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ŞCOLARI  

SCOPUL LECŢIEI:  Copiii să înveţe că trebuie să aibă credinţă 
în Dumnezeu, însă aceasta nu este suficientă;  trebuie să şi punem 
credinţa noastră în acţiune aşa cum a făcut Rahav. 

TEXT BIBLIC:  Iosua 2:1-21  

VERSET BIBLIC:  Evrei 11:31   

       Eroi cu credinţă VT 

 

    RAHAV   
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PREZENTAREA: 
Învăţătorul:  Bunica, cred că te-ai rătăcit. Noi suntem aici la biserică şi-avem o întâlnire cu  
  copiii.  
Bunica:  Nu, nu, m-am rătăcit. La biserică voiam s-ajung şi eu. Oh! Doar un pic să mă  
  odihnesc c-am tras o spaimă... Oh, dac-aţi şti ce mi s-a întâmplat... 
Învăţătorul: Ce ţi s-a întâmplat, bunica? 
Bunica:  Oh, maică! Un băiat aşa mai mare, arată cu mâna cam cât de mare era,  mi-a  
  furat batistuţa mea cu bănuţi. Scoate o batistă în care sunt legate cu 
  grijă câteva bancnote. Asta! 
Învăţătorul: Cum s-a întâmplat, că văd că banii sunt la dumitale. 
Bunica:  Da. Sunt. Dar... să vă spun. Eram la magazinul de pâine şi când să 
  plătesc, băiatul ăla a văzut banii şi mi i-a furat. Cu batistă cu tot. Dar, 
  o fată care a văzut tot, mi-a salvat banii.  
Învăţătorul: O fată?  
Bunica:  Da, o fată! Ea fugit după băiat şi nu ştiu cum a făcut că mi-a adus 
  bănuţii înapoi. Curajoasă fată. Nu ştiu cum a reuşit o fată să lupte cu un băiat ca  
  el, dar a reuşit-o. Mi-a adus banii înapoi. Când am întrebat-o ce a făcut-o să  
  mă ajute şi cum a reuşit asta, mi-a zis că ea îl iubeşte pe Isus. 
Învăţătorul: O, ce frumos! 
Bunica:  Da, maică, şi mi-a mai zis că El i-a dat curaj să acţioneze. Şi credinţa că o să-l  
  prindă pe băiatul ăla rău a ajutat-o. Apoi a spus că s-a rugat să-i poată lua banii şi 
  Isus a ajutat-o. De-aia sunt acum aici. Vreau să Îl cunosc şi eu pe Isus şi să  
  primesc şi eu ce avea fata aia: curaj şi putere. Ea mi-a zis cum să ajung aici. Dar  
  aici sunt doar copii.  
Învăţătorul: Aşa e. Bănuiam eu c-ai greşit, bunica. Cei mari sunt într-o cameră alăturată. Vă  
  conduc eu imediat. Dar ne bucurăm că aţi trecut şi pe la noi. Noi astăzi   
  chiar vorbim despre credinţa practică şi gata de acţiune şi despre o altă   
  femeie foarte curajoasă din Biblie. Aşa aşa că vă mulţumim că ne-aţi vizitat. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă că trebuie să avem o credinţă practică în 
   Dumnezeu şi să fim gata de acţiune atunci când este o nevoie. 

• Vorbiţi cu cineva care să vină la oră, preţ de câteva minute, ca să interpreteze rolul 
bunicii. Bunica trebuie să fie simpatică iar momentul trebuie să fie foarte amuzant.   

• Faceţi o repetiţie înainte de oră.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Bunica bate la uşă şi intră cu mult zgomot, nu spune nimic la început, caută un scaun şi se 

aşează. 
2. Învăţătorul se uită cât la copii, cât la bunică, neştiind ce să creadă şi fiind surprinsă de această 

vizită neaşteptată. 

3. La final, bunica salută pe copii şi îşi cere scuze că a intrat aşa, dar că avea nevoie să se 
odihnească puţin. Apoi, fără să o întrebe nimeni, începe să povestească abia respirând. 

MATERIALE: 
• Haine pentru 

bunica 

• Batistă 

• Bancnote 
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OBIECTIVE : Copiii să înveţe că trebuie să aibă credinţă în Dumnezeu,  
însă aceasta nu este suficientă; trebuie să şi punem credinţa noastră în acţiune 
aşa cum a făcut Rahav. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

•  Pregătiţi cele şase obiecte şi puneţi-le în pungă undeva să nu fie văzute de 
copii decât la momentul potrivit. Obiectele sunt: o geantă pentru Rahav, o 
sabie din jucărie sau confecţionată de dvs. pentru soldaţi, o coroană pentru 
împărat, două şepci de bărbaţi pentru cei doi oameni. 

