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 Herren är min herde 
 
Hesekiel 34:23-31 
Hebr 13:20-21 
Joh 10:11-16 
Psalm 23 
 
  
För många år sedan hade ett försäkringsbolag slogan ”I goda händer när det 
händer”. 
 
Jag minns reklamen. Kanske för att den så påtagligt talade till ett grundläggande 
mänskligt behov. När livet är svårt och krånglar till sig behöver vi varandra. Vi 
behöver uppleva att de goda händerna finns för oss. 
 
När livet krisar är ofta ensamheten den stora oron. 
De senaste årens erfarenheter har berättat om att i vissa situationer är till och 
med ensamheten värre än döden. 
Jag tänker bland annat på dem som varit döende och legat ensamma på sjukhus 
och vårdboenden under pandemin. Väldigt ofta har vi hört om hur man inte varit 
rädd för själva döden, men för att vänta ensam på att den stunden ska komma. 
Men vi har också hört om hur vårdpersonalens goda händer har betytt mycket. 
Även när skyddshandskarna varit på och hindrat direkt hudkontakt så har 
händernas närhet, omsorg och ömhet hjälpt. 
 
Vi kan få vara i de goda händerna, när livet händer och ställer till det för oss. 
Vi får vara de goda händerna, när livet utmanar människor runt omkring oss. 
 
Nu kan det verka som jag är lite på avvägar, det är ju om den gode herden 
bibelberättelserna handlar och ingenstans står om herdens goda händer, ändå är 
det dem jag ser framför mig när jag läser texterna. 
 
Bilden av herden är märklig. Det är ett yrke som är långt ifrån våra egna 
erfarenheter och upplevelser. Får och lamm har vi nog sett, men en herde som 
tar hand om dem är en okänd syn för oss. 
 
Ändå är herdeberättelserna några av bibelns mest älskade berättelser och tycks 
beröra oss på djupet.  
Kanske för att den förmedlar en motbild till ensamheten och övergivenheten.  
Det är också så Jesus använder liknelsen. 
 



Herden är den som öppnar för relation, har omsorg, försvarar, räddar och leder 
till bete. Herdeberättelserna låter oss förstå att herden ger det som behövs i varje 
nu och varje situation hur den än gestaltas. Herden överger inte de sina utan 
följer dem både när de går in i fållan och när de går ut därifrån. 
 
Hesekiel talar om att Gud ska ”ge dem en herde, min tjänare David.” 
När Hesekiel profeterade på det sättet så gick nog folkets tankar till kung David. 
Kung David som hade levt flera hundra år innan Hesekiel profeterade. 
David, herdepojken, som hade dödat Goliat. David som blev smord till Israels 
andre kung. David som gjorde Jerusalem till huvudstad. David den store 
psalmförfattaren. 
I denne David såg folket en förebild för den kommande Messias.  
Men även om David var alldeles speciell och gjorde många fantastiska saker och 
på ett sätt kunde symbolisera den som skulle komma, så hade han också många 
skuggsidor i sitt liv, till och med mord och äktenskapsbrott. 
 
Nu är inte Jesus på något sätt David nummer två, hos honom finns till exempel 
inte dessa skuggsidor.  
Men namnet David användes som ett namn på den kommande Messias, som 
man i tusentals år hade väntat på. 
 
En sak som är gemensamt för kung David och kung Jesus är deras 
ledaregenskaper. Men också profeten Hesekiel själv var en stor ledargestalt. Han 
levde i en stormig tid i Israels historia. Det var under hans tid som en stor del av 
ledarskapet blev bortförda i fångenskap till Babylonien och han levde med dem 
som landsflyktig. Men det hindrade inte Gud från att använda honom. Hesekiel 
tog verkligen sitt ledaransvar, när han förmedlade budskapet från Gud. 
 
Nu använder Hesekiel bilden av en fåraherde när han ska tala om den 
kommande David, Messias. 
Jag tänker att en fåraherde måste vara väldigt flexibel. Ibland ska han finnas 
bakom sin hjord och ”putta” på dem, föra dem framåt. Ibland på sidorna för att 
hålla ihop hjorden. Ibland alldeles före för att de ska kunna följa honom. Ibland 
ännu lite längre före för att spana in den bästa vägen eller det friskaste betet. 
 
För den och för oss, som har en sådan ledare, som finns på alla sidor om oss 
och ser till det bästa för oss, handlar det om att ha tillit och förtroende. 
Det får vi ha till Jesus – den gode herden. 
Men samtidigt finns dubbelheten där. Vi kan också få ha Jesus som förebild, låta 
oss formas av honom, för att gestalta ledarskapet och vara goda ledare. Vi kan 
inte skjuta ansvaret ifrån oss. 



Att Jesus är förebild för oss och har förtroende för oss betyder inte att han gillar 
allt vi gör, också vi har våra skuggsidor, men trots det så har han förtroende för 
oss och vill använda oss. 
 
Trots allt som Hesekiel är med om och lever mitt i, att leva som landsflykting, 
kan han sjunga lovsång till Gud. Han vet vems han är och han vet var han har 
sin trygghet. 
Så är det också för oss. Hur vårt liv än gestaltar sig kan vi veta var vi har vår 
trygghet och var vi hör hemma. 
 
