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Predikan av Jenny Arnerlöf - Förlorad och återfunnen – 2021-06-20 

 

Finns det en skillnad mellan att vara vilsen och att vara förlorad? Båda 

orden signalerar ett negativ eller icke önskvärt tillstånd. Den stora 

skillnaden är väl att den som är vilsen är ett subjekt medan någon eller 

något som är förlorad är ett objekt.  Upplevelsen av vilsenhet kan väcka 

starka känslor. Ett barn som har gått vilse brister ofta ut i gråt. Vuxna som 

har gått eller kört vilse präglas ofta av en stressad frustration eller 

irritation.   

Men de förlorade sakerna är inte alltid medvetna om att de är förlorade.  

Det är objektets ägare som upplever starka känslor. Jag tänker på Anders 

Frostensons härliga lilla vers ”TACK HERRE, att du söker oss medan vi letar 

efter våra glasögon.”  

Något blir annorlunda när vi pratar om människor som förlorade. Om vi 

säger att en person är förlorad, låter vi genast fördömande. Det låter som 

om vi har satt oss själva i en position av ägarskap eller åtminstone 

överlägsenhet. Det är särskilt så om vi kallar någon förlorad utan att vi 

känner ett starkt driv eller känsla att hjälpa personen bli funnen.  

 Det är ungefär vad fariséerna och de skriftlärda i dagens text missförstod.  

De grubblade över Jesus goda vilja mot människor som de betraktade som 

förlorade.  

Eftersom många av oss är bekanta med hur förhållandet mellan Jesus och 

de religiösa ledarna utvecklades, vet vi rakt av att vi med rätta ska ha en 

negativ inställning till fariséerna.  Men låt oss inte vara för snabbt att förstå. 

Psalm 1 öppnar med orden: Lycklig den som inte följer de gudlösa, 

inte går syndares väg eller sitter bland hädare.  Det Jesus gjorde gick 

verkligen utanför ramarna för en religiös ledare.  Liknelserna han gav är en 

viktig förklaring till hans sätt att se hur människor som är förlorade skiljde 

sig från fariséernas och de skriftlärdas sätt.  Alltså, både Jesus och 
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fariséerna ansåg att en viss grupp av människor var förlorade.  Vad som 

skiljer dem åt var hur de förhöll sig till ”de förlorade”.   

Fariséerna missade poängen att dessa människor var förlorade i ordets 

bästa bemärkelse. De var Guds egendom.  Att fariséerna kände förakt 

istället för att något saknades avslöjar att deras hjärtefrågor inte var Guds 

hjärtefrågor. Det är vad som avgör skillnaden mellan en levande lag eller 

ord och en död lag eller Bibelord.  Jesus förstod att de förlorade var Guds 

egendom, Guds objekt, och därför föremålen för en stor kärlek. När man 

förstår det, är den enda rätta responsen en respons av barmhärtig omsorg.  

 

Psaltarpsalm 1:s varning emot att hänga med de gudlösa handlar om att 

välja klokt.  Den säger välj inte livsvägar som i bästa fallet leder till intet och 

i värsta fallet leder till tragedi.  När Jesus hängde med de förlorade, var det 

inte för att följa dem – det var för att leda dem till helhet och det goda livet.  

 

 Lukasevangeliets femtonde kapitel innehåller tre liknelser som handlar om 

saker som är förlorade.  Dagens text var den första.  Från den första 

liknelsen till den tredje stiger värdet av det som förlorats steg för steg; först 

var det 1 av 100 får följt av 1 av 10 mynt och till slut 1 av två söner. 

 

Vår instinkt, eller åtminstone min instinkt, är då att hoppa till den 

intensivaste liknelsen.  Liknelsen om den förlorade sonen är en av Jesus 

mest älskade liknelser. Den påminner oss att det finns många sätt att vara 

förlorade.  Men det finns en god anledning att uppmärksamma liknelsen 

om det förlorade fåret.  

