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Förlorad och återfunnen 
 

Jesaja 66:12-14, Första Petrusbrevet 5:5-11, Lukasevangeliet 15:11-32 
 

Lukas berättar den välkända liknelsen om den förlorade sonen. Sonen som hade begärt att få ut 
sitt arv i förtid och gett sig av hemifrån. Väl borta så är det som om han gjorde allt det han inte 
kunnat göra hemma och snart är pengarna slut. Efter ett tag ångrar sig sonen och inser att så här 
vill han verkligen inte ha det och efter många tankerundor och med mycket vånda så beger han sig 
hemåt igen. Han tvivlar starkt på att han ska bli väl mottagen, så som han burit sig åt. 
 
Kanske kan vi känna igen oss i det, på vår livsvandring är vi också på hemväg, men även om vi 
vet vad målet är så är det inte alltid enkelt, glatt och smärtfritt. 
 
Men Fadern stod med utsträckta armar, spanade efter sonen och hälsade honom välkommen hem. 
Det kan vi också få erfara! 
 
När sonen väl är välkomnad hem så händer det andra oväntade. Fadern ställer till med en fest! Allt 
förbereds. Nya kläder tas fram, mat görs iordning. 
Men ganska snart dyker ett störningsmoment upp. Det fanns en storebror som inte riktigt gillade 
vad han såg. Han kände sig förbigången, han hade ju troget gjort det han trodde förväntades av 
honom och upplevde att han inte fått något tack för det.  
Visst kan man förstå och känna igen sig i frustrationen och ilskan. 
Fader svara enkelt ”Allt mitt är ditt”. Antagligen inget tillfredställande svar för den andre sonen 
som insåg att han fortsättningsvis måste dela Faderns rikedomar med sin besvärlige lillebror. 
Men för Fader var det ett tillfredsställande svar. Han visste att det som han hade skulle räcka till 
båda två. Så vidgar han perspektiven och påminner om att det inte bara är en son som har kommit 
hem utan också en bror. 
 
I Guds stora familj, i församlingen, är det mycket glädje men också mycket vardag. Somliga av 
oss är trilskande lillebröder som testar gränserna, andra är förnumstiga storebröder som vet precis 
hur det ska vara. 
Troligen är det så att vi har lite av varje bror i oss. Vi får vara mitt i vardagsslitet i Guds familj, 
men vi får också ställa till med fest och ibland blir vi inbjudna till en fest som någon annan ordnat. 
 
Att vara på hemväg är att gå helgelsens väg. Under den vandringen är det mycket vardag, men här 
och var finns rastplatser och till och med fester. 
Gudstjänsten kan, i vanliga fall, vara en sådan rastplats, där vi ibland får sitta ner och ta emot det 
som förberetts och ibland är vi med och arbetar för att festen ska kunna genomföras, vi kan vara 
vaktmästare, kaffekokare, sångare, textläsare eller något annat. 
 
Att gå helgelsens väg är också att ibland vara gränsöverskridande. Ibland ser livet och tillvaron 
inte riktigt ut som vi tänkt, ibland känner vi att vi blivit orättvist behandlade. Att kunna leva med 
detta och att kunna glädjas med andra är att leva ett helgat liv. 
Det är inte bara den yngre, den förlorade sonen, som är efterlängtad. Det är också den 
hemmavarande sonen som mötte orden ”allt mitt är ditt”. 
Oavsett vem vi är och var vi är så möter Fadern, Gud, oss med sin nåd, vi är hans älskade barn. 
Tillsammans får vi dela vardagsslit och festglädje. Det viktiga är att vi inte förlorar Fadern! 
Oavsett hur vår livsresa ser ut väntar Gud alltid på att få välkomna oss hem. 
 
 



 


