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Da nu en stor skare
samledesig, og de kom
dragendetil (Jesus)fra den
eneby efter den anden,
sagdehan med en lignelse:
>En sademandgik ud for
at sAsin sad. Og da han
sAede,faldt nogetpA vejen
og blev tridt ned, og
himmelensfugleAd det op.
Noget faldt pi
klippegrunden,
og da det

var vokset op, visnededet,
fordi det ikke havdevade.
Og nogetfaldt imellem
tidsler,og tidslerne
voksedeop sammenmed
det og kvaltedet. Og noget
faldt i god jord, og det
voksedeop og bar
hundredefold frugt<. Da
han havdesagtdet, rAbte
han: >Den,som har gren
at hsremed.hankan
hsre!< St spurgtehans
dicipleham, hvad den
lignelseskullebetyde.Og
han sagde:>Jerer det givet

IgennemlignelsensignalererJesusen
raekkeadvarsler.De er rettet til mennesker udenfor sivel som indenfor
hsGuds Rige. Men bag advarslerne
res grundtonen:Underet kan ske.
Under-Ordetgsr sin gerning.Der er

at kendeGuds riges
hemmeligheder,
men de
andregivesdet i lignelser,
for at de skal seog dog
ingentigse,og hsre og dog
ingentingforstd. Men dette
er lignelsens
mening:
Sadener Gudsord. Og de
pi vejener dem, som hsrer
det, derefterkommer
Djavelen og tagerordet
bort af dereshjerte, for at
de ikke skal tro og blive
frelst. Og de pA
stengrunden
er dem, som
tagerimod ordet med

tan. Men han har ibenbart si frie
hander, at han ogsAkan kvale det
liv, somUnder-Ordethar skabt.Livet
medGud kvaleslangsomt- mensikikke kastes
kert - nir bekymringerne
pA Jesus,og nAr rigdommen,enten

glade, nir de hsrer det,
mende laderdet ikke slA
rod, de tror kun til en tid
og falder fra i fristelsens
stund.Men det,somfaldt
iblandt tidsler,det er dem,
som har hgrt det, men si
g{r hen og kvales under
livetsbekymringerog
rigdom og nydelserog ikke
barer modenfrugt. Men
det i den godejord, det er
dem, som hgrer ordet og
gemmerdet i et smukt og
godt hjerteog be rer frugt
i udholdenhed<.

medJesusindsi, at de havdebrug for
ham.Og deter i sandhed
et under,nir
sAdanne
mennesker
ikke tor levederes
liv ellerds deresdsd udenJesus.
Men de fleste,som tog imod Jesus
.og.som altsi havde et smukt og

sagdc nan'med en fignclse:
>En sademand gik ud for
at si sin sad. Og da han
sAede,faldt noget pA vejen
og blev tridt ned, og
himmelens fugle Ad det op.
Noget faldt pA
klippegrunden, og da det

hundredc fold frugtr<.Db
han havdesagtdet, ribte
han: >Den, som har gren
at horemed.hankan
hsre!< SAspurgtehans
dicipleham, hvad den
lignelseskullebetyde.Og
han sagde:>>Jer
er det givet

IgennemlignelsensignalererJesusen
rakke advarsler.De er rettet til mennesker udenfor sivel som indenfor
Guds Rige. Men bag advarslerne
hsres grundtonen: Underet kan ske.
Under-Ordetgsr sin gerning.Der er
mennesker,som kommer til tro og
barer frugt. Det er anstrengelserne
verd at spredeordet - trods alt! Og
bliver I selvunder Under-Ordet,skal
det nok goresin gerningmedjer - pd
trodsaf jer selv!
Underligt er det egentligtat mitte
konstatere,at Jesusog Under-Ordet
msder nederlagpA nederlag.Jesusfrelseren- vinder over Djavelen fristeren-, vedfristelseni grkenenog
ndr disciplenefrarider frelserenat gi
lidelsensvej. Jesusvinder over fristeren i Getsemana,
og pa Golgatatager
frelserenmenneskerssynd pA sig og
overvinderdsden. Og'dermedfristeren, for ham skyldesdet, at der er
syndog dod og undergang.
Og alligevelgArfrelsereni en rakke
tilfalde fra nederlagtil nederlag,selv
om han nu har al magt og hansord er
et Under-Ord.De fsrste kristnekendte til dette. Vi gor det. Og Jesusselv
gjordedet ogsi.
Fristerener besejret,men hviskei
menneskers
oren kan han stadigvak.
Si mennesker,nAr de hgrer Jesuord,
alligevelikke hsrer, ikke kommer til
tro og ikke bliver frelst.Den situation
kendteJeuskun altfArgodt.
Men endnutristereer det med dem
pA klippegrunden,selvom det er trist
nok for dem pi vejen.Men den anden
gruppehar jo ikke blot hort, menogsA
taget imod ordet med glede. Men
gladen er kortvarig. Det glipper for
dem i fristelsensstund, hvad enten
fristerenher kan nojesmed at hviske,
eller han mi brsle. Den situation
kendteogsAPeternogettil, han, som
senerekunne sige,at >Djavelen gir
omkring som en brslendeloveog soger, hvemhan kan opsluge<.
Hviskeog brolekan denbundneSa-

pUtejeiner dem,'somf,brci
det, derefterkommer
Djavelen og tagerordet
bort af dereshjerte, for at
de ikke skal tro og blive
frelst.Og de pd
stengrunden
er dem, som
tagerimod ordet med

tan. Men han har ibenbart sA frie
hander, at han ogsAkan kvale det
liv, somUnder-Ordethar skabt.Livet
medGud kvaleslangsomt- mensikkert - nir bekymringerne
ikke kastes
pA Jesus,og nAr rigdommen,enten
det nu er penge, karrieren, magtressourcerne,
eller hvad det nu kan
vare, ikke anskuesi Guds ords lys.
Og i nydelsenkveleslivet. For vi er jo
sattil at tjene,hvilketer nogethelt andet.
Sksnt Jesus har tre forskellige
mennesketyper
for sje, genkendervi
somkristneogsi os selvi disse:Vi hsrer uden at hore, vi har tabt gladen,
men mA vedblivemed at spilleglade,
vi er kvalt, men agereralligevelsom
om vi var spillevende.Sakl den situation forandres,er det ikke gjort
med at l_uge
et par tidslerher o g der.
Men da mi Under-Ordettil.
Sagener jo den, at det ikke blot er
underligt,at Under-Ordetlider nederlag. Men det, der skal fylde os med
undring, er jo, at Under-Ordetrent
faktisk nir frem til mennesker,
bliver
modtagetaf mennesker,
skaberliv og
frugt og udholdenhed,ja, skabertroensunder.
Al menneskelig
synd og modstand
mod Gud til trods, si dristerJesussig
til at tale om >rdengode jord< og Det
smuktog godt hjerte<.
Hvem har egentliget sAdantsmukt
og godt hjerte - eller hvordan fir
mandet?
Medfsdte anleg for Guds ord og
Jesuser der ikke tale om, selvom det
miske sersAdanud for en overfladisk
betragtning.At havesarlige religiose
antenner,somer i standtil at stilleind
pA Guds bslgelangde,kommer slet
ikke medi betragtningen
hosJesus.
Den bedste illustration af menneskermed et smukt og godt hjerte
finder vi hos de mennesker,som rent
faktisktog imod Jesusi tro.
Blandtdissevar der ogsi ganskerespektablemennesker,som i msdet

iGtiGilriliilit? os
rigdom og nydelserog ikke
barer modenfrugt. Men
det i den godejord, det er
dem, som hgrer ordet og
gemmerdet i et smukt og
godt hjerteogbrererfrugt
i udholdenhed<.

med JesusindsA,at de havdebrug for
ham.Og deter i sandhedet under,nir
sidannemennesker
ikke tsr levederes
liv ellerds deresdsd udenJesus.
Men de fleste,som tog imod Jesus
- og som altsA havde et smukt og
godt hjerte- hsrte jo til i en helt anden kategori af mennesker.Det var
toldere og syndere,lidende og udskudte,mennesker,
somikkehgrte til
detbedrereligioseselskab.
Der, hvor Gudsord rammeret menneske,sAdet ser, at Jesuser synderes,
ven og frelser,der er den gode jord,
og der er det smukkeog gode hjerte,
selvom ens liv er fyldt med grimhed
og syndensrdddenskab.
Og her er der mulighedfor blomstrendefrugt for den, der leverunder
Guds ords stadige tiltale og for-
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NAr troensunder bliver en virkelig- '
hed, og kristenlivet berer troens
pl Cuds ord.
frugt, beror det sAledes
Det er sammenmed Gudsudvalgelse
Gudsrigets
hemmelighed.
At trange ind i Gudsudvelgelseog
give det afgorendesvar pA, hvorfor
kun nogletror pi Jesus,mensandre,
der har haft de sammemuligheder,ikke gor det, er ikke mulig pA denne
j ord.
Guds udvalgelseer ikke en gide,
somkan ellerskallosespd dennejord,
men det er et guddommeligtmysterium, denkristnehar lart at levemed.
Herigennemfastholdesden kristne i,
at grundentil at han eller hun er et
Gudsbarn aleneskyldesGud.
Og sA gdr den kristne ud til andre
mennesker
medordetfra og om Jesus.'
Den kristne gor det med optimisme.
For nAr Under-Ordethar skabttroens
underi os, er der ogsi hib for de andre. Hvis de hsrer ordet og stillesunder ordet.Det er udfordringenfor enhver, for hvemtroensunderer en virkelighed.Og sombliveri Jesusog berer frugt.

