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Lesetekst I: Esek 34,11-16/Apg 2,36-41
Lesetekst II: 1 Pet 2,20-25

Herren er min hyrde
Jeg er den gode gjeteren
Hvem er det som skjuler seg bak denne ”Jeg er”-formelen? Jesus bruker dette uttrykket
eller denne formelen mange ganger i Johannesevangeliet, og det er neppe tilfeldig valgt.
Sannsynligvis rommer ”jeg er”- ordene mer enn hva vi ved første øyekast kan lese ut av
den norske oversettelsen.
Når Moses spør etter Guds navn i 2 Mos 3, den gangen han fikk i oppdrag å føre
israelittene ut av Egypt, var svaret: Jeg er har sendt meg til dere ... Dette er mitt navn til
evig tid.
Uttrykket ”Jeg er” blir forbundet med Gud selv. Når Jesus her i Johannsesevangeliet
bruker de samme ordene for å beskrive seg selv, sier han indirekte at han representerer
eller er Gud.
Den mest markante bibelteksten der ”Jeg er” formelen blir brukt, er i påskefortellingen
(Joh 18). Når de som er sendt ut for å gripe Jesus, spør etter ham, svarer Jesus: Jeg er.
Ved det svaret rygger mennene tilbake og faller til jorden.
Det er mange slike ”jeg er” utsagn i Johannes evangeliet, sju forskjellige alt i alt:
Jeg er livets brød (Joh 6,35)
Jeg er vintreet (Joh 15,1)
Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,1-45)
Jeg er verdens lys (Joh 8,12)
Jeg er veien, sannheten og livet (Joh 14,6)
Jeg er porten (Joh 10,9)
Jeg er gjeteren (Joh 10,11)

Den gode gjeteren i Det gamle testamente
Den gode gjeteren eller hyrden med sauene er et kjent motiv fra Midtøsten. Den dag i
dag kan vi som bor i denne delen av verden, ofte se gjeteren med saueflokken. Jesus
bruker her et kjent motiv fra Det gamle testamente. Det mest kjente er nok Sal 23
”Herren er min hyrde”. Når profeten Jesaja forkynner sitt trøstebudskap for Jerusalem,
bruker han også hyrdemotivet: ”Han gjeter sin flokk som en gjeter. Han samler lammene
med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene”.
Og profeten Esekiel bruker bildet om de dårlige gjeterne og den gode (Esek 34). Esekiel
kritiserer at det finnes (fantes) gjetere i Israel som bare gjeter seg selv. Og profeten
forkynner at Gud Herren selv vil komme og gjete sauene sine. Jesus passer perfekt inn i
dette bildet.
Aktualisering
Sauene kjenner gjeterens stemme, og de følger ingen annen gjeter. Alle trenger vi en god
hyrde, en god leder, en som kan lede oss på riktig vei. For det finnes mange forskjellige
stemmer som lokker, mange stemmer som roper høyt om svært mye. Men vi kan lære av
sauene, de følger kun sin egen gjeter. Det er bare hans stemme de hører på.
På samme vis skulle vi også leve så nært vår Mester og Hyrde at vi bare lytter til hans
stemme. Det er bare stemmen hans vi kjennes ved blant alle ”verdens forskjellige røster”.
Vi har en Mester og Hyrde som passer på oss og som tar oss i favn, og som også satte sitt
eget liv på spill for oss.
Om du lytter, kan du høre hans stemme.
Salmeforslag:
Du som veien er og livet (NoS 643)
Han tek ikkje glansen av livet (NoS 355)
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