
TANKER I EN SÅTID 

 

Den er her igjen, umiskjennelig som alltid, våren - 
med klangskifte i natur og sinn. Våren som jager 
vekk de moll-stemte klanger i menneskesinnet og 
skaper rom for lysere og lettere toner. Kanskje den 
skjønneste og mest underfulle av alle årstider - og 
den travleste. Mennesker travelt opptatt med alle 
slags gjøremål - i hagen på åkeren eller hvor det 
måtte være. Det gjelder å sikre høsten på best 
mulig vis. For da skal vi høste fruktene som skal gi 
næring til fortsatt eksistens. Helt nødvendig, 
naturligvis. 
Men hva med næringen til vårt åndelige liv? 
Vårt liv med Gud?  
 

 Jesus snakker som kjent ofte i bilder for å illustrere de åndelige sannheter til 

mennesker som er mest opptatt med nuet og med å sikre høsten. Vi kjenner liknelsen 

om såmannen (Matt.13,1-9). Når disiplene spør Jesus hvorfor han taler i lignelser, så 

viser han til en profeti hos Jesaja (Jes. 9,60: Dere skal høre og høre men ikke forstå, se 

og se, men ikke skjønne. 

 Er vi mennesker så sløve åndelig sett, som Jesus sier, at vi ikke ser med øynene. 

ikke hører med ørene, og ikke forstår med hjertet? Ja, dessverre må vi innrømme at en 

stor del av oss er så opptatt med nuet, vår fysiske opprettholdelse - og enda verre - av å 

få dekket våre kunstige behov, at det blir smått med rom igjen til Guds ord. 

 Vi hører ofte Guds ord uten å få riktig tak i det. Vi er så opptatt av andre tanker 

og interesser. For det er viktig at vi forstår Guds ord. (Matt.I3,19) slik at det ikke bare 

blir noe vi slipper til noen ganger i året for å skape høytidsstemning. Det er ikke 

mangler på evner og forstand som gjør at vi ikke forstår Guds ord rett. Bibelens 

budskap er for alle og enhver. Derfor kan vi alle forstå Guds ord. Men vi må ville det. 

 Dernest må Guds ord få anledning til å feste rot i hjerte og samvittighet slik at 

en blir så utholdende at ingen greier å rive det ut. En må altså, stadig tilføre åndelig 

næring. For å få tid til det trengs det en omprioritering av livsverdier - da kommer 

tiden av seg selv. Guds ord er sterkt nok. Greier vi ikke å holde liv i rota, så ligger i 

alle fall ikke feilen i Guds ord. 

 Et menneskes forhold til Gud blir et resultat av måten det mennesket tar imot. I 

lignelsen om såmannen taler Jesus om de mennesker som tar imot ord på den rette 

måten (v.23). Det viktigste er at en hører ordet og forstår det. Ikke slik at en skal forstå 

alle spørsmål og kjenne svaret på alle verdens gåter ved å ha forstått Guds ord riktig. 

Nei, Guds ord vil si at en gir det rom i sinn og hjerte slik at det får virke akkurat der. 

Når det skjer, kommer en inn i en sjelelig prosess som bringer fram i bevissthetens all 

den styggedom en går med i tankene, og all den svikt og forsømmelse en begår i 

forhold til sitt arbeid, sine nærmeste og sine medmennesker. Da blir en liten i egne 

øyne og føler seg fortapt. 

 Men det er håp. Det er en vei ut av uføret. Jesus sier til oss: «Jeg er veien, 

sannheten og livet.» Er ikke det grunn god nok til å tenke mer på de «hellige frukter» -

-- også i en travel vårtid?  
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