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  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 .מרים ומרתא דאגו
 אחיהם אלעזר היה   
 .מאוד חולה -חולה  
 האחיות ידעו שיתכן   

 שאלעזר ימות תוך 
 .זמן קצר 



 ישוע.  הן קראו לישוע
 אהב את המשפחה 

 הקטנה הזאת 
 .מבית עניה 



כאשר ישוע שמע על אלעזר הוא אמר  
 ."המחלה הזאת לא תסתיים במוות", לתלמידיו



 הוא ידע  , למרות שישוע נמצא היה רחוק
 .בדיוק מה שיקרה עם אלעזר



 שעזבישוע חכה עוד יומיים לפני 
 אמראז הוא .  עניהלבית 
 מאודאשר משהו 

 אתהפתיע  
 .התלמידים 
 אלעזר"

 .מת



 כדיאני שמח שלא הייתי שם 
 המשמעותמה ."  שתאמינו

 מוזרותמילים של 
 תכנןמה ?  אלו

 ישוע 
 ?לעשות



 כאשר ישוע
 ,הגיע לבית עניה 

 אלעזר כבר היה מת 
 .ארבעה ימים 
 עטוף, גופו                                           

 
 

 ,  בתכריכים
 .היה בקבר בתוך מערה      



"  ,אחיך יקום.  "מרתא יצאה לפגוש את ישוע
אני יודעת שהוא יקום בתחיה  .  "אמר ישוע

 .ענתה מרתא" ,ביום האחרון



היא חשבה שעליה להמתין עד לסוף הימים  
 אבל ישוע  . בכדי לראות את אלעזר שוב

 .התכוון למשהו אחר



"  ,אני התחיה והחיים"
.  אמר ישוע למרתא

המאמין בי יחיה גם  "
מרתא  ."  אם ימות
 האמינה  

 .לישוע



-היא ידעה שהוא בן
אבל כיצד  .  אלוהים

הוא יכול לעזור  
   ?לאלעזר



אחותו  .  כולם היו עצובים מכיון שאלעזר מת
כך גם חברותיה שניסו לנחם  .  מרים בכתה

 .ישוע בכה גם כן.  אותה



 .   ישוע הלך עם האנשים לקבר
 אבן גדולה כיסתה              

 את הכניסה למערת                 
 .הקבר                              



 .   ציוה ישוע!"  הסירו את האבן"
 הריהו כבר  , אדוני"            
 כי עברו  , מעלה ריח               

ארבעה                                
 ",ימים

 אמרה 
 לו 

 .מרתא 



 כפי               
 ,שציוה ישוע         
 הסירו האנשים         

 אז התפלל  . את האבן   
 .   ישוע לאביו שבשמים 

 ישוע עמד לבצע נס    
 כך גדול שהאנשים  -כל 

 שאלוהים   יאמינו    
 .שלח אותו         



 !"  אלעזר"          
 צא  .  "קרא ישוע       
 האנשים  !"  החוצה      

 כנראה הסתכלו         
 בסקרנות גדולה אל    
 האם ישוע  .  המערה   
 להקים לתחיה  יכול    

 ?איש מת          



אלעזר יצא מן  !  כן
 כולו כרוך , המערה

 !חי –בתכריכים 



 .  אמר ישוע" ,התירו אותו"
 ."הניחו לו ללכת"



 !  איזו שמחה היתה שם
 ישוע  .  דמעות הפכו לצחוק

 .קיים את הבטחתו



 רק  .  אלעזר קם לחיים
 אלוהים יכול להקים  -בן

 .לחיים אדם מת



 הרבה אנשים שראו את הנס האמינו  
 אבל אחרים דיוחו על  .  בישוע

 מה שישוע עשה לאויבים  
 מנהיגי   –שלו 

 .המקדש



 מלאי קנאה הם קשרו קשר להרוג  
 כאשר הדבר נודע .  את ישוע

 לישוע הוא עזב 
 .לזמן מה



 ישוע ואלעזר  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'יוחנן יא
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
  130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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