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Săptămâna Mare este ultima săptămână în care ne pregătim pentru cea mai importantă zi din 
calendarul creștin, Paștele. Ne reamintim ce a făcut Iisus pentru a se pregăti pentru Învierea Sa. 
Suntem martori la Cina cea de Taină, în care Acesta le vorbește ucenicilor Săi despre trădarea, 

chinuirea, răstignirea, și îngroparea Sa. Suferim în momentul când Își dă sufletul și cerul se 
întunecă, catapeteasma templului se rupe și pământul se cutremură. Iisus a încercat să ne învețe 
să ne iubim unii pe alții cu umilință. Îl onorăm în Săptămâna Mare la toate slujbele, în timp ce ne 

pregătim de Sfânta Înviere. Săptămâna Mare ne reamintește că esența credinței noastre constă în 
faptul că Iisus și-a dat viața pentru noi, pentru a ne mântui și a ne da viață veșnică.

Răstignirea lui Iisus
“Iisus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!»... Sus a strigat cu glas tare: «Tată, în 

mâinile Tale Îmi încredințez duhul!» Și când a zis aceste vorbe Și-a dat duhul.” 
Luca 23:34-46

“Sutașul, și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de 
pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare, și au zis: «Cu adevărat, acesta 

a fost Fiul lui Dumnezeu!»”  Matei 27:54

Lunea 
Mare

Parabola smochinului 
neroditor ne învață 

că unii oameni nu au 
credință adevărată, 

sunt goi înăuntru și au 
nevoie de ajutor.

Marțea 
Mare

Parabola celor cinci 
fecioare care L-au 
urmat pe Iisus și 

cinci care 
nu L-au urmat.

Miercurea 
Mare

Picioarele lui Iisus 
sunt spălate cu mir. 

Noi primim Taina 
Sfântului Maslu de la 

preotul nostru.  
Sâmbăta 

Mare
Iisus a fost înmormântat 
și suntem triști. Cu toate 

acestea, încet, starea 
noastră începe să se 

schimbe pentru că știm 
că vine Învierea.

Joia 
Mare

Iisus sărbătorește Cina cea de 
Taină cu ucenicii Săi și ne dă 

Taina Sfintei Împărtășanii. Apoi 
se duce în Grădina Ghetsimani 

să se roage și să se pregătească 
pentru răstignirea Sa. Ascultăm 
pericopele evanghelice despre 
ultimele ore ale lui Iisus. Preotul 
iese din altar cu crucea lui Iisus 

și ne rugăm în tristețe.  
 

Vinerea 
Mare

Preotul coboară tru-
pul lui Hristos de pe 

cruce și scoate Sfântul 
Epitaf, care reprezintă 
mormântul lui Hristos. 

Cântăm Prohodul Dom-
nului, al cărui subiect 

este trista călătorie a lui 
Iisus. Apoi, înconjurăm 
biserica în procesiune 

funebră.



Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape. Cu cunună de 
spini s-a încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă s-a îmbrăcat Cel ce 

îmbracă cerul cu nori. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. 
Cu piroane s-a pironit Mirele Bisericii. Cu sulița s-a împuns Fiul Fecioarei.  

Închinămu-ne patimilor Tale, Hristoase. Arată-ne nouă și mărită Învierea Ta!
 - Joia Mare -
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Colorați florile 
de pe mormântul 

lui Iisus. 

RUGĂCIUNE
Iosif cel cu bun chip, de 

pe lemn luând prea curat 
trupul Tău, cu giulgiu 

curat înfășurându-l și cu 
miresme, în mormânt nou 

îngropându-l, l-a pus.  
- Vinerea Mare - 

(Tropar)

RUGĂCIUNE
Cămara Ta, Mântuitorul meu, 

o văd împodobită. 
Și îmbrăcăminte nu am ca să 

intru într-însa. 
Luminează-mi haina sufletului 
meu, dătătorule de Lumină, și 

mă mântuiește. 
- Lunea și Marțea Mare - 

(Luminândă)



Introducere:

Lectură biblică:

Rugăciune:

Repere:

Activitate:

Săptămâna Mare (Săptămâna Patimilor)
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă semnificația slujbelor din cursul 
Săptămânii Mari. (Observați că, datorită anticipației pe 
care o simțim față de slujbele din ziua următoare, în mod 
tradițional le sărbătorim seara dinainte.)

