
Biserica Sfantului Lazar 
Proiectul Erasmus+ Smart It 23670 este un proiect desfasurat in 2 fluxuri, unul 

dintre ele desfasurandu-se in perioada 14 mai-3 iunie in Cipru, loc unde noi, 

participantii, au lucrat la o firma de stagiu pe domeniul lor ales, web design sau 

tutorial. 

Ca participant in acest proiect pe filiera web design, pot spune ca lucrul in cadrul 

firmei a fost o experienta foarte interesanta, din care mi-am dezvoltat abilitatile de 

a folosi anumite programme precum Adobe Photoshop, Adope Ilustrator si Adobe 

Dreamweaver.Tutorele nostru ne-a aratat anumite functii si aplicatii ale 

programelor enuntate pe care eu personal nu le stiam, si de care sigur ma voi folosi 

in viitor daca voi opta pentru o cariera in domeniul IT. 

In cadrul activitatilor culturale, una dintre atractiile turistice pe care le-am vizitat a 

fost Biserica Sfantului Lazar din Larnaka.Aceasta dateaza din secolul al IX-lea cu 

scopul de a adaposti mormantul lui Lazar - omul pe care Hristos l-a inviat din 

morti in orasul Betania. Reconstruita in secolul al XVII-lea, biserica din Larnaca 

este unul dintre cele mai importante si impresionante locuri ale orasului.In opinia 

mea, acest loc are o anumita valoare pentru crestini, consecinta a faptului ca acolo 

inca se afla mormintele lui Lazar, acestea putand fi vizitate .  Potrivit traditiei 

ortodoxe grecesti, dupa ce Lazar a fost inviat din morti de catre Hristos, acesta a 

venit in Cipru, unde, mai tarziu, avea sa fie ales episcop de Kition de catre Pavel si 

Barnaba. Lazar a mai trait in Larnaca pret de 30 de ani, fiind apoi inmormantat in 

interiorul bisericii. 

In concluzie, opinia mea este ca acest proiect este bine organizat,  Cipru 

dovedindu-se a fi o locatie buna si din punct de vedere profesional si din punct de 

vedere cultural, aceasta ascunzand multe lacase sacre pentru mai multe religii. 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67647-mormantul-lui-lazar-din-betania


 

 

 



 

 


