
În fiecare zi a Săptămânii Mari, avem câte o slujbă (sau mai multe) pe care le prăznuim împreună ca si̦ 
cresțini ortodocsi̦. Luând parte la aceste slujbe, îi puteti̦ încuraja pe copii să “vâneze” lucrurile sau 
momentele cuprinse în acest ghid. Aceste pagini se pot imprima, se pot tăia în două, apoi pot fi 
stivuite si̦ capsate. În mod voit nu au fost numerotate, astfel încât dumneavoastră puteti̦ adăuga 
pagini cu slujbe care nu sunt incluse aici, sau puteti̦ scoate pagini cu slujbe la care nu veti̦ putea să 
luati̦ parte. Încurajati̦-i pe copii să urmărească slujba cu aceste ghiduri, încercuind simbolul atasa̦t 
fiecărui articol, o dată observat. (Pentru aceasta pot fi folosite creioane colorate, carioci, abti̦bilduri, 
sau altă metodă potrivită familiei voastre.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce s ă  vedem  în Săptămâna Mare 
   Această Cărticică este a (lui): 

 
______________________________ 

 
 
 

Alcătuire a Departamentului pentru Educati̦e Cresțină Ortodoxă Antiohiană, Aprilie 2019 
Text tradus  cu  îngăduinta̦  doamnei Kristina Garret Wenger  

 
 



Floriile. Liturghia  Intrării în  Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. 
 
Caută icoana Praznicului de astăzi  👀 

Unduiesțe o ramură de salcie/ palmier/ cruce din ramuri de palmier   ⸙ 
Ascultă citirea Apostolului, ce ne spune să ne bucurăm pururea întru Domnul  ✉ 
Ascultă citirea Evangheliei despre Intrarea plină de slavă a lui Hristos în Ierusalim   📜 
Spune Crezul ◯ 
Cântă Maicii Domnului: “De tine se bucură, ceea ce esți plină de har…”    🎵 
Spune “Tatăl Nostru …” ◯ 
Primesțe Sfânta Împărtăsa̦nie 🍷 
Cânt ă  “Fie numele Domnului binecuvântat de acum si̦ până în veac” 🎵 
Cânt ă  “Osana! Bine este  cuvântat  Cel ce vine întru numele Domnului!” (numără, de câte ori?) 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
 

 
 
 
 
Denia Zilei de Luni (Duminic ă  Seara):  
 
Cântă Aleluia (numără, de câte ori?)  🎵 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Ascultă cei 6 Psalmi, unul după celălalt  ▢▢▢▢▢▢ 
Găsesțe icoana Domnului Hristos, Mirele Bisericii 🖼 
Cântă “Iată Mirele vine în miezul nopti̦i” 🎵 

Ascultă citirea Evangheliei despre Hristos si̦ smochinul neroditor  📜 
Ascultă pilda lucrătorilor la vie 👂 
Ascultă despre cum Sfântul Iosif (cel care primise haina în multe culori) ne vorbesțe despre 
Hristos👂 
Cântă “Cămară Ta, Mântuitorule…” Roagă-l pe Hristos să îti̦ înfrumusete̦ze sufletul precum o 
îmbrăcăminte de nuntă🎵 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Fă metanii 🙇🙇🙇 
Închină-te icoanei Mirelui Hristos 💋 



Denia Zilei de  Marti̦  (Luni Seara): 
 
Cântă Aleluia (numără, de câte ori?)  🎵 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Ascultă cei 6 Psalmi, unul după celălalt  ▢▢▢▢▢▢ 
Găsesțe icoana Mirelui Hristos 🖼 
Cântă “Iată Mirele vine în miezul nopti̦i” 🎵 
Ascultă citirea Evangheliei. Hristos spune “Vai” cărturarilor si̦ fariseilor (de câte ori?) 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Ascultă cu ce animal aseamănă Hristos felul în care i-ar fi primit pe evrei, dacă ar fi vrut să vină la 
Dânsul?👂 
Ascultă în ce fel exemplul celor trei tineri ne îndeamnă să ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos👂 
Cântă “Cămară Ta, Mântuitorule…” Roagă-l pe Hristos să îti̦ înfrumusete̦ze sufletul precum o 
îmbrăcăminte de nuntă🎵 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Fă metanii 🙇🙇🙇 
Închină-te icoanei Mirelui Hristos 💋 
 
 
Denia Zilei de Miercuri ( Marti̦  Seara): 
 
Cântă Aleluia (numără, de câte ori?)  🎵 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Ascultă cei 6 Psalmi, unul după celălalt  ▢▢▢▢▢▢ 
Găsesțe icoana Mirelui Hristos 🖼 
Cântă “Iată Mirele vine în miezul nopti̦i” 🎵 

