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Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren 
Jesus Kristus! 

Andra söndagen efter påsk har temat: Herren 
är min herde. Text: Mark 6:30–37: 

30 Apostlarna samlades nu hos Jesus och 
berättade för honom allt vad de hade gjort 
och vad de hade undervisat om. 31 Han 
sade till dem: "Kom med till en öde plats 
där ni kan få vara ensamma och vila er 
lite." Det var så många som kom och gick 
att de inte ens fick tid att äta. 32 De gav sig 
av i båten till en öde plats för att få vara för 
sig själva. 

33 Men folk såg att de for iväg och många 
fick veta det, och de skyndade dit till fots 
från alla städerna och kom fram före dem. 
34 När Jesus steg ur båten såg han en stor 
skara människor. Han förbarmade sig över 
dem, för de var som får utan herde, och 
han undervisade dem grundligt. 

35 Timmen var redan sen när hans lärjung-
ar kom till honom och sade: "Platsen här är 
ödslig och timmen är redan sen. 36 Skicka i 
väg dem, så att de kan gå till gårdarna och 
byarna här omkring och köpa sig något att 
äta." 37 Men han svarade: "Ge ni dem att 
äta." 

Bön (Sionsharpan 249): Jesus, i din vård mig 
tag, jag ditt barn vill vara! Följ mig, led mig 
varje dag, skydda i all fara!  
Ensam villas jag så fort bort från rätta vägen. 
Jesus, håll min hand alltfort sluten i din egen! 

I vårt land ser vi inte numera så ofta fårskoc-
kar som springer omkring ute på ängarna och 
ibland ser ut att vara helt virriga. När jag var 
barn hörde det till mina uppgifter att föra ut 
fåren till en hage i närheten på morgonen och 
sedan hämta in dem på kvällen. Då var det 
viktigt att ledarfåret kom på rätt väg, för de 
andra följde efter det. Vi skulle föra dem en bit 
längs landsvägen och det gällde att föra dem 
en annan tid än när bussen kom förbi, för om 
fårskocken blev skrämd så kunde de rusa helt 
oberäkneligt hit och dit. Får behöver en her-
de. 

Ämne: Som får utan herde. 

1. Vilsegångna får 
2. Herden förbarmar sig 

Texten berättar vad som hände strax förrän 
Jesus mättar fem tusen män med fem bröd och 
två fiskar, ämnet för Midfastosöndagen. Här 
ska vi zooma in en detalj från texten: Som får 
utan herde.  

Tidigare i samma kapitel har Markus berättat 
om att Jesus gick omkring i byarna i Galileen 
och predikade, och hur han sände ut sina tolv 
apostlar två och två för att predika, driva ut 
onda andar och bota sjuka. Det var ett arbete 
som tog på krafterna. När de samlades efter 
sina upplevelser och berättade för Jesus vad 
de hade fått vara med om såg Jesus att de var 
trötta. De behövde semester. Men folket 
trängdes omkring dem och de hade så fullt 
upp att de inte ens fick tid att äta. Så de drog 
iväg med båt till andra sidan Gennesaret. 

Men inte heller där fick de vara ifred. För det 
fanns också en omväg runt sjön och dit 
strömmade stora skaror. Men tro inte att Jesus 
sprang undan. Nej, han förbarmade sig över 
dem, för han såg dem som får som han var en 
herde för. Vem skulle annars ta hand om dem 
om inte han gjorde det? 

Vilsegångna får 

Jesaja talar om vilsegångna får, Jes 53:6: 

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin 
egen väg. 

Hade alla de här människorna gått vilse? De 
sökte väl Jesus och följde honom? 

Om vi går till parallellstället i Johannese-
vangeliet ser vi på vilket sätt de gick vilse. Jo-
hannes berättar om hur Jesus talar med judar-
na dagen efter brödundret, när de åter hade 
hittat Jesus efter att han gått på vattnet över 
sjön. Joh 6:26: 

Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte 
för att ni har sett tecken, utan för att ni fick 
äta av bröden och bli mätta. 

De gamla romarna använde ett beskrivande 
uttryck: ”Bröd och skådespel”. De avsåg de 
medel som användes för att hålla allmänheten 
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lugn och inte ställa till upplopp och revolter. 
Då gällde det gladiatorspel i kombination 
med något att äta. 

