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Johdanto: Jos ei olisi Jeesusta, millaista elämä olisi? Kuin tämä musta taulu tässä: tyhjä ja pimeä, meillä ei 
olisi yhtään mitään, eikä sinua ja minuakaan olisi. Raamattu kertoo, Jeesus oli luomassa tätä maailmaa; hän 
on antanut sinulle elämän ja kaiken mitä siihen kuuluu. Jeesus myös ylläpitää sinun elämääsi. Ilman Jeesusta 
et voisi edes hengittää. Jeesus antaa vielä enemmän kuin tämän elämän, mitä nyt elämme, hän antaa ikuisen 
elämän. Raamatussa sanotaan: Joh. 6:68 (näkyviin, ääneen) Nämä on opetuslapsi Pietarin sanat Jeesukselle. 
Ne opettavat meitä ymmärtämään, että vaikka kuolemmekin kerran, niin elämä ei pääty siihen, vaan jatkuu 
ikuisesti. Mutta miten se on mahdollista, että Jeesus voi antaa kuolleelle elämän? Sukelletaanpa Jeesuksen 
matkaan tutkimaan asiaa.  
 
Kuva1 
Lasarus oli hyvin, hyvin sairas. Hänen siskonsa Martta ja Maria olivat huolestuneita, he pelkäsivät hänen 
kuolevan. He tunsivat kuitenkin hänet, joka voisi parantaa Lasaruksen. Jeesus oli heidän hyvä ystävänsä ja 
oli vieraillut usein heidän luonaan; nyt he lähettivät Jeesukselle viestin: Joh. 11:3. Eli he rukoilivat. Eikö ollut 
aika erikoinen rukous? Ei yhtään ohjetta, mitä Jeesuksen pitää tehdä. Ei ne pyytänyt, että Jeesus paranna 
Lasarus tms. Martta ja Maria kertoivat ainoastaan hätänsä Jeesukselle ja jäivät odottamaan, mitä Jeesus 
tekee. Huomasitko myös, kuinka he sanoivat, että Jeesuksen rakas ystävä on sairaana? 
 
Sinäkin olet Jeesukselle rakas, niin kuin Lasarus! Jeesus on antanut sinulle elämän, hän on luonut sinut omaksi 
ilokseen, rakkautensa kohteeksi. Hän myös odottaa, että me rukoiltas häntä niin kuin Martta ja Maria; 
kerrottas hänelle kaikki asiamme. Mutta annettas myös Jeesukselle tilaa toimia niin kuin hän parhaaksi 
näkee, eikä ruvettas neuvomaan Häntä.  
 
Kuva2 
Kun Jeesus sai viestin, Hän tiesi kenestä on kysymys, vaikkei nimeäkään sanottu. Hän kaikkivaltiaana Jumala 
myös tiesi, mitä Lasarukselle kuului. Jeesus sanoi ympärillä olevilleen, että Lasaruksen sairaus ei ole 
kuolemaksi, vaan Jumala käyttää sitä osoittaakseen ihmisille, että Jeesus on Jumalan poika, jolla kaikki valta, 
ja jota ihmisten tulee kunnioittaa. 
 
Mutta sitten kerrotaan jotain tosi kummallista. Kuuntelepa oikein tarkoin: 11:5-6. Jeesus rakasti heitä, muttei 
lähtenyt heitä heti auttamaan. Ja se oli varmasti tuskallista, kun Jeesuksesta ei kuulunutkaan yhtään mitään, 
vaikka heillä oli hirveä hätä ja pelko. Mitä rakkautta se on, ettei toimi aina niin kuin toinen tahtoo? Se on 
todellista rakkautta. Aito rakkaus aiheuttaa välttämättä tuskaa, koska se toimii aina parhaaksemme. 
Ajattele 2-vuotias lapsi, joka välttämättä tahtoisi laittaa kätensä kuumalle hellan levylle. Mutta äiti, joka 
häntä suunnattomasti rakastaa, estää sen. Lapsi pahoittaa mielensä ja itkee, mutta äiti toimi hänen 
parhaakseen. Jeesuskin toimii meidän kohdalla niin, joskus hän estää meitä saamasta sitä, mitä haluamme, 
mutta se on aina parhaaksemme. 
 
