
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Årgång A. 2020

Hes 37:12–14 Rom 8:8–11 Joh 11:1–45 eller (kortare läsning):  Joh 11:3–7, 17, 20–27, 33b–45

 

Hes 37:12–14

Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem 

till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är

Herren. Jag skall fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då skall ni inse att 

jag är Herren. Jag har talat, och jag skall göra som jag har sagt, säger Herren.

 

Rom 8:8–11

De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever 

andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor

i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 

Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt 

Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

 

Joh 11:1–45

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.« Lärjungarna sade 

till honom: »Rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och nu går du tillbaka dit!« Jesus svarade: »Har 

dagen inte tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. 

Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom.« Efter att ha sagt detta 

fortsatte han: »Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom.« Då sade lärjungarna: 
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»Herre, sover han, så blir han frisk.« Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade 

vanlig sömn. Då sade Jesus rent ut till dem: »Lasaros är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag 

glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom.« Tomas, som kallades Tvillingen, sade till de 

andra lärjungarna: »Låt oss gå med för att dö med honom. 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 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.« 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 skakad i sitt innersta, 

och han frågade: »Var har ni lagt honom?« De sade: »Herre, kom och se.« Jesus föll i gråt. Då sade 

judarna: »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 öppningen. 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 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 ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: »Gör honom fri och låt honom gå.« 

Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.
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eller (kortare läsning): Joh 11:3–7, 17, 20–27, 33b–45

Vid den tiden skickade Lasaros systrar 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.« När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade

legat fyra dagar i graven. 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.« När också Maria kom dit där Jesus var och 

Jesus såg hur hon grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: »Var har ni lagt 

honom?« De sade: »Herre, kom och se.« Jesus föll i gråt. Då sade judarna: »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 öppningen. 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 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 ansiktet täckt av en duk.

Jesus sade åt dem: »Gör honom fri och låt honom gå.« Många av judarna, de som hade gått ut till Maria

och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.

3



FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Årgång A. 2020. Familjemässan

Vet ni att vi precis har hört Nya Testamentets kortaste vers: ”och Jesus föll i gråt”1. Jesus gråter, för 

alla andra gråter. Alla är ledsna. Lasaros är död. Alla tyckte mycket om Lasaros. Han var bror till Maria

och Marta och de bodde i en liten by som hette Betania som ligger nära Jerusalem. Alla tyckte om 

dessa syskon, för de var fina människor. Också Jesus tyckte mycket om dem. Men varför gråter Jesus? 

Han vet ju att Lasaros skall bli uppväckt och få liv igen. Jo, han gråter med dem som är ledsna. Jesus 

blir påverkad av hur vi människor mår. Han skrattar med oss. Han gråter med oss. Han älskar oss och 

vill vara med oss. Så när vi gråter, så gråter han med oss. Vi är aldrig ensamma i vår sorg. Jesus är där 

och gråter med oss. Han lämnar oss aldrig. Vet ni hur man får Jesus att gråta ännu mer? Jo, när man 

säger till Jesus att man inte tycker om honom, och att man inte vill ha med Jesus att göra, För Jesus 

älskar oss och vill alltid vara med oss. Vi hörde att Gud skall hämta oss alla när vi dött. Han skall hämta

oss från våra gravar. Det är precis det Jesus bestämmer sig för att göra med Lasaros. Han kommer till 

graven, när Lasaros varit död i fyra dagar och redan började lukta lite surt. Man luktar otäckt när men 

är död och köttet börjar att surna. Lägg en fläskkotlett i fönstret, i solen, i tre dagar, så får ni se. Men 

fråga mamma om lov först!! Men Lasaros var bara död i kroppen, aldrig i själen. Vi är kropp och själ, 

själen dör inte så som kroppen gör. När kroppen dör så går själen till Gud. Gud ger oss liv med sin 

ande. Själen kommer från Gud, han har blåst in sin levande ande in i alla människor så att vi får liv i 

oss. Annars skulle vi vara döda hela tiden. Så kroppen dör men själen lever vidare. Jesus lovar oss evigt

liv. Jesus säger att: ”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.”.2 Aldrig någonsin dö? Vad menar Jesus med 

det? Jag känner en massa kristna människor som trott på Jesus men som dött i alla fall. Jo, kroppen dör,

men inte själen. Själen kommer direkt till Gud och lever där. Aposteln Paulus förklarar att ”Det synliga

är förgängligt, men det osynliga är evigt.”3 Det synliga är kroppen, det osynliga är själen. Så vi lever 

fastän kroppen är död. Men med Lasaros ville Jesus göra något extra. Han ville att Lasaros skulle leva 

igen med både kropp och själ, så han uppväcker Lasaros ur graven, och Lasaros kommer ut ur graven 

och är insnurrad i sina linnebindlar som man svepte in de döda med på den tiden. Andra hjälper Larasos

att bli fri från dem. Bindlarna är en symbol för att Lasaros kommer att dö igen. När Jesus dött och 

uppstått så ligger bindlarna kvar i graven, snyggt hopvikta. För Jesus skall aldrig nånsin dö igen, inte 

