
Lecția 13 

 
Isus – Învierea și Viața 

 Ioan 11:1–46 

 

În fața mormântului lui Lazăr, s-a dovedit că Isus este Învierea și Viața și cine crede în El, 
chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ziua 1 ― Citește Ioan 11:1–7 ― Când Isus întârzie… 

1. Ce a afirmat Isus la auzirea veștii îmbolnăvirii lui Lazăr? Ai putea identifica în capitolele 
anterioare o situație în care Isus a reacționat asemănător? 

2. Cum îți explici faptul că Isus nu S-a dus imediat la Lazăr, ci a mai zăbovit două zile în locul în care 
era? 

3. De ce uneori, când ai mai mare nevoie de Isus, El întârzie? Ce sentimente îți generează acest 
lucru? 

Ziua 2 ― Citește Ioan 11:8–16 ― Isus și ucenicii Săi 

4. Care este atitudinea ucenicilor față de întreaga situație? 

5. Ce voia Isus să-i învețe pe ucenici? 

Ziua 3 ― Citește Ioan 11:17–38 ― „Eu sunt învierea și viața!” 

6. Care sunt reacțiile Martei și Mariei când se întâlnesc cu Isus? Dar ale celorlalți iudei? 

7. Ce afirmă Isus despre Sine Însuși? Ce ar fi trebuit să înțeleagă cei care au auzit cuvintele Lui? 
Crezi că au înțeles? 

8. Citește în paralel versetele din Ioan 11:27 și 20:31. Ce observații ai în legătură cu credința 
Martei? 

Întrebare de aprofundare: 

9. De ce era Isus tulburat în duhul Lui? (text ajutător: Ioan 2:23–25) 

Ziua 4 ― Citește Ioan 11:39–46 ― Mulți cred… unii însă tot nu cred 

10. Ce voia Isus să arate norodului prin felul în care S-a rugat Tatălui? De ce este acest lucru așa de 
important? 

11. Care au fost reacțiile iudeilor după ce Isus l-a înviat pe Lazăr din morți? 

Întrebare de aprofundare: 

12. Cum îți explici faptul că unii tot nu au crezut, în ciuda acestei minuni? (text ajutător: Luca 16:19–
31) 
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Verset cheie 

Ioan 11:25–26a – „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”. 

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 11:1–46 

Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul 
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea 
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi la 
următoarele întrebări: 

▪ Ce ai învățat despre Domnul Isus în acest segment de text? 

▪ În ce fel s-a întărit în tine credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? 

▪ Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere? 

▪ Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață? 

Provocare 

„Eu sunt învierea și viața”, a spus Isus. „Cine crede în Mine va trăi”. Împreună cu Marta, suntem 
provocați și noi să răspundem acestei extraordinare afirmații, recunoscând că El este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu. Dacă putem face acest lucru din toată inima, atunci scopul cu care a fost scrisă 
Evanghelia după Ioan a fost atins în ce ne privește. Dar mai mult decât atât, vom fi și noi înviați la o 
nouă viață, la adevărata Viață! 

Cuvinte pentru suflet – Aduși la viață! 

„Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, 
după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării… Dar Dumnezeu, care 
este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile 
noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și 
ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare 
nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu 
se laude nimeni” (Efeseni 2:1, 4-9). 

 
 


