
Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista Joh. 11 
(kuva: Kristuksen tunteminen -kierrekirja, Lastenmissio) 

 

Johdanto: 

Oletko tavannut ketään, joka olisi ollut todella sairas, joutunut ehkä makaamaan pitkäänkin sängyssä tai 

sairaalassa? Joskus ihminen voi tulla niin sairaaksi, että joutuu olemaan vuoteessa pitkän, pitkä aikaa ja voi 

jopa näyttää siltä, ettei koskaan tule terveeksi. 

 

Kuva1 

Raamatussa kerrotaan miehestä, joka oli hyvin, hyvin sairas. Hänen siskonsa Maria ja Martta olivat hyvin 

huolestuneita. He olivat tehneet kaikkensa, jotta heidän veljensä, Lasarus paranisi, mutta mikään ei näyttänyt 

auttavan.  Hänen tilansa vain huononi huononemistaan. Maria ja Martta pelkäsivät, että hän kuolee.  

 

Mutta Maria ja Martta olivat varmoja, että oli yksi, joka voisi parantaa Lasaruksen.  - kuka? JEESUS He 

varmasti ajattelivat, että oi jospa Jeesus olisi nyt täällä, hän voisi parantaa Lasaruksen. Sillä Jeesus oli heidän 

hyvä ystävänsä ja oli vieraillut usein heidän luonaan.  Ja he tiesivät, että Jeesus oli parantanut useita sairaita 

ihmisiä. Mutta Jeesus oli kaukana heistä. Raamattu kertoo, että sisaret lähettivät Jeesukselle sanan. 

Minkälaisen viestin he lähettivät? Joh. 11:3 (KUKA LUKEE?) 

 

Eli he rukoilivat. Mutta eikö ollut aika erikoinen rukous? Ei yhtään ohjetta, mitä Jeesuksen pitää tehdä. Ei ne 

pyytänyt, että Jeesus paranna Lasarus tms. Martta ja Maria tunsivat Jeesuksen ja kertoivat ainoastaan 

hätänsä Jeesukselle ja jäivät odottamaan, että mitä Jeesus näkee parhaaksi tehdä… - Ja sitä paitsi ne sanoivat, 

että Jeesuksen rakas ystävä on sairaana. Jeesus sun ystävä on sairas. 

 

Tiedätkö, että sinäkin olet Jeesukselle rakas? Jeesus tahtoo olla sun ystävä.  Kun sä uskot Jeesukseen, säkin 

saat rukoilla, kertoa Jeesukselle hätäsi, surusi, ilosi ja kiitoksesi. Mut sun ja mun ois hyvä oppia ainakin yksi 

asia tuosta Martan ja Marian rukouksesta, nimittäin meidänkin tulisi toimia niin, että kerrotaan Jeesukselle 

asiamme, mutta annetaan Jeesukselle tilaa toimia niin kuin parhaaksi näkee. Eikä rueta neuvomaan Jeesusta. 

Sillä hän kyllä tietää, mikä oikeasti on parasta. Vaikka se ois toisin kuin mitä me haluttas. 

 

Kuva2 

Kun Jeesus sai sisarusten viestin: ”Herra, rakas ystäväsi on sairaana” Jeesus tiesi kenestä on kysymys, vaikkei 

nimeäkään sanottu. Eikä se viesti yllättänyt Jeesusta. Jeesus on Jumala ja siksi tiesi jo, että Lasarus on 

sairastunut. Hän tietää kaiken myös sinusta ja minusta. Hän tietää, mitä sä teet, sanot, kaiken mitä meille 

tapahtuu, kaiken senkin mitä ajattelet, vaikkei sitä kukaan muu tiedä. Mikään ei oo Jeesukselta salassa. 

 

Viestin kuultuaan Jeesus sanoi: 11:4. (laita näkyviin, kuka lukee?) Jeesus tietää, mitä tulee tapahtumaan. Hän 

kertoi, ettei sairaus ole kuolemaksi, vaan sen sijaan Jeesusta tullaan kunnioittamaan ja sen kautta tulee 

näkyviin Jumalan voima. Jumala aikoi käyttää Lasarusta osoittaakseen ihmisille, että Jeesus on Jumalan poika, 

jolla kaikki valta. 

