke været her nu. 
Sådan bevares menigheden. 
Sådan bevarer Gud sit evangelium. 
Vi døbes til det ved livets begyndelse. 
Vi opretholdes af det i menighedens midte ved nadverbordet. 
Og Gud bekræfter det ved livets afslutning. 



Sådan har det været siden den opstandne Kristus tog et brød 
blandt sine disciple i Emmaus og brød det. 
Så de kunne genkende ham. 
Sådan holder Gud sit evangelium i live blandt mennesker. 
Ved dagligt at forny det. 
Det er ikke menneskers kræfter, der skal holde liv i Guds 
evangelium. 
Vi er ikke i tvivl, når det gælder savnet af dem, vi mindes i 
dag. Den kraft, der bliver til sorg, når vi mister er ikke en kraft, 
vi selv skaber og ikke en kraft, vi af os selv kan slukke for. 
Den kommer til os og tager og med, hvadenten det så er i 
fortvivlelsens malstrøm eller i den stille vemodige eftertanke. 
Dagens evangelium som vi hører Jesus fortælle sine disciple 
om i dag i teksten om Jordens salt og verdens lys er, at Guds 
bevarende kraft er lige så stor. Ja, at den er endnu større. 
Så stor, at vi kun kan erfare den i billeder. 
Et sådant billede har saltet været for de mennesker, der første 
gang hørte Jesus berette. Hørte ham holde den Bjergprædiken, 
som dagens tekst er taget fra. Hvad der lægges i salt holder sig, 
har enhver haft som sin daglige viden. Den viden er mange af 
dem, vi nu savner også vokset op med. Længere er det ikke 
siden. Det var nogenlunde samtidig med, at man begyndte at 
bruge salt til at fjerne is fra vejene, at det forsvandt fra 
kælderens kar og fryseren blev hvermands eje i stedet. Så nær 
på os og så fjernt i tid fra Bjergprædikenen. 
Og dog bevaret. 
I dag tænker vi ikke umiddelbart på konservering og bevarelse, 
når vi siger salt. Og det er ikke kirkens opgave at holde fast i 
gamle ords gamle betydning for at bevare de gamle tider. 



Men derimod at holde fast i sammenhængen med de gamle 
tider. 
Holde fast i, at vi overfor Gud stadig er en og den samme 
menighed. At vi overfor Gud aldrig skal gå ud af den 
menighed, vi blev døbt ind i. På vej mod vintermørke og 
stormsus holdes vi af Guds tro fast. Også når vi blandt 
mennesker føler skel og adskillelse holder Gud fast i sin 
menighed. Derfor er helgen her og helgen hisset i den samme 
menighed. 
”Derom haver os forvisset. 
Han som alle dybder ved.” 
Såvel dybden af den sorg, vi føler, når vi ikke fatter livets 
grænser og dødens uretfærdighed. 
Som dybden af den kærlighed, han sendte sin Søn til verden 
med for at ingen af hans små skulle gå fortabt. 
Det er det glædelige budskab til Alle Helgen. 
Det er det verdens lys, vi får lov til at være for hinanden. 
Udsprunget af Guds kærlighed kraft. 
 
 
AMEN 
 
 
 


