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Gud lad os leve af dit ord 

som dagligt brød på denne jord 

 

Din bror er kommet. 

Og din far har slaget fedekalven. 

Det er svaret på det hvad-i–alverden-spørgsmål, der afslutter 

dagens tekst. En af de mest berømte tekster i vores nye 

testamente, nemlig lignelsen om den fortabte søn. 

Og det er vel først egentlig her, hvor lignelsen næsten er til 

ende, at vi sådan rigtig støder på noget, der er uventet. 

Overraskelsesmomentet, der ifølge en gammel sketch er en af 

grundpillerne i fortællekunsten. 

 

Og lignelsen om den fortabte søn er en fortælling. En helstøbt 

fortælling som vi kan finde rundt i, som vi kan se, hvad der er 

op og ned på, og hvor vi også inderst inde og langt hen ad 

vejen bliver nødte til at indrømme, at vi forstår tankegang og 

handlemåde hos begge sønner - også hos den søn, der drager 

udenlands. 

Men selvom lignelsen er let at forstå og velkendt, betyder det 

ikke, at dagens prædiken ligger lige til højrebenet, som det må 

hedde i disse VM-tider. 

For en prædiken over lignelsen om den fortabte søn kan meget 

let blive en prædiken over en prædiken. En banalisering af et 



budskab, der fuldt ud er godt nok i sig selv, og som for en 

gangs skyld står klart på såvel tromme- som nethinde. 

Nemlig budskabet: Gud er god. 

Det er det kontante og enkle budskab i dagens evangelium. 

Og det ved vi lige som godt i forvejen. I hvert fald, hvis vi har 

hørt om Gud i forvejen. 

For det er, hvad der bliver sagt i kirken hver eneste søndag. 

Gud er god. Og som vi netop har sunget det: Guds kærlighed ej 

grænse ved. 

Alle forandringerne i dagens tekst. Alt det, der gør, at der 

overhovedet kommer en fortløbende fortælling ud af lignelsen 

sker altså ikke med Gud. Han er den samme til evig tid. 

Forandringerne sker med mennesker. 

Og det er dem, vi godt kan følge. I hvert fald et stykke af vejen. 

 

Den yngste søn skulle ikke have gården. Sådan er det heller 

ikke i dagens Danmark. I dag er der færre og færre af sønnerne, 

der overhovedet skal have gården, men vi skal ikke mange år 

tilbage førend det var et billede, der slet ikke behøvede nogen 

kommentarer. 

Sådan var det bare. 

Derfor må og skal den yngste søn gøre noget andet. Han har 

ikke det kæmpe ansvar, er måske befriet fra mange byrder. 

Men han står til gengæld i den situation, som mange unge står i 

den dag i dag. 

At uanede valgmuligheder ikke er lig med uanet frihed. 

Fordi ethvert valg er lig med et fravalg af noget andet. 

Det kan godt friste til at udskyde beslutningen lidt. 



Og det er vel i bund og grund det, der er drivkraften bag den 

yngste søns handling. Selvom han så skyder valget lidt vel 

rigeligt. 

Vi fokuserer så let på hans tilsyneladende ligegyldige omgang 

med faderen og hans midler. Ja, det er ofte sagt i prædikener 

over denne tekst, at han faktisk gør faderen død i sine egne 

øjne, når han beder om at få arven på forskud. 

 

Men sandheden er, at han ikke siger noget om alt dette. Han 

beklager sig ikke over sin opvækst eller over faderens 

behandling af ham. 

Han går blot efter sin egen næse. 

Og bliver derved til et meget moderne menneske. 

Med livet foran sig. 

Vi følger ham som vi i litteraturen har fulgt mange som ham. 

Hvad enten det så var den unge Werther, Jørgen Stein eller 

Ole, der sad på knolden og drømte. 

Det går som planlagt i begyndelsen selvom ordsproget om at 

hvad der kommer let, det går let, allerede spøger i baggrunds-

billedet. 

Men han mister kontrollen, mister pengene. 

Og mister til sidst drømmen. 

Og håbet. 

Det eneste mennesker ikke kan undvære. 

Og så ligger bagklogskaben ellers på lur. 

Hos tilhørerne. Det gør den i dag, og det har den ikke mindst 

gjort, da Jesus første gang fortalte historien. Hans tilhørere 

vidste nemlig godt, hvad det handlede om, allerede, da Jesus 

begyndte med ordene ”En mand havde to sønner”. 



Det går nemlig altid galt i Bibelen, når en mand har to sønner. 

