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Dagens evangelietext är en del av berättelsen i Johannesevangeliets 11:e 
kapitel om när Lasaros blev sjuk och dog och Jesus sedan uppväckte 
honom från de döda 

Texten handlar om hur Lasaros syster Marta och Jesus möttes 
Jag läser från Joh 11:18-27 

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 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.” Amen 

Berättelsen i Johannesevangeliet om Jesus och de tre syskonen Marta, 
Maria och Lasaros är ett fantastiskt vittnesbörd om Jesu makt över liv 
och död 

Det avsnitt vi läst idag handlar om vem Jesus är – och om Martas tro  
Och om din och min tro – hur den kan växa och mogna i mötet med 
Jesus 

I/  TRO ATT JESUS KAN BOTA 

Läser vi från början av Joh 11 står det att Marta och Maria skickade bud 
efter Jesus för att han skulle komma och bota Lasaros – som var svårt 
sjuk 

De hade en tro på Jesus och det fanns en nära vänskap mellan Jesus och 
de tre syskonen 
Han besökte dem ofta när han var i Jerusalem 

De hade sett hans underverk och hört hans undervisning 
De trodde att han kunde bota 
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Men den här gången dröjde Jesus – avsiktligt  
Det måste ha tett sig märkligt 
Och när Jesus väl kom hade Lasaros varit död i fyra dagar  

När Marta mötte Jesus var hennes första ord: 
”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.” 

Det låg både besvikelse och förebråelse i orden 
Men där fanns också tillit  
”jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” 

II/  EN INLÄRD TRO 

Då sa Jesus: ”Din bror kommer att uppstå.” 
Och Marta svarade: 
”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” 

Hon hade läst på sin läxa – hon visste vad som stod i trosläran 

Men den sista dagen – uppståndelsens dag var avlägsen  
Vad hade tron på uppståndelsen för betydelse här och nu när hon 
saknade sin bror så mycket? 

Martas tro var något hon hade lärt sig – en lärosats som hon höll för 
sann 
Den fanns nog mera i huvudet än i hjärtat 

Men vad viktigt att kunskapen i kristen tro ändå finns där – i huvudet 
och i minnet 
Att vi har lärt vår läxa 

Tänk vad bra det är att kunna bibelord, sånger, böner, trosbekännelsen 
 även om det bara är en läxa som man lärt 
Ord som man rabblat gång på gång tills de sitter 

För då finns där något i vårt minne som den helige Ande kan ta tag i och 
göra levande 

Jag tror det var detta som gjorde väckelsen möjlig förr i tiden – när 
Missionsförbundet växte fram och människor blev gripna av Gud och 
lämnade sina liv i Guds händer 
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Det fanns en kunskap i kristen tro som den helige Ande kunde göra 
levande 
Man hade lärt sig i skolan och i konfirmationen 

I dag saknas den kunskapen hos många och människors väg till tro ser 
ofta annorlunda ut  
Ofta är det en längre process än förr när man lämnade sig åt Gud i ett 
väckelsemöte 

Marta kunde sin läxa: 
”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” 

III/  TRON – EN RELATION 

Och då sa 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.” 

Kristen tro är inte bara en tes i en lärobok i troslära 
Kristen tro är tro på en person – tillit till en person – Jesus  

Det var ju så det hade börjat för Marta – vänskap med Jesus 
Hon och hennes syskon hade börjat lära känna honom 
 och så kunde tron växa 

Ja, jag tror att man kan bli fascinerad av Jesus och i viss mån hans 
lärjunge redan innan man har kommit till tro på honom som Guds Son  

Man kan bli intresserad av Jesus, läsa evangelierna, ha Jesus till sin 
förebild – och så småningom väcks tron att han är min och världens 
Frälsare 

Kristen tro är en relation – inte en religion, säger vi ibland 

Tron på Gud är ett möte med Gud själv 
För Jesus är Gud som vandrat på jorden i mänsklig gestalt 

”Jag är Uppståndelsen och livet” sa Jesus 
Tron på Jesus ger evigt liv – ett liv som börjar redan här och nu 
Ett liv vi redan nu lever i relation med honom 

I Joh 17:3 säger Jesus: ”detta är det eviga livet: att de känner dig, den 
ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” 
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Därför är inte längre den fysiska döden definitiv 
”Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig någonsin dö” sa Jesus 

Jo, för den som blir lämnad kvar är döden nog så verklig med sorg och 
saknad, men för den som dör är den ändå ett obrutet liv i gemenskap 
med Gud 

Inget kan längre skada oss på riktigt  
Paulus skrev i Rom 8:38-39: 
jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något 
som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller 
något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
herre 

Som ett tecken på att detta var verkligt skulle Jesus snart uppväcka 
Lasaros 
Hans makt över liv och död skulle bekräftas inför deras ögon 

Men redan innan detta hände frågade Jesus Marta: ”Tror du detta?” 

