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2 samlande rubrik: Den gode herden 

Joh 10:11-16 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för 

fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han 

överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river 

dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. 

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, 

liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt 

liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. 

Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det 

skall bli en hjord och en herde. 

I den här texten finns en av de tidiga förutsägelserna Jesus gör, avse-

ende sin försoningsgärning. Vi hörde orden nyss. Och jag ger mitt liv 

för fåren. 

Jesus sändes till det israeliska folket, Guds egendomsfolk. Fåren i det 

här sammanhanget är det israeliska folket. Men, även här finns en för-

utsägelse om oss och alla andra folk, vi som inte tillhör det israeliska 

folket:  

Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem 

måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en 

hjord och en herde. 

Texten i övrigt handlar om dåliga herdar. Hur definierar vi dåliga her-

dar i vår tid? Det som är signifikant för herdar är att det är människor 

som samlar folk. Detta oavsett vad samlingen går ut på. Några exem-

pel är artister, politiska ledare, ledande idrottsmänniskor. Motsatsen 

till herdar är människor som skingrar och splittrar. I begreppet herdar 

ingår givetvis religiösa ledare. Predikanter och olika kyrkliga ledare. 

Hur beskriver vår bibel en dålig herde? I församlingen i Efesus fanns 

en ung församlingsföreståndare vid namn Timoteus. Vi läser inled-

ningen i Paulus 1:a brev till honom: 

1 Tim 1:1-7 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår 

frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timotheos, hans äkta barn i 

tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, 

vår herre. 

Den sunda läran 



Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efe-

sos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror och 

ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till dis-

kussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro. Målet för 

dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott 

uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt bort allt detta och spårat 

ur i tomt prat. De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva 

säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om. 

De här raderna är beskrivning av dåliga herdar. Människor, som med 

tomt prat splittrar församlingar och samfund. Vilken teknik använder 

man generellt? Kort svar: Falska evangelier. Sådant som låter bekvämt 

och bra: 

2 Tim 4:3-5 Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna 

till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, 

därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår 

dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll all-

tid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en för-

kunnare och fullfölj din tjänst. 

Om människan inte syndat – struntat i Gud – hade inte Jesus behövt 

dö. Bibeln berättar sanningen om mej och dej och går tvärs emot den 

rådande tidsandan och vad vi vill höra. Sanningen är snarast att du och 

jag sannolikt varit både vargar och dåliga herdar: 

Rom 3:23-26 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 

och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom 

han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli 

ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdig-

het, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under upp-

skovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är 

rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. 

Nåd betyder oförtjänt gåva.  

Vill du och jag lita på att Jesus är Guds son, då har Jesus raderat alla 

våra misstag inför evigheten. Då är du och jag en av de som tagit emot 

denna oförtjänta gåva ”…  och utan att ha förtjänat det blir de rättfär-

diga av hans nåd” 

 