Parin päivän päästä Jeesus lähti opetuslastensa kanssa Lasaruksen luo. Kun he tulivat lähelle Lasaruksen 
kotia, he saivat kuulla, että Lasarus oli kuollut jo neljä päivää sitten. Jeesus myöhästyi, voi ei! Ei, ei suinkaan. 
Jeesus tuli juuri oikeaan, Jumalan tahdon mukaiseen, aikaan; hän tiesi, että Lasarus oli jo kuollut.  
 
Kuva 3  
Martta juoksi tapaamaan Jeesusta ja sanoi hänelle: jae 21-22. Jeesus kertoi, mitä tulee tapahtumaan, Lasarus 
tulee nousemaan kuolleista. Martta uskoi, että Jeesuksella olisi ollut valta parantaa Lasarus. Hän tiesi myös, 
että hän näkisi veljensä kerran taivaassa. Mutta nyt Lasarus oli kuollut ja hän kaipasi veljeään ja toivoi, ettei 
tämä olisi kuollut. Jeesus sanoi Martalle: 11:25,26. 
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Vaikka kerran tämä elämä maan päällä meiltäkin päättyy, niin kun sä uskot Jeesukseen, elät Jeesuksen 
kanssa täällä ajassa, niin elämä jatkuu kuoleman jälkeen Taivaassa, Jumalan luona. Eikä tartte pelätä yhtään 
mitään. Sä saat aina luottaa Jeesukseen, sillä hän on elämän antaja. Joh. 6:68 (näkyviin, ääneen) Jeesus on 
ainoa, jonka luona sinulla on todellinen elämä nyt ja kuoleman jälkeenkin.  
Martta uskoi Jeesukseen ja siihen, mitä Jeesus sanoi. Seuraavaksi Maria tuli Jeesuksen luo. 
 
Kuva4 
Maria vaipui itkien Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. 
Ihan niin kuin Marttakin. Mites Jeesus reagoi, kun hänen ystävänsä Lasarus oli kuollut? Itkikö Jeesus? Kyllä. 
Miksi Jeesus itki? Hän rakasti näitä ihmisiä, hän tiesi, miten surullisia he olivat. Jeesus oli heidän kanssaan 
surussa.  
 
Kun sulla on suru, Jeesuksellakin on. Jeesus tietää, mitä millaista sinun elämä on, hän tietää, mitä on suru, 
kun hän itse on elänyt ihmisenä. Siksi hän voi sinua auttaa. Hänellä on valta poistaa surusikin, jos se on 
hyväksi sinulle. Me elämme syntiin langenneessa maailmassa, eli synti vaikuttaa sinussa ja minussa ja 
meidän kauttamme. Tulemme siis kohtaamaan paljon kipua, sairautta ja lopulta kuolemankin. Mutta muista, 
Jeesuksella, joka on kuollut ristillä sinun ja minun syntien tähden, ja noussut kuolleista, on ikuisen elämän 
sanat. Hän tarjoaa sinulle täydellisen turvan, ihanan kodin taivaassa, missä ei ole surua eikä kipua. Hänen 
luonaan on aina parasta olla. 
 
Kuva 5 
Jeesus tuli Lasaruksen haudalle järkyttyneenä. Ihmiset miettivät, miksi Jeesus ei parantanut Lasarusta, vaikka 
Hän olisi siihen pystynyt. 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 oli alkanut jo maatua, ja oikeasti haisi pahalle – ei 
ollut todellakaan miellyttävä asia. Mutta Jeesus oli valmis näyttämään Jumalan voiman kaikille ihmisille, joita 
haudalla oli. Kivi siirrettiin pois haudan suulta ja Jeesus loi silmänsä ylös, rukoili ja kiitti Jumalaa, Isäänsä, ja 
sit hän huusi: ”Lasarus, tule ulos” Mitä tapahtui? 
 
