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Gud lad os leve af dit ord 

Som dagligt brød på denne jord 

 

Én af de ældste traditioner i den danske kirke - ja vel i kirker 

over hele verden - er at holde høstgudstjeneste. 

Der kan være mange gode grunde til at  holde høstgudstjeneste. 

Men én af de vigtigste grunde er, at vi ved at holde høstguds-

tjeneste indrømmer, og derfor også gør os klart, at vi ikke selv 

kan skabe afgrøderne på marken. At vi ikke kan styre årets 

gang. 

At vi er afhængige. 

Derfor er vi traditionelt også taknemmelige, når høsten lykkes. 

Når vi kan køre det sidste læs ind i læ for den vinter, vi alle ved 

nærmer sig. Det er ikke mindst derfor, vi plejer at holde 

høstgudstjeneste. 

Der er år, hvor det er let at være taknemmelig. Hvor den 

moderne høst med de store maskiner er gået som en leg, og 

hvor det udbytte, der er så vigtigt for den økonomiske 

overlevelse, af sig selv løber ind i mejetærskeren og videre til 

mel- og foderfabrikker med lave vandprocenter og høj vægt. 

Der er i det hele taget situationer i livet, hvor det er let at være 

taknemmelig. Når livet lykkes og der ikke synes at være farer, 

der lurer. 



Men måske er det også i de situationer, det er let at glemme 

taknemmeligheden. 

Fordi man i farten og glædesrusen mener, at man selv har æren 

og fortjenesten for successen. 

I år er høsten ikke lykkedes som den skulle. Det skal slås fast 

allerede her indledningsvis i årets høstprædiken. Vi ser nok 

sorten muld og golde stubbe, som vi sang til indledning. Men 

det er ikke det eneste, vi ser. Vi ser desværre også marker, hvor 

kornet langsomt segner på den bløde undergrund, der ikke kan 

bære moderne maskiner, og kernerne, der skulle have givet 

brød på bordet, så småt begynder at spire igen, som det fra før 

der var mennesker på jorden var deres natur og formål at gøre. 

At bære frugt. 

At blive mange. 

Hvis den eneste baggrund for at holde høstgudstjeneste var 

denne, kunne det næsten synes som en hån mod fortvivlede 

landmænd at pynte kirken med aks og grøde og synge salmer 

til høstens ære. 

Man kunne have valgt at vente, kunne det synes. 

Men vi har valgt at gøre noget andet. 

Vi har valgt at fejre taknemmeligheden. 

At sætte dette års tvivlsomme høst i relief og derved minde os 

selv og hinanden om, at høst og udbytte netop ikke er en 

selvfølge.  

Vi ved det godt. Vi kan bare ikke lide at snakke om det, når vi 

gerne vil være glade. 

Og glæden skal helst fylde mest i en moderne verden. 

Også selvom den mange andre steder bliver sat i relief. 



At sætte glæden i relief skal ikke forstås som at gøre glæden 

mindre. Der er ingen løftede pegefingre i at sætte glæden i 

relief. 

Vi er lige så glade som vi plejer at være for, at skolens kor og 

Vibekes musikere endnu en gang stiller op. Det kan vi nyde 

netop fordi vi har lov til at være taknemmelige. Har lov til at 

sige Gud tak for alle ting. 

Også de ting, vi ingen indflydelse har på. 

 

En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko. En ganske kort 

rejse, som manden måske havde foretaget masser af gange. 

Alle gangene var det gået godt og planmæssigt. Og nu var han 

så taget af sted igen. Måske fuld af forventning, måske virkelig 

optimistisk og glad. Måske nærmest sikker på, at det ville blive 

en god tur. 

Men han faldt iblandt røvere. 

Han blev afhængig af hjælp. Kom ud for de kræfter, han ingen 

indflydelse havde på. De kræfter, der også har bragt årets høst i 

fare. 

De kræfter som også har efterladt årets høst halvdød. 

Manden havde nok forventet hjælp, hvis han skulle komme ud 

for en ulykke. I dag ville han måske endda have haft tegnet en 

ulykkesforsikring. 

Men vi kan ikke forsikre os ud af et dårligt høstresultat. Vi kan 

ikke sikre os mod alle de ulykker, der kan ramme os. 

Derfor har vi brug for hjælp til at de ikke må ødelægge vores 

taknemmelighed. 

