
Klasa I LO  

Temat: Wskrzeszenie Łazarza 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem  

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 

którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie 

zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został 

otoczony chwałą». 

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 

przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy 

znów do Judei». 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 

spoczywającego w grobie. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta 

więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o 

cokolwiek byś prosił Boga». 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 

Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». 

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy 

zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» 

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». 

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, 

że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 

posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając 

nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i 

pozwólcie mu chodzić». 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 
 

1. Znajdź sobie chwilę ciszy i spokoju. Przeczytaj ten fragment, staraj sobie wyobrazić tę scenę.  
2. Opis wskrzeszenia Łazarza znajduje się w Ewangelii autorstwa św. Jana Apostoła. Jest to wydarzenie, 

które przyciąga uwagę czytelnika ze względu na swą niezwykłość i fakt zapanowania nad śmiercią.  
3. W Ewangelii św. Jana, pisanej pod koniec I wieku, spotykamy siedem opisów cudów Jezusa 

nazywanych znakami.  
Cuda u św. Jana są objawieniem chwały Bożej w Jezusie.  
Czas opisanego wydarzenia to podróż Jezusa do Jerozolimy, tuż przed śmiercią.  
Miejsce – to Betania. Była to miejscowość na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, przy drodze z 
Jerozolimy do Jerycha. W Betanii mieszkał zaprzyjaźniony z Jezusem Łazarz i jego siostry – Maria i 
Marta. 

4. Wskrzeszenie Łazarza jest w Ewangelii św. Jana wprowadzeniem do wydarzeń paschalnych, ukazuje 
bowiem władzę Jezusa nad życiem i śmiercią. Łazarz został wskrzeszony, Chrystus zmartwychwstał – 
obaj przywróceni na nowo do życia. Wskrzeszenie Łazarza jest zapowiedzią, obrazem wydarzeń, które 
w niedługim czasie miały mieć miejsce w życiu Chrystusa. Jest świadectwem, że Jezus jest Panem życia 
i to On daje nam nadzieję zmartwychwstania 

5. Obraz, który opisuje dzisiejsza Ewangelia, przedstawia wielką tragedię. Jednak akcent historii z 
Łazarzem nie jest położony na śmierć. Wyraźnie widać, że te wydarzenia zmierzają ku chwale Bożej! 
Niektórzy skrzywdzeni przez ludzi odwracają się od Boga, tracą do Niego zaufanie, bo obwiniają Go za 
swoje cierpienie. A gdzie był Bóg kiedy ty cierpiałeś? Jak On był obecny w twoich problemach? 



6. Marta wyznała swoją wiarę w Boga jedynie słowami. Wypowiedziała piękną formułę: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Tyle że to wyznanie miało niewielki wpływ na jej 
zaufanie Bogu. Czy możliwe jest to, żeby On miał władzę także nad śmiercią? Przecież to niemożliwe. 
Rozum nie pozwolił jej zaufać. Tymczasem Bóg ma władzę nie tylko nad śmiercią, ale i nad życiem! 
Jakie jest twoje zaufanie Bogu w wielkich i małych sprawach swojego życia? 

7. Obejrzyj i pomyśl: https://www.youtube.com/watch?v=e39PMMwMEsw 

8. https://www.youtube.com/watch?v=Joj514gUHSU&fbclid=IwAR0HNuUdNoIw8UVsdCN1kKx_xzOalzS
0T0aK5UBsiKrIn_V2duBfKhhbGzc 

9. Trwaj w uwielbieniu Jezusa, który za Ciebie cierpiał i umarł, a potem dla Ciebie zmartwychwstał. 
Odmów „Ojcze nasz”. 

Zapis do zeszytu: 

Opis wskrzeszenia Łazarza znajduje się w Ewangelii autorstwa św. Jana Apostoła  
Czas opisanego wydarzenia to podróż Jezusa do Jerozolimy, tuż przed śmiercią.  
Miejsce – to Betania. Była to miejscowość na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, przy drodze z 
Jerozolimy do Jerycha. 
W Betanii mieszkał zaprzyjaźniony z Jezusem Łazarz i jego siostry – Maria i Marta. 

Jezus powiedział do Marty: „Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą”. Bóg udziela swojej łaski nieustannie. 
Wskrzesił Łazarza bez względu na wiarę jego siostry. Jednak nie wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, 
ujrzeli chwałę Bożą. Dziwisz się, że Pan Bóg za mało działa w twoim życiu? Tylko jeśli Mu uwierzysz, 
zobaczysz Jego łaskę w swoim życiu. Zaproś Dobrego Boga do swojego życia. Proś, by uczestniczył w 
twoich radościach, podnosił w cierpieniach i prowadził w trudnościach. Niech we wszystkim objawia się 
Jego chwała. 

Zadanie 

1. Napisz, co to jest cud. Wymień znane Ci cuda dokonane przez Pana Jezusa.  
2. Jezus w dokonywanych przez siebie cudach przywracał życie. Opisz wybrany fragment 

biblijny dotyczący wskrzeszenia (poza wskrzeszeniem Łazarza) 
3. Uzupełnij krzyżówkę 

Proszę odesłać zadanie (może być w Wordzie lub zdjęcie z zeszytu) na adres marta.kolanowska@sosw.busko.pl 
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