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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe şi să înţeleagă că Petru şi alţi 

ucenici au participat la ultima cină cu Domnul Isus şi au  

învăţat astfel semnificaţia Cinei Domnului.  

 

TEXT BIBLIC: 

 1 Corinteni 11:23-28 

VERSETUL BIBLIC: 

1 Corinteni 11:26 
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JOC INTRODUCTIV: 

Spuneţi copiilor: Astăzi vom juca un joc nou pe care îl vom 

numi ,,Să ne amintim de…’’  De aceea eu voi scoate pe rând 

din pungă câteva obiecte, iar voi veţi spune de ce vă amintiţi 

sau la ce vă gândiţi când vedeţi acele obiecte.  

Scoateţi întâi sticla goală de apă şi întrebaţi: La ce vă gândiţi                 

când vedeţi această sticlă? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune  

posibil că se gândesc că le este sete.  

Scoateţi apoi hârtia sau cutia goală de bomboane şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi această 

hârtie/cutie de bomboane? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la ziua lor de 

naştere.  

Scoateţi apoi o farfurie pentru petrecere sau o poză cu un tort şi întrebaţi: La ce vă gândiţi 

când vedeţi această farfurie sau tort? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gân-

desc la o  

petrecere.  

Scoateţi apoi cutia de medicamente şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi această cutie de  

medicamente? Lăsaţi copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la un om bolnav.  

Scoateţi apoi un colac de baie şi întrebaţi: La ce vă gândiţi când vedeţi acest colac de baie? Lăsaţi 

copiii să răspundă. Copiii vor spune că se gândesc la vacanţă.  

Procedaţi la fel cu toate celelalte obiecte pe care le aveţi în pungă şi de fiecare dată lăsaţi copiii să 

răspundă la ce se gândesc ei când văd acel obiect.  

 

ATENŢIE: 

Biscuiţii îi lăsaţi în pungă până la sfârşitul prezentării lecţiei biblice. La finalul acestui moment, 

scoateţi din pungă o pâine şi un pahar şi întrebaţi pe copii la ce se gândesc ei când văd  

pâinea şi paharul. Probabil unii vor răspunde corect că se gândesc la Cina Domnului, alţii poate 

vor spune altceva. Nu le daţi dvs. încă răspunsul, ci spuneţi:  

Aceste două obiecte—pâinea şi paharul– ne amintesc despre un moment important din viaţa Domnu-

lui Isus, despre care toţi creştinii îşi amintesc cel puţin o dată pe lună. Despre aceasta dorim să vor-

bim şi să ne amintim astăzi.  

 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia copiilor şi 

să introducă tema lecţiei, anume că Isus a luat Cina cu ucenicii Săi înainte 

să fie răstignit. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi câteva obiecte pe care să le puneţi într-o pungă, dar nu transpa-

rentă, precum: o hârtie sau o cutie goală de bomboane, o farfurie pentru 

petrecere sau o poză cu un tort, o sticlă goală de suc sau apă, o lingură, 

o cutie de medicamente, o căciulă groasă, o floare de primăvară –dacă e 

posibil, un glob pentru bradul de Crăciun, un colac de baie etc. O pungă 

cu biscuiţi, pentru fiecare copil un biscuite. La final puneţi o pâine şi un 

pahar. 

 

MATERIALE: 

 Pungă de culoare 

închisă 

 Hârtie sau o cutie 

goală de bomboane 

 Farfurie pentru pe-

trecere sau o poză cu 

un tort 

 Sticlă goală de suc 

sau apă 

 Lingură 

 Cutie de medica-

mente 

 Căciulă groasă 

 Floare de primăvară 

–dacă e posibil sau 

un glob de Crăciun 

 Colac de baie etc.  

 O pâine  

 Un pahar 

 O pungă cu biscuiţi, 

pentru fiecare copil 

câte un biscuite 
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OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă Cina Domnului, ce simbolizeaza pâinea şi 

vinul şi de ce este important să facem acest lucru. 

 

TEXTUL BIBLIC: 

  1 Corinteni 11:23-28 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Aduceţi la lecţie o pâine şi un pahar. Desigur vor fi cele pe care le folosiţi şi la 

lecţia introductivă.  Păstrați-le ascunse până le folosiţi la prezentarea lecţiei 

biblice. 

INTRODUCERE ÎN PREZENTAREA LECŢIEI: 

 Organizaţi grupe de câte cinci copii. 

 Daţi fiecărui copil câte o hârtie şi un creion.   

 Fiecare grup trebuie să aibă şi o Biblie. 

