Lyssna till Herdens röst
Predikan 4 maj 2014 Kyrkan vid Brommaplan Klas Eriksson
Joh 10:1-15
"Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe,
han är en tjuv och en rövare. [2] Men den som går in genom grinden är fårens herde. [3] För honom öppnar
grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. [4] När han
har släppt ut sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. [5] Men en
främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster." [6] Denna
bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.
[7] Sedan sade Jesus: "Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. [8] Alla som har kommit före
mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. [9] Jag är grinden. Den som går in genom mig
skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. [10] Tjuven kommer bara för att
stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
[11] Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. [12] Den som är lejd och inte är herde
och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar
hjorden. [13] Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. [14] Jag är den gode herden, och jag känner mina får,
och de känner mig, [15] liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Hur känner jag igen och söker Herdens röst?
1. Grunden
Jag vill följa Jesus! Överlåtelse Livsbeslut, livsinriktning.
Ignatius princip o fundament: Jag lever för att lovprisa, vörda och tjäna Gud.






Matt 4: 19 Kom och följ mig…
Matt 6:33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet
Matt 11;28 Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila
Matt 22: 36-39 Vilket är det största budet. ÄLSKA Gud och medmänniskan helhjärtat
Överlåtelsen är nyckeln till livsflödet. När jag släpper taget om mitt liv flödar Guds liv
Inte som jag vill …Matt 26;39
Han ska bli större och jag ska bli mindre…Joh 3:30

Grundläggande livsinriktning
Hur känner jag igen, Jesu ord, liv och kärlek i det som möter mig? Hur äras Gud genom mitt
liv? Vilka val drar mig mot Gud/församlingens gemenskap eller bort från Gud/församlingen?

Jesu röst är
PERSONLIG
Joh 10: 3,14
Igenkännande/
bekräftelse

Jesu röst är
FRIHET Joh 10:9.
Rom 8:15-16. Inte
krav/skuld
minskad självkänsla.
Jag väljer!
Andas lättare.

Jesu röst är LIV
Joh 10:10
Liv o djup glädje/rätt
Livsutrymmet ökar
förenklar…
Närhet till Jesus
Närhet Jesu Kropp
församlingen

Sök vägledning
Bönen,

Samtala,

Ordet

Den djupaste maggropskänslan

Jesu röst är
KÄRLEK
Joh 10:14
Självutgivande kärlek
Växer kärleken?
Fil 1:9-10
Andens frukt Gal 5:22

