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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. 

 

Der findes et udtryk, man kan finde på at bruge som et billede 

på samvær. 

Det er udtrykket: At være i stue med. 

Men udtrykket har umiddelbart en kold klang. For det vil 

normalt være et udtryk, man bruger om fællesskab med 

mennesker, man egentlig helst ville være fri for at møde, men 

som omstændighederne på én eller anden måde tvinger en til at 

møde. 

Vi kan da godt holde ud at være i stue med sammen. 

Underforstået - Vi kommer ikke op at slås. 

Men en gang imellem hører man så også, at der kom noget 

godt ud af at være i stue sammen tvunget af ydre omstændig-

heder. De ydre omstændigheders tvang til samvær viste, at man 

havde taget fejl. At uoverensstemmelserne bundede i 

misforståelser, der i virkeligheden dækkede over større 

ligheder end forskelle. 



Dækkede over ord, der var sagt på et andet tidspunkt. I en 

anden livssituation. 

Det er godt at have med, når det også i dag handler om at være 

i stue med. 

For der er i dag på Alle Helgens Dag hentet store ord ned fra de 

bibelske hylder. Og der er hentet store salmer ud fra 

salmebogen. 

Det er der, fordi det i dag, på Alle Helgens dag, handler om 

det, vi alle på eet eller andet tidspunkt i livet bliver tvunget til 

at være i stue med. 

Døden og afskeden. 

Det handler om at være i stue med alt det, vi helst ikke vil 

tænke på en varm sommerdag, hvor solen først går ned klokken 

10 om aftenen. 

Hvor en tur til stranden vidner om evigt liv, og hvor livet og 

varmen ligger foran os.  

Til evig tid. 

Det er håbet i dag, at alle har haft sådanne sommerdage. Og at 

de har nydt dem i fulde drag. 

Og på sådanne dage har glemt alt om, at liv er dyrebart, 

kostbart og skrøbeligt. 

Til gengæld har vi her i kirken fået en dag, hvor vi har lov til at 

sige det højt: 

At livet er dyrebart, kostbart – og skrøbeligt. 

Endeligt. 

Alle Helgens Dag er gradvist kommet til at betyde mere og 

mere i de senere år. Og der bliver gjort meget ud af dagen rundt 

omkring i kirkerne og på kirkegårdene. 

Måske fordi mennesker mere og mere har brug for en dag, der 

tør være i stue med. 



I stue med sorg, og savn og alle de modsatrettede følelser, der 

flyver hen over horisonten, når det blev min tur til at miste. 

Min tur til, ikke mere at kunne tage en tur til stranden en varm 

sommerdag. 

Sammen med. 

Blev min tur til at sidde i stuen, hvadenten det var den hjemlige 

stue, en hospitalsstue eller en stue på et plejehjem. Min tur til at 

få en uventet besked midt en travl hverdag. 

Min tur til. 

Måske er Alle Helgen kommet til at betyde mere og mere fordi 

den travle hverdag har fået svært ved at være i stue med. 

Den vil helst trøste væk. Vil gerne holde fast i hverdagen som 

den var. 

Få billedet til at ligne. 

Men det ligner ikke. 

Det ved den, der ikke kan gå ud af stuen. Ikke lige nu kan tage 

imod den trøst, der blot vil fjerne sorgen. 

Og det ved Gud. 

Derfor er der ikke den slags trøst i dagens evangelium. 

Der er naturligvis trøst i evangeliet; det er der altid. 

Men der er ikke bortforklaring. Der er ikke menneskers jagt 

efter det bestående. Ikke tankernes fulde flugt baglæns mod 

den varme strand. 

Kun tilstedeværelse i nuet. Det smertefulde nu, som skal kunne 

fastholdes nu, hvis det nogensinde skal blive fortid. 

Derfor taler dagens evangelietekst i nutid. 

I er. 

Også midt i sorgen er vi. 

Vi har været nuvel – vi har håb om også i fremtiden at være. 

Men lige nu. Også lige i dag handler det om, at vi er. 



Og er i stue med sorgen. 

Derfra kan vi ikke flygte, når vi har mistet. 

Det ved mennesker, der har prøvet. 

Og det ved Gud. 

Derfor mødes Gud i dag med mennesker, der hvor de der. 

Ikke der, hvor vi gerne selv ville være, eller der, hvor vi tror 

Gud gerne ville have, vi var. 

Men lige der, hvor vi er. 

I sorgens stue. 

Vi kan ikke gå veje, Gud ikke tør kende. 

Men vi skal også selv turde kende dem. 

Derfor må vi bevares af Gud. 

Som han tager vare på dem, vi har mistet. 

Og derfor udnævnes vi i dag til jordens salt og verdens lys. 

Fordi salt har en bevarende kraft. 

Men også fordi lys ikke skal sættes under en skæppe, men på 

en stage. 

For som sagt skal vi turde være i stue med sorgen og blive der. 

Lige nu. 

Men mennesker skal også bære sorgen med.  

Videre i livet. 

Ikke blive stående der, hvor vi allerhelst selv ville blive stående 

lige nu. Og lad så Gud sætte tid på, hvor lang tid, det skal vare. 

For det er den balancegang, der kan være så svær for de 

mennesker, der står hos og gerne vil hjælpe. Hvornår skal man 

presse på, hvornår skal man trække sig tilbage. 

Hvornår trøster man andre. 

Hvornår trøster man sig selv i sin egen angst. 

For vi holder hinandens liv i vore hænder. 



Og vi mærker også fugten fra vore egne hænder, når vi rækker 

ud mod et andet menneske, der har mistet. Et menneske, der er 

knuget af sorg. 

Og helst vil blive siddende i stuen. 

Men ind i mørket og forkrampetheden lyder i dag til alle 

ordene om, at vi er. 

At vi er jordens salt og verdens lys. 

Og at Gud er med os alle dage. 

Både når vi selv har mistet. 

Og når angsten for at handle forkert truer os med at undlade at 

handle. 

Se, jeg er med alle dage. 

Sådan lyder det ved enhver barnedåb. Sådan er vi alle blevet 

båret frem for Gud ved livets begyndelse. For at vi også kan 

bære hinanden frem for Gud ved livets afslutning. Fra slægtled 

til slægtled gennem hele kristendommens historie har de ord 

lydt. 

Derfor kunne vi i dag til indledning synge om, at helgen her og 

helgen hisset er i samme menighed. Den menighed, hvor unge 

og gamle har flettet sig ind mellem hinanden og båret 

budskabet videre. 

Her har de – som vi er nu og skal være det i kraft af Guds nåde 

- været hinandens salt og hinandens lys. Her har de vandret en 

sommerdag ved stranden og glemt tid og sted for solens lys, 

der blev sendte videre af glitrende bølger. Og her har de siddet 

i vågenætter ved en sygeseng og mærket sorgen bruse i 

kroppen. I slægternes led har de leet og grædt. Trøstet og 

blevet trøstet. 

Af hinandens nærhed. 

Og af Guds glædelige budskab til alle. 



Her har de været i stue sammen. 

 

AMEN 

 

 

 


