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Si Maria at si Marta ay nagabala.  
Ang kanilang kapatid na lalake  
na si Lasarus ay nasakit  
and lubhang sakit.  Ang  
mga kapatid na babae  
ay may alam na si  
Lasarus ay mamatay  
ng hindi magtagal.  



Pinakuha nila si Hesus. 
Iniibig ni Hesus ay 
maliit a maganak na  
ito na taga Bethany. 



Nang narinig ni Hesus tungkol kay Lasarus, sinabi 
niya sa mga alagad, “Ang sakit na ito ay hindi 
magtapus sa kamatayan.”  Kahit na si Hesus ay 
malayo sa kanila, Alam niya na hindi ito mangyari  
kay Lasarus.  



Si Hesus ay naghintay pa ng dalawang araw bago 
siya pumaroon sa Bethany.  Noon may sinabi siya  
ng hindi maunawaan  
ng mga alagad.   



“Si Lasarus ay patay na.  Ako’y nasisiyahan na  
wala ako doon upang kayo ay maniniwala.”  Ano ang 
kahulugan ng mga katakatakang mga salitang ito?  
Ano ang binalak ni  
Hesus na gawin? 



Nang  
dumating si  
Hesus sa Bethany,  
si Lasarus ay patay  
na ng apat na  
araw. 



Ang  
kanyang katawan,  
nakabalut ng mga  
panglibing na suot,  
ay nasa parang  
kueba na  
libingan. 



Sinalubong ni Martha si Hesus, “Ang iyong kapatid 
ay mabubuhay muli,” Ang sabi ni Hesus.  “Alam kosa 
pagkabuhay muli sa huling araw,” ang sagot ni 
Martha.  



Ang akala niya maghihintay siya sa katapusan ng 
panahon upang makita muli si Lasarus.  Ngunit iba 
ang ibig sabihin ni Hesus.  



“Ako ang pagkabuhay at 
ang buhay,” Sinabi ni 

Hesus kay Martha. 
  “kung sino man ang 
mananampalataya sa 

 Akin ay mabuhay 
 kahit siya patay.” 

  Si Martha ay 
nanampalataya 

 kay Hesus. 



Alam niya na siya 
ay anak ng Diyos.  
Ngunit paano niya 
matulongang 
mabuhay si 
Lasarus? 



Ang lahat ay nalungkot dahil sa si Lasarus ay patay 
na.  Ang kanyang kapatid na si Maria ay umiiyak.  Sa 
ganon, tumulong kaya ang mga kaibigan upang 
maginhawa siya?  Si Hesus  
ay umiyak din.  



Pumunta si Hesus 
kasama ang mga tao sa 
libingan.  Maliking bato 
ang nakahaya sa harap 
ng pintoan.  



“Alisin an bato,” Nagmando si 
Hesus.  “Panginoon,” sumagot  
si Martha, “sa ngayon  
mabaho na iyan,  
sapagkat siya patay  
na ng apat  
na araw.”  



       Sa  
 mando ni  
  Hesus, inalis ng  
 mga lalake ang  
 malaking bato.  Noon,  
 nanalangin si Hesus sa  
 Kanyang Ama sa langit.  
 Si Hesus ay handa ng  
 gumawa ng dakilang  
  milagro upang  
   malalaman ng mga  
   tao ng Siya ay   
     pinadala dito  
     sa mundo.  



“Lasarus!”  
sumigaw si Hesus. 
“Lumabas kayo!”   
Ang mga tao ay 
nakatingin marahil  
sa kueba ng may 
gulat.  Mapapabuhay 
kaya ni Hesus ang 
patay na lalake?  



  O Po!  
 Si Lasarus   
 ay lumabas 
sa libingang 
kueba, ... 



  ...  
 nakabalut  
 ng suot ba 
panglibingan  
- BUHAY.  



“Tanggalin ang balut,” 
ang utos ni Hesus.  
“Payaonin mo siya.” 



Ang saya noon!  Ang luha 
ay naging tawa.  Si Hesus 
ay tinupad ang  kanyang 
sinabi.  Si Lasarus ay  
nabuhay muli. 



Ang anak ng Diyos 
lamang ang makapag 
bigay ng buhay sa 
patay na lalake.  



Maraming mga taong nakakita ng milagrong ito  
ay nanampalataya kay Hesus.  Ngunit yong iba ay 
sinumbong siya sa mga kalaban ni Hesus - sa mga  

pamuno ng templo.  Nagsilos 
 sila at nagplano papatayin si 

 Hesus.  Nang nalaman ni 
 Hesus ito Siya ay 

 umalis doon. 



“Ang bukas ng iyong mga Salita ay 
nagbibigay ng liwanag.”  Mga Awit 119:130 

Si Hesus at Si Lasarus  
 

isang kuwentong nanggagaling sa  
Salita ng Diyos, ang Bibliya,  

 
makikita sa 

 
Juan 11 



Ang Wakas 



Ang kuwentong ito sa Bibliya ay nagsasabi sa atin tungkul sa kahanga-
hangang Diyos na lumikha sa atin at ibig Niyang aalamin natin Siya. 

Alam ng Panginoon na tayo’y gumagawa ng masamang bagay, na 
tinatawag na kasalanan.  Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan, 

ngunit mahal na mahal tayo Niya na ipinadala Niya ang Kaniyang Anak 
na si Hesus upang maipako at mamatay sa Krus bilang parusa para sa 

ating mga kasalanan.  Nabuhay si Hesus muli at pumunta sa langit!  
Kung kayo ay maniniwala kay Hesus at humingi ng kapatawaran para 
sa inyong mga kasalanan, gagawin Niya iyon!  Siya ay maninirahan sa 

inyong puso ngayon, at kayo ay maninirahan na kasama Niya sa  
Kaniyang tahanan na walang hanggan. 

Kung ibig mong iwasan ang iyong kasalanan, sabihin ito sa Panginoon: 
Mahal na Panginoon, ako po’y naniniwalang si Hesus ay namatay para 

sa akin at nabuhay muli.  Maaari po bang pumasok Kayo sa aking buhay 
at patawarin po Ninyo ako sa aking mga kasalanan, upang ako’y 

magkaroon ng bagong buhay ngayon, at sa darating na araw ako’y 
kasama Ninyo sa Inyong piling na walang katapusan.  Tulungan po 

Ninyo ako habang ako’y naninirahan sa mundo  
bilang Inyong anak.  AMEN  

Basahin ang Bibliya at manalangin sa  
Panginoon araw-araw. Juan 3:16 
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