
Johannes 11  

Jesus besvarer den viktigste spørsmål i 
livet.....Hvem har makten over døden? 
 
Ikke bare med ord, men Jesus beviser det!!! 

Det har hittil vært seks tegn-under som har 
vist at Jesus er den Han sier Han er.  Dette 
er det syvende under.  Også det mest 
definitivt.   
 
Vi er kun halvveis i boka.  



Vann til vin 
Sønnen til adelsmannen blir helbredet 
Den langtidssyke ved Betesda dammen 
Jesus metter de fem tusen 
Jesus går på vannet 
Den blindfødte får synet 
Lasarus blir oppvekket fra de døde 

Vi leser v. 1-4 
 
Lasarus sykdom var Guds vilje! 

v. 5-6  Jesus elsket dem, ikke tvil om det.   
 
Men Han til og med ventet med å komme. 



Vi leser v.7-14   
Disiplene er redd at Jesus kom til å bli steinet, 
men Jesus har alt under kontroll.  Tidsskjema 
følger Han til punkt og prikke.  Han skal 
korsfestes påskeaften etter Skriften. 

Sjeler «sover» ikke.  De står heller ikke opp. 
Legemet til en troende «sover» i døden. 
Legemet til Lasarus ble «vekket» opp av 
Jesus.  Han døde igjen, men legemet til 
Lasarus skal en dag stå opp i et herliggjort 
legemet slik som førstegrøden Jesus Kristus. 



Guds plan er at disiplene skal være vitne til at en 
de kjenner godt blir vekket opp fra de døde.  Det 
er viktig at de får svar om det store spørsmålet i 
livet.  Hvem har makt over døden?  De skal 
nemlig ut og ta evangeliet med til hele verden.  
De er førstehåndsvitner.  2. Petersbrev 1,16 
 
Vi leser v.15-16 

Vi noterer her hva Tomas sier for å 
sammenligne med hans uttalelser i 14. kapittel 
og 20. kapittel.  Det bør være en grunn til at 
denne uttalelsen står her.   



Vi leser v. 17-27 i sammenheng.  Det er Jesu 
samtale med Marta.  Job 19,25 

Jesus sier direkte til deg også.... 
»Jeg er oppstandelsen og livet.  Den som tror 
på Meg skal leve, selv om han dør.  Og hver 
den som tror på Meg skal aldri i evighet dø. 
Tror du dette?» 

Dette var den femte «Jeg Er» i Joh. Ev. 
Vi leser v. 28-37 

Kristne har sorg over døden.  Døden var ikke 
med i Guds perfekte skapelsen.  Synden kom. 
Syndens lønn er døden.  Gud straffet med 
døden. 
Men vi sørger ikke som dem som ikke har håp. 



«Jesus gråt.» er den korteste vers i Bibelen. 
 
Johannes tegner Jesus som Guds Sønn, men 
viser i all tydelighet Hans menneskelighet.  
Han har empati, medfølelse, med oss. 

I de neste versene ser vi ingen forsøk på å 
gjøre døden om til noe fint med blomster og 
pene taler.  Vi møter en hule, en stein, lukten, 
og likklær.   
 
Legg også merke til at Han ber mennesker om 
å gjøre de ting som de kan.  Han ruller ikke 
bort steinen, for eksempel.   
Vi leser nå v. 38-44. 



«Lasarus, kom ut hit!»     
Johannes 5, 25 sier at de døde hører Guds 
Sønns røst!   Legg merke til at Han ropte høyt! 

1. Tess. 4,16  Det blir et høyt rop fra Herren 
selv ved opprykkelsen som de døde i 
Kristus skal høre.   Les også Job 14, 13-15 

Når Jesus stod opp fra de døde, kom han 
rett ut gjennom likklærne og svetteduken.  
Han fikk et nytt legeme.  Han er den første, 
og foreløpig den eneste. 



v. 45 – 52  Mange kom til tro på Jesus på 
grunn av underet, mens andre konspirerte 
imot Ham.  Ingen kunne fornekte underet.  
Ingen kristne kan fornekte undrene Jesus 
gjorde.  Men skeptikerne har vi i noen kirker 
idag. 

Frykten for myndighetene må aldri kneble 
oss. 

Kaifas er bevis på at Gud bruker hvem Han vil 
uavhengig av dens overbevisning.  Det var han 
som ledet rettsaken mot Jesus. 
Vi kan sammenligne ham med Bileam i 4. 
Mosebok. 



v. 53- 57  Det nærmer seg påsken da 
Jesus skal ta oppgjøret med synd og død. 
 
Vi er kun halvveis i boka, så fokuset blir 
videre på Jesu sine aller siste dager her i 
kjødet. 


