
Jeesus herättää Lasaruksen (Joh.11) 

PT: Jeesus on kuoleman voittaja! 

 

Johdanto: TV:ssä näytettiin 90-l. afrikkalaista miestä, jolla oli oma kuolintodistus. 

Mitä ajattelisit? Hänen puolestaan oli rukoiltu ja hän heräsi kuolleista. 

 

1. Jeesus saa viestin, että ” Herra, rakas ystäväsi on sairaana." 

* Sinä olet Jeesukselle myös Rakas!! 

- Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki Jumalan 

Pojan kirkkauden > Jeesus tietää jo mitä tulee tapahtumaan 

 

2. Jeesus kertoo, että Lasarus on jo kuollut 

- minä menen herättämään hänet. PT 

- Opetuslapset eivät haluaisi lähteä takaisin vaaralliseen Juudeaan 

- Hän odottaa vielä 2 päivää, ennen kuin lähtee Lasaruksen luokse 

 

3. Martta tulee Jeesuksen luokse kylän ulkopuolelle 

- "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. 

- Martta uskoo, että kuolleet herätetään aikojen lopulla 

* Koska Jeesus on kuoleman voittaja, Hän elää ja kerran Hän tulee meidän luo. PT 

 

4. Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa 

elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä 

kuole. Uskotko tämän?" 
* Me saamme luottaa Raamatun lupaukseen. PT 

 

5. Toinen sisko, Maria, tulee Jeesuksen luokse 

- Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut." 

- Jeesus itki ja suri yhdessä Martan ja Marian kanssa 

* Jeesus tietää, miltä meistä tuntuu ja on lähellä meitä (Hepr.2:18) 

 

6. Jeesus menee haudalle 

- Hän itki ja vapisi ja itki 

- Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli 

* Jeesus itkee jokaisen vuoksi, joka ei halua elää Hänen kanssaan nyt eikä taivaas 

> Jeesus haluaisi rakastaa meitä ja antaa meidän pahat teot anteeksi > taivaspassi 

 

7. Ottakaa kivi pois 

- Martta kertoi, että Lasaruksen ruumis ja haisi mädäntyneenä 

- Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?" 

* Me voimme epäillä, koska emme näe, mutta meillä on Jumalan lupaukset! 

 

8. Jeesus rukoili Jumalaa muiden ihmisten tähden 

* Jumala on luvannut kuulla meidän rukoukset aina. Vastaus: kyllä – odota – ei. 

 

9. "Lasarus, tule ulos!" 

- Jeesus sanoi Luojan käskysanoja ja kuollut heräsi eloon. PT 

- Myöhemmin Lasarus on kuollut, mutta Jeesus elää ja antaa meille myös elämän. 

 

KERTAUS: Opettele ulkoa Joh.11:26  (..? ja sovellus: HAASTE:  Loppupeli:?)

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Jeesus herättää Lasaruksen (Joh.11) 

Mitä Herra teki? Odotti oikeaan aikaan. Itki. Herätti kuolleen. Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän ei 

koskaan viivyttele. Hänellä on tunteet. Hänellä on valta yli kuoleman. Mitä voimme oppia 

päähenkilöstä? Lasaruksen usko ei vaikuttanut mitään ihmeeseen. Mitä voimme oppia synnistä ja sen 

seurauksista? Synnin palkka on kuolema. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia:   PT:  
 

1. Jeesus herättää Lasaruksen  

Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta.   

2. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä.  

3. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: "Herra, rakas ystäväsi on sairaana."  

4. Sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki Jumalan Pojan 

kirkkauden."  5. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta.  

6. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli,  

7. mutta sanoi sitten opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme takaisin Juudeaan."  

8. Opetuslapset vastustelivat: "Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut."  

9. Jeesus sanoi heille: "Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän 

näkee tämän maailman valon.  10. Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee - eihän hänessä itsessään ole valoa."  

11. Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet."  

12. Opetuslapset sanoivat: "Herra, jos hän nukkuu, hän paranee."  

13. Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta 

nukkumisesta.  14. Siksi Jeesus sanoi suoraan: "Lasarus on kuollut.  

15. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen."  

16. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos*, sanoi toisille opetuslapsille: "Mennään vain, kuollaan 

kaikki yhdessä."  17. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa.  

18. Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan* päässä,  

19. ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta.  

20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa.  

21. Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.  

22. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät."  

23. Jeesus sanoi: "Veljesi nousee kuolleista."  

24. Martta vastasi: "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa."  

25. Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,  

26. eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?"  

27. "Uskon, Herra", Martta vastasi, "minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla 

maailmaan."  28. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: 

"Opettaja on täällä ja kutsuu sinua."  29. Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo.  

30. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut.  

31. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he 

menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään.  

32. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: "Herra, jos olisit 

ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut." 33. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka 

hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet,  34. ja hän kysyi: "Missä hänen hautansa on?" "Herra, tule katsomaan", he 

vastasivat.  35. Jeesus itki.  36. Juutalaiset sanoivat: "Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli."  

37. Mutta jotkut heistä sanoivat: "Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää 

Lasaruksen kuoleman?" 38. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi.  

39. "Ottakaa kivi pois", käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo. Hän on siellä 

nyt neljättä päivää."  40. Jeesus vastasi: "Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?"  

41. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua.  

42. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten 

tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut."  43. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, 

tule ulos!"  44. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: 

"Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä." 


