
Andakt till Ny Generation-gruppen

 

Andakt 
Den förlorade sonen



Andakt till Ny Generation-gruppen

Den förlorade sonen 
Fil 2:5 
“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus” 

Paulus berättar och förklarar i Fillipperbrevet 2 att vi ska vara lika Jesus, vi ska vara eniga, ha 
kärlek och sätta andra människor högre än dig själv. Att vi ska ha samma sinnelag som Jesus hade 
när han gick på jorden. Att ha samma sinnelag som Jesus har kan vara svårt men en liknelse från 
Lukasevangeliet 15:11-32 beskriver det ganska bra: 

Luk 15:11-14 
“Han 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.” 

Efter en stund i utsvävningar så har sonen inga pengar kvar och får bo ute på gatan utan några 
pengar eller ens nån mat. Han hittar ett jobb där han får ta hand om en rik mans grisar, och han 
blir så svag och skröplig att han kan tänka sig att äta grisarnas mat. Ni kan ju tänka er det grisarna 
äter, det är i princip kompost. Det går riktigt illa för den här sonen och han tänker då att han 
kanske kan få ett jobb hos sin far. Hans skäms så mycket att det inte ens är ett val att komma och 
om be om förlåtelse från sin egna far.  Han tänker gå till sin far och fråga efter ett jobb som 
daglönare vilket är ett jobb som kräver mycket fysiskt arbete och där man får lönen efter varje 
dag. Han tänker säga att han har syndat mot himlen och mot sin far, han tänker att han inte är 
värd att vara hans son, han tänker “Låt mig få gå som en av dina daglönare”. Sonen inser att det är 
hans enda chans att inte dö av svält. 

Luk 15:20-24 
“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.” 

Istället för att bara ge honom ett jobb så går han mot honom med öppna armar och omsluter 
honom och är helt överlycklig över att hans son har kommit hem. Det blev en stor fest och alla 
var lyckliga. Fadern hade väntat på sin son att komma hem, han brydde sig inte om vad han hade 
gjort eller varför han kom hem, utan han var bara helt överlycklig att hans son hade kommit hem 
igen. Men brodern som hade stannat hemma blev avundsjuk på sin bror och undrade varför inte 
han fick en stor fest? 

Luk 15:25-32 
“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: 
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’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 
tillrätta, 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.’” 

Med den här liknelsen försöker Jesus berätta med att man är alltid välkommen till Guds famn vad 
man än har gjort. Men vad har det här att göra med att vara lik Jesus och ha hans sinnelag?  

Att vara som Jesus innebär i stora drag att förlåta och älska andra människor vad han än har gjort 
mot dig. Sönerna i den liknelsen har olika begär och gör olika saker med sitt liv men fadern älskar 
inte den ena mer för det. Det enda som betyder något för honom är att de ska komma tillbaka 
och vara med honom igen. 
Den stora sonen som stannade hemma blev väldigt avundsjuk på sin bror för att han fick 
gödkalven slaktad för hans ära och i dagens samhälle är det ungefär som att ge alla ens ägodelar 
till den personen.  
Men fadern säger då att du har allt som jag har och äger. Det finns inget slut på vad du kan få från 
Gud för att han älskar dig. Om du är sonen som försvann eller den som stannar kvar hos Gud i 
gott och ont så älskar han dig lika mycket.  
Jesus ser ingen skillnad på människor. Han ser ingen skillnad på vad du pluggar eller jobbar med, 
vad du gör på fritiden eller vad du ser på för på filmer. Han älskar alla lika mycket och det ska du 
också göra för att bli mer lik Jesus.  

Ta efter fadern och vad han gör, han har öppna armar och ger dig så mycket kärlek. Var den som 
kan förlåta och se människors goda sidor för det är vad Jesus gör. Han ser inte de dåliga sidor du 
har utan dina möjligheter till ett liv med kärlek och frid. Om du lär dig efter Jesus kommer du 
kunna ge det till andra människor och de personer som du har i din närhet. Att ge en komplimang 
till en person som verkligen behöver det eller en extra hjälpande hand till maten som mamma 
lagar är saker du skulle kunna göra för att sprida kärlek i din omgivning. Se vad Jesus gjorde i 
bibeln och ta efter, liknelsen om den förlorade sonen är bara en av liknelserna och berättelserna 
som Jesus har berättat. Sök sanningen och sök att få vara som Jesus för att han älskar dig så 
mycket och då borde du kunna ge det som du har fått till andra människor. Lär dig att älska din 
nästa så som Jesus gör. 

Gud håller upp sina armar för dig och förlåter dig för allt du gör, han är fadern som går och väntar 
på sin son som ska komma hem från en natts festande. Och om du har en tro på Gud så ska du 
veta att allt som han har är ditt.Och den insikten av att alltid vara älskad är något som varje 
person borde ha därför är det så viktigt för dig att dela med dig om din tro och det gör du bäst 
när du visar kärlek till andra personer.


