
Rita din egen bibelberättelse!

En man hade 
två söner.

Pappan blev ledsen men gjorde 
som hans yngste son ville .

Liknelsen om de två sönernaLiknelsen om de två sönerna 
Pappa, ge mig min 

del av arvet!
Jag vill ha pengarna 

redan nu!
Hej då! 

Nu ska jag ut och resa! 
Jag vet inte om jag 
kommer tillbaka!

Den yngste sonen 
hade roligt och 
festade med vänner...

... Men snart tog 
pengarna slut. Hans 
vänner lämnade honom.

Ööh... vi  
kanske ses snart 

... eller inte...

Jag ska på en 
annan fest!

Hallå! Vart
ska ni? Vänta! 

Nu var Den yngste sonen 
fattig. han var tvungen att 
vakta svin hos en bonde.

Vad ska jag göra 
nu? Jag dör av 

hunger...

Jag  vet!!! Jag ska gå till-
baka till min pappa. Jag är 

inte värd att kallas hans son 
längre, men kanske jag kan 

jobba på hans gård. 



Pappan väntade på 
sin son varje dag.

han såg sonen komma 
långt borta och sprang 
för att möta honom.

Förlåt, pappa ...
Jag är inte värd att 

kallas din son längre. 

Pappa kramade honom och 
sa till sina tjänare:

Skynda er! Ta fram den finaste 
dräkten! Sätt en ring på hans 
finger och skor på hans fötter. 
Slakta gödkalven! Nu ska vi 
äta och fira för min son har 

kommit hem igen! 

när den äldste sonen 
kom hem blev han arg 
och ville inte komma in. 

Här har jag slavat för dig alla 
dessa år och aldrig gått emot ditt 
ord. Mig har du aldrig gett ens en 
killing så att jag kunde fira med 
mina vänner. Men när han där 
kommer hem, din son som har 

festat upp dina pengar, då har du 
slaktat gödkalven för honom! 

Pappan kom ut till honom. 

Kom in min son, och 
fira med oss!  



Mitt barn, du är alltid hos mig, och 
allt mitt är ditt. Men nu måste vi 

fira och glädja oss, för din bror var 
död men har fått liv igen, han var 

förlorad men är återfunnen.

1. Vem är fadern i berättelsen? 

2. Hur många söner hade fadern?

3. berättelsen Jesus berättade brukar kallas för liknelsen om den 
förlorade sonen. 
Vad tror du - vilken av sönerna var förlorad?
 a. den yngste
 b. den äldste 
 c. båda två 

4. Varför var den äldste sonen arg?

5. Jesus avslutar inte liknelsen. Hur tror du att den äldste sonen gör - 
går in till festen eller stannar utanför? 
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