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Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde se afla La-

zăr, pe care Isus îl înviase din morţi. Au pregătit acolo pentru el o 

cină; Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la ma-

să cu el. Atunci, Maria a luat un vas cu mireasmă de nard curat, de 

mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei. Şi casa 

s-a umplut cu parfumul miresmei. Iuda Iscarioteanul, unul dintre dis-

cipolii lui - cel care avea să-l trădeze - a spus: "De ce nu s-a vândut 

mireasma aceasta cu trei sute de dinari şi să se dea săracilor?" Dar 

a spus aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoţ: 

întrucât el ţinea punga cu bani, fura din ce se punea în ea. Atunci 

Isus a spus: "Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceas-

ta. Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă 

aveţi întotdeauna". Atunci o mare mulţime dintre iudei a aflat că este 

acolo şi a venit nu numai pentru Isus, ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe 

care îl înviase din morţi. Arhiereii voiau să-l ucidă şi pe Lazăr, pen-

tru că mulţi iudei îi părăseau din cauza lui şi credeau în Isus. În ziua 

următoare, mulţimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare, au-

zind că Isus vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmier, a ieşit în în-

tâmpinarea lui şi striga: "Osana! Binecuvântat cel care vine în nu-

mele Domnului, regele lui Israel!" Isus, găsind un măgăruş, s-a aşe-

zat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiică a Sionului, iată, rege-

le tău vine aşezat pe un mânz de măgar. La început, discipolii lui n-

au înţeles acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci şi-au adus 

aminte că acestea erau scrise despre el şi că au făcut aceasta pentru 

el. Aşadar, mulţimea, care fusese cu el când l-a chemat pe Lazăr din 

mormânt şi l-a înviat din morţi, dădea mărturie. De aceea i-a ieşit 

mulţimea în întâmpinare, pentru că a auzit că el a făcut semnul 

aceasta. 12,1-18. 
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Ajută-L pe Isus să urmeze drumul și 
completează cuvântul lipsă pentru a afla 

cum L-au întâmpinat oameni când a intrat 
călare pe un asin în Ierusalim.  

"……. Binecuvântat cel care vine în numele 
Domnului, regele lui Israel!"  
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Săptămâna Mare. Drumul către Învierea Domnului. 

DUMINICA 

FLORIILOR 

Ce s-a întâmplat în  

Săptămâna Mare? 

Pornind de la Duminica Floriilor, așază 

evenimentele de mai jos în ordinea   

corectă. 

Hristos a Înviat! 
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Isus este 

pus pe 

cruce. 

Isus se roagă 

în grădina 

Ghetsimani. 

Isus este 

interogat de 

Pilat. 

Iuda î-L sărută 

pe Isus. 

Isus este 

arestat. 

Petru se 

leapădă de 3 

ori de Isus. 

Isus alături de 

discipoli la Cina 

cea de Taină. 

Isus primește 

coroana de 

spini. 

Isus curăță 

templul. 

Şi ziua se  

întunecă. 

Isus este așe-

zat în mor-

mânt. 

Rescrie  sau 

desenează în 

ordinea        

corectă      

evenimentele 

întâmplate în 

Săptămâna 

Mare. 



DOUA MARAMĂ DEZBRĂCAT PIRONIT 

MÂNGÂIE JUDECAT PREASFÂNTA ÎNMORMÂNTAT 

GREUTATEA AJUTĂ PRIMEŞTE LUAT 

CALEA CRUCE MOARE  CRUCII 

Stațiunea I : Isus este …. şi condamnat la moarte. 

Stațiunea II : Isus ….. Crucea pe umeri. 

Stațiunea III: Isus cade sub …. Crucii. 

Stațiunea IV : Isus, purtându-şi Crucea, se întâlneşte cu …….Sa Maică. 

Stațiunea V:  Simeon Cireneul îl ….. pe Isus să ducă Crucea. 

Stațiunea VI : Veronica şterge cu o ….. fața lui Isus. 

Stațiunea VII : Isus cade a ….. oară sub Cruce. 

Stațiunea VIII: Isus ….. femeile miloase. 

Stațiunea IX : Isus cade a treia oară sub …… . 

Stațiunea X : Isus este ….. de haine. 

Stațiunea XI : Isus este …..  pe Cruce. 

Stațiunea XII :  Isus …… pe Cruce. 

Stațiunea XIII : Isus este ….. de pe Cruce. 

Stațiunea XIV : Isus este …… . 

Completează spațiile libere folosind cuvintele din tabel. 

….  …… : STAŢIUNI 


