
  

Bibeltime over Johannes 10

Jesus er den sanne hyrden, Messias som 
skulle komme gjennom døren, som oppfylte 
alle de kravene som ble profetert om Ham. 
(Se vers 8)
Gal. 4,4,  Lukas 1,32, Mika 5,2, Jes. 7,14,
Jes. 11,1   
Israel er sauekveen.  (Se vers 16)
Dørvokteren kan representer Johannes 
Døperen, (noen mener Den Hellige Ånd).

Vi leser sammen vers 1 - 6.

Bakgrunnsstoff – Esekiel 34, skrevet 600 
år før.



  

Vers. 3 Legg merke til at Jesus kaller dem ut 
av sauekveen og leder dem ut.  Kristne er 
kalt ut av både Israel og verden til en 
tjeneste i verden. De blir ledet av Kristus.

En dypere mening er at Jesus fører Israel ut 
av den legalistiske systemet under loven og 
inn under frihetens lov.  Det er bare ved 
Ham at dette kunne skje (se vers 11).



  

Jeg er døren.  Den tredje store «Jeg Er» i 
Johannes Evangelium.  Husker du de to 
første? (brød og lys)     Vi leser vers 7-10.

Når Jesus åpenbarte Seg for den blindfødte 
(kap. 9) ble Han Døren for denne mannen! 
Den blindfødte ble kastet ut av 
samfunnslivet i Israel av dem som voktet 
kveen, men ble kalt ut til friheten av den 
sanne Hyrden. Han gikk igjennom Døren ut.

Nå ser vi Jesus taler om Sine sauer og at 
Han er døren for Sine.  Dette er egentlig et 
annet bilde enn Han presenterer i vers 1-6.  



  

v. 9 Jesus er veien ut for deg, og veien inn 
for deg.  Ut til tjeneste og inn til felleskap er 
en måte å se dette på.

v. 10   Overflod:   Rom. 5,17 og 20
2. Kor. 9,8    2. Kor. 1,5   1. Tess. 3,12  
1. Kor. 15,58  Kol. 2,7

Vi leser om den fjerde store «Jeg er» - Den 
gode hyrden.  Vers 11 - 15

Salme 22 handler om «den gode hyrden», 
mens Salme 23 handler om «den store 
hyrden», jfr. Heb. 13, 20 - den oppstandne.



  

Les 1. Peter 5, 1-4.  «Overhyrden» er Han 
som skal komme.  I mellomtid er vi satt til å 
vokte og mate lammene og sauene, slik 
Peter fikk i oppdrag i den direkte oppgjør 
med den oppstandne Jesus.

Salme 24 handler om denne overhyrden!

v. 16 Dette verset bringer oss sammen, 
jødekristne og hedningekristne.  Ef. 2, 11-22



  

v.17 -18 Vi bør elske Jesus fordi Han er 
elsket av Faderen og elsker oss. Heb. 12,2
v. 19-21  Noen tror på underet. Det er 
fordi de er Hans sauer.  De andre tror 
ikke.  De som tror på Guds Ord og kraft 
idag er Hans sauer.  De som fornekter 
Hans Ord og kraft idag er ikke Hans 
sauer.
Helbredelsen av den blindfødte gjør 
virkelig inntrykk.  
v. 22.  Det er to måneder senere ved 
Hanukka festen.



  

Vantro ligger i hjertet, ikke i hjernen.  De 
hadde nok av bevis for at Jesus var Gud, 
men de var ikke Hans sauer, så de kunne 
ikke tro. Les v. 23-26

Troen ligger i hjertet, og blir demonstrert ved at 
de hører Jesu stemme og følger Ham.
Les v. 27-30
Jesus gir oss evig liv.  Gud gir oss til Jesus.
Ingen kan rive oss ut av Jesu hånd, og ingen 
kan rive oss ut av Faderens hånd. Vi er trygge.

Jesus er Gud.  De fikk svar.  Jødene dømmer 
seg selv når de ikke tar imot Ham.



  

Vi leser v.31-39,  og etterpå Salme 82 som 
Jesus siterer for å få sammenhengen.  

Guds Ord kom til disse «gudene» som 
dømmer urettvist i Guds navn.  

v. 35  Og selv denne bortgjemte salmen med 
den merkelige uttalelse om «guder» er 
bekreftet av Jesus.  Alle ting som står i Guds 
Ord står urokkelig.

Les v. 40 -42  Legg merke til at Johannes 
forkynte bare.  Han gjorde ingen under, selv 
om han var fylt av Den Hellige Ånd.
Vi skal forkynne Jesu storhet og undere slik 
at folket ser Jesus og tror.


