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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. 

 

Glasskår i mørke. 

Et sådant glasskår fik jeg smertefuldt at mærke, da en 

oprydning på loftet krævede gennemgang af gamle flyttekasser 

i et skummelt loftslys. En hånd blev rakt mod kassens bund og 

en smerte afslørede, at en vase, der var gemt til minde eller til 

bedre tider, havde lidt overlast af flytninger rundt i mørket. 

Måske godt, hvis man har gemt for mange ting, men trods alt et 

minde mindre.  

Afløst af smerte. 

Glasskår i lys. 

Et pludseligt lysglimt fangede min opmærksomhed i sollyset, 

da jeg hentede dagens avis ind fra postkassen. Sollyset blev 

spejlet fra jorden og sendt mod mine øjne. Forsigtigt og denne 

gang helt uden smerte, kunne jeg samle de små tabte glasskår 

op og fjerne dem fra vejen, så ingen skulle føle smerte ved at 

møde dem og vandre på dem. 

Lyset til forskel. 



Lyset og smerten. 

Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også 

et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. Jeg har prøvet 

at lime det, men vi almindelige mennesker kan ikke lime glas, 

så det ikke kan ses, at det er skåret. Vi kan forsøge at gøre det 

brudte helt, men skåret vil altid blive afsløret. 

Fordi det spejler lys. 

Fordi lyset fra himlen tør se smerten i øjnene og stå hos. 

Stå bi. 

En vase er gemt på loftet, og et fad er gemt i kælderen. 

Til minde. 

Disse ting er gemt til minde om mennesker, der en gang 

vandrede i lyset, men nu er smerteligt gemt i mørket så vi  

mennesker ikke kan se dem. Det gør ondt at række ud efter 

dem i mørke, når man ikke kan nå dem. Man trækker 

uvilkårligt hænderne til sig og søger efter trøst.  Må vende 

tilbage til nutidens skarpe lys for at se, hvor stort såret er. 

Og reparere det efter bedste evne. 

Jovist sår heles. 

Vi siger det er tiden, der gør det. 

Læger alle sår. 

Men skåret i mørket bliver aldrig mere helt. 

Det er måske gemt i mørket. 

Det var måske også glemt for en travlhed i dagslyset. 

Men en gang imellem støder vi alligevel på det. Så må det frem 

i lyset. 

Så har vi brug for et lys, der kan hjælpe os i tomheden og tabet. 

Derfor tænder vi lys i dag på Alle Helgens Dag. 



Og sætter det på en stage. For det får vi at vide her i dag at man 

gør med et lys. Man kan ikke gemme et lys i mørket. For 

mørket kan ikke få bugt med det. 

Derfor får vi alle sammen lige om lidt mulighed for at tænde 

lys her i vore kirker. Og sætte det på en stage. Så det kan 

skinne for alle som er i huset. 

Det er også mange, der i dag tænder lys rundt omkring på 

landets kirkegårde. Når vintermørket om kort tid ruger over 

landet vil små lys stå og blafre. 

For at bryde. 

Glasskår er brud på livets orden. 

Symboler på alt det, vi ikke selv kan hele. 

Alt det, vi tænder lys for. 

Sorgen, smerten, tabet. 

Vi glemmer de små skrammer hverdagslivet giver os. Det var 

jo trods alt kun en skramme, skåret gav mig i loftslyset. Et 

plaster på såret, og livet går videre. De små skrammer reparerer 

heldigvis selv og en skønne dag skal man kigge godt efter for 

at se, at de har været der. 

De er blevet til ar. 

For liv vil liv, og kroppen kan reparere meget. Og liv bliver 

ikke sandt menneskeliv, hvis det beskyttes mod skrammer. Vi 

skal ikke opsøge dem med vilje, men vi kan ikke gemme os for 

dem. 

Derfor er glasskår symboler. Symboler på, at liv ikke kan tåle 

at blive flyttet for meget med. Somme tider kan det stå for det, 

vi ikke troede muligt, andre gange splintres det for et lille stød. 