Herden i denna liknelse ägde en hjord av modest storlek.  Ett hundra får 

kunde skötas av en herde utan medarbetare.  Flera av kyrkans tidigaste 

stjärnpredikanter ansåg dock att antalet får i denna hjord hade en 

symbolisk mening.  Siffran 100 ansågs vara ett perfekt nummer. Så länge 
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hjorden var 99 var den inte komplett i herdens ögon. Jesus verkar mena att 

Gud inte kommer nöja sig förrän han har återfunnit allt som är hans.  Gud 

är inte ut efter bra eller mycket bra – Gud har sitt sikte på fullkomlig helhet.  

 

Det andra som är viktigt att lägga märke till är att herden inte straffade det 

vilsegångna fåret. Tvärtom ansåg han att det var i behov av extra omsorg. 

Kanske för att det själv skulle förstå just hur värdefull det är för herden.  

 

Lukasevangeliets tre liknelserna om förlorade saker har likheter och 

olikheter.  Men det som de har gemensamt, utöver temat av ett förlorat 

objekt, är att de alla slutar med glädje och fest.  Herdens ord är ”gläd er 

med mig!”.  Det är Guds önskan att hans vänner delar hans oro och hans 

glädje över det som är förlorad och återfunnet. 

 

Vad betyder detta för oss? Svaret på den frågan är olika beroende på om vi 

betraktar oss själva som funnen och en del av den stora hjorden eller inte. 

Om du identifierar dig med fåret som blev funnet, är det viktigt för dig att 

veta att Gud söker dig för att du har ett värde som du kanske inte själv fullt 

ut förstår.   

Om du är en del av hjorden, är du en del av Kristi kropp vars uppdrag är att 

fortsätta hans uppdrag att söka upp Guds förlorade egendom.  Många 

människor blir nervös över detta på grund av misslyckade metoder som 

kyrkan ibland har använt.  Innan vi hoppar till frågor om metoden vill jag 

utvidga vårt sätt att tänka kring uppdraget.  

Bland den gångna veckans större nyhetsrubriker har en mindre rubrik fått 

min uppmärksamhet.  I måndags rapporterade Sveriges Radio och Svenska 

Dagbladet om en omfattande utredning om kokainförsäljning i Göteborg 

som har identifierat 745 misstänkta köpare. Många är småbarnsföräldrar 

bosatt i välbärgade områden.  Jag lyfter denna rubrik för att säga att det 



 4

finns så många sätt att gå vilse.  Vi har lätt att se att ett gäng kriminella hör 

till de förlorades skara men ofta har vi varit blinda för de mer 

framgångsrika orternas former av vilsenhet.  

Jag är tämligen säkert att det finns ett stort antal människor därute som 

efter måndagens rubriker förstår att deras namn kan stå på en lista hos 

polisen.  Och plötsligt känner de vilsenhetens starka känslor.  Den stora 

frågan är dock om de vet att de är förlorade?  Alltså, vet de att Gud är ute 

och söker efter dem med ljus och lykta? Hur skall någon veta det om inte vi, 

som är Kristi kropp i världen, visar det?   

Naturligtvis är alla som inte hör till vår hjord snärjd av något så allvarligt 

som festknarkande.  Men ett stort antal människor som är våra grannar, 

kollegor och meningsfränder i olika sammanhang är fångar i de mer 

respektabla sätten att jaga efter de svårfångade tillstånden av salighet, frid 

och frihet.  Vi kan grubbla eller sucka över människors okunnighet, dåligt 

omdöme och bristande intresse för Gud som fariséerna i dagens text.   

 

Eller vi kan börja visa omsorg och nyfikenhet som förmedlar den omöjliga 

möjligheten att Gud vill få människors uppmärksamhet. Och vi kan göra det 

mer känt att det är okay att vara nyfiken på Gud i retur.  Om vårt intresse 

för Gud motsvarade en bråkdel av Guds intresse för oss, skulle det vara 

tydligt att nyfikenhet på Gud är långt mer spännande än festknarkande, 

gängtillhörighet eller någon annan sysselsättning menad att lysa upp 

vardagstristessen.  

 

Om du inte vet hur du ska göra detta utan att vara påträngande, börja med 

en ren existentiell omsorg och räkna med Guds ledning. Underskatta inte 

vad Guds Ande gör i det fördolda.  De goda nyheterna för oss idag är att Gud 

söker efter sin förlorade egendom. Han har funnit oss och vi får vara 

delaktig i glädjen att finna andra. Amen.  


