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3. søndag i påsketiden – 15.april 2018

Prekentekst: Joh 10,1-10
Lesetekst I:   Esek 34,23-31/Apg 3,12-21
Lesetekst II: Hebr 13,20-21

Salme: Døden må vike (NoS 209)

Søndag med hyrdetekster

Amen, amen

Det er ikke mange ord som har klart å gå hele veien fra hebraisk til norsk, men «amen» er et av
dem og «halleluja» er et annet. Prekenteksten på 3. søndag i påsketiden begynner med et dobbelt
utsagn: «Sannelig,  sannelig».  På hebraisk,  og også i  den greske grunnteksten,  står  det  «amen,
amen». Vanligvis brukes «amen» på slutten av en bønn eller et utsagn for å stadfeste det som sies,
at  det  er  sant  og  pålitelig.  Men Jesus  bruker  ofte  uttrykket  i  begynnelsen  av  et  utsagn  for  å
understreke at nå kommer det noe viktig, hør etter. I prekenteksten benytter Jesus seg av dette
grepet to ganger: «Sannelig, sannelig» eller «amen, amen».

Hyrden og sauene

Hyrden eller gjeteren med sauene var et dagligdags syn i Palestina på Jesu tid. I dag i Israel og i de
palestinske områdene kan vi fortsatt se gjetere med saueflokkene sine. Hva ville Jesus fortelle oss
med  det  bildet?  Jo,  sauene  er  dyr  som  er  svært  lojale  overfor  gjeteren  sin.  De  kjenner  igjen
stemmen til gjeteren blant mange ulike stemmer, og de følger kun stemmen til sin egen gjeter.
Tenk om vi kunne være like vare for å følge vår Mesters stemme. Alle verdens røster kan vi la fare,
for det er kun en stemme som skal følges.

JEG ER 

Jesus sier at han er porten. Johannes-evangeliet har mange «Jeg er»-utsagn. Vi støter på et av
disse «jeg er» - utsagnene i dagens tekst: «Jeg er porten». Utsagnet ligner på et annet «jeg er» -
utsagn i Johannes-evangeliet. «Jeg er veien» -  og i tillegg er han også sannheten og livet.
«Jeg er» -ordene i Johannes-evangeliet knytter vår tekst til 2 Mos 3,14-15 der Gud åpenbarer sitt
navn for Moses. «Jeg er» har sendt meg til dere, sa Gud til Moses. 
Det er dette uttrykket fra 2 Mos 3 Jesus spiller på i alle «Jeg er» - utsagnene i Johannes-evangeliet.
Har vi  funnet Mesteren og Israels  Messias,  så er  Han alene Veien å  gå,  Sannheten å  følge  og
Kjærligheten  å  elske.  Det  er  ikke  andre  stemmer  eller  hyrder  å  følge,  om  de  enn  kan  virke
forlokkende. Det er Jesus Messias som på den aller beste måten har vist oss veien til Gud. Gjennom
ham, gjennom den porten han viser oss, kan vi finne liv og overflod for dette livet og for det neste.
Det er mange røster som roper høyt om nettopp det motsatte. Varhet og oppmerksomhet må til for
å høre stemmen som lokker den riktige veien. «Verdens røster» kan være både høylydte, bråkete og
forlokkende, mens Guds stemme ofte er som en «stille visken» eller som «lyden av skjør stillhet» (1
Kong 19,12), og den finner vi bare når vi lar alle andre stemmer stilne i oss og rundt oss.
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Sluttmeditasjon:

Måtte jeg aldri bli en dør
som oppsøker min neste
for at han skal gå gjennom meg.
Måtte jeg aldri forplikte ham
til å følge mine veier,
gjøre mine innganger til sine,
behøve mine nøkler for å komme inn.
Hvis min dør er Kristus,
er det viktig
at jeg hjelper min neste
til å vandre mot Faderen
og likevel forbli seg selv. (Dom Helder Camara)
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