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Meryem ve Marta 
kaygılanıyordu.  
Kardeşleri  
Lazar  
hastaydı-çok  
hastaydı. 



Kız kardeşleri  
Lazar’ın kısa  
bir zamanda  
öleceğini  
biliyorlardı. 



İsa’yı çağırdılar.   
İsa Beytanyalı  
bu küçük aileyi  
seviyordu.  



İsa Lazar hakkında duyduğunda 
öğrencilerine “Bu hastalık ölümle 
sonuçlanmayacak” dedi. 



Çok uzakta olmasına rağmen İsa 
Lazar’a ne olacağını kesinlikle 
biliyordu. 



Beytanya’ya gitmeden önce iki gün 
bekledi. Sonra öğrencilerine  
şaşırtıcı şeyler söyledi. 



“Lazar öldü.  Orada olmadığım için 
mutluyum öyle ki sizler inanasınız.” 



Bu tuhaf kelimeler ne anlama 
geliyordu? İsa ne yapmayı 
planlıyordu?  



İsa  
Beytanya’ya  
vardığında  
Lazar dört  
      günlük  
     ölüydü.   



Bedeni  
kefene  
sarılmış olarak  
mezarlık  
olarak  
                     kullanılan  
                   mağaradaydı. 



Marta İsa’yı karşılamaya gitti.  
“Kardeşin dirilecek”, dedi İsa. 



Marta “Son gün diriliş günü 
dirileceğini biliyorum” 

 diye cevap verdi. 



Marta, Lazar’ı tekrar görebilmek 
 için dünyanın sonunu beklemesi 

gerektiğini düşündü.  



Ama İsa farklı bir şey 
söylemek istemişti. 



İsa, “Diriliş ve 
 yaşam benim”, 
 dedi Marta’ya. 



“Bana iman 
 eden ölse bile 
yaşayacaktır.”  
Marta, İsa’ya 

 iman etti.  



O’nun Tanrı’nın 
 Oğlu olduğunu 

 biliyordu.  Ama 
Lazar’a nasıl 

 yardım 
 edebilirdi? 



Lazar’ın ölümünden dolayı herkes 
üzgündü.  Kız kardeşi Meryem 
ağlıyordu. 



Onu teselli eden arkadaşları  
da öyleydi. İsa da ağlıyordu. 



İsa insanlarla  
birlikte mezara  
gitti.  Kapının  
                                 önüne  
                           büyük bir taş   
                               konmuştu. 



İsa, “Taşı çekin”, 
diye emretti.  
Marta, “Rab”, … 



… dedi şu ana kadar 
kokmuştur çünkü  
öleli dört gün  
oldu.  



         İsa’nın   
        buyruğu   
        üzerine  
    adamlar taşı    
      kaldırdılar.     
 Sonra İsa Göksel   
     Babası’na dua  
                   etti. 



           İsa  
    öyle büyük  
   bir mucizeyi  
 yerine getirmek  
    üzereydi ki   
 insanlar Tanrı’nın  
 O’nu gönderdiğini  
     bileceklerdi.  



           İsa,  
       “Lazar!”,  
   diye bağırdı.   
   “Dışarı çık!” 



       İnsanlar  
       hayretle  
       mezarın  
      bulunduğu   
      mağaraya   
    bakıyorlardı.   
     İsa ölü bir   
         adamı   
      diriltebilir  
         miydi? 



EVET!   
Lazar  

kefene  
sarılı  
olarak   

mezardan 
dışarı çıktı.   
DİRİLDİ! 



İsa “Onu 
çözün”, dedi 

“Bırakın gitsin”. 



Orada ne büyük bir sevinç 
vardı!  Gözyaşları gülüşe 

döndü.  İsa sözünü 
 yerine getirdi. 



Lazar tekrar hayatta.  
Yalnızca Tanrı’nın Oğlu 

 ölü birine yaşam 
 verir. 



Bu mucizeyi gören birçok insan 
İsa’ya iman etti.  Ama 
 bazıları olanları gidip 

 İsa’nın düşmanları 
 olan tapınak 

 liderlerine 
 anlattılar. 



Kıskançlıkla İsa’yı öldürmeyi 
planladılar.  İsa bunu 

 öğrendiğinde bir 
 süreliğine başka 

 bir yere 
 gitti.  



“İsa ve Lazar” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
 Yuhanna 11 

 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır. 
 

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi. 



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin.  
 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16 
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