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B. Tacksägelse för skörden
Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan eller någon annanstans, t.ex.
i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller
en församlingsmedlem.

Materialet kan också användas vid en skördebetonad gudstjänst.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 181:1–3, 225, 229, 289, 451 eller 543:1–4
– tacksägelsepsalm: 181, 290:1, 454 eller 545
Man kan också använda sång nr 756, avsedd att sjungas vid tacksägelse för skörden, s.
166.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Människans och hela skapelsens liv vilar i Guds händer. Utan
hans vilja och kraft växer ingenting, andas ingen och mättas inget skapat. Vi
tackar Gud för växandets under, för jordens frukter och för skörden som vi tar
emot som en gåva av honom.

eller

Kära vänner. Gud säger till oss i sitt ord: ”Jag ger er alla fröbärande örter på
hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.” Detta
löfte har nu uppfyllts, och vi är samlade för att tacka Gud för årets skörd. Vi
ber om nåden att rätt kunna använda Guds gåvor, så att de blir till nytta för
oss själva och för varandra.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion. *
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
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Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik. *
Guds flod är full av vatten.

Du får säden att växa, *
du sörjer för jorden.

Du vattnar åkerns fåror *
och jämnar ut dess tiltor.

Med regnskurar gör du jorden mjuk, *
du välsignar det som växer.

Du kröner året med goda gåvor, *
där du går fram gror feta skördar.

Ödemarkens beten frodas, *
höjderna klär sig i jubel.

Ängarna smyckas av fårhjordar †
och dalarna höljer sig i säd. *
Allt är jubel och sång.

Ps. 65:2–3, 10–14

eller

Folken skall tacka dig, o Gud, *
ja, alla folk skall tacka dig.

Jorden har gett sin gröda. *
Gud, vår Gud, välsignar oss.

Gud välsignar oss, *
och hela jorden skall frukta honom.

Ps. 67:6–8

eller

Lova Herren, min själ! †
Mäktig är du, Herre, min Gud, *
i höghet och härlighet är du klädd.

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar *
som forsar fram mellan bergen.

De ger vatten åt alla markens djur, *
vildåsnor släcker där sin törst.

Vid dem häckar himlens fåglar *
och sjunger bland täta löv.

Du vattnar bergen från din sal, *
jorden mättas av allt vad du ger.

Du låter gräs växa för boskapen *
och örter till människans tjänst.

Så frambringas föda ur jorden *
och vin, som gör människan glad,

olja, som ger hennes ansikte glans, *
och bröd, som ger henne styrka.
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Alla sätter sitt hopp till dig, *
du skall ge dem föda i rätt tid.

Du ger dem, och de tar emot, *
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, †
du tar ifrån dem deras ande, och de dör *
och blir åter till mull.

Du sänder din ande, då skapas liv. *
Du gör jorden ny.

Ps. 104:1, 10–15, 27–30

eller

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så skall de befriade säga, *
de som Herren befriat ur nöden.

De skall tacka Herren för hans godhet, *
hans underbara gärningar mot människor,

Han förvandlar öknen till sjö *
och det torra landet till vattenkällor.

Han låter de hungrande slå sig ner där *
och bygga sig en stad att bo i.

De sår sina åkrar och planterar vingårdar, *
och de får riklig skörd.

Han välsignar dem, och de förökar sig, *
och deras boskap blir talrik.

Ps. 107:1–2, 31, 35–38

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment  4.

5 Mos. 8:7–10

Moses sade:
”När Herren, din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och

vattenådror som springer fram ur berg och dalar – ett land med vete och
korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och
med honung, ett land där du inte skall behöva äta torftigt eller lida brist på



123TACKSÄGELSE FÖR SKÖRDEN

någonting, ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar
ur bergen – och du då äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det
rika land han har gett dig.”

5 Mos. 28:1–6, 8

Moses sade:
”Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud,

som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk
på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du
lyder Herren, din Gud:

Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över de barn du får, den skörd du bärgar och de djur som
föds, kornas kalvar och tackornas lamm.
Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.

Herren skall se till att du får välsignelse över dina lador och över allt ditt
arbete, han skall välsigna dig i det land Herren, din Gud, vill ge dig.”

Joel 2:21–24

Ängslas inte, du åkerjord,
utan jubla och gläd dig:
Herren har gjort stora verk.
Ängslas inte, ni markens djur:
utmarkens beten grönskar på nytt,
träden bär sin frukt,
fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.
Och ni som bor på Sion,
jubla och gläds över Herren, er Gud:
han ger er regn i rätt tid,
han låter regnet falla som förr,
både höst och vår.
Så skall logarna fyllas av säd,
pressarna flöda över av vin och olja.

2 Kor. 9:10–11

Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla
det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan
visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag
förmedlar gåvan.
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Luk. 12:15–21

Jesus sade:
”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på

ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd
på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats
för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och
bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan
jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du
kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i
natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så
går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Luk. 12:22–31

Jesus säger:
 ”Bekymra er inte för hur ni skall få mat att leva av eller kläder att sätta

på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på
korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller
lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? När ni
nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på
liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte
ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana
kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen,
skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Tänk inte på hur ni skall få
något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i
världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så
skall ni få det andra också.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]

Allsmäktige Gud och Fader, du har gett människan i uppdrag att bruka och
vårda din skapelse. Vi tackar dig för ditt skaparverk och för skörden som vi
har fått samla in. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skörd och låta den bli till det dagliga bröd som
ger oss kraft och glädje.
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Bön

1.
Vår Skapare och Gud. Våra liv vilar i dina händer. Du öppnar din hand och
ger oss i din godhet vårt dagliga bröd. Hjälp oss att dela vår välfärd med
andra. Gud, vår Fader. Tack för arbetet och för vilan som du gett oss. Dig
tillhör pris och ära, genom alla släkten, nu och för evigt.

2.
Gud, barmhärtige Fader. Vi tackar dig för att du har välsignat vårt arbete och
vårt dagliga bröd. Lär oss att leva så, att hela vårt liv bär sådan frukt som är
dig till behag. Hör oss genom din Son Jesus Kristus, som med dig och den
heliga Anden lever och härskar i evighet.

3.
Gud, vår Skapare. Du upphör inte att ge oss goda gåvor. Du uppfyller varje
levande varelses längtan. Av dig får vi allt vad vi behöver. Vi tackar dig för
årets skörd. Hjälp oss att vårda naturen så, att jorden också i framtiden ger sin
skörd. Låt kärlek och godhet mogna inom oss själva. Detta ber vi om i vår
Herres Jesu Kristi namn.

4.
Underbara är dina verk, Herre. Vi prisar dig för naturens rikedom, för väx-
terna, träden och djuren. Vi tackar dig för trädens frukter och för bären som
vi har fått plocka. Vi tackar för säden, grönsakerna och rotfrukterna som du
ger oss till näring. Låt också höstens glödande färgprakt förkunna din nåds
rikedom för oss. Lovad vare du i evighet.




