
Hvad der siges og hvad der skal gøres

af  Nana Hauge
En  af  de  smukkeste  udtryk  for,  hvad  kristentro  er,  findes  i  Grundtvigs  salme  om
kirkeklokken,  hvor det  hedder: ”Gennem jorderig  går  himmelrøsten/Kalder  til  sin  hvile
sjælen ind.”

For der siges to ting til os. Nemlig at vores sjæl trænger til hvile. Det gør den, fordi det er
sådan, at vi skal leve et menneskeliv, vi ikke magter. Vi rækker efter noget, vi ikke kan nå. Vi
vil gerne gøre det gode, men vi kan ikke. Vi lover så meget. Men vi kan ikke holde det. Vi vil
stå fast, men vi glider. Vi vil leve, men vi skal dø. Vi bygger i mørket og dødens skygge.

Det næste, der nu siges, er at der er en som vil og kan give os den hvile, vi trænger til.
Nemlig vor Herre Jesus Kristus. Gud har givet os denne mulighed. Og han har meddelt os
det så enkelt, barnligt og enfoldigt, at selv spæde kan forstå det: Kom til mig, og jeg vil give
jer hvile. Kom til mig, og du skal leve evigt.

Der er derfor to ting du skal gøre. Det ene er: Du skal indrømme, at du er løbet tør. At du
ingenting har. At du har forkludret alting. At du er nødstedt. At du kun har det fattige hjerte
med dets længsler og knuste håb. Med dets sorger.

Det er jo det Maria kommer og siger til Vorherre til brylluppet i Kana. Hun siger: De er
løbet  tør.  Vinen er  sluppet  op.  Det  vil  sige:  De mangler  glæde.  Håb.  De er  i  nød. Du
mangler altså vinen. Du mangler det,  der skal til  for at fuldende festen. Du tørster.  Du
sulter. Så det skal du indrømme. Det er det ene.

Det andet er, at det du skal gøre er: at tage. Tage imod. Al den retfærdighed, godhed og alt
det håb, Jesus har skaffet dig. Det skal du tage imod. Du skal vide, at du får komplet og
fuldstændig fortjeneste for det offer Jesus har bragt.

Det er, hvad det er at være kristen: At komme til Gud og sige, at du mangler noget. Og han
vil give dig Jesu retfærdighed, godhed, håb, kærlighed, skønhed og glæde. I verden er det så
ofte omvendt. Der er det så ofte sådan, at du skal yde for at nyde. Men her skal du bare tage
imod. Det er alt, du skal gøre.

Sådan vil Vorherre, at så mange som muligt skal se hans milde ansigt og vide, at de er hans
børn. Det er hans vilje, men Han sætter ikke sin vilje igennem ved et diktat eller en ved
magtovertagelse. Han lokker heller ikke med falske løfter om sikkerhed og lykke og lyse
nætter. Nej han siger: elsker du mig? Gør du det? Vil du følge mig ind i mit rige? Vil du det?

Så det er det, du skal gøre. Du skal elske ham alene, og du skal gå ind i Hans rige. Du skal gå
ind i vingården. Du skal være hans vingårdsarbejder, Alle kan være med til arbejdet i Hans
vingård. Hvad enten man blev kaldet tidligt eller sent. Alle er indbudt. Ingen behøver at stå



udenfor. Der er ingen, han ikke kalder på. Der er ingen, Han ikke kan bruge, og der er ingen
gerning, ingen indsats, der er for lille eller for ringe til Hans vingård.

Og det er Guds nåde – at vi ikke skal stå ledige på torvet. At vi ikke behøver det. At vi
kaldes ind til vingården. At vi skal gå ind til Guds rige som hans medarbejdere. Som hans
betroede. Som hans husholdere. Og så arbejde der. Det er Guds nåde, at han vil bruge os
der.

Og nu det allersidste. Hvad sagde Maria bagefter? Efter at hun havde bedt Jesus gøre vand
til vin: Hun sagde: Gør hvad end han siger til jer. Alt hvad han siger – det skal I gøre.

Og det er det, vi skal. Vi skal gøre alt det, Han siger til os. Han har sagt, at vi skal våge og
bede, så det skal vi gøre. Han har sagt, at vi skal høre Guds ord og bevare det, så det vil vi
gøre. Han har sagt, at vi skal elske hinanden som han har elsket os. Så det skal vi gøre.

Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om
at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren.
Sådan har Han sagt. Så det skal vi gøre. Han har sagt, at vi skal døbe. Så det skal vi også
gøre. Og Han har sagt, at vi skal huske Ham ved at gå til alters. Alt dette skal vi gøre.
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