MATERIALE: 
• O geantă pentru 

femei 

• O sabie de jucărie 

sau făcută de dvs. 

• O coroană 

• Două şepci 
bărbăteşti 

• O pungă 

1. Formaţi patru echipe care să reprezinte cele cinci obiecte pregătite înainte de oră. 
2. Când se vorbeşte despre fiecare personaj, grupurile  ce reprezintă acel personaj vor 

face anumite semne. Dar înainte, scoateţi obiectul reprezentativ pentru acel grup. 
3. Când amintiţi despre acel grup-personaj, ridicaţi obiectul reprezentativ şi copiii din grupul 

respectiv se ridică şi fac mişcările caracteristice, astfel:  
• Când se vorbeşte despre Rahav,  ridicaţi geanta şi tot grupul Rahav va face 

semn cu mâna ca şi cum ar chema pe cineva. 
• Când se vorbeşte despre soldaţi, ridicaţi sabia şi tot grupul soldaţii va 

bate pasul pe loc.  
• Când se vorbeşte despre împărat , ridicaţi coroana şi tot grupul           

împăratul va arăta cu degetul către Rahav.  
• Când se vorbeşte despre cei doi bărbaţi, ridicaţi cele două şepci şi tot    

grupul bărbaţii pune mâna la ochi ca şi cum ar spiona cetatea.  
 

Bunica:  Bine, eu vreau să plec acum la biserică. Să trăiţi, copii! Pe unde să o iau?  Bunica 
  iese fiind condusă cu mâna de învăţător, către biserică. 

 Iosua a trimis în ascuns doi oameni ca iscoade la Ierihon. Cei doi oameni au plecat şi au 

ajuns în casa unei femei cu o reputaţie urâtă, pe nume Rahav. Dar îndată s-a dat de ştire 

împăratului din Ierihon că doi oameni din Israel au venit noaptea ca să iscodească ţara.” 

Împăratul Ierihonului a trimis soldaţi la Rahav că să-i ceară să-i scoată afară pe cei doi 

oameni spioni. Dar Rahav a luat pe cei doi oameni şi i-a ascuns. Apoi a  spus soldaţilor : „Este 

adevărat că cei doi oameni au venit la mine, dar nu ştiam de unde sunt. Şi, fiindcă poarta a trebuit să 

se închidă noaptea, au ieşit afară. Deci nu ştiu unde s-au dus. Totuşi dacă îi urmăriţi, poate îi 

ajungeţi din urmă.’’ În realitate, Rahav îi suise pe acoperiş şi-i ascunsese sub  nişte mănunchiuri de 

in, pe care-l întinsese pe acoperiş.  

 Soldaţii i-au urmărit pe cei doi oameni, aşa cum le spusese Rahav. Dar nu i-au găsit.  Apoi  

Rahav s-a suit pe acoperiş la cei doi oameni şi le-a zis: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci 

tot poporul meu tremură înaintea voastră. Am auzit ce minuni a făcut Domnul când aţi ieşit din 

Egipt, cum Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii şi am auzit tot ce aţi făcut. De când  
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am auzit lucrul acesta, toţi ne-am speriat de voi căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus 

în ceruri şi jos pe pământ.’’  

 Apoi Rahav a cerut celor doi oameni să aibă bunăvoinţă faţă de ea şi familia ei, aceeaşi 

bunăvoinţă pe care ea le-a arătat-o lor. Rahav a cerut şi un semn de la cei doi oameni că îi vor 

scăpa de la moarte pe ea şi toată familia ei. Rahav i-a coborât pe cei doi cu o funie de fir cărămiziu 

pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii. Şi le-a zis: „Duceţi-vă spre munte, ca să 

nu vă întâlnească soldaţii împăratului  care vă urmăresc. Ascundeţi-vă acolo trei zile. După aceea, 

să vă vedeţi de drum.”   

 Cei doi oameni au făcut o înţelegere cu Rahav înainte, promiţându-i că o vor salva şi i-au 

spus:  ,,Când vom intra în ţară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai 

coborât şi strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii tăi şi pe toată familia tatălui tău. 

Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe stradă, va muri, şi noi vom fi 

nevinovaţi. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, noi vom muri. 

