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SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

Döden och livet 

Lasaros hade legat 4 dagar i en grav, när Jesus kommer till plat-

sen där han begravts. Lasaros hade två systrar, Marta och Maria. 

Vi börjar med 7 versar som föregår dagens evangelium: 

Joh 11:20-27 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 sva-

rade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den 

sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen 

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.« 

Marta känns vid Jesus i dessa ord. Här lägger hon bekännelsens 

ord i vår mun. Bekännelsen som har Jesu löfte om evigt liv:  

Luk 12:8-9 Jag säger er: var och en som känns vid mig inför 

människorna, honom skall också Människosonen kännas vid in-

för Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna 

skall bli förnekad inför Guds änglar. 

I de kommande verserna – i söndagens evangelium – redovisas 

hur Jesus med sina ord bekräftar att han är Guds son. I en situ-

ation, där liket redan börjat lukta!!!, kan vi ta del av hur han 



bara med sina ord kommenderar ut Lasaros till de levandes 

land. Här kommer söndagens evangelietext: 

 11:28-44 Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria 

och viskade: »Mästaren är här och kallar på dig.« När Maria 

hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men 

Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta 

hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att 

trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de 

följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När 

Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon 

sig för hans fötter och sade: »Herre, om du hade varit här hade 

min bror inte dött.« När Jesus såg hur hon grät och hur judarna 

som hade följt med henne också grät blev han upprörd och ska-

kad i sitt innersta, och han frågade: »Var har ni lagt honom?« 

De sade: »Herre, kom och se.« Jesus föll i gråt. Då sade ju-

darna: »Se, hur mycket han höll av honom.« Men några av dem 

sade: »Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha 

gjort så att Lasaros inte behövt dö?« Jesus blev åter upprörd 

och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öpp-

ningen. Jesus sade: »Ta bort stenen.« Den dödes syster Marta 

sade då: »Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.« 

Jesus sade till henne: »Har jag inte sagt dig att om du tror, skall 

du få se Guds härlighet?« 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 sä-

ger 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 

inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade 

åt dem: »Gör honom fri och låt honom gå.« 


