
 

HELGANDAKT – Tredje söndagen efter Trefaldighet – 28/6 2020 

 
”Förlorad och återfunnen” 

Har du någon gång känt att du liksom förlorat dig själv, tappat bort meningen. En gång tyckte du att 

du hade ett uppdrag, att livet betydde något, i ett givet sammanhang. Och sedan var det något som 

drog iväg med dig på främmande vägar och du tycktes hamna i en återvändsgränd där du uppgivet 

kände att inget spelade roll. Bara tomt och stillastående. Eller allt blev rutiner och vanor som inte 

längre gav någon meningskänsla. Kanske är du där nu? 

Du behöver inte vara kvar i denna uppgivenhet. En omvändelse behövs och sedan ett steg ut ur 

återvändsgränden. Ett beslut är nödvändigt. Och ett första steg är du kapabel till. Och så är du på 

väg mot Livet som väntar, en väg som möter dig. Han som själv kallade sig för ”Vägen” och ”Livet” 

berättar i dagens evangelietext: 

 

LUK. 15: 11 Han sade: ”En man hade två söner. 12 Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig 

den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13 

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. 14 När 

han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15 

Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på 

sina ägor för att vakta svin. 16 Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen 

åt, men ingen lät honom få något. 17 Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många 

daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18 Jag ger mig av hem 

till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19 Jag är inte 

längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ 20 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. 21 Sonen sade: ’Far, jag har syndat 

mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22 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. 23 Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och 

hålla fest. 24 Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen 

började. 

25 Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde 

han musik och dans. 26 Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27 

Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför 

att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28 Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern 

kom ut och försökte tala honom till rätta, 29 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. 30 Men när han kommer hem, din son som har levt upp din 

egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31 Fadern sade till honom: ’Mitt 

barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32 Men nu måste vi hålla fest och vara glada, 

för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’” 

 

Meditera gärna över vad du har läst. Var i berättelsen känner du igen dig? I vilken passage väcks en 

längtan inom dig? Stanna där en stund. Vad säger berättelsen in i din situation? Behöver du förändra 

något ? Riktning? Synsätt? Hjälper berättelsen dig till en ny syn på dig själv / någon medmänniska / 

Gud? Vad vill du säga till Fadern? 



 

BÖN: 

Herre, tack för att det finns en väg genom svårigheterna, ut ur mörkret. 

Vi har så lätt att hamna i en känsla av hopplöshet, när vi upptäcker allt det onda, 

som finns i vårt eget väsen, i hela vår värld. 

Vi förstorar problem och bekymmer, vi känner oss missförstådda och utanför, vi tycker 

synd om oss själva och vantrivs med hela tillvaron. 

Vi blir rotlösa och låsta i ängslan och vanmakt, därför att vi är fixerade vid vårt eget jag. 

Vi ser ingen väg, men det gör du, Herre. Du har sagt, att till och med i den yttersta 

tidens prövningar, som kan bli nästan outhärdliga, får vi lyfta upp våra huvuden och se 

din makt och härlighet, när du kommer. Vår befrielse är nära. 

Tack för att löftet om befrielse gäller också varje enskild människa i hennes oro och 

vanmakt i varje ögonblick. 

Tack för att ditt rike skall fullkomnas i var och en av oss, i hela din Kyrka. 

Himmel och jord skall förgås, men dina ord skall aldrig förgås. 

Tack, Herre, för att den vissheten får vara vår trygghet och glädje nu och i evighet. 

Amen.            (Från St Davidsgården) 

 

 

 

 

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG NÅ-

DIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN HELIGA AN-

DENS NAMN: AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


