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En glädjedag för alla som hittar något 
borttappat! 
 
Predikan av Sune Fahlgren på tredje söndagen efter Trefaldighet  
i Norrmalmskyrkan 2022: Luk 15:8–10  

 

På denna dag – ”Lyckodagen för alla som tappat något”– lyssnar vi till den 
minst uppmärksammade liknelsen av de tre i Lukas evangelium, kapitel 15, 
verserna 8–10. Jag läser Eugene Petersons tolkade översättning i The Message. 

Jesus sade: Tänk er en kvinna som har tio silvermynt och tappar ett. 
Tänder hon inte lampan och sopar hela huset och letar i varenda vrå tills 
hon hittat det? Och när hon hittat det, då kan ni lita på att hon ber alla 
vänner och grannar att komma och fira att hon har hittat det borttappade 
myntet. Ni kan vara säkra på att Guds änglar firar på samma sätt varje 
gång en förtappad själ hittar tillbaka till Gud. 

Bön 
Herre, du ”väcker var morgon våra öron till att lyssna på lärjungavis”  
(Jes 50:4). Gör oss nu uppmärksamma, gör oss till ”Ordets görare” och inte bara 
dess hörare! Amen 
 
Introduktion 
– Vilken fascinerande liknelse Jesus ger oss! Jag undrar: Kunde han slarva bort 
saker? Eller visste han precis var allting fanns? 
 
Liknelsen handlar om en kvinna som tappar ett mynt. Varför brydde hon sig 
över huvud taget? Förlust- och hittegodsavdelningen hos polisen är överfull på 
saker som ingen frågar efter. Även kartongen i kyrkans kapprum med 
”Kvarglömt” bara växer. Varför brydde sig kvinnan i Jesus berättelse? Kanske 
hade hon inte råd att bli av med sina surt förvärvade slantar. Hon började leta, 
och det mycket ordentligt. Det krävdes extra ljus i det dunkla huset och varje 
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rum sopades noga. Kanske kostade sökandet mer än vad myntet var värt. Men 
kvinnan letade ända tills hon hittade det.  
 
Merparten av denna liknelse handlar om vad kvinnan gör när hon funnit det 
hon hade tappat. Hon blev hon så omåttligt glad att hon inbjuder sina grannar 
och vänner till en fest 
 
För att förstå budskapet i denna liknelse ska jag lyfta fram sammanhanget för 
denna liknelse, och liknelsen om ett borttappat får och om en fader och hans 
två söner.  Jesus liknelser är repliker i ett då pågående samtal eller konflikt. Jag 
läser inledningen till Lukasevangeliets 15:e kapitel: 

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. 
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås 
med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse [som 
egentligen är tre olika]. 

Liknelsen är alltså ett svar på religiös kritik mot Jesus. Han uppfattas av 
dåtidens andliga ledare som en orätt troende. De gillade varken hans budskap 
eller hans verksamhet bland religiöst och socialt utstötta. Ofta noterar Lukas 
att han ”åt med syndare och tullindrivare”. Genom dessa måltider, med glädje 
och god mat, visade Jesus i handling hur han uppfattar att Gud är: Gud är 
öppen, där många är slutna. Gud bygger gemenskap, där många byggt murar. 
Gud visar radikal barmhärtighet, där många är hårda och principfasta. 
 
– Hur kan du äta med syndare och tullindrivare? frågade dåtidens religiösa och 
politiska ledare honom retoriskt. Jesus sällskap passade verkligen inte ihop med 
dåtidens religiösa och sociala ideal. De fariseiska skriftlärde ansåg att 
”syndarna”, alltså de som avviker från de etablerades normer och 
konventioner, ska först vända om innan de kan bli accepterade. Men Jesus 
väljer att vara tillsammans med dem, för att de skulle kunna erfara Gud och bli 
förvandlade av Gud.  
 