Livssymbolet. 

Somme tider bliver vi spurgt, hvad vi kan magte. 

Somme tider bliver vi ikke. 



I dag tænder vi lys for det, vi som mennesker ikke kan magte 

alene. 

Det som vi ikke bliver spurgt om. 

Kan du undvære? Kan du leve videre. 

I bruddet mellem lys og mørke. 

I afskeden mellem liv og død. 

Det er det møde, der er Allehelgens møde. 

Det møde, der først og fremmest er grunden til, at vi er her i 

dag.  

Vi har mødt bruddet.  

Fordi vi har følt smerten fra liv, der gik i stykker. Måske er 

såret friskt og har netop blødt. Måske er det blevet til et ar, der 

ikke ses af andre i en travl hverdag. 

Men som alligevel er der. 

Og kan springe op. 

Det er alt dette, vi bærer på. Vi, der har prøvet at miste. 

Det er alt det, vi kommer med i dag og bærer frem for Gud i 

vintermørket på Alle Helgens søndag. Dagen, der i vore kirker 

traditionelt er viet til mindet om vore døde. 

Og hvad hører vi så Gud sige til os i dag? 

At tåren er tørret af vore kinder. 

Det betyder ikke, at vi om lidt går herfra med sår, der er helede 

og smerter, der aldrig skal vende tilbage. 

Men det betyder, at vi tages alvorligt i vor sorg, når vi bærer 

sorgen frem for Gud. 

At vi ikke efterlades alene. 

Det er mange og meget store ord, vi mødes med i dag. Det er 

ord som ”ny himmel og ny jord.” Det er ord om barmhjertighed 

og om mennesker som livets salt og verdens lys. Det er ord, der 



kan være svære at rumme, og som næsten kan virke trodsige på 

os. Ord, der kan virke som om de ikke er påvirkede af os. 

Det er de. 

For Gud er kærlighed. Og har sendt sin Søn til jorden for at 

vise mennesker kærlighed. 

Derfor er ordene, der lyder til os i dag ord, der taler i nutid, 

selvom vi i dag lader vore tanker gå tilbage til et liv, der er i 

datid. Lader tankerne gå tilbage til det, vi har mistet. 

Det er til mennesker, der har mistet, det lyder: ” I er jordens 

salt. I er verdens lys” 

For Guds ord bevarer. 

Som salt bevarer. 

Som kærligheden er bevaret i mindet om de mennesker, der har 

vist os kærlighed. Fra vi var små og indtil den dag, hvor mørket 

afløste lyset. 

Ordene lyder til os i dag som lys. 

Det er ikke et lys, der for evigt sikrer os mod glasskår i mørket. 

Vi har stadig mistet, når vi om lidt går ud herfra Alle Helgens 

Dags andagt. 

Og vi kan stadig miste. 

Men det er ord, der fortæller for os, at Gud kan ophæve den 

adskillelse i mørket, vi føler så stærkt, når vi mindes. 

Ikke ophæve den, så vi ikke kan føle den. 

Men ophæve den i Guds rige. 

Derfor kunne vi indlede gudstjenesten i dag på Alle Helgens 

Søndag med at synge, at helgen her og helgen hisset – er i 

samme menighed. 

I Guds menighed. 

Selvom mørket har sat skel i kærligheden mellem mennesker, 

når vi har mistet, så har Gud i påskemorgens lys ophævet 



skellem mellem mennesker og Guds kærlighed. Den alene kan 

række ind i det mørke, vi ikke kan række ind i uden at det gør 

ondt. Det mørke, vi ikke kan finde i. Ikke vil finde os i. 

Gud holder fast i det, mennesker har mistet. Det lysord og det 

lyshåb får vi lov til at gå tilbage til hverdagen med.  

Det håb får vi lov til at tænde lys for. 

Og sætte det på en stage. 

Så det kan skinne for alle. 

 

Alle, der har del i Guds kærlighed. 

Her og hisset. 

 

AMEN 


