
HØSTTAKKEFEST 
 
Så er sommeren over for denne gang. Vemodig må vi bare medgi det. Vi skulle vel 
gjerne beholdt sommeren litt lengre om vi kunne. For lyset, solen, varmen gjør oss så 
godt. 
Men åpner vi sansene og ser oss omkring, er høsten en fin tid. Den har i høyeste grad 
sin egen skjønnhet. Tenk bare på den utrolige rikdom av fargeprakt den strør om seg 
med. Alle fargenyanser er representert når den er på sitt fineste. 
Men likevel er det og noe vemodig og trist over denne årstiden. Det må vi bare 
innrømme. For det går ubønnhørlig mot slutten for det frodige livet. Alt blir etterhvert 
brunt og dødt. Livet dør. 
Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, heter det. Og det er sant. For 
døden gir liv! 
Høsten er tiden for livets frukt. Høsten gir oss det vi trenger for å leve. Vi kan nå få 
høste inn i rikt monn av mat og føde! På denne måten viser høsten oss på en spesiell 
måte Guds grenseløse omsorg for oss. Og dette er det vi markerer i kirken gjennom 
HØSTTAKKEFESTEN. En viktig og betydningsfull fest. 
For det er ingen tilfeldighet at jorda gir oss livsgrunnlaget på denne måten. Det er 
Gud som så fint har sørget for oss. Gjennom skaperverket som stadig fornyer seg, 
viser han sin omsorg. Han gir oss alt vi trenger av føde. Høsten gir oss derfor all 
grunn til GLEDE og TAKKNEMLIGHET, ikke bare i sin alminnelighet, men først og 
fremst til Ham som takken tilkommer, Gud selv. For det er ingen selvfølge at det er 
slik. Hvis Gud trakk sin hånd tilbake, skulle vi snart merke det.  
 
 
Det er et under at vi lever på en deilig, deilig jord. 
Det er et under at det skinner en sol så varm og stor. 
Det er et under at det spirer, at det vokser, at det gror. 
DET ER ET UNDER I FRA GUD!  
 
 
Slik heter det så fint i en barnesang. Og høsttakkefesten vil nettopp hjelpe oss til å se 
noe av dette. Livet er ganske enkelt et UNDER FRA GUD! Et under vi har all grunn 
til å takke for. Derfor er det TAKK og GLEDE som er grunntonen i vår høsttakkefest. 
Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Dette gir trygghet i en utrygg verden. Det er 
stort og rikt. Og jeg unner alle å oppleve dette å leve i bevisstheten om Skaperens rike 
omsorg. 
Så får vi sørge for at vi TAR VARE PÅ Guds gaver. At vi FORBRUKER dem 
fornuftig, og FORDELER dem rettferdig. 
Det er den store utfordringen til oss. 
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