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Jesus fortæller to lignelser i dagens evangelium. De to lignelser 

handler om den måde, evangeliet bliver modtaget på i denne 

verden. Han fortæller lignelserne til ypperstepræsterne og de 

ældste, altså til nogle medlemmer af jødernes store råd, som kort 

efter skulle dømme ham til døden som gudsbespotter.  

Den første lignelse handler om to sønner. Den ene søn bliver af sin 

far bedt om at arbejde i vingården. Sønnen er genstridig og svarer 

nej, men bagefter fortryder han og går alligevel ud til sit arbejde. 

Den anden søn bliver også bedt om at gå ud i vingården for at 

arbejde, og svarer også ja med det samme, ja han kalder endog 

vingårdsejeren for Herre, men han gør ikke noget ved det og bliver 

derhjemme. Det har næppe været vanskeligt for jøderne at svare på 

opgaven, som Jesus gav dem om, hvem af de to sønner, som gjorde 

deres fars vilje. Men billedet ændrer sig på et tidspunkt, da Jesus 

pludselig holder deres korrekte svar op for dem. De får ikke mange 

sekunder til at sole sig i det rigtige svar, før Jesu ord falder hårdt og 

kontant: Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds 

rige  før jer. For dermed vil han sige til dem, at de - jøderne - ikke 

kendte til at tage imod Jesus, da han kom til dem. Den søn, der  



sagde ja til at gøre Herrens vilje, men aldrig gjorde det, var nu ikke 

bare et element i en fortælling, men nu var det gået op for 

tilhørerne, at denne søn var et billede på jøderne, på 

ypperstepræsterne og det store råd. De mente at have deres på det 

tørre i kraft af deres status som jøder. Nu siger Jesus så til dem, at 

de slet ikke har forstået hvad Gud har sendt, eller hvem han er, og 

at de tilmed skal lide det nederlag, at de som de fornemste og højest 

agtede skal se samfundets udskud og alle de besværlige gå forud 

for dem selv ind i Guds rige. Guds rige tilhører altså ikke dem, der 

troede sig særligt udvalgte, men dem, der troede sig udstødte og 

foragtede. Sådan udlagde Jesus sin egen lignelse for ansigtet af 

ypperstepræsterne og de ældste. Det er ikke det, at man er udstødt, 

som gør en særlig egnet til at gå ind i Guds rige. Men Guds rige er 

for enhver, også de udstødte. Og hver den, der vil tage imod det, 

mødes af Guds kærlighed. Og hver den, der sikrer sig det som en 

besiddelse, som noget man har bemægtiget sig, går glip af 

forståelsen af, hvad Gudsriget er, og til hvem det er givet. 

Således handler denne første del om det at sige ja og sige nej. Jeres 

tale skal være ja, ja og nej, nej, siger Jesus jo et andet sted. Den 

absolutte sandfærdighed over for sig selv. Overensstemmelsen 

mellem tale og handling. Det er ikke nok at ordene bliver sagt, hvis  



de ikke også bliver levet. Den ene sagde jo ja, men gjorde intet, den 

anden sagde nej, men gik alligevel til sidst ud i vingården. Han 

fortrød, står der. Det kan der jo være så mange årsager til, men 

sikkert er det, at ingen af de to sønners tale var ja og nej på den 

måde, Jesus havde tænkt det. Men alligevel gik den nægtende altså 

af sted, mens den flinke og føjende ikke lod sine ord svare til sine 

handlinger. Den, der første sagde nej, holdt alligevel ikke fast ved 

sin beslutning, men fortrød.  

Der er en opfattelse, som ind imellem toner frem, når taler er om 

denne lignelse. Den nemlig, at der her er tale om en vejledning til 

sådan en slags særlig livsstil, en måde at tackle tilværelsen på. Og 

den som går gennem livet uden forstillelse og selvmodsigelse, får 

lønnen i det himmelske. Men til det er der jo at sige, at ingen går 

gennem livet uden forstillelse og selvmodsigelse. Nogen mere end 

andre, og man kan jo øve sig så godt man formår, men himmeriget 

er ikke lønnen for det så vidt muligt anstændigt levede liv, men det 

er Guds nåde og barmhjertighed over os. Og derfor er indgangen til 

det netop den nåde og barmhjertighed som gør, at jeg i kraft af den 

og ikke andet formår at virke og leve, netop så min tale bliver ja og 

nej. 



