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Predikan av Solveig Högberg 
 
 Den gode herden 
 
Hesekiel 34:23-31 
Hebr 13:20-21 
Joh 10:11-16 
 
Inledning 
”Har Gud tillit och förtroende för mig?” 
Kanske har du någon gång ställt dig den frågan, eller har det kanske oftare 
kommit som en mer pessimistisk formulering ”Inte kan väl Gud ha tillit och 
förtroende för mig?”. 
 
När jag idag läser bibelberättelserna så ser jag att de handlar om ledarskap och 
därmed också om tillit och förtroende. 
Vi har behov av goda ledare och i de berättelser som vi har läst så lyfts verkligen 
ett par stora ledare fram. 
 
Hesekiel berättar om en David som skulle vara ledare för sitt folk och Johannes 
berättar om Jesus som den store ledaren. 
 
Naturligtvis är Jesus på många sätt den ultimata ledaren för oss. 
 
Som så ofta har bibelns budskap en dubbel riktning. Idag berättar de om de 
ledare och föredömen som vi får ha. Men samtidigt ger de också bilder för hur vi 
kan få vara som ledare. 
Vi kan inte skjuta ansvaret från oss. Det handlar om oss, om hur vi låter oss 
formas av våra förebilder och hur vi kan gestalta ledarskapet inför andra. 
Därför blir dagens fråga: 
vad kan vi lära oss av David och Jesus om att våga ta ledaransvar? 
 
Jag tror inte att de här texterna bara kan lära de största och främsta ledarna 
någonting. 
Alla är vi på något sätt ledare, ett föredöme för någon annan och evangeliet är 
alltid personligt, det handlar om din och min relation till Gud. 
 
Vem är nu denna David som Hesekiel berättar om? 
Den David som vi väl först av allt tänker på, när vi hör Davidsnamnet i Bibeln, 
är en ganska märklig och sammansatt person.  
Vi känner honom som den lille herdepojken som dödade jätten Goliat. Vi känner 
honom som den andre kungen, efter Saul (tidigare hade man haft domare i 



Israel) och som kung var han väldigt mäktig bland annat gjorde han Jerusalem 
till huvudstad.  
Vi känner honom också som den store psalmförfattaren, med ett oändligt antal 
psalmer i Bibeln. 
Men känner vi människan bakom detta? Han var också mannen med många 
skuggsidor, hans liv rymde både äktenskapsbrott och mord och en hel del annat 
mindre fördelaktigt. 
 
Nu handlar egentligen inte berättelsen om att kung David ska komma, för han 
har, när Hesekilsboken skrivs, redan levt och det var för knappt 1500 år sedan, 
men David får ändå vara bilden av den mäktige ledaren, han som började med 
att valla sin fars får. 
 
Genom det som Gud har förmedlar till Hesekiel ser han nu framåt försöker måla 
upp bilden en idealperson som ska komma, för detta är en profetia som uttalas 5-
600 år innan Jesus föddes. 
Att Gud ska sända sin tjänare David är alltså en förutsägelse om att Jesus ska 
komma. 
David är inte bara en tidigare kung, det är också ett annat namn för Messias. 
 
Så det första vi kan lära oss om berättelsen från Hesekiels bok är att Hesekiel 
var en profet som levde på 500-talet före vår tideräkning. 
Han levde under en väldigt stormig period i Israels historia. Det var under hans 
tid som han och stora delar av folket blev förda bort i fångenskap till 
Babylonien. Han fick alltså leva som landsflyktig. 
 
Men det hindrade inte Gud från att använda honom, så fick han vara med och ge 
folket olika budskap från Gud. Han tog verkligen sitt ledaransvar. 
 
Det andra vi kan lära oss är att även om texten inte direkt handlar om kung 
David, så har vi honom som ett gott exempel på en som Gud kunde använda, på 
en som han hade förtroende för, trots allt, trots all mänsklighet, trots alla 
skuggsidor. 
David kan verkligen vara ett föredöme för oss i den ledarroll vi har, han kan helt 
enkelt vara en förebild för oss i vårt liv, för alla har vi våra goda sidor, men 
också våra skuggsidor, men Gud vill använda oss i alla fall. 
 
Att Gud har förtroende för oss betyder inte att han gillar allt vad vi är och gör, 
men han vill använda oss ändå. 
 
Så sjunger Hesekiel en lovsång till Gud mitt i det svåra som omger honom. 
Han vet vems han är, han vet var han har sin trygghet. 
 



