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Tredje söndagen efter trefaldighet Den förlorade sonen
Några rader in i kommande söndags text läser vi: där slösade han bort sin
förmögenhet på ett liv i utsvävningar.
Jodå, många är de förmögenheter som förintats av nästa generation. Men,
dagens text handlar om att slösa bort vår himmelska förmögenhet.
Jag återkommer ganska ofta till frågeställningen: Är den verklighet vår bibel beskriver en verklig verklighet? Personligen är jag övertygad att det är
så. Men, tro går inte att bevisa, för då vore tro inte tro. Det är en sanning.
Gäller alla religioner. Inklusive ateism.
Den kristne hoppas på en himmelsk verklighet. Vår himmelska förmögenhet.
Den förmögenheten slarvar jag bort, när jag väljer att ringakta den verklighet bibeln beskriver. När jag förtränger minnet av alla mina misstag. När
jag avfärdar möjligheten att Guds egen son – Jesus – försonat dessa misstag. Då har jag slösat bort min himmelska förmögenhet i ett liv i utsvävningar. Jag har i ointresse slösat bort Jesu försoning:
Rom 3:24-26 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och
utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har
friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett förso ningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom
han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår
egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han (Gud) är rättfärdig och
gör den rättfärdig som tror på Jesus.
Uppskovets tid gällde enbart för det judiska folket och fram till Jesu uppståndelse. Nu är den tiden förbi! I stället har Gud låtit sin son med sitt liv,
försona alla människors misstag. Enda villkoret är att vi tillstår vårt beroende av Jesu försoningsgärning. I 28:e versen fortsätter Paulus så här:
Rom 3:28-30 Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro,
oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, han som skall
göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom

tro.
Summering: Behöver du Jesu försoning? Vill du vara Jesu lärjunge? Ett
”ja” innebär att Gud tar emot dej med öppna armar. Då förblir du Guds
barn, med en himmelsk förmögenhet. Här kommer söndagens text:
Luk 15:11-32 Han (Jesus) sade: »En man hade två söner. Den yngste sade
till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då
skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den
yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land,
och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När
han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet,
och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade
gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger
mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå
som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på
långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och
sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far,
jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas
din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor
på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och
hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.Men den äldste sonen var ute på fälten. När
han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade:
’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför
att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte
gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade:
’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina
bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom:
’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla
fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad
och är återfunnen.’«

