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Jesus er Døren
1
Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som ikke går inn i sauekveen gjennom døren, men klatrer over et annet sted, han er
en tyv og en røver. 2 Men den som går inn gjennom døren, er
sauenes hyrde. 3 For ham åpner dørvokteren opp, og sauene
hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn og
leder dem ut. 4 Når han fører sine egne sauer ut, går han foran
dem. Sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. 5 Men
en fremmed vil de slett ikke følge; de vil ﬂykte fra ham, for de
kjenner ikke røsten til den fremmede.» 6 Jesus brukte denne
lignelsen, men de forstod ikke hva det var Han sa til dem. 7 Da
sa Jesus igjen til dem: «Sannelig sannelig sier Jeg dere: Jeg er
døren inn til sauene. 8 Alle som er kommet før Meg, er tyver
og røvere, men sauene hørte ikke på dem. 9 Jeg er døren. Hvis
noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst, og han skal gå
inn og gå ut og ﬁnne beite. 10 Tyven kommer ikke for noe annet
enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de
skal ha liv, og det i overﬂod.
Jesus er Den gode Hyrde
Jeg er Den gode Hyrde. Den gode Hyrde gir sitt liv for sauene.
12
Men en leiekar, en som ikke er hyrde og som ikke eier sauene,
når han ser ulven komme, forlater han sauene og ﬂykter. Og ulven
kaster seg over sauene og sprer dem. 13 Leiekaren ﬂykter fordi
han er en leiekar og ikke har omsorg for sauene. 14 Jeg er den
gode hyrde, Jeg kjenner mine, og Jeg er kjent av mine. 15 Som
Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir mitt
liv for sauene. 16 Jeg har andre sauer, som ikke er av denne
kveen. Dem må Jeg også lede, og de skal høre min røst. Det skal
være én ﬂokk og én hyrde. 17 Derfor elsker min Far Meg, fordi Jeg
gir mitt liv, for at Jeg skal ta det igjen. 18 Ingen tar det fra Meg,
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J: Høra! Dn som klatrer jennom vindu t saune r
n tyv og røvr. Dn som går jennom døra r saunes
hyrde. Saune hører pån og han har navn p dm. Han
går foran og saune følgrn. De følgr ik n fremmed.
De kjenr ik stemn.
J mldte dte, mn de forsto ik.
J: Høra! Jg r døra inn t saune. De som har komt før
mg r tyvr og røvre, mn saune hørte ik p dm.
Jg r dørn. De som går jennom mg ska ﬁnne mat.
Tyvn bare ødlegr. Jg har komt for å gi liv.
Plenty liv!
Visste du at en god ullproduserende
SAU i gjennomsnitt produserer 4,5 kg
ull per klipping, og at de beste
sauene leverer opp mot 10 kg i året?

Jg r dn goe sauebondn. Sauebondn som gir live for
saune. N somrvikar løpr når ulvn komr. Han har ik
eirfølc for saune. Jg r dn goe sauebondn. Jg kjenr
og r kjent for saune mine. G kjenr mg og jg G. Jg
dør for saune. Jg har oxo andre sauer som jg
passer p. D ska være 1 ﬂokk og 1 bonde. G <3 mg
fordi jg dør for saune mine. 0 tvingr mg mn jg jør d.
Jg rulr. Dte har jg fått mld om a G.
Jødne bynte å krangle pga d J sa.
Mange: Han r bsatt og r loco. Vorfor hører dre pån?
Andre: Kan bsatte si d han sier lr få n blind t å c?
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Nye forsøk på å steine Jesus
Da tok jødene igjen opp steiner for å steine Ham. 32 Jesus
svarte dem: «Mange gode gjerninger fra min Far har Jeg vist
dere. For hvilken av disse gjerningene steiner dere Meg?»
33
Jødene svarte Ham og sa: «For en god gjerning steiner vi
Deg ikke, men for gudsbespottelse, og fordi Du som er et
Menneske, gjør Deg Selv til Gud.» 34 Jesus svarte dem: «Står
det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder?
35
Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds Ord kom til – og
31
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P vintern ble d holdt jubleumsfest i temple. J gikk
rundt i temple.
Jødne: Si d da. R du Gs sønn lr?
J: Jg har jo sagt d, mn dre tror ik. D jg jør r bvis.
Som jg sa: Dre r ik saune mine og tror drfor ik.
Saune mine kjenr mg. 0 ska ta dm fra mg. G rulr!
Han ska passe p dm. Jg og G r samme greia.