Ascultă citirea Evangheliei în care Hristos le spune ucenicilor despre Patimile Sale  📜 
Ascultă povestirile despre cele două femei care l-au uns cu mir pe Hristos 👂 
Cântă: “Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci”🎵 
Cântă “Cămară Ta, Mântuitorule…” Roagă-l pe Hristos să îti̦ înfrumusete̦ze sufletul precum o 
îmbrăcăminte de nuntă🎵 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Ascultă Cântărea compusă de Cassiani  👂 
Fă metanii 🙇🙇🙇 
Închină-te icoanei Mirelui Hristos 💋 



Taina Sfântului Maslu: 
 
Cântă “O milostive Doamne, ascultă cererea mea si̦ a robilor Tăi ce se roagă Ti̦e (numără, de câte ori?) 

🎵 ⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚
⬚ 

Privesțe cum preotul binecuvintează uleiul, rugându-se asupra lui 👀 

Ascultă sa̦pte citiri din Apostol  ✉✉✉✉✉✉✉ 
Ascultă sa̦pte citiri din Evanghelie  📜📜📜📜📜📜📜 
Rostesțe sa̦pte rugăciuni pentru vindecare   🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 

Privesțe sa̦pte lumânări ce se aprind  🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 
Îngenunchează când preotul ridică Evanghelia si̦ se roagă pentru tine 🙏 
Stai pentru a fi uns cu ulei 🖌 
 
 
 
 
 
 
Liturghia din Marea Zi de Joi: 
 
Ascultă cum e comparat Iuda cu Hristos 👂 
Cântă “Lumina Lină!” 🎵 

Ascultă povestirea despre cum Dumnezeu i-a vorbit lui Moise în glas de tunet  📜 

Ascultă povestirea despre cum Dumnezeu i-a vorbit lui Iov în glas de vijelie  📜 
Ascultă profeti̦a lui Isaia despre cum ne va ajuta Domnul 🔥 
Ascultă citirea Apostolului despre Sfânta Împărtăsa̦nie ✉ 
Ascultă citirea Evangheliei despre Cină cea de Taină 📜 
Spune Crezul ◯ 
Cântă Maicii Domnului: “De tine se bucură, ceea ce esți plină de har…”   🎵 
Spune “Tatăl Nostru …” ◯ 
Primesțe Sfânta Împărtăsa̦nie 🍷 
Cântă “Fie numele Domnului binecuvântat de acum si̦ până în veac” 🎵 
Privesțe rânduiala spălării picioarelor si̦ asțeaptă să fii stropit si̦ tu cu apă sfinti̦tă 👀 



 
Denia celor  Douăsprezece  Evanghelii (Joi seara): 
 

Ascultă cei 6 Psalmi, unul după celălalt  ▢▢▢▢▢▢ 
Cântă Aleluia, Aleluia, Aleluia  🎵 
Ascultă cele douăsprezece citiri din Evanghelie 

📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜 
După fiecare citire din Evanghelie, cântă “Slavă îndelung-răbdării Tale, Doamne, slavă Ti̦e, Doamne, 

slavă Ti̦e!”   𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮 
Privesțe  douăsprezece  lumânări ce se aprind  🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 
Privesțe scoaterea si̦ aducerea Crucii din altar    👀 
Ascultă cum sunt bătute trei cuie  🔨🔨🔨 
Ascultă cântarea “ Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape”  👂 
Ascultă Fericirile. De câte ori auzi “Fericiti̦ cei…”?  👂 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Privesțe cum se întunecă în biserică 👀 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Închină-te la Crucea Mântuitorului Hristos  💋 
Pornesțe spre casă, în tăcere   🙏 
 
 
 
Cele Patru Ceasuri Împărătesți ale Vinerii celei Mari: 
 

3 Psalmi pentru fiecare Ceas Împărătesc   ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢   
1  citire din Vechiul Testament pentru fiecare Ceas Împărătesc  📚  📚   📚   📚 
1 citire din Apostol  pentru fiecare Ceas Împărătesc   🖂   🖂    🖂    🖂 
1 citire din Evanghelie  pentru fiecare Ceas Împărătesc  📜  📜   📜   📜 
De 40 de ori “Doamne Miluie s ̦te”  pentru fiecare Ceas Împărătesc   ▢  ▢  ▢  ▢ 
Îngenunchează când  auzi “ Astăzi s-a spânzurat pe lemn …” 🙏 
Ascultă Fericirile. De câte ori auzi “Fericiti̦ cei…”?  👂 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Spune Crezul ◯ 
 



