Studiul 12
- texte -

Moartea şi învierea
Textul de memorat: „Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar
fi murit, va trăi.»” (Ioan 11:25)

Duminică
1. Ioan 11:11; După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l
trezesc din somn.”

Luni
2. Ioan 1:1-4; 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era
Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
3. Luca 8:54-55; 54. Dar El, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână şi a strigat cu
glas tare: "Fetiţo, scoală-te!"
55. Şi duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numaidecât. Isus a poruncit să-i dea să
mănânce.

Marți
4. Ioan 5:28-29; 28. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui
29. şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut
răul vor învia pentru judecată.

Miercuri
5. Luca 16:19-31; 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi
ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
20. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
21. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi
câinii veneau şi-i lingeau bubele.
22. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi
bogatul, şi l-au îngropat.
23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de
departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24. şi a strigat: "Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful
degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta."
25. "Fiule", i-a răspuns Avraam, "adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi
Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
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26. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar
vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată."
27. Bogatul a zis: "Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28. căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de
chin."
29. Avraam a răspuns: "Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei."
30. "Nu, părinte Avraame", a zis el, "ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi."
31. Şi Avraam i-a răspuns: "Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar
dacă ar învia cineva din morţi."
6. Matei 5:22,29,30; 22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub
pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: "Prostule!" va cădea sub pedeapsa
Soborului; iar oricine-i va zice: "Nebunule!" va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine;
căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în
gheenă.
30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci
este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în
gheenă.
Matei 23:33; Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

Joi
7. Ioan 11:38-44; 38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o
peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.
39. "Daţi piatra la o parte", a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: "Doamne, miroase greu,
căci este mort de patru zile."
40. Isus i-a zis: "Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?"
41. Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis:
"Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca
să creadă că Tu M-ai trimis."
43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: "Lazăre, vino afară!"
44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu
un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă."
8. 1 Corinteni 15:17-20; 17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi
sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai
nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
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