Frem for krampagtigt at holde fast ved os selv, ved forsøget på at  

ophøje os selv til noget, der ikke kan bære, skal vi i stedet være 

hans skabninger, finde fred i, at vi er hans børn. Ikke finde HVILE, 

som var det en stilstand eller passivitet, men vores grundlag er ikke 

noget vi selv skaber eller fremkalder - han giver os det, og hver dag 

i livet spørges vi, om vi vil modtage det. Og der hvor vi modtager 

det kommer vi også nærmere erkendelsen af, at vi hver især 

behøver at mødes af Gud. 

Jesus talte altså til jøderne om dette forhold. At svindlere og 

bedragere, at dem, som andre så ned på, skulle komme til Guds rige 

før de, der anså sig selv for Guds hellige og udvalgte. Og han 

revsede dem for ikke at have taget imod evangeliet.  

Den anden af de to lignelser, Jesus fortalte, handler også om 

evangeliets betingelser i denne verden. Det handler først og 

fremmest om Jesu skæbne, om hans lidelse og død og om hvorledes 

hans samtid først slog Guds sendebud og siden hans egen søn ihjel. 

Først Johannes Døberen og siden Jesus. 

Lad os et øjeblik standse ved et enkelt punkt i denne lignelse. 

Vingårdsbonden tog udenlands. Han rejste altså væk, så folkene i 

vingården ikke længere havde kontakt med ham. Han sendte sine 



folk, men han var der ikke selv. Han var ikke synlig til stede. Han 

var fraværende, men det betød ikke, at arbejderne i vingården var  

forladt. Men de kunne jo ikke konstatere deres herres nærvær. Og 

derfra er der måske ikke så langt til at konstatere, at ejeren måske 

slet ikke er til stede mere. Der hvor nogen ikke længere er synligt til 

stede, men hvor man blot har deres ord tilbage, der er der heller 

ikke langt til at tro, at så må vidnesbyrdet om nærværet måske være 

forkert. Måske den pågældende ejer af vingården slet ikke har 

eksisteret og måske det hele blot er et sagn. I den situation hvor det 

hele ikke længere er synligt for en, føler man sig måske overladt til 

sig selv eller føler at Gud har trukket sig tilbage, hvis han da 

overhovedet nogen sinde har været til stede. 

Men fraværet af det synlige betyder altså ikke forladthed. Der hvor 

Gud ikke er synlig til stede, sådan som du og jeg er det, der behøver 

vi at høre ordet om hans nærvær, der behøver vi at høre 

vidnesbyrdet om, at han virkelig er til stede. At Gud ikke er synlig 

som så meget andet vi kender betyder ikke, at han ikke er 

tilstedeværende. 

Og med dette nærvær som grundlag kaldes vi til verden. Vi 

forfalder ikke til den magtsyge, som vinbønderne blev grebet af. De 



prøvede jo at overtage det hele, de prøvede at sætte sig selv over 

deres Herre og de slog hans budbringere ihjel. Således er lignelsen 

ikke udelukkende et billede på nogle jøders modstand mod Jesus 

og en forudsigelse af hans lidelse og død. Det er det også og vel  

navnlig, men den fortæller om en holdning, som ikke kun var 

jødernes. Den er udtryk for, at menneskets ulykke er, at det ikke 

kan kende Gud, ikke kende hans sendebud og derfor går glip af 

hans ord. Gud sender sin egen søn til verden, men verden vil ikke 

kendes ved ham. Sådan siges det så mange steder i evangelierne. 

Den tilstand, at mennesket hellere vil sig selv end Gud, ja, at man 

måske ovenikøbet sætter mennesket selv på Guds plads, den 

tilstand beskriver Ny Testamente som den største elendighed 

mennesket kan komme i. Den tilstand har man altid med større 

eller mindre intensitet været forelsket i. Men i slutningen af 

lignelsen peges der på den eneste udvej fra den elendighed. Den 

sten som bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det 

betyder, at i den verden hvor sendebudene skubbes til side og hvor 

vi kun kan søge og lytte halvhjertet efter Gud, fordi vi er for 

overfladiske eller for optaget af vores eget eller hvad vi nu lader os 

standse af, der kommer Gud til os med sin nåde og sit lys. Guds 

rige skal gives til et folk, der bærer dets frugter. Det gives ikke til 



dem, der som hine ældste og ypperstepræster havde sikret sig Gud 

eller havde deres på det tørre. Men det gives til den, som ønsker at 

høre til hos Gud. Gud selv møder os med sit eget ord. Det er vores 

tro og vores håb. Han giver os sin søn og hans ord. Han er blevet  

vores bror og frelser. Det er det håb vi døbes til og intet andet. Ikke 

til noget menneskeligt, men til Gud. 


