
Joh 10:22-30  

Predikan av Tomas Laveson 26/4 2020 

Temat i våra kyrkor den här söndagen är ”Den gode herden” 
Jag läser från 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.” 

Att vara en kristen är att vara ett av Jesu får 
Det är bilden vi möter i texten 

Vi brukar ju inte gilla att bli kallade fårskallar, men att vara ett får i Jesu hjord 
är hedersamt – det kan man vara stolt över 

”Jag är den gode herden” sa Jesus lite före avsnittet jag läste  
Han är herden – vi är fåren 

Situationen jag läste om utspelade sig i Jerusalems tempel i december månad  
Det var vinter 

Då kan det vara rejält kallt i Jerusalem med regn eller snöglopp och kyliga 
vindar från det syriska inlandet i nordost 

Nu tror jag också att det ligger en symbolisk innebörd i uttrycket ”det var 
vinter” 
Det var kallt i relationerna med judarnas ledare 

Dom ville ha klart besked: 
”Om du är Messias, så säg det öppet.” 

Dom ville pressa Jesus till klara uttalanden – kanske för att sedan kunna ange 
honom som upprorsmakare för den romerske ståthållaren 
För dom hade redan bestämt sig – dom ville inte tro 

Och Jesus visste det  
”ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får” sa han 

Men det fanns också – och finns många som hör till hans får 
Som vill tro – och vill tillhöra honom 

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” 
sa Jesus 
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Vi ser här tre kännetecken på en kristen 
 hon lyssnar till Jesu röst 
 hon är känd av Jesus 
 och hon följer honom 

I/  MINA FÅR LYSSNAR TILL MIN RÖST 

Först ”Mina får lyssnar till min röst” 

Detta är utmärkande för en kristen 
Hon söker Jesus – lyssnar efter honom – vill höra hans röst 

Det betyder inte att vi alltid hör Herdens röst, men vi vill göra det 

Därför ber vi 
Därför lyssnar vi till hans ord i Bibeln 
Därför lyssnar vi till förkunnelsen i gudstjänsten 

Därför är vi uppmärksamma när vi möter våra medmänniskor 
Kanske kan vi få höra herdens röst genom någon annan 

En kristen är en lyssnande människa 
Det gör förhoppningsvis att man blir lite mindre självcentrerad 

Annars tänker sig många att en kristen är någon som tror sig veta alla svar – 
som aldrig tvekar och aldrig tvivlar 

Och man tror att en kristen håller sig själv för bättre och frommare än andra 

Visst kan det bli så fel, men det var inte en sådan attityd Jesus menade att vi 
ska ha 

Det var ju de religiöst självgoda människorna som Jesus hade mest problem 
med 
Det var de som inte ville tro – de han mötte i den här texten och som sedan 
ville få honom korsfäst 

De räknade sig för goda nog i sig själva 

En kristen är en ödmjuk människa – hon vet att hon inte har alla svaren 
Hon vet att hon behöver Gud och hon behöver också sina medmänniskor  

Hon är inte alltid säker om vägen, men vet vem hon ska lyssna till och hålla 
sig nära för att komma rätt 
Hon vet vem som är den gode herden 

”Mina får lyssnar till min röst” sa Jesus 
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II/  ÄR KÄND AV JESUS 

Det andra kännetecknet på en kristen är att hon är känd av Jesus 
”jag känner mina får” sa han 

Jesus vet inte bara vem du är, var du bor och vad du heter 
Han känner ditt innersta 

Den som lyssnar till Jesus blir känd av honom 

Men ingen människa är ju okänd för Gud 
Ingen kan dölja något för den allvetande och överallt närvarande 
Gud vet allt om alla 

Men att vara känd av Gud är något mer – det är mycket mer 
Det handlar om samhörighet och gemenskap 

Det betyder att han känner oss som sina  
Han känns vid oss som sina älskade barn 

När Jesus säger ”jag känner dem” betyder det att han tar emot oss och gör 
oss till sina egna 
Det handlar om vänskap och närhet 

Detta är ännu större och mer fantastiskt än att vi känner honom 
Vi har börjat lära känna honom men han känner oss helt 

Paulus skriver om detta i 1 Kor 13:12 i Bibeln 
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är 
min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om 
mig.” 

