
SĂPTĂMÂNA PATIMILOR (Săptămâna mare) 
 
 
Duminică - Intrarea Domnului Isus in Ierusalim (Florii) 
 
- Suport biblic 
 

• Marcu 11:1-10 
 
1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre muntele 

Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 
2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veţi intra în el, veţi găsi 

un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. 
3. Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce faceţi lucrul acesta?’ să răspundeţi: ‘Domnul 

are trebuinţă de el.’ Şi îndată îl va trimite înapoi aici.” 
4. Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară, lângă o uşă, la cotitura drumului, şi 

l-au dezlegat. 
5. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul 

acesta?” 
6. Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece. 
7. Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el şi Isus a încălecat pe el. 
8. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le 

tăiaseră de pe câmp. 
9. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau: „Osana*! Binecuvântat 

este cel ce vine în Numele Domnului! 
10. Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana în 

cerurile preaînalte!” 
11. Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile 

de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece. 
 

• Luca 19:28-44 
 

29.  Când S -a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, 
Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 

30.  şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un 
măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. 

31.  Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi aşa: ‘Pentru că 
Domnul are trebuinţă de el.’” 

32.  Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus. 
33.  Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?” 
34.  Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.” 
35.  Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi, şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Isus 

călare, deasupra. 
36.  Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. 



37.  Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată 
mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare 
pentru toate minunile pe care le văzuseră. 

38.  Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer 
şi slavă în locurile preaînalte!” 

39.  Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” 
40.  Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 
41.  Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 
42.  şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi 

dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 
43.  Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor 

împresura şi te vor strânge din toate părţile: 
44.  te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în 

tine piatră pe piatră, pentru că† n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” 
 
- Lucru manual: Frunze mari tăiate pe margini (să aduca impresia că sunt ramuri de finic) 
- Cântec: Pe-un asin, Domnul Isus, călare, a intrat in Ierusalim (pe melodia: Într-un sat ne- 

nsemnat din Iudeea) 
                  - poate fi cântat orice cântec - depinde de vârsta copiilor de la grupă 
- De scris verset pe planșă: Marcu 11:9 
 
 
Luni - Isus cuățește Templul 
 
- Suport biblic 
 

• Marcu 11:12-17 
 
12. A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus a flămânzit. 
13. A zărit de departe un smochin care avea frunze şi a venit să vadă poate va găsi ceva 

în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea 
smochinelor. 

14. Atunci a luat cuvântul şi a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din 
tine!” Şi ucenicii au auzit aceste vorbe. 

15. Au ajuns în Ierusalim şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce 
vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi 
scaunele celor ce vindeau porumbei. 

16. Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu. 
17. Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune 

pentru toate neamurile’? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” 
 
- Lucru manual: o masă cu bănuți lipiți pe ea 
- De scris verset pe planșă: Marcu 11:17 

 



Marți - Isus învață pe norod în Templu 
 
- Suport biblic 
 

• Luca 19:47-48 
 

47. Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de seamă, 
cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare, 
48. dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze. 

 
- Lucru manual: un pergament 
- Verset de scris pe planșă: Luca 19:47-48 
 
 
Miercuri - Isus ne spune să ne rugăm și să veghem neîncetat 
 
- Suport biblic 
 

• Marcu 11:20-26 
 
20. Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. 
21. Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, uite că 

smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.” 
22.  Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! 
23.  Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ‘Ridică-te şi aruncă-te 

în mare’ şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea 
lucrul cerut. 

24.  De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 
primit, şi-l veţi avea. 

25.  Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru 
ca şi Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. 

26.  Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greşelile 
voastre.” 

 
• Marcu 13:32-37 

 
32. Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici 
Fiul, ci numai Tatăl. 
33. Luaţi seama , vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 
34. Se va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi 
putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze. 
35. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul 
nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. 
36. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. 



37. Ce vă zic vouă, zic tuturor: ‘Vegheaţi!’ 
• Luca 21:34-36 

 
34. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de 
mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără 
veste asupra voastră. 
35. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 
36. Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate 
lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi† în picioare înaintea Fiului omului.” 

 
- Lucru manual: două mâini care se roagă/imagine cu un copil care se roagă 
- Verset de scris pe planșă: Marcu 13:36 

 
 
 
Joi - Cina cea de taină + plata pt vinderea Lui 
 
- Suport biblic: 
 

• Marcu 14:17-26 
 

17. Seara, Isus a venit cu cei doisprezece. 
18. Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care 
mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” 
19. Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” 
20. „Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume cel ce întinge mâna cu 
Mine în blid. 
21. Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela 
prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.” 
22. Pe când mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, 
zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” 
23. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat şi au băut toţi 
din el. 
24. Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă 
pentru mulţi. 
25. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când 
îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.” 
26. După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în Muntele Măslinilor. 

 
• Marcu 14:32-35 

 
32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: 
„Şedeţi aici până Mă voi ruga.” 
33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se 
mâhnească foarte tare. 



34. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi 
vegheaţi!” 
35. Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu 
putinţă, să treacă de la El ceasul acela. 

 
• Luca 22:14-23 

 
14. Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 
15. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; 
16 căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în 
Împărăţia lui Dumnezeu.” 
17. Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi 
împărţiţi-l între voi, 
18. pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni 
Împărăţia lui Dumnezeu.” 
19. Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: 
„Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea 
Mea.” 
20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este 
legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” 
21. „Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta. 
22. Negreşit , Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin 
care este vândut El!” 
23. Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul 
acesta. 

 
• Luca 14:39-53 

 
39. După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au 
mers după El. 
40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 
41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să 
Se roage, 
42. zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu 
voia Mea, ci a Ta.” 
43. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. 
44. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi 
sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. 
45. După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare 
46. şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă , ca să nu cădeţi în ispită.” 
47. Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei 
doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. 
48. Şi Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” 
49. Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: „Doamne, să lovim cu 
sabia?” 
50 Şi unul din ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. 



51. Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea omului 
aceluia şi l-a vindecat. 
52. Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi 
bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii 
şi cu ciomege? 
53. În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este 
ceasul vostru şi puterea întunericului.” 

 
- Lucru manual: un pahar și o pâine + un săculeț cu bani 
- Verset de scris pe planșă: Luca 22:42 
- Cântec: poate fi fredonat un cântec pe fundal în timpul prezentării acestei zile (specific 

cinei) 
 
 
 

Vineri - Răstignirea 
 
- Suport biblic 
 

• Marcu 15:16-39 
 
16. Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor. 
17. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe 
cap. 
18. Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 
19. Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. 
20. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au 
îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. 
21. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit 
Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus. 
22. Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul 
căpăţânii”. 
23. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 
24. După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce 
să ia fiecare. 
25. Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 
26. Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor”. 
27. Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui. 
28. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.” 
29. Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici 
Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, 
30. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară-Te de pe cruce!” 
31. Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El 
între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se poate mântui! 



32. Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să 
credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El. 
Moartea lui Isus 
33. La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea. 
34. Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, Lama Sabactani?”, 
care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 
35. Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!” 
36. Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a 
dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!” 
37. Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul. 
38. Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos. 
39. Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu 
adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 

 
• Luca 23:26-49 

 
26. Pe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, 
care se întorcea de la câmp, şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. 
27. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi 
băteau pieptul şi se tânguiau după El. 
28. Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci 
plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri. 
29. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele 
care n-au născut şi de ţâţele care n-au alăptat!’ 
30. Atunci vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ şi dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ 
31. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” 
32. Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună 
cu Isus. 
33. Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de 
rele: unul la dreapta şi altul la stânga. 
34. Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, 
trăgând la sorţi. 
35. Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-
a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuşi dacă este El Hristosul, Alesul lui 
Dumnezeu.” 
36. Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 
37. şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!” 
38. Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: „Acesta este 
Împăratul iudeilor.” 
39. Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? 
Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” 
40. Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub 
aceeaşi osândă? 
41. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, 
dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” 
42. Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” 



43. Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” 
44. Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara până la 
ceasul al nouălea. 
45. Soarele s-a întunecat şi perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. 
46. Isus a strigat cu glas tare: „Tată , în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi când a 
zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. 
47. Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat, 
Omul acesta era neprihănit!” 
48. Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a 
întors bătându-se în piept. 
49. Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi 
se uitau la cele ce se petreceau. 

 
- Lucru manual: 3 cruci (pot fi confecționate din orice materiale) 
- Verset de scris pe planșă: Luca 23:34 
 
 

Sâmbătă - Domnul Isus este pus în mormânt 
 
- Suport biblic 
 

• Marcu 15:42-46 
 
42. Când s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, 
43. a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta 
Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. 
44. Pilat s-a mirat că murise aşa de curând. A chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a 
murit de mult. 
45. După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. 
46. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a 
înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o 
piatră la uşa mormântului. 
47. Maria Magdalena şi Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau. 

 
• Luca 23:50-56 

 
50. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios, 
51. care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a 
iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu. 
52. Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. 
53. L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt 
nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. 
54. Era Ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului. 



55. Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut mormântul şi 
felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 
56. s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, 
după Lege. 

 
- Lucru manual: mormânt cu piatra prăvălită la ușa lui 
- Verset de scris pe planșă: Luca 23:50,51 
 
 
Duminică - Domnul Isus învie 
 
- Suport biblic 
 

• Luca 24:1-12 
 
1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la 
mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. 
2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 
3. au intrat înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus. 
4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine 
strălucitoare. 
5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi 
între cei morţi pe Cel ce este viu? 
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 
7. când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a 
treia zi să învieze.” 
8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus. 
9. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece 
şi tuturor celorlalţi. 
10. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, 
mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele. 
11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau. 
12. Dar Petru s-a sculat şi a dat fuga la mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar 
n-a văzut decât fâşiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de 
cele întâmplate. 

 
- Lucru manual: giulgiul gol (o batistă alba poate fi folosită) 
- Verset de scris pe planșă: Luca 24:6 
- Cântec: E viu, e viu, mormântul Lui e gol 