Det här gällde också människorna som floc-
kades kring Jesus. Därför måste Jesus vända 
deras uppmärksamhet mot ett annat slag av 
bröd, nämligen Guds ord, som det är ännu 
viktigare att få del av än de bröd och fiskar 
som han delade ut i sitt brödunder. Av det ser 
vi att brödundret mera handlade om en före-
bild för den livsviktiga undervisning som Jesus 
gav dem än en räddningsinsats med bröd.  

Men det förstod inte människorna. Efter att 
Jesus hade talat en stund vände de sig bort. 
Vem står ut med sådant tal? 

De gillade inte sin herde. Han var inte sån 
som de önskade. Det är därför som Jesaja sä-
ger: Vi gick alla vilse som får. 

Varför sa Jesaja så? Var inte judafolket Guds 
utvalda folk? Var inte han deras herde? 

Jesaja måste tillrättavisa sitt folk för att de inte 
hade lyssnat till Moses undervisning. Han 
hade upprepade gånger förmanat folket att 
noggrant hålla alla Guds bud, att inte göra av-
gudar, att hålla sig åtskilda från andra folk för 
att inte förledas till synd. Men folket hade 
ändå syndat. Och det värsta var att folkets le-
dare själva hade fört sitt folk vilse. Jesaja för-
kunnade att Gud kommer att straffa dem. Un-
gefär 100 år senare hade straffdomen verk-
ställts, då folket hade förts till Babel och Jeru-
salem var förstört. Då måste profeten Hesekiel 
föra fram Guds domsord (Hes 34:8): 

Så sant jag lever, säger Herren GUD: San-
nerligen, mina får har lämnats till rov och 
blivit byte för alla vilda djur, för de har ing-
en herde. Mina herdar frågar inte efter 
mina får, för herdarna tänker bara på sig 
själva och inte på mina får. 

Säkert tänkte Markus på det här ordet när han 
skrev att folket var som får utan herde. De 
hade övergivits av sina ledare, som inte lyss-
nade när Gud talade till dem. Ledarna förkas-
tade Jesus. Nu förbarmade sig Jesus över dem. 
Och det gjorde han genom att undervisa dem 
grundligt. Så skulle en rätt herde göra. Han 
skulle gå före sina får och leda dem på de rät-
ta vägarna. 

Det är lika bedrövligt i vårt land i dag. Folket 
har lämnats till rov och blivit byte för vargar 
och alla andra vilda djur, som rövat bort Or-
det från oss, som förvrängt Ordet så folket har 
letts vilse. Vårt folk behöver en herde som le-
der fåren till livets vattenkällor, till den sanna 
och ofelbara vägledningen, till Guds ord. 

Men Jesaja talar inte bara om följden av de 
falska lärarnas undervisning. När han säger: Vi 
gick alla vilse som får, då räknar han in sig 
själv. Den som har förorsakat att fåren har 
skingrats är i yttersta mening djävulen, den 
gamle ormen, som redan i paradiset satte 
igång med att förvilla våra första föräldrar. 
Från det att de syndade har alla människor 
gått vilse. Så säger Rom 3:12: 

Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen 
finns som gör det goda, inte en enda. 

Bland de vilsegångna fåren som Jesus förbar-
made sig över finns också du och jag. Vi gick 
alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.  
Att ha gått vilse, det är det samma som att 
säga att vi har syndat. Och då vi har syndat är 
vi vilse, borta från Gud. 

Herden förbarmar sig 

Hur handlade Gud med sitt vilsegångna folk i 
Gamla testamentet? Vad predikade Hesekiel 
för möjligheter för sitt folk, som hade slagits 
sönder och samman och som hade mist sin 
heliga stad? Hur gick det med det heliga 
templet, som Gud övergav? 

Jo, han berättar för dem att Gud själv ska söka 
upp sina får och ta sig an dem (Hes 34:11ff). 
Han ska föra dem ut från folken och samla 
ihop dem från länderna. 

De förlorade ska jag söka upp, de som gått 
vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag 
förbinda, och de svaga ska jag stärka. 

Och sedan berättar han mera konkret hur (v 
24–25): 

Jag, HERREN, ska vara deras Gud, men min 
tjänare David ska vara furste ibland dem. 
Jag, HERREN, har talat. Jag ska sluta ett 
fridsförbund med dem. 

Av Nya testamentet vet vi vem denne David 
är. Han kallas ofta Davids son, men enligt ju-
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diskt språkbruk kan han också kallas med sin 
förfaders namn, David. Redan när de visa 
männen kom till Jerusalem efter att Frälsaren 
hade fötts i Betlehem visste översteprästerna 
och de skriftlärda vem det var (Matt 2:6): 

Från dig ska utgå en furste som ska vara en 
herde för mitt folk Israel. 

