
Sønnen, der stak af 
Genfortælling af lignelsen Den fortabte søn (Lukas 15, 11 - 32) 
 

DER VAR ENGANG en bondemand, der havde to 
store sønner, Han var rigtig glad for dem begge 
to, og de hjalp til med at så og høste og passe alle 
dyrene på bondegården.  
En dag kom lillebror hen til sin far og sagde: 
- Far, giv mig lige de penge, jeg alligevel skal have, 
når du dør! 
Bondemanden havde ikke lyst til at give lillebror 
en masse penge, men han gjorde det alligevel.  
- Fedt, mand, sagde lillebror, og så stak han af 
med alle pengene.  
 
Lillebror rejste langt, langt væk og begyndte at 
bruge af pengene.  
- Fedt, mand! Jeg er rig nu! jublede han, og 
det var han. Derfor kunne han købe det flotteste 
tøj og holde de vildeste fester, og han gik rundt 
med en høj hat fyldt med diamanter. Han fik 
masser af venner, og de syntes alle sammen, han 
var super fjong, for han havde jo penge nok til 
dem alle sammen. Han ødslede løs, indtil han en 
dag ikke havde flere penge. Tænk engang, så 
forsvandt vennerne også, og lillebror måtte sælge 
alle tingene og begynde at tigge.  
 
Hjemme på gården gik storebror i marken og 
hjalp sin far. De var rigtig kede af, at lillebror var 
stukket af, men de hjalp hinanden, så de kunne få 
mad på bordet. 
- Jeg savner lillebror, sagde faderen og kiggede 
trist på den markvej, lillebror var travet hen ad, 
da han forsvandt. 
- Ja, sukkede storebror trist. - Vi får ham sikkert 
aldrig at se igen! 
Triste rystede de begge på hovedet og fortsatte 
med deres markarbejde. Men tænk: Pludselig i 
det fjerne kunne de se nogen komme travende 
med en bylt på ryggen.  
- Sig mig…..ligner det ikke lillebror? Spurgte 
gamle far og stoppede op.  
- Jo, sørme - det ER lillebror! udbrød storebror og 
så på sin far.  
- Hurra! råbte faderen. - Lillebror kommer 
tilbage! Lillebror kommer tilbage! 
Faderen løb glædestrålende lillebror i møde.  
- Lillebror, lillebror! Hvor er det dog fantastisk, at 
du kommer hjem! Vi troede aldrig, vi skulle se dig 
mere! 
Faderen omfavnede sin søn og græd af glæde.  

- Nu skal der være fest! sagde faderen.  - Jeg ofrer 
det bedste, jeg har, og så laver vi den dejligste 
festmiddag til dig og så fester vi hele natten! 
Lillebror kiggede lidt flovt på sin far.  
- Jamen far, sagde han. - Jeg har jo opført mig 
helt forkert og brugt alle pengene! 
Men faderen smilede og sagde: - Det vigtigste er, 
at du er kommet tilbage, min søn. Du skal have 
den bedste fest, jeg kan give dig. Kom, lad os 
feste alle sammen. 
 
Men storebror, som stod og hørte det hele, blev 
sur. Han syntes, det var helt urimeligt:  
- Far, her har jeg gået og hjulpet dig hver dag i al 
den tid, lillebror har været væk, og så ofrer du 
det bedste du har på ham! Det er da ikke rimeligt, 
når jeg nu har opført mig meget bedre end ham! 
- Hør her, min dreng, sagde bondemanden til sin 
ældste søn. - Alt hvad jeg ejer, er også dit, og 
lillebror har jo sagt undskyld. Og uanset om han 
sagde undskyld eller ej, så er det vigtigste jo, at 
han er vendt hjem.  Skal vi så ikke glæde os over, 
at vi er samlet igen? 
 
Men storebror var både bitter og misundelig. Han 
syntes ikke, at lillebror havde fortjent at blive 
tilgivet, og derfor ville han ikke med til festen. 
Han sad uden for laden og skumlede, mens de 
andre festede og sang.  
Efter nogle timer kunne han godt mærke, at hans 
glæde ved at have sin bror hjemme alligevel var 
større end hans vrede, og så gik han ind og 
festede med. Og de festede og sang og dansede 
folkedans hele natten, lige til det blev morgen og 
hanen galede: - Kykelikyyy! 
På den måde endte de alle sammen med at være 
glade, fordi de havde hinanden, og med den 
historie fik Jesus fortalt, hvor stor kærlighed Gud 
har til hvert enkelt menneske. Ligesom 
bondemanden elskede begge sine sønner, elsker 
Gud nemlig også ALLE mennesker. Han fik også 
fortalt, hvor vigtigt det er at kunne sige undskyld 
og at kunne tilgive hinanden. Men det 
allervigtigste var, at den søn, som stak af, var 
velkommen, fordi hans far virkelig elskede ham.  
Kærlighed er nemlig ikke noget, man skal gøre sig 
fortjent til: Man får den, hvis man altså bare vil 
have den. Og det ville sønnen, der stak af! 
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