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TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden 

I dagens text berättar Jesus att han är grinden in till fåren: Sedan sade 

Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Jesus 

fortsätter i nästa mening: Alla som har kommit före mig är tjuvar och 

rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.   

Av avund uppviglade de skriftlärda och prästerna folket inför Pilatus, 

som var tjänstemannen med full behörighet från Rom. Vi läser: 

Matt 27:18 « Han (Pilatus) visste att det var av avund mot Jesus som 

man hade utlämnat honom. Vi fortsätter några verser framåt:  

Matt 27:22-25 Pilatus frågade: »Vad skall jag då göra med den Jesus 

som kallas Messias?« Alla svarade: »Han skall korsfästas!« Han frå-

gade: »Vad har han gjort för ont?« Men de ropade ännu högre: »Han 

skall korsfästas! «När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron 

bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och 

sade: »Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak.« 

Men hela folket ropade: »Hans blod må komma över oss och våra 

barn.« 

Ja, det blev verkligen så! År 70 efter Jesu födelse inträffade Jerusalems 

förstörelse. Människomassan – uppviglade av prästerna och fariséerna 

– bad faktiskt en bön: »Hans blod må komma över oss och våra barn.« 

Jesus hade tidigare förutsagt allt detta.  

Luk 21:23-24 De (det judiska folket) skall falla för svärdshugg och fö-

ras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner 

av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. 

Vi kan reflektera över att uppfyllelsen av Jesu profetia skett i vår tid: 

1938 genomförde Hitler kristallnatten. Vem insåg 1938 att Jerusalem 

1948 skulle vara under israelisk överhöghet, inte en Brittisk koloni.  

Fåren i söndagens evangelium är Jesu lärjungar. Är du och jag hans 

lärjunge, då har vi hans löfte om ett evigt liv. Ett liv i överflöd: Jag har 

kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. 



Kristenhetens ledare har inte alltid varit Jesu lärjungar. Vi har påskaf-

tonens små gulliga påskkäringar. Men vi glömmer häxprocesserna. Ge-

nom dessa verkställdes – liksom på Jesu tid - vanvettiga grymheter. 

Central fråga inför söndagens text: Är jag Jesu lärjunge? Är jag den som 

följer honom, därför att jag känner igen hans röst? Lärjungaskapet bör-

jar med att jag inser mina misstag - synder - och behöver en försonare: 

Rom 5:8-9 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 

för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga ge-

nom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från 

vreden. 

Oavsett hur framtiden annonseras, oavsett vad som drabbar kroppen, är 

Jesu lärjungar de mest trygga människor som finns! Vi har inte världens 

afton framför oss, utan Guds frälstas morgon. Ett faktum Guds egen son 

uppmanat sina lärjungar – alltså du och jag – att upprepa. Inte en gång, 

utan så länge som var och en av oss förmår säga: ”i dag”. 

Dags för söndagens evangelium, det goda budskap som du och jag upp-

manats att förmedla: 

Joh 10:1-10 »Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan 

genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och 

en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För 

honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på 

sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får 

går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans 

röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför 

att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus 

när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan 

sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla 

som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyss-

nat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. 

Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven 

kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de 

skall ha liv, och liv i överflöd. 