 Indicaţi textul sau chiar textele biblice din care să citească copiii în grup: Matei 26:26-29 şi 

Marcu 14:22-25. De asemenea, puteţi cere unui grup să citească din Matei 26:26-29, iar altui 

grup să citească din Marcu 14:22-25. 

 Lăsaţi copiii să citească în grupuri textele. Un copil citeşte cu voce tare tot textul sau fiecare  

      copil va citi pe rând câte un verset, apoi fiecare copil îşi va nota pe hârtie ideile pe care le extrag  

      ca grup din text.  

 În timp ce copiii citesc şi notează, aşezaţi frumos pe o masă o faţă de masă, o vază cu flori, iar  

pe o farfurie o pâine şi alături un pahar.  

 Provocaţi o discuţie cu copiii, pe baza unor întrebări precum: 

 Când se petrece acţiunea povestirii? 

 Care sunt personajele din povestirea biblică? 

 Pe cine a invitat Isus la Cină? 

 Ce au făcut Isus şi ucenicii la întâlnirea de la Cină? 

MATERIALE: 

 Pâine 

 Pahar 

 Lichid ca un vin 

 Biblii –una de 

grup 

 Faţă de masă 

 Farfurie 

 O vază cu flori 

 Biscuiţii din punga 

de la lecţia intro-

ductivă 

 Foi –una de copil 

 Creioane– unu de 

copil 

PREZENTAREA LECŢIEI: 

 Vă amintiţi de Petru, nu? Ucenicul şi bunul prieten al  

Domnului Isus. Petru a trăit alături de Domnul Isus în ultimii trei ani 

din viaţa lui Isus şi a fost alături de El pretutindeni. L-a văzut pe Domnul făcând mi-

nuni, a fost cu El când îi învăţa pe oameni... Ştiţi, Domnul Isus a fost cu ucenicii Săi tot 

timpul în cei trei ani. Au  

mâncat împreună, au dormit în acelaşi loc, s-au rugat împreună, au călătorit împreună,  

şi-au împărtăşit trăiri, experienţe, au fost prieteni foarte buni etc.  

 Dar acum Isus se urcase deja la tatăl Său. Petru şi ucenicii ştiau că El este în  

continuare cu ei prin Duhul Său, dar asta era ceva nou pentru Petru şi pentru ucenici  

deoarece  ei nu mai puteau să Îl vadă pe Isus ca înainte, ci doar să Îl simtă în inima şi în viaţa lor.   

Parcă îl văd pe Petru cum îşi aminteşte de tot ceea ce s-a întâmplat cu puţin timp în urmă când în 

seara de joi, înainte ca el să se lepede de Domnul Isus şi ca Domnul să fie răstignit, Isus a pregătit o 

masă specială pentru Petru şi pentru ucenici, ceva special care să le amintească mereu de dragostea 

Lui, o cină.   

ATENŢIE:  

Vorbiţi cu păstorul înainte despre 

ce permite şi ce nu permite 

 biserica dvs. în legătură cu Cina 

Domnului, astfel încât învăţătura 

dvs. să fie potrivită cu învăţătura 

oferită de biserica dvs. 



                                                                                                    PETRU IV (Să ne amintim de Cina Domnului) Şcolari    4  

www.KIDZROMANIA.com 

 Domnul Isus dorea mult să fie singur cu ucenicii şi să petreacă împreună câteva clipe  

mai deosebite. Ştia că se apropie momentul morţii Lui, de aceea a pregătit o masă frumos aranjată ca 

această masă  frumoasă pe care am aranjat-o. Arătaţi spre masa pe care aţi aranjat-o frumos în timp 

ce copiii lucrau. Apoi  Domnul Isus i-a invitat pe toţi ucenicii la cină. Dacă nu sunt foarte mulţi co-

pii la grupă, invitaţi-i şi  pe ei să vină în jurul mesei aranjate de dvs. 

 După ce au mâncat şi au vorbit, Domnul Isus a luat o pâine şi, după ce S-a rugat, a rupt-o în 

bucăţi mici şi a împărţit-o  ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Luaţi pâinea 

pe care aţi adus-o la clasă şi rupeţi-o în bucăţi, apoi puneţi-o pe masa frumos ornată într-o farfurie. 

Voia astfel ca ei să îşi amintească ori de câte ori aveau să mănânce pâinea că El Şi-a dat trupul ca 

jertfă pentru păcatele lor. Apoi Domnul Isus a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a 

dat ucenicilor să bea din el zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu care se varsă pentru 

mulţi pentru iertarea păcatelor.’’ Luaţi paharul cu ceva care să semene a vin pe care l-aţi adus la 

clasă apoi puneţi-l pe masa frumos ornată. Voia astfel ca ei să îşi amintească ori de câte ori aveau să 

bea că El Şi-a dat sângele, adică a murit, pentru păcatele lor.  

