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Hvad her blev os til glæde, 

har du i godhed skabt. 

Vi derfor vel må græde 

for det, vi nu har tabt. 

 

Alle Helgens dag. Sådan kalder vi dagen i dag. Skulle den 

hedde noget andet? kan vi spørge. Verden kunne give os 

grunde nok: Ordet helgen er et ord, der ikke rigtig betyder 

noget andet end det, vi bruger det til her i kirken. 

Og her betyder det endda også i dag noget andet, end det 

gjorde, da det i sin tid blev taget i brug. 

For vi har ingen helgener her i kirken. Hverken her eller hisset 

selvom vi skal synge det lige efter prædikenen. 

I hvert fald ikke i den betydning af ordet helgen, som 

oprindelig har givet navn til dagen. Helgener som mennesker, 

der i kraft af deres liv har gjort sig fortjenester over for Gud. 

Derfor bliver et menneske heller ikke en helgen af at blive 

mistet af mennesker. Definitionen på en helgen er ikke, at det 

er et menneske, der i kraft at være blevet taget fra os, bliver 

perfekt. 

Hverken over for Gud eller over for mennesker. 

Vi holder af hinanden fordi vi kan rumme hinanden. Fordi vi 

kan se vore egne styrker og svagheder i hinanden. 



Sådan er det også, når vi har mistet. 

Men vi har frygt.  

Vi frygter døden. 

Ikke mindst fordi den kan tage dem fra os, der kender os. 

Dem, der kan rumme os, som vi er. 

Netop fordi de ikke er helgener over for Gud i betydningen 

perfekte og uden fejl. 

Derfor gør det ondt at mistet. Derfor kan det føles, som om der 

mangler en væg i vores liv, når vi mister. 

Fordi alle de samtaler og spørgsmål, vi måske gennem rigtig 

mange år har rettet til et andet menneske i forvisningen om at 

blive forstået, de nu pludselig bliver til spørgsmål, vi retter til 

os selv. 

Bliver til ord, vi selv skal leve op til. Bedømmelser af livet, 

som vi selv skal udføre. 

Så er det, der mangler ord. 

Der mangler bekræftelse. Så føler vi skyld, ansvar, måske 

vrede. 

Sorg er også, at man ikke bliver set på. 

Ikke kun, at man ikke selv har en at se på. At bekræfte. 

Selvom det også er vigtigt. 

Vi lever fordi vi gerne vil give. 

Give det videre, vi har modtaget. 

Det er døden, der lever af kun at tage. 

Derfor er den livets fjende. Og dermed vores fjende. 

Og derfor har vi brug for en dag, hvor vi har lov til at sætte ord 

på alle disse kredsende tanker. Sætte ord på sorgen. 

Få sat ord på sorgen. 

Og dagen kaldes Alle Helgens Dag. 

Af Guds nåde. 



 

Som året går, 

Skal vore sind 

Nu vandre gennem vinter ind. 

Som træet nu står tomt og bart, 

Skal vi dets tanke skue klart. 

At miste er at vide, hvordan et træ må føle det, når bladene 

slipper. Sådan siger digteren Ole Sarvig i sit digt om året. 

Vi er skabte til at modtage. Ikke til at give slip. 

Vi ved det i de livssituationer, hvor vi skal give slip. Hvor det 

er godt og rigtigt at give slip. Når børnene rejser hjemmefra. 

Når vi selv skal stå på egne ben og turde tage livet op. Give til 

fællesskabet ved at tage ansvar for os selv. 

Når årene skifte af gru for ælde 

Og skjaldene give dem ret. 

Og vi ved det derfor også godt, når vi bliver tvunget til at give 

slip. Når døden tager uden at give til gengæld. Når ansvaret 

bliver helt vort eget og tomheden ruger over vintermørket.   

Men selvom vi ved det, så opstår alligevel det kaos i os, som 

var over verden før Gud talte. I sorgen er vi tilbage i urdybet. 

Der, hvor vi har brug for, at Gud igen siger: ”Der blive lys.” 

 

I dag siger Gud: ”Salige er I”. 

Vi bruger ikke ordet helgen i vores daglige tale. Vi bruger ikke 

ordet salige i vores daglige tale. 