Şi dacă ne vei da în vileag înţelegerea, nu vom mai ţine jurământul pe care îl facem acum.” Cu 

aceasta cei doi oameni şi-au luat rămas bun de la ea şi ei au plecat. Rahav a legat funia roşie la 

fereastră.  Ei au plecat şi au ajuns la munte, unde au rămas trei zile până s-au întors soldaţii . 

 Soldaţii  care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au 

întors, s-au coborât de pe munte şi au trecut Iordanul şi s-au întors la Iosua. 

CONCLUZIE: 

Rahav doar auzise despre Dumnezeu şi a crezut în El. Ea a acţionat cu credinţă şi i-a salvat pe 
oamenii din poporul lui Dumnezeu. Apoi ea împreună cu familia ei a fost salvată de Dumnezeu.   
Mulţi dintre noi spunem că Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi că avem credinţă în El. Dar nu este 
suficient. Noi trebuie să punem credinţa noastră în acţiune. La fel cum a făcut şi Rahav, iar 
Dumnezeu s-a folosit de credinţa ei. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Să aveţi toate cele necesare pregătite înainte de oră.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul biblic care spune despre 
cum Rahav a ascuns iscoadele cu bunăvoinţă.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 
1. Scrieţi versetul pe tablă aşa cum apare el în chenarul alăturat.  
2. Repetaţi cu copiii versetul de trei patru ori.  
3. Ştergeţi câte un cuvânt şi repetaţi cu copiii, inclusiv partea lipsă. 
4. Procedaţi la fel până veţi fi şers tot versetul.  
5. Spuneţi o dată versetul pe de rost.  

JOC: 
1. Daţi fiecărui copil un creion şi o bucată de hârtie, poate fi un sfert de coală A4 de copil. 
2. Copiii scriu versetul biblic pe toată hârtia. 

    MATERIALE: 
• Tablă 

• Marker sau cretă 

• Coli A4 

• Foarfece 

• Pixuri 

• Şerveţele 

Prin credinţă ... Rahav…  
găzduise iscoadele cu 

bunăvoinţă.  

 Evrei 11:31   
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 MATERIALE: 
• Copie xerox pag. 7-9 

• Creioane/Pixuri OBIECTIVE :  Copiii să înveţe practic cum să-şi pună şi ei credinţa în acţiune.   

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
Faceţi copii xerox pag. 7-9. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Împărţiţi copiii în grupe a câte doi copii.   

2. Daţi-le un joc, pag. 8 sau 9 (şcolari mici sau şcolari mari), pe care copiii îl rezolvă fie în 
grup a câte doi, fie individual.  

3. După ce copiii rezolvă jocul pe hârtie, discutaţi frazele de cuvinte rezolvate şi dezlegaţi 
rebusul.  

4. Apoi fiecare grupă de doi copii, discută şi aleg o frază din cele de la rebus, dar fără să 
spună altora ce au ales.  

5. Pe rând, grupele vin în faţă şi DOAR mimează acţiunea frazei pe care au ales-o lăsând 
ceilalţi copii să ghicească despre ce frază e vorba.  

CONCLUZIE:  
Ceea ce trebuie să învăţăm din această lecţie este că nu e suficient să avem credinţă. Noi trebuie să 
punem în practică această credinţă prin acţiune.  

RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară de la Dumnezeu ajutor să aibă şi ei o credinţă gata 
de acţiune în fiecare zi.  

3. Copiii taie cu foarfeca cuvintele din versetul biblic în bucăţi mai mici. 
4. Copiii amestecă hârtiile apoi schimbă hârtiile cu vecinul din dreapta.  
5.  Fiecare copil primeşte un şerveţel. 
6.   Cereţi copiilor să acopere cu şerveţelul cuvintele din verset aşa cum a făcut Rahav cu cei 

 doi oameni când i-a ascuns.  
7. Număraţi până la trei şi, când spuneţi trei, copiii ridică şerveţelul şi aranjează cuvintele în 
 ordine.   
8.      Primii trei copii care au reuşit să aranjeze corect versetul în ordine, ridică mâna, spun           
            versetul şi primesc 1000 de puncte.  
9. Copiii amestecă hârtiile şi le dau altui copil. 
10. Copiii acoperă iarăşi versetul cu un şerveţel. 
11. Procedaţi ca mai sus. 
12. Fiecare copil îşi reţine punctele acumulte la joc.  
13. Câştigă copilul care a acumulat cele mai multe puncte.  
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OBIECTIVE :  Copiii să-şi amintească despre faptul că trebuie să 
avem o credinţă gata de acţiune.   