 
 
Vecernia scoaterii  Sfântului  Epitaf  
 
Privesțe florile ase̦zate împrejurul mormântului  👀 
Ascultă corul cântând despre cum Maica Domnului, Pilat si̦ ceilalti̦ vedeau pătimirile Mântuitorului  👂 
Cântă “Lumina Lină!” 🎵 
Ascultă citirile din Vechiul Testament   📚📚📚 
Ascultă citirile din Apostol si̦ Evanghelie    🖂   📜 
Caută dacă vezi o pânză albă, în care va fi înfăsu̦rat trupul lui Hristos 👀 
Privesțe cum preotul coboară trupul lui Hristos de pe cruce si̦ îl duce deoparte 👀 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Privesțe procesiunea si̦ ase̦zarea Epitafului pe Mormânt   👀 
Simte mireasma mirului de pe Epitaf 👃 
Închină-te la Sfântul Epitaf  💋 
 
 
 
 
Prohodul Domnului Nostru Iisus Hristos: 
 
De câte ori în slujba aceasta auzi vorbindu-se despre Înviere  ? 👂 

⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚⬚ 
Ascultă cei 6 Psalmi, unul după celălalt  ▢▢▢▢▢▢ 
Cântă “Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua…” 🎵 
Cântă Prohodul 🎵 
Simte mireasma apei de trandafiri cu care preotul stropesțe în biserică 👃 
Mergi împreună cu alaiul ce înconjoară biserica în procesiunea Epitafului   👣 
Cântă “Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiesțe-ne pe noi ”🎵 
Intră în biserică trecând pe sub Epitaf  ⛪ 
Ascultă citirile din  Vechiul Testament,  Apostol si̦ Evanghelie   📚  🖂   📜 
Ascultă Canonul Sâmbetei celei Mari 👂 
Apleacă-ti̦ capul în rugăciune 🙏 
Închină-te la Sfântul Epitaf si primeste o floare  💋🌸 
Simte mireasma florilor si̦ a mirului de pe Epitaf   👃 
 



 
 
Liturghia din Sfânta si̦ Marea Sâmbătă: 
Simte mireasma t ă m â ii, în timp ce corul cânt ă  Psalmi  👃 
Ascultă despre cum iadul s-a amărât 👂 
Cântă “Lumin ă  Lină!” 🎵 🎵 
Ascultă despre cum a făcut Dumnezeu lumea👂 
Ascultă povestirea despre Iona👂 
Ascultă povestirea despre cei trei tineri 👂 
Cântă “Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci” 🎵 
Cântă “Câti̦ în Hristos v-ati̦ botezat, în Hristos v-ati̦ si̦ îmbrăcat…” 🎵 
Ascultă citirea din Apostol  🖂 
Privesțe procesiunea cu frunze de laur si̦/ sau petale de flori 👀 
Ascultă citirea din Evanghelie 📜 
Ascultă ce cântare diferită decât de obicei se cântă la Intrarea ce Mare 👂 
Spune Crezul ◯ 
Cântă Maicii Domnului: “De tine se bucură, ceea ce esți plină de har…”   🎵 
Spune “Tatăl Nostru …” ◯ 
Primesțe Sfânta Împărtăsa̦nie 🍷 
Cântă “Fie numele Domnului binecuvântat de acum si̦ până în veac” 🎵 
 
Utrenia si̦ Liturghia Învierii: 
Ascultă Canonul Sâmbetei celei Mari 👂 
Când se face întuneric în biserică, încearcă să vezi lumânarea Părintelui 👀 

Cântă “Veniti̦ de luati̦ Lumină” si̦ aprinde si̦ lumânarea ta 🎵  🕯 
Alătură-te alaiului ce înconjoară biserica 👣 
Ascultă bătaia în usa̦ bisericii si̦ întrebarea “Cine este Acesta Împăratul Slavei?” 👂 
Privesțe cum se deschid usi̦le bisericii pline de lumina 👀⛪ 
Ascultă si̦ răspunde la “Hristos a Înviat” de foarte multe ori 👂 
Ascultă un scurt cuvânt despre bucuria acestei zile si̦ de ce o numim Ziua Domnului 👂 
Cântă “Îngerul a strigat” si̦ “Hristos a Înviat”🎵 
Ascultă citirile din Apostol si̦ din Evanghelie  🖂  📜 
Primesțe Sfânta Împărtăsa̦nie 🍷 
Cântă “Fie numele Domnului binecuvântat de acum si̦ până în veac” 🎵 
Caută ouă rosi̦i si te bucură de Învierea Domnului!  ☦ 
 


