Seksagesima søndag

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Jesus fortæller om landbrugsdrift, men
det ligner ikke noget, vi kender.
Jesus lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:
»Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på
vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke
var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord;
og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke
havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det,
så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det
voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede
fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!«
Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om
lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet,
men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet
forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og
få tilgivelse.«
Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne
forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor
ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager
det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem,
der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke
rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller
forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver
sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens
bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til

og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode
jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og
tres og hundrede fold.«
Læsning fra Markusevangeliet kapitel 4 vers 2-20

Jesu lignelse og 10 små cyklister
Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem på cykeltur. Ja, i
den kendte børnesang var der som bekendt 10 små cyklister, da de startede
hjemmefra. 10 er mange. Der er også mange, som i Jesu lignelse hører Guds
ord. Men for de fleste går det som for 9 af de små cyklister: de glemmer at
leve efter det, de glemmer Gud. Guds ord bliver sået, men det fører ikke alle
steder til velsignelse.
Der er alvor bag den fjantede tone i cyklistsangen. Du skal følge
færdselsloven, ellers er det livsfarligt. Der er også både fjolleri og alvor i Jesu
lignelse og evangelisten Markus fortolkning. Ingen normal bonde ville sprede
sine såkorn så uøkonomisk som bonden i lignelsen. Mange af de oprindelige
tilhørere har hørt det som blasfemi, når Jesus sammenlignede Gud med den
fjollede bonde. Men sådan er Gud! siger Jesus. Han giver os sit ord og sin
invitation igen og igen, selv om det ofte er spildt. Men omvendt, føjer
evangelisten så til: vi må tage imod invitationen for at den skal bære frugt.

