Lazăr, vino afară!
În acel timp, surorile lui Lazăr au trimis să i se spună: "Doamne, iată, cel care îți e
prieten este bolnav!" Când a venit Isus, a aflat că era deja de patru zile în
mormânt. Marta i-a spus lui Isus: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar
fi murit! Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da".
Isus i-a spus: "Fratele tău va învia". Marta i-a zis: "Știu că va învia la înviere, în
ziua de pe urmă". Isus i-a spus: "Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în Mine,
chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veci.
Crezi tu aceasta?" Ea, răspunzând, a zis: "Da, Doamne; eu am crezut că Tu ești
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume". Iar Isus s-a înfiorat în spirit și
s-a tulburat.
Și a zis: "Unde l-ați pus?" I-au răspuns: "Doamne, vino și vezi!" Și Isus a lăcrimat.
Atunci iudeii au început să spună: "Iată cât de mult îl iubea!" Dar unii dintre ei au
zis: "Nu a putut El, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu
moară?" Isus s-a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare
era pusă o piatră. Isus a zis: "Ridicați
piatra!" Marta, sora celui mort, i-a
zis: "Doamne, miroase de acum,
căci e de patru zile". Isus i-a spus:
"Nu ți-am zis că dacă vei crede vei
vedea gloria lui Dumnezeu?"
Au ridicat deci piatra. Atunci și-a
ridicat ochii și a spus: "Tată, îți
mulțumesc că m-ai ascultat. Eu
știam că mă asculți întotdeauna.
Însă am spus-o pentru mulțimea ce
mă înconjoară, ca să creadă că Tu
m-ai trimis". Spunând acestea, a
strigat cu glas puternic: "Lazăr, vino
afară!" A ieșit mortul legat la
picioare și la mâini cu fâșii de pânză,
iar fața lui era înfășurată cu un
ștergar. Isus le-a zis: "Dezlegați-l și
lăsați-l să meargă!" Mulți dintre
iudeii care veniseră la Maria și
văzuseră ceea ce făcuse El au crezut
în El.
(Ioan 11,3.17.21-27.33b-45)

Pune cele 14 cuvinte în rebusul de mai jos. Atenție, nu le pune la întâmplare!
Există o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror amplasare
este absolut sigură. Verifică înainte să scrii un cuvânt ce lungime are.
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Cu literele din cele cinci careuri îngroșate poți reconstitui cuvântul lipsă din textul
biblic, aflând de ce a plâns Isus la moartea prietenului Său, Lazăr.

© cateheza.ro - J0272a

Lazăr, vino afară!
În acel timp, surorile lui Lazăr au trimis să i se spună: "Doamne, iată, cel care îți e
prieten este bolnav!" Când a venit Isus, a aflat că era deja de patru zile în
mormânt. Marta i-a spus lui Isus: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar
fi murit! Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da".
Isus i-a spus: "Fratele tău va învia". Marta i-a zis: "Știu că va învia la înviere, în
ziua de pe urmă". Isus i-a spus: "Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în Mine,
chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veci.
Crezi tu aceasta?" Ea, răspunzând, a zis: "Da, Doamne; eu am crezut că Tu ești
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume". Iar Isus s-a înfiorat în spirit și
s-a tulburat.
Și a zis: "Unde l-ați pus?" I-au răspuns: "Doamne, vino și vezi!" Și Isus a lăcrimat.
Atunci iudeii au început să spună: "Iată cât de mult îl iubea!" Dar unii dintre ei au
zis: "Nu a putut El, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu
moară?" Isus s-a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare
era pusă o piatră. Isus a zis: "Ridicați
piatra!" Marta, sora celui mort, i-a
zis: "Doamne, miroase de acum,
căci e de patru zile". Isus i-a spus:
"Nu ți-am zis că dacă vei crede vei
vedea gloria lui Dumnezeu?"
Au ridicat deci piatra. Atunci și-a
ridicat ochii și a spus: "Tată, îți
mulțumesc că m-ai ascultat. Eu
știam că mă asculți întotdeauna.
Însă am spus-o pentru mulțimea ce
mă înconjoară, ca să creadă că Tu
m-ai trimis". Spunând acestea, a
strigat cu glas puternic: "Lazăr, vino
afară!" A ieșit mortul legat la
picioare și la mâini cu fâșii de pânză,
iar fața lui era înfășurată cu un
ștergar. Isus le-a zis: "Dezlegați-l și
lăsați-l să meargă!" Mulți dintre
iudeii care veniseră la Maria și
văzuseră ceea ce făcuse El au crezut
în El.
(Ioan 11,3.17.21-27.33b-45)

Pune cele 14 cuvinte în rebusul de mai jos. Atenție, nu le pune la întâmplare!
Există o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror amplasare
este absolut sigură. Verifică înainte să scrii un cuvânt ce lungime are.
7

10

13

9
1

2

12

14

3
8

11

9 litere
MULȚUMESC
8 litere
LĂCRIMAT
7 litere
FRATELE
MORMÂNT
6 litere
BOLNAV
DOAMNE
GLORIA
IUDEII
PIATRA
5 litere
AFARĂ
PÂNZĂ
ÎNVIA

4
5
6

4 litere
MINE
VECI

Cu literele din cele cinci careuri îngroșate poți reconstitui cuvântul lipsă din textul
biblic, aflând de ce a plâns Isus la moartea prietenului Său, Lazăr.

© cateheza.ro - J0272b