De fromma judarna ansåg att ”tullindrivare” ställts sig på ockupationsmaktens 
sida. För dem fanns det därför ingen nåd eller marginaler. Men Jesus var 
tillsammans med tullindrivare – som var ett exempel på dåtidens utanförskap 
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på grund av geopolitiska spel. Genom sitt uppmärksammade umgänge visade 
Jesus att det alltid finns en andra chans. Ingen människa ska dömas ut i förväg. 
 
När Lukas skriver detta kapitel är det en vädjan till sin samtids judekristna 
läsare att innesluta omvända hedningar i församlingsgemenskapen. Den 
måltidsgemenskap som Jesus tillämpade var så djupt förknippat med hans 
budskap om Guds barmhärtighet att kristna kyrkor än i dag har ett bord  
i centrum i sina kyrkorum. Vi detta bord är Jesus värd för en enkel måltid för 
syndare. 
 
Detta är alltså bakgrunden till liknelsen vi läste: ”Fariséer och skriftlärda” 
basunerar ut att Jesus ”umgås med syndare och äter med dem”. Jesus besvarar 
deras fråga med liknelser som alla handlar om att tappa bort och vara 
borttappad, men också om att finna och bli funnen – och vilken översvallande 
glädje det ger. 
 
Jesus liknelser är inte bara inlägg i intriger på hans tid. Det är finurliga sätt att 
tala om existentiella frågor. En liknelse ger identifikationsmöjligheter. Utan 
omsvep funderar man till exempel på vem motsvarar kvinnan hos oss idag? Vad 
står myntet för? I vilken mening var hennes sökande konstigt? Är allt 
borttappat hittbart? Med sådana existentiella följdfrågor jag lyfta fram några 
detaljer i liknelsen om kvinnan som tappat en peng. 
 
Intressanta detaljer i liknelsen  
En kvinna i dåtidens samhälle hade inga pengar. Det dagliga livet byggde 
dessutom på naturahushållning. I hemmen fanns det i regel inte heller någon 
hushållskassa. Dessutom var det bara en drachmer som hon förlorat, ett litet 
mynt som inte var värt så mycket. På sin höjd motsvarade det vad en man fick i 
dagslön på ett jordbruk, och för en kvinna som jobbade var en drachmer lönen 
för två dagars arbete. Så tio mynt motsvarade en månadslön för de få kvinnor 
på den tiden som hade lönearbete. I den meningen var en drachmer mycket. 
 
– Varför bry sig så extremt mycket, hon hade ju nio kvar? Lite svinn får man 
räkna med? Och bara oljan till lampan för att kunna städa kostade mycket mer 
än en drachmer. Alltså, det kvinnan gör verkar konstigt! 
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Jag tror att myntet pekar på något annat. Varför sökte hon med en sådan stor 
iver? Varför förbrukar hon dyrbar olja för att kunna se i huset som inte gav 
något ordentligt dagsljus genom de små gluggarna. Oljeförbrukningen kostade 
mer än vad myntet var värt! 
 
En gift kvinna 
Troligen hade kvinnan förlorat ett mynt i det pannsmycke som hon fått som 
brudgåva när hon blev gift. Det är därför hon städar så noga och så ivrigt, och 
känner så stor lycka när hon finner. Om myntet inte kom till rätta var smycket 
inte komplett. Då var smyckets betydelse skadat. Ett brudsmycke 
representerade äktenskapets löften, kärlek och trygghet. För kvinnan var allt 
detta så viktigt, in i minsta lilla detalj. Det handlar om en helhet, där inte små 
detaljer nonchaleras. 
 
En liknande betoning på helheten finns i den föregående liknelsen, den om det 
förlorade fåret. Herden ville att den fulla gemenskapen skulle upprättas. Det 
räcker inte med 99 får i hjorden. En enda som är borta, är en för lite för att det 
ska vara fullhet, helhet. 
 
Liknelsen berättar att när kvinnan till sist finner det mynt som fallit bort från 
smycket, vill hon dela sin glädje med andra. Kvinnan går till vänner och grannar 
och berättar. Hon kallar samman dem till en fest.  
 
