
HOMILIA TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

  

Av: John Kvarnero 

Förlorad och återfunnen 

Jes 66:12-14 	1 Pet 5:5-11	 Ps 119:170-176  Luk 15:11-32	  

Liknelsen om den förlorade sonen är den sista av tre liknelser – som alla anspelar 
på dagens tema, förlorad och återfunnen – och som tillsammans bildar 
Lukasevangeliets 15:e kapitel.  

Kapitlets första liknelse handlar om det förlorade fåret – om Herden som lämnar 
de nittionio fåren i öknen för att leta efter det hundrade. Den andra liknelsen 
berättar om kvinnan som förlorat ett av sina tio silvermynt. Och den tredje och 
sista liknelsen – som vi läser idag – handlar om den rike sonen, som lever upp sitt 
fadersarv i utsvävningar i främmande land, och som ångrar sig först när han 
svältande går och vaktar grisar. Men som trots detta välkomnas hem av sin Far, 
som står med öppen famn och sätter på honom de finaste kläderna, slaktar 
gödkalven och ställer till med fest – när den förlorade sonen återvänder hem.    

Dessa tre liknelser har ibland kallats Evangeliets hjärta. Det är inte konstigt, 
eftersom de berättar allt vi egentligen behöver veta: nämligen både, vem Gud är 
och vad Gud gör, och vem människan djupast sett är och vad människan behöver 
göra.  

Det andliga livet är i slutändan alltid praktiskt – Gud är praktisk och konkret. 
Han skapar, frälser och upprättar – genom att han handlar. Människan är Guds 
avbild och därmed också i slutändan en praktisk varelse – som gör saker. Ibland 
bra saker och ibland mindre bra saker.  

Vår uppgift här på jorden är förstås inget mindre än att försöka göra så mycket 
gott vi kan – samtidigt som vi vänjer oss av med våra dåliga och skadliga 
beteenden. Frågan är bara hur? Hur vänjer vi oss av med allt det dåliga? Hur gör 
vi för att sluta skada oss själva, varandra och skapelsen? Hur gör vi för att istället 
vårda, befria och hela?  
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För att veta hur och vad vi ska göra – måste vi veta vilka vi djupast sett är. Och de 
tre liknelserna i Lukas 15:e kapitel visar oss som sagt just detta: både vem Gud är 
– och vad Han gör – och samtidigt vilka vi är – och vad vi behöver göra. 

Gud är i liknelserna den som söker, letar, och längtar efter borttappade får, mynt 
och söner. Gud är den som lämnar alla sina 99 vänner och ger sig ut i den heta 
ökensanden för att försöka finna det får som sprungit bort. Gud är den som 
lägger sig på knä och letar och letar efter myntet som försvunnit. Gud är den som 
älskar, den som i sin oändliga kärlek aldrig kan sluta leta, ropa och längta efter 
dag då alla levande varelser – som nu gått vilse – åter ska komma hem.  

Människan däremot: är den som gått vilse – hon är den som förirrat sig bort i 
mörkret. Som famlar i rädsla, hat och okunnighet. Människan är myntet, fåret 
och den förlorade sonen. Och människans uppgift – det hon måste göra är – att 
omvända sig.  

Det primära budskapet i Lukas tre liknelser är omvändelse: Liknelsen om det 
förlorade fåret slutar med att ”Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i 
himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som 
inte behöver omvända sig; Liknelsen om det förlorade myntet slutar på liknande 
sätt med att ”På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda 
syndare som omvänder sig.”; Och den avslutande liknelsen, med den förlorade 
sonen som återvänder bär övertydligt på exakt samma budskap – om omvändelse. 
Gud letar, söker och älskar; människan är vilse och behöver omvända oss. Så 
långt är liknelserna glasklara. Men frågan är – Vad innebär det egentligen att 
omvända sig? Att om-vända, att vända sig om…att rikta sig åt ett annat håll…
Men åt vilket håll ska vi rikta oss? Eller snarare: åt vilka håll, ska vi rikta oss? 
Ja åt vilka håll – för det är frågan om mer än ett håll – det är frågan om en dubbel 
om-riktning. Det kristna andliga livet går ut på att vända sig själv åt två håll 
samtidigt – inåt och utåt, eller om man så vill uppåt och utåt. Mot Gud för att ta 
emot Hans Kärlek, och mot människorna och Skapelsen för att ge Guds kärlek 
vidare.  

