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Att leva tillsammans 

Joh 11:1-7 En man som hette Lasaros låg sjuk. Han var från Betania, 

byn där Maria och hennes syster Marta bodde. ( Det var Maria som 

smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med 

sitt hår, och Lasaros som låg sjuk var hennes bror.)Systrarna skickade 

bud till Jesus och lät säga: »Herre, din vän är sjuk.« När Jesus hörde 

det sade han: »Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds 

härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.« Jesus var 

mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lasaros. När han nu hörde 

att Lasaros var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann 

sig, men sedan sade han till lärjungarna: »Låt oss gå tillbaka till 

Judeen.« 

I förra veckans allmänbildning handlade texten om en man som var 

född blind. Jesu lärjungar frågar varför han föddes blind, citerar texten: 

Joh 9:2-3 Lärjungarna frågade honom: »Rabbi, vem har syndat, han 

själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?« Jesus svarade: 

»Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar 

skulle uppenbaras på honom. 

I dag har vi samma anledning:  

»Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så 

att Guds son blir förhärligad genom den.« 

Jesus hade uppväckt döda förut, änkans son och Jairus dotter. De und-

ren kunde kanske bortförklaras med att de varit djupt medvetslösa.  

I dagens text väntar Jesus i två dagar innan han bryr sig om att komma 

till sina vänner. Han väntar medvetet, för att undanröja alla tvivel på att 

Lasoros var död. Förruttnelsen av den döda kroppen var tydlig i det 

varma klimatet, vi läser Marta:s invändning: 

Joh 11:39-40 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?« 

Varför gör Jesus så här? Svaret blir: För att du och jag skall tro att han 

är Guds son. För att vi skall tro på vad han säger! 



Så här fortsätter texten i vår bibel, där Jesus i en bön - till Gud själv - 

säger följande: 

Joh 11:42-44 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 inlindade i bindlar och med ansik-

tet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: »Gör honom fri och låt honom 

gå.« 

I nästa vers läser vi att det skedde. Det gick inte att bortse från undret: 

Joh 11:45 Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett 

vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. 

Till och med Jesu motståndare insåg sanningen, men av rädsla för den 

romerska ockupationsmakten beslöt de att döda honom. 

Joh 11:47-48 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rå-

det och sade: »Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. 

Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer 

romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk.« 

Fyndet av dödahavsrullarna bekräftar, att evangelietexten vi hörde, inte 

har ändrats.  

Frågan blir: Lyssnar vi till bibelns innehåll med en gäspning? Är vi oin-

tresserade, så innebär det att vi inte tar till oss dess innehåll: Att Guds 

egen son låter sig dödas för att försona våra misstag på ett kors. 

Bibeln döljer inget, tvärtom den beskriver verkligheten: Dels att många 

tacksamt tar till sig Jesu försoning och försoningens medföljande evig-

hetslöfte. Bibeln beskriver också tydligt att andra människor bildligt ta-

lat gäspar och kastar bort sin evighet: 

Joh 3:14-18 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Männi-

skosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt 

liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som 

tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte 

sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räd-

das genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den 

som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende 

sons namn. 