Gud säger genom Hesekiel till sin samtid och jag är fullständigt övertygad om 
att han säger till oss också: ”De/ni ska inse att jag, Herren, är deras/er Gud och 
är med dem/er och att de/ni är mitt folk. Ni är mina får, ni är får i min hjord. Jag 
är er Gud” 
 
Den rösten talade alltså inte bara för tvåtusen femhundra år sedan. Den talar än 
idag. 
 
I den tid som vi lever i, när många röster gärna vill slå mynt av vår rädsla för 
ensamhet tycks det vara något särskilt med just herdens röst. 
Den känns igen. Särskilt igenkänningsbar är den om man har hört den förut. Det 
är något speciellt med rösten hos den som vill oss väl.  
Den rösten behöver vi lyssna efter. 
Det är en tröst att veta att hörseln lär vara det sista som överger oss. 
 
Jesus leder med hjälp av sin röst. 
Frågan till oss blir om vi lyssnar efter och känner igen Jesu röst i bruset av alla 
andra röster. 
Vi behöver odla en urskiljningsförmåga. Men vi behöver också öva oss i tillit så 
att vi förstår att herdens röst finns där även då vi kanske frågar ”var finns du nu 
Gud”? 
Oförmågan att urskilja rösten ligger säkert mer på oss än på Jesus. Kanske är vi 
inte rättvända, kanske är bruset för starkt. Men i de stunder vi kan ha svårt att 
urskilja rösten får vi minnas erfarenheter av Jesu närvaro, vi får minnas ord vi 
har hört tidigare. 
 
Jesus säger, i The Messages tolkning: ”Jag är den gode herden. För den gode 
herden är fåren viktigare än han själv; han offrar sig för dem om det krävs. 
Daglönaren är inte någon riktig herde. Fåren betyder ingenting för honom. När 
vargen kommer flyr han och låter vargen riva och skrämma bort fåren. Han gör 
det bara för pengar och bryr sig inte om fåren”. 
 
Vilken fantastisk bild av ett gott ledarskap.  



Men det fordras mod. 
Mod för David att, trots sina skuggsidor, vara ledare. 
Mod för Hesekiel att vara Guds röst och profetera mitt i sin landsflykt, bland ett 
främmande folk. 
Mod för Jesus att veta att hans liv står på spel och mod att till sist ge det för 
”fåren”, han offrade sig när det krävdes. 
 
Orkar vi stå fast när det hettar till? När det finns olika åsikter och meningar, 
när vi riskerar att inte stå på den vinnande sidan, när andra tycker vi fattar fel 
beslut? 
Gud vill hjälpa oss att stå fasta också när det blåser omkring oss och mycket är 
osäkert. Gud är nära dig också i de stunderna du tycker att det är helt tyst. 
 
Låt oss till sist återvända till de två orden ledare och tillit. 
Båda orden berör oss oavsett vem vi är eller hur vi har det. Ledaransvar kan se 
olika ut. De är annorlunda att vara ett lands ledare; president eller statsminister 
än vad det är att vara församlingens pastor eller vad det är att ha ledaransvar för 
det praktiska vid söndagens gudstjänst, eller att ha någon annan ledaruppgift. 
Annorlunda handlar inte om bättre eller sämre eller om att ge uppgiften olika 
värde. Ledarskap handlar om att vara trogen den uppgift man fått. 
 
Jag vet inte om du läste andaktsboken Rätt Kurs igår. Där berättade en kvinna 
om en svår situation då hon bad och som hon uttryckte det ”hade tillit till att 
Gud skulle fixa det”, Men hon fick klart för sig att det var inte det tilliten 
handlade om, när hon förväntade att Gud skulle göra det som hon bad om och 
ville. Budskapet till henne var: ”Tillit är att lita på att Gud känner vägen”.  
Det är budskapet till oss idag och för det är herdegestalten en rik bild. 
 
Du kan få vara i goda händer när det händer! 
 
 
Inledningsord till gudstjänsten 
Psalm 23, en japansk parafras för vår tids människor 
 
Herren anger takten, 
jag ska inte jäkta. 
Han hjälper mig att stanna, 
så att jag kan komma till ro. 
Han ger mig stunder av stillhet 
och återställer min inre jämvikt. 
Han låter min själ genomströmmas  
av frid och avspändhet, 
så att jag kan prioritera rätt. 



Även om jag har tusen saker att göra 
behöver jag inte vara rädd, 
ty han är med mig. 
Hans makt och oberoende av tid 
bevarar mig i balans. 
 
Han bereder mig en vederkvickelsens dryck 
som svalkar och förnyar min ande 
mitt i min verksamhets vardag. 
Han smörjer mitt hjärta med stillhetens olja. 
Han låter min bägare flöda över 
av glädje och kraft. 
Harmoni och välsignelse 
skall bli frukten av min möda, 
och jag skall åter få vandra med honom 
och hålla jämna steg med min Herre 
och få bo hos honom för alltid. 


