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Den gode hyrden. 

Tekster: Salme 23, Esek 34:11-16; 1. Pet 2:21-25: Joh 10:11-16 

 

Det finnes profesjonelle gjetere i Norge i vår tid også. De har samme ansvar som på Jesu tid. 

Holde oversikt over flokken, verne de mot angrep fra rovdyr og sørge for at alle får mat og drikke. 

Rett nok var dette enda vanligere på Jesu tid, så når Jesus sier at han er den gode hyrde eller gjeter, vet 

alle hva det innebærer. 

Som kristen har du fiender og farer på alle kanter. Du skal kjempe mot det gamle menneske, mot 

synden, mot verden, mot djevelen. I tillegg trenger du åndelig mat og drikke. Jesus sier «Jeg er den 

gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.»  «Jeg er» betyr at Herren er vår hyrde slik 

salmen i dag forteller oss «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.» Han ofrer alt for oss. Han ofret 

sitt eget liv på korset for oss. Hver dag og natt passer han på deg hvor du enn er, verner deg mot all 

fare, og leder deg til grønne enger og til hvilens vann. Han fører deg til Guds hus der du får ordet og 

sakramentet. Der du får legge av din syndebyrde, ta i mot hans nåde og hvile ut. «Du dekker bord for 

meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og 

miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» 

Ser du hvor rik du er?  Ser du hvor trygg du er?  Ser du hvor godt du har det?  

Ser du hvor liten grunn du har til å klage?  Ser du hvor stor grunn du har til å være glad og takknemlig? 

 

«Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene». Slik sammenfatter Jesus sitt oppdrag. Han levde i 33 år. 

Han gikk lydig og frivillig inn under alle lovens krav og oppfylte alle lovens bud. Det vil si at han 

levde et fullkomment liv i forhold til medmennesker og til Faderen. Han gjorde alt det vi ikke maktet. 

Han ble prøvd i alle ting som vi er blitt prøvd i gjennom livet. Men mens vi falt og sviktet, gjorde han 

alt uten å synde. Det er helt umulig for oss å leve et liv slik Jesus levde. Vi bærer på vårt gamle 

menneske som aldri vil eller kan underkaste seg Guds hellige vilje. Synden hører vårt dagligliv til, og 

den henger fast ved oss i tanker, ord og handlinger. Men Jesus levde et fullkomment liv. Dette livet 

levde han for deg og meg. I tillegg døde han på korset for oss alle. Alle våre synder ble lagt på ham. 

Han ble gjort til synd og betalte all verdens synd ved å ofre seg selv. «Han bar våre synder på sitt 

legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har 

dere fått legedom.» 1Pet 2,22   

 

Bildet med hyrden og sauene finner vi mange steder i Skriften. Det tales om gode hyrder og dårlige 

hyrder. Da siktes det ofte til lederne i Israel der folket er saueflokken. Flere ganger er det Gud som er 

hyrden som leder Guds utvalgte folk, Israel. Når Jesus sier om seg selv at han er hyrden da er det Guds 

rike på jord, det nye Israel, som er saueflokken. Nå er Guds rike et usynlig rike, men hans kirke har 

likevel noen kjennetegn så vi kan finne fram til der kristne samles og være i et fellesskap med andre. 

Det er der Ordet forkynnes rent og rett og der sakramentene forvaltes etter Guds ord. Der er den gode 

gjeteren, Jesus Kristus selv til stede. Jesus har satt inn noen til å være hyrder i sin kirke og sin menighet 

for å forvalte ord og sakrament. Han ber Peter spesielt, men også de andre apostlene om å være hyrder 

for flokken, gi dem livets ord, ha omsorg for dem og verne de mot all fare. Det er Guds vilje at det 

innsettes hyrder i menighetene. Ordet pastor er ordet for hyrde eller gjeter. Men hvorfor trengs det en 

gjeter? Kunne ikke sauene klare seg selv?  Her kommer fienden inn som den tredje part i liknelsen. Det 

er de ville ulvene som stadig jakter på sauene for om mulig få tak i dem og ta livet av dem. Taktikken 

er klar. De uroer og sprer flokken slik at de løper hit og dit, så kan de ta den enkelte. Det er viktig å få 

den enkelte vekk fra fellesskapet, vekk fra menigheten og gudstjenesten. Dette skjer når menigheten 

ikke har en hyrde som leder men en som er leiekar: «Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som 

selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over 

dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.» Den onde fienden 

sender sine tjenere inn i menigheten for med en falsk forkynnelse og lære å få sauene vekk fra Jesus 

Kristus. Når Guds ord mister sin autoritet. Når en ikke lenger kan si «så sier Herren», men erstatter det 

med fornuften og logiske slutninger, blir en et lett bytte for alle menneskelige ideer og tanker om hvem 

Gud egentlig er og ikke er. Når Guds ord ikke lenger blir Guds ord står troen i fare for å dø ut. Guds 

ord er Ånd og liv og livsviktig for en levende tro. Mange ledende teologer og kirkeledere som kaller 

seg kristne har beveget seg langt bort fra Skriften. De har erstattet det meste av Skriften med 

mennesketanker og teorier som er tilpasset dagens samfunn og levesett. Men det er å gå den ondes 

ærend. 



