
Tema: Den gode herden 
Text: Johannes 10:1-10 
Tredje söndagen i påsktiden 
 
10 Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in 
från annat håll, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom porten är 
fårens herde. 3 För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar 
på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får 
går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. 5  Men en 
främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars 
röst." 6  Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga 
dem. 

7 Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 8  Alla som 
har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är 
porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna 
bete. 10  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska 
ha liv, och liv i överflöd. 
 
... 
 
Det viktigaste av allt det Jesus säger i dessa verser är det i vers 10 "Jag säger er 
sanningen...". Varje gång vi har en fråga eller fundering, då får vi gå till Jesus för att få 
svaret på den fråga som vi har. Hur många människor genom historien har kunnat säga 
"Jag säger er sanningen"? Visst kan en person göra ett sånt uttalande, men håller det 
vatten? Hur kan man pröva huruvida det är ett sant uttalande? Det enda vi har att 
använda då vi ska se om en persons uttalande håller vatten är om det stämmer överens 
med vad Bibeln säger.  Men de uttalanden som Jesus gjorde, de håller alltid vatten och de 
var alltid sanning. Sanning om människans tillstånd, sanning om världen, sanning och 
framtiden.  
 
En annan vikig poäng med denna text är att Jesus bygger upp en bild av sig själv som en 
herde. Alltså en som vägleder och för framåt. Han använder en bild såsom att använda 
sin röst för att kalla på fåren. Varje får som är bekant med herdens röst, vet helt och 
hållet när det är den sanne herden som kallar. När någon annan ropar då vill fåret inte 
följa den rösten, just för att det är en främmande röst. Jesu röst måste vara synonymt 
med NT. Vi får veta Jesu röst och ord när vi läser NT.  
 
En tredje viktig poäng är det Jesu säger att "Alla som har kommit före mig är tjuvar och 
rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.". Detta är antagligen de personer som 
kommit före och påstått sig vara Guds son. Tydligen av vad jag läst, fanns det en rad 
olika personer som vid Jesu tid hade påstått sig vara Guds son. Dessa fick några följare 
men dog ut till slut. Ett viktig kriterium för at ej bli vilseledd är det att fåren inte lyssnar 
till dessa.  
 
En fjärde viktig poäng är att Jesus säger att han har kommit för att "de" alltså fåren, som 
är hans barn, ska ha liv och liv i överflöd. Motsatsen till detta är det som tjuven erbjuder, 
alltså död, eftersom motsatsen till liv är ju död. Jesus bygger upp en bild av att om man 
vill ha ledning och välsignelse i sitt liv är det bara att lyssna till Jesu ord. 


