
Bibelsamtale, uke 19 2020 Såmannen 
 
Matt 13, 1-23 
Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen.  2 Det samlet seg så mye folk 
omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden sto inne på 
stranden.  3 Og han talte til dem i mange lignelser og sa: 
        «En såmann gikk ut for å så.  4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og 
tok det.  5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi 
jordlaget var tynt.  6 Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå 
rot.  7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det.  8 Men noe falt i 
god jord og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som ble sådd.  9 Den som 
har ører, hør!» 
 
Hvorfor Jesus taler i lignelser 
10 Da kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» 11 Han svarte: 
«Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 12 For den 
som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han 
har. 13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser uten å se, de hører uten å høre eller 
forstå. 14 På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt: 
           Dere skal høre og høre, men ikke forstå, 
           se og se, men ikke skjelne! 
           
    15  For dette folkets hjerte er blitt fett, 
           tungt hører de med ørene, 
           og øynene har de lukket til, 
           så de ikke kan se med øynene, 
           ikke høre med ørene, 
           ikke forstå med hjertet 
           og ikke vende om, 
           så jeg får helbrede dem. 
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 17 Sannelig, jeg sier dere: 
Mange profeter og rettferdige ønsket å få se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre 
det som dere hører, men fikk ikke høre det. 
 
Jesus forklarer lignelsen om såmannen 
18 Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes: 19 Hver gang noen hører ordet om 
riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det 
som ble sådd ved veien. 20 Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot 
ordet med glede når han hører det. 21 Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han 
møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. 22 Det som ble sådd 
blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens 
bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt. 23 Men det som ble sådd i den gode jorden, det er 
den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble 
sådd.» 
 
 
 
 
 
 



Oppskrift: Her er en svært enkel versjon av den klassiske Lectio Divina. Før dere starter:  
 
Avklar hvem som er gruppa. Er det familien? Er du husstand med kun én person kunne du 
avtale med noen andre at dere møtes på en digital plattform (Facetime/ Teams/ Zoom/ 
messenger) for å gjøre dette sammen.  
 
1) Les bibelteksten høyt 1-2 ganger.  
 
2) Hver enkelt får noen minutter (1-15 minutter, avhengig av gruppens størrelse/ alder / 
kjennskap til hverandre/ setting o.l) til ettertanke, bønn og refleksjon. Hvordan er 
hendelsesforløpet – er det noe du særlig legger merke til? Var det noe i teksten som særlig 
rørte ved deg? Dvel ved teksten. Hva trådte fram? Et ord? En setning? Et uttrykk? Hva landet 
i deg?  
 
3) Del med hverandre: Ha lyttegruppe: Det betyr at man tar runden i «kretsen» og alle får dele 
noe de er komfortable med. Etter at alle har delt kan dere ev. samtale videre om noe som ble 
viktig etter at vi har lyttet til hverandre.  
 
4) Avslutt enkelt med bønn: Fader Vår/ at én ber/ at hver enkelt skriver eller tegner en 
bønnelapp som legges i en bønnekrukke. Denne kan så bes for/ at dem som vil får be 1-2 
enkle bønnesetninger hver. Kanskje har dere andre måter dere trives med å be sammen på. 
 


