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HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN 
- Gud - Fader, Son och Ande

Joh 11: 17-27 När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade legat
fyra dagar i  graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en
halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för
att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på
väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade
till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag
vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« Jesus sade: »Din
bror kommer att uppstå.« Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid
uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är upp-
ståndelsen och livet.  Den som tror på mig skall leva om han än dör, och
den som lever och   tror på mig   skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?«
Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som
skulle komma hit till världen.«

Jesus vandrar tillsammans med sina lärjungar i ungefär 3,5 år. I dag vand-
rar vi – som vill vara hans lärjungar – tillsammans med honom. Den un-
dervisning de första tolv fick av Jesus, får vi i dag genom att läsa vår bibel.
Fyra olika personer – evangelister – skrev ned vad som hände.

 Genom bibelforskningen vet vi, att inget har förändrats i texterna. Vi läser
om under, efter under. Lama går, spetälska (leprasjuka) blir rena, blinda får
sin syn. Vi blir ”fartblinda”. Tänker inte på, att ett under är en händelse,
som avviker från allt normalt logiskt skeende! Under vore inte under, om
det skedde dagligdags.

Jesus är Guds son. Med total makt över skapelsen. Kanske de första tolv
blev ”fartblinda” av Jesu under. Av den makt Jesus har över ondskan och
dess konsekvenser. Jag vet inte. Däremot verkar det som lärjungen Filip-
pos inte på riktigt fattat att Jesus är Guds son.

Joh 14:8 Filippos sade: »Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.« Je-
sus svarade: »Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner
du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du
då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i
mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig



och utför sina gärningar. 

Därefter fortsätter Jesus - även till oss - som ”logiskt” förstår, men, som
ändå har svårt att ta in allt bibeln berättar:

Joh 14:11 Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. El  -
ler tro åtminstone för gärningarnas skull. 

Möjligen kan man se det som ett praktiskt råd från Jesus: ”Lita på att jag är
den jag är. Se vad som händer där jag går fram.”

Versen innan dagens text lyder så här:
När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade legat fyra dagar i gra-
ven.

Slå upp din bibel och läs fortsättningen! Där berättas att Lasaros syster,
nästan handgripligen, vill hindra Jesus, när han ber folk rulla undan stenen
framför Lazaros grav.

Joh 11:41-44  De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och
sade: »Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du
alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här,
för att de skall tro på att du har sänt mig.« Sedan ropade han med hög
röst: »Lasaros, kom ut.« Och den döde kom ut med armar och ben inlinda-
de i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: »Gör ho-
nom fri och låt honom gå.«

Där stod lärjungarna. Där står vi i dag. Vi vet att texten berättar om en
verklighet. Om ett under. Ett skeende som är logiskt omöjligt enligt vår
kända vetenskap.  Ett  ”megaunder”.  En kropp,  som förruttnat  så att  den
luktar, får liv! 

I en stillsam bisats, berättar evangelisten Johannes, att allting finns till -
har skapats - genom Jesus:

Joh 1:10 Han (Jesus) var i världen, och världen hade blivit till genom ho  -
nom, men världen kände honom inte.

Oavsett du varit lärjunge i många många år. Oavsett du just nu, fattar att



det här är en verklighet, så vill Jesus bara en enda grundläggande sak:
Att du och jag litar på att han är den han är: Guds enfödde son, som genom
att offra sig själv öppnat evighetens port för dej och mej.

Joh 14:11 Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. El  -
ler tro åtminstone för gärningarnas skull. 


