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Lad tidens hjul omdrive, 

Lad veksle dag og nat, 

Men lad, o Gud, os blive 

Fast på dit hjerte sat! 

 

Netop som vi troede. 

Netop som vi mennesker var sikre på, at foråret ville komme 

tidligt i år og var begyndt at bekræfte hinanden med gule 

erantis, blev vi pakket ind i naturens store dybfryser, med 

temperaturer som vi skal mange år tilbage for at se magen til. 

Vi måtte lade os overraske. Endnu en gang. 

Det er de umiddelbare vilkår på denne søndag med det 

mærkelige navn Seksagesima. Navnet der betyder den 

8.søndag før påske. Og selvom det så ser ud til at vinteren 

linder sit tag netop i disse dage, har vi endnu en gang lært at 

selvom dagene længes, kan det godt være, vinteren strenges. 

Og at, når det gælder vintervejret,  kan vi stort set ikke gøre 

andet end at se til. 

Vi kan skrue op for varmen, og vi kan se måleren tage fart. Vi 

kan tænde lys og rykke sammen i sofaen. Vi kan rydde veje og 

fortove for sne og is. 

Men vinter er og bliver det. Det er det store perspektiv, og det 

kan vi ikke gøre noget ved. 



Videnskaben belærer os om, at det er mødet mellem varme og 

kulde, der giver os vores klima. Somme tider sejrer varmen og 

somme tider kulden. Børnene ønsker snevejr – de voksne at 

spare på energien. 

Men det er også selve mødet mellem varme og kulde, der giver 

os nedbør og vækstbetingelser. Uden regn kan kornet i jorden 

ikke vokse op og blive til aks.  

Af sig selv. 

Uden kampen bliver livet til en ørken. 

Uden nattekulden kan frugten i efteråret ikke få farve og smag. 

Vi er afhængige af klimaet. 

Som vi er afhængige af vækst.  

Livsvækst. 

Varme og kulde kan også mødes mange andre steder end lige 

præcis i klimaet uden for vore vinduer. Der er mange 

situationer i vores liv og færden, der kan anskues fra en lys og 

en mørk vinkel og der er mennesker, der er bedst til det ene 

eller bedst til det andet. 

Sådan er det blandt mennesker, og derfor har det også været 

sådan igennem hele kristendommens historie. Lys og mørke, 

varme og kulde har på skift behersket scenen. 

Dagens evangelium handler om Gudsriget. Guds rige lignes 

ved et frø sang vi her før prædikenen. Kristendommens 

budskab tager udgangspunkt i, at Jesus blev sendt til verden 

som Guds søn for at genoprette og genskabe pagten med Gud. 

Det er budskabet om, at det er lyset og varmen, der sejrer som 

det er lyset, der sejrer når vinteren må slippe sit tag til sidst, 

hvadenten det så bliver om nogle dage eller om nogle uger. 



Men selvom det er og bliver udganspunktet for evangeliet, så 

har det kristne budskab gennem hele kirkens historie alligevel 

været anskuet vidt forskelligt. 

Det har den danske præst og forfatter Johannes Værge 

beskæftiget sig med i en ny bog med titlen ”Det betroede 

menneske”. 

Johannes Værge, der gennem 19 år var præst ved Københavns 

Domkirke og derfor blev en kendt stemme i radioens 

morgenandagter, tegner i denne bog to linier tilbage til den 

gang kristendommen var ny. Dengang mennesker skulle til at 

fortælle mennesker, hvad kristendom var. 

Det kan man enten gøre ved at fortælle, hvorfor mennesket 

havde brug for kristendommen eller ved at fortælle, hvad 

kristendommen gør for mennesker. Det siger sig selv, at ingen 

af delene kan undværes, men man kan lægge vægten 

forskelligt. 

Den retning, der ville lægge mest vægt på lyset i  kristen-

dommen vil som udgangspunkt holde fast ved gudstjenesten. 

Ved det, der senere skulle komme til at hedde ”den levende 

menighed”. At det er i gudstjenestens nærvær i lovsang og ved 

døbefont og nadverbord, vi først og fremmest hører budskabet. 

Her lægges det til, som mennesket har mistet, og vi kan gå ud 

fra gudstjenesten som fornyede, befriede mennesker med Guds 

velsignelse. 

Tager man derimod udgangspunkt i mennesket så tales der 

meget om menneskets mangelfuldhed. Om begreber som 

syndefald. Det er det begreb, der i vores bibel er fortalt ved 

beretningen om, at slangen fristede Eva til at spise af æblet fra 

livets træ og gav Adam det samme æble. 



