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Her mellem modenhed og død 

Velsign os med den sidste glød 

Af jordens lyse sommer, 

Og bryd så sindets frøskal ned, 

Så alt i os er kærlighed 

Den nat, da kulden kommer 

 

Hvad mener I? 

Sådan spørger Jesus i dag de mennesker, der endnu en gang har 

trængt ham op i en krog for at sætte ham på prøve. 

De mennesker, som endnu en gang gerne vil overbevise Gud 

om, at det er mennesker, der ved bedst. 

Også når det drejer sig om Gud. 

Men lad så til en indledning disse tre ord være dagens spørgs-

mål når vi holder høstgudstjeneste: Hvad mener I? 

 

Nu er der så meget dejlig musik i denne høstgudstjeneste i 

forvejen, men der er altid plads til endnu mere musik.  

Og melodien har som bekendt også stor betydning for vores 

sprog, og det gælder ikke kun på fynsk. Faktisk så betyder 

betoningernes stigning og fald utroligt meget, også når man 

stiller det spørgsmål, der udgøres af de tre ord: Hvad,mener, I? 

Man kunne for eksempel begynde med at lægge trykket på det 

midterste ord. 



Hvad mener I? 

Så er det pludselig forargelsen, der ligger på lur i spørgsmålet. 

Det er en måde at spørge på, der appellerer til tilhørernes 

medforståelse eller måske endda medforargelse. Hvad mener 

I? 

Hvis man derimod gerne vil have modparten til at forklare sig 

lidt nærmere, ja så flytter man blot på dansk trykket hen til det 

første ord og siger: ”Hvad mener I?” Det er noget af det, der 

kan gøre det så vanskeligt for udlændinge at lære dansk, at man 

sådan kan ændre forståelse ved hjælp af musik. 

Så er der så den tredje mulighed, nemlig, at man spørger: 

”Hvad mener I?” 

Det er nok den, vi umiddelbart forbinder med spørgsmålet som 

vi hører det i dagens tekst, og derfor er det også den, vi skal 

blive lidt længere ved i dag, hvor vi er samlede til gudstjeneste 

for at fejre årets høst. 

Samtidigt er det også det af de tre spørgmål eller den af de tre 

spørgeformer, der fylder mest i vores moderne tid. Vi bliver 

næsten dagligt udfordret på vores mening og holdning. Bliver 

bedt om at tage ansvar og medansvar. Det er ikke kun, hvis 

telefonen ringer fra eet eller andet analyseinstitut, der forsker i 

dette eller hint, det er såmænd også, når man står og skal vælge 

rundstykker ved bageren søndag morgen. 

Det er da i mange sammenhænge ganske rart at have medind-

flydelse. Man kan såmænd vænne sig til det. 

Og har man først gjort det, så standser man måske i virkelig-

heden op og studser lidt, hvis man pludselig til en afveksling 

ikke bliver spurgt om sin mening. 

Hvis man sådan blot og bart bliver bedt om at indrette sig. 

Det er vi ikke vant til. 



Mere. 

Men Jesus spørger i dag ikke de lovkyndige for at kunne 

indrette sig efter dem. 

Og der findes også steder, i vort liv, hvor vi tvinges til at leve 

uden indflydelse. 

Det er der al mulig grund til at minde hinanden om, når vi 

traditionen tro i dag holder høstgudstjeneste. 

Høstgudstjenesten er forblevet en institution og en tradition til 

trods for at samfundet har ændret sig fundamentalt gennem de 

sidste – skal vi så bare sige – 50 år. 

Den er i sin oprindelse en gudstjeneste, der har rod i, at næsten 

alle i landet på én eller anden måde var beskæftiget ved 

landbruget. 

Men sådan er det mildt sagt ikke mere. 

I de sidste godt 50 år er landet gået fra at være et landbrugsland 

til at være et industriland. 

Og fra at være et industrisamfund til at være et informations-

samfund. 

Det har skabt store omvæltninger i den måde mennesker lever 

på, det har i vid udstrækning flyttet det sted, de bor, og ikke 

mindst har det minimeret procentdelen af dem, der rent faktisk 

i dag har med landbrug og høst at gøre til omkring 10 procent. 

