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3. søndag i påsketiden – 18. april 2021
Prekentekst: Joh 10, 1-10
Lesetekst I: Esek 34,23-31
Lesetekst II: Hebr 13,20-21

Porten til liv og overflod
Når vi hører Johs 10, tenker vi raskt på Den gode gjeteren. Men at det er Jesus som er
den gode gjeteren, hører vi ikke før i v 11. Vår prekentekst er de første versene i kapitlet,
og da er det først og fremst porten og portvokteren det dreier seg om. Så selv om vi
selvsagt både kan og skal lese kapitlet i sin helhet, bør vi forsøke å holde oss til
bildebruken i de ti første versene. Og det er nok å hente.
Det er ikke egentlig en lignelse vi har med å gjøre. Jesus gir oss ingen fortelling, men
han bruker bilder som skal hjelpe oss å forstå hva han vil ha sagt. Bildene er velkjent
for tilhørerne. Om kvelden ble sauene ledet inn i en innhegning, som bestod av et
steingjerde som sauene ikke kunne komme over. Men en tyv kunne klatre over og ta
med seg sauer. Det kunne være flere saueflokker i samme innhegning. En vaktmann
hadde ansvar for å passe på dem om natten. Om morgenen kom gjeterne for å hente
sin flokk. Vaktmannen kjente dem igjen, og sauene kjente røsten til sin gjeter. Så
kunne en ny dag begynne.
Det er sannsynligvis en sammenheng mellom det Jesus her taler om og det som
kapitlet foran forteller. Der møter vi den blindfødte, som kom i konflikt med fariseerne
etter at Jesus hadde helbredet ham på sabbaten. De kastet ham ut, står det i 9,34. Men
Jesus tok imot ham, og mannen kom til tro. Fariseerne forstod nok hvem Jesus hadde
i tanke, når han taler om hvem som tar vare på sauene og hvem de flykter fra.
Gjeterbildet var heller ikke nytt for Jesu samtidige. Alle kjente til at Gud i Skriftene
kalles gjeter for sitt folk (Sal 23,1; Jes 40,10f). Likevel forstod ikke tilhørerne hvor
Jesus ville med det han sa (10,6). Derfor må Jesus tyde det for dem. Og han er tydelig
nok: «Jeg er porten inn til sauene». Hvem er tyvene og røverne som har kommet før
ham? Det kan være enkeltmennesker som har stått fram og påberopt seg å være
Messias. Det hadde forekommet flere ganger. Apg 5,36f nevner Tevdas og Judas. Men
det er vel mest sannsynlig at Jesus tenker på dem som stod fram som åndelige ledere

i samtiden. De skriftlærde og fariseerne inntok den rollen. Og ved sin opptreden
stengte de døren for den blindfødte og andre som søkte Jesus i troen på at han var
døren inn til Gud og hans omsorg. Dermed stjeler de den rikdom som Jesus har
kommet for å gi. At dette var provoserende å lytte til, er ikke vanskelig å forstå, og
reaksjonen er sterk når Jesus har fullført talen om at han er den gode gjeteren (se v
31ff).
For oss som lytter til Jesu ord i en helt annen tid og kontekst, er det nyttig å forsøke å
sette seg inn i bildebruken. Den er trolig forståelig også for dagens tilhørere. Men det
kan være klokt å utfordre til refleksjon over hvilke røster som i dag vil dra
oppmerksomheten bort fra ham som er kommet for at vi «skal bli frelst og gå fritt gå
inn og ut og finne beite» (v 9). Aldri har så mange røster kjempet om menneskenes
oppmerksomhet som i dag. Aldri har tilbudene om attraktive veivalg vært flere. Det er
mange porter som stå åpne. Hva har Jesus som ingen andre har? «Liv og overflod» er ikke det hva alle tilbydere på tidens torg roper ut? Jo, men da gjelder det å sjekke
varene bak etiketten. Det Jesus er kommet for å gi, er liv med Gud. Det betyr å finne
tilbake til mitt opphav, til hvem jeg egentlig er ment å være. Jeg er skapt i Guds bilde
og til fellesskap med ham. Uten Jesus er jeg på vei bort fra livet jeg er skapt til. Jeg
lokkes av erstatninger og surrogater. Vi har nettopp feiret påske, og på ny fått se
hvilken verdi vi har i Guds øyne. Jesu kors forteller at vi var verd å dø for. Guds sønn
– den gode gjeteren – har gitt sitt liv for oss. Han vil gå med oss på livsvandringen og
lede oss på rett vei. Han kjenner oss ved navn (v 3) og vil tale livets ord – evangeliet til oss underveis. Det er en annen overflod enn den de andre røstene kan love.
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