Men tyvärr glömde man sedan bort det. Läng-
re fram vägrade man hårdnackat att tro att Je-
sus från Nasaret skulle vara Davids son och 
den furste genom vilken Guds fridsförbund 
hade upprättats, det nya förbundet som också 
Jeremia talar så tydligt om. Man hade själv 
misslyckats med att vara herdar, och nu för-
kastade man den gode Herden. 

När Jesus stod bland de stora människomas-
sorna var det Herden som stod där. Det var 
den herde som Hesekiel hade talat om, den 
som Gud hade lovat sända. Det var han som 
skulle söka upp de förlorade, det var han som 
skulle föra tillbaka dem som gått vilse, det var 
han som skulle förbinda de sårade och stärka 
de svaga. 

Han förbarmade sig över dem, för de var 
som får utan herde. 

Men Jesus måste uppleva många besvikelser. 
Johannes skriver (Joh 1:11): 

Han kom till det som var hans eget, och 
hans egna tog inte emot honom. 

Och här, när han grundligt hade undervisat 
folkskaran och sedan gett dem mat att äta, så 
går dessa människor bort från honom. För de 
tycker att hans tal är hårt. Det går inte att höra 
på honom, säger de. 

Och inte ens sina egna lärjungar kunde Jesus 
lita på. Han sa till Petrus kort före sitt lidande 
(Luk 22:32): 

Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla 
er som vete. Men jag har bett för dig, att 
din tro inte ska ta slut. Och när du en gång 
har omvänt dig, styrk då dina bröder. 

Då var Petrus kavat och svarade (v 33): 

Herre, med dig är jag beredd att gå både i 
fängelse och i döden. 

När Jesus sedan togs till fånga av de romerska 
soldaterna och den judiska vakten natten till 

långfredagen, då övergav lärjungarna honom 
och flydde. Och Petrus, som hade varit så ka-
vat, han förnekade sin Herre tre gånger, med 
berått mod. Så mycket värd var trofastheten 
hos de arma fåren.  

Men Jesus visade en desto större trofasthet. 
Han vände sig om och såg på Petrus med sin 
kärleksfulla blick. Han sände ett särskilt bud 
till Petrus om sin uppståndelse. Han upprätta-
de sin svaga lärjunge när han uppenbarade sig 
vid Gennesarets sjö. Och när han sedan hade 
sänt sin Ande med kraft på pingsten, då fanns 
ingen tvekan kvar. Då riktade Petrus en skarp 
anklagelse mot dem som han förut varit så 
rädd för, dem som hade ansvaret att vara sitt 
folks herdar men så ömkligt hade svikit, precis 
som Hesekiel sagt (Apg 3:15): 

Livets furste dödade ni, men Gud har upp-
väckt honom från de döda. 

Därför kunde han också förkunna det namn 
genom vilket vi kan bli frälsta (Apg 4:12): 

Hos ingen annan finns frälsningen, och un-
der himlen finns inget annat namn som 
människor fått genom vilket vi blir frälsta. 

Och den här frälsningen började han förkun-
na för alla människor, också för hedningarna. 
Därför har Ordet också förkunnats för oss. 
Därför hör också vi till dem som har återvänt 
från landsflykten, där vi varit vilsegångna som 
får, och förts till den nya staden Jerusalem, till 
Guds heliga stad, som heter Kristi kyrka. 

Han, vår gode herde, har tagit sig an oss som 
gått vilse som får, han har botat oss från de sår 
som vår synd har orsakat och betalat vår 
skuld, genom att han i sin död på korset har 
tagit bort alla våra, hela världens synder. Det 
var inte vi som sökte Jesus. Vi hade sprungit 
bort från honom, men han sökte efter oss. 
Och han hittade oss, och han gav oss förlåtel-
se för att vi hade sprungit bort. Och nu är han 
hos oss med sitt Ord. 

Därför får vi nu frimodigt gå tillsammans med 
honom. Han vill att vi ska följa honom vart 
han än leder oss. Och han som har tagit sig an 
oss kommer heller inte att släppa taget. För 
han säger om de sina: ”Ingen kan rycka dem 
ur min hand.” 
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Herden för fåren offrade sig,  
livet och blodet gav han för mig.  
Han på sitt hjärta synderna tog,  
då han i smärta blödde och dog. 

Genom vår Herde dubbelt vi fått 
mot alla sorger, synder och brott.  
Han för oss alla offrade sig. 
Tro det och gläd dig – allt är för dig! 

(Sionsharpan 131) 


