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42. Jesus reiste Lasarus opp fra de døde. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Lasarus ble syk og døde. (Joh 11:1-16) 

3. Jesus hadde planer om å reise Lasarus opp fra de døde. (Joh 11:17-27; Hebr 9:27) 

4. Jesus hadde medfølelse med folket. (Joh 3:16; 11:28-38; 2. Pet 3:9) 

5. Jesus reiste Lasarus opp fra de døde. (Joh 11:39-48) 

6. Konklusjon 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hva mente Jesus da Han kalte seg selv døra til fårestien? 

At Han var den eneste veien til evig liv. 

 Hvem er tyvene og røverne som kommer for å drepe fårene, et bilde på? 

Satan, de onde ånder og falske lærere. 

 Hvordan kan den ene døra på Noahs ark minne oss om Jesus? 

Det var bare én vei inn i arken, og Jesus er den eneste veien til evig liv 

 Hva sa Jesus at Han ville gjøre for fårene sine? 

Han ville gi livet sitt for dem. 

 Hva var det Jesus kom til verden for å gi sine får? 

Evig liv. 

 Folk sier at det er mange veier til Gud, men hva sier Jesus om det? 

Han sa: ”Jeg er døren,” Jesus er den eneste veien til evig liv. 

 Vi skal nå fortsette med denne leksjonen. 

Gud kan gjøre alt. 

Det har Han gitt oss mange eksempler på i sitt Ord. Han kunne gjøre det umulige. Ingen 
mennesker kunne gjøre de miraklene Jesus gjorde. I denne leksjonen skal vi se på et mirakel 
Han gjorde. Da må vi huske på at Han ikke vil at vi bare skal tro at Han har stor makt, men at 
vi skal tro på Ham personlig som vår allmektige Frelser og Forløser. 

2. Lasarus ble syk og døde. 

 Les Joh 11:1-6. 

Jesus visste at Lasarus var nær ved å dø. 
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 Hvordan kunne Jesus være så sikker på hva som skulle skje med Lasarus? 

Han er Gud og vet alt. 

 Tror du Jesus kunne ha helbredet Lasarus uten å gå til Betania? 

Ja. 

 Hvorfor ventet Jesus i to dager før Han gikk til Betania? 

Lærer: La deltakerne komme med sine meninger, og gå videre i leksjonen, 

I stedet for å helbrede Lasarus, lot Jesus ham dø. Han ville bruke denne situasjonen til å vise 
sin store makt som Guds Sønn. 

 Det at Jesus ventet, kunne bli misforstått. 

Det kunne virke som om Jesus ikke brydde seg om Marta, Maria og Lasarus, men det var ikke 
sant. Han elsket dem og hadde omsorg for dem. 

 Etter to dager sa Jesus til disiplene sine at de skulle gå til Lasarus. 

 Les Joh 11:7-16. 

Disiplene advarte Jesus imot å gå tilbake til Judea, for det var der fiendene til Jesus nettopp 
hadde beskyldt Ham for blasfemi, og ville steine Ham. 

 Jesus var ikke redd for å gå tilbake dit fiendene Hans var. 

Han forklarte for disiplene at Han ikke var en som snublet rundt i mørke. Han visste nøyaktig 
hva som lå foran Ham. Han var som en som gikk ute i sollyset. Han kunne forutse alt som 
kom. Han visste at fiendene Hans ikke kunne drepe Ham før Guds time var kommet for Ham 
til å dø. 

 Disiplene misforsto Jesus. 

De trodde at Han skulle gå og la de jødiske lederne drepe Ham, slik at Han kunne dø og være 
sammen med Lasarus. 

3. Jesus hadde planer om å reise Lasarus opp fra de døde. 

 Jesus gikk for å møte søstrene til Lasarus. 

 Les Joh 11:17-22. 

Marta trodde at dersom Jesus hadde vært der, kunne Han ha helbredet broren hennes. 

 Hva mer trodde hun? 

At Gud Far ville gjøre alt Jesus ba Ham om. 

 Jesus fortalte Marta at broren hennes skulle blir reist opp fra de døde. 

 Les Joh 11:23-24. 
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Jesus ville at Marta skulle forstå at Han hadde planer om å hente broren hennes tilbake til 
livet med en gang. 

Men Marta tenkte at Jesus mente oppstandelsen på den siste dag. 

Jødene visste at de døde skulle stå opp og bli dømt av Gud. 

 Hvordan visste de det? 

Det kunne de lese om i profetenes Skrifter i GT. 

 Noen tror at døden er slutten på alt. 

Det er det ikke. Gud vil reise alle de døde opp, og de som har forkastet Frelseren her i livet, 
vil bli dømt. 

 Les Hebr 9:27. 

Vers for læreren: Daniel 12:2-3; Matt 25:46; Joh 5:28-20; Apg 24:15 

Dommen over de ugudelige (Åp 20:15) er noe annet enn dommen for de troende (1. 
Kor 3:11-15). Men bli ikke avsporet av dette temaet. 

 Noen tror at de som dør, kommer tilbake til jorden i en eller annen form. 

