


På den tid sa Jesus: «Jeg er den gode hyrde. En god hyrde setter sitt liv 

inn for fårene. En leiekar derimot, en som ikke er noen riktig hyrde og 

som ikke selv  eier fårene – ser han ulven komme, forlater han fårene 

og flykter. For han er en leiekar bare, og har ikke hjerte for fårene. Men 

jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg – slik 

som Faderen kjenner meg, og jeg Faderen; og jeg setter livet inn for 

mine får.  

Jeg har også andre får, som ikke   hører til samme kve; også dem må 

jeg lede, og de skal lyde min røst, så det blir én hjord og én hyrde. Og 

derfor er det min Far har meg kjær: Jeg gir mitt liv, for så siden å ta det 

igjen. Det er ingen som tar det fra meg; jeg gir det av egen drift. Jeg har 

makt til å gi det, og makt til å ta det igjen; så lød det bud jeg fikk av 

min Far.» 
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Dagens budskap handler om Jesu relasjon til sin flokk. Han er ikke 
bare hyrden som utsetter seg for fare for å beskytte flokken, han gir 

sitt liv for den. Hyrden som dør for sauene, er et av de tidligste    
kristne motiver. Den gammeltestamentlige bakgrunnen for bildet av 

den gode og de dårlige hyrdene finner vi i Esekiel 34, der Israels 
konger, deres verdslige og åndelige ledere, anklages for å bare sørge 
for seg selv, mens de lar sauene, folket, spres og bli bytte for rovdyr. 

Budskapet er at Jesus er vår sanne hyrde, den vi kan stole på, og   
denne hyrden har vært villig til å gå i døden for oss, og har dermed  

reddet oss fra å gå til grunne. Lest på Kirken, gir teksten en            
instruksjon i hvordan Kirkens hyrder skal handle, de skal ikke flykte 
fra flokken, men bli hos den når faren truer. Flokken skal på sin side 

holde seg lojalt til sine hyrder.  

- Blilys.no            Hyrden = Leder   

 



Hjelp hyrden å finne veien til den tapte sauen  