Det mest väsentliga som Gud genom Hesekiel säger till sin samtid och som vi 
också idag får ta till oss är: 
”De ska inse att jag, Herren, är deras Gud och de är mitt folk.” 
 
Har vi insett det? 
Hur livet än gestaltar sig vill han vara vår Gud! 
Men den stora frågan är om han får lov att vara det. 
Under de goda dagarna kan det vara lätt att glömma honom, under de tyngre 
dagarna kan det vara svårt att se att han är med. 
Men Gud vill alltid vara med oss, det är det glada budskapet, det är evangeliet, 
och det understryks när Jesus i Johannesevangeliet berättar om sig själv som den 
gode herden. 
 
Jesus säger (enligt The Message) ”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.” 
 
Genom godheten och genom att han vågade satsa sig själv så kunde det märkas 
hur hängiven herden var. Herden var medveten om vargarna, farorna, riskerna, 
ondskan. Men en god herde springer inte iväg när det hettar till utan han riskerar 
livet för att skydda sin hjord. 
 
För Jesus innebar det att han var beredd att ge sitt liv och han var inte bara 
beredd, han gjorde det också. 
 
Hur gör vi? Orkar vi stå fast också när det hettar till, också när det finns olika 
åsikter och meningar, också när vi riskerar att inte stå på den vinnande sidan, 
också när någon tycker att vi fattat fel beslut? 
Gud vill hjälpa oss att stå fasta också när det blåser. 
 
Att herden är god visar sig också genom att han lever i en ömsesidighet med sin 
hjord, i en relation som innebär erkännande och igenkännande. Då blir tilltalet 
viktigt. Han talar till dem som finns i hans närhet och han kallar på dem. 
 
Den gode herden har också ett intresse för de andra. ”Ni ska veta att jag har flera 
får än de som finns i den här fållan. Dem måste jag också samla ihop och få 
med” sa Jesus. 
Riktigt vad Jesus menade vet vi inte. Kanske är dessa ord ett senare tillägg, 
kanske handlar det om de första kristnas mission, det var inte bara judar och 
dem som levde nära lärjungarna som Jesus var sänd till. 
Det viktiga som vi kan konstatera är att Jesus protesterar mot att det bara är de 



som hör hemma i samma fålla som får vara med. Jesus har får också utanför 
fållan, utanför de gränser som vi sätter. 
 
Det är spännande att fundera över vilka de andra fåren kan vara för Jesus. Men 
det är också utmanande att fundera över vilka det är som vi ska bry oss om, de 
som vi inte riktigt känner vi hör hemma tillsammans med, men som vi ändå har 
ett uppdrag att vara ledare och föredömen för. 
 
Det vi också kan lära av den här berättelsen är att Jesus leder med hjälp av sin 
röst. 
 
Då blir det viktigt att vi frågar oss om vi lyssnar efter och känner igen Jesus röst 
i bruset av alla andra röster. 
 
Ibland kan vi å andra sidan tycka att det är ganska tyst och vi kan undra ”var 
finns nu Gud”. 
 
Kanske är vi inte rättvända, kanske är bruset för starkt, det kan finnas många 
orsaker, men genom dessa lite tystare perioder i våra liv får vi bära med oss 
minnet av närvaron, minnet av de ord vi hörde. Det är fortfarande sant att Jesus 
är den gode herden som bryr sig om dem som vill vara hans. 
 
Jag hoppas att du hör hur allting hela tiden har en dubbel riktning. 
 
Gud rör sig mot dig, vill vara nära dig, han lyfter fram ledare och föredömen för 
dig. 
 
Samtidigt som vi får vara med om detta så får vi vara med och göra det samma 
för varandra och andra  
 
Det jag velat visa på idag är att Gud vill använda dig, han vill vara din Gud och 
alltid vara nära dig, han vill ge oss fasthet också när det blåser och mycket är 
osäkert och Gud finns hos oss också när det är tyst. 
Gud har tillit och förtroende för dig! 
 
”Han ger dig ny kraft och leder dig på rätta vägar, han gör dig trygg.” 
”Hans godhet och nåd ska följa dig.” Det är hans löftesord till dig. 
 
Därför finns det de som är ledare och föredömen för dig. 
Därför kan du idag få vara ledare och föredöme för någon. 
 
Reklambudskapet som jag använde i veckobrevet gäller för oss, inte som reklam 
utan som en djup och sann verklighet: ”I goda händer när det händer”. 



Du är i goda händer och du kan få vara de goda händerna. 
 


