«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 început 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 biciui 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 botezați.
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 domină 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 răscumpărare pentru mulți".»
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Răspunde la următoarele întrebări, pentru a te ajuta să înțelegi mai bine
acest text evanghelic.






Ce le spune Isus celor doisprezece apostoli despre El?
Ce îi cer fiii lui Zebedeu lui Isus?
Ce le promite Mântuitorul celor doi frați?
De ce a venit Isus pe pământ, cu ce scop?
Isus le spune apostolilor să aibă grijă la cei care o să le fie conducători. La ce anume se referă?

Unește frazele din prima coloana cu frazele din coloana a 2 a. Fii atent, pentru că o să găsești și cuvinte capcană.
Iacob și Ioan
Fă-ne să stăm unul de-a dreapta

și altul la stânga ta
îl veți bea

Potirul pe care-l beau eu

fiii lui Zebedeu

Botezul cu care sunt botezat eu

semafor

Cine vrea să devină mare între voi
să fie slujitorul
Cine vrea să fie primul între voi să
fie slujitorul
Fiul Omului n-a venit să fie slujit, ci
să

veți fi botezați
vostru
tuturor
slujească
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Ajută-i pe apostoli să ajungă la Isus.

ITINERARIU DUMINICAL PENTRU COPII

3

JUNIOR

4

ITINERAR DUMINICAL PENTRU COPII

Desen realizat de Mihaela Simionaș
JUNIOR

Dă CULOARE acestei pagini!