 Cina Domnului a fost un simbol pentru Petru şi ucenici şi este un simbol şi pentru noi, azi, 

ca să ne amintească mereu de jertfa Sa şi de speranţa mântuirii. După moartea şi învierea Domnului 

Isus, în biserica creştină s-a păstrat şi se păstrează şi astăzi acest obicei când credincioşii vin la părtă-

şie şi îşi amintesc de jertfa Domnului Isus la Cina Domnului. Vedem acest lucru şi din scrierile lui 

Pavel din 1 Corinteni 11:23-28 care spune astfel: (Lăsaţi ca unu sau doi copii să citească tare textul 

din 1 Corinteni 11:23-28) 

 

,,Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a 

fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, 

mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomeni-

rea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou 

în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea 

Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnu-

lui în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, 

pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.’’ 

 

CONCLUZIE: 

 De ce luăm noi Cina Domnului în biserică? Spre pomenirea jertfei lui Isus. Pavel spune că 

fiecare creştin, care participă la Cina Domnului, trebuie să ia Cina Domnului cu responsabilitate.  

Aceia trebuie să fie într-o relaţie de părtăşie cu Dumnezeu şi de pace cu semenii lui, de ascultare de 

Dumnezeu etc. 

 Strângeţi masa improvizată, pâinea şi paharul, şi puneţi totul în punga folosită la 

lecţia introductivă. Atunci găseşte în ea o surpriză:punga cu biscuiţi. Când veţi găsi biscui-

ţii, spuneţi:  

  A, uitaţi ce am aici pentru voi! Am găsit o pungă cu biscuiţi. Atunci veţi împărţi bis-

cuiţii, unul de copil. Aceşti biscuiţi îmi amintesc mie despre perioada când eram foarte mic   

şi mama îmi răzuia măr cu biscuite. La fel pâinea şi paharul cu vin ne amintesc nouă, creşti-

nilor, de jertfa Domnului Isus şi de faptul că doar prin El putem fi mântuiţi. Doar Domnul 

Isus ne poate ierta de orice păcat. El vrea să nu uităm că acest lucru se poate doar prin El. 
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Înainte de lecţie, tăiaţi cu foarfeca bucăţile de verset biblic, secţionat 

ca mai jos, şi prindeţi-le cu un ac de siguranţă de pălării/căciuli. 

 Pentru că … ori de câte ori... mâncaţi din pâinea aceasta... şi beţi 

din paharul acesta… vestiţi moartea Domnului..., până va veni El… 

1 Corinteni... 11:26 

 Faceţi două asemenea seturi pentru joc. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

 Luaţi un set de 8 pălării cu părţile versetului biblic în ordine.  

 Chemaţi în faţă 12 copii. 

 Puneţi pe capul lor câte o căciulă cu părţi din versetul biblic, dar să fie în ordinea corectă. 

 Repetaţi împreună de câteva ori versetul.  

 Scoateţi din când în când câte o căciulă cu părţi din verset şi spuneţi versetul întreg chiar şi acea/

acele părţi lipsă.  

 La final toţi copiii vor şti deja versetul biblic pe de rost. 

JOC: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe.  

2. Alegeţi doi lideri care să supravegheze fiecare echipă şi să ţină scorul. 

3. Din fiecare echipă vor veni în faţă câte 8 copii. Cei 8 copii din echipa A se vor aşeza în faţa gru-

pei B, iar cei 8 copii din echipa B se vor aşeza în faţa  grupei A. 

4. Cei 8 copii din fiecare echipă îşi vor pune o pălărie pe cap, apoi se vor aşeza la întâmplare în faţa 

grupei adverse. La fel, şi în acelaşi timp, vor proceda şi ceilalţi.  

5. Echipele adverse vor striga numele copiilor purtători de pălării, să se deplaseze acolo unde le este 

locul pentru a reface corect versetul biblic. 

6. Când versetul a fost pus corect în ordine, toată echipa recită versetul în cor.  

7. Liderul fiecărei echipe va acorda punctele. Grupa care a terminat prima de pus pălăriile în ordine 

şi a spus corect versetul, va primi 100 de puncte. Cealaltă grupă primeşte 50 de puncte.  

8. Liderul fiecărei echipe aduce în faţă alţi copii şi se va proceda la fel.  

9. Jocul se poate juca de câteva ori, dar de fiecare dată copiii vor repeta versetul biblic. 

10. La sfârşit, liderii fiecărei grupe vor calcula punctele şi se anunţă punctajul.  

11. Echipa cu cel mai mare punctaj câştigă.  

 

 

 

 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 Cariocă 

 16 Căciuli/pălării 

 16 Ace de siguranţă 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu şi  

degajat, prin metoda joc. 

