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Mária és Márta nagyon fel voltak  
dúlva.  A bátyjuk, Lázár beteg  
volt, nagyon beteg.   
A testvérek tudták,  
hogy hamarosan meg  
fog halni.  Elküldtek  
Jézusért.  Ő nagyon  
szerette ezt a kis  
betániai családot. 



Amikor Jézus értesült Lázár állapotáról, azt 
mondta a tanítványainak : "Ez a betegség nem  
a halállal fog véget érni."  Jóllehet Jézus több 
kilométerre volt innen, jól tudta, hogy mi a baja 
Lázárnak. 



Jézus két  
napot kivárt,  
mielőtt Betániába  
indult.  Aztán valami  
olyat mondott, ami meglepte  
a tanítványokat.   
"Lázár meghalt.   
        Örülök, hogy 

nem voltam ott, hogy tudjatok 
  hinni."  Mit jelentettek ezek  
             a furcsa szavak ? Mit 
                         szándékozott  
                          Jézus tenni ? 



Amikor  
Jézus  
Betániába  
ért, Lázár  
már négy napja  
halott volt.   
 

                               A teste egy   
                              halotti lepelbe   
                               burkolva egy  
                               barlangszerű  
                               sírban feküdt. 



Márta Jézus elé sietett.  "A bátyád újra fog élni"  
– mondta Jézus.  "Tudom, az utolsó napon történő 
feltámadáskor" – vágta rá Márta.  Azt hitte, az idők 
végezetéig kell várnia, hogy viszontlássa Lázárt. 



De Jézus egészen másvalamit 
akart mondani Mártának. 



Azt mondta : "Én vagyok 
a feltámadás és az élet : 

aki hisz én bennem, ha 
meghal is, él."  Márta 

hitt Jézusnak.  Tudta, 
hogy ő az Isten 
 Fia.  De hogyan 

 segíthetett 
 Lázáron ? 



Mindegyikőjük szomorú volt.  A húga,  
Mária sírt, a barátaihoz hasonlóan,  
akik megpróbálták vigasztalni.   
Jézus velük sírt. 



Jézus az emberekkel a 
sírbolthoz ment.  Egy 
nagy kő torlaszolta el 
a nyílását.  



"Vigyétek el innen ezt a követ !" – 
parancsolta Jézus.  "Uram, – 
válaszolta Márta – már  
szaga van, mert négy  
napja halott". 



Jézus  
parancsára  
az emberek 

elgörgették a követ.  
Aztán Jézus az Égi 

Atyához fohászkodott.  
Egy olyan nagy csoda 

véghezvitelére készült, 
amelyből az emberek 

megtudhatták,  
hogy őt az Isten  

küldte. 



Jézus  
bekiáltott a  

sírba : "Lázár,  
gyere ki !"  Az  

ottállók bizonyára 
csodálkozva 

tekintettek a sír  
felé.  Vajon vissza 

tudja Jézus adni az   
életét egy  

 halottnak ? 



IGEN !  
Lázár 
kijött, 

tetőtől-
talpig 

befáslizva, 
de –  

ÉLVE ! 



Jézus hozzájuk fordult : 
"Szedjétek le róla a 
kötéseket és hagyjátok 
elmenni !" 



Micsoda nagy öröm lett !  A sírás 
nevetésbe csapott át.  Jézus 
megtartotta a szavát.  Lázár 

 újra élt.  Egyedül az Isten 
 Fia tudta visszahozni az 

 életet egy halottba.  



Sokan látták ezt a csodát és hittek Jézusban. 
  De voltak olyanok is, akik elmesélték ezt az 

ellenségeinek – a templom elöljáróinak.  
Féltékenységből összeesküdtek, 

 hogy megölik Jézust.  Amikor 
 Jézus ezt megtudta, 

 visszavonult 
 a sivatag 

 egy másik 
 szomszédos 
 országába. 



Jézus és Lázár 
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

János 11 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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