Derfor har det naturligvis også ændret på, hvordan vi har 

indflydelse, og hvordan vores mening kan ændre på mange 

ting. 

Man kunne næsten sige, at det eneste, der stort set ikke har 

ændret sig er kornet på marken. 

Og det gælder så endda nok også kun for de uprofessionelle 

øjne, som de fleste af os ser på en kornmark med. 



Men lad alligevel i dag kornmarken stå som et billede på alt 

det, vi faktisk ikke bliver bedt om at have en mening om. 

For i det store og hele så er en kornmark for de fleste en 

kornmark. 

Uanset, hvad vi så mener om den. 

Og høstgudstjenesten som tradition har fået lov til at overleve 

alle de forandringer, samfundet ellers har gennemgået. Den er 

ikke blvet afløst af industrigudstjenester eller informations-

gudstjenester.  

Og måske er det i virkeligheden derfor, vi holder så meget af 

alle de gamle høstbilleder, der er i de salmer og sange, vi 

synger og hører i dag. 

Fordi de fortæller os, som vi lige har sunget det, at alle gode 

gaver de kommer oven ned. 

Selvom også vi i dag bliver spurgt, hvad vi mener om Kristus.  

Vi kunne godt begynde at lede efter nye sammenhænge mellem 

høst og vores liv anno 2013. Det er givet, at de findes. Selvom 

det kun er en lille procentdel af befolkningen, der arbejder ved 

landbruget, så er vi for eksempel alle afhængig af brød på 

bordet. 

Vi er alle afhængige af føde. 

Og vi har alle brug for at blive mindet om, at det ikke er en 

selvfølge, at vi har det. 

Vi hører dagligt om steder i verden, hvor brødet mangler. Hvor 

sulten hærger. Det kan ikke siges tit nok. 

Derfor samler vi også ind i dag ved denne gudstjeneste. 

Alt det er rigtigt nok. 

Alligevel har vi også ved en høstgudstjeneste brug for at høre, 

at Gud har taget sig af det, vi ikke kan sige os selv, når vi fejrer 



høstgudstjeneste. Vi har ikke kun brug for moralske pegefingre 

og skub til vores dårlige samvittighed. 

Vi har også brug for at høre om et sted, hvor det hele ikke 

afhænger af vores indsats. 

Derfor kunne det også umiddelbart virke rent ud sagt deprime-

rende, når vi nu i dag også i kirken bliver præsenteret for 

spørgsmålet: ”Hvad mener I?” 

Men sandheden er, at det ikke drejer sig om endnu en 

meningsmåling. 

For Gud retter sig ikke efter vores meninger. 

Det har vi alle prøvet at erfare, og i hvert fald er det noget, 

enhver landmand ved. Selvom danskerne kan bruge rigtig 

meget tid på at spørge hinanden, hvad vi mener om vejret, så 

har vi som bekendt ingen indflydelse på det. 

Og det har vores mening altså heller ikke på Gud. 

Vi kan ikke bestemme over Gud. 

Gud behøver ikke at rette sig efter os og vores mening. 

Det glædelige budskab er, at han alligevel spørger os. 

At Han sendte sin Søn Jesus Kristus til jorden. 

Lod Ham komme ovenned. 

Fordi vi kommer Gud ved. 

Det var, hvad Gud mente. 

Selvom man måske umiddelbart kan undre sig over, hvad 

høstgudstjenester har med de fleste menneskers dagligdag at 

gøre og selvom man måske umiddelbart kan undre sig over, 

hvad dagens evangelium om det dobbelte kærlighedsbud har 

med høstgudstjenesten at gøre, så hænger det hele sammen. 

Man fristes næsten i dagens anledning til at sige – som 

ærtehalm. 



Fordi vi ikke som mennesker lever på hver vores ø med hver 

vore meninger. Fordi vi ikke kan undvære hinanden. 

Derfor kan vi heller ikke undvære Gud. 

Alle gode gaver, de kommer ovenned. 

Kun Fordi Gud elskede os først, kan vi blive os selv. Og i dag 

hører vi, at der er et bud, der står lige med budet om at vi skal 

elske Gud, nemlig budet om, at vi skal elske vor næste. Men vi 

skal gøre det som os selv.  

 

Det er det, der giver mening. 

 

AMEN  

 


