Învierea lui Lazăr
Un tânăr din Betania pe nume Lazăr s-a îmbolnăvit şi a murit. El era frate cu Maria şi Marta, toţi trei
fiind prieteni ai Domnului Isus. Înainte să moară, Maria şi Marta au trimis vorbă Învăţătorului că Lazăr
este grav bolnav. Isus însă nu a venit la timp şi Lazăr a murit. Apoi l-au îngropat. După patru zile de
la îngropare, a venit şi Învăţătorul. Şi Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi, în văzul tuturor şi spre uimirea
celor ce erau prezenţi.

Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine,
chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în
Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’’
Ioan 11: 25-26.

Care este bucata care
lipseşte?

Cum a putut Isus
să facă o astfel de
minune?

Lecţia 15
Învierea lui Lazăr
Text biblic: Ioan 11:1-44.
Verset cheie: Ioan 11: 25-26
Scopul lecţiei: Copiii vor afla că Isus are putere asupra morţii
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.
I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre moartea şi învierea lui Lazăr, îmbinând cele două metode: întrebări şi răspunsuri, şi povestire.
Sugestie: Citirea pasajului biblic să fie pe roluri, de către copii, iar discuţiile pe marginea textului să
urmărească punctele de mai jos. (la grupele şcolare).
Povestirea să fie făcută cu intonaţie ( la grupele preşcolare)
1. Întrebări pregătitoare pentru lecţie:
• Aţi fost vreodată la vreo înmormântare?
• Ce se întâmplă la o înmormântare?
• Cu ce culoare se îmbracă oamenii la înmormântare? (negru)
• Ce simbolizează culoarea neagră? (păcatul)
• De ce mor oamenii? (Ca o consecinţă a păcatului, neascultarea de Dumnezeu, vezi Adam şi Eva).
2. Prezentare lecţie:
Astăzi mergem la o înmormântare. Ştiu că nu este plăcut, dar asta face parte din viaţa noastră.
Ne aflăm în Betania, o localitate în apropiere de Ierusalim ( cca. 3.2 Km).
Aici Lazăr, fratele Mariei şi-al Martei, prieten cu Domnul Isus, a fost foarte bolnav şi a murit. Isus a
primit vestea că Lazăr era rău bolnav, înainte să acesta să moară. Dar, Domnul Isus nu s-a grăbit
să vină ca să-l vindece, aşa cum făcea cu alţi bolnavi. Nu pentru că nu-l iubea, ci pentru că voia
să facă o minune ca să se poată vedea slava lui Dumnezeu. Aşa că Lazăr a murit. Isus a ştiut că
este mort, pentru că a spus ucenicilor: ,,Lazăr, prietenul nostru doarme, dar Mă duc să-l trezesc din
somn.’’ Ucenicii au crezut că Isus vorbea despre somnul cel bun şi I-au răspuns:
,,Doamne, dacă doarme o să se facă bine.’’ Atunci Isus le-a spus pe faţă: ,,Lazăr a murit.’’ Aşa că,
atunci când a venit în Betania, Lazăr era deja mort de patru zile. Nu e o imagine prea plăcută, nu?
Când L-au văzut pe Învăţătorul, cele două surori au început să plângă. Isus a plâns şi El, nu pentru
că nu avea putere asupra morţii, ci pentru că simţea durerea celor două femei. Nu spune în Biblie
să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi să plângem cu cei ce plâng? Atunci Marta I-a spus: ,,Doamne, dacă erai aici, fratele nostru n-ar fi murit.’’ Dar Isus i-a răspuns: ,,Fratele tău va învia.’’ Ce ai
spune tu s-auzi o asemenea promisiune? Probabil ai spune ca Marta: ,,Ştiu că va învia, la învierea
de apoi.’’ Dar Domnul Isus îi răspunde: ,,Eu sunt învierea şi viaţa.’’ Adică, acolo unde este El, nu
există moarte. Nu a înviat El din morţi? Dar Marta n-a prea înţeles ce vrea Isus să spună, aşa că
au mers la mormântul lui Lazăr. Acolo, Isus a cerut să fie dată piatra la o parte. Marta s-a speriat şi
I-a zis: ,,Doamne, e mort de patru zile!’’ Dar Isus îi răspunde: ,,Nu ţi-am zis că, dacă vei crede, vei
vedea slava lui Dumnezeu?’’ Şi, după ce au dat piatra la o parte, Isus Şi-a ridicat ochii şi S-a rugat
Tatălui Său ca norodul acesta, care stă uimit, să creadă că El este Trimisul lui Dumnezeu. Apoi,
Isus l-a chemat pe Lazăr afară. Şi Lazăr a ieşit din mormânt viu, spre uimirea tuturor.

Învăţături:
• Isus nu a fost străin de problema lui Lazăr.
• Isus nu a răspuns la timp pentru că avea un plan: ca prin minunea acestei învieri, oamenii să
creadă în El.
• Isus este învierea şi viaţa veşnică. În preajma Lui nu există moarte.
• Isus a plâns cu cele două surori ca să arate că este alături de ele.
• Isus spune că doar prin credinţă se pot vedea slava şi minunile lui Dumnezeu.
• Isus face totul cu rugăciune.
• Isus se roagă pentru credinţa oamenilor.
• Isus a făcut minunea învierii din morţi pentru că este Dumnezeu.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine
trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’’ Ioan 11: 25-26.
b. Învăţătorul explică versetul :
Isus i-a zis - Ceea ce zice Isus se împlineşte.
Eu sunt învierea şi viaţa - În preajma Lui nu există moarte. El a înviat din morţi.
Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi – Pentru cel ce crede în Isus, moartea trupească
este o uşă spre viaţa veşnică.
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată – Se referă la sufletul care va trăi în
prezenţa lui Dumnezeu veşnic, adică fără sfârşit. Pentru asta trebuie să crezi în El.
Crezi lucrul acesta? –Tu crezi?
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
• De ce a întârziat Isus să vină?
• Ce-i spune Isus Martei despre moartea lui Lazăr?
• Ce face Isus la mormânt?
• A putut Isus să-l scoată viu pe Lazăr din mormânt?
III. Concluzie
Isus nu e străin de problemele tale. Dacă întârzie să răspundă la cererile tale, înseamnă că are un
plan mai bun pentru tine şi pentru cei din jurul tău. Isus simte cu tine şi vrea să te încurajeze. Isus
cere credinţă de la tine, chiar dacă nu-ţi răspunde când şi cum vrei tu. Isus poate să facă minuni,
ca tu şi cei din jurul tău să credeţi şi să vă încredeţi în El mai mult. Crezi tu lucrul acesta?

