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Maria ja Martta olivat huolissaan.   
Heidän veljensä Lasarus oli sairas –  
hyvin sairas.  Sisarukset  
tiesivät, että Lasarus  
oli kuolemaisillaan.  He  
lähettivät Jeesukselle  
siitä viestin.  Jeesus  
rakasti tätä pientä  
Betaniassa asuvaa  
perhettä. 



Kun Jeesus kuuli Lasaruksesta, hän sanoi 
opetuslapsilleen, “Ei tämä tauti ole kuolemaksi.”  
Vaikka Jeesus oli kilometrien päässä, hän tiesi,  
mitä Lasarukselle tulisi tapahtumaan.  



Jeesus  
odotti kaksi  
päivää ennen kuin  
lähti Betaniaan.  Sitten  
hän sanoi jotakin, mikä 
sai opetuslapset  
ihmettelemään.  
         “Lasarus on 

    kuollut.  Olen iloinen, etten ollut 
          siellä; tämä vahvistaa teidän  
          uskoanne.”  Mitä nämä sanat 
                    mahtoivat tarkoittaa?   
                             Mitähän Jeesus  
                                   aikoi tehdä? 



Kun Jeesus  
saapui Betaniaan,  
Lasarus oli ollut  
kuolleena neljä päivää.   
Hänen ruumiinsa,  
käärinliinoihin  
käärittynä,  
 

                                   oli luolan  
                                 kaltaisessa  
                                  haudassa. 



Martta meni Jeesusta vastaan.  “Veljesi nousee 
kuolleista,” Jeesus sanoi.  “Tiedän kyllä, että hän 
nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa,” 
Martta vastasi. 



Hän luuli, että hän joutuisi odottamaan aikojen 
loppuun ennen kuin saisi taas nähdä Lasaruksen.  
Mutta Jeesus tarkoitti jotakin muuta. 



“Minä olen ylösnousemus 
ja elämä,” Jeesus sanoi 
Martalle.  “Joka uskoo 
minuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin.”  Martta uskoi 
Jeesukseen.  Hän tiesi,  

että Jeesus oli Jumalan 
Poika.  Mutta 

 miten hän 
 auttaisi 

 Lasarusta? 



Kaikki surivat Lasaruksen kuolemaa.  Hänen 
sisarensa Maria itki.  Myös hänen ystävänsä surivat 
ja yrittivät lohduttaa Mariaa.  Jeesuskin itki. 



Jeesus meni ihmisten 
kanssa haudalle.  
Luolan suulle oli 
asetettu  
suuri  
kivi. 



“Ottakaa kivi pois.” 
Jeesus käski.  “Herra,” 
Martta vastasi, “hän 
haisee jo, hän on  
siellä nyt  
neljättä  
päivää.” 



         Jeesuksen   
    käskystä miehet 
ottivat kiven pois.  
Sitten Jeesus rukoili 
Taivaan Isää.  Jeesus 
aikoi tehdä niin suuren 
ihmeen, että ihmiset 
tietäisivät, että Jumala 
oli hänet lähettänyt. 



         “Lasarus!”   
      Jeesus huusi.   
“Tule ulos!”  Ihmiset 
varmasti tuijottivat 
luolaa ihmeissään.  
Pystyisikö Jeesus 
tekemään kuolleen 
eläväksi? 



KYLLÄ!   
Lasarus tuli  
ulos luolasta, 
käärinliinoihin 
kietoutuneena  
– ELOSSA! 



“Päästäkää hänet siteistä,” 
Jeesus sanoi.  “Antakaa 
hänen mennä.”  



Mikä ilo siitä syntyi!  Kyyneleet 
muuttuivat nauruksi.  Jeesus oli 

pitänyt sanansa.  Lasarus oli taas 
elossa.  Vain Jumalan Poika 

 voi antaa kuolleelle elämän. 



Monet, jotka näkivät tämän ihmeen, uskoivat 
Jeesukseen.  Mutta jotkut toiset kertoivat 
Jeesuksesta hänen vihollisilleen – temppelin  

johtajille.  Kateellisina he 
 suunnittelivat tappavansa 

 Jeesuksen.  Kun Jeesus 
 kuuli tästä, hän 

 meni joksikin 
 aikaa pois. 



Jeesus ja Lasarus 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Joh. 11 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



52 60 

Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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