
Når et lys slukkes 
Spørgsmål: 
Hvorfor omtales livet som specielt? 
Hvem er ”jeg’et” der tror? 
Hvad er det for et lys, der er tale om, der tændes og slukkes? Det giver en 
rigtig god snak, og mange vinkler på lys, som de får lov at komme frem med, 
selv om det ligger laaaangt fra, hvad der har med kristendom at gøre ;o) 
Herefter fortæller jeg, hvad jeg tænker om det… 
  
Den kristne tolkning: 
Hvert liv er noget helt specielt og noget helt særligt. Sådan tænker vi ikke altid 
selv, men tænk på, hvis I selv mistede en, I holder meget af, så ville det også 
føles som om, I havde mistet noget helt specielt. Og hvert liv er helt specielt 
for Gud, fordi han har skabt hver og en af os og elsker os. For Gud er vi ikke 
bare én i flokken. 
Lyset, der er tale om, er et symbol på menneskelivet. Når et lys slukkes = når 
et menneske dør. Men det nye lys, der tændes, er det slukkede lys på jorden, 
der nu tændes hos Gud. Som kristen tror man på, at det hele ikke bare er 
tomt og færdigt, når et menneske dør. Vi tror på, at der er et liv efter døden. 
Vi tror på, at vi skal opstå igen, fordi Jesus opstod påskemorgen. (Læs evt. 
Matt. 28,1-10).  
 
Tænde lys: 
Rundt omkring på gravene på kirkegården blev der tændt lys for de døde til 
Alle Helgen. Vi ved jo godt, at de døde ikke kan se lyset, men vi gør det: 

• fordi, vi gerne vil vise den, vi savner, at de var lys i vores liv. 
• for at ære den døde og vise omsorg. 
• fordi vi ikke kan lide tanken om, at de skal ligge der i mørket. 
• fordi vi vil minde os selv om, at der nu er tændt et nyt lys hos Gud, 

nemlig det menneske, som ikke er her mere. 
• fordi Jesus sagde om sig selv: Jeg er verdens lys. Når vi tænder lys på 

graven, er det et tegn på, at Jesus er hos den døde. 

Har I prøvet at tænde lys på en grav? 
Kender I nogen, der ligger begravet på Kirkegården? 
Konfirmanderne får mulighed får at stille et gravlys på et gravsted, hvis de har 
en pårørende et sted på kirkegården. 