Manden i dag havde brug for hjælp. Og han fik hjælp. Fra en 

uventet kant. 

Nemlig fra en samaritaner. 



Der var ingen respekt blandt de folk, der er hovedpersonerne i 

dagens historie over for samaritanerne. De hørte til et andet 

folkeslag og var ringeagtede blandt de jøder, der kaldte sig selv 

for Guds folk. 

Derfor formodentlig også af ham, der nu ligger halvdød i 

vejkanten. Havde han kunnet tale havde han formodentlig 

protesteret mod at blive hjulpet af en samaritaner. 

Men han var sat uden for indflydelse. 

Det eneste han havde tilbage var taknemmeligheden. 

Evnen til at tage imod hjælp. 

Den kan ikke tages fra levende mennesker. 

Vi kan kun selv vælge brugen af den fra. 

Og det er, hvad der kan ske, når tiden går stærkt og livet går 

godt. 

Når vejen til Jeriko ser ud til at være fri, og vi sætter farten op. 

Men en dag vågnede manden op i herbergets seng. Forvirret og 

forslået. 

Det eneste han havde at holde sig til var glæden over at være i 

live. 

Hjulpet af sin næste. 

Hjulpet af Gud. 

Han vågner op i sin seng. Forslået, forvirret. Uden vished for, 

hvordan han skal komme videre med livet. Berøvet sine penge 

og sit ærinde i Jeriko. 

Men han er i live. 

Han er ikke længere halvdød. 

Men hellevende. 

Det må vi godt sige Gud tak for også ved en høstgudstjeneste, 

der finder sted med korn på markerne og udsigt til endnu mere 

regn i de kommende dage. Vi må glædes over børnenes sang 



og musikken og den pyntede kirke. Vi må glædes over alle 

gange, hvor høsten er gået godt i vore liv. Og så må vi holde 

fast i at Gud hjælper. 

Også, når vi ikke selv kan se vej frem. Når vi falder blandt 

røvere på vej til Jeriko. 

Det er ikke første gang høsten er slået fejl. Og vi har ingen 

grund til at tro, at det bliver den sidste. 

Men i dagens lignelse hører vi om hjælp fra en uventet kant. 

Endda fra en uvelkommen kant. 

Vi får ikke at vide, hvorfor samaritaneren stoppede op, der 

hvor andre gik videre. Han gjorde det ikke fordi han skulle. 

Han gjorde det, fordi han ikke kunne lade være. 

Derfor har dagens tekst en lille pointe, som man måske næppe 

lægger mærke til. Der bliver ikke spurgt om, hvem der var 

næste for samaritaneren, men hvem der var næste for den 

overfaldne mand. 

Samaritaneren var ikke draget ud i verden for at opsøge nogen, 

der trængte til hjælp. Han blev en næste på grund af nogle 

røvere, som hverken han eller den overfaldne mand kendte til. 

Derfor holder vi i dag heller ikke høstgudstjeneste specielt for 

at trøste betrængte landmænd, men fordi vi er i live. Fordi livet 

er større end os selv, og fordi vi har fået meget givet. 

Det bedste symbol, der kan gives på dette er netop det brød, der 

er et resultat af afgrøderne på marken. Brød er for så vidt intet i 

sig selv. Det der gør brød til noget er, at det kan spises. At det 

kan gives videre, lige som samaritaneren i dagens tekst gav 

videre, hvad han formåede. 

Uden at tænke på det. Han opdagede sig selv midt i sin 

handling. 

Opdagede, at han var blevet en næste. 



Lige som manden i sygesengen nogle dage efter opdagede, at 

han havde fået en næste. 

Uden at ville det. 

Derfor handler dagens evangelium ikke om at handle rigtigt 

eller forkert. 

Men om at handle. 

Også derfor kan vi i dag holde høstgudstjeneste, selvom høsten 

i år ikke er færdig. Vi kan ved at høre korsang og synge 

lovsalmer vise, at vi lader os holde fast af det glædelige 

budskab, der kom til verden i Ham, der som sædekornet lod sig 

falde i jorden og dø før at mange kunne få glæde af kornet på 

akset. 

Det har vi at holde os til, når livet og høsten går glat og i fart 

og det har vi at holde os til, når det går langsomt og vi føler os 

overmandede af det, der er for stort til os.  

 

Gud hjælper, og Gud er altid den samme. 

Og vi har altid lov til at bede om høsthjælp. 

 

AMEN 

 

   


