Intrarea lui Isus
în Ierusalim
Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruş, neîncălecat de nimeni până atunci. Oamenii ieşeau
înaintea Lui şi-I strigau: ,,Osana!’’ şi ,,Binecuvântat este Împăratul!’’ Isus a fost primit ca un împărat.
Erau acolo însă şi câţiva farisei. Ei ar fi vrut să-i oprească pe oameni, ca să nu mai strige aşa. Dar
Isus le-a răspuns că, dacă oamenii vor tăcea, pietrele vor striga. Apoi, când S-a apropiat de cetate şi a
văzut-o, Isus a plâns pentru ea, deoarece Isus cunoştea viitorul ei.

Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!
Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte! Luca 19:38

Găseşte umbra!

Cum L-au primit
oamenii pe Isus
în Ierusalim?

Găseşte o frunză asemănătoare
cu cea desenată, preseaz-o şi apoi
lipeşte-o aici în chenar.

Lecţia 22
Intrarea lui Isus în Ierusalim
Text biblic: Luca 19: 28-44.
Verset cheie: Luca 19:38
Scopul lecţiei: Copiii vor descoperi semnificaţia intrării Domnului Isus în Ierusalim.
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul citeşte împreună cu copiii despre intrarea triumfală
a Domnului Isus în Ierusalim. Apoi discută despre acest subiect, pornind de la câteva întrebări (grupele
şcolare):
Î. De unde ştia Isus unde vor găsi ucenicii măgăruşul legat? (30)
R. Isus este Fiul lui Dumnezeu. El cunoaşte viitorul.
Învăţătură: Ştie Isus ce se întâmplă în viaţa ta?
Î. Au primit ucenicii măgăruşul, aşa cum spusese Isus?
R. Da. Pentru că ceea ce zice El, aceea se face. (35)
Învăţătură: Eşti gata să dai şi tu ceva Domnului? –Un ban la colecta bisericii, o bucată de pâine unui
sărman, etc.
Î. De ce se purtau oamenii astfel cu Isus, când a intrat în Ierusalim?
R. Credeau că vine să fie Împărat. Nu ştiau că Împărăţia Lui nu era pe pământ. (38)
Învăţătură: Îl lauzi şi tu pe Domnul Isus sau te porţi precum fariseii? Îl consideri şi tu Împărat?
Î. De ce a plâns Isus pentru cetate?
R. Pentru că ştia ce vremuri grele vor veni peste ea.(42-44)
Învăţătură: Când se uită Isus la tine se bucură de ceea ce vede sau se întristează?
Sugestie: La grupele preşcolare, învăţătorul povesteşte lecţia cu ajutorul unor păpuşi confecţionate din
hârtie sau din plastilină. Copiii pot participa şi ei mutând păpuşile din loc în loc.
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
,,Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!’’
Luca 19:38
b. Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
Acest verset este un cântec de bucurie adresat lui Isus.
A binecuvânta – a lăuda, a slăvi pe Dumnezeu.
Cel ce vine în Numele Domnului – Isus, Fiul lui Dumnezeu.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
Adevărat sau fals că:
• Isus a intrat în Ierusalim călare pe un cal.
• Ucenicii au căutat mult până au găsit un măgăruş.
• Proprietarii măgăruşului l-au lăsat să fie dus la Isus.
• Oamenii au aşternut haine şi flori înaintea lui Isus.
• Fariseii se bucurau de ceea ce vedeau şi auzeau.
• Isus a plâns pentru cetate.
III. Concluzie
Isus a intrat în Ierusalim acum două mii de ani. Astăzi Domnul Isus vrea să intre în viaţa ta. Vrei să fie
Împăratul vieţii tale? Îi strigi şi tu Osana (mântuieşte)? Nu uita că ceea ce hotărăşti astăzi, înseamnă
viitorul tău de mâine.

