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Maarja ja Marta olid mures.  Nende 
vend Laatsarus oli haige - väga  
haige.  Õed teadsid et  
Laatsarus võiks varsti  
surra.  Nad kutsusid  
Jeesust.  Ta  
armastas selle  
väikse Beetany  
perekonna. 



Kui Jeesus kuulis Laatsarusest Ta ütles oma 
jüngritele: "See haigus ei lõpe surmaga."  Kuigi 
Jeesus oli palju miili kaugusel, Ta teadis täpselt,  
mis juhtub Laatsarusega.  



Jeesus  
viivitas kaks  
päeva enne lahkumist  
Beetanile.  Siis ta ütles  
midagi, mis oli moistatu 
oma jüngritele.   
  "Laatsarus on  
        surnud. Ma 

olen õnnelik, ma ei olnud seal, 
      et te usuksiks."  Mis võis 
          neid kummalised sõnad 
               tähendada?  Mis oli 
                     Jeesuse plaanid  
                                et teha? 



Kui Jeesus  
saabus Beetanise, 
Laatsarus oli juba 
surnud neli päeva.   

Tema  
keha mähiti  

haua riidega ja  
panti koobase 

sarnase  
hauda. 



Marta läks Jeesusele vastu.  "Sinu vend  
tõuseb uuesti," ütles Jeesus.  "Ma tean - Sest 
ülestõusmises viimsel päeval," Marta vastas.  Ta 
arvas ta pidi ootama, kuni aegade lõpuni, et näha 
Laatsarust uuesti.             Aga Jeesus mõtles midagi  

 
 
 

muud. 



"Mina olen ülestõusmine ja 
elu," Jeesus ütles Martale.  

"Kes usub minusse elab 
kuigi ta sureb."  Marta 
uskus Jeesusesse.  Ta 

teadis, et ta oli Jumala 
Poeg.  Aga kuidas 

 saaks ta aidata 
 Laatsarust? 



Kõik olid kurvad, sest Laatsarus suri.  Tema õde 
Maarja  nuttis.  Siis tema sõbrad püüdsid lohutada 
teda.  Jeesus nuttis ka. 



Jeesus läks inimestega 
hauale.  Suur kivi katis 
terve ukseava. 



"Tõstke kivi ära," Jeesus käskis.  
"Issand," Marta vastas  
"selleks ajaks on hais,  
sest ta on surnud  
juba neli  
päeva."  



          Jeesuse  
       käsul mehed   
    võtsid kivi ära.   
Siis Jeesus palvetas 
Tema taevase Isale.  
Jeesus oli valmis teha 
ühe suurim ime, et 
inimesed teaksid et  
Jumal saatis Teda. 



"Laatsarus!"   
Jeesus hüüdis.    
"Tule välja!"    

Inimesed   
kindlasti vaatasid 

koobale  
hämmastusega.  Kas 
Jeesus teeb surnud  

mehe eluks? 



JAH!   
Laatsarus  

tuli  
koobast  
välja,  
täiesti  
riietud  

oma  
haua  

riidega - ELUS! 



"Päästke ta lahti," ütles 
 Jeesus.  "Lase tal minna." 



Mis rõõm oli!  Pisarad pöördusid 
naermiseks.  Jeesus pidas Tema 
 sõna.  Laatsarus oli elus uuesti.  

Ainult Jumala Poeg võiks 
 anda elu surnud mehele. 



Paljud inimesed, kes nägid seda ime uskusid 
Jeesusesse.  Aga mõned teised teatasid teda 

 oma vaenlastele – pühakoja juhtidele. 
  Kiivalt nad tahtsid Jeesust tappa. 

  Kui Jeesus teadis seda läks 
 ta ära mõneks ajaks. 



Jeesus ja Laatsarus 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Johannese Ev. 11 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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