 
 

 

Jesu har som mål og oppgave å være vår gode hyrde. Han vil hindre Satan i å føre hans barn vill. Jesus 

har makt til det. Han beseiret Satan og i dåpens bad rykket han oss ut av mørket og gjorde oss til Guds 

barn. Han har knust slangens hode. Han flyktet ikke unna djevelen men tok et oppgjør med han og 

vant. Det er påskens evangelium. «Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli 

menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er 

djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv.» HEB 2,14 Jesus tar 

kampen mot den onde, og den fører ham inn i gravens mørke kammer. Men etter tre dager står han opp 

som seierherre. Denne seieren er min og din. Men hvordan skal jeg i hverdagen stå i mot vår onde 

fiende? Paulus sier i Efs. 6 at vi skal «bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!» Merk at vi skal ikke 

kjempe med egne krefter ved at vi tar oss sammen, fatter gode beslutninger og handlinger. Vi skal ta på 

oss «Guds fulle rustning» som består av «sannhetens belte», «rettferdighetens brynje», «fredens 

evangelium», (sko på føttene), «troens skjold», «frelsens hjelm», «Åndens sverd -Guds ord» og bønnen 

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de 

hellige». Med dette skal vi ved den Hellige Ånd stå i mot djevelens listige angrep og slukke de 

brennende piler han daglig sender mot oss. 

 

«Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg og jeg 

kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene.» 

Tenk at Jesus kjenner meg ved navn. Ja, det står at han visste om meg ”før verdens grunnvoll ble 

lagt”, Ef 1,4. Han har alltid kjent meg. Han visste at jeg trengte en frelser. Han kjente meg som det 

svake og arme menneske jeg er. Likevel har han utvalgt meg til sitt barn før jeg ble til. Da må vi jage 

bort tanker som sier at du kan ikke være en kristen slik du er, du er ikke flink nok, ikke gudfryktig nok 

osv. Det er ikke der det ligger at jeg er et Guds barn. Jeg er kjent av Gud og utvalgt akkurat slik jeg er, 

en synder. Gud visste om mine svakheter og håpløse situasjon, og la inn i sin plan at jeg trengte en 

frelser. Jesus kom fordi jeg mislykkes med min egen kristendom. Så må jeg ta imot hans liv og verk og 

kaste vrak på alt mitt eget. Han gav sitt liv for meg og deg. Han er min stedfortreder og frelser. For en 

trøst. Herren er i sannhet min hyrde. «I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å 

få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i 

sin elskede Sønn.» EFS 1,5 f     

 

Det er bare gjennom troen at Jesus er min gode gjeter. «Jeg har også andre sauer, som ikke hører til 

denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.»  

Jesus taler direkte til deg og meg her i dag. Disse andre sauene er hedningene, det er deg og meg. Det 

berettes mange steder i Skriften om at hedningene skulle få del i evangeliet og Jesus som sin hyrde. At 

noen skal høre evangeliet, forutsetter at noen forkynner. Det skjer her og nå. Guds ord bæres fram slik 

at vi kan høre og tro. I Guds ord bor Den hellige Ånd. Gud taler til oss i dag for å realisere sin 

utvelgelse. Han vil oppvekke troen. Å høre Jesu røst er å tro. Det er selve troen. «Så kommer da troen 

av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» Rom 10,17 Jesu røst lyder på flere 

måter. Det skjer når Guds ord blandes med vann i dåpen. Da føres små barn fra døden til livet og 

rykkes ut av Satans hånd og settes inn i Guds flokk med Jesus som hyrde.  Når Ordet leses over 

elementene i nattverden, mottar du personlig Jesus som din hyrde ved å ete hans legeme og drikke hans 

blod.  I skriftemålet gjennom avløsningen blir du også direkte fortalt at Jesus er din hyrde. Slik 

opprettes troen og slik styrkes troen. Den hellige Ånd har som oppgave at vi skal høre Jesu røst 

gjennom Ordet og så gjøre det levende og nyttig for oss. Ordet om syndenes forlatelse og evig liv 

skaper håp, mot, frimodighet, glede, fred og kjærlighet.  Hyrden leder oss til grønne sletter og til 

hvilens vann. Han vil at vi skal leve rikt på evangeliet, og derfor gir han oss det pånytt og pånytt. Det er 

bare gjennom nådemidlene at hyrdens røst høres.  Vi må trofast lytte til hans røst i Ord og sakrament. 

På den måten blir vi bevart i Guds rike. Det er slik Gud får ta vare på oss og passe på oss. Han har 

innsatt prester som skal ivareta denne oppgaven med å være hyrde og forvalte Ord og Sakrament.  

Herren er vår hyrde. Vi er hans utvalgte og han ofrer alt for å bevare oss. Vi er hans øyensten og en 

umistelig skatt for Gud. «Du skal bli en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem som din Gud 

har i hånden.» JES 62,3 Tenk at Jesus er min gode gjeter uansett hvordan jeg har det. Han har lovet å 

være nær. Han bevarer meg fra alle farer og fra alt vondt.   

 

«Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle 

tider.» Sal 23,6 

Amen. 


