Lisää Johanneksen evankeliumin
11. luvusta? Klikkaa kuvaa.

Muuan Lasarus -niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin
Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi
ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. (Joh. 11:1-2)
Lasarus ja erityisesti Martta ja Maria
näyttävät olleen Jeesuksen läheisiä ystäviä.

Heistä kerrotaan myös Luuk. 10:38-42:ssa ja
Joh 12:1-11:ssä.

Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: "Herra, rakas ystäväsi on sairaana." Sen
kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo
julki Jumalan Pojan kirkkauden." Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä
Lasarusta. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä
silloin oli, mutta sanoi sitten opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme takaisin Juudeaan."
Opetuslapset vastustelivat: "Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset
yrittivät kivittää sinut." Jeesus sanoi heille: "Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on
liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta se,
joka liikkuu yöllä, kompastelee – eihän hänessä itsessään ole valoa." (Joh. 11:3-10)
Lasarus on vakavasti sairaana, ja hädässään
siskot kääntyvät Jeesuksen puoleen, koska
uskovat hänen voivan parantaa. Jeesus ei
kuitenkaan lähde heti matkaan sairaan
Lasaruksen luo vaan viivyttelee pari päivää.
Inhimillisesti ajatellen Jeesuksen viivyttely
tuntuu kohtuuttomalta. Eikö ihmisten hätään
pitäisi vastata heti? Vähän myöhemmin käy
kuitenkin ilmi syy viivyttelyyn.
Joskus meistäkin tuntuu siltä, että Jeesus
viivyttelee
eikä
vastaa
meidän
avunpyyntöömme
niin
pian
kuin
toivoisimme. Silloinkin Jeesuksella on
kuitenkin hyvä syy antaa meidän odottaa,

syy, jonka usein
myöhemmin.

ymmärrämme

vasta

Kahden päivän kuluttua Jeesus lähtee
matkaan kohti Betaniaa, joka sijaitsee aivan
Jerusalemin vieressä. Opetuslapsilla on hyvä
syy yrittää estää Jeesuksen lähteminen.
Olivathan juutalaiset juuri vähän aikaa sitten
yrittäneet Jerusalemissa kivittää Jeesuksen
(Joh. 8:59; Joh. 10:31,39). Jumalan
johdatuksessa kulkevan ei kuitenkaan
tarvitse pelätä, sillä hiuskarvakaan ei katkea
hänen päästään Jumalan sitä sallimatta.

Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen
herättämään hänet." Opetuslapset sanoivat: "Herra, jos hän nukkuu, hän paranee."
Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan
tavallisesta nukkumisesta. Siksi Jeesus sanoi suoraan: "Lasarus on kuollut. Teidän

tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme
hänen luokseen." Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille
opetuslapsille: "Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä." (Joh. 11:11-16)
Matkaan
lähtiessään
Jeesus
tietää
Lasaruksen jo kuolleen. Opetuslapsilleen
hän kuitenkin sanoo Lasaruksen vain
nukkuvan. Samoin Mark. 5:39:ssä Jeesus
sanoo Jairuksen kuolleen tyttären vain
nukkuvan, mikä ympärillä olevissa ihmisissä
saa aikaan pilkallista naurua. Jeesukselle
kuollutkin on kuitenkin vain unessa, josta
hänellä on valta herättää. Opettaakseen tätä
Jeesus viivytteli apuaan. Opetuslapset olivat
kyllä jo oppineet, että Jeesuksella on valta

parantaa
sairaat,
mutta
Lasaruksen
tapauksessa he saavat ensimmäistä kertaa
nähdä, että Jeesus herättää kuolleetkin.
Kristitylle kuolema on vain unta – siinä on
meidä varma toivomme. Apostoli Paavalikin
– puhuessaan kuolleista kristityistä – puhuu
kuoleman unessa nukkuvista, jotka kerran
herätetään ikuiseen elämään (esim. 1. Tess.
4:13-14).

Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa.
Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan päässä, ja monia juutalaisia
oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Kun Martta kuuli,
että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi
Jeesukselle: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että
Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät." Jeesus sanoi: "Veljesi nousee
kuolleista." Martta vastasi: "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä,
ylösnousemuksessa." (Joh. 11:17-24)
Lasarus on jo neljättä päivää haudassa.
Jeesuksen ajan juutalaisten käsityksen
mukaan sielu lähti ruumiista kolmen päivän
kuluttua kuolemasta. Niinpä Lasaruksen
tilanne on tästäkin näkökulmasta katsottuna
aivan toivoton. Jeesus auttamattomasti
myöhästyi.

tullut ajoissa? Martta tunnustaa uskonsa
siihen, että Jeesus olisi voinut parantaa
Lasaruksen vakavasta sairaudesta, mutta
enempää Martta ei vielä pysty uskomaan.
Hän kyllä uskoo Lasaruksen nousevan
kerran kuolleista viimeisenä päivänä.
Uskoihan suurin osa Jeesuksen ajan
juutalaisista ylösnousemukseen.

Martan sanoissa Jeesukselle on ehkä vähän
moitetta. Jos olisit ollut täällä – miksi et

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?"
"Uskon, Herra", Martta vastasi, "minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka
oli määrä tulla maailmaan." (Joh. 11:25-27)
Jeesus kääntää Martan ajatukset tähän
hetkeen. Ylösnousemus ja iankaikkinen
elämä eivät olekaan vasta jossain kaukana
tulevaisuudessa vaan jo tässä ja nyt. Toki
lopullinen ylösnousemus ja elämä taivaassa
ovat vielä edessä päin, mutta iankaikkinen

elämä alkaa kuitenkin jo nyt, kun uskotaan
Jeesukseen. Johanneksen evankeliumissa
korostuu usein juuri se, että me olemme jo
nyt pelastettuja ja siirtyneet kuolemasta
elämään, ja kuitenkin tulevaisuudessa on
odotettavissa jotain vielä paljon parempaa.

Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden
kesken: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua." Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti
Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli
hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän
äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan
menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria
vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut."
(Joh. 11:28-32)
Nyt siskoista toinen, Maria, ilmaisee saman
uskon kuin Martta vähän aikaisemmin:

sairaan Jeesus olisi voinut parantaa, mutta
hän myöhästyi.

Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät,
syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi: "Missä hänen hautansa on?" "Herra, tule
katsomaan", he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat: "Katsokaa, kuinka rakas
Lasarus hänelle oli." Mutta jotkut heistä sanoivat: "Kun hän pystyi avaamaan sokean
silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?" Järkyttyneenä Jeesus tuli
haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. "Ottakaa kivi pois", käski Jeesus, mutta
Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä
päivää." Jeesus vastasi: "Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan
kirkkauden?" (Joh. 11:33-40)
Lasaruksen sisarten ja ystävien itku saa
Jeesuksenkin liikuttumaan. Jeesus – vaikka
onkin Jumalan Poika – on myös tosi
ihminen ja on kokenut samat ihmisen tunteet
kuin mekin: ilon, surun, pelon, ahdistuksen.
Siksi hän voi myös ymmärtää meitä. Miten
lohduttavaa onkaan oman murheen keskellä
muistaa, että Jeesuskin itki.
Martan ja Marian lisäksi myös heidän
ystäväjoukkonsa
uskoo
Jeesukseen
parantajana, mutta ei vielä kuoleman

voittajana. Jotkut heistäkin näyttävät olevan
harmissaan siitä, että Jeesus ei tullut ajoissa
paikalle.
Nyt Jeesus haluaa näyttää Jumalan
kirkkauden ja voiman. Hän käskee vierittää
kiven pois hautaluolan suulta, mutta Martta,
joka ei vieläkään ymmärrä Jeesuksen valtaa,
yrittää estellä. Neljättä päivää haudassa
oleva ruumis on jo alkanut mädäntyä. Siksi
on aivan järjetöntä avata hautaa.

Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet
kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän
näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut."
Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Silloin kuollut tuli
haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: "Päästäkää
hänet siteistä ja antakaa hänen mennä." (Joh. 11:41-44)
Jeesuksen käskystä kivi kuitenkin otetaan
pois. Avoimen haudan edessä Jeesus kiittää
ja rukoilee Isäänsä. Nyt on tullut hetki,
jolloin Jumalan nimi kirkastetaan ja hänen
voimansa tulee tiettäväksi. Jeesus huutaa
hautaan ja kutsuu Lasaruksen ulos – ja tämä
tulee. Voima kuolleista heräämiseen ei ollut

Lasaruksessa vaan Herrassa ja hänen
sanassaan. Samoin Jeesus herätti Jairuksen
tyttären sanallaan: talita kuum (tyttö, nouse!
Mark 5:41).
Emme me hengellisesti kuolleetkaan pysty
itse
auttamaan
itseämme
ja
uudestisyntymään, mutta Jeesus herättää

meidät sanallaan. Puhe ris tistä on Jumalan
voima (1. Kor. 1:18), joka tekee
hengellisesti kuolleet eläviksi, ja sanallaan

Jeesus kerran viimeisenä päivänä herättää
myös omansa kuolleista iankaikkiseen
elämään.

Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki,
uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä
Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä: "Mitä
meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin,
häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän
pyhän paikan että koko kansamme." (Joh. 11:45-48)
Lasaruksen herättäminen saa luonnollisesti
aikaan hämmästystä, ihastusta ja uskoakin.
Kaikki eivät kuitenkaan ole innoissaan
tapahtuneesta.
Kansan
johtomiehet
pelkäävät Jeesuksen toiminnan synnyttävän
kansanliikkeen, joka puolestaan voi saada

roomalaiset hermostumaan ja reagoimaan
tilanteeseen ottamalla juutalaisilta pois
itsehallinnon. Jeesuksen toiminta on siis
poliittisesti vaarallista, ja siksi siihen täytyy
puuttua.

Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi: "Te ette ymmärrä yhtään
mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi
kuin että koko kansa joutuu tuhoon?" Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen
vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen: Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain
sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. (Joh.
11:49-52)
Ylimmäinen
pappi
Kaifas
lausuu
ennustuksen. Omasta mielestään hän esittää
vain poliittisesti järkevän ajatuksen. On
hyvä, että uhrataan yksi, vaikkakin ehkä
viaton mies, jotta kansa saa säilyttää
vapautensa. Tietämättään Kaifas toimii
kuitenkin profeettana. Hänellä on Jumalan
antama ylimmäisen papin virka, ja vaikka
hän itse on kelvoton viran haltija, on virka

kuitenkin oikea, ja Jumala toimii sen
välityksellä.
Yksi kuolee kansan puolesta, mutta ei
taatakseen poliittisen vapauden juutalaisille,
vaan sovittaakseen sekä juutalaisten että
kaikkien muidenkin synnit ja vapauttaakseen
heidät – ja meidät – pimeyden vallasta.

Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Sen tähden Jeesus ei enää
liikkunut avoimesti Juudeassa vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä, Efraim-nimisessä
kaupungissa, hän sitten oleskeli opetuslapsineen. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja
maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. He
etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään: "Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee
juhlille." Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen
olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. (Joh. 11:53-57)
Suuri Jumalan ihme saa kansan johtajat
päättämään, että Jeesus täytyy surmata –
käsittämätöntä sokeutta. Mutta emme

mekään ilman Jumalan antamaa uskoa
ymmärrä Jeesusta yhtään paremmin.

Pähkäiltävää
• Oletko sinä kokenut, että Jumala joskus viivyttää apuaan?
• Millaisia olisivat ihmisten reaktiot, jos joku kuollut tänään heräisi henkiin?

Opetus: Ville Auvinen

