
ABSURD NÅDE



SITUASJONEN

Alle synderne holdt seg nær til 
Jesus for å høre ham. Men de 
religiøse lederne murret og sa seg 
imellom: «Denne mannen tar imot 
syndere og spiser sammen med 
dem.» Da fortalte han dem denne 
historien…



➤ En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg 
den delen av formuen som faller på meg.’ Han delte da 
eiendommen sin mellom dem. 

➤ #1: “Skulle egentlig ønske du var død allerede.”



➤ Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til 
et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. 

➤ #2: Selger sin del av arven 
➤ #3: Foretrekker “gudløse hedninger” framfor “Guds folk” 
➤ #4: Sløser bort alt 
➤ #5: Et vilt liv - med “hedenske horer”







➤ Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær 
hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han 
og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen 
sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket 
bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen 
ga ham noe. 

➤ #6: Jobber med griser 
➤ #7: Mater griser 
➤ #8: Spiste grisemat?



Da kom han til seg selv og sa: 
‘Hvor mange tjenere hjemme 
hos min far har ikke mat i 
overflod, mens jeg går her og 
sulter i hjel! Jeg vil bryte opp 
og gå til min far og si: Far, jeg 
har syndet mot Gud og mot 
deg. Jeg fortjener ikke lenger å 
være sønnen din. Men la meg 
få være som en av tjenerne 
dine.’ Dermed brøt han opp og 
dro hjem til faren.



➤ Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig 
medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på 
ham og kysset ham. Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Gud og mot 
deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ Men faren sa til 
tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på 
ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og 
slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og 
er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte 
festen og gleden.





➤ Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig 
medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på 
ham og kysset ham. Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Gud og mot 
deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ Men faren sa til 
tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på 
ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og 
slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og 
er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte 
festen og gleden. 

➤ #9: Faren ydmyker seg ved å løpe 

➤ #10: Han kysser en stinkende grisepasser 

➤ #11: Han avbryter sønnen og hører ikke på “talen” hans 

➤ #12: De fineste klærne = æresstatus 

➤ #13: Ring = autoritet



POENGET?

1. “Denne mannen tar imot syndere og spiser med dem.”  

2. Faren = Gud 

3. Problemene var ikke syndene, men den brutte relasjonen.



DEN “MENNESKELIGE” REAKSJONEN?
➤ Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og 

nærmet seg gården, hørte han musikk og dans. Han ropte på en av tjenerne 
og spurte hva som skjedde. ‘Din bror er kommet hjem’, svarte han, ‘og din 
far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.’ 

➤ Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale 
ham. Men han svarte faren: ‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg 
gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt en geitekilling så jeg 
kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer 
hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du 
gjøkalven for ham!’ Faren sa til ham: ‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, 
og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren 
din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’»



ALTERNATIV SLUTT
➤ Så sønnen kom hjem til faren sin og bekjente sin synd for ham, og 

meldte seg frivillig til å arbeide som hans tjener. Faren sa: “Vel, sønn, 
jeg er glad du kom til fornuft og kom hjem. Jeg må innrømme at du 
virkelig såret meg da du ba om pengene på forskudd, og så dro vekk, og 
så sløste bort alt, for ikke å nevne den utsvevende livsstilen, de 
prostituerte, og grisene… Uff! Men det er greit. Nå ønsker jeg å lære 
deg verdien av penger. Så du kan jobbe en stund som en tjener inntil du 
har tjent opp igjen pengene du sløste bort og kan betale meg tilbake.”  

➤ Så sønnen arbeidet hardt for faren sin. Til slutt hadde han betalt 
tilbake alle pengene han hadde sløst bort, han hadde lært verdien av 
ærlighet og hardt arbeid, og han ble et verdifullt medlem av familien 
sin og av samfunnet igjen.



ABSURD NÅDE?

➤ Absurd = urimelig. Henger ikke sammen at han fikk 
denne mottagelsen. Det rimer ikke.  

➤ Nåde: “Å få det vi ikke fortjener. Guds ufortjente kjærlighet 
kan man aldri gjøre seg fortjent til, men den gis fritt til enhver 
som svarer med tro og angrer på sine synder”.



HVA SKJEDDE SÅ VIDERE?

A. Siden sønnen ikke fikk noen straff, tenkte han at han 
kunne utnytte dette. Derfor fortsatte han det ville livet 
hjemme og brukte opp enda mer av farens penger. 

B. Sønnen gjorde sitt beste med å leve etter farens vilje i 
stor takknemlighet.


