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Styrk mig, lær mig, lad mig blive 
Tålig, trøstig her i live, 
Bedre mig hver dag og stund! 
Jesus mig alt godt tilføje, 
Gid jeg har et vagtsomt øje 
På det mig betro’de pund! 
 
Da der for et par år siden udkom en ny oversættelse af Det nye 
Testamente på, hvad der af udgiverne kaldes ”nudansk,” fik 
den navnet  ”Den nye Aftale.” Dette navn valgte man fordi 
ordet ”testamente” blandt mennesker har en ganske bestemt 
betydning, der måske ikke i moderne ører umiddelbart synes at 
have noget med Gud at gøre. Derfor måtte man finde på en ny 
betegnelse for det forhold mellem Gud og mennesker, der 
kommer til udtryk i evangelierne om Jesus Kristus.  
 
At finde på et nyt ord i den forbindelse kan der siges meget 
godt om; Naturligvis er man nødt til at tale et sprog, der kan 
forstås, når man skal fortælle om Gud. Sådan har det været til 
alle tider. Bibelen er blevet oversat igen og igen siden ordene 
blev oversat første gang på pinsedagen i Jerusalem. 
 
Men når det så er sagt, skal man også være opmærksom på, 
hvad man samtidig gør. For Guds sprog og menneskers sprog 
er nu engang ikke altid det samme. Der er stor forskel på at 



høre Gud tale til mennesker, og så at høre mennesker tale om 
Gud og mennesker på menneskesprog. 
 
Men lad os nu forlade oversættelsen i den nye aftale, for det er 
ikke meningen her at påstå, at den ikke taler om Gud. Den 
skulle sådan set blot bruges til at bringe begrebet ”aftale med 
Gud” på banen. 
 
Og det skulle den, fordi det er det, dagens evangelietekst 
handler om her på søndagen med det mærkelige navn 
Septuagesima. Den 9.søndag før påske. 
Den dag, hvor vi hører, at Gud i skikkelse af en vingårdsejer 
laver aftaler med mennesker. 
Bliver enig med mennesker fra morgenstunden af. 
 
Fra begyndelsen. 
I lignelsen om vingårdsmanden. 
 
Der er mange steder i vort liv, hvor vi laver aftaler med 
hinanden. Nogle formelle og skriftlige andre mere usagte. 
At lave aftaler mellem mennesker handler som regel om at 
begge parter møder op med ønsker og krav og så når frem til et 
resultat, der skaber den størst mulige tilfredshed over hele 
linien. 
 
Kunne det være et ønske for vort liv en gang for alle også at 
lave sådan en ligebyrdig aftale med Gud om, hvordan vores liv 
skulle være? 
At vi skulle begynde vort liv med være enige med Gud og så få 
et liv i tryghed alle dage. 



Måske kunne det i første omgang lyde fristende. 
 
Men sådan er det ikke. 
Det er ikke sådan, vi kender vores liv. Og det skyldes ene og 
alene det faktum, at vi intet har at stille op med over for Gud. 
Ikke ved livets begyndelse 
Og heller ikke midt på dagen. Ligegesom arbejderne på torvet 
intet har at stille op med ved dagens begyndelse. 
De må blot vente. 
Og kan ikke stille spørgsmål på torvet. 
Spørgsmål, der blandt mennesker ellers kunne lyde: 
-”Hvorfor tager vingårdsejeren ikke bare hele flokken med sig 
hjem fra morgenen af?” 
-”Hvorfor skal han komme igen og igen gennem hele dagen og 
først hente de sidst en time før fyraften?” 
Det er sådan et spørgsmål, vi naturligt kunne finde på at stille 
til dagens tekst, når vi bruger menneskeord om den. 
Og det er spørgsmål, vi let stiller til livet selv. 
Spørgsmål, der handler om retfærdighed. 
Menneskers retfærdighed over for Guds retfærdighed. 
Men det er og bliver forskelligt sprog selvom det er det samme 
ord. 
 
Derfor er der opbrud i alle spørgsmålene. 
 
I en verden, hvor det er sådan med sproget, er det ikke 
underligt, at et sprog som det, dagens evangelietekst bruger 
kommer til kort. I en verden, der føles uoverskuelig har det til 
alle tider været en reaktion at trække sig ind i sig selv. At hytte 
sig selv og sit eget skind. 



På det positive verdenssprog hedder dette individualisme. 
Den verden, hvor du selv skaber såvel dit køkken som dit liv. 
Den verden, hvor et begreb som frihed dækker over 
muligheden for at gøre som man vil. 
Og kan mennesker ikke blive enige med mennesker om, hvad 
ord som frihed og retfærdighed betyder, kan vi da slet ikke 
blive enige med Gud. 
 
Vi kan ikke møde op med noget over for Gud. 
 
Derfor er det alene Gud, der har frihed til at gøre som han vil. 
Mennesker har den ikke i virkeligheden. 
Og mon ikke det er en del af forklaringen på den utilfredshed, 
der så tydeligt lader sig spore i verden i dag til trods for alle de 
muligheder, der angiveligt er til stede for at gøre som man vil. 
Der mangler bevidstheden om, at selvom man er i verden, så  
har vi ikke selv skabt den verden, vi mener at kunne gøre som 
vi vil med og i. 
Selvom man kan lave aftaler alle de steder, hvor menneskelig 
retfærdighed gælder, så kan man ikke lave aftaler der, hvor det 
er Guds frihed, der gælder. 
 
Lige præcis der er man bundet. 
 
Men også kun sådan kan man blive virkeligt fri. 
De mennesker, der blev stående på torvet da de første drog på 
arbejde i vingården kunne da strengt taget gøre som de ville. 
Allligevel blev de stående på torvet og håbede. 
For de var bundet. For eksempel af ansvar og forpligtelse på 
deres familie. De skulle skaffe føden. 



At tage muligheden for mening i livet fra et menneske er at 
gøre det virkeligt ufrit. 
Også selvom det derved får tid nok til at gøre som det vil. 
Det har vi glemt når valgene bliver vilkårlige og intet er bundet 
af andet end ens egne ønsker til livet. 
Ens egen ret til at klage over behandlingen. 
 
Det kan synes logisk nok for os, at de arbejdere, der var blevet 
kaldt på arbejde om morgenen beklager sig, da de ser, hvilken 
løn de sidstankomne får udbetalt.  
 
Men i virkeligheden havde de lige præcis fået en aftale med 
Gud. 
En livsaftale om mening med livet. 
De havde bare ikke selv sat betingelserne. 
For det kan vi ikke. 
 
Vi kan stille spørgsmålene. Vi kan se os omkring i verden og i 
vort eget land og vore egne omgivelser. Vi kan finde det ene 
eksempel efter det andet på menneskelig uretfærdighed. 
Hvilket mønster er det dog sygdomme og ulykker rammer 
efter? 
Hvad er meningen? 
Men vi kan ikke selv finde svarene, og vi kan ikke bruge 
svarene til noget. 
Vi kan kun stille spørgsmålene. 
Sådan er aftalen med Gud. 
 
Til gengæld kan vi tro på og leve på, at han holder sin del af 
aftalen. 



Det ser vi af den nye begyndelse påskemorgen. 
Er dit øje ondt, fordi jeg er god? 
Sådan spørger vingårdsejeren i dag. 
Har jeg ikke lov til at gøre som jeg vil med det som er mit. 
 
Det er det svar, vi får fra Gud, hver gang vi stiller op med vores 
egen krænkede uretfærdighed. Det var det svar Job fik i det 
gamle testamente og det er det svar arbejderne i vingården får i 
dag. 
 
Vi kan vende ryggen til. Vi kan erklære, at det svar vil vi ikke 
lade os nøje med. 
 
Men vi får intet andet svar. 
 
Og vores eneste mulighed for at komme til tro er at bøje os for 
den kendsgerning at livet tilhører Gud. 
Men at vores liv til gengæld samtidig tilhører en Gud, der er 
god også selvom mennesker ikke er det. 
 
Det er derfor, han kalder os ud, hver gang vi står på torvet med 
alle vore talenter og krav. 
Det var derfor han kaldte sin egen Søn ud fra døden og 
ufriheden, da langfredag blev til påskemorgen. 
 
Det kan vi lade være nok for os. 
Det er den aftale Gud har gjort med mennesker. 
Ved døbefonten. 
Det er en aftale, der ens for alle mennesker, netop fordi den 
ikke afhænger af vores indsats, men af Guds. 



Den Gud, der vender tilbage til torvet igen og igen, fordi vi 
mennesker har brug for at blive kaldt ud igen og igen. 
 
Ikke kan leve vort liv i frihed uden at blive kaldt på. 
 
AMEN  
 
 
 
 