Jødne tok opp stenr ijen.
J: Vilket a miraklne mine stenr dre mg for?
Jødne: Fordi du dissr G og kallr dg G.
J: Står d ik i Bibln: Dre r gudr? Hvis d r fakta, kan
dre da disse mg fordi jg sier at jg r Gs sønn? Jør jg
ik som G sier, så ik tro mg. Jør jg som G sier, så
tro iallfall p d jg jør. Jg og G r et team.
De prøvde å tan, mn han kom sg unna.
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Hyrden kjenner sauene sine
22
Festen til minne om templets innvielse ble nå holdt i
Jerusalem, og det var vinter. 23 Jesus gikk omkring i templet,
i Salomos buegang. 24 Da ﬂokket jødene seg om Ham og sa
til Ham: «Hvor lenge vil Du holde oss i spenning? Hvis Du er
Kristus, så si det rett ut.» 25 Jesus svarte dem: «Jeg har sagt
det til dere, men dere tror ikke. De gjerningene Jeg gjør i min
Fars navn, de vitner om Meg. 26 Men dere tror ikke fordi dere
ikke er av mine sauer, som Jeg sa til dere. 27 Mine sauer hører
min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg. 28 Jeg gir dem
evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal
noen rive dem ut av min hånd. 29 Min Far, som har gitt dem til
Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av
min Fars hånd. 30 Jeg og Faderen, Vi er ett.»

Kjre G! Må d vlsgne mg, å utvide grnsne mine. Vr me mg, bskytt mg, hjlp mg,
å led mg. Hjlp mg å lve dt livet jg lngter ettr å lve. 4 utn dg gr dt kje.

men Jeg gir det av Meg Selv. Jeg har makt til å sette det til, og
Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av min
Far.» 19 Så ble det igjen splid blant jødene på grunn av disse ordene. 20 Mange av dem sa: «Han har en demon og er gal. Hvorfor
hører dere på Ham?» 21 Andre sa: «Slike ord kan ikke være fra en
demonbesatt. En demon kan vel ikke åpne øynene på en blind?»
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Skriften kan ikke gjøres ugyldig –, 36 kan dere da si om Ham
som Faderen helliget og sendte til verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn? 37 Hvis Jeg ikke gjør min
Fars gjerninger, så tro Meg ikke. 38 Men hvis Jeg gjør dem, så
tro gjerningene, selv om dere ikke tror Meg, så dere kan vite
og tro at Faderen er i Meg og Jeg i Ham.» 39 Derfor forsøkte de
på ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp unna hendene
deres.
De troende på den andre siden av Jordan
40
Igjen drog Han tilbake til den andre siden av Jordan, til det
stedet hvor Johannes først døpte, og der ble Han. 41 Da var det
mange som kom til Ham, og de sa: «Johannes gjorde ingen
tegn, men alt det Johannes talte om Denne Mannen, var sant.»
42
Og mange kom til å tro på Ham der.

J dro ijen ovr Jordan.
Mange kom: Johanns jore 0 tegn, mn mldte fakta
om dg.
Mange ble kristne.
En gutt satt i parken og leste i Bibelen. Han ropte høylydt
“Halleluja” og “Pris Jesus” i tide og utide, mens han leste.
En ung og selvsikker akademiker lot seg fascinere av oppførselen, gikk bort til gutten og spurte hvorfor han var så glad.
Gutten smilte fra øre til øre og svarte: “Er du klar over
hva Gud kan gjøre? Jeg leste akkurat om at Gud delte
Sivsjøen i to og lot Israelsfolket gå over tørrskodd.”
Akademikeren humret, satte seg ved siden av unggutten og
bestemte seg for å lære ham et og annet om historie og teologi.
“Dette er ikke så vanskelig å forklare”, sa mannen. “Moderne
forskere mener at Sivsjøen ofte bare var 20 cm dyp. Det var ikke
noe problem for Israelittene å krysse!”
Gutten ble helt perpleks, men fortsatte å lese. Mannen på sin
side, var svært fornøyd med å ha opplyst en stakkars, forvirret og naiv sjel. Så utbryter gutten, høyere enn noensinne,
“Halleluja! Gud er stor!”
Akademikeren ble svært overrasket over denne reaksjonen og
spurte hva det gjaldt. Gutten svarte: “Gud er enda større enn
jeg trodde. Ikke nok med at han ﬁkk over Israelsfolket. Han
klarte å drukne hele den egyptiske hæren i 20 cm med vann!"
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