
Dag 3 afton

Medan han ännu var långt borta 
skyndade Fadern emot honom. 

Luk. 15:20

När den förlorade sonen började lida nöd, där han befann sig i främmande land, beslöt 
han att bege sig tillbaka hem till Fadern. Men eftersom han hade förslösat sitt arv, täcktes 
han inte längre göra anspråk på att få vara son i huset. Han tänkte i stället göra rätt för sig 
som daglönare. 

Detta är en bild av hur vi alla gör, när vi upptäcker vår belägenhet i förhållande till Guds 
krav på helighet och rättfärdighet. Vi täcks inte göra anspråk på att få vara Guds barn av 
ren nåd och barmhärtighet från hans sida. Vi vill förtjäna att bli godkända. Men med alla 
våra goda föresatser är vi alltjämt långt borta från Guds rike. Hur mycket vi än försöker 
bättra på vårt leverne och vår gudsfruktan, är vi ännu lika långt borta. Vår andliga strävan
är egoistisk och syndig.

Men under all vår fåfänga strävan har Fadern sett oss och har redan kommit emot oss. 
Han har genom sin Son omfamnat oss med sin gudomliga och eviga kärlek och dukat till 
festmåltid åt oss. Han har slaktat sitt enda Lamm och dukat fram himmelska rätter: 
syndernas förlåtelse i kraft av Lammets blod. Och till festdräkt har han gett oss sin Sons 
rättfärdighet. 

”Min son var förlorad men är återfunnen” var Faderns motiv till festmåltiden. Vi har varit
förlorade, men Fadern har genom Jesu död och uppståndelse sökt oss och funnit oss och 
åter tagit oss i sin gemenskap. Sådan är nu vår situation - antingen vi tror det eller inte. 
Men den som tror det får uppleva det. 

Nu genom Jesu offer och uppståndelse rättfärdiggjorda och hemkomna till Fadershuset får
vi bara öppna ögonen i evangeliet och se i hurdan härlighet och glans vi befinner oss. Vi 
har kommit in bland den Allsmäktiges husfolk som fullvärdiga medlemmar och är Guds 
Sons bröder och systrar. Inte ens Guds änglar har fått en sådan ställning.


