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Oktoberdagens skiften. 

Overskriften til denne fyraftensgudstjeneste er hentet fra en 

sang af den sønderjyske digter Jens Rosendal. Og den vil jeg 

indlede prædikenen med at læse op: 

 

Oktoberdagens skiften 

Af skyer, sol og regn 

slår som en blæstens rytme hårdt 

i hjertets egn. 

 

Oktoberdagens farver 

og bronzeblomsters glød 

har samme stærke strøg som dybt 

i sindet lød. 

 

Oktobers æblegrene 

der steg som blomsterflor 

skal tynges helt med livet ned 

fuldbragt til jord. 

 

Oktoberdagens sidste 

ukuelige håb 

skal kaste sommergløder 

midt i angstens råb. 



 

Oktobernattens mørke 

vil nådig dække alt. 

i morgenlyset skal vi se 

hvor frøet faldt. 

 

Det er skiftetid i disse timer. Dagen går mod aften. Dem, der 

har været på arbejde går for de flestes vedkommende mod 

hjemmet. 

Det er ulvetime. Det er den time, hvor familien samles igen 

efter dagens adspredelser. Den time, hvor tandhjulene for en 

stund skal gribe fat i hinanden igen inden nattens hvile og 

morgendagens nye udfordringer. 

På arbejde, i skole eller børnehave. 

Eller hvor.. 

Det er skift, der finder sted hver dag året rundt i familierne. 

Men det er kun i disse uger, og så når foråret nærmer sig, at 

skiftet sker samtidig med lysskiftet uden for vore vinduer. 

Derfor titlen oktoberdagens skiften. For uden for vore vinduer 

griber de store tandhjul ind i hinanden og gør klar til 

adskillelse.  

Oktobers æblegrene tynges mod jorden. 

Det er fuldbragt, siger Jens Rosendal.  

Nok med mørkets ord i oktober, men med lys fra efterårets 

modpol. Det forårsjævndøgn, hvor ordene lød på et kors. 

Men hvor naturens tandhjul gør klar til at gribe fat. 

Der,hvor det skal vise sig, hvor frøet faldt. 

Om det faldt på klipper. 

Blandt tidsler. 

Eller det faldt i god jord. 



Som vore ord gerne skulle falde i god jord.  

Også i ulvetimen.  

Der hvor kræfterne kan være tynget helt ned. 

Forhåbentlig af at have båret frugt. 

Men måske også i afmagt. 

I angstens råb,siger Jens Rosendal. 

 

Bliv hos, det går mod aften. 

Sagde disciplene en gang til den opstandne. 

Dagen hælder allerede. 

Dybt hælder året. 

I sin gang. 

Sin fastlagte tandhjulsgang. Tidens tik-tak som vi ikke kan 

rykke en millimeter eller et millisekund. 

Bliv hos os. Det går mod aften. 

Beder vi i dag. 

Til den opstandne. 

Oktoberdagens sidste ukuelige håb:  

At han vil gå ind for at blive hos os. 

At Han vil være hjemme som det hedder i dagens tekst. 

Og at vi må høre rygtet om det. 

Midt i angstens råb. 

At Gud vil samle vore sind omkring de lyse nætters gaver. 

Sådan som vi sang til indledning i dag. 

Også en nulevende digter 

En lyslevende digter, der har fundet nye veje i de gamle ord. 

Lars Busk Sørensen.  

”Nu står der skum fra bølgetop og blæsten river ned og op”. 

Hvad Gud en sommer skabte. 

Den blæst kender vi. 



Fra vort liv. 

Både når den stormer ind over os som jævndøgnsstormens 

brag. 

Og når vi selv hvirvler ned og op. 

Hvad Gud en sommer skabte. 

Når mørket binder jorden, og vi mærker de stærke strøg i 

sindet. 

Det er Jens Rosendal igen. 

Oktoberdagens skiften. 

Oktoberdagens farver 

Og bronzeblomsters glød. 

 

Vi skal huske. 

Vi skal huske at tage georginerne ind inden nattefrosten truer 

dem. 

Vi skal huske at plukke blomsterne i sommerlysets gløder. 

Så vi kan tage dem med ind i oktobernattens mørke. 

Som billeder. 

Når resten står sortnet af frosten. 

Tynget helt ned. 

Fuldbragte til jord. 

 

De bar en lam til Jesus. 

Et menneske bundet til afmagtens båre. Et menneske der havde 

mistet fornemmelsen for tid og sted. 

Sådan som mennesker gør, når livet går i stå. 

Når udfordringerne enten bliver væk eller bliver for store. 

Når tandhjulene intet har at gribe ud efter. 

De bar en lam til Jesus. 

For at Jesus skulle røre ved ham. 



Men de truede. 

De kloge. 

Alle dem, der mente, de havde deres på det tørre. 

I sikkerhed for vinterregn og død. 

Alle dem, der ikke bar på skyld. 

Eller rettere ikke turde leve med, at de gjorde det. 

Og derfor fortrængte. 

Fordi de mente de vidste, hvordan mennesker undgår at få 

skyld. 

Men det kan mennesker kun undgå ved at undgå at leve. 

Ved at undgå at blive en del af andres liv. 

Derfor blev det dem, der tabte. 

Deres ord, der faldt til jorden. 

Alle dem, der ikke ville høre. 

Alle dem, der ikke ville høre på rygtet om, at Han var hjemme. 

Ikke ville tro på Hans opstandelse. 

Alle dem, der blot råbende og måbende hørte på og så til. 

Da han rørte ved den lamme 

Da Han tilgav. 

Da det blev fuldbragt. 

 

På et kors i Jerusalem 

I et hus i Kapernaum. 

Ved vores dåb. 

Hver gang vi samles omkring hans nadverbord. 

 

Hver gang vi beder om noget. 

I hans navn. 

Vi skal ikke andet end tage imod. 

Vi skal ikke kæmpe imod. 



Vi kan alligevel ikke vide bedre. 

Kun tage imod. 

Når Gud tilgiver. 

Hver gang oktoberdagens skiften bliver for stor for os. 

Hver gang vi mærker at vi og vore tandhjul griber i den tomme 

luft. 

 

Den lamme rejste sig. 

Og gik. 

Han gik selv. 

Med sin tilgivelse. 

Han måtte tage sin båre med. Han kunne ikke begynde forfra 

på sit liv. 

Det kan mennesker ikke. 

Vi kan ikke selv glemme. 

Og vi ved godt, at vore fejl ikke bliver glemt. 

Af andre. 

Eller af Gud. 

Men vi hører i dag, at Jesus tilgav manden: 

”Rejs dig – tag din båre – og gå!” 

Du kan ikke sætte den fra dig. 

Men til gengæld kan du bære den. 

For du bærer ikke alene. 

Du skal aldrig mere bære alene. 

Gud bærer med. 

Det så de også. 

 

Påskemorgen i Jerusalem. 

I huset i Kapernaum. 

Hver gang vi samles omkring hans alterbord. 



Gud bærer med. 

 

I oktoberdagens skiften. 

 

AMEN 


