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Femeia perseverentă în rugăciune 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe din exemplul personajului propus pentru 

această lecţie că lui Dumnezeu îi place insistenţa sau perseverenţa în rugăciune, 

 chiar dacă la început pare că nu răspunde. 

 

TEXTE BIBLICE: Matei 15:21-28 

 

VERSETUL BIBLIC:  Coloseni 4:2                                  

ŞCOLARI  

             NR. 1 / 2