
I trygghet
 
Bibelns berättelse om den gode herden är en 
berättelse om trygghet. Jag har aldrig sett en 
fåraherde men den bild jag får av det Jesus berättar, 
säger mig att det är frågan om en mycket nära 
relation. Fåren känner sin herde av hans röst. Om 
den rätta herden kallar, följer fåren den rösten. Innan 
fåren uppfattar herden som sin, måste de ha fått 
erfara att han leder dem till något gott.
 
Det är en tröstande tanke att godheten går att känna igen. Det känns 
tryggt för ibland är det nästan omöjligt att dra en gräns mellan ont och 
gott.
 

I nyheterna berättas om unga som beger sig från olika håll i Europa till 
Mellanöstern för att där ansluta sig till grupper som krigar eller utför 
terrordåd. När jag läser om detta undrar jag vilken är den kallelse de 
upplever och vilken är den röst de hörsammar? Är det en bekant eller 
främmande röst? På samma gång undrar jag vilken är den kallelse eller 
röst som de inte uppfattat? Vad hindrade dem att hörsamma de goda rös-
ter som omgav dem? Istället begav de sig iväg för att följa en, åtminstone 
ur min synvinkel sett, främmande herde med livet som insats.



”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. Men 
den som går in genom 
grinden är fårens herde. 
För honom öppnar 
grindvakten, och fåren hör 
hans röst, och han ropar 
på sina får med deras 
namn och för ut dem. När 
han har släppt ut sina får 
går han före dem, och 
fåren följer honom därför 
att de känner igen hans 
röst. Men en främling 
följer de inte, utan 
springer ifrån honom, 
därför att de inte känner 
igen främmande röster.” 
Denna bild använde Jesus 
när han talade till dem, 
men de förstod inte vad 
han menade. Sedan sade 
Jesus: ”Sannerligen, jag 
säger er: jag är grinden 
in till fåren. Alla som har 
kommit före mig är tjuvar 
och rövare, men fåren 
har inte lyssnat till dem. 
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. 
Tjuven kommer bara 
för att stjäla, slakta och 
döda. Jag har kommit för 
att de skall ha liv, och liv i 
överflöd.

Joh. 10:1–10

Jag har inte rätt att kritisera eller döma de unga som anslutit sig till  
extrema rörelser. Däremot är det min skyldighet att noga snappa upp 
vilka slag av röster det är som ljuder i de ungas öron i det finländska 
samhället. Om ingen försvarar det goda och ingen reser sig mot det onda, 
finns risken att kallelsen till godheten drunknar bland andra röster.

Eija Kallinen
Nuorten Keskus ry:s generalsekreterare, prost


