
Den fortabte søn-kirken
af Nana Hauge

For  nylig  genlæste  jeg  den  amerikanske  forfatter,  Marilynne  Robinsons
romaner Gilead og Hjemme.

Begge bøger kredser om den fortabte søn Jack, der er vendt hjem til den lille
flække Gilead efter 20 års fravær. Jack har altid været familiens sorte får. Et
mærkeligt barn som ingen kunne nå eller gøre tilpas. Et sår i sin faders hjerte.

Jack  stjæler,  drikker  og  lyver  og  så  er  han  en  kujon.  Han  er  tilmed
udspekuleret. Nu er Jack så hjemme og den gamle far er på engang ellevild og
anfægtet grænsende til desperat, for han kan ikke kan forstå, hvorfor Jack er
blevet, som han er. I sin desperation for at møde Jack, og ikke skubbe ham fra
sig, undskylder han alle Jacks synder, og bebrejder i stedet sig selv.

Jacks tilstedeværelse er pinefuld for Glory, for hun skal hele tiden tage sig agt
for at komme til støde ham, for han har det med bare at forsvinde hvis noget
går ham for nært, Han er som et råddent æg. Hun går på listefødder.

Der er også det, at Jack opfører sig nedladende overfor hende når han føler sig
sårbar, dvs konfronteret med sine synder. – ”han fandt måder at såre andre på
når han følte sig sårbar, for at gøre det klart, at sårbarheden ikke kun var på
hans side.”

Han gør den oprigtigt fromme Glory forlegen over hendes vane med at læse i
bibelen hver dag. Hun føler sig ligefrem nødsaget til at sidde på sit værelse og
læse, hvor hun før sad i køkkenet, for at undgå at føle sig som en hykler.

Glory er ikke bevidst from. Hun har aldrig tænkt på, at man kunne være andet.
Hun har altid bedt bordbøn og aftenbøn og nu hvor hun er hjemme bliver
disse gode vaner forstærket. ”Hendes tro udsprang af både tro og pietetsfølelse
overfor  familien  og  af  ærbødighed  overfor  bibelen  (..)  og  af  beundring  for
moderen og faderen.” står der.

Den gamle fader har ellers altid sagt, at Gud ikke har vores tilbedelse nødig. Vi
deltager i gudstjenesten for at udvide vores forståelse for det hellige. Det er jo
ikke forkert, men hvor efterlader det den fromme Glory, som ånder gennem



sin  religiøse  praksis?  Som  pligtskyldig  har  passet  sin  kirkegang  og  sin
bibellæsning og sin aftenbøn?

Glory reflekterer videre over faderens teologi: Synden bliver ligesom fortyndet
i hans måde at se tingene på. Som et spørgsmål om så almindelige handlinger
og  forglemmelser,  at  ingen  kan  sige  sig  fri  for  dem  eller  føle  sig  særligt
ængstelige  for  dem.  Men  denne  almengørelse  af  synden  truer  med  at
trivialisere den.

Man kunne dertil også spørge: Er synden ikke andet end det, at vi alle fejler?
Er det ikke mere alvorligt end det? Hvorfor skulle Kristus da lide så meget - og
dø? Hvorfor skulle Gud stige ned fra sin himmel, hvis der bare er tale om fejl?
Kan  en  sådan  almengørelse  af  synden  blive  en  undskyldning  for  den?  En
undskyldning for Jack? Smertensbarnet. Og alligevel eller måske derfor, er det
som  om,  det  kun  er  Jack,  faderen  ser.  Det  piner  Glory.  Ved  fjerde
gennemlæsning af Hjemme slår det mig, at Hjemme er et opgør med Den fortabte
søn-kirke.

Hvad mener jeg så med Den fortabte søn-kirke? Jo, det er den kirke, der har
skamredet lignelsen af samme navn noget så groft og gjort en dyd ud af synden
– ja, gjort den fortabte søn til en helt. Som har gjort "synd tappert" til et ideal
snarere end en nødens udvej. Denne kirke er så optaget af at undskylde og
tilgive synderen, at synden vitterligt er i fare for at stå som nådens betingelse.
Altså det som Paulus advarer imod, når han retorisk spørger: Skal vi da blive i
synden for at nåden skal blive større? Og svaret er selvfølgelig nej.

Hvor efterlader det det barn, der blev hjemme? Det spørgsmål stiller bogen.
Det  er  Glory,  det  handler  om.  Hun  er  den  datter  der  passer  faderen
derhjemme. Troen er hævet over enhver tvivl for Glory. Og når hun tænker
over faderens snak om, at vi deltager i gudstjenesten, ikke fordi Gud har vores
tilbedelse nødig, men for vores egen skyld, kan det ikke undgå at virke som en
negligering af hende og hendes fromhedspraksis.

De retskafne,  de gode mennesker,  indskærper faderen,  må ikke  dømme de
mindre  gode,  end ikke  de  beregnende,  de  der  voldte  deres  familie  mange
sorger og besvær, må dømmes.

Denne  fuldkomne  lastefuldhed  ender  med at  gøre  det  hele  ligegyldigt,  for
ingen tør kaste den første  sten,  konstaterer Glory.  Og Jack? Ja,  han længes
faktisk efter at blive stillet til regnskab. Han erklærer selv, at han ikke ønsker, at



der skal  findes flere  undskyldninger for  ham. ”Alt  hvad der skete,  var  min
skyld,” erklærer Jack. Men faderens, eneste svar er: nåden.

Hjemme stiller derfor også spørgsmålet: Hvor efterlader det synderen, hvis han
ikke stilles til regnskab for sin brøde? Hvis hans tørst efter en retfærdig dom
kun besvares med: mere nåde. Og: hvad sker der med nåden, hvis den gives
for billigt? Trøster det faktisk synderen?

I slutningen af romanen krakelerer faderens tilgivende væsen, og Jack siger:
”Lad det ske, jeg har intet at miste” og han lader sine hænder falde, som et
menneske der lader ethvert forsvar falde – og måske sker der noget: Jack ser
tankefuldt på sin fader, og der er noget i hans ansigt, noget mere absolut end
nænsomhed eller medfølelse. Opnår Jack en form for forløsning? Renselse? Det
er usikkert. Til gengæld er det klart, at den billige nåde hverken trøster eller
letter.
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