Altså at mennesket har fejlet, ja nærmest har begået en 

forbrydelse mod Gud. 

At vi egentlig skulle straffes for , hvad vi har gjort, men at Gud 

i Jesus Kristus er trådt i vores sted og har taget skylden på sig. 

Det får vidt forskellige konsekvenser for menneskesyn og 

Gudsbilleder om man lægger vægten på Guds godhed eller på 

menneskers dårligdom. 

Og det får vidt forskellige konsekvenser for begrebet som, 

skyld, straf, tilgivelse. 

For begreber som lov og ikke mindst dom. 

Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, 

for høsten er inde. 

Sådan citerer evangelisten Markus i dag Jesus i lignelsen om 

sædekornets vækst. 

Denne sætning er, hvis man lægger hele vægten på menneskets 

uformåenhed, traditionelt blevet opfattet som en henvisning til 

den dom, vi tror skal komme ved verdens afslutning. Der, hvor 

tankerne fra de gamle kalkmalerier om at fårene skal skilles fra 

bukkene stadig er lyslevende iblandt os. 

Set sådan kan dagens tekst skabe frygt og angst. Også selvom 

vi får at vide, at Gud er trådt i vores sted. 

Men denne tankegang ryger så let ind i vores dagligdag, fordi 

vi er blevet så vante til, at tingene afhænger af os. Det gør de jo 

mange steder i vores liv, familie og arbejde. Vores daglige 

verden. Alle de steder, hvor der regnes med øje for øje og tand 

for tand. 

Men dagens evangelium handler ikke om vores hverdag.  

Det handler om Gudsriget.  

Det er Gudsrigets overflod Jesus taler om i dag. Går vi nogle få 

vers tilbage i Markusevangeliet til det, der kommer før den 



tekst, vi hører i dag så fortæller Jesus lignelsen om 

sædemanden, der spreder kornet vidt og bredt til højre og 

venstre. 

Vel falder der noget på stengrund, vel falder der noget på 

vejen, vel falder der noget blandt ukrudt. 

Men der er nok af det. 

Sådan er det også med Guds rige, hører vi i dag. Det er som  

eet af de allermindst frø, der findes, nemlig sennepskornet, der 

alligevel kan vokse op og blive til en stor plante  - også større 

end de bliver på vore gule forårsmarker. 

Guds rige lignes ved et frø – det mindste man kan finde. 

Alligevel kan det vokse op og blive stort. Midt i blandt os. 

På de mest overraskende steder. 

Vi kender alle eksempler på, at planter kan trives på steder, 

hvor vi mindst havde ventet det. Samtidig kender vi nok også 

de fleste af os til, at planter, vi synes, vi havde givet de bedste 

betingelser ikke bliver til det, vi havde regnet med. 

Derfor lignes Guds rige ved et frø. 

For netop én gang for alle at tage ansvaret for selv at skabe 

Gudsriget på jorden fra os. Enten ved at pålægge os strenge 

regler eller ved at tordne om vore manglende evner. 

Selvom videnskaben i dag kan fortælle os meget om, hvad det 

er, der sker inden i et frø, når det spirer, så må de allerfleste af 

os dog overlade det til vind og vejr, til varme og kulde at sørge 

for væksten, når først vi har lagt frøet i jorden. 

De gamle lærte at lægge menneskefrøet i jorden ved at bære 

det til dåb. At bære frem for Gud for at bede Ham sørge for 

væksten. 

De lærte også, at væksten kan blive meget forskellig. Den 

lærdom og den visdom deler vi med dem den dag i dag. Men 



Gudsrigets vækst på jorden er én gang for alle budskabet om, at 

den sammenhæng mellem synd, straf og ansvar, som vi 

mennesker så alt for let stiller op over for hinanden blev 

nedbrudt af et kors langfredag. Og at vi derfor én gang for alle 

har fået et sted at kaste al vor smerte. 

Fordi Guds rige lignes ved et frø kan vi gå fra gudstjeneste som 

genoprettede mennesker. 

Som frie mennesker. 

Vi kan – til trods for kulde og varme -  gå ud og give videre, 

hvad vi selv har modtaget i mødet med Guds rige ved døbefont 

og nadverbord. Ved indbydelsen til at lade kornet gro af sig 

selv og ikke ved alle vore spinkle kræfter. 

Vi kan  gå ud og lade fuglene bygge rede i vore grene. 

 

AMEN   

 


