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Марія і Марта були 
стурбовані.  Їхній  
брат Лазар був  
хворий, дуже  
хворий. 



Сестри знали,  
що Лазар скоро  
міг померти.   
Вони послали  
по Ісуса. 



Він любив цю  
невелику  
сім’ю з  
Віфанії. 



Коли Ісус почув про Лазаря, Він 
сказав учням: “Не на смерть ця 
недуга”. 



Хоч Ісус був звідти далеко, Він знав 
точно, що саме мало трапитися з 
Лазарем. 



Ісус затримався на два дні перед  
тим, як вирушити до Віфанії.  Потім   
Він сказав те, що здивувало учнів: 
“Умер Лазар. 



І Я тішусь за вас, що там Я не був, 
щоб повірили ви.”  Що означали ці 
дивні слова? Що планував Ісус? 



Коли Ісус  
прийшов у 
Віфанію, Лазар 
був мертвий  
вже чотири  
        дні. 



Його тіло,  
загорнене у  
погребальний  
одяг,  
                              було  
                         у подібній  
                          на печеру  
                            могилі. 



Марта вийшла зустріти Ісуса.  
“Воскресне твій брат!” – сказав Ісус. 



“Знаю, що в воскресення останнього 
дня він воскресне”, - відповіла 
Марта. 



Вона думала, що мусить чекати до 
кінця часу, щоб знов побачити 
Лазаря.  Але Ісус мав на увазі щось 
цілком інше. 



“Я воскресення й 
життя, - сказав 

 Ісус Марті, - Хто 
вірує в Мене, 
 - хоч і вмре, 
 буде жити.” 

  Марта 
 вірила 

 Ісусу. 



Вона знала, що  
Він є Син Божий.  

Але як Він міг 
                 допомогти 
                   Лазарю? 



Всі сумували через смерть Лазаря.  
Його сестра Марія плакала. 



Плакали й її друзі, які хотіли її 
заспокоїти.  Плакав Ісус. 



Разом з іншими  
Ісус пішов  
до могили.   
                                         Вхід  
                                     закривав  
                                       великий  
                                        камінь. 



“Відваліть цього 
каменя”, -  
наказав Ісус. 



“Уже, Господи, чути,  
- бо чотири вже  
дні він у  
гробі”. 



            За   
     Ісусовим  
       наказом    
      чоловіки   
     відсунули   
       каменя.  
      Тоді Ісус  
     помолився  
      до Свого  
      Небесного Отця. 



        Ісус мав  
  зробити таке  
   велике чудо,  
      щоб люди  
  пізнали, що Він  
є посланий Богом.   
 “Лазарю, - гучно  
   промовив Ісус,  
   - вийди сюди!”  



          Люди,  
         мабуть,  
     дивилися у  
        печеру зі   
     здивуванням.  
           Чи міг Ісус   
                 зробити  
 

    мертвого  
       живим? 



ТАК!  Лазар 
вийшов із 

печери, 
перев’язани

й пасами, 
ЖИВИЙ! 



“Розв’яжіть його, - 
сказав Ісус, - та й 

пустіть...” 



Яка то була радість! 
  Сльози перетворились на 

сміх.  Ісус дотримав 
 Свого слова.  



Лазар був знов живий. 
  Лише Божий Син 

 міг дати життя 
 мертвому. 



Багато людей, хто бачив це чудо, 
увірували в Ісуса.  Але інші 

 донесли на Нього Його 
 ворогам – храмовим 

 провідникам. 



Через заздрість ті змовились 
вбити Ісуса.  Коли Ісус 

 дізнався про це, то 
 відійшов на 

 деякий 
 час. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Ісус і Лазар 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Євангелії від Івана, 11-ій голові 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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