Och Marta svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han 
som skulle komma hit till världen.” 

Hur mycket satt tron i huvudet och hur mycket hade den landat i hjärtat? 
Hur mycket var den ett svar av hövlighet – att hon bara inte kunde 
komma sig för att neka Jesus sin tillit  

Jag vet inte, och om du skulle ha frågat Marta är jag inte säker på att hon 
hade kunnat svara 

Men jag tror att där, när hennes och Jesu blick möttes och hon uttalade 
orden 
”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma 
hit till världen.” – då hände något i Martas hjärta 

Hennes relation till Jesus och hennes tro på honom fördjupades och hon 
visste att det inte fanns någon annan hon kunde vända sig till och finna 
tröst och hopp hos 
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IV/  TREENIGHETEN – GUD ÄR GEMENSKAP FRÅN 
EVIGHET 

Det är den Heliga Trefaldighets dag idag 
Vi bekänner att Gud är treenig  
Gud är en Gud – och samtidigt är han Fadern och Sonen och den helige 
Ande 

Det betyder att Gud inte är en ensam Gud i en ödslig oändlighet 

Tänk om Gud vore ensam – utan relation till någon 
Gud fanns ju innan änglar och människor och djur skapades 
Hur var det då – var Gud helt själv? 

En ensam Gud – utan kärlek? 
För kärlek kan ju bara existera där det finns en relation 

En Gud utan språk 
För vad ska man med ett språk till om man inte har någon att 
kommunicera med? 

Nej Gud är inte ensam – och han har aldrig varit ensam 
Gud är relation – han är gemenskap inom sig själv – från evighet 

Det är detta treenigheten handlar om 

Fadern och Sonen och den helige Ande har kommunicerat med varandra 
innan skapelsen fanns och kommer att göra det när den här världen är 
borta 

Kärleken är inte bara ett flöde från Gud till oss 
Kärleken är också ett flöde inom Gudomen 

Kärleken har flödat mellan Fadern och Sonen och den helige Ande i all 
evighet – och den flödar mot oss genom Jesus 
Vi är inbjudna att dela denna eviga gemenskap 

V/  ATT TRO OCH BEKÄNNA ATT JESUS ÄR GUDS SON 

”Jag är uppståndelsen och livet” sa Jesus 
Och Jesu lärjungar förstod – även om de inte gjorde det genast gjorde de 
det senare att här tog Jesus Guds heliga namn i sin mun 
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”Jag är” – på hebreiska Jahve  
Det är det gudsnamn som finns flera tusen gånger i GT och som är 
översatt med Herren i våra Biblar – JAG ÄR 

”Jag är uppståndelsen och livet” 

Gud vandrade bland oss i mänsklig gestalt 
Det är mötet med honom som gör vår tro levande 

Som gör att den är mera än noga inlärda trossatser 

Gud har vandrat på jorden för att knyta vänskapsband med oss – för att 
vi ska bli hans vänner för evigt 
Precis som Marta och Maria och Lasaros var hans nära vänner 

Jesus frågar också oss: ”Tror du detta – tror du på mig?” 

Tror du att hela din tillvaro – ditt liv, din död och din evighet är i Jesu 
hand? 
Att Jesus är Herre och Gud också i oroliga och osäkra tider som nu när 
en pandemi begränsbar våra liv och hotar både hälsa, ekonomi och 
arbetstillfällen 

Vi får sätta vårt hopp till honom för både tid och evighet 
Vi får tro att Jesus är vår Frälsare och vän även om vi inte vet hurudana 
vändningar livet kommer att ta  

Du får säga med Marta: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, 
han som skulle komma hit till världen.” 
Amen 

Bön 

Tack Gud att du är vår himmelske Far 
Tack att du vill innesluta oss i din gemenskap som är från evighet 

Tack Jesus för att vi får vara dina vänner 
Tack för att vi får sätta vårt hopp till dig  

Helige Ande – ge oss kraft och mod och hjälp oss ta vara på de möjligheter 
livet ger 
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Jag ber med en bön någon skrivit med tanke på den tid vi lever i: 
Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation. 
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra. 
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra, 
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen. 
Hjälp oss värna människor långt borta 
och nära som är i behov av hjälp och stöd. 
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga. 
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont. 
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen. 
Kom med hopp och ljus till oss, 
och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra. 
I Jesu namn Amen. 

Vi ber så som Jesus har lärt oss:  
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. 

Herren välsigne dig och bevare dig. 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

 