Kuva 6 
Lasarus tuli ulos, hän heräsi kuolleista Jeesuksen sanan voimasta. Ihmisten oli vaikea uskoa silmiään. He 
olivat hämmästyksissä ja peloissaankin. Lasarus seisoi siinä todistuksena, että Jeesuksella oli valta yli 
kuolemankin. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä". Jeesuksen sanalla on 
ihmeellinen voima. Mikään tai kukaan ei voi vastustajaa Jeesukseen sanoja. Se, mitä Jeesus sanoo, se 
tapahtuu. Kuolleetkin tottelevat Jeesusta. Lasarus sai uuden elämän, mutta aikanaan hänkin kuoli. Mutta 
kerran koittaa se päivä, kun Jeesus sanallaan herättää kaikki kuolleet ja kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, 
saavat ikuisen elämän ja ilon Taivaassa. 
  
Monet, jotka näkivät Lasaruksen nousevan kuolleista, uskoivat Jeesuksen olevan Jumalan Poika, Pelastaja ja 
ikuisen elämän antaja. Surullista kuitenkin, että toiset kieltäytyivät uskomasta. Uskotko sinä Jeesukseen, että 
hän on kaikkivaltias Jumala, joka on antanut sinulle tämän elämän ja uskomalla Häneen saat myös ikuisen 
elämän taivaassa? Jos et, mutta haluat, sä voit rukoilla ja pyytää häntä elämääsi… Jeesus rakkaudessaan 
haluaa antaa sinulle kaikki anteeksi, joten saat olla tänäänkin varma, että sinun syntisi on anteeksi annettu 
Jeesuksen tähden. Sinulla, joka uskot Jeesukseen on ikuinen elämä, saat elää aina Jeesuksen kanssa. Joh. 
6:68 (näkyviin, ääneen)   
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Raamattuvisa 

1. korjaa väärinpäin kirjoitetut sanat 

arreH _________________________________ kenen oul _______________________ 

me emmisinem ________________________________________________ 

Sinulla on nesiuki ________________________________________ 

elämän tanas __________________________________________” Joh. 6:68 

 

2. Ympyröi virkkeeseen sopiva sana tai sanat. 

1. Jos ei olisi Jeesusta / älypuhelimia / koulua ei olisi elämää. 

2. Lasarus oli hyvin iloinen / sairas / viisas. 

3. Maria ja Martta rukoilivat: Herra, kaukainen / onneton / rakas ystäväsi on sairaana. 

4. Martta ja Maria kertoivat hätänsä Jeesukselle ja nauroivat / odottivat / pelkäsivät, mitä Jeesus 

tekee. 

5. Kun Jeesus kuuli Lasaruksen sairastavan, hän lähti heti Lasaruksen luo / viipyi vielä pari päivää / 

ei välittänyt asiasta 

6. Jeesus toimii aina meidän parhaaksemme / nopeasti / niin kuin me haluamme 

7. Kun Jeesus tuli Lasaruksen kodin lähelle, Lasarus oli parantunut / iloitsi Jeesuksen saapumisesta 

/ oli jo kuollut. 

8. Kun uskot Jeesukseen, elämä loppuu kuolemaan / jatkuu aina täällä maailmassa / jatkuu 

kuoleman jälkeen taivaassa 

9. Kun Lasarus oli kuollut, Jeesus itki / nauroi / oli välinpitämätön.  

10. Jeesus tietää, mitä suru on, joten hän itkee aina / voi lohduttaa sinua / pelkää kohdata surua. 

11. Taivaassa ei ole mitään iloa / sairautta eikä kipua / hauskaa. 

12. Kun Jeesus sanoi haudalla: "Lasarus, tule ulos" ei tapahtunut mitään / ihmiset pilkkasivat 

Jeesusta / Lasarus heräsi kuolleista 

13. Se, mitä Jeesus sanoo, on useimmiten valhetta / toteutuu aina / on erittäin kummallista 

14. Sinä olet Jeesukselle rakas / vihamies / este, niin kuin Lasaruskin oli! 
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Essi ja Elmeri,        

- Ennen opetusta 
 
Elmeri: Essi, joko sä kuulit suru-uutisen? 
 
Essi: En, mitä on tapahtunut? 
 
Elmeri: Mun mummo kuoli. Mulla on kauhee ikävä ja suru. 
 
Essi: Voi itku. Otan osaa sun suruun. Ja on se suru mullekin, sun mummo oli niin mukava ja 
oikein aurinkoinen ihminen. Hän aina rukoili meidän puolesta.  
 