Vi bryder os ikke om at bruge ordet død i vores daglige tale. 

Men i dag forenes de tre ord i gudstjenesten på Alle Helgens 

Dag. I dag må vi kaste al vor smerte på Herrens stærke magt. 

Og gå herfra som helgener. 

Af Guds nåde. 



For Gud sagde: Der blive lys. Og der blev lys. Fordi Jesus 

sagde: ”Salige er I.” 

Og vi blev salige. 

Af Guds nåde. 

Midt i vores dagligdag. Salige er vi: 

Når vi er fattige i ånden. 

Når vi sørger 

Når vi er sagtmodige. 

Når det er hverdag for os. Salige er vi alle de steder, hvor vore 

egne kræfter ikke rækker til, og vi må række vore hænder frem 

som tomme skåle. 

Lige præcis der er vi salige helgener. 

Af Guds nåde. 

Deraf spindes alle tråde.Til vor helgendragt. 

Det gælder helgen her, og det gælder helgen hisset. 

For Gud sagde: ”Der blive lys.”  

Derfor har vi tændt lys i dag. Fordi vi har modtaget.   

Guds nåde. 

Om lidt vil  vi høre navnene på dem, døden har taget fra os. 

Men vi vil høre dem nævnt over døbefonten. På det sted, hvor 

deres navn første gang blev sagt for Guds åsyn. På det sted, 

hvor også de første gang blev taget imod. Hvor de kom ind i 

Guds rige. 

Ikke som fortjente fejlfri helgener. 

Men som små børn.  

Uanset hvad alder de så i øvrigt havde blandt mennesker. 

Den, som ikke tager imod Guds rige lige som et lille barn 

kommer slet ikke ind i det. 

Holder sig selv udenfor. 

Og Han lagde hænderne på dem og velsignede dem. 



Det håndslag er grænsen mellem kaos og lys i hvert eneste 

menneskeliv. 

Den eneste grænse som Gud kender. 

Vi kender en anden grænse fra vore liv. Den grænse, hvor 

døden tager det fra os igen. 

Den grænse kender Gud ganske vist også. Men han respekterer 

den ikke. 

Accepterer den ikke. 

Ikke mere. 

For Han kunne sprænge den påskemorgen. Da mørket og kaos 

havde rådet over den korsfæstede Jesus Kristus i tre dage. 

Da lød det igen: Der blive lys. 

Og der blev lys. 

Det lys har skinnet igennem menigheden lige siden. Er rakt fra 

hånd til hånd. Fra mund til mund. 

Og har gjort os alle til helgener. 

Af Guds nåde. 

Derfor kan vi nu om lidt synge: Helgen her og helgen hisset er 

i samme menighed. Derom haver os forvisset, han som alle 

grænser ved.  

Vi kan ikke sprænge dødens grænse. Heller ikke ved at tænde 

lys i kirken i dag på Alle Helgens Dag. Vi kan ikke lære at 

acceptere livets vilkår ved hjælp af vore egne kræfter. Heller 

ikke selvom vi siger det. Heller ikke selvom vi i vore liv 

somme tider synes, vi kan se døden som en befrielse og kan 

konstatere at det nok var det bedste. Eller at et menneske nu 

har fået fred. Det kan alt for let blive til en konstatering på 

trods. 

På tværs af os selv. 

Alligevel kan vi leve med sorgen. Kan vi leve med tankerne. 



Fordi vi ikke skal leve alene. Selvom vi skal leve uden dem, vi 

har mistet. 

Vi skal ikke leve alene fordi Gud har været der. Også der. Også 

har stået ved en grav. 

Men kærligheden, hjertegløden, stærkere var her – end døden. 

Derfor kan vi acceptere. Fordi vi i dåben har fået lov til at tro. 

Tro på den fred, vi ønsker vor vore kære, når vi ikke selv kan 

give dem den mere. Tro på, at døden ikke sætter den grænse 

mellem den savnede og Gud, som døden sætter mellem den 

savnede og os. At Gud kan række ud og nå, der hvor vi må give 

slip.  Lade hænderne falde. 

At turde leve i den tro, det er at kaste al sin smerte på Herrens 

stærke magt. 

Det er at lade sin helgendragt spinde. 

Af Guds nåde. 

 

AMEN 

 

 