 

Raamattu kertoo, että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta. Mutta siitä huolimatta Jeesus ei lähtenyt 

heti Lasaruksen luo. Joh. 11:6 Ei ollut vielä Jumalan aika toimia. Jeesus toiminnallaan vastasi, että odota, niin 

kuin liikennevaloissa keltainen valo palaa.  

 

Sellaiset hetket ovat raskaita, kun rukoilet ja tuntuu kuin Jeesus olisi ihan hiljaa, ei tuu mitään vastausta. 

Tuntuu, kun Jeesus olisi hyljännyt. Mutta onko se niin? Ei. Jeesus ei hylkää koskaan. 



Jeesus on kaikkitietävä ja oikeamielinen Jumala, joka tietää, mikä sulle on parasta ja hänellä on myös parhaat 

aikataulut. Jeesus tekee aina oikein. Kaikkea hänen toimintaansa ohjaa rakkaus, vaikkemme sitä aina 

ymmärrä.  

 

Parin päivän päästä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että nyt mennään sinne, Lasaruksen luo. Jeesus kertoi 

opetuslapsille, että nyt oli Jumalan aika mennä. Lasaruksen sairaus oli kuitenkin edennyt niin pitkälle, ettei 

hän jaksanut elää. Hän kuoli. Jeesus tiesi senkin, vaikkei kukaan ollut hänelle ilmoittanut sitä. Heillä meni 

aikaa matkassakin, joten kun he tulivat lähelle Lasaruksen kotia, he saivat kuulla, että Lasarus oli kuollut jo 

neljä päivää sitten. 

 

Kuva3 

Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän juoksi tapaamaan Jeesusta ja sanoi hänelle: jae 21-22. Mitä 

Jeesus sanoi: jae 23. Jeesus kertoi, mitä tulee tapahtumaan. Martta uskoi, että Jeesuksella olisi ollut valta 

parantaa Lasarus. Mutta Martta tiesi myös, että kerran kaikki kuolleet herätetään, kun Jeesus tulee takaisin. 

Ja että hän näkisi veljensä kerran taivaassa, sillä Lasarus turvasi Jeesukseen, mutta silti hän kaipasi veljeään 

ja toivoi, ettei tämä olisi kuollut.  

 

Jeesus sanoi Martalle: 11:25,26 (laita näkyviin) Vaikka kerran tämä elämä maan päällä päättyykin, niin kun 

uskot Jeesukseen, elät Jeesuksen kanssa täällä ajassa, niin kuoleman jälkeen elämä jatkuu Taivaassa, Jumalan 

luona. Eikä tartte pelätä yhtään mitään. Sä saat aina luottaa Jeesukseen, elää aina Jeesuksen kanssa. 

Jeesuksen sanoihin voimme aina luottaa. Martta uskoi Jeesukseen ja siihen mitä Jeesus sanoi. 

Martta palasi kotiin ja sanoi siskolleen: ”Jeesus on täällä ja kutsuu sinua.” Maria lähti heti Jeesuksen luo.  

 

Kuva4 

Maria vaipui itkien Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi, Herra jos olisi ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ihan 

niin kuin Marttakin. Ja Rttu sanoo, että Maria itki, sillä oli tuska ja murhe. No, mites Jeesus reagoi, kun hänen 

ystävänsä Lasarus oli kuollut? Itkikö Jeesus? Kyllä. Miksi Jeesus itki? Miksi Jumala itkee? 

 

Hän rakasti näitä ihmisiä, hän tiesi, miten surullisia he olivat. Jeesus oli heidän kanssaan surussa ja on 

meidänkin kanssa surussa. Kun sulla on suru, Jeesuksellakin on. Jeesus tietää, mitä ihmisen elämä on, hän 

tietää, mitä on suru, kun hän on elänyt itse ihmisenä. Hän tietää, mitä sinun elämä on. Siksi hän voi sinua 

auttaa. Hän oli ihminen, kun hän eli maan päällä, mutta samaan aikaan Jumala, jolla on kaikki valta.  Valta 

poistaa se surukin, jos se on hyväksi.  

 

Kuva5 

Jeesus tuli haudalle, itkien, järkyttyneenä, niin kuin Raamattu sanoo. Ihmiset mietti, miksi Jeesus ei 

parantanut Lasarusta, vaikka olisi Hän siihen pystynyt.  Mutta mitä Jeesus teki haudalla? Hän käski: Ottakaa 

kivi pois!  Martta esteli ja sanoi, että hän haisee jo, kun hän on siellä jo neljättä päivää. Ruumis alkaa maatua, 

ja oikeasti haisee – ei ole todellakaan miellyttävä asia.  

