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Den gode herden ska vi tala om.

Vi har en idyllisk och lite sot bild av herden i biblisk tid. Den bilden har vi kanske fatt fran

vackra planscher. Herdens arbete var hart och det var farligt. Herden arbetade ensam, ofita

langt borta, eftersom bra betesmark lag langt borta. Han maste vaga livet nar hungriga vargar
anfoll hjorden. Det var inte ovanligt med stolder av far och rovarna var ibland bevapnade nar
de dok upp i odebygden. Herden fick rakna med att falla i strid, som en soldat.

Jesus var herde pa det sattet. Nar han bryter upp med larjungarna fran nattvardsbordet i

skartorsdagsnatten, sager han: "I natt ska ni alia komma pa fall for min skull, ty det star
skrivet: 'Jag skall drapa herden och faren i hjorden skall skingras'" (Matt 26:31). Det ar ett
citat fran ett brutalt och svarbegripligt stalle hos profeten Sakarja (13:7).

Om denne herde ska vi tala idag. Och varje ord vi sager om honom ar Evangelium. Det ar
fern punkter som ar viktiga och varje punkt behandlas i den psalm vi snart ska sjunga, Sv. Ps.

119, av Frans Michael Franzen, en psalm som har just 5 versar. Sla garna upp psalmen och
folj med i psalmboken!

I/ Pet forsta ar att vi alltid ar under yard nar vi lever med Jesus, herden. vi har alltfor latt att

foga in dom och vrede i bilden av Gud, sa att "Gud" blir ett sfcrammande ord. Och det ar sant

att det finns nagot som skrammer i dagens text om herden - men det ligger inte hos herden

utan has VARGEN. Vi lever under hot, hela livet, hot fran sjukdom, hot fran ondska, hot fran

dod. Men - "den korta stundjag vandrar har, vad fruktarjag och klagar? Han som den gode

Herden ar, han mina steg ledsagar", var jag gar. Doden och fasorna som kommer ar Vargen

men in i detta marker talar Jesus i sitt ord till oss sasom en herde talar, denna rost som

skanker svalka och lugn i angesten.

2/ Det andra ar detta att vi inte blir bestraffade nar vi gar vilse. Man skulle kunna tanka sig att

en herde som far leta efter ett bortsprunget lamm, blir arg pa detta ostyriga lamm, nar han
hittar det, vilseganget. Men sa ar det inte. Det heter i liknelsen om det bortsprungna faret:
"Nar han hittar det lagger ban det pa sina axlar med gladje" (Luk 15:5). Vi har gatt fel manga
ganger. Det finns verkligen syndafall i vart liv. Och anda lever vi nu, men Jesus, med Herden
som icke overger oss for vara fels skull:

"Han soker den som vilse far,
den svage i sin famn han tar,
ypprattar dem som falla".

Sa gor Herden med oss nar vi handlar fel!

3/ Den tredje punkten, det ror sig om lidandet, sorgen, motgangarna, detta som slar sender

gladjen, som tystar alia skratt, som slacker Ijusglimten i ogat och berovar oss vart livsmod.

Det ar kanske den allra storsta bristen hos oss kristna idag, franvaron av Livsmod. Vi har sa
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svart att ta ut de oerhorda tillgangar som ligger i tron, denna Kristustro som inte aytar nar det

blir svart utan okar i stvrka, eftersom den ar grundad pa en katastrof som ar en seger,

Korsdoden. Ocksa detta ar med i Franzens pslam 119, den tredje versen:

"Hur mark min vag bland tornen gar,
blottjag ej viker fran hans spar,
jag ej. skall modet falla"

Hittills har psalmen (119) mest handlat om mej sasom en enskild: "jag vandrar har", "jag

hor hans rost", ""hur mork min vag gar". Men i texten, Joh 10, dar talas det om en flock av

far, om manga, om en gemenskap som Herden vill halla ihop. Nar vi gar vilse, ar det inte bort

fran Herden vi gar, inte genast - nej, vi menar att vi kan bevara tron pa Jesus pa egen hand:

