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Hilsen, kollekt, læsning og trosbekendelse 

Første salme: DDS Nr. 54 Hvad mener I om Kristus 
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Evangelie-læsning: Den gode hyrde 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom 

festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og 

Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog 

jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde 

os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede 

dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg 

gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I 

ikke hører til mine får. 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 fortabt, 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.« 

 Johannesevangeliet 10,22-30 

 

PRÆDIKEN 

I dag er vi til pressekonference på tempelpladsen. 

Hovedpersonen er Jesus af Nazareth. 

Han bliver udspurgt af præster og religiøse fanatikere. 

Han er lige kommet til Jerusalem og har kort forinden helbredt 

en dreng, der var født blind. 

Og samtidigt går der rygter om, at han gør det i Faderens navn 

og er Guds søn. Det er Breaking News.  

Sagen vakte så meget opsigt, at den måtte undersøges af det 

religiøse politi. Hvad har han dog gang i, ham Jesus?  

Det religiøse politi troede ikke på miraklet, det måtte være 

bedrag, de er ude at tjekke sagen, spørger forældrene: var 

drengen virkelig født blind?  

Og forældrene bliver bange, for hvis de siger Jesus er Kristus 

bliver de forfulgt og udelukket fra synagogen. DE frygter 

præsterne. 

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/10#22-30


Og helbredelsen var sket på en sabbat, det ville en Guds søn 

aldrig gøre. Krænke den hellige lov!   

Så da Jesus kommer til Jerusalem og ind på templepladsen, får 

han stukket mikrofonerne op i ansigtet for rullende kamera. Nu 

vil man vide, hvem han er. 

Hvor længe vil du holde os hen, spørger de? 

Hvis du er Kristus, så sig det ligeud? 

X 

Men de eneste svar, som Jesus giver er dunkle og tvetydige: 

”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”. 

Sådan siger Jesus, og så kunne man tro, at han taler udenom, 

men de ord er faktisk en verbal bredside mod præsterne ved 

templet, farisæerne og de skriftkloge. 

For alle kendte på det tidspunkt fra Det Gamle Testamente 

profeten Ezekiel, der rettede en voldsom kritisk mod dem, der 

giver sig ud for at være gode hyrder, men i virkeligheden 

udnytter fårene og misbruger deres magt.   

”Dette siger Gud Herren: Ve Israels hyrder, som vogter sig selv! 

Skal hyrder ikke vogte får?  I spiser det fede, ulden bruger I til 

klæder, og de fede dyr slagter I. …. I vogter ikke fårene.   …. Mine 

får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde,” 

Siger Ezekiel. 

Det er magt- og religionskritik, som profeten her farer ud med.  

Hyrderne misligholder deres embede. I stedet for at passe på 

fårene, spiser de dem, og bruger ulden. 

Og det sigter direkte mod præsterne, som mere tænker på sig 

selv og egen vinding end på de mennesker, som de burde være 

præster for. 

Og det er velkendt, at magthavere opfører sig som kleptokrater 

og rager til sig, mens de skulle være vogter af ret og 

retfærdighed i samfundet. 

X 

Så når Jesus kalder sig den gode hyrde, er det kritik af de 

religiøse vogtere i templet. Jesus kendte selvfølgelig Ezekiels 

kritik, og bruger den nu selv. 

Både til at definere sig selv som den gode hyrde og til at spidde 

farisæerne og de skriftkloge som de korrupte hyrder. 

De vidste godt, at Jesus flirtede med at han var Guds søn, og vil 

have ham til at sige det, direkte og ligefremt, på en 

pressekonference, så de kan få ham henrettet. 



Men Jesus falder ikke i fælden. Han svarer indirekte, tvetydigt, 

symbolsk.  

Og så opstår der uenighed blandt folkene på templepladsen om 

Jesus var en gal mand. Han er vanvittig, besat af en dæmon 

mente flere. Mens andre forsvarede ham: han kan gøre blinde 

til seende, gøre øjne åbne, det gør dæmoner ikke. 

X 

Jesus giver ingen tilfredsstillende svar på templepladsen. Ikke 

set fra spørgernes, anklagernes, farisæernes side. 

Jesus taler gådefuldt, dunkelt, tvetydigt om at være hyrde, 

selvom det nok for alle tilstedeværende var indlysende, hvad 

han mente. 

Jesus fulgte faktisk et moderne slagord: Don’t say it, show it! 

For Jesus svarer:  

”De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig.” 

Jesus har vist det, i gerninger. Miraklerne vidner om ham og at 

han er søn af faderen, Guds søn. 

Hvad mere ønsker I, fristes man til at spørge med Jesus. 

”Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke”. 

I templet regerede farisæerne, de religiøse vogtere, og de var 

ikke til at overbevise. 

”I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får”, siger Jesus. 

Farisæerne var udenfor Jesu rækkevidde, de var kun opsat på at 

fange Jesus i en fortalelse eller en overtrædelse af Moseloven. 

X 

Pressekonferencen ender som så mange af slagsen i dag med 

utilfredshed og vrede. Der er lynchstemning mod Jesus. 

Og den sidste sætning – lige efter det jeg læste op – lyder, at 

”Atter samlede [de] … sten op for at stene ham”. 

x 

I dag har vi lært at leve med, at Jesus taler i lignelser og 

fortællinger og viser sig i gerninger og mirakler. 

Vi får ikke klare svar og ingen facitliste. 

Det er også en vigtig pointe. 

En meget vigtig pointe!!! 

Jesus er sandheden, vejen og livet, men sandheden forbliver 

inde i en blackbox, som vi ikke kan åbne. 

X 

Ligesom de store flyvemaskiner udstyres med en sort box, der 

lagrer al kommunikation og registrerer alle bevægelser og alle 

samtaler, lige så er vi mennesker udstyret med en black box 



inde i os, den sidder i hjertet, den ved alt om os, men vi kan ikke 

bruge den til at selv at finde vej og vide hvad vi skal gøre. 

Vi har med kristendommen ingen facitliste om, hvad vi skal 

gøre. Vi ved aldrig hvem næsten er på forhånd.  

Vi må handle som vi synes er rigtigt og leve vores liv så godt som 

vi nu kan. Og ofte lade os lede af mange hensyn. 

Men der er en kontrol og den ligger i hjertet. 

x 

For kristendommen er den mest geniale konstruktion, fordi 

maser sig durk ind i menneskehjerterne og placerer en blackbox 

derinde. Inde i sjælen, i ånden, som samvittighed. 

Når den så har sat sig fast inde i sjælen, så spørger vi tit os selv 

og hinanden om, hvad den vil. Hvordan skal vi handle? Hvad er 

sandt og falsk? Godt og ondt? Hvad er Guds vilje med mig? 

Men den giver ikke svar. 

Vi må blot prøve at leve med et rent hjerte og en ren tro. 

Kristendommen er som en slags blackbox, som vi kan læse og 

studere, oversætte og analysere, få fortalt og forkyndt, bede til 

at den må hjælpe os og stå os bi, men vi må hele tiden handle 

under eget ansvar og selv finde vej gennem livet. 

Men så er det en trøst at vide, at vi har boksen med os, inde i 

hjertet, og som altid fortæller Gud om os. 

AMEN 

Lov og tak og evig ære, være dig vor Gud, Fader, Søn og 

Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet 

fra første begyndelse, nu og i al evighed.  

AMEN 

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens 

samfund være med os alle.  

AMEN 