Reinkarnasjon er en Satans løgn. Han vil at folk skal tro at straffen for det de har gjort i dette 
livet, er at de kommer tilbake i en annen form i neste liv. De som lærer reinkarnasjon, tror at 
dersom en person lever et godt liv, vil han bli født inn i en bedre status i sitt neste liv. Men 
dersom han har levd et dårlig liv, vil han komme tilbake i en lavere og dårligere form for liv. 
Dette stemmer ikke med Bibelen. 

 Hva står i Hebr 9:27 om dette? 

At vi skal dø én gang, og deretter dom. 

 Lasarus var død, men Jesus hadde sagt til Marta at Lasarus skulle stå opp igjen. 

Husk at Marta hadde misforstått Jesus og tenkte at Han mente at Lasarus skulle stå opp på 
den siste dag, da alle døde skulle stå opp. Jesus korrigerte henne. 

 Les Joh 11:25. 

 Jesus ville at Marta skulle forstå at Han hadde makt til å gi liv, også til døde. 

 Hvem er den eneste som kan gi liv – som gav liv til Adam og Eva i begynnelsen, og gir liv 
til alle? 

Gud. 

 Dersom Gud er den eneste som kan gi liv, hva sa Jesus om seg selv da Han sa: ”Jeg er 
oppstandelsen og livet”? 

At Han er Gud. 

Hvordan kan vi vite at det ikke er noe problem for Gud å gjenreise menneskenes kropper fra 
jorden, samme hvor lenge det har ligget der, og samme hvor spredt de opprinnelige 
elementene er? 
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 Han skapte Adam og Eva fra støvet på jorden. 

 Les Joh 11:25-26. 

Jesus sa at, selv om den som tror på Ham som sin Frelser kan dø fysisk, lever sjelen og ånden 
for evig sammen med Gud. De vil aldri bli skilt fra Gud for å bli straffet for sine synder. 

Lærer: I Joh 11:25, taler Jesus om et Guds barn, at ”om han enn dør, skal han leve.” 
Selv om han dør fysisk, skal sjelen og ånden leve sammen med Herren i Himmelen, og 
kroppen skal bli reist opp fra de døde når Jesus kommer igjen. Joh 11:26, taler om et 
Guds barn som ”lever og … skal ikke dø.” Dette referer til en troende som lever på 
jorden når Jesus kommer igjen. Han kommer ikke til å dø fysisk. 

 

Vers for læreren: 2. Kor 5:6-8; 1. Tess 4:13-18 

 Marta trodde det Jesus sa. 

 Les Joh 11:27. 

Marta var ikke blant dem som fulgte Jesus bare for å få mat og helse. Hun trodde på Jesus 
som den lovede Forløseren som skulle komme. 

4. Jesus hadde medfølelse med folket. 

 Les Joh 11:28-38. 

 Jesus gråt da Han så folket som sørget og gråt. 

Selv om Jesus visste at Han skulle reise Lasarus opp fra de døde, gråt Han av medfølelse over 
all sorg og elendighet synden hadde ført inn i verden. 

 Gud har medynk med alle mennesker. 

 Hvorfor har Gud medynk med menneskene? 

Vi lider under konsekvensene av synden; som sykdom, død og mange vanskeligheter. 

 Dere lurer kanskje på om Gud bryr seg om dere personlig. 

 Hvordan kan vi vite at Gud bryr seg om oss? 

Han har sendt sin elskede Sønn til verden for å forløse oss fra straffen for synden. 

 Les Joh 3:16. 

Gud elsker deg, og vil at du skal tro Hans Ord og stole på Hans Sønn som din Frelser. 

2. Pet 3:9 sier at Gud ”vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til 
omvendelse.” 
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5. Jesus reiste Lasarus opp fra de døde. 

 Les Joh 11:39-44. 

 Jesus reiste Lasarus opp fra de døde for å demonstrere Guds makt. 

 Da Gud Far, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd skapte alle ting i begynnelsen, hvordan 
gjorde de det? 

De uttalte ord. 

 Hva gjorde Jesus da Han reiste Lasarus opp fra de døde? 

Han sto ved inngangen til graven og talte, bød Lasarus komme tilbake til livet. 

 Hvorfor ble Lasarus levende straks Jesus talte til ham? 

Fordi Jesus er Gud. Han er allmektig, og alt er mulig for Ham. 

 Mange så at Jesus demonstrerte sin store makt. 

 Les Joh 11:45-48. 

Mange av jødene som så hva Jesus gjorde, trodde at Han var Kristus, Messias. 

Men ikke alle trodde. De fleste av de jødiske lederne nektet å tro på Ham. Prestene og 
fariseerne var mer interessert i å holde på posisjonene sine og rikdommen sin. De fryktet at 
dersom folket gjorde Jesus til konge, ville de romerske herskerne avsette de jødiske lederne 
og erstatte dem med romerske. Derfor planla de å drepe Jesus. 

 Hvem var det som fikk de jødiske lederne til å legge planer om å drepe Jesus? 

Satan. 

 Hvorfor? 

Fordi han ikke ville at noen skulle tro at Jesus var Kristus. 

Satan bruker sine. Han vil ikke at noen skal slippe fri fra hans makt. 

6. Konklusjon 

Lærer: Det følgende spørsmål er for å hjelpe deltakerne med å anvende sannheten. 
Det er ikke meningen at de skal svare høyt. 

 Er vi som de jødiske lederne, eller er vi som dem som trodde at Jesus er ”oppstandelsen 
og livet”? 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 
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