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Lukas femtonde kapitel innehåller tre liknelser.
Om det förlorade fåret, det borttappade myntet och
den förlorade sonen.
Alla tre liknelserna är Jesu svar till fariséer och
skriftlärda, när de förargade sig över att Jesus
umgicks med tullindrivare och syndare som sökte sig
till honom för att höra på honom.
Hos Jesus var det alltid öppet för människor som
sökte sig till honom. Till Jesus fick alla människor
komma, oavsett hur deras liv dessförinnan hade
varit. Fariséerna och de skriftlärda förargade sig och
sade: "Den mannen umgås med syndare och äter
med dem."
För att möta kritiken så gav Jesus dessa tre liknelser.
Dagens predikotext är en av liknelserna.
Alla liknelserna talar om Guds förhållande till oss
människor.
Det är den treenige Guden som vi får möta i dessa
texter.
I liknelsen om det förlorade fåret möter vi Jesus som
själv sa: ”Jag är den Gode herden. Den gode herden
ger sitt liv för fåren ” Joh 10:11
Fadern får vi möta i liknelsen om den förlorade
sonen, som i sin stora kärlek har en öppen famn för
den förlorade sonen.
Den helige Ande liknas vid kvinnan som hade det
borttappade myntet.
Jesus använder alltså en kvinna som en bild för Gud.

Det förekommer även i några andra bibeltexter, annars
är vi mest vana vid att förknippa Gud med en man. Det
säger oss att Gud är en Gud för både kvinnor och män.
Kvinnan beskrivs som en fattig kvinna som gör sig en
stor möda över att ha tappat ett enda litet silvermynt.
Gud är verkligen angelägen om den allra minsta
människa. Han vill inte att någon enda människa ska gå
förlorad.
Gud söker den människa, som likt en borttappat
silvermynt kommit bort från Gud. Från Guds sida finns
det ingen möda som är för stor för att finna det
borttappade.
Liknelsen berättar hur lampan tänds, sopen kommer
fram och det sopas över allt, tills dess att det
borttappade blir återfunnet.
Visst är det så den Helige Ande verkar hos oss
människor när ljuset från evangeliet får upplysa oss och
förklara för oss om den kärlek som Gud har älskat oss
med. När Gud utgjöt sin helige Ande över lärjungarna
så förkunnade de det dyrbara evangeliet om vad Jesus
gjort för oss människor genom att lida, dö och uppstå.
Detta evangelium sammanfattas i Joh 3:16 ”Så älskade
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt
liv”.
Visst är det så den Helige Ande också verkar hos oss
människor, så att sopen får komma fram för att rena oss
människor från all vår synd. Det får bli storstädning i
våra liv. Om vi bekänner våra synder är han trofast och
rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar
oss från all orättfärdighet. 1Joh 1:8

Varför gör kvinnan så stort besvär för att finna en
borttappad silverpenning?
Jo från Guds sida är varje människa oändligt
värdefull.
Hon är skapad till Guds avbild, hon är ämnad att leva
sitt liv med Gud och Gud vill inte mista någon enda
som är skapad.
Gud älskar det förlorade. Gud älskar också
gudsförnekare, ja också dem som förföljer de kristna
och gör allt för att göra livet surt för dem. Så var det
också med Paulus som beskriver sig själv som en
som var död genom sina synder. Men Gud sökte upp
Paulus, där han gick fylld av hat mot de kristna.
Han fick ta emot Guds oändliga nåd och förlåtelse i
sitt liv.
Den här liknelsen säger oss att Gud har en gränslös
kärlek till det förlorade. Liknelsen säger oss också att
vi ska bära en likadan inställning till de som står
utanför.
Liknelsens viktigaste budskap kommer i slutet där
Jesus säger: ”På samma sätt, säger jag er, gläder sig
Guds änglar över en enda syndare som omvänder
sig."
I alla tre liknelserna så blir det glädje över att det
förlorade blir återfunnet.
Himmelen gläds över att det förlorade blir
återfunnet. Även Guds änglar är engagerade för oss
människor på många olika sätt.

Detta är ofattbart för oss människor att förstå att Guds
änglar ska kunna glädja sig över en enda människa
omvänder sig. Särskilt om man tänker på alla de
människor som finns på denna vår jord.
Men så står det och Guds Ord kan inte göras om intet.
Även den återfunna får uppleva glädjen i livet över att
få leva sitt liv med den Gud som är med oss alla dagar
till tidens slut.

