Såmannssøndag 2019
Matt 13,24–30 – Ugress og hvete
Forberedelse
−
−
−

La det bli stille rundt deg og inne i deg.
Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk eller synge/lese en salme, f. eks. Norsk
Salmebok nr. 511: En dag skal Herrens skaperdrømmer møte.

Lesning
−
−
−
−

Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.
Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.
Noter ting du legger merke til i teksten.
Finn et nøkkelord i teksten og lær det utenat.

Til teksten

Dette er en av i alt fem liknelser som Jesus forteller om himmelriket. Jesus sier at himmelriket er lik
en åker der en mann har sådd korn. Men der vokser også ugresset opp, side om side med hveten.
Ordet ugress viser trolig til en giftig art som likner på hvete når den spirer. Litt senere i kapittelet gir
Jesus disiplene en forklaring på hva denne liknelsen skal bety. Det er typisk at Jesus forteller
liknelsen i full offentlighet, mens forklaringen blir gitt til disiplene i enerom. Jesus gir hvert enkelt
element i fortellingen en klar betydning. Les i vers 36–43 hvordan Jesus tyder liknelsen.
Markusevangeliet har i stedet for denne teksten liknelsen om såkornet som vokser av seg selv.

Innlevelse

Hvis du er et hagemenneske, kjenner du kanskje kløen hver gang et kraftig ugress stikker hodet opp
mellom de andre plantene i bedet. Verken bonden eller du liker ugress. Men det gode du har plantet,
trenger tid på å vokse fram. i begynnelsen ser du kanskje ikke forskjell på ugress og god plante
engang. Hvordan kan du da luke bort ugresset? Smak på ordet «himmelriket». Hva ser du for deg når
du hører dette ordet? Se for deg åkeren som et konkret bilde. Se den ligge der med alle sine vekster.
Blandet inn mellom det gode som vokser og skal bli til velsignelse, finnes også muligheten for at det
som ødelegger, det onde, får plass. Hvilke paralleller ser du til din egen virkelighet og ditt eget liv?
Hvor er denne åkeren og hva vokser på den? Kan det være at åkeren finnes inni deg selv? Kanskje
erfarer du at både godt og ondt har kommet til deg i livet. Kjenn etter hvilke valgmuligheter du har.
Prøv å finne det gode som spirer der, selv om en fiende forsøker å ødelegge for deg.

Bønn

Be om at det gode må seire i livet ditt. Be Jesus om å verge deg mot alt som er ondt.

Handling

Vi er skapt til det gode. Tenk gjennom hvilke muligheter du har til å gjøre det gode. La noen rundt
deg få oppleve noe godt fra deg i dag.