Pentru că, ori de           

câte  ori mâncaţi din pâi-

nea aceasta şi beţi din pa-

harul acesta, vestiţi moar-

tea Domnului, până va 

veni El. 

1 Corin-
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viata lor cele învăţate despre Cina Domnului. 

ATENŢIE. POate unii copii nu pot lua cina dar ei tr sa aplice să fie mulţumiti lui 

D ptr ce a facut El.  

MATERIALE: 

 Vezi secţiunea 

Lucru Manual 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ şi INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Aplicaţia Practică va coincide cu secţiunea Lucru Manual. 

2. După ce veţi fi făcut felicitarea, puneţi câteva întrebări copiilor precum: 

 De ce este important să păstrăm şi astăzi Cina Domnului? 

 De ce este important să ne rugăm înainte de a lua Cina şi să fim într-o bună  

 relaţie cu Dumnezeu şi cu semenii noştri etc.? 

 Ce vrea Domnul Isus să ne amintim prin Cina Domnului? 

3.      La final, aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire.  

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre ce înseamnă Cina Domnului şi trebuie să  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ : 

 Faceţi o copie xerox cu întrebările, pag. 12. 

 Faceţi copii xerox peşti, pag.13. Trebuie să aveţi atâţia peşti câte 

       întrebări aveţi. 

 Tăiaţi întrebările. 

 Pe fiecare peşte prindeţi cu o agrafă de birou sau lipiţi întrebările.  

 Să aveţi paisprezece peşti, câte întrebări vă oferim noi, pag. 12. 

 Faceţi o undiţă astfel: legaţi de un băţ, o aţă de croşetat, să fie rezis-

tentă, şi la capăt legaţi un magnet. 

 Puneţi fiecărui peşte în gură o agrafă de birou din metal.  

 Faceţi rebusul pe tablă. Pentru a nu avea probleme cu încadrarea lui 

       pe tablă, urmăriţi imaginea alăturată şi faceţi întâi pătratele colorate  

       în galben, apoi pe celelalte.  

MATERIALE: 

 Copii xerox între-

bări, pag. 12 

 Copii xerox peşti, 

pag. 13 

 Agrafe de birou din 

metal 

 Aţă de croşetat 

 Un băţ 

 Magnet 

 Cariocă 

 Tablă/ Copii xerox 

rebus, pag. 14 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1.  Faceţi pe tablă un rebus aşa cum l-am făcut noi. Dacă nu, puteţi să daţi fiecărui copil un  

 rebus, pag. 14,  şi fiecare va completa individual în timpul jocului.  

2. Chemaţi pe rând fiecare copil să pescuiască un peşte, încercând să atingă cu magnetul 

 agrafa din metal din gura peştelui de hârtie. 

3.  Peştii se pot afla fie răspândiţi pe o masă, fie într-un lighean, sau chiar într-o piscină de 

 plastic, dacă aveţi.  

4.  Când peştele a fost prins, copilul va citi întrebarea prinsă pe peşte apoi va trebui să răspundă

 toată clasa.   
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5. Când s-a răspuns corect, copilul care a prins peştele şi a citit întrebarea va indica  unde 

 trebuie să fie pus răspunsul în rebus: numărul şi vertical sau orizontal.  

6.  ATENŢIE: 

 Nu fiţi dezamăgiţi când copiii nu ştiu să răspundă. Fiţi mai degrabă pozitivi, 

încurajându-i pe copii cu afirmaţii precum: ,,Nu-i nimic, data viitoare va fi mai 

bine!’’ sau ,,Cred că ştiţi, dar aţi uitat acum.’’ 

 · Scopul jocului recapitulativ nu este acela de a testa cunoştinţele copiilor, ci acela 

de a-i încuraja pe copii să păstreze învăţătura biblică din timpul orei. 

