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2. søndag efter påske

Fra gammel tid har denne søndag heddet “Hyrdesøndag”. Teksterne kredser omkring et ganske 
bestemt billede: hyrden, der beskytter sine får og leder dem hen til god græsning. Jesus er hyrden, og 
de, der følger ham, er fårene - et billede, der godt kan få én til at trække på smilebåndet, når man 
kender “Ole sad på en knold og sang”. 
“Fårene står der endnu og glor” hedder det i den gamle sang - og fårene er dem, der ikke fatter, hvad 
udlængsel og eventyrlyst er for noget. Ole, den lille fårehyrde, derimod, har store drømme og bryder en 
dag op fra det hele, også det, han holder allermest af, og rejser ud i verden.

Man skal aldrig presse billedsprog, for så kan der komme noget helt forkert ud af det. Man skal finde 
ind til det, billedet har på hjerte og tage én eller højst to pointer med sig. Billedet af Jesus som hyrden 
har den stærke pointe, at der var en grund til, at han gik sin vej gennem døden. Ligesom en god hyrde 
viser vejen for sine får, viser den gode frelser vejen for os mennesker til noget, vi kan leve af livet 
igennem. Det er os og vores liv, der er grunden. Han talte ikke bare om den vej, han gik selv forrest, 
hele vejen gennem døden. Vi har en hyrde, vi kan følge.
Jesus bruger selv billedet for at illustrere en ting mere: der er gode hyrder og dårlige hyrder. De dårlige 
stikker af, når der er fare på færde, og lader fårene i stikken. De gode hyrder bliver hos dem og 
forsvarer dem. Sådan forsvarer Jesus os, når tvivl og afmagt får os til at vakle i troen og i livet.

Davids salme 23 fra Det gamle Testamente er én af de mest kendte og afholdte læsninger i hele 
Bibelen. Vi læser den ved begravelser og bisættelser, fordi den hviler i noget, som vi alle sammen 
længes efter: fred med Gud og tro på Guds nærvær, altid og uden forbehold.
Måske er det i virkeligheden fortroligheden med Gud, de fleste af os bliver trøstet af, når livet brænder 
på. Gud kender os, bedre end vi kender os selv, og alligevel har Gud ikke forladt os.  Hyrdebilledet 
rammer lige præcis ind i fornemmelsen af at være tryg og ikke forstå så meget, men alligevel at turde 
satse på, at det her holder. Troen holder, kærligheden holder, vi kan være trygge.

Et får behøver ikke at forstå noget. Det er der en stor tryghed i, for sandheden er, for mange, at vi 
heller ikke forstår så vældig meget af det rigtig vigtige. Vi forstår ikke skønheden, glæden, gaven ved at 
elske og blive elsket. Der er ikke nogen opskrift på at blive og være lykkelig. Men hyrden tager sig ikke 
af sine får, fordi de forstår noget eller fordi de gør noget som helst andet end bare - at være får. Dér 
står vi over for Gud, uden at kunne svare for os og uden at kunne forstå hverken lykken eller ulykken. 
Som får. Og det gode budskab er, at det er OK. Vi skal ikke være andet.

Det er rigtigt nok, at fårene står der endnu og glor - efter en påske, hvor den store kamp på liv og død 
udspillede sig mellem ondt og godt, lys og mørke, sandhed og løgn. Vi kommer også til at stå og glo på 
Kristi Himmelfartsdag, når evangeliet fortæller os, at Jesus fór til himmels, mens hans venner undrende 
så på. Vi glor, fordi der er noget at se. Selv et får kan se, når himlen og lyset står over os i skæret af 
Guds lysende ånd.

Jesus brugte billedet af hyrden og fårene til dem, der hørte på ham på Tempelpladsen lige midt i 
Jerusalem. De var ikke specielt positivt indstillede over for ham på det her tidspunkt. Sig det ligeud, 
hvis du er Kristus, sagde de, ikke alle de omsvøb. Men Jesus kunne kun sige til dem: Det har jeg gjort, 
men det hjalp ikke, for man kan ikke overbevises om det her. Man kan kun fornemme det og ønske at 
følge den hyrde, som man tror på, vil én det godt. Det er omsvøbene, der skal vise os vejen med 
denne hyrde. Man skal omsvøbes af hans ord for at forstå dem, og det gjorde Jesus med billedsprog 
og lignelser. Lutter omsvøb - men af den slags, som gør, at man tør være som et får, i tryghed og tillid 
og fred med både Gud og sig selv.
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