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Jesus er den gode Hyrde - Johannes 10  
Glostrup Frikirke 2021 

 

 

Indledning 

# Budskab: Jeg formår ikke at passe på mig selv! Selv om jeg måske tror, jeg kan! 

            Jeg må have Jesus Kristus til at vogte mig! 

# Teksten om hyrden lyder til hele verden!  

# Jesus er ikke sentimental. Han er realistisk. 

# At Jesus er min hyrde er et spørgsmål om liv eller død. 

Med Jesus - redning. Uden Jesus fortabelse. 

# Jesus har mange ansvars-områder. Dog prioriterer han hyrde-tjenesten højest.  

 

 

Tekstens genre 

I vers 1 tager Jesus ordet: 

- Sandelig, sandelig siger jeg jer: … . (Joh 10:1a) 

 

Om beretningen står der: 

- Med dette billede talte Jesus til dem. (Joh 10:6a) 

Jesus kalder det et billede. Det er fra et landsby-samfund.  

Billedet forstås af alle mennesker til alle tider. Også børn forstår det. 

 

 

Udlægning af teksten – Joh 10 

#- Fårene hører hyrdens røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået 

alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. … 

 Jeg er døren. Den, der ind gennem mig, skal blive frelst. … 

 Jeg er kommet, for at fårene skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode 

hyrde sætter sit liv til for fårene. … 

 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, 

og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. … 

Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal 

aldrig i evighed gå fortabte, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, 

er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét. 

 (Joh 10:3b-4,9a,10b-11,14-15,27-30)  

 Sådan er Jesus i dag! 

 

Gud hedder: 

- ”Jeg er den, jeg er!” (2 Mos 3:14a) 

I vores tekst siger Jesus: 

Jeg er den gode hyrde (11a,14a): Her står ’jeg er’ – det er Guds navn! 

Jeg er døren til fårene (7b,9a): Kun Jesus er indgangen til frelsen! 

 

Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene (11b) 

Jeg sætter mit liv til for fårene (15b,11b): Derfor er Jesus god! 

 

Jeg kender mine får, og mine får kender mig (14b,27): ’Kender’ står i nutid . 

Kendskabet er gensidigt. Jesus omgås os enkeltvis, sådan som jeg er som person . 

Kristenlivet er dybt personligt. Det største i livet er at kende Jesus mere og mere.  

 

Hyrden kalder sine egne får ved navn (3b): Det er dybt personligt.  

Tænk at høre Jesus sige mit navn: ”Karl-Jørgen!”  

Han er min skaber - jeg hører hengivenhed og omsorg! 

 

(a.) Fårene hører hyrdens røst (4b): 
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(b.) Fårene kender hans røst (27a) 

 

Gud siger om Jesus: 

- Hør ham!” (Matt 17:5b) 

-  Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. (5 Mos 5:4) 

Hans stemme og ord vil vi sætter allerhøjest!  

”Jesus, giv mig ører til at høre med!” (Matt 13:9) 

Jesus er sandheden (Joh 14:6a) og hans ord er sande! og befrier.  

Hvis du endnu ikke har hørt Jesus sige dit navn, så lyt i dag – for han kalder dig ved dit navn! 

 

Hyrden kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran 

dem, og de følger ham (3b-4a,28a). 

Han går foran os, hele tiden. Går han ikke med hen et sted, skal jeg heller ikke gøre det. Fører han mig, 

bør jeg trygt følge ham.  

Det gælder små afgørelser og store afgørelser.  

- Han leder mig ad rette veje for sit navns skyld. (Salme 23:3b) 

For sit navns skyld, Jahve, er han selv interesseret i at lede mig ad rette veje! 

# Og han er altid nær det giver han os skriftligt i fx (Salme 16:8) 

- Herren er ved min højre side, jeg vakler ikke.  

 

Jeg er kommet, for at fårene skal have liv og have i overflod (10b): Mere end nok - af nåde! 

Og oveni noget herligt:  

- Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. (Joh 11:25) 

 

Det, min fader har givet mig, er større end alt andet (29a): De kristne hedder ’Jesu får’.  

En kristen er en gave fra Faderen til Sønnen! (Joh 17:6,11b-12a,24a)  

Mit liv befinder sig i den store sammenhæng! 

 

Mine får skal aldrig i evighed gå fortabte, og ingen skal rive dem ud af min hånd (28b): 

Vers 29b ”Ingen kan rive (mine får) ud af min faders hånd”.  

Jeg og Faderen er ét (30): Når Jesus beskytter os, er det netop Guds vilje.  

Det er verdens største sikkerhed – af nåde! 

 

-  Frygt ikke, for jeg er med dig … min sejrrige hånd holder dig fast. (Esajas 41:10) 

- Jeg vogtede dem og ingen af dem gik fortabt. (Joh 17:12a)  

Fortabt betyder også at fare vild i livet! Livet har mange farer, det ved Jesus bedre en jeg.   

 

 

Andre tekster om hyrden 

# I GT dømmer Gud de personer i Israel, som slet ikke lever op til deres ansvar som hyrder. Det er 

personer med indflydelse, som bestemmer over andre: fx præster, lokale ældsteråd, storbønder, fyrster, 

kongen, hærførere. De udfører ikke deres hyrdegerning over folket ansvarligt. Derfor siger Gud: 

 

- På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels bjerge skal de finde græsgange. Der skal de lejre sig 

på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade 

dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, 

de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jegs styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte 

dem på den rette måde. …  

 Jeg vil sætte én hyrde over dem, min tjener David, han skal vogte dem og være deres hyrde. (Ezekiel 

34:14-16,23) 

 

 

Farer i livet før vi blev kristne 

Vi har udelukkende ét menneskeliv! 

- I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige …. I vort 

køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn. (Ef 2:2a,3b) 
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Én betydning af  ordet ’synd’ er at forfejle målet. 

- De er alle kommet på afveje. (Rom 3:12a) 

- I fór vild som får. (1 Peter 2:25a) 

- Uden håb og uden Gud i verden. (Ef 2:12b) 

Jesus er verdens eneste håb og redning, Joh 3:16 – frem for alt ikke fortabelse – uanset prisen for Jesus. 

 

 

Farer i kristenlivet 

Hvem er jeg som en kristen om fem år? Hvor er jeg om ti år i mit forhold til Gud? 

- Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt hvem kan gennemskue det? 

 (Jeremias 17:9) 

- Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. (Jeremias 32:40b) 

- Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. (Esajas 55:8) 

- Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliv er gammel, skal 

du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.  

 (siger Jesus som hyrde til Peter, Joh 21:18b-19) 

- Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke 

vil komme hen til dig. (Salme 32:9) 

- Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du irettesættes af ham … .  

 (Hebr 12:5b)  

- Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. (Jeremias 32:40b) 

 

# Hvor er jeg om ti år og i hvilken åndelig forfatning?! 

 

 

Nu skal vi høre om ham, der træder til.  

Lad os frimodigt inviterer ham til at overtage ansvaret i vores liv.  

 Det vil han meget, meget gerne af nåde. Og hans hjælp overgår langt farerne i vores liv. 

Evangeliet er, at der hvor jeg er allersvagest, vil han allermest passe på mig!  

 

 

Mere om hyrden selv 

- Faderen og jeg er ét. (Joh 10:30)  

Hyrden Jesus Kristus er hellig, almægtig, alvidende, fuldkommen. 

Vi kender Jesu titler: Guds søn, Herre, Kristus, Menneskesøn, hyrde, præst, profet.  

Disse højhedstitler gennemtrænger hinanden! 

Kun Jesus har kapacitet til at være hyrde for alle mennesker, kristne og ikke-kristne.  

 

Kaldet som hyrde er en personlig sag for Jesus! At være hyrde er Jesu identitet og kald! Han ser menneskers 

behov. Han involverer sig med nidkærhed. Med ansvarlighed (Job 34:13).  

Alt, hvad han gør, gør han af al magt (Præd 9:10a).  

 

- Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes. (Åb 11:15) 

- Hvem har givet den Almægtige ansvaret for jorden? (Job 34:13a) 

- Hvem gav den Almægtige tilsyn med jorden, hvem vogter mon hele verden? (Job 34:13, DO 19319) 

 

Jesus har utallige forskellige opgaver. Af alle disse prioriterer han højest kaldet til at være Hyrde, der dør 

for sine venner og vogter dem! Og han fortæller os det skriftligt i NT, fx Joh 10, Ezekiel 34, Salme 23 

 

 

Messias-Hyrdens opgaver  

- Da skal (herskeren) træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed … Han 

skal være fredens herre. (Mika 5:3a,4a) 

- Sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit 

ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.  

 (4 Mos 6:23b-26)  
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-  Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29) 

-  Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for fårene. Joh 15:13 

- Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer for Gud. (Ef 5:2b) 

Allervigtigst er, at han tilgiver synd! Det er grundlaget for vores forhold til Herren Jesus og Faderen. 

- Derefter hælder Jesus vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med 

klædet, som han havde bundet om sig. (Joh 13:5) 

- … med Kristi Jesu inderlige kærlighed. (Fil 1:9b) 

- Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. (Ef 3:19b) 

Jesus selv ER åndens frugter, Gal 5:22!  

 

 Han har tit beskyttet os, ofte ved vi det ikke! 

 

- Da Jesus så folkeskaren, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden 

hyrde. (Matt 9:36. Mark 6:34a) 

- Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig for at din 

tro ikke skal svigte. (Jesus beder i dag for 600 mio kristne, Luk 22-31-32a) 

- For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte! (Luk 19:10. sml Joh 3:16) 

- I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynmand. (1 Peter 2:25) 

 

# Jesus passer på os med glæde (Salme 45:8) 

 

-  Hernede er Guds evige arme. (5 Mos 33:27a) 

- Jeg tager dig ved hånden. (Esajas 42:6a) 

-  Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig,  

         Min sejrrige hånd holder dig fast. (Esajas 41:10) 

- Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. (Joh 8:12) 

- Han bevarer din sjæl. (Salme 121:7, DO 1931) 

- Din omhu vogted min ånd. (Job 10:12b, DO 1931) 

 

 

Til sidst 

Faderen og Jesus og Helligånden fører os til endemålet! de evige boliger, Joh 14:2-3 

- Når Hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. … 

 Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer. (1 Peter 5:4,7) 

- Jeg sætter hyrder over (mit folk), som skal vogte dem. Ingen skal længere frygte og være bange,  

 og der skal ikke mangle nogen af dem, siger Herren. (Jeremias 23:4)             karl-jørgen 

 

 