1 Joh 11:35
2 Joh 11.25-26
3 2 Kor 4:18
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ens kroppsligt.4 Vi alla andra kommer att dö en gång. När man är gammal och jättegrå, då så 

småningom dör man. Så vi säger att mormor som är nästan 200 år gammal har dött. Alla är ledsna och 

man begraver mormor. Men mormor är inte borta. Hennes själ lever och finns hos Gud. Hennes själ 

lever ju vidare hos Gud fastän hennes kropp har dött. Men en dag skall också mormors och allas våra 

kroppar uppstå och få liv. Då kommer vi att dömas för hur vi levt våra liv. Vet ni vem som skall döma 

oss? Jo, Jesus, och Jesus älskar oss! Har vi varit vänner med Jesus och lyssnat på honom, då behöver vi

inte vara rädda. Då kommer vi till himmelen. Så här berättar Jesus om vad som kommer att hända: 

”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig 

på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som 

herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till 

vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders 

välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav 

mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var 

naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då

kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav 

dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när 

såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har 

gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”5  Så vi skall få komma 

till Himmelen om vi har skött oss och brytt oss om varandra. Det är svårt att vara vän med Jesus om 

man inte bryr sig om andra människor som har det svårt.. Jesus har förberett allt där uppe i himmelen 

för oss. Han längtar efter oss. ”I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går 

bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma 

tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner 

ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är 

vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”6 Att vara vän med Jesus, det 

är vägen till himmelen. Är vi vänner med Jesus då är det som att gå på en väg som leder dit vi vill 

komma.  Jesus säger om Lasaros att ”Lasaros sover”. Döden är som en sömn. En dag skall vi vakna, 

väckas av Jesus för att få vara med honom för alltid. Jesus älskar oss så mycket att han gråter med oss i 

livet och dör för oss så att i kan få komma till himmelen och det eviga livet, dansen med Gud. 

4 Jfr Luk 24;11
5 Matt 25:31-40
6 Joh 14:2-6
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Så här har en irländsk musikgrupp som heter The Dubliners beskrivit vad Jesus gör, hur han leder oss 

på vägen. Det är ingen tråkig väg. Det är en dans. Vi dansar till himmelen sjunger de. Varför inte? Jesus

vill att vi skall vara glada och man kan dansa till Guds ära.

Jag dansade i morgongryningen när världen skapades. Och jag dansade i månen och stjärnorna 

och solen, och jag kom ner från himlen och dansade på jorden, I Betlehem blev jag född. 

Så dansa, var än du är, Jag är dansens herre, sa han, Och jag ska leda er alla var ni än är, Och jag 

ska leda er alla i dansen, sa han 

Jag dansade för den skriflärde Och för fariséen, Men de ville inte dansa och de ville inte följa mig. 

Jag dansade för fiskarna, För Jakob och Johannes De kom med mig och dansen fortsatte. 

Dansa, var än du är, Jag är dansens herre, sa han, Och jag ska leda er alla var ni än är, och jag ska 

leda er alla i dansen, sa han 

Jag dansade på sabbaten Och jag botade den lame; Det fromma folket Sade att det var en synd. De 

piskade och de klädde av mig Och de hängde mig högt, Och de lämnade mig där På ett kors att dö. 

Dansa, var än du är, Jag är dansens herre, sa han, Och jag ska leda er alla var ni än är, Och jag ska

leda er alla i dansen, sa han 

Jag dansade på en fredag När himlen blev svart Det är svårt att dansa Med djävulen på sin rygg. De 

begravde min kropp Och de trodde att jag var borta, Men jag är dansen, Och jag dansar fortfarande.

Dansa, var än du är, Jag är dansens herre, sa han, och jag ska leda er alla var ni än är, och jag ska 

leda er alla i dansen, sa han 

De tog ner mig och jag hoppade högt; Jag är livet som aldrig kommer att dö; Jag skall leva i dig om 

du lever i mig - Jag är Dansens herre, sa han.

Vi läste att Jesus älskade Maria, Marta och Lasaros... Jesus tycker om människor och bryr sig om oss. 

Gråter med oss, dansar med oss, gläder sig med oss, vandrar med oss och leder oss till himmelen. Jesus

'älskar oss alla, OCH SÄRSKILT MYCKET ÄLSKAR JESUS DIG!!! Jesus älskar dig! Glöm inte det. 

Älska Jesus, var hans vän, dansa med honom på vägen så ses vi med Maria, Marta och Lasaros i 

himmelen hos Gud.
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Lord Of The Dance

Sydney Carter
I danced in the morning when the world was young

I danced in the moon and the stars and the sun
I came down from heaven and I danced on the earth

At Bethlehem I had my birth

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he

And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced for the scribes and the Pharisees
They wouldn't dance, they wouldn't follow me
I danced for the fishermen James and John
They came with me so the dance went on

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he

And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced on the Sabbath and I cured the lame
The holy people said it was a shame

They ripped, they stripped, they hung me high
Left me there on the cross to die

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he

And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he

I danced on a Friday when the world turned black
It's hard to dance with the devil on your back

They buried my body, they thought I was gone
But I am the dance, and the dance goes on

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he

And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he
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They cut me down and I leapt up high
I am the life that will never, never die

I'll live in you if you'll live in me
I am the Lord of the dance, said he

Dance, dance, wherever you may be
I am the lord of the dance, said he

And I lead you all, wherever you may be
And I lead you all in the dance, said he
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