
Tema: Förlorad och återfunnen 
Text: Lukas 15:1-7 

15  Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. 2 Men fariseerna 
och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: "Den där mannen tar emot syndare 
och äter med dem." 3 Då berättade han denna liknelse för dem: 4  "Om någon av er har 
hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter 
det förlorade tills han finner det? 5 Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det 
över sina axlar. 6  När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. 7  Jag säger er: På samma sätt 
blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio 
rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. 

... 

Klargöra, att vi inte ska anakronisera. Jag menade inte att något inte stämmer i bibeln. 

Bara att vissa texter är till för vissa människor i en viss tid.  Men i NT gäller allt i alla 

tider. Vanligt bibelord som vanlig anakronisering, Uppenbarelseboken 3:20... 

Omvändelse - Metanoia - Sinnesändring. Jesu sa det till judarna. För de hade lagen och 

profeterna, så sinnesändringen är att nu tro på Jesus som Messias.  

Hedningarna har aldrig haft lagen och profeterna så hur ska de kunna göra 

sinnesändring? Till hedningarna sa Jesus att endast tro.  

Uppenbart ämne att det är Gud som söker oss. Vers 4 i texten ovanför.  

Får i bibeln är en bild troende. Handlar inte om att någon har "tappat" sin frälsning och 

sen kommit tillbaka. Såsom den förlorade sonen. Han var ute på villovägar borta från 

Gud. Dock drar Gud en tillbaka till sig.  

Joh kapitel 6. Jesus säger att "ingen kan rycka dem ur min hand."  

   

1. Barn föds oskyldiga. De är Guds barn.  

De är inte onda. "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty himmelriket tillhör 

sådana."  

Alla barn är Guds barn. Alla troende är Guds barn. Dock inte alla människor. Man får 

skilja på att vara en Guds skapelse och Guds barn. För att bli Guds barn måste man bli 

född från ovan.  

2. Sen växer man upp och gör synder/snedsteg. Detta påverkar ens tillstånd och ens 

tillhörighet.  

"Ni som förut var döda genom era synder och överträdelser, har Gud gjort levande." 

Efesierbrevet 1 och 2.  

Det kan vara distraktioner som tar bort ens fokus. Förvirring.   

Man fokuserar på världens tillstånd och det blir ett hinder. 

"Talet om pålen/korset är en dårskap för dem som är förlorade" Rom 1:16  

 



 

3. Livet handlar om att bli född på nytt.  

"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike"  Joh 3:3 

"De har inte blivit födda av någon mans vilja, utan av Gud." Joh 1:13 Återigen! Gud som 

föder oss.  

 

Gud är den som har förutbestämt och han ger en människa sin nåd och i detta handlande 

får man tro. Tro på Jesus, vem han är, och vad han har gjort. Beviset av att man är utvald 

är att man tror på detta.  

Vi är kallade att vara som en fåraherde. Det är själva poängen av liknelsen.  

 

 


