
20 november 2016 

Mitt Barn, Kom Hem Igen 
Gud Fadern letar efter det förlorade och 

gläds när det hittar hem igen 
Predikan i Pingstkyrkan Kolmården 

Min son var död, men har fått liv igen! (Lukasevangeliet 15:24) 

Bibeltext 
Vi läser hela kapitel 15 i Lukasevangeliet 

Inledning 
Häromdagen under en bilfärd in till Nyköping kom berättelsen om den 
förlorade sonen för mig, och idag har vi läst den liknelsen och två andra 
liknande berättelser som ingår i samma kapitel i Lukas evangelium.  

Mitt budskap idag handlar om dig som gått bort från din tro på Gud eller är på 
väg bort från Honom. Till dig säger jag från Herren: Mitt barn, kom hem igen. 

Predikan 
1. Faderns (Himlens) största glädje är när syndare omvänder sig (15:7, 15:10, 

15:23, 15:32) 

2. Fadern är intresserad av individer, en och en 

2.1. Ett bortsprunget får, ett borttappat mynt, en förlorad son eller dotter. 
Oavsett orsaken till att du kommit bort: bångstyrighet, nyfikenhet, 
”olyckshändelse”, eller rent och skärt uppror, så ser Gud dig i din 
vilsenhet.  

2.2. Gud frälser alltid en och en i taget, aldrig är man ”en i mängden”, det 
finns alltid ett särskilt intresse från Gud gällande varje liten människa 

3. Fadern söker efter individer, en och en 
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3.1. Herden gav sig ut för att leta tills han hittade sitt sista får 

3.2. Kvinnan sopade hela huset för att finns myntet som var borttappat 

3.3. Fadern stod och spanade så att han såg sonen komma redan på långt 
håll 

4. Varför du som är på väg bort skall omvända dig och komma hem igen? 

4.1. Du hör hemma hos Fadern, liksom myntet i kvinnans myntsamling, fåret 
i fårahjorden och sonen i familjen. Den situation du befinner dig i är 
onaturlig. Du hör inte hemma där du nu är. Du hör hemma hos Fadern. 

4.2. Du kommer att driva längre och längre bort, ju längre du stannar borta 
från Gud. Vi människor fungerar nämligen så att när vi omedvetet/
medvetet går bort från Gud så tenderar vi alltid att gå ännu längre bort 
och göra oss av med allt som påminner om honom, och säga nej till allt 
som har med honom att göra. Och till slut kan det bli så illa att vi 
kommer så långt bort att det inte finns någon återvändo, vilket Bibeln 
varnar för (se exempelvis Hebr 10:26-31). Därför skall du omvända dig 
— vad det betyder återkommer vi till — och komma hem innan det är 
för sent. 

4.3. Du kommer aldrig att bli lycklig utan Gud i ditt liv. Nu är meningen 
med kristen tro inte i första hand att man skall bli lycklig, utan att du och 
jag skall leva för Gud och till Hans ära och förhärligande, men om du 
lever för Gud och älskar honom kommer du att bli lycklig, ja salig! De 
främsta av Andens frukter — sådant som Gud ger dig när du lever för 
honom — förutom kärlek är glädje och frid (Gal 5:22). Se på den förlorade 
sonen: verkade han lycklig? Kanske upplevde han en kortvarig och 
övergående ytlig glädje mitt i sina utsvävningar när han slösade bort allt 
han hade, men hur blev det sedan? Vissa saker som kallas frihet leder inte 
till lycka utan till olycka. 

4.4. Du kommer att tyna bort och dö utan Fadern i ditt liv 

4.4.1. Ett får som springer bort från sin Herde faller snart offer för 
vilddjur eller dukar under av brist på föda eller rent vatten 

4.4.2. Den förlorade sonen slösade bort allt Fadern hade gett honom och 
hamnade till slut i svält, när allt han behövde fanns hemma hos 
Fadern 
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4.4.3. Fadern använder också bilden av liv och död när han skall förklara 
för den hemmavarande sonen vad som hänt hans bror. I liknelsen 
handlar det kanske primärt om fysiskt liv och död, men i en bredare 
mening så är budskapet detta: utanför gemenskapen med Gud Fadern 
genom hans Son Jesus Kristus finns inget liv, utan bara sorg, död, 
mörker och evig tomhet. Bara hos Gud finns liv och liv i överflöd, 
evigt liv. 

4.5. Av alla dessa skäl behöver du omvända dig 
5. Vad betyder det då att en syndare omvänder sig? 

5.1. Först och främst — det stod ”en syndare”. Vad omvändelse än handlar 
om så gäller det individer. Det är något som behöver ske hos oss var och 
en. Och det handlar om din relation med Gud. Det är mellan dig och 
Herren en uppgörelse måste ske. Kristna föräldrar, en kyrka att gå till, 
goda värderingar, eller annat är bra men kommer inte att hjälpa. Nu är 
det du och Gud. Ensamma. 

5.2. Kort sagt: omvändelse betyder i grundspråket att ändra uppfattning, vända 
om (i motsatt riktning), ompröva, ångra. I liknelsen om den förlorade sonen 
illustreras detta av att sonen vid ett avgörande ögonblick kommer till 
besinning. Ungefär: vad är det jag håller på med? Det här är ju helt fel. Vad har jag 
gjort med mitt liv, jag har kastat bort det! Nu måste det bli ett slut på det. Jag hade fel 
som trodde att jag skulle bli lyckligare utan min far, men det är ju precis tvärt om. Nu 
räcker det. Jag vänder hem igen… 

5.3. …och när jag kommer hem och får chansen att tala med min far skall jag erkänna att 
jag handlade helt fel och jag skall be honom att förlåta mig allt jag har ställt till med. 
En ofrånkomlig del av omvändelsen är att man vågar bekänna sin synd, 
sitt medvetna uppror och sin ovilja att böja sig under Herdens/Faderns 
vilja.  

6. Festen som följer på omvändelsen 

6.1. Allt det där sonen hade slösat bort fick han igen. Han blev inte bara 
förlåten, utan upprättad som faderns barn igen med allt vad det innebär 

6.2. Och när sonen kommit hem blev det fest. För faderns största glädje är 
när hans barn vänder hem igen.  

Fadern väntar på dig. Ska du inte vända hem igen?
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