
Exegetisk genomgång av evangeliet för Fastlagssöndagen, årg 1, 2021 

Lukas 18:31-43 

Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται 

πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου· 32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ 

ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ 

ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ 

αὐτῶν καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.  

35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 36 ἀκούσας δὲ 

ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος 

παρέρχεται. 38 καὶ ἐβόησεν λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα 

σιγήσῃ, αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν 

ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν· 41 τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν· κύριε, ἵνα 

ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 43 καὶ παραχρῆμα 

ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 

 

Struktur: 1) 18:31-34: Jesus lidandes och uppståndelseförutsägelse; 2) 18:35-43: Jesus botar den 

blinde vid Jeriko. 

Παραλαβὼν ”att kalla till sig”: Luk 9:10, 28; 18:31. Indikerar att Jess något viktigt att tala om eller visa 

för en begränsad grupp. 

6 lidandes- och (uppståndelse)förutsägelser i Lukas (9:22, 44; 12:50; 13:32-33; 17:25; 18:32-33): 

9:22: Och han sade: ”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och 
översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad, och på tredje dagen uppväckt igen.” 
9:44-45: ”Öppna era öron för det jag nu säger: Människosonen kommer att utlämnas i människors 
händer.” Men de förstod inte vad han sade. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det, 
och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt.  
12:50: ”Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat!” 
13:32-33: Jesus svarade dem: "Gå och säg till den räven: Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka i 
dag och i morgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. Men i dag och i morgon och i övermorgon 
måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i 
Jerusalem.” 
17:18-19: ”För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska 
Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här 
släktet.” 
18:31-34: Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är 
skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, 
och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje 
dagen ska han uppstå.” Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de 
fattade inte vad han menade. 
 
GT-bakgrund till 18:32-33: Jfr Jes 50:6, 53:3, 5, 8-9 och 12. 

ἡ πίστις σου σέσωκέν σε: din tro har frälst dig: 7:50; 8:48; 17:19; 18:42. 


