
Den förlorade sonen


Gud är en god Gud och god Far som älskar oss. 


Bibeln säger att vi alla gick vilse och gick vår egen väg. 


För att du och jag ska förstå hur god Gud är och hur villig han är att förlåta oss, vad vi än har 
gjort, så berättade Jesus en liknelse. 


"En man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far: Far, ge mig den del av förmögenheten 
som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre 
sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och 
slösade bort sin förmögenhet. 

När han hade gjort slut på allt, drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då 
gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare, som skickade ut honom på sina ägor 
för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav 
honom något. 

Då kom han till besinning och sade: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och 
här svälter jag ihjäl! Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat 
mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina 
arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. 

Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern 
skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat 
mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.  

Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er! Ta fram den finaste dräkten och klä honom, och sätt 
en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta 
och fira, för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen 
började. 

Så är det med Guds kärlek till var och en av oss. Han är en god far, men var och en av oss har 
gått vilse från honom och vandrar sin egen väg. Pga av våra synder är vi skilda från Gud och hans 
kärlek. 


Gud vet att om du och jag skulle ta straffet för alla de synder vi ständigt gör dagligen, när vi ljuger, 
stjäl eller lever i omoral, precis som den yngre sonen i berättelsen, så är lönen evig död den dag vi 
dör och står inför Gud. Syndens lön är döden och om vi dör i våra synder går vi evigt förlorade. 


Därför sände Gud sin son Jesus för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Jesus 
valde att gå in i ditt och mitt ställe och ta straffet för dina synder. Bibeln säger att all vår skuld lade 
Gud på honom. Jesus hade aldrig gjort något fel, men det var våra synder han bar. För att du och 
jag inte skulle gå förlorade gav han sitt liv frivilligt på korset. 


Om du precis som den förlorade sonen vill lämna all synd, allt du vet är fel och du vänder om till 
Gud så vill han förlåta dig och han står där med öppna armar. Gud älskar dig och det enda han vill 
är att du ska vända tillbaks hem. 


När vi sätter vår tro till vad Jesus gjorde för oss på korset så blir vi Guds barn. Vi går från mörkrets 
rike till Guds älskade sons rike. 


Men valet är ditt. Gud har gjort allt för dig och han väntar på dig. Jag skulle vilja uppmana dig att 
vända om och ge ditt liv till Jesus. Han älskar dig. Dörren till himlen är öppen, men du måste ta 
klivet. 

 

Gud välsigne dig!