Elmeri: Niinpä. Ja nyt häntä ei ole. Tai äiti kyllä sanoo, että mummo elää nyt taivaassa ja näemme 
hänet sitten, kun itse sinne pääsemme.  
 
Essi: Onneksi on taivas! Ihanaa, että sun mummolla on nyt hyvä olla Jeesuksen luona. Ei oo enää 
niitä sairauksiakaan, mitä hänellä oli täällä. Ja olihan hän jo vanhakin, niin kuolema on ihan 
luonnollinen asia… 
 
Elmeri: Mut mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, että mummo elää vaikka onkin kuollut? Ja 
mitä on iankaikkinen elämä taivaassa? 
 
Essi: Sulla on kovin suuria kysymyksiä tänään. Osaakohan noihin kukaan vastata? 
 
Elmeri: En tiedä, mutta toivoisin, että voisin ymmärtää edes jotain. Kun minusta tää elämä on 
muutenkin ihan kummallista.  
 
Essi: Ai, miten niin kummallista? 
 
Elmeri: Jumala loi kaiken hyväksi, mutta miksi elämässä on niin paljon kipua ja surua ja lopulta 
tulee kuolema? Miksei Jeesus vois varjella, ettei kukaan kuolisi?  
 
Essi: Noihin sun kysymyksiin ei löydy vastauksia varmasti mistään muualta kuin Raamatusta. Ja 
siitä mä oon varma, että kaikki vaikeet kysymykset ja tunteet kannattaa kertoa Jeesukselle.  
 
Elmeri: Niin, ainakin se on luvannut, ettei se koskaan aja luotaan pois.  
 
Essi: Siksi onkin hyvä myös jälleen kuunnella, mitä Jeesus meille tänään haluaa puhua.  
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Essi ja Elmeri,         
- opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Aivan käsittämätöntä! 
 
Essi: Mikä? 
 
Elmeri: No, kuvittelepa, miltä se on oikeasti näyttänyt, kun se Lasarus tuli ulos sieltä haudasta? 
Aivan uskomaton juttu! 
 
Essi: Totta! Kyllä ne ihmiset varmaan oli tosi ihmeissään siitä, mitä tapahtui. 
 
Elmeri: Ihan taatusti!! Mut ajattele, mikä voima Jeesuksen sanoilla on, kun kuolleetkin herää 
henkiin! 
 
Essi: Mikään eikä kukaan ole voimakkaampi kuin Jeesus ja hänen sanansa.  
 
Elmeri: Nyt mäkin uskon, että mummo on Jeesuksen luona. Ja mekin päästään sinne, kun on tää 
elämä eletty.  
 
Essi: Kun nyt jo saan elää Jeesuksen kanssa, niin mun ei tartte pelätä ees kuolemaa, kun sehän 
on kuin ovi, josta sisään menemällä pääsen Jeesuksen luo.  
 
Elmeri: Niinpä. Iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnetaan Jeesus ja elämme hänen kanssaan 
just nyt ja ikuisesti taivaassa.  
 
Essi: Eihän meidän järki riitä näitä asioita täysin ymmärtämään, mutta saadaan iloita siitä, että 
Jeesuksen käsissä on meidän elämämme. Ja parhaat päivät on edessäpäin. 
 
Elmeri: Joo. Mua rohkaisi myös se, että Jeesus itki siellä Lasaruksen haudalla. Hän siis tietää, mitä 
on sairaus, suru ja kuolema. Ja siksi ihan varmasti auttaa myös mua.  
 
Essi: Saadaan rauhassa ja avoimesti ikävöidä sun mummoa, mutta samaan aikaan myös kiittää 
siitä, että Jeesuksen luona hänen on hyvä olla.  
 
Elmeri: Niinpä! Minkähänlaista siellä taivaassa sitten on? 
 
Essi: Varmasti jotain aivan huikean hienoa! Sitä kannattaa odottaa, vaikkakin nyt saamme iloita 
tästä elämästä, joka meille on annettu.  
 
Elmeri: Just niin! Jeesukseen turvatuen saamme rohkeasti kulkea päivä päivältä eteenpäin, kohti 
Taivasta! 
 

 

 


