«Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr,
pe care Isus îl înviase din morți. Au făcut acolo pentru el un ospăț;
Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el.
Atunci, Maria, luând un vas cu mireasmă de nard curat, de mare preț,
a uns picioarele lui Isus și i le-a șters cu părul ei. Și casa s-a umplut
cu parfumul miresmei. Iuda Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui –
cel care avea să-l trădeze – a spus: „De ce nu s-a vândut mireasma
aceasta cu trei sute de dinari și să se dea săracilor?” Dar a spus
aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoț: întrucât el
ținea punga cu bani, fura din ce se punea în ea. Atunci Isus a spus:
„Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta. Căci pe
săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna”. Atunci o mare mulțime dintre iudei a aflat că este acolo și a venit
nu numai datorită lui Isus, ci și ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase din morți. Arhiereii voiau să-l ucidă și pe Lazăr, pentru că mulți
iudei îi părăseau din cauza lui și credeau în Isus. În ziua următoare,
mulțimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare, auzind că Isus
vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmier, a ieșit în întâmpinarea lui
și striga: „Osana! Binecuvântat cel care vine în numele Domnului,
regele lui Israel!” Isus, găsind un măgăruș, s-a
așezat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiică
a Sionului, iată, regele tău vine așezat pe un mânz
de măgar. La început, discipolii lui n-au înțeles
acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci șiau adus aminte că acestea erau scrise despre el și
că au făcut acestea pentru el. Așadar, mulțimea,
care fusese cu el când l-a chemat pe Lazăr din
mormânt și l-a înviat din morți, dădea mărturie.
De aceea i-a ieșit mulțimea în întâmpinare, pentru
că a auzit că el a făcut semnul aceasta.»
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Pentru a înțelege mai bine evanghelia
de astăzi, îți propunem să răspunzi la
câteva întrebări.
1) Cum se numește localitatea în care
se desfășoară evenimentele ?
2) Când anume se petrec acestea?
3) Ce gest face Maria, sora lui Lazăr?
4) Cum reacționează Iuda Iscarioteanul la gestul Mariei?
5) Cum explică Isus ceea ce a făcut
Maria?
6) Cum este primit Isus de locuitorii
din Ierusalim?

Știai că...
 Duminica de astăzi se mai numește și Duminica

Floriilor. Numele are legătură cu gestul pe care
locuitorii din Ierusalim l-au făcut, atunci când Isus
a intrat în orașul lor: „mulțimea numeroasă și-a
întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci
și le așterneau pe drum” (Mt. 21,8)
 Mirul de nard curat pe care l-a
folosit Maria pentru Isus valora
300 de dinari, ceea ce însemna
câștigul unui om într-un an de
zile. Plata pentru o zi de muncă
era de 1 dinar (Mt.20,2). Echivalentul în aur al sumei de 300 de
dinari este de aproximativ 1,8 kg
de aur.
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Găsește cele 8 diferențe dintre cele două imagini! După ce ai terminat poți
și să le colorezi.
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