
 
 

Kraften i sæden 
Nr. 244 - søndag den 02.12.18 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
1 Peter 1,23-24: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en 
uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; 24 for alle mennesker er 
som græs, al deres herlighed som markens blomster. 
Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. 
Det er dette ord, som er forkyndt for jer. 
 
”Uforgængelig: varig, bestandig, evig, permanent, udødelig…” 
 
Lignelsen om sædemanden 
 

Findes i 3 evangelier: Matt 13, 4-23 / Mark 4, 4-23 / Luk. 8, 4-18: 
 
Såsæden er Guds ord - ordet om riget - GUDS RIGE 
- såede over det hele uanset jordens tilstand, vi er kaldet til at så… 
 
Matt 13, 4-23 (HvD) 
 

1) På vejen vers 19 
2) På klippen vers 20-21 
3) Mellem tidslerne vers 22 
4) Den gode jord vers 23 
 
4 kendetegn på den gode jord Luk 8, 15 
 

1) hører ordet (læse) og forstå det 
Du må sætte dig selv der hvor du kan høre ordet 
Høre det og tager imod det og forstår det, som en åbenbaring. 
 

2) bevare det i et smukt og godt hjerte  
Bevare: ikke miste det – hold det for øje ”i et smukt og godt hjerte” Kultiverer 
dit hjerte/karakter, vi må give det optimale vækstbetingelser. 
 
Min søn, lyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, 
lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; 
for det er livet for den, der har fundet det, 
lægedom for hele hans legeme. (Ordsp 4, 20-22) 
 
Vores liv må formes af det ORD 
 

Holde os tæt til hans ord og tanker!  
Processen under jorden. Det skjulte liv – det der ikke ses af andre.  
 
v23 Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. 
 
3) er udholdende  
- også i modgang. Fakta: der vil komme modgang/lidelse - hvor mange gi’r op! 
 
4) bærer frugt  
30-60-100 gange så meget, som der var sået. Frugt er synlig / gerninger 
 
HvD: ”Derfor bærer det frugt i deres liv” - fordi vi hører ordet, 
bevare det i et smukt og godt hjerte, er udholdende 
 
Nøglen til et frugtbærende liv er afhængighed af Ham - skilt fra ham kan vi slet 
intet gøre 
 
Ethvert sædekorn indeholder liv. Det vil ”producere” efter sin egen art 
 
Sæden: ORDET 
Ordet om: RIGET (Jesus) 
Marken: VERDEN – der hvor det såes… 
 
Når vi tager imod Ordet (Jesus)  
Ordet gør noget ved os, så vi bliver rigets børn = vi bliver sæden 
Så Gud kan så os i marken – i verden (Mark 4, 21-23) 
 
Kraften i sæden - som et sennepskorn – Matt 13, 31-32 
 
Kraften i hvedekorn bliver lagt ned i jorden og dør Joh 12, 24-25 
 
 
 
 

Forslag til samtale : 
• Hvad betyder det at være genfødt af en uforgængelig sæd?  
  1 Peter 1, 23-24 
• Hvad blev ”levende” for dig da du læste/hørte lignelsen om    
  sædemanden? 
• Lukas tilføjer mere omkring ”den gode jord” Luk 8,15 
  - hvad siger det dig? 
• Hvordan kan vi vedblive at være ”den gode jord”? 
• Hvordan kan vi blive effektive ”sædemænd/kvinder”? 
 