ORIZONTAL: 

1. Ce a spus Isus că reprezintă pâinea de la Cina Domnului? TRUPUL 

4. Care este al şaptelea cuvânt din versetul biblic? MÂNCAŢI 

7. Cum s-a numit ucenicul care sigur cu a lipsit la cină? PETRU 

9. Din ce carte biblică vine versetul biblic învăţat? CORINTENI 

10. Cine a scris textul biblic despre Cina Domnului pe care l-am citit eu (învăţătorul)? PAVEL 

11. Cu cine a petrecut Domnul Isus când a luat ultima Cină înainte de a fi răstignit? UCENICII 

12.  Despre ce ne aminteşte Cina Domnului? ISUS 

 

VERTICAL: 

8. Care este capitolul la care se află versetul biblic? În litere. UNSPREZECE 

6. Unde ni se relatează despre Cina Domnului. BIBLIE 

2. Ce este Cina Domnului? SIMBOL 

5. Când a luat Domnul Isus ultima cină cu ucenicii Săi? JOIA 

1. Ce a spus Isus că reprezintă paharul cu vin de la Cina Domnului? SÂNGELE 

10. De ce luăm noi Cina Domnului în biserică? POMENIRE 

3.  Despre ce moment din viaţa Domnului Isus ne amintesc pâinea şi paharul  cu vin?  

 MOARTEA 

Întrebările cu răspunsuri DOAR PENTRU ÎNVĂŢĂTORI. 
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OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l 

ia acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pag. 9 , una de  

       copil. 

 Faceţi copii xerox, pag. 10,  

      una la 6 copii. Decupaţi. 

 Faceţi copii xerox, pag. 11,  

       una la  doisprezece copii.   

       Decupaţi câte o imagine 

      pentru fiecare copil. 

 

MATERIALE: 

 Copie  pag.9-11 

 Foarfece 

 Creioane colorate 

 Lipici 

     ATENŢIE: 

    Uneori copiii nu înţeleg foarte  

 bine ce şi mai ales cum trebuie să facă. 

Lucraţi încet cu ei şi cu răbdare, 

încurajându-i mereu să facă ei ceea ce 

trebuie făcut. Nu îi certaţi şi nu îi grăbiţi 

dacă sunt mai neîndemânatici,  

     dimpotrivă fiţi blânzi cu ei şi  

răbdători. 

 Î

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Copiii vor colora imaginea de la pag. 9. 

2. Copiii vor îndoi pagina spre interior lăsând imaginea la exterior,  

       imag. 1. 

3. Copiii vor deschide felicitarea şi vor lipi în interior sticker-ul de 

la   

      pag. 10  cu scrisul  ,,Sunt recunoscător lui Isus pentru că…’’ pe 

care 

      îl vor fi colorat înainte, vezi imag. 2. 

4.    Copiii vor lipi în interior un sticker la alegere de la pag. 11, 

       pe care îl vor fi colorat înainte, vezi imag. 2. 

5. Copiii vor scrie pe felicitare în interior unul sau mai multe lucruri  

       pentru care Îi sunt recunoscători lui Isus. 

Lipiţi şi  

coloraţi 

INTERIOR 
2. 

Lipiţi şi  

coloraţi 

Coloraţi  

şi îndoiţi 

EXTERIOR 1. 
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Îndoiți aici 

LUCRU MANUAL: 
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LUCRU MANUAL: 
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LUCRU MANUAL: 
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Orizontal 1: Ce a spus Isus că reprezintă pâinea de la Cina Domnului?  

 

Orizontal 4: Care este al şaptelea cuvânt din versetul biblic?  

 

Orizontal 7: Cum s-a numit ucenicul care sigur cu a lipsit la cină?  

 

Orizontal 9: Din ce carte biblică vine versetul biblic învăţat?  

 

Orizontal 10: Cine a scris textul biblic despre Cina Domnului pe care l-am citit eu (învăţătorul)?  

 

Orizontal 11: Cu cine a petrecut Domnul Isus când a luat ultima Cină înainte de a fi răstignit?  

 

Orizontal 12: Despre ce ne aminteşte Cina Domnului?  

 

Vertical 8: Care este capitolul la care se află versetul biblic? În litere.  

 

Vertical 6: Unde ni se relatează despre Cina Domnului.  

 

Vertical 2: Ce este Cina Domnului?  

 

Vertical 5: Când a luat Domnul Isus ultima cină cu ucenicii Săi?  

 

Vertical 1: Ce a spus Isus că reprezintă paharul cu vin de la Cina Domnului?  

 

Vertical 10: De ce luăm noi Cina Domnului în biserică?  

 

Vertical 3: Despre ce moment din viaţa Domnului Isus ne amintesc pâinea şi paharul  cu vin?  

  

ÎNTREBĂRI JOC RECAPITUALTIV pentru COPII: 
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JOC RECAPITUALTIV: 
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REBUS JOC RECAPITUALTIV : 

REBUS 

REBUS 
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Pentru că, ori de  câte  ori mâncaţi 

din pâinea aceasta şi beţi din paharul 

acesta, vestiţi moartea Domnului, pâ-

nă va veni El. 

1 Corinteni 11:26 
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