
Tredje söndagen i Påsktiden, 2020-04-26 
Andakt i Coronatider, av Solveig Högberg, S:t Peters församling. 
 

Den gode herden 
Joh 10:22-30 
”Vi hand-hälsar inte på varandra!”, ”Håll avstånd!”, ”Du som är 70+ måste begränsa dina sociala 
kontakter!” 
Den tid vi lever i har lärt oss ett nytt och annorlunda sätt att vara på i relation till varandra. 
Uppmaningarna om att hålla avstånd och isolera oss duggar tätt. 
 
I söndagens evangelietext möter oss Jesus med ett radikalt annorlunda budskap och en totalt 
annorlunda möjlighet när han säger ”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 ska rycka dem 

ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min 

hand. Jag och Fadern är ett.” 

Här är det inte tal om att hålla avstånd, att isolera sig eller att undvika handkontakt.  
 
För några år sedan kunde vi läsa annonsbudskapet från ett försäkringsbolag ”I goda händer när det 
händer”. 
Att jag minns budskapet handlar nog om att det så påtagligt talar om ett grundläggande mänskligt 
behov. När livet är svårt behöver vi varandra. Då är ensamheten den stora oron. Så är det för 
många idag. Vi hör berättelserna om människor som inte är rädda för döden, men rädda för att dö 
ensamma. Ensamhet tycks värre än döden. 
 
Bilden och berättelsen om herden är märklig. Det är ett yrke och en verklighet som väl ingen av 
oss har erfarenhet av. Ändå berör det oss på djupet då vi möts av herdebilden. Kanske för att den 
förmedlar en motbild till ensamheten och övergivenheten. Det är ju också det som Jesus vill säga 
genom liknelsen. Herden är den som öppnar för relation, har omsorg, försvarar, räddar och leder 
till det livgivande. Herden ger var och en det som den behöver, oavsett vad det handlar om. 
Herden är hela tiden nära sina får.  
 
I en tid då ensamheten kan vara större än någonsin och då vi till och med uppmanas att isolera oss 
från varandra tycks det vara något särskilt med herdens röst. Den känns igen. Alldeles särskilt kan 
vi känna igen den om vi har hört den förut. 
Det är något speciellt med rösten hos den som vill oss väl. Den rösten får vi lyssna efter. Kanske 
skulle ensamheten och isoleringen, i det sammanhanget, kunna vara en gåva till oss. Vi får tid för 
stillhet, vi störs inte av alla måsten som vi vanligen pressas av, vi får låta egentiden bli en tid av 
bön, lyssnande och gemenskap med Jesus. 
 
Det är en tröst att veta att hörseln är det sista som överger oss. Så in i det sista, hur isolerade och 
ensamma vi än är, så kan vi få höra Jesu röst.  
Att känna igen Jesu röst och lyssna till honom är detsamma som att ta emot Jesu kärlek, nåd och 
sanning för att leva i en evig gemenskap med honom. Den som följer Jesus kommer att leva även 
när han än dör. 
Vi får inte bara lyssna efter hans röst, vi får också känna av hur vi är i goda händer när det händer. 
Jesus säger att ingen eller inget ska kunna rycka oss ur hans hand. Vilken trygghet mitt i en otrygg 
tillvaro! 
 
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.  (Psalm 251) 


