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Lukas 15: 1-7 - Det förlorade fåret 

Tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. 

Jesus talade om alla människors lika värde, att Gud älskar oss för att vi är, inte vad vi gör. Att det är viktigare att ta hand om

varandra än att följa regler. 

Och han levde som han lärde, brydde sig inte om social status, eller andra sociala koder.

Jag förstår att de sökte sig till honom. De var välkomna. Precis som de var. Helt och hållet. 

Han hängde med dem ingen annan skulle kunna tänka sig att bli sedda tillsammans med. 

Orenhet smittar, och en vill ju inte att andra ska tro att en är … sån.

Fariséerna förfasades tillsammans med sina korrekta kompisar, de skriftlärda. För dem var reglerna viktigast av allt.

Skrivna som oskrivna.  Håll dig på mattan.

Men vilka förväntades han umgås med då?

Jag tänker att han kunde ha stora samtal med dem han hängde med.

Dem som inte följde reglerna. Samtal om det viktiga, det stora, existentiella. 

Hur ofta umgås vi med dem vi förväntas umgås med, fast vi suckar tungt inför att träffas och suckar lättade när vi kommer 

loss, med en känsla av tomhet. 

Inget av det hjärtat var fullt av, fick möjlighet att ventileras.

Kanske skulle det varit roligare att hänga med några syndare, få nya perspektiv, nya infallsvinklar, 

kanske fått prata om det största och viktigaste i livet, kanske löst ett inomsjälsligt dilemma... 

Kanske behövs det någon som inte bryr sig om, vet om, de sociala reglerna, för att de största frågorna ska få komma fram?

Kanske går det inte att få uttryck för hela ens jag, med alla våra sidor, tillsammans med de korrekta, dagens fariséer, 

de som följer reglerna för vad som är okej att prata om. 

Alla de sidor av oss som inte får ta plats, kanske är det de borttappade fåren? 

Tomas Sjödin har skrivit en bok med titeln ”1000 olevda liv finns inom mig” Jag har inte läst den, än, men Titeln!!!

Hur många olevda liv har vi inom oss, hur många aspekter, potentialer i oss får/fick aldrig möjlighet att levas ut? 

Och dem vi levde ut, var det våra egna drömmar och möjligheter? 

Eller var det vad som förväntades av oss? 

Den du är idag, är det den DU ville vara, eller den du förväntades vara? 

Eller blev det ett mellanting, ett ingenting, för dina drömmar fick inte plats, och den förväntade kostymen passade inte? 

Du tappade bort... dig.

Hur många av oss lever ett halvt liv? Eller, någon annans liv?

Hur många av oss är egentligen borttappade? Vad ligger och sjuder under ytan och vill komma ut?

Vissa drömmar är, och ska nog vara, just drömmar. 

Som tonåring drömde jag, liksom så många andra tonåringar, om att bli popsångerska, Madonna...

eller filosof, författare, skådespelare, estradör... 

Eller historiker, stundtals snickare, bygga hem och hus, arkitekt...

Även om drömmarna ter sig spretiga, kan de sammantaget vara vägvisaren till dig, 

till ditt förlorade får, i den djupaste ravinen av ditt inre. 

Är det dig Jesus letar efter? 



I en annan predikan på ämnet om borttappad och återfunnen, hörde jag Gud säga till en återfunnen; 

Åh så glad jag är att du hör mig; här har jag stått och kramat din bortvända rygg....

Min son och jag läser Harry Potter just nu. I går kväll  träffade vi Winky, en husalf. De har samma status i hushållen som 

gamla tiders tjänstehjon. När hennes husbonde hade sagt till henne att stanna på en plats, fick hon inte lämna, oavsett vad 

som hände!

Men det blev hotfullt där hon var, så hon försökte fly, och det beskrivs som att hon såg ut att bära på något väääldigt tungt, 

flera gånger sin egen vikt, fast hon inte bar på någonting. 

Hon gick. Själv. Bort från alla förutbestämda förväntningar. 

Hon valde något annat, och det var tungt, svårt och motigt. Som ett straff.  

Som det kan vara för oss, när vi vill gå bort från våra pålagda existenser. 

Det blir ju otryggt för våra vänner fariséerna, om vi avviker. Säger, det här passar inte mig, jag vill något annat. Jag vill 

hitta mitt borttappade får,   MIG. 

De andra kanske i sin oro övertolkar ditt uppror, som att det skulle vara något fel på deras liv och sanning, och gör sitt 

yttersta för att få dig att stanna. 

Så det blir lika tungt för dig som för Winky, husalfen, att gå. Trots att det är din existens i den kontexten som är fel.  Då är 

det är farligt för dig att stanna där du är. För där är du borttappad. 

Häromdagen mötte jag en gammal bekant från  förr. Och kom på mig med att ursäkta mig själv för det jag är.

Så mitt i sa jag; Oj, jag måste gå, ha det såg gott. Och SPRANG. Som om jag var jagad, eftersökt.

Jag ville inte bli hittad! Inte heller bli påkommen med att ha rymt, när förväntningarna sagt åt mig att stanna. 

Inom mig kunde jag känna att jag bar på samma tyngd som Winky, 

Jag hade fortsatt att tro att jag inte fick gå, fortsatt att släpa på en gigantisk tyngd av förbjuden väg.  

Det var tydligen som att en del av mig trodde att jag, och mitt liv, var fel, en smitning.

Utan att jag ens visste om det. 

Mina inre fariséer hade plötsligt gapat så högt att jag hörde dem, 

”hon umgås med syndare och tullindrivare och äter med dem,  eller  hon gör inte som förväntat.” Och äntligen kunde jag 

ge dem svar på tal. 

VEMS förväntningar??? gapade jag tillbaka. Det är bara mina förväntningar som räknas FÖR MIG!!!!

För vem skulle egentligen tycka något? Vem skulle egentligen hindra mig? 

I backspegeln kunde jag plötsligt se hur mina barndoms drömmar vävts samman till en tydlig vägvisare hit, där jag är idag. 

Jesus fann mig, och jag fann mitt liv, 

Jag är ingen husalf. Inte ni heller. Jag fick gå. Ni också, som inte hittats fullt ut än.

Jag hör hur de har fest i himlen, de firar ett återfunnet får. Amen