Glädje är ett tecken  
Glädje är det goda livets kännetecken. Det är också det kristna livets grundton. 
Jesus ”Bergspredikan” börjar med saligprisning. Apostlarnas brev till kristna 
församlingar uppmanar till glädje: ”Gläd er alltid i Herren” (Fil 4:1). Kvinnan i 
dagens liknelse firar det goda som hänt. Ur hennes hjärta springer Guds egen 
glädje fram, vilket är betydelsen av uttrycket ”himlens änglar” i liknelsen. Guds 
glädje är en glädje vi erfar och firar i gemenskap.  
 
Glädje sprids när vi delar det som viktigt för oss med varandra. Att ordna en 
liten enkel fest i vardagen gör skillnad. Lukas berättar senare i 
Apostlagärningarna att ett kännetecken på kristen gemenskap var ”jublande 
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uppriktig glädje”. Glädje smittar när vi bjuder in, firar, delar med oss av 
vardagserfarenheter. 
 
Även de kristnas måltidsgudstjänsten fick namnet ”eucharisti”, alltså 
tacksägelse, jubel. Det var ju som vi redan konstaterat en fortsättning på Jesus 
gemenskap ”syndare och tullindrivare”. Jämför denna glädje med religiöst 
konservativas surmulenhet eller de religiöst liberalas överlägsna blickar. De 
motsvaras av den hemmavarande sonen i den tredje liknelsen, som inte kan 
glädja sig över att brodern kommit åter och fick ett varmt mottagande. 
 
Kännetecknas ditt liv av glädje? Präglas våra församlingar av glädje idag? Ja, det 
finns där. Men det verkar ändå vara lättare att klaga och gnälla – som om livet 
går ut på att säga vad andra saknar, men vi ser inte vad vi själva tappat bort. 
När man tappar bort Guds helhet och helighet i sina liv blir det tomt och 
tråkigt. 
 
En borttappad församling 
En annan tanke som jag fått till denna predikan måste jag också få dela. Tänk 
om kvinnan är församlingen: S:t Peters församling, Norrmalmskyrkans 
församling. Vi är Kristi brud. Kristus har gett oss ett brudsmycke med mynt som 
tron, dopet, nattvarden, bönen. Kan vi som församling ha tappat bort något 
oerhört viktigt? Vår vilja att följa Kristus efter i praktisk handling. I så fall måste 
vi vända upp och ner på hela huset för att finna det som förlorats. Då får ingen 
möda sparas. 
 
Liknelsens mynt kan också vara det till synes självklara som vi kallar 
”församlingsgemenskap”. För mig var det en glädjedag då jag för några år 
sedan hittade hem i S:t Peters församling. För mig är lördagsvandringarna 
bland hemlösa en återkommande glädjens fest då vi i handling får visa vilken 
barmhärtighet vi mött i Kristus. 
 
– Behöver du åter finna din församling? Har du tappat bort kyrkans dörr. Du 
hittar inte den där goda vanan längre att fira gudstjänst på söndag. Man kan 
tappa den gemenskap som kyrkans dörr representerar. Liknelsen visar att det 
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kan vara mödosamt att finna den observansen, den helheten igen. Men den 
som söker finner! 
 
Kvinnan är Kristus 
Kvinnan i liknelsen representerar först som sist Gud. Då är det Gud som bryr 
sig. Gud ser och söker oss när vi vandrar bort, vilsna, utan mening, utan helhet.  
 
Kvinnan i liknelsen är en gudsbild. Gud söker tills det förlorade blir funnet. Gud 
lämnar oss inte vind för våg, ens när vi själva vänder ryggen till Gud eller tappar 
något väsentligt i livet. Ingen enda får gå förlorad. Allt viktigt som tappas bort 
ska sökas upp.  
 
Vilken förunderlig nåd det finns i livets olika skeden. Amazing Grace.  
 
Innan vi sjunger den psalmen, bed med mig nu: 

 
Gud, sök efter mig. Finn mig. Hjälp mig att finna!  
Låt mig alltid få vara funnen av dig. Amen 


