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KAPITEL 8
LUK 15,11-22.

Den uartige søn
Har du nogensinde været uartig overfor dine forældre? Hvordan havde du det med det?
Tænkte du over, om de stadigvæk elskede dig?

esus fortalte en historie om en uartig dreng, som ikke kunne lide sin fars
regler og derfor besluttede sig for at flytte hjemmefra. Han bad sin far
om penge. Hans far blev meget ked af det, men han gav ham pengene.
Så tog sønnen væk, for at leve sit liv, som han selv ønskede. Han far var
meget ked af, at han tog af sted. I begyndelsen havde sønnen mange
penge. Han fik hurtigt en masse nye venner. Han betalte for sine venner,
når de holdt fest. Men der gik ikke lang tid, før alle pengene var brugt op. Så var hans
venner pludselig ikke så venlige mere. Uden penge
og venner havde sønnen ikke noget sted at bo
eller noget at spise.
Sønnen blev hurtigt så sulten, at han
begyndte at se sig om efter et arbejde,
men der var
ikke nogen, der
ville give ham
Huskevers:
arbejde. Til sidst
”Du, Herre, er god og
fik han et arbejde
tilgiver gerne.“
i en svinestald.
(SL 86,5)
Den store svineTema:
bonde ansatte
Gud er altid klar til
ham til at fodre
svinene. Det
at tilgive os.
var et forfærdeligt job!

J
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Svinene var beskidte og lugtede rigtig fælt. Deres mad lugtede endnu værre. Drengen
var så sulten til sidst, at han endda overvejede at spise svinenes mad.
Han begyndte at tænke over sit liv og han forstod, at han havde gjort noget forkert og
dumt. Han tænkte på sin far og på sit hjem. Der var ingen i hans fars hjem, som levede
under så dårlige forhold. Selv tjenerne fik betaling for deres arbejde og de havde rigeligt
at spise. Sønnen tænkte ved sig selv, Jeg har ikke været en særlig god søn og jeg fortjener ikke, at min far tager mig tilbage. Men måske vil han give mig et arbejde som tjener
Ja, jeg vil gå tilbage og spørger min far om lov til at arbejde som tjener for ham.
Så forlod drengen de beskidte svin og deres ildelugtende mad og han begyndte rejsen
tilbage til sin fars hus. Men på lang afstand, mens han stadig var langt borte fra sit hjem,
så hans far ham, og han løb ham i møde.
Han var så lykkelig over at se sin søn! Sønnen forsøgte at fortælle sin far, at han ikke
havde været en god søn og ikke havde fortjent at få lov til at være hans søn mere, men
hans far hørte slet ikke efter. Han havde alt for travlt med at knuse og kysse ham, og han
sendte sin tjener ud for at finde det bedste tøj og sko til sønnen. Så bad han tjeneren om
at forberede det bedste måltid de kunne og indbyde til fest, for at fejre sin søns hjemkomst.
Lyder dét som en far, der er sur og vred på sin
søn over de dumme ting, han har gjort? Lyder
det som en far, der ikke elsker sin søn
mere?
På samme måde som faderen elskede og tilgav sin søn, elsker Gud
os og han ønsker altid at tilgive dig,
når du er ked af det, du har gjort.
Du skal bare bede Gud om tilgivelse.
Han elsker dig så ufattelig højt!
Han ønsker at holde dig tæt til
sig altid. Han ønsker at være
din bedste ven altid, og
en dag håber han, at
han kan byde dig
velkommen hjem i
himmelen.

38

Leg og lær
det. Spørg: Har du lyst til at leve samme sted som
svin?

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:
Du, Herre,

peg op

er god

klap hænderne sammen

og tilgiver gerne

slå armene helt ud

Sl 86,5

saml håndfladerne og åbn
dem, som en bog

O N S D AG

Tag dit barns hænder i
dine, giv slip igen og
træd et skridt tilbage.
Sig: Når vi gør noget
forkert, er det ligesom vi tager et skridt
væk fra Gud. Men han
ønsker, at vi skal være tæt
på ham. Han vil altid gerne
tilgive os, hvis vi mener det, når vi
siger undskyld og er kede af det, vi har gjort. Tag dit
barns hænder i dine igen, og sig Jesus tak for hans
kærlighed og tilgivelse.

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at give den potpourripose han/
hun har lavet i Bibelklubben til én og fortælle vedkommende, at det er for at minde ham om Guds
store kærlighed til os. Lad dit barn stille den anden
pose et sted, hvor det minder ham/hende om, at
Gud er kærlig og tilgivende over for os, og elsker os
meget meget højt.

TO R S D AG

Klip nogle cirkler ud af brød eller brug digestive eller
en anden rund kiks. Brug Nutella eller noget andet
mørkt smørepålæg til at lave et glad ansigt på brødet eller kiksen. Tænk over hvor glade I er for, at Gud
altid ønsker at tilgive os, mens I spiser ansigtet.

M A ND AG

Giv dit barn nogle få mønter og få ham/hende til
at ”købe” små ting af dig. Sig, når alle mønterne er
brugt: Hvad kan du gøre for at købe de ting du har
brug for nu, hvor du ikke har flere penge? Tal sammen om sønnen i historien, som ikke havde
penge til mad.

F R E D AG

Lad dit barn lade som om han/hun løber
hjemmefra, for at opføre skuespillet om
bibelhistorien. ”Søg” efter ham/hende
med udstrakte arme og giv kæmpeknus,
når han/hun kommer løbende tilbage
til dig. Snak sammen om den kærlighed faderen i historien viste sin søn, og
hvor meget du elsker dit barn. Slut af
med at fejre Guds store kærlighed til os,
ved at synge takkesange til ham, og dele
et godt måltid mad sammen.

T I R SD AG

Se på billeder af svin sammen, eller
læs om dem i en bog. Snak sammen
om, hvordan de lever og hvad de spiser. Tag ud og besøg et sted, hvor I kan
se et levende svin, hvis I har mulighed for
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