I det här livet är vår kunskap om Gud ofullständig 
I himlen ska vi se Gud ansikte mot ansikte 

Innebörden i detta kommer fram ännu tydligare i den gamla översättning av 
bibelordet – där det står: 
”då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd” 

”jag skall känna till fullo …… jag har blivit till fullo känd 

Detta är tryggheten för en kristen – att vara känd av Gud 
Vi tvekar ibland, tvivlar och undrar om Gud har övergett oss 

Men Gud känner oss som sina och en dag ska vi möta honom ansikte mot 
ansikte 
Vi ska då lära känna honom till fullo – han som redan till fullo känner oss 
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III/  FÖLJER JESUS 

Det tredje kännetecknet på en kristen är att vi följer herden 
”de följer mig” sa Jesus 

Herden samlar hjorden omkring sig och hjorden följer efter herden  

Ja, Jesus vill samla alla människor omkring sig 
Han älskar oss utan undantag  

Han har ett genuint intresse för oss alla och vill hjälpa oss ta vara på det liv 
han har gett oss 

En kristen håller sig nära Jesus 
Vi ber, lyssnar till hans ord och tar vara på det 

En kristen vandrar livets väg i sällskap med Jesus och söker följa hans 
exempel 

Det finns ett ställe i Matteusevangeliet där Jesus använder samma bild med 
herden och fåren – fast här talar han om får utan herde 
 vilsna människor 
 utelämnade människor 

Det står i Matt 9:36-38 ’När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande 
med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han 
sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens 
herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”’ 

Den bönen får vi be – att Gud sänder människor som kan visa väg till den 
gode herden – som likt Jesus vill vara herdar för sina medmänniskor 
Som kan förmedla trygghet och hopp 

Det är mer angeläget än någonsin i de tider vi lever i när många är oroliga för 
sin egen och för sina anhörigas hälsa – som känner oro för sitt arbete och sin 
ekonomi 

Vi får be att det finns personer som kan vara stöd och inge trygghet 

Och när vi ber den bönen vill han sända oss 
Vi får bry oss om våra medmänniskor 
Vi får berätta vem som är den gode herden 

Ibland kommer vi i lägen i livet där det är svårt att urskilja herdens röst 
Det känns tyst och stumt när vi ber och det är inte självklart lätt att veta 
vilken väg vi ska gå  

Vi kanske undrar om vi kommit bort från Jesus eller om han har övergett oss 
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Då är ett gott råd att hålla sig nära de andra fåren 
För där hjorden finns – där kan man också vara säker på att herden är 

Därför är den kristna församlingen så betydelsefull för en kristen 
Vi får gå tillsammans med hans församling 

Vi får samlas omkring Jesus i gudstjänsten och nattvarden 
Där får vi ha vår plats också i tider av tvivel och vilsenhet  

Där finns hans omsorg genom våra trossyskon 
Där nås vi av hans röst och där blir vi sända av honom ut i världen 

AVSLUTNING 

Det var tre kännetecken på en kristen 
Hon lyssnar till Jesu röst 
Hon är känd av den gode herden 
Och hon följer honom 

Vi har nyss firat påsk 
Jesus har gått genom död och grav och är uppstånden 
Han har trätt fram som livets Herre och han ger oss liv 

Det hoppet finns också formulerat i vår text  
”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall 
rycka dem ur min hand.” 

Det finns mycket vi kan råka ut för – många faror 
Den gode herden har makt att bevara oss  

Också när det är tid att lämna det här livet  
 när krafterna avtar eller om olyckan är framme 
 och när sorgen kommer i vår väg 

Vi har en stark herde som håller oss i sin hand 
Och om vi kommer i situationer där vi varken kan eller orkar tro och be är 
han ändå trofast  

”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall 
rycka dem ur min hand.” 

Till honom får vi sätta vårt hopp – amen 
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Bön 

Jag vill be med ord från den 23:e psalmen i Bibeln  
Herren är min herde, mig skall inget fattas, 
han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, 
han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, 
ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. 
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, 
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 
Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, 
och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. 

Tack Jesus för att du är den gode herden 
Tack för att de vill leda oss rätt och hjälpa oss att ta vara det liv vi fått 

Nu ber vi för alla som är oroliga 
Vi ber för de som är sjuka 
För dom som på olika sätt har drabbats av Coronapandemin 

Vi ber för de som är permitterade eller arbetslösa 
Vi ber för företagare som kämpar i stark motvind 

Vi ber för människor utöver vår värld som drabbas så svårt 

Herre, hjälp oss alla att se våra medmänniskor och se vad vi kan göra för 
varandra 
Amen 

Vi ber så som Jesus har lärt oss:  
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran i 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 Sonens och den helige Andes namn. Amen. 