Jeesus sanoi Martalle: jae 40. Jeesus oli valmis näyttämään Jumalan voiman Marialle, Martalla ja kaikille 

ihmisille jota haudalla oli. Kivi siirrettiin pois haudan suulta ja Jeesus loi silmänsä ylös, rukoili ja kiitti Jumalaa, 

Isäänsä, ja sit hän huusi: ”Lasarus, tule ulos” 

 

Kuva6 

Ja Lasarus tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina.  Hän 

heräsi kuolleista Jeesuksen sanan voimasta. Ihmisten oli vaikea uskoa silmiään. He oli hämmästyksissä ja 

peloissaankin. Lasarus seisoi siinä todistuksena, että Jeesuksella oli valta yli kuolemankin.  

Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä". 



Kuva7 

Martta ja Maria olivat varmasti iloisia, niin kuin monet muutkin. Mitä muuta Raamattu kertoo tapahtuneen? 

Jae 45.  He uskoivat Jeesuksen olevan Jumalan Poika, luvattu Pelastaja. Monet sai oppia tuntemaan 

Jeesuksen. Mutta surullista kyllä, toiset ihmiset kertoivat Jeesuksen vastustajille, mitä Jeesus oli tehnyt ja 

nämä halusivat tappaa Hänet. He kieltäytyivät uskomasta, että Jeesus oli tullut maailmaan antaakseen 

iankaikkisen elämän. 

 

Mietipä sinä tänään, uskotko sinä Jeesukseen, että hän on kaikkivaltias Jumala, joka voi pelastaa sinutkin. Ja 

viedä kerran taivaaseen.  

 

Kuva: rististä ja tyhjästä haudasta 

Nimittäin Ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus voitti kuoleman vallat. Vaikka Jeesus kuoli, niin 

hän elää tänään, sillä hän itse on ylösnousemus ja elämä. Ja Jeesus tahtoo elämää. Jeesus on elämän antaja, 

elämän ylläpitäjä. Jos ei ois Jeesusta me ei voitas hengittää… Me ihmiset elämme ilman Jeesusta erossa 

Jumalasta, syntiemme tähden. Jos sinä sydämessä uskot Jeesuksen kuolleen sinun syntiesi puolesta, hän 

antaa sinulle anteeksi ja antaa iankaikkisen elämän. Jos sä haluat kääntyä Jeesuksen puoleen tänään, ja 

pyytää syntejä anteeksi, sä voit rukoilla. Sä voit pyytää häntä elämääsi:… Ok 

 

Jeesus rakkaudessaan haluaa antaa sinulle kaikki anteeksi, joten saat olla tänäänkin varma, että sinun syntisi 

on anteeksi annettu.  Hän haluaa elää sinun kanssasi joka hetki, opettaa ja kasvattaa, auttaa ja tukea, 

rohkaista ja lohduttaa.  

 

Sä, joka uskot Jeesukseen, niin muista, että Jeesus elää oikeesti tänäänkin, sä voit luottaa Häneen, tapahtuipa 

mitä tahansa. Jos joku ystäväsi tai perheesi jäsen sairastuu tai tapahtuu muuta ikävää, sinä voit ihmetellä 

miksei Jumala tee mitään. Ehkä sinusta tuntuu, ettei ole mitään toivoa, ja haluat luovuttaa.  Muista, Jumala 

rakastaa sinua, vaikka hän olisi ääneti, hänellä on hyvä suunnitelma sinun elämääsi varten. 

 

”Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.” Ps. 27:14  

Odota Jumalaa, niin hän antaa sinulle täydellisen vastauksen täydellisen oikeaan aikaan. Koska Jeesus elää, 

voit luottaa Häneen, sä voit antaa kaiken Jeesukselle.  Jeesus ei jäänyt ristille, eikä hautaan, vaan Hän on 

täällä. Eletään elämäämme iloiten ja vapaasti luottaen Jeesukseen, joka on voittaja, kuolemankin voittaja. 

Jeesukseen turvaavina meillä ei ole mitään hätää.  

 

 

  

 

 

 

 


