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Maria dan Marta bimbang. Lazarus saudara
mereka sedang sakit - sangat tenat. 
Saudara perempuan itu
tahu Lazarus mungkin
akan mati tidak lama 
lagi. Mereka menyuruh
orang untuk memanggil
Yesus. Dia menyayangi
keluarga kecil dari
Betania ini.



Ketika Yesus mendengar tentang Lazarus Dia
berkata kepada murid-murid-Nya, "Penyakit ini tidak
akan berakhir dengan kematian." Walaupun Yesus
berada beberapa batu jauh darinya, Dia tahu dengan
tepat apa yang akan berlaku kepada Lazarus.



Yesus menunggu dua hari sebelum berangkat ke
Betania. Kemudian Dia mengatakan sesuatu yang 
membingungkan murid-murid-Nya. "Lazarus sudah
mati. Aku gembira Aku tidak di sana supaya kamu
dapat belajar untuk percaya." Apakah maksud
perkataan aneh ini? 
Apakah yang Yesus

rencanakan?



Apabila
Yesus tiba di 
Betania, Lazarus 
telah mati selama
empat hari.  Mayatnya
telah dibungkus
dengan kain kubur, 

dan sudah
dimasukkan ke
dalam gua –

seperti kubur.



Marta pergi menemui Yesus. "Adikmu akan bangkit," 
kata Yesus. "Aku tahu - di dalam kebangkitan pada
saat akhir zaman," jawab Marta. Dia fikir dia perlu
menunggu sehingga kiamat untuk berjumpa Lazarus 
semula.   Tetapi Yesus bermaksud perkara lain.



"Akulah kebangkitan
dan hidup," Yesus
berkata kepada Marta. 
"Barangsiapa percaya
kepadaKu, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati.” 
Marta percaya kepada

Yesus.  Dia tahu
bahwa Dia
adalah Anak
Allah. Tetapi
bagaimana Dia

dapat
menolong
Lazarus? 



Semua orang bersedih kerana Lazarus telah mati. 
Adiknya Maria menangis.  Begitu juga kawan-
kawannya yang lain cuba menghiburkannya. 
Yesus juga menangis.



Yesus pergi dengan 
orang-orang itu ke 
tempat perkuburan. 
Sebuah batu besar 
didepan menutupi pintu. 



"Angkat batu itu," perintah Yesus.  
"Tuhan," jawab Marta, 
"Ia sudah berbau, 
sebab sudah empat
hari ia mati."



Atas perintah
Yesus, orang-orang 
itu mengambil batu
itu. Kemudian Yesus
berdoa kepada Bapa-
Nya di surga. Yesus
bersiap untuk
mengadakan mujizat
yang besar sehingga

orang-orang 
akan tahu
bahwa Tuhan
yang mengirim Dia. 



"Lazarus!" jerit
Yesus.  "Keluarlah!" 

Orang ramai
pasti ternganga

memandang gua itu. 
Bolehkah Yesus
menghidupkan
orang mati?



YA! 
Lazarus 
keluar
dari

kuburan, 
seluruh

tubuhnya 
terbungkus

dengan
kain

kafan –
HIDUP!!



"Bukalah kain-kain itu," kata Yesus.  "Biarkanlah dia 
berjalan." Alangkah gembiranya!  Air mata bertukar 

menjadi ketawa.  Yesus telah menepati
perkataan-Nya. Lazarus hidup

semula.  Hanya Anak Tuhan
yang dapat menghidupkan

orang 
mati.



Ramai yang melihat mukjizat ini percaya kepada
Yesus. Tetapi beberapa orang lain melaporkan
Dia kepada musuh-musuh-Nya - pemimpin Bait Allah.  

Dengan cemburu mereka merancang
untuk membunuh Yesus. Apabila

Yesus mengetahui hal ini
Dia pergi untuk 

sementara waktu.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Yesus dan Lazarus

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Yohanes 11
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Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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