När vi är felvända, när vi är den förlorade sonen, vilket vi alla är ibland – är vi 
istället enkelriktade – vi är bara riktade utåt, ut mot medmänniskorna, ut mot 
Skapelsen. Och eftersom vi, när vi är felvända, inte tar emot den Kärlek Gud vill 
ge oss – så är vi också hungriga. Den blick vi riktar ut i från oss själva blir en 
begärande och hungrig blick, som gör allt för att försöka fylla den stora tomhet 
som ständigt ligger och lurar i bröstet.  

För att fylla denna tomhet jagar vi ständigt – från det ena till det andra; hungriga 
på fler upplevelser, nöjen och saker; mer Facebook, Netflix och Snapchat; mer 
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arbete, pengar och resor; mer mat, godis, tobak; eller värre ändå: mer sprit, 
pornografi och droger. 

Den felvända människan är en missbrukande människa. Hon förvandlar det goda 
i medmänniskan och skapelsen till droger – och missbrukar dem. Det är detta vi 
ser frukterna av runt omkring oss: ensamhet, psykisk ohälsa, klimatförändringar – 
allt är ytterst sett konsekvenser av en felvänd och missbrukande människa.  
Det enda sättet att få stopp på detta missbrukande – är att mätta den mänskliga 
hungern. Och för att mätta den hungern behöver vi Honom som säger att: den 
som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta 
(Joh 6:35).  

Ibland tänker jag på människan som om vi vore månen, och på Gud som om 
Han vore solen. När månen gömmer sig för solen, blir den mörk och kall och kan 
inte stråla. Men när den låter solen lysa på sig, kan den stråla och lysa upp hela 
natten. På samma sätt strålar vi människor mot medmänniskorna och skapelsen i 
den mån vi låter Gud stråla mot oss.  

Vi brukar få höra att vi ska ”öppna våra hjärtan” – inte bara i Fredrik Reinfeldts 
numera så hånade tal från 2015 – utan kanske framförallt i fromma 
sammanhang. Och det är sant! Det är precis det som är uppgiften – på sätt och 
vis bokstavligare än vi kanske tror.  

Ni som läst er Mio min Mio vet att riddar Kato har ett hjärta av sten. Och ni som 
läst eran Hesekiel vet att profeten skriver att Gud själv säger att: ”Jag skall ge dem 
ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och 
ge dem ett hjärta av kött ” 

När vi lever felvända – med hungriga och begärande hjärtan som exploaterar och 
förstör skapelsen – försöker vi hela tiden att fånga in saker och ting. Vi försöker ta 
och behålla allt för oss själva. Vi försöker omsluta och kapsla in så mycket som 
möjligt i vårt eget Jag. Och sedan försöker vi skydda allt detta som vi anser vara 
vårt. Vi bygger murar, vi skaffar vapen och – för att använda bibliska termer – 
förhärdar vi och förstockar våra hjärtan. Vi stänger med andra ord våra hjärtan, och 
de hårdnar och förvandlas till sten, precis som hos riddar Kato.  

Omvändandets uppgift är ingen mindre än att förvandla detta hjärta, från en 
inkapslad sten, till ett bultande och strålande hjärta av kött. Omvändandets 
uppgift är att vända om från det förstenade och inkapslade till det öppna och 
strålande. Att stråla – är den kristnes uppgift och mål. Det är därför änglar och 
helgon har gloria.  
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Men ingen kan stråla särskilt länge av sitt eget ljus – att försöka sig på det leder 
bara till högmod, prestationsångest och utbrändhet. Den kristna uppgiften är 
istället att öppna sitt hjärta uppåt mot Gud och låta det bestrålas, värmas och 
mjukas upp – för att sedan öppna samma hjärta mot medmänniskorna och 
skapelsen och låta Guds ljus stråla ut från oss – precis som Månen strålar av 
Solens ljus när det är fullmåne.  

Amen 
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