/ forsamlingslivet ar sa andelost och ofmktbart! Ja, sa gar det till nar lamm springer bort fran

flocken, den ar inte intressant nog - man kan gora sa manga intressanta utflykter. Och sa har

man fbrlorat Herden. man har forlorat den ENDE som ger Livet. Det ar den Qarde punkten,

ropet efter Honom:

"0 du som sade: 'Ingen kan
de mina fran mig taga,
dig mot en varid jag ropar an
som vill mig fran dig draga.
Lat mig ej villas bort fran dem
som till din Faders salla hem

du lovat att ledsaga."

Nar det i texten talas om "far som icke hor till denna falla", alltsa icke hor till det gamla

Israel, da avses darmed alia dessa forsamlingar ute runt Medelhavet, kyrkan av "manga folk",

den stora forsamling som skulle bli till nar evangeliet blev predikat i varlden, "en hjord och en

herde". Det var den urkristna forsamlingens Overtygelse, att Jesu korsdod pa Golgata var

)orten, som Jesus gick in igenom till ett nytt Liv. Livet kom alia fortrampade och

skuldbelastade till del, i evangeliet, i forlateslen, i Uppstandelsen ur morkret. Och sa har det

ocksa faktiskt blivit.

Nar ett dygn gar, narjorden snurrar ett varv och solljuset faller over nya delar avjordklotet,

(_) hander det aldrig - icke 5 minuter ens - att solen behovr skina pa nagon varldsdel dar
Evangelium saknas. Overallt halsas dagen av manniskor som tar emot dem "i Jesu namn", i

Fader Var. Det ar "olika fallor" men "en hjord och en herde".

Det harda ordet som vi borjade med, ordet som Jesus hamtar fran Sakarja: "Jag skall drapa

herden och faren skall skingras", det ordet som syftar pa Golgata - doden, det ar egentligen ett

ord om uppstandelsen; Pasken, detta liv som Jesus vinner at oss med sin korsdod - och aven

det herdeordet ar med i den stora paskpsalmen, 102, av Franzen ocksa den: "Kom, skingrade

hjord till din herde igen! Han lever, han lever och foljer dig an". Frans Mikael Franzen ar den

alskligaste av alia vara psalmdiktare, detta "lallande barn" som Tegner - lite ringaktande -

kallade honom. Det ar en gladje for Umea, antarjag, att han var biskop aven har (pa den tiden

horde Umea till Harnosands stift, och i Harnosand levde Franzen de sista aren av sitt liv)
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Och nu har vi, for det femte, kommit till den dag som vi alia gar till motes. "Snart stundar

natten da envar av oss skall hadanfara", deima rad ur svenska psalmboken som Dag

Hammarskjold gang pa gang citerar i sina "Vagmarken". Under ett viktigt och svart skede i

livet skriver han denna rad i sin dagbok varje nyarsdag: "Snart stundar natten....". Doden

kunde komma ovantat, det visste han - och den kom ocksa ovantat, for oss namligen, i

September 1961. Sjalv visste han att den kunde komma nar som heist - det var darfor han

skrev den raden varje nyarsdag. "Snart stundar natten..."

Denna natt, dodens natt, blir i stallet en dag, den blir en morgon, med gryende Ijus. Att det

ar marker som vi i doden gar in i ar Ljus, det ar svart att tro; ibland lever vissheten i oss,

ibland slocknar den. da hjalper inga vackra ord fran Franzen eller fran Hammarskjold - det ar

bara Jesus som nar in i vart hjarta, han som sager: "Ingen som tror pa mig ska bli kvar i

morkret" (Joh 12:46).

Lat oss bedja

Allsmaktige Gud, du har en sadan omsorg om var och en av oss som fragade du blott efter

honom ensam och en sadan omsorg om alia som vore vi blott en enda. du ar varldens Gud, du

sande Jesus in i denna varlds armod och nod. Lat ingen manniska ga forlorad! Hor var ban!I

Jesu namn. Amen.
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