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Hvem var det bl.a. at Jesus fortalte lignelsen om ”Den fortabte søn” til?
1. til tolderne
x. til farisæerne
2. til disciplene
Hvorfor fortalte Jesus denne lignelse til dem?
1. fordi farisæerne var forargede over at Jesus ville være sammen med toldere og
syndere
x. fordi Jesus fremhævede farisæerne og gerne ville bruge tid på dem
2. fordi Jesus ville belære toldere og syndere om deres fortabte liv
Hvad er historiens budskab?
1. at man ikke skal ødsle sin formue væk
x. at en god far altid elsker sit barn
2. at Gud ønsker at vi skal lære af vores fejl
Hvorfor vil den yngste søn rejse hjemmefra?
1. han er blevet uvenner med sin storebror
x. han vil gerne søge et nyt arbejde
2. han vil ud og nyde livet
Hvad beder sønnen om?
1. at faderen skal udbetale ham, hans del af arven
x. at faderen vil holde en afskedsfest for ham
2. at hans storebror vil rejse med ham ud i verden
Gør faderen noget for at holde sønnen tilbage?
1. Ja!
2. Nej!
Hvad bruger sønnen sin tid og penge på i det fremmede?
1. han arbejder og investerer sine penge
x. han bruger dem på et udsvævende liv
2. han køber en gård
Hvad var det der skete, lige som sønnen havde brugt alle sine penge?
1. han bliver bedt om at arbejde hos en svinebonde
x. han fik hjælp af nogle fra familien
2. der kommer en streng hungersnød
Hvor befinder sønnen sig i det øjeblik, hvor han ”går i sig selv”?
1. i en svinesti
x. på en støvet landevej
2. på sygehuset
Hvad beslutter sønnen sig for at gøre?
1. at tage hjem til sin far og spørge om han må arve gården
x. at gå i banken og optage et lån
2. at tilbyde sig som arbejdskraft på sin fars gård
Hvordan bliver sønnen taget imod da han kommer hjem?
1. storebroderen slagter fedekalven
x. moderen står og venter på ham
2. faderen får medynk med ham
Hvordan er den ældste søns forhold til sin far og lillebror?
1. han føler sig overset
x. han er tilfreds
2. han er genert
Går storebroderen med ind til festen?
1. Ja!
2. Nej!

