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I. Jocul de început 

Pentru jocul de astăzi, trebuie să vă gândiți la un obiect sau un personaj pe 
care copiii l-au văzut în lecția anterioară. Să aveți pregătit și un al doilea sau al 
treilea obiect/personaj, în cazul în care copiii îl ghicesc pe primul foarte 
repede. Apoi, spuneți copiilor că trebuie să ghicească obiectul/personajul ales 
de dvs., punându-vă întrebări la care puteți răspunde doar cu da sau nu. Aveți 
grijă ca fiecare copil să aibă ocazia să pună cel puțin câte o întrebare.  Pentru 
acest joc, puteți de asemenea să vă gândiți la un personaj din Biblie sau la 
unul dintre copiii din grupa dvs. Menționați copiilor de la început dacă cel la 
care v-ați gândit este obiect sau personaj. 

 

II. După povestirea biblică prezentată de Pastorul Cornel 

Întrebarea 1: Pentru această întrebare, copiii trebuie să aibă pregătită o coală de hârtie şi 

ceva de scris. De data aceasta vor scrie sau desena, cei care nu ştiu să scrie, răspunsul şi îl 

vor arăta spre cameră toţi în acelaşi timp. Întrebarea este: „Din ce este compusă Cina 

Domnului?” Asigurați-vă că toți copiii au înțeles că pâinea simbolizează Trupul Domnului 

Isus și rodul viței simbolizează sângele Domnului Isus. 

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare, dar de data aceasta spuneți-le copiilor că trebuie să 

răspundă folosind propriile lor cuvinte. Întrebarea este: „Ce reprezintă Cina Domnului și de 

ce o sărbătorim?” Asigurați-vă că toți copiii înțeleg că Cina Domnului o luăm ca să ne 

amintim de moartea Domnului Isus. 

Întrebarea 3: Puneți a treia întrebare: Cine se poate împărtăși? Copiii pot răspunde printr- 

un desen sau prin cuvintele lor.  

III. După aplicația prezentată de Florentina 

Întrebarea 1: Întrebarea este: „Cum trebuie să fie luată Cina Domnului?” Asigurați-vă că toți 

copiii au înțeles că Cina Domnului trebuie luată cu inima curată. 

Întrebarea 2: Puneți a doua întrebare și  spuneți-le copiilor că trebuie să răspundă folosind 

propriile cuvinte. Întrebarea este: „Ce înseamnă că ne cerem iertare de la Dumnezeu?” 

Asigurați-vă că toți copiii înțeleg că a ne cere iertare nu înseamnă să spunem doar cu gura, ci 

să ne pară cu adevărat rău că am făcut un lucru greșit și să ne corectăm. 

  

Rugați-vă împreună cu copiii. 

 


