
Doamne,
Îți mulțumesc că ai găsit o cale ca să pot fi iertat! Îți mulțumesc pentru Fiul Tău, Isus, care a 
luat pedeapsa pe care o meritam! 
Amin. 

Pe când mâncau (prefă-te că mănânci),  

Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat (ține palmele ridicate și privește în sus)  

a frânt-o (prefă-te că rupi pâine) 

şi le-a dat (prefă-te că împarți pâinea cu alții),  

zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu  

(coboară degetele arătătoare pe conturul corpului tău).”  

Marcu 14:22 (VDC) 

Isus le-a spus ucenicilor Săi să-și amintească de El când mănâncă pâinea. El vrea ca noi să ne 
amintim că El Și-a dat trupul și sângele Său pe cruce. El a murit de bunăvoie pentru a primi 
pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât noi să putem fi iertați.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestirea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

Isus a mâncat această ultimă masă cu ucenicii Săi pentru a le arăta ce se va întâmpla la 
cruce. În curând, Isus urma să-Și dea propria viață pentru a mântui mulți oameni. Isus Își va 
vărsa de bunăvoie propriul Său sânge, murind pentru ca păcatele noastre să fie iertate.

• Ce a spus Isus despre pahar? (Isus a spus că băutura simboliza sângele Lui, care urma să fie 
vărsat pentru iertarea păcatelor.)

• Ce le-a spus Isus ucenicilor Săi despre pâinea de la masă? (Isus a spus că pâinea era trupul 
Său. Acesta a fost dat pentru ei.)

Cere-i copilului să spună din nou povestirea. Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Matei 26:14-16; Ioan 13:26-30; Marcu 14:12-26
Ultima cină
Cina cea de taină

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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