Det begyndte med Kain og Abel, fortsatte med Esau og Jakob 

og kulminerer så i dag altså med den udfarende og umoralske 

søn over for den moralske og dydige søn. 

 

Men vi skal passe på ikke at gå i fælden, skal vi. 

 

For selvom dagens pointe som sagt ligger lige til højrebenet, så 

er det alt for let at falde i den moralske grøft. Alt for let at 

fordømme. 

Alt for let at være bagklog. 

For måske er det slet ikke så let at se sig selv som den ældste 

søn heller, når det kommer til stykket? 

Se sig selv som den, der tilsyneladende altid gør det rigtige. 

 

”Kamp må der til, skal livet gro”, kan vi godt lide at synge med 

Kaalund i sangen ”Jeg elsker den brogede verden.” 

Men det var jo lige præcis det, den yngste søn gjorde. Han 

elskede verden og ville udforske den – kæmpe med den. Ja,han 

ville skabe en verden, men helt for sig selv. 

Fordi den verden, han var født ind i. Det fastlåste familie-

mønster, der gjaldt på den tid og som såmænd gjaldt indtil for 

få generationer siden jo tvang ham til at finde på noget. 

 

At han så går lidt vel rigeligt til den får være. 

Men noget skulle der altså ske. 

Og det gjorde der så unægtelig også. 

Indtil drømmen brast. 

Og han lå som han havde redt. 

Da først forstod han sin baggrund. 



Fordi man nu en gang kun kan tilegne sig sin baggrund i et 

opgør med den. 

Kun sådan kan man gøre den til sin egen. Og ikke blot til 

doven overtagelse. 

 

Gud er god. 

Det var det, vi slog fast fra begyndelsen i dag. Der spørges 

ofte, hvor det onde kommer fra, når Gud er god. 

Men der spørges sjældent, hvor det gode kommer fra. 

Som om det er undtagelsen. 

Det er det ikke! 

Men Faderen i dagens lignelse er god. Vi kan måske endda 

synes, han er for god. 

Der er i hvert fald ikke meget opdragelse og pædagogik i hans 

handlemåde. 

Men han kan rumme. Gud kan rumme. 

Og det er det vigtigste. 

Det er det budskab, kirken skal forkynde for alle de mennesker, 

der synes, livet kan være vanskeligt. Alle de mennesker, der 

hver dag skal vælge mellem utallige muligheder. 

Alle dem, der er bange for at vælge forkert. 

Man kan dårligt vælge mere forkert end den yngste søn gør i 

dag. Han var født til at skulle vælge, og han var nødt til at 

vælge. 

Han valgte. 

Og han tabte. 

Men han var stadig søn i huset. 

Der var overhovedet  ikke forskel på Faderens kærlighed til 

ham før og nu, og der var overhovedet ikke forskel på Faderens 



kærlighed til ham og til den ældste søn, der hele vejen havde 

arbejdet ude på marken uden at bede om så meget som et kid. 

 

Der er også nogen, der synes, han er for meget. 

 

Derfor er lignelsen om den fortabte søn blevet så berømt.  

Fordi den på den ene side fortæller for os, at vi altid er 

velkomne hos Gud, uanset hvor vi kommer fra og hvad vi 

bærer med os. 

Men samtidig også fortæller os, at fortabelsen lurer hos os selv, 

hvis vi ikke tør tage imod budskabet.  

 

Den yngste søn havde forberedt talen om sin egen foragt for sig 

selv. 

Men den kunne ikke bruges. 

Det er ikke ved at foragte os selv, vi bliver budt velkomne i 

Guds rige. 

Det er ved at turde stole på, at vi er elskede. 

 

Heldigvis har Gud selv vist os vejen. Det har han gjort ved 

døbefonten, da vi for første gang fik lov til at kalde Gud, vor 

Far. 

Og det gør han ved nadverbordet, hvor det fortælles for os, at 

Gud ikke sparede det bedste han havde, men slagtede 

fedekalven langfredag, for at vi kan få del i påskemorgens 

festmåltid. 

Det spørgsmål, der altid bliver stående tilbage, når vi har hørt 

beretningen om den fortabte søn – eller de fortabte sønner – er 

om den ældste søn gik med ind til festen. Det spørgsmål sendes 

vi altid tilbage til hverdagen med. 



For at det hele ikke skal blive letkøbt og selvfølgeligt. 

Gud er god. 

Men der skal ikke være helt ro. 

Det er der aldrig, hvor Gud er på færde. 

For han vil os. 

Vores bror er kommet 

Og hans far har slagtet fedekalven. 

 

AMEN 

 

  