Săptămâna Mare este ultima săptămână în care ne pregătim pentru cea mai importantă zi din 
calendarul creștin, Paștele. Ne reamintim ce a făcut Iisus pentru a se pregăti pentru Învierea 
Sa. Suntem martori la Cina cea de Taină, în care Acesta le vorbește ucenicilor Săi despre 
trădarea, chinuirea, răstignirea, și îngroparea Sa. Suferim în momentul când Își dă sufletul și 
cerul se întunecă, catapeteasma templului se rupe și pământul se cutremură. Iisus a încercat 
să ne învețe să ne iubim unii pe alții cu umilință. Îl onorăm în Săptămâna Mare la toate slujbele, 
în timp ce ne pregătim de Sfânta Înviere. Săptămâna Mare ne reamintește că esența credinței 
noastre constă în faptul că Iisus și-a dat viața pentru noi, pentru a ne mântui și a ne da viață 
veșnică.

Răstignirea lui Iisus 
“Iisus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!»... Sus a strigat cu glas tare: «Tată, în mâinile Tale 
Îmi încredințez duhul!» Și când a zis aceste vorbe Și-a dat duhul.”  Luca 23:34-46

“Sutașul, și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele 
întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare, și au zis: «Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumne-
zeu!»”  Matei 27:54

•  Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită. Și îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. 
Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de Lumină, și mă mântuiește.

 - Lunea și Marțea Mare (Luminândă) -
•  Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape. Cu cunună de spini s-a 

încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă s-a îmbrăcat Cel ce îmbracă cerul cu nori. 
Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. Cu piroane s-a pironit Mirele 
Bisericii. Cu sulița s-a împuns Fiul Fecioarei. Închinămu-ne patimilor Tale, Hristoase. Arată-ne 
nouă și mărită Învierea Ta! 

 - Joia Mare -
• Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu  
 miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus.
 - Vinerea Mare (Tropar) -

Lunea Mare – Parabola smochinului neroditor ne învață că unii oameni nu au credință adevărată, 
sunt goi înăuntru și au nevoie de ajutor.

Marțea Mare – Parabola celor cinci fecioare care L-au urmat pe Iisus și cinci care nu L-au 
urmat. Spuneți copiilor că se cântă un imn special, Cântarea Casianei. 

Miercurea Mare – Picioarele lui Iisus sunt spălate cu mir. Noi primim Taina Sfântului Maslu de la 
preotul nostru. 

Joia Mare – Iisus sărbătorește Cina cea de Taină cu ucenicii Săi și ne dă Taina Sfintei 
Împărtășanii. Apoi se duce în Grădina Ghetsimani să se roage și să se pregătească pentru 
răstignirea Sa. Ascultăm pericopele evanghelice despre ultimele ore ale lui Iisus. Preotul iese din 
altar cu crucea lui Iisus și ne rugăm în tristețe.  

Vinerea Mare – Preotul coboară trupul lui Hristos de pe cruce și scoate Sfântul Epitaf, care 
reprezintă mormântul lui Hristos. Cântăm Prohodul Domnului, al cărui subiect este trista călătorie a 
lui Iisus. Apoi, înconjurăm biserica în procesiune funebră.

Sâmbăta Mare – Iisus a fost înmormântat și suntem triști. Cu toate acestea, încet, starea noastră 
începe să se schimbe pentru că știm că vine Învierea.

Cereți copiilor să coloreze florile de pe mormântul lui Iisus.
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