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Jesus gav sig igen til at undervise nede ved
søen. Og en meget stor skare flokkedes om
ham, så han måtte gå om bord og sætte sig
i en båd ude på søen, mens hele skaren
stod på bredden inde på land. Og han
lærte dem meget i lignelser, og i sin under-
visning 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 ud-
bytte; det voksede op og groede, og noget
bar tredive og noget tres og noget hund-
rede 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 og lignelserne. Og han
svarede dem: ”Til jer er Guds riges hem-
melighed givet, men til dem udenfor kom-
mer 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.´”

Vi er fuldstændig afhængige af det for-

anderlige. Og samtidig er vi fuldstændig

afhængige af det uforanderlige. 

Begge dele, de foranderlige og det uforan-

derlige, møder vi på utallige forskellige

måder. Ethvert menneske møder det foran-

derlige i livscyklussen. Den vej vi alle går

fra undfangelse og til død. Det er én lang

forandring dag for dag, uge for uge, gen-

nem måneder og år. En lang forandrings-

proces fra den første stamcelle og til vi

lukker vore øjne og dør.

Den evige strøm og den evige bevægelse

ser vi i al naturens gang. Børnenes vækst,

familiens vækst, naturens vækst. Hvem af

os ser ikke frem til foråret og dets vækst.

Naturens vækst er jo også vigtig, for så

vidt det overhovedet er den vi lever af.

Uden naturens vækst, så var der slet ikke

noget liv. 

Samtidig med at vi altid er i forandring,

kan vi ikke leve uden det uforanderlige. Vi

kan ikke leve uden det urokkelige. Vi er

nødte til at have urokkelige fikspunkter

livet igennem. Noget, der ikke flytter sig.

En grund, der ikke giver efter, til at stå på.

Jeg er mig selv – jeg er Hans Sørensen –

hele livet. Jeg er mig selv hele livet – sam-

tidig med at jeg forandrer mig hele livet.

Hvis jeg ikke er i stand til at være person-

lighedsstabil – hvis man ikke er den

samme fra dag til dag og fra uge til uge, ja,

så er helvede løs.

Det er en meget fascinerende tankegang,

at alting flyder og forandrer sig og samti-

dig, at vi har en masse strukturer i vores

liv, der under ingen omstændigheder må

forandre sig. Vi skal kunne stole på at

vores hjem og familie er der, at vores by

er der, at vores samfund og alle dets insti-

tutioner er det. Hvis alt det flyder, så sko-

len ikke er der, når vi skal i skole eller

sygehuset ikke er bemandet med persona-

let, når vi bliver bragt ind – ja, så er det det

samme – så er helvede løs.

På det psykologiske område, betyder

det, at jeg er den samme hele livet – selv
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En sædemand gik ud for at så. Markusevangeliet kapitel 4. 



om jeg forandrer mig hele tiden. Man skal

kunne fastholde sin urokkelige identitet,

samtidig med at man altid er under foran-

dring.

Sådan er det også i relationerne. Vi har

alle behov for dem vi elsker og holder af –

og vi bliver ved med at elske dem og holde

af dem i forandringens fortegn.

I lignelsen taler Jesus om væksten og

udfoldelsen. Han taler om, hvorledes væk-

sten lykkes, hvis der er de rigtige omstæn-

digheder til stede. Når korn sås, nytter det

ikke noget, at det falder på vejen eller på

klippegrund. Når korn sås, skal det falde i

muldjorden – og falder det der, kommer

væksten.

Da lignelsen blev skrevet handlede det

om, at en lille kreds af kristne havde pro-

blemer med væksten. Der kom mange til,

der gerne ville være kristne – være med i

den nye tro. Men, de kristne blev forfulgt

og myrdet både af jøderne i datidens Israel

- og af det romerske overherredømme. Og

på grund af drabene og forfølgelserne, var

der mange, der sprang fra de kristne igen.

Det er på den baggrund, at lignelsen er for-

talt.

Det interessante for os er skelnen mel-

lem det foranderlige og det uforanderlige.

Vi behøver nemlig ikke at være bange for

at blive forfulgt og slået ihjæl, fordi vi er

kristne – forhåbentlig da ikke. Det  inter-

essante for os er det foranderlige og det

uforanderlige.

Vores liv skal være foranderligt. Vi skal

gennemleve vore livcyklus. Og der er en

mening med alle aldre. Vi skal være lyk-

kelige i alle aldre. 

Som børn er vi lykkelige, når vi har for-

ældre, der elsker os.

Og der er intet bedre i verden end bed-

steforældre, der elsker os.
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Det er fantastisk at have venner og ven-

inder.

Siden er det fantastisk at finde og at få

kæreste.

At få børn.

At få børnebørn.

Alt dette er lykken selv og det rammer

os i en strøm, hvor alting altid er under for-

andring.

Og da er lykken virkelig også identisk

med den evige forandring.

Det uforanderlige er alt det, der er der på

forhånd. I lignelsen er det der på forhånd, 

At der veje.

At der er klipper.

At der er jord.

At solen er der med dens dejlige varm

og med dens brændende hede.

At sæden er der.

At sædekornet er der.

Hele verden og den måde den er organi-

seret på er der på forhånd.

Det er sikkert og det er urokkelig.

Og i denne verden, hvor det hele er der

på forhånd, der kan det ske, at noget sæd

falder i den gode jord og giver mange fold

tilbage.

Og sådan er menneskelivet vilkår. Det

urokkelige og uforanderlige er, at der er

uendelig meget, der er der på forhånd.

Vores forældre, bedsteforælder, alle vores

aner i hundrede – i tusinde – i utallige ge-

nerationer – det fortaber sig i det uende-

lige, men de har været der. Alle er vi i

familie med fortiden og dybet set med ska-

belsen. Det er urokkeligt og det urokkelige

er den klippegrund vi går på. Det urokke-

lige er den frugtbare muld, der giver livet.

Så livet er lang forandring, der bestan-

digt kan føde os udfoldelsen, glæden, lyk-

ken, kærligheden, fordi vi alle har vores

grund og base i den gode jord. Og den

gode jord, det er Gud selv. Vor himmelske

far og skaber. Den urokkelige, hos hvem,

der ikke er skygge og forandring. Ham, der

forkynder sig selv i det livende billede:

Jesus Kristus, Vor Herre.

Amen.
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Spørgsmålet om svaghed og styrke er også

et spørgsmål om sandhed. Sandheden af-

slører nemlig den falske styrke. Den for-

søger at ryste den facade, som mennesket

selv har bygget op og vil trække den vir-

kelighed frem, som findes gemt bag den.

Sandheden slider med at føre mennesket

tilbage til virkeligheden, og en del af vir-

keligheden er, at mennesket er svagt. Der

findes ingen andre slags mennesker end

svage mennesker. En af de store hemme-

ligheder ved at være menneske er, at vi fin-

der vores identitet, når vi finder vores

svaghed. Et menneske, der har fundet sin

svaghed, begynder at få brug for andre

mennesker. Det forstår, at det ikke kan

klare sit liv på egen hånd. Jo mere man

indser dette, desto dybere indser man be-

tydningen af at være afhængig af andre.

Man opdager sin afhængighed ved at indse

sin magtesløshed. At være afhængig af

andre er i virkeligheden det samme som at

være afhængig af kærlighed. Kærligheden

er det miljø, hvor det er meningen, at men-

nesket skal leve livet. Kærligheden er det

landskab, hvor svagheden føler sig

hjemme. 

Hvis et menneske lever i harmoni med

sin svaghed, har det også en udviklet sans

for sandhed. Det er realist og tilhænger af

det sande og hele væsen. Ydmyghed er

derfor en af realistens egenskaber. Et yd-

mygt mennesker har altid begge fødder

plantet på jorden og er netop derfor stærk.

Den, der forsøger at skjule sin svaghed ved

at lade, som han er noget, han ikke er, står

på lerfødder. Han udadtil virke mægtig, så

mægtig, at alle tror ham. Og det er netop

det, der er meningen. Men under den tilsy-

neladende styrke skjuler hans svaghed sig.

Omkring den har han skabt et røgslør, som

kun den meget klartseende kan gennem-

skue. Røgsløret kan for eksempel bestå af

lærdom, en stor mænge af kundskab. I

dette tilfælde bliver lærdommen en hin-

dring for visdommen. At vide for meget

kan føre til, at ydmygheden mangler. Et

lærd menneske tilegner sig ikke mere,

fordi det allerede ved alt. Heller ikke her

er det kundskaben selv, der er problemet,

men indstillingen til den. Virkelig kund-

skab fører til ydmyghed, når den mærker

sine grænser. Det siges, at jo mere lærd et

menneske bliver, desto mere ved det, at det

ingenting ved. Virkelig kundskab gør alle

mennesker ydmyge.

Den eneste vej til sandhed går gennem

accepten af svaghed. ”De raske har ikke

brug for læge, det har de syge”. Det sagde

Han, som vidste, hvad der findes i menne-

sket. Derfor ytrer den virelige styrke sig

først i en en sund bevidsthed om, at man

er syg. ”Sandheden skal gøre jer frie,”

sagde Jesus også. Sandheden befrier den,

som er villig til at møde sin svaghed. Sand-

heden vil få mennesket til at møde sin

magtesløshed der, hvor dets svaghed og

hjælpeløshed er. Det er derfor, sandheden

ikke bare er befriende, men også smertelig.

Det er hårdt at opdage noget i sig selv, som

man helst ikke vil konfronteres med. Der-

for har vi både brug for kærlighed og sand-

hed. Sandheden kan vi ikke møde, hvis der

ikke findes kærlighed, der passer på os, når

det gør ondt at møde sandheden.

Tommy Hellsten.

Sandheden afslører den falske styrke
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Konfirmation 2013
I år er der konfirmation i Vigerslev kirke søndag den 28. april og søndag den 5.

maj. Navnene på konfirmanderne vil blive offentliggjort på Moruds hjemmeside

morud.dk i slutningen af marts måned.

For vel er ordet om korset en dårskab for
dem, der fortabes, men for os, der frelses,
er det Guds kraft –  der står jo skrevet:

De vises visdom vil jeg ødelægge, de
kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.

Hvor er de vise henne, hvor er de skrift-
kloge, hvor er denne verdens kloge hove-
der? Har Gud ikke gjort verdens visdom til
dårskab? For da Gud i sin visdom ikke
ville, at verden skulle kende ham gennem
sin egen visdom, besluttede Gud at frelse

Pauli 1. brev til Korinterne 1.18-25
dem, som tror, ved den dårskab, der præ-
dikes om. For jøder kræver tegn, og græ-
kere søger visdom, men vi prædiker
Kristus som korsfæstet, en forargelse for
jøder og en dårskab for hedninger; men
for dem, der er kaldet, jøder såvel som
grækere, prædiker vi Kristus som Guds
kraft og Guds visdom. For Guds dårskab
er visere end mennesker, og Guds svaghed
er stærkere end mennesker.
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Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger
17. februar Ingen 10.15

24. februar 08.30 Ingen Kirsten Clement
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