
3 søndag i påsketiden 

Gud er til stede i verden og søker sitt folk 

Prekentekst Joh 10,1-10 Lesetekster Esek 34,23-31 Heb 13,20-21 

Innledning  

Historien om hyrden gjør inntrykk på meg. Bestefaren min hadde kuer, sauer og geiter. Jeg og 

mine fettere hjalp til med å ta flokken til beiteområdet i helgene slik at den innleide hyrden 

kunne hvile. Vi gjorde vårt beste for å finne fint grønt gress og rent vann til flokken. Det var 

alltid en glede å bringe flokken hjem med store mager. Noen ganger sang vi sanger på vei hjem 

og roste oss selv for en god jobb. Da vi kom hjem, tok vi dyrene inn for at de skulle hvile etter 

en lang dag. I bibeltekstene i dag introduserer Jesus seg selv som porten eller døra inn til 

sauene. Vi skal diskutere dette videre i prekenen. 

Gjennom Jesus søker Gud etter oss 

Fra første Mosebok, da mannen og kvinnen syndet, gikk Gud for å lete etter dem. I en av sinne 

bekjennelser sier teologer Augustin av Hippo: «Du har skapt oss til deg Gud, og vårt hjerte er 

urolig inntil det finner hvile i deg.» Etter min forståelse var Augustin urolig og søkte etter Gud. 

Han lette etter en vei å finne fred på. Dette er kjent for mange mennesker i verden i dag. Folk 

søker blant annet sannheten, meningen med livet, lykke, og fred. Fra Bibelen innser vi at Gud 

leter etter sitt folk som er urolig slik at han kan gi dem hvile i ham. Selv om mennesker legger 

inn deres egne anstrengelser for å finne Gud, er det faktisk Gud som søker etter oss, mer enn 

vi søker etter ham.  

Profetene snakket om hvordan Gud ville bringe en hyrde til å ta vare på sitt folk Israel. Esekiel 

profeterte da israelittene var i fangenskap. Han profeterte gjenopprettelse og håp til Israels 

folk. Gud var opptatt med å lete etter en løsning for sitt folk mens de var urolig i hendene på 

sine fiender i Babylon. Israels konger valgt av Gud var også hans hyrder for folket. På samme 

måte hvilte ikke Gud før han fant en løsning for vår frelse. Jesus kom som en løsning for å 

bringe fred til verden som var plaget av synd. 

Når Jesus omtaler seg selv som hyrden for sauene, definerer han seg selv som en forvalter av 

Guds folk. En av egenskapene til den gode hyrden er at han kjenner sin flokk og de kjenner 

ham. «Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, 

går han foran dem, og sauer følger ham for de kjenner stemmen hans». Jesus leder de som 

kjenner han og han kjenner dem. Når vi kommer på avveie noen ganger, bringer han oss 

tilbake. 

En annen egenskap ved en hyrde er at han har en dyp kjærlighet til sin flokk. Jesus utdyper 

dette ordtaket: «Den gode hyrde gir livet sitt for sauene» (Joh 10,11). Vi feirer fortsatt påske. 

Vi husker fortsatt hvor mye kjærlighet Gud åpenbarte for sitt folk. Han ønsket ikke å miste 

noen av oss til synd. Derfor var Jesus villig til å miste sitt liv slik at når han overvinner døden, 

får vi også kraft til å overvinne synd og død. En hyrde verdsetter alltid sin flokk, hvis han mister 

en, vil han gå for å finne den. En god hyrde vil være klar til å beskytte sine sauer mot fare, for 

å bekjempe fienden og trygge sine sauer.  



Jesus er veien for å lede folk inn i Guds hus eller Guds rike. 

Johannes bruker sauenes analogi til å referere til Guds folk og hyrden for å referere til Jesus. 

Jeg vil ikke gå dypere inn i hvorfor en sau ble valgt i stedet for en geit. Kanskje det har å gjøre 

med at karakteren av sauene er så ydmyk og lojal i forhold til geiter? Jesus presenterer seg 

som porten inn til sauene eller hjemmet. Når jeg bruker Guds hus eller hjem, mener jeg Guds 

rike som starter her på jorden når vi blir kristne. Alle som har mottatt Jesus har blitt gjort til 

Guds barn, vi tilhører hans familie og hans hjem. 

For mange gjør omtalen av hjemmet et sterkt inntrykk. Hjemme er der vi kommer når vi har 

vært ute og jobbet og er sliten. Vi finner trygghet, hvile og fred hjemme. Vi føler oss fri når vi 

kommer hjem og skifter klær til mer komfortable klær. Vi legger av utendørs sko og alt stramt 

og ubehagelig. Vi tar en dusj og slapper av. Hjemme er det beste stedet å være. Det er riktig å 

si at alle elsker å komme hjem. 

«Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh. 14,6). 

I mitt sinn har jeg et bilde av Jesus som står ved et veiskille og ber folk velge riktig vei til Gud. 

Jesus er bekymret for at folk vil ta feil valg, han ønsker at folk skal velge å komme til Gud. Når 

vi tar imot Jesus, veileder han oss i våre daglige bestrebelser. Han sørger for at vi føler oss 

hjemme, vi har fred, trygghet, lykke og hvile. Som den gode hyrde åpner han døren for å lede 

sauene ut til de grønne beitemarkene. Dette minner oss om Salme 23 som er en favorittsalme 

for mange. Ved å velge å ta imot Jesus har vi kommet inn i vårt evige hjem, Guds rike. Gjennom 

den Hellige Ånd blir vi ledet til å leve et fredelig liv her på jorden og fortsetter etter dette livet. 

Sammendrag 

• Gud er til stede i verden på jakt etter sitt folk 

• Jesus er veien for å lede mennesker inn i Guds rike på. 

• Guds fredelige rike begynner her på jorden. 

Herren velsigne deg og bevare deg! 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 

 

 


