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Innledning: 

Jesus var ofte sammen med mennesker som i hans samtid falt utenfor det 
gode selskap. Han ble til og med kalt for tolleres og synderes venn. Dette 
syntes fariseerne og de skriftlærde ingenting om. En rabbi – en 
læremester, burde ikke ha så dårlig omgangskrets. Jesus visste veldig godt 
hva de mente om dette og en dag forteller han dem en lignelse som et 
slags tilsvar på protesten deres. Han forteller om en far og to sønner. Den 
yngste vil ha sin del av arven, noe faren gir ham. Han reiser langt av gårde 
og lever et liv i sus og dus, helt til pengene er brukt opp. Da kommer det en 
hungersnød over landet han bor i, og den yngste sønnen blir virkelig 
konfrontert med sin egen elendighet. Han bestemmer seg for å gå hjem til 
faren, ikke for å gjenerobre sin posisjon som sønn, men for å søke jobb 
som en leiekar.  
 
Les teksten: Lukas 15: 11-32 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 
Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale. 

1. Hva tror du fikk den yngste sønnen til å reise hjemmefra? Hva gjorde at 

han våget seg hjem igjen, etter alt han hadde stelt i stand?  

2. Den eldste sønnen ble værende igjen på gården og arbeidet hos sin far. 

Han var trofast og pliktoppfyllende. Han ble på ingen måte glad når faren 

har stelt i stand fest for den fortapte sønnen. Hvordan tror du det var å 

være han? Og hvordan tror du hans respons blir på farens invitasjon om å 

ta del i festen?  

3. Faren tar imot den yngste sønnen med stor kjærlighet når han endelig 

kommer hjem igjen. Han oppsøker også den eldste sønnen og forsøker å 

overtale ham til å bli med på festen som holdes for yngstemann. Vi tror 

Jesus forsøker å fortelle oss noe om hvordan Gud er, gjennom denne 

lignelsen. Har du noen erfaring med denne Guds ventende eller 

etterjagende kjærlighet? Del gjerne med hverandre. Og bruk gjerne tid til å 

be sammen om å få erfare noe av Guds kjærligheten til deg.  
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