
„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.  
Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” 

Ioan 11:25–26  

Miraculoasa înviere a lui Lazăr săvârșită de către Domnul și Mântuitorul nostru Isus 
Hristos este comemorată în sâmbăta dinainte de Duminica Floriilor. Cele patruzeci de 
zile ale Postului Mare se sfârșesc. În Duminica Floriilor, Biserica sărbătorește victoria 

lui Hristos asupra morții și Îl preamărește drept Rege prin intrarea Sa triumfală în  
Ierusalim. Aceste evenimente au loc imediat înainte de începutul Săptămânii Mari  

și ne pregătesc pentru Învierea Domnului. 
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Sâmbăta lui Lazăr

5.
După ce este dezlegat, Lazăr merge 
pe jos acasă. Mulți oameni care văd 
minunea sunt uimiți și cred că Iisus a 
fost într-adevăr trimis de Dumnezeu.

Ioan 11:1–44   
  

3.
La scurt timp vine și sora ei, Maria, 

plângând. Văzând-o pe ea și pe ceilalți 
cum plâng cu tristețe după Lazăr, 

Iisus este și El mișcat până la lacrimi.  
Stăpânindu-Se, Acesta cere să I se 

arate locul unde a fost pus Lazăr. Acesta 
din urmă se află într-o peșteră, a cărei 
intrare este astupată cu o piatră mare.  
Iisus cere să se dea piatra deoparte. 

4.
După ce piatra este dată  

deoparte, Iisus Își ridică mâinile 
și ochii în sus și Se roagă la Tatăl 

ceresc: „Tată, Îți mulțumesc că 
M-ai ascultat. Știam că totdeauna 

Mă asculți; dar vorbesc astfel 
pentru norodul care stă împrejur, 
ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 

Apoi spune cu voce tare,  
pentru a fi auzit de toți:  

„Lazăre, vino afară!”  
După care toată lumea  
îl vede pe mort ieșind  

înfășurat în  
giulgiu. 

1.
Lazăr și surorile sale, Maria și Marta, 

erau prieteni buni cu Domnul nostru Iisus 
Hristos.  Odată, când Iisus este plecat 

undeva departe, Lazăr devine foarte bol-
nav și moare. Atunci când știe că Lazăr a 
murit, Iisus spune ucenicilor Săi: „Lazăr, 

prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l 
trezesc din somn.” Ucenicii cred că îl va 
scula pur și simplu din somn, însă Iisus 
explică că Lazăr a murit cu adevărat și 

că îl va readuce la viață. 

2.
Patru zile mai târziu Iisus  

ajunge în Betania, unde este  
întâmpinat de Marta, care plânge și 
spune: „Doamne, dacă ai fi fost aici,  

n-ar fi murit fratele meu!  Dar și acum, 
știu că orice vei cere de la Dumnezeu Îți 
va da Dumnezeu.” Iisus îi spune atunci: 
„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în 

Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.  
Și oricine trăiește și crede în Mine  

nu va muri niciodată.”



 Potriviți secțiunile  
numerotate de pe 

icoană cu lista  
de mai jos.

Numele:____________________________________    Data:________________________
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A   Domnul și Mântuitorul nostru  
 Iisus Hristos  _______

B   Ucenicii lui Hristos, aproape de El _______

C   Oamenii care au fost martori  
 la minune  _______

D   Lazăr înviat din morți de  
 Domnul nostru Iisus Hristos _______

E   Marta și Maria, surorile lui Lazăr,  
 făcând plecăciune lui Hristos  
 în fața acestei minuni  _______

F   Peștera unde era înmormântat Lazăr _______

G    Orașul fortificat al Ierusalimului,  
unde Iisus va intra triumfal a doua  
zi, în Duminica Floriilor  _______

H    Persoana care face ce cere Iisus  
Hristos și dă deoparte piatra care  
astupă intrarea în mormânt  _______

RUGĂCIUNE
Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o,

pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând,

Ție Biruitorului morții strigăm:
Osana Celui dintru înălțime!

Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.
 - Tropar (Glasul 1) -
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Repere:

Activitate:

Sâmbăta lui Lazăr
{Ediția profesorului}

Scopul Lecției: Copiii să înțeleagă miraculoasa înviere a lui Lazăr 
săvârșită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, precum și felul în care acest eveniment  
ne pregătește pentru Învierea Domnului.

Miraculoasa înviere a lui Lazăr săvârșită de către Domnul și Mântuitorul  
nostru Isus Hristos este comemorată în sâmbăta dinainte de Duminica  
Floriilor. Cele patruzeci de zile ale Postului Mare se sfârșesc. În Duminica  
Floriilor, Biserica sărbătorește victoria lui Hristos asupra morții și Îl preamărește drept 
Rege prin intrarea Sa triumfală în Ierusalim. Aceste evenimente au loc imediat înainte  
de începutul Săptămânii Mari și ne pregătesc pentru Învierea Domnului. 

Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o,
pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând,
Ție Biruitorului morții strigăm:
Osana Celui dintru înălțime!
Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.
 - Tropar (Glasul 1) -

„Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și 
oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” Ioan 11:25–26 

1.  Lazăr și surorile sale, Maria și Marta, erau prieteni buni cu Domnul nostru Iisus Hristos.  
Odată, când Iisus este plecat undeva departe, Lazăr devine foarte bolnav și moare. 
Atunci când știe că Lazăr a murit, Iisus spune ucenicilor Săi: „Lazăr, prietenul nostru, 
doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii cred că îl va scula pur și simplu 
din somn, însă Iisus explică că Lazăr a murit cu adevărat și că îl va readuce la viață. 

2.  Patru zile mai târziu Iisus ajunge în Betania, unde este întâmpinat de Marta, care 
plânge și spune: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!  Dar și acum, 
știu că orice vei cere de la Dumnezeu Îți va da Dumnezeu.” Iisus îi spune atunci: „Eu 
sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine 
trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.”

3.  La scurt timp vine și sora ei, Maria, plângând. Văzând-o pe ea și pe ceilalți cum plâng 
cu tristețe după Lazăr, Iisus este și El mișcat până la lacrimi.  Stăpânindu-Se, Acesta 
cere să I se arate locul unde a fost pus Lazăr. Acesta din urmă se află într-o peșteră,  
a cărei intrare este astupată cu o piatră mare.  Iisus cere să se dea piatra deoparte. 

4.   După ce piatra este dată deoparte, Iisus Își ridică mâinile și ochii în sus și Se roagă 
la Tatăl ceresc: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat. Știam că totdeauna Mă asculți; 
dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 
Apoi spune cu voce tare, pentru a fi auzit de toți: „Lazăre, vino afară!” După care toată 
lumea îl vede pe mort ieșind înfășurat în giulgiu. 

5.  După ce este dezlegat, Lazăr merge pe jos acasă. Mulți oameni care văd minunea  
sunt uimiți și cred că Iisus a fost într-adevăr trimis de Dumnezeu. Ioan 11:1–44

Cereți copiilor să potrivească secțiunile enumerate de pe icoană cu lista 
descrierilor. Soluții: a)-5., b)-3., c)-4., d)-6., e)-8., f)-2., g)-1., h)-7. 
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