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Jøderne i Jerusalem beder Jesus sige lige ud om han er Kristus eller
ej. Jesus svarer ved at gribe til et billede, han allerede har udfoldet
grundigt tidligere i det kapitel, prædiketeksten er hentet fra:
billedet af den gode hyrde.
Messias er den der skal lede Israels folk gennem krise og ulykke
frem til en lykkelig og tryg tilværelse.
En hyrde er et menneske, der tager vare på en flok dyr, sørger for at
føre dyrene til steder med føde og samtidig sørger for at holde
rovdyr og røvere på afstand. Så på den måde passer Jesu svar
egentlig godt nok til det spørgsmål, de andre stiller. Jo, Jesus er den
der skal føre ikke bare jøderne, men også alle os andre til glæde og
fred. Men når han alligevel holder fast ved sit eget billede af hyrden
i stedet for at gå ind på billedet af Messias, krigerkongen, der skal
skabe fred med magt, så skyldes det måske, at det hører med til
forestillingen om Messias, at han frelser folket ved at ændre de ydre
omstændigheder. Det gør hyrden ikke på samme måde. Messias
forestillede man sig som en krigerkonge fulgt af en stærk hær,
sådan som David havde været det. Hyrden derimod har ikke mange
ydre magtmidler: han har måske en stav og nogle sten, som han kan
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holde rovdyr på afstand med, men ellers har han kun sig selv og sin
indsigt i mulighederne for at finde føde og vand til dyrene, der, hvor
de nu befinder sig. Og det er netop sådan, Jesus fremstiller sig selv
for sine tilhørere. Som én der kan hjælpe dem, der hvor de nu er,
med de midler, han nu en gang har. Det særlige ved en hyrde er, at
han følges med dyrene og opholder sig sammen med dem med en
indsigt, som er mere omfattende end dyres egen medfødte evne til
at opretholde livet, så flokken af dyr høster fordel af den
menneskelige indsigt, de ikke selv har.
Det er sådan forholdet mellem Jesus og alle os andre er.
Vi kender ikke Gud af os selv. Vi kan ikke finde frem til Gud. Og
uanset, hvad man nu ellers tror og tænker om Gud, så betyder det,
at vi ikke af os selv kan finde frem til meningen med vores liv. Vi kan
ikke selv finde svaret på, hvorfor vi er til. Vi kan mærke det som en
slags sult somme tider, en lille nagende utilfredshed ikke mindst
med os selv. Til andre tider kan vi slå det hen, feje sult og
utilfredshed til side og kaste os ud i kampen for en stor ædel sag.
Eller vi kan lade os opsluge helt og aldeles af det firma, vi er ansat i
og dets interesser. Eller vi kan bruge al vor tid og alle vore kræfter
på, at skaffe os selv så godt og lykkeligt liv som muligt. Men uanset,
hvad vi gør, vil vi også opleve, hvordan det hele en dag falder fra
hinanden, hvad enten det er den sag vi kæmpede for, der viste sig
at være en stor illusion, eller firmaet går konkurs, eller det er en
selv, der bliver syg eller gammel og mærker døden nærme sig. Og vi
oplever, hvordan det alt sammen kan være herligt så længe det
varer, men det varer netop ikke ved, det har sin tid og hører op. Og
hvad så?
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Det er denne grunderfaring af al tings og al glædes midlertidighed,
Jesus rammer ind midt i, når han siger, at han er hyrden, der giver
de får, der følger ham, evigt liv.
Evigt liv? Hvad er det? Ja, liv kender vi jo fra os selv som en strøm af
oplevelser. Men liv kender vi også som noget, der uvægerligt en dag
vil høre op. Vi ser det i naturen omkring os, vi ser det i vores familie
og vennekreds: den ene efter anden af dem vi kender og deler liv
med falder fra og er borte for altid. Og en dag er det os selv, der
ikke er længere.
Og så er det man spørger: Ja, sådan er det jo, men kan Jesus gøre
noget ved det? Kan han få livet til at vare ved? Kan han få de døde
til at komme tilbage?
Umiddelbart erfarer vi, at det kan han ikke! Hvad enten man tror på
Jesus eller ej, så lever man en tid, for så at dø. Og de døde vi har
mistet er borte og kommer ikke igen, uanset hvor meget vi og de så
har troet på Jesus. I Paulus’s breve i Det nye Testamente kan man
læse om, hvor stor en anfægtelse dét var for de første kristne.
Er det så bare løgn og sludder, at Jesus kan give os evigt liv, som han
siger i evangeliet, vi har hørt.
Nej. For det første bygger kristendommen på, at Jesus selv døde,
men opstod af døden igen for at leve hos Gud i al evighed. Så vi tror,
at ligesom Jesus selv opstod af døden, vil han lade os opstå sammen
med sig, så vi skal leve i evighed sammen med ham hos Gud. Det er
ikke noget, vi kan erfare, før det sker, fordi det hører hjemme i Guds
virkelighed, som vi jo netop ikke kan se ind i, men som vi kun
kender, fordi Jesus fortæller os om den. Måske kan man
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sammenligne det hele med et skib, der driver rundt og man kan ikke
se andet end vand alle vegne. Men så hører man med ét en der er
klatret op i masten råbe: Land i sigte! Man kan stadig ikke se det,
men der er én der har set det, og det han har set støtter man sig til.
Ved råbet oppe fra masten fyldes de modløse ansigter på dækket af
nyt håb og glæde.
Selve det, at Jesus kender Gud, oplever Gud og fortæller om Gud,
som vi ikke kan opleve ham, betyder, at vi så at sige kan læne os op
af Jesu bevidsthed om Gud og hente trøst og styrke og mod i den.
Men det forudsætter selvfølgelig at vi tror ham. Hvis man står nede
på dækket og hører råbet fra masten om land i sigte og tænker: ja
det er godt med ham, han er fuld af løgn, så kommer der hverken
håb eller glæde ud af det. Før skibet ramler op på stranden og man
kan se, at det var rigtigt, hvad der blev råbt. På samme måde med
Jesus. Når han fortæller om det, vi ikke kan se, forudsætter det at vi
tror på ham, hvis vi skal kunne hente mod og håb og glæde af det.
Ellers må vi jo vente, til vi møder den virkelighed kun han og ikke vi
kan se af os selv.
Hvad er det så, Jesus kan se, som vi ikke kan se? Han kan se, at der
bag al virkelighed står en magt, der elsker os og som uanset,
hvordan vort liv og vor tilværelse former sig, vil noget godt med os.
Og han kan se, at ikke en gang den død, der skiller os fra hinanden,
kan skille os fra denne uophørlige kærlighed. Det er den kærlighed,
der giver os liv i verden. Og omsluttet og båret af dén kærlighed
lever vi også i den, når vort liv i verden hører op. Det bevægende og
trøsterige er, at det gælder ikke blot, når vi er lykkelige og raske og
alt går godt. Det gælder også, når vi allermest fortvivlede og bange.
For at vi ikke skal kunne være i tvivl om det, gennemlevede Jesus
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selv angst, fortvivlelse, smerte og død, for at vi vort forbigående liv
skal kunne støtte os til, at det ikke er død og intethed der varer i
evighed. Nej, det er livet opfyldt og omsluttet af Guds kærlighed,
der er evigt. Og vores liv er givet, båret og omsluttet af Guds
kærlighe4d.
Amen.
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