Predikan i Kyrkhults kyrka 2012 av Tobias Bäckström

16 sönd. efter tref.
”Döden och livet”
Jes 26:19
2 Kor 4:7-14
Jh 11:28-44
Ps: 203, 258:1-4, 153, 17
”Lasaros, kom ut” ropade han utanför sin väns grav. Man kan undra vad de tänkte, folket som
var samlat för att deltaga i systrarnas sorg. De visste visserligen att Jesus kunde hela. De sa ju
till varandra: ”Kunde inte han som öppnade den blindes ögon ha gjort så att Lasaros inte
behövt dö.”
Ja, att hela och bota människor som var i livet var något fantastiskt men ändå något man
kunde tro på och räkna med. Men att väcka någon från det döda, det innebar något radikalt
annorlunda. Visserligen kunde de läsa samma Jesaja-text som vi fick lyssna till: ”Dina döda
skall få liv igen, deras kroppar ska uppstå.” Men den profetian syftade ju på den kommande
tidsåldern, den som skall komma efter denna världens slut. Inte kunde det väl vara dags för
den redan nu?
Men låt oss backa en vecka i tiden. Jesus och hans lärjungar befann sig på andra sidan Jordan
när budet kom att hans vän Lasaros var sjuk. Men han dröjde kvar två dagar utan att göra
något. Först när Lasaros är död börjar han gå till Betania, där Marta, Maria och Lasaros
bodde. 4 dagar senare kommer han fram, men då var allt försent.
Ja, åtminstone var det försent ur mänsklig synvinkel, vilket också Maria påpekade för honom:
”Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött.”
Vi som har facit förstår varför Jesus dröjde. Detta tecken skulle bli så mycket större än de
helanden som han hade gjort tidigare. Därför fick det inte finnas några misstankar om att
Lasaros egentligen kanske bara varit medvetslös. Man ansåg att själen dröjde sig kvar i
kroppen upp till 4 dagar efter dödens inträde varför Jesus väntade till efter denna tid. Nu
skulle det inte finnas något tvivel om att Lasaros verkligen var död.
Evangeliets budskap idag är större än ett enskilt under, hur fantastiskt detta än är. Det är inte
Lasaros som är huvudpersonen. Även om han kom till liv så skulle han ju ändå åldras och dö
igen som alla andra. Nej, detta skedde för att visa på Guds plan att krossa döden, det skedde
för att öppna oss för Guds makt och härlighet. Detta tecken är det sista som Jesus gör i
Johannesevangeliet, och det fungerar som en förberedelse inför hans egen död och
uppståndelse. Räknar man antalet dagar från det att Lasaros blev sjuk tills han uppväcktes så
var det på den sjunde dagen som han kom till liv. Kanske var det den första veckodagen, alltså
på en söndag som han uppstod. Lasaros uppståndelse förebådar Kristi egen uppståndelse. I
Betania är vi vittnen till en påsk innan påsken.
Vi lever i en värld där vi drabbas av sjukdom och död. För oss är detta ett hot. Säkert gör du
som Marta och Maria när en anhörig blir sjuk: sänder bud efter Jesus. När vi ber om andras

förböner så är det detta vi gör. Vi sänder bud efter Jesus för att han ska hjälpa. Och kanske har
även du upplevt att Jesus kom för sent, han dröjde, han fanns inte där när du behövde honom.
Systrarna förebrådde Jesus: varför kom du inte? Jesus lyssnade och han grät. Ibland förstår vi
oss inte på honom men att han dröjde berodde inte på cynism, han saknar inte empati. Han
gråter med dem som gråter. Han grät över dödens verklighet.
Men det som för oss bara är ett hot, kan för honom vara en möjlighet. Lasaros död blev för
honom en möjlighet att visa på Guds härlighet. I Johannes 5:25 säger Jesus: ”Den stund
kommer, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få
liv.”
Stunden är redan här! De som hade läst profeten Jesaja om hur de döda skall få liv, behöver
inte vänta längre. Nu var stunden här då de döda skall få höra Guds sons röst. ”Lasaros, kom
ut” hördes rösten utanför hans grav, rösten som kan väcka döda till liv. Samma mäktiga ord
som en gång skapade världen, som en gång frambringade liv över en livlös planet med orden
”Varde liv”. Nu kallas livet tillbaka till en livlös kropp och fysikens lagar börjar gå baklänges.
Med Jesus har den kommande tidsåldern redan brutit in.
Den här berättelsen visar oss hur viktig kroppen är för oss. Den kommande tidsåldern, i
himmelriket, kommer inte bli en tillvaro utan kropp. Vi människor består av kropp och själ
och båda behövs för att vi ska vara hela människor. Lasaros uppväckelse förebådar alltså inte
bara Jesu uppståndelse utan också vår egen, den allmänna uppståndelsen som är en
konsekvens över Jesus seger över döden.
”Lasaros kom ut” ropade Jesus. Han kallade den döde tillbaks till livet. Men man kan vara
död på mer än ett sätt. Man kan ha en död tro; man kan vara andligt död. Man kan känna sig
död och likgiltig inom sig. Man kan ha stängt in sig i självupptagenhetens grav. Men hur
förhärdad och död en människa än är i sin synd, så kan Kristus uppväcka henne andligen.
Är det så här du känner dig? Död och tom inuti? Och instängd i mörker utan möjlighet att ta
dig ut. Ja, då ställer sig Jesus och ropar: ”Kom ut, kom ut till livet. Stäng inte in dig av synder
och laster, av rädsla eller otro. Kom ut så att Jesus kan göra dig fri.”

