
Intrarea lui Iisus în Ierusalim
“Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici, și le-a 

zis: «Duceți-vă în satul dinaintea voastră: în el veți găsi îndată o măgăriță legată, și un măgăruș împreună cu ea; 
dezlegați-i și aduceți-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va 
trimete.» … Ucenicii s-au dus, și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele 
peste ei, și El a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci, 

și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă, strigau: «Osana Fiul lui 
David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!»”  Matei 21:1-9

Duminica Floriilor
Intrarea Domnului în Ierusalim

3.
Toată lumea a fost foarte 
încântată să audă că vine 
Iisus, pentru că vroia să îl 

cunoască după ce auzise cum 
îl ajutase pe Lazăr. Când Iisus 
a intrat în Ierusalim, oamenii 
au venit în întâmpinarea Lui 
fluturând frunze de palmier și 
și-au pus veșmintele pe jos în 
calea Lui în semn de respect. 
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Săptămâna Mare începe în Duminica Floriilor. După ce a postit și s-a rugat timp de patruzeci de zile, 
Iisus a fost pregătit să vină în Ierusalim. În această zi suntem fericiți și sărbătorim intrarea Domnu-
lui în Ierusalim. Am postit și ne-am rugat în Postul Mare. Însă, în același timp, suntem triști pentru 

că știm că Iisus va trece prin multă suferință în zilele ce vor urma. Preoții poartă de obicei veșminte 
verzi pentru a reaminti frunzele de palmier pe care oamenii le-au fluturat în onoarea intrării lui Iisus 

în Ierusalim. Frunzele de palmier sunt binecuvântate în biserică și împărțite la creștini. 

4.
Arhiereii au auzit ce spuneau oame-
nii atunci când Iisus a intrat în oraș. 
Au devenit foarte geloși și furioși. 

Au început imediat să pună la cale 
arestarea, chinuirea și, în cele din 

urmă, uciderea lui Iisus.

Icoana
Icoana acestei zile de sărbătoare îl arată pe Iisus călare pieziș pe un măgăruș intrând în Ieru-

salim. Acesta binecuvântează cu mâna dreaptă și, de obicei, în mâna stângă ține un pergament 
pentru a se arăta că s-a îndeplinit profeția lui Zaharia. Ucenicii Săi se află în stânga Sa, iar oame-
nii, bucuroși de sosirea Lui, se află în dreapta. Aceștia din urmă Îl primesc pe Iisus cu frunze de 

palmier și își pun veșmintele pe jos în calea Lui. Ierusalimul este reprezentat în fundal.

2.
Pe Muntele Măslinilor 
Iisus le-a cerut uce-
nicilor să-I aducă un 

măgăruș. Aceștia așa 
au făcut, iar Iisus s-a 
suit pe el și a intrat în 

Ierusalim.  

1.
Iisus a petrecut 40 de zile în 

deșert, unde a postit și s-a rugat 
lui Dumnezeu, Tatăl Său. A cerut 

putere să treacă prin suferința care 
îl aștepta. Apoi a săvârșit o minune 

înviindu-l pe Lazăr din morți.



Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui.
Osana întru cei de sus.  Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

Osana întru cei de sus.
- Sfânta Liturghie -
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Colorați 
icoana intrării 
Domnului în 
Ierusalim. 



Introducere:

Lectură biblică:

Rugăciune:
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Duminica Floriilor – Intrarea Domnului 
în Ierusalim   {Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă sărbătoarea Floriilor. Explicați    
copiilor că aceasta reprezintă sfârșitul perioadei de 
post și începutul Săptămânii Mari.

Săptămâna Mare începe în Duminica Floriilor. După ce a postit și s-a rugat timp de 
patruzeci de zile, Iisus a fost pregătit să vină în Ierusalim. În această zi suntem fericiți și 
sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. Am postit și ne-am rugat în Postul Mare. Însă, 
în același timp, suntem triști pentru că știm că Iisus va trece prin multă suferință în zilele ce 
vor urma. Preoții poartă de obicei veșminte verzi pentru a reaminti frunzele de palmier pe 
care oamenii le-au fluturat în onoarea intrării lui Iisus în Ierusalim. Frunzele de palmier sunt 
binecuvântate în biserică și împărțite la creștini. 

Intrarea lui Iisus în Ierusalim 
“Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Iisus 
a trimis doi ucenici, și le-a zis: «Duceți-vă în satul dinaintea voastră: în el veți găsi îndată 
o măgăriță legată, și un măgăruș împreună cu ea; dezlegați-i și aduceți-i la Mine. Dacă vă 
va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va trimete.» … 
Ucenicii s-au dus, și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul, și-au 
pus hainele peste ei, și El a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele 
pe drum; alții tăiau ramuri din copaci, și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau 
înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă, strigau: «Osana Fiul lui David! Binecuvântat 
este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!»”  Matei 21:1-9

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui.
Osana întru cei de sus.  Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.
Osana întru cei de sus.
- Sfânta Liturghie -

1.  Iisus a petrecut 40 de zile în deșert, unde a postit și s-a rugat lui Dumnezeu, Tatăl Său. A 
cerut putere să treacă prin suferința care îl aștepta. Apoi a săvârșit o minune înviindu-l pe 
Lazăr din morți.

2.  Pe Muntele Măslinilor Iisus le-a cerut ucenicilor să-I aducă un măgăruș. Aceștia așa au 
făcut, iar Iisus s-a suit pe el și a intrat în Ierusalim.  

3.  Toată lumea a fost foarte încântată să audă că vine Iisus, pentru că vroia să îl cunoască 
după ce auzise cum îl ajutase pe Lazăr. Când Iisus a intrat în Ierusalim, oamenii au venit 
în întâmpinarea Lui fluturând frunze de palmier și și-au pus veșmintele pe jos în calea Lui 
în semn de respect. 

4. Arhiereii au auzit ce spuneau oamenii atunci când Iisus a intrat în oraș. Au devenit foarte  
 geloși și furioși. Au început imediat să pună la cale arestarea, chinuirea și, în cele din   
 urmă, uciderea lui Iisus.

Icoana – Icoana acestei zile de sărbătoare îl arată pe Iisus călare pieziș pe un măgăruș 
intrând în Ierusalim. Acesta binecuvântează cu mâna dreaptă și, de obicei, în mâna stângă 
ține un pergament pentru a se arăta că s-a îndeplinit profeția lui Zaharia. Ucenicii Săi se 
află în stânga Sa, iar oamenii, bucuroși de sosirea Lui, se află în dreapta. Aceștia din urmă 
Îl primesc pe Iisus cu frunze de palmier și își pun veșmintele pe jos în calea Lui. Ierusalimul 
este reprezentat în fundal.

Cereți copiilor să coloreze icoana Floriilor.
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