
 Itinerar duminical  Nr.5 

pentru copii 

Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea 

înaintea lor. Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă erau 

cuprinși de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a înce-

put să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple: "Iată, 

urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor 

și a cărturarilor; îl vor condamna la moarte și-l vor da pe mâna 

păgânilor. Aceștia își vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor bi-

ciui și-l vor ucide, dar după trei zile va învia".  

Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el și i-au spus: 

"Învăţătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem". El le-a 

spus: "Ce vreți să fac pentru voi?" Atunci ei i-au spus: "Fă-ne 

să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta". Dar 

Isus le-a spus: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care-l 

beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?" 

Ei i-au spus: "Putem". Iar Isus le-a zis: "Potirul pe care-l beau 

eu îl veți bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi bote-

zați. Însă, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să 

dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit".  

Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față 

de Iacob și Ioan. Chemându-i la sine, Isus le-a spus: "Voi știți 

că cei care sunt considerați conducători ai popoarelor le domi-

nă și cei mari dintre ei își fac simțită puterea asupra lor. Dar 

între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare 

între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între 

voi să fie servitorul tuturor. Pentru că nici Fiul Omului n-a venit 

ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpă-

rare pentru mulți". (Marcu 10, 32-45) 
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Memorează versetul 

Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să 

devină mare între voi să fie slujitorul vostru şi cine vrea 

să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. (Marcu 

10, 43-44) 
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Caută cuvintele ascunse în tabel și încercuiește-le. 

Apoi formează din literele rămase neîncercuite mesajul 

ascuns și notează-l mai jos.  

IERUSALIM 

IACOB 

IOAN 

ISUS 

BOTEZ 

POTIR 

SLUJITOR 

ÎNVIERE 

__   __   __   __   __   __   __    

__   __   __   __   __ 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 



Isus ne întreabă în evanghelia de astăzi: „Ce vreți să fac pen-

tru voi?”  

Tu ce vrei să facă Isus pentru tine?  

Realizează un desen cu răspunsul tău în cadranul de mai jos.  

 

Urechi Ochi Mâini Gură Inimă Picioare  

frumoase 

ascultătoare minunați 

care ajută 

veselă 

păzită 

Dumnezeu ne-a creat din dragoste pe fiecare dintre noi și ne-a dat această 
viață în dar. Scrie în cadranele albe acele părți ale corpului pe care le găsești 
în tabelul din josul desenului, iar apoi, împreună cu părinții sau cu ceilalți 

copii mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că te-a creat atât de frumos! 


