
HELGANDAKT i Gräfsnäskyrkans gemenskap – 3:e söndagen i Påsktid

Det är vårtid, vitsippstid, promenadtid – och söndagens tema är ”Den gode herden”. Då läser vi, 
eller sjunger, Ps o S Nr 251:1

”Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. 

Han osynlig är, men till mig talar, talar stundom varning, stundom tröst.

Han, min Herde, gick för mig i döden, men han lever i all evighet.

Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet...”

Förra söndagen mötte vi lärjungen Tomas, som hade svårt att kunna tro på att uppståndelsen var 
verklig. Han ville ha någon form av bevis. När han en vecka senare möter den Uppståndne så verkar 
beviskraven falla. Själva mötet övertygar. Bekännelsen är hög; Min Herre och min Gud! Mer än mötet 
med en uppstånden levande människa (Jesus själv är noga med den delen av uppståndelsen när han 
säger: - Känn jag har en kropp, ge mig något att äta…) Men för Tomas – tvivlaren – är denna kropp 
förenad med Gud. Han gör ett Gudsmöte som övertygar, överväldigar, överflödar utan behov av 
intellektuellt bevis. Vilken trosvisshet! Det handla nog om hur Jesus ser på honom och talar till honom. 

Ps o S Nr 251:3 ”När på Tomas Segerfursten tänker, ser att tyngd och tvivlande han går,

skyndar han och honom nåden skänker att få se och röra vid hans sår. Tomas, 

rörd av Jesu varma hjärta, övervunnen av hans marterskrud, ropar, fylld av fröjd 

och kärlekssmärta: O min Herre och min Gud!...”

Vi läser nu dagens Psaltarpsalm:
PS 23:1-6  Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,

ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud

med olja och fyller min bägare till brädden.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Han låter mig vila vid lugna vatten. Den erfarenheten tycks påverka passagen genom den mörkaste 
dalen, som i 1917 års bibelöversättning kallas ”dödsskuggans dal”. Inte ens där fruktar psalmisten 
något ont.

Kan vi inte ha en sådan där gudstjänst där någon läser ett Bibelord och sedan får vi vara tysta så att 
man hinner tänka, skrev en konfirmand en gång till mig. Jag föreslår nu en stunds tystnad inför texten i 
Ps 23, men först skickar jag med ett par uppgifter för din tanke:

1) Sök i ditt minne efter ett tillfälle då du kom till ro i din själ och såg något vackert; en sjö, 
skogsglänta, grön äng… Var du ensam, tillsammans med någon? Längtar du efter flera sådana 
tillfällen? Tänk att detta ljuvliga tillfälle var en gåva från Gud. Det var han som ledde dig dit. Detta 
minne tillhör dig. Han vill ge dig fler sådana erfarenheter.
2) ”Tänk på döden”, står det vid ingången till Stampens kyrkogård i Göteborg. Har du varit i 
dödsskuggans dal? Annars är det kanske klokt att ”provgå” den sträckan i din tanke. Kan du ta med 
dig Guds gåva av ro och frid in i mörkret och bli vän med tanken på döden. Öva dig i hoppet om att det 
bara är en passage. Träna dig i tron att han går med dig.



”Ingenting skall fattas dig” betyder kanske inte att du skall bli rik, framgångsrik och slippa alla mörka 
passager – utan just att livets vandring måste rymma både smärta och ljuvlighet, uttömda krafter och  
en bägare som flöda över. Så är de att vara människa. Godhet och nåd, så fort man vänder sig om – 
så är det att leva i sällskap med den gode Herden!

Nu tycker jag att du slutar läsa en stund och tänker själv ---  

Vi ber (med ord från S:t Davidsgården):
Till dig kommer jag, Herre, för att få vila i dig, vila i din kärlek. Jag 

har så svårt att släppa alla ambitioner. Jag vill vara effektiv. Men, 

tack, Herre, för att du visat mig, att det är i dig, som jag kan 

mogna och växa till tjänst bland mina medmänniskor.

Hjälp mig därför att låta mig formas av dig och ledas av dig.

I dig finns meningen med mitt liv. Därför lämnar jag mig helt i dina 

händer.

Led mig dag för dag i de uppgifter, du har åt mig.

Då kan jag våga riskera att bli missförstådd, riskera att 

misslyckas, våga vara glad när allt går bra.

Jag vilar ju hela tiden i din kärlek. Tack för att jag får leva i den 

tryggheten, att du skall fullborda ditt verk i mig. Amen.

Ps o S Nr 560:4
”Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn.

Medan hemligheten djupnar viskar Fadern ömt mitt namn.”

Nu läser vi dagens evangelium:
JOH. 10:22-30 Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i 

Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i 

ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. 

Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina 

får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de 

skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är 

större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.”

Vi uppmanas, genom det högsta bud som finns, att älska Gud av hela av hela vårt hjärta, av hela vår 
själ, av hela vårt förstånd och av hela vår kraft. Är det möjligt? Kärleken börjar med att Gud först 
älskade oss. När Jesus ser på oss så säger han: Vad min fader har gett mig är större än allt annat,… 
Gud ser på dig som något över allt annat. Oerhört! Över allt annat!?! Vill du då inte se på Gud med 
samma vördnad!? Vänd dig mot honom, reflektera hans kärlek tillbaka. Gud vill ömsesidighet i 
relationen. Han säger också; ... och ingen skall rycka dem ur min hand. Är det så att inte ens du själv 
kan ta dig ur detta kärleksgrepp, när du ibland glömmer att Han skall älskas med hela ditt förstånd…?! 
Han är verkligen den GODE herden. Vi är hans får – större än allt annat – och vi följer honom…

Ps o S Nr 560:2   I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd.

Övar mig i barnets tillit, prövar höjd och djup och bredd.

Bön:  ”O Gud, du som genom din Sons förnedring har upprättat den fallna världen,

          låt honom vara vår herde, så att vi räddade från den eviga döden får leva i den

          ständiga glädjen i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre som lever och

          verkar med dig och den heliga Anden, från evighet till evighet. Amen.”

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonen och den heliga Andens namn. Amen.


