
I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. 
 
– Herrens frid vare mer dig  
 
Låt oss be som vår inledning:  
– Rena o Gud våra hjärtan och tankar, vår kropp och vår själ, så att din Son när han 
kommer bland oss finner en beredd boning. Genom samme din Son Jesus Kristus vår 
Herre. Amen.  
 
 
I morgonens evangelium, 3 årgången Joh 10:22-30, får vi höra Jesu fantastiska löften 
om att han ger sina får evigt liv och att de aldrig någonsin ska gå under och att ingen 
ska rycka dem ur hans hand. Detta därför att det är Gud själv som verkar: Herren, den 
Treenige, Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi lyssnar till hans röst och tror och 
bekänner hans gärningar och ord. Vi – tillsynes så långt bort från apostlakretsen i 
Jerusalem och ändå inte, därför att Jesu undervisning levandegör evangeliet genom 
den Helige Ande, för alla tider och alla världar. Allt hålls samman i Kristus.  
Det handlar om mer än tolv trådar från Jerusalem, det handlar om ett nät i kosmos som 
också vi har fångats av och i. Hemligheten är Faderns och Sonens gemenskap i evighet 
– den gemenskapen kallas varje människa in i – döpt i Faderns och Sonens och den 
Helige Ande. Det är vårt hjärtas avstånd till Fadern som är hindret. Det är våra 
stenhjärtan som förstör. Det är våra stänga öron som för oss vilse.  
Låt oss i vår syndabekännelse be om öppna öron och hjärtan - i den Helige Andes kraft 
– till tro och till syn, så att vi kan leva med Honom också denna dag. Låt oss 
tillsammans jubla över hans seger och kraft i Jesu Namn och Närvaro när vi nu ber om 
förlåtelse:  

 
 
 

Joh 10:22 Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var 
vinter, 23och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 24Då 
omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i 
ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” 25Jesus svarade: 

”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i 
min faders namn vittnar om mig. 26Men ni tror inte, därför att ni 

inte hör till mina får. 27Mina får lyssnar till min röst, och jag känner 
dem, och de följer mig. 28Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig 
någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad 
min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka 

det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.” 
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