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Maria și Marta  
erau îngrijorate.   
Fratele lor  
Lazăr era  
foarte bolnav –  
tare bolnav. 



Surorile știau că Lazăr 
o să moară.  Ele au  
trimes să-L  
cheme pe Isus.   
Isus iubea  
această familie  
din Betania. 



Când Isus a auzit despre Lazăr, El a 
spus ucenicilor Săi, „Această boală 
nu se va termina în moarte.” 



Chiar dacă Isus era la o depărtare 
mare, El a știut exact ce se va 
întâmpla cu Lazăr. 



Isus a așteptat două zile până ce a 
plecat în Betania. Atunci el a spus  
ceva care ucenicii Lui nu au înțeles.   
                              „Lazăr este mort. 



Eu sunt mulțumit că nu am fost acolo 
ca voi să credeți.” Ce au însemnat 
aceste cuvinte grele? Ce avea Isus  
                                         să facă? 



Când  
Isus a ajuns în  
Betania, Lazăr  
era deja mort  
de patru zile.       Trupul  

 lui, învăluit  
  în pânze,  
 era într-un  
  mormânt. 



Marta a plecat să-L vadă pe Isus.  
„Fratele tău va învia din nou,” a spus 
Isus.  „Da știu… în ziua învierii în  

timpul din urmă,” ... 



... a răspuns Marta.  Ea a crezut că 
trebuie să aștepte până la sfârșitul 
veacului ca să-l vadă pe Lazăr din nou.   
Dar Isus a  
 
 
 
 
 menționat  
 ceva  
 diferit. 



„Eu sunt Învierea 
și Viața,” a spus 
Isus lui Marta.   

„Cel ce va crede  
în Mine va 
 trăi chiar 
 dacă ar fi 

 murit.” 



Marta a crezut pe 
    Isus. Ea a știut 
că El este Fiul lui  

Dumnezeu.  Dar 
 cum îl va putea 

 El ajuta pe 
 Lazăr? 



Toți erau triști pentru-că Lazăr  
a murit.  Sora lui Maria plângea.   
La fel și prietenii ei care  
                încercau  
                    să o  
                  mângâie.   
                     Isus  
                      plângea  
                          și El. 



Isus a plecat cu toți 
oamenii la mormânt.   
O piatră mare  
era la  
intrare. 



„Dați piatra la oparte,”  
a poruncit Isus.   
„Doamne,” a  
răspuns  
Marta,  
... 



... „Până acum s-a  
făcut o mare  
discompunere,  
fiind-că  
el este  
mort  
de  
patru  
zile.” 



La  
porunca  
lui Isus,  

oamenii au  
dat piatra la 

oparte.  Atunci  
Isus S-a rugat 
Tatălui ceresc.  



Isus  
avea să  

facă o minune  
așa de mare ca  

oamenii să creadă  
că Dumnezeu L-a  
   trimes pe Isus.  

„Lazăre!” a  
strigat Isus.   
„Ieși afară!” 



Oamenii  
probabil  

erau ațintiți  
spre mormânt  

să vadă ce se va 
întâmpla.  Putea 
Isus să învieze  
pe cineva din  

morți? 



DA!  Lazar  
a ieșit afară 
din mormânt, 
înfășurat  
în haine de 
înmormântare  
– VIU! 



„Desfășurați-l,” 
a spus Isus.  
„Lăsați-l să 
meargă.” 



Ce mare bucurie a fost!  
Lacrimile s-au schimbat 

în veselie.  Isus s-a 
ținut de cuvânt. 



Lazar era din nou viu.  
Numai Fiul lui Dumnezeu 

poate să dea viață 
 unui om mort. 



Mulți din cei ce au văzut această 
minune cu crezut în Isus.  Dar alții  

l-au raportat la vrăjmașii 
 Lui – conducătorii 

 dela 
 templu. 



Geloși ei au planificat să-L omoare 
pe Isus.  Când Isus a aflat despre  

aceasta, El s-a dus 
 departe pentru 

 un timp. 



Isus și Lazăr 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
Ioan 11 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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