
�  af �1 4
Prædiken søndag d. 7. maj  2017. - Konfirmation
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Joh 10,1-10.
Jeg er kommet for at I skal have liv. 

“De forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om.”  1

Sådan skriver Johannes efter, at han har beskrevet, 
hvordanJesus talte til mennsker i billeder, som de helt 
sikkert kendte. 

Det var jesus genial til at gøre. Han brugte historier fra 
menneskers virkeligt liv til at fortælle om den Gud, som 
havde sendt ham, for at vise dem, at Guds kærlighed er 
virkelig. 

I dag ville Jesus måske snakke om Guds kærlighed på 
en måde, hvor vi inddrager snaps, Insta, DIY’s, Paradise 
Hotel og likes…. 
Det er faktisk det, som Jesus gør her, når han taler om 
den gode hyrde. Og alligevel er det ikke sikkert, vi ville 
forstå, hvad han talte om.

Er i med på at dykke lidt ned i det? 

På Jesu tid vidste alle, hvordan det med får og hyrder 
fungerede. 

Så det er ikke fordi Jesus bruger mærkelige billeder, at 
de ikke forstår. Det er fordi, de simpelthen ikke kan få ind 
i deres hoveder, at en Gud, som de har lært at frygte, kan 
være så god og kærlig. 

 Joh 10,61
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Det er så godt, så man næsten kan blive mistænksom. 

Nogen vil sige, at det er for godt til at være sandt. 

I en fårefold samles fårene. På vejen ind stryger hyrden 
alle fårene over ulden for sikre, at de er sunde og raske. 

Inde i folden er de beskyttede mod alle farer. En god 
hyrde placerer sig selv i åbningen, så han med egen krop 
holder rovdyr og røvere væk. 

Det mærkeligste i deres ører er dog, at hyrden skulle 
kende fårene ved navn. Og at fårene skulle genkende 
hans stemme. 
Sådan er der aldrig nogen, hyrde, der har haft det med 
sine får. Det er der filmen knækker for dem.

Jeg får lyst til at spørge Jer: Er der nogen til stede her i 
dag, som kan navnene på alle, som er her? 

Er der nogen til stede, som kan navnene på alle seks 
konfirmander? 

Navnene på konfirmanderne, det kan en del af os klare, 
men navnene på alle, kan vi naturligvis ikke. Det er en 
helt umulig præstation.

Det er måske ikke så mærkeligt, at de ikke lige forstår, 
hvad jesus siger. 

Vi mennesker, kan så nemt føle os som små ubetydelige 
fnug midt i verdens vrimmel. 
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Så står Jesus der og påstår, at det er en Gud, en 
himmelsk far, der er som en god hyrde. En som kender 
os alle ved navn. 

Det er faktisk en central tanke i kristen tro, at det ikke 
handler om kultur og regler, selvom mange tror det. 

Det handler om en personlig relation til en Gud som på 
den ene side, har hele verden i sin hånd, men som også 
kender dig fuldt og helt, og som elsker dig. 

Faktisk er han så personlig overfor dig, at selv dine 
hovedhår er talte.  Sådan siger Jesus i hvert fald i 2

Lukasevangeliet, som vi har læst sammen.

Det er da lige til at blive svimmel af, at tænke på. 

Når vi i dag har overhørt de unge mennesker, og lyttet til 
alt det, de har lært om tro, så beder vi også for dem. 

Vi beder om, at Gud vil passe på Jer gennem hele livet, 
og at han må være med Jer, når livet kommer til at gøre 
ondt og være sammen med Jer, når det hele er 
fantastisk. 

Gud kender Bjørn, Victor, David, Sara, Marie og Mathilde 
ved navn. Han ser Jer. Han hører Jer og han er med Jer 
alle dage. 

Og, nåe ja, så kender han også alle vi andre ved navn og 
det samme gælder os. Han er med os alle dage. 

 Lukas 12,72
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Tit tror vi, at det med tro, har at gøre med livet, når det 
slutte. Men det har alt at gøre med livet, mens det leves. 

Gud - den gode hyrde - vil passe på os, og lede os 
gennem livet. Han kender vores navne, og Jesus siger 
endda, at vi alle dybt nede, kender hans stemme. 

Det er ikke en Gud, der er langt væk. Det er en Gud, der 
er lige midt i livet, midt i festen, midt i hverdagen. 

Det er en Gud, som vil sætte os fri til at leve livet, og tage 
mod at det fede, der ligger forude. 

Jesus siger det selv: Jeg er kommet for at de skal have 
liv og have i overflod!”3

Det er derfor Jesus kom, for at give liv, for at kende dig, 
og for at kalde dig ved navn, og ikke mindst, for at du kan 
kende hans stemme i dit liv. 

Det er næsten for godt til at være sandt! 

Amen

Salme: VIl du følge efter mig.

 Joh 10,10.3