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
• Pregătiţi coli albe de hârtie şi pixuri sau creioane, pentru fiecare grup.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Faceţi mai multe grupe de maximum trei copii.  
2.  Daţi fiecărui grup o foaie A4 de hârtie.  
3. Cereţi fiecărui grup să scrie întrebări despre lecţie, întrebări care încep cu CINE.  
4. Daţi-le dvs. un exemplu precum: Cine a venit la Rahav? 
5. Lăsaţi copiii cam 2-3 minute să scrie câte întrebări pot ei. 
6.  Puneţi toate grupele să citească întrebările.  
7. La sfârşit, se adună punctajul acumulat fiecare întrebare corectă fiind de 200 de puncte.  
8. Reluaţi jocul, dar cu întrebări care încep cu adverbul CUM. Adunaţi iarăşi punctajul 
 acumulat pentru întrebările corecte.  
9. În final faceţi acelaşi lucru cu întrebări care încep cu DE CE...?  
10. La final fiacare grup adună tot punctajul acumulat la acest joc şi câştigă echipa cu cele mai 
 multe puncte. 

   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE :  Copiii să  îşi amintească prin obiectul confecţionat că 
Rahav şi-a pus credinţa în acţiune, ajutând pe cei doi oameni.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

MATERIALE:  

• Copie Xerox pag. 10-11, 
una de copil 

• Creioane colorate 

• Şnur , aprox. 5 cm, unu 
de copil 

• Scotch 
• Faceţi copii xerox pagina cu imagine, pag. 10, una de copil şi    

pagina 11, una la cinci copii. 
• Tăiaţi pentru fiecare copil un şnur de aproximativ 5 cm. 

1. Daţi fiecărui copil imaginea de la pag. 10.   

2. Daţi fiecărui copil un coş decupat de dvs. înainte de oră pag. 11.  

3. Copiii vor colora tot. 

4. Daţi fiecărui copil un şnur de aprox. 5 cm şi o bucată mică de scoth.  

5. Copiii vor face o gaură acolo unde este un X roşu. 

6. Copiii introduc şnurul prin gaură şi lipesc şnurul cu scotch pe spate. 

MATERIALE: 
• Coli A4 de hârtie 

• Pixuri 
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APLICA ŢIE PRACTIC Ă 

REBUS doar pentru ÎNVĂŢĂTORI, REZOLVAREA. 

     

RAHAV – ŞCOLARI MICI  

 RAHAV – ŞCOLARI  MARI  
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REBUS doar pentru COPII: 

    RAHAV– ŞCOLARI MICI 

• Completaţi propoziţiile găsind cuvintele corecte din variantele oferite de noi, apoi găsiţi-le în 
rebus.  

 

 

PROPOZIŢII:  

1. Când bunica a fost bolnavă, eu m-am............... . 

2. Am văzut un om sărman şi i-am .............. de mâncare. 

3. Un coleg plângea şi eu l-am .................... . 

4. Mama era obosită şi eu am .................... –o. 

5. O colegă nu a ştiut nimic despre Isus şi eu i-am ..................... . 

6. Eu am ............................. la biserică o prietenă tristă. 

7. Am găsit o pisicuţă rănită şi eu am  ....................-o la doctor.  
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• Completaţi propoziţiile găsind cuvintele corecte din variantele oferite de noi, apoi găsiţi-le în rebus.  
CUVINTE:  INVITAT; RUGAT; POVESTIT; AJUTAT; DAT; CREZUT; DUS;  CITIT;  
  ÎNCURAJAT; COPIAT. 
PROPOZIŢII:  

1. Când bunica a fost bolnavă, eu m-am............... . 
2. Am văzut un om sărman şi i-am .............. de mâncare. 
3. Un coleg plângea şi eu l-am .................... . 
4. Mama era obosită şi eu am .................... –o. 
5. O colegă nu a ştiut nimic despre Isus şi eu i-am ..................... . 
6. Eu am ............................. la biserică o prietenă tristă. 
7. Am găsit o pisicuţă rănită şi eu am  ....................-o la doctor.  
8. Nu ştiam lecţia la şcoală, dar eu nu am ........................ . 
9. Mi-era fircă de întuneric, dar am ......................... că Dumnezeu e cu mine. 
10.   De câte ori am fost trist, am .......................... Biblia. 

REBUS doar pentru COPII: 

    RAHAV– ŞCOLARI MARI 
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X 
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X 

Această pagină e pentru cinci copii. Copiii vor colora coşul şi vor lega şnurul 
de coş, apoi şnurul este introdus în gaura făcută acolo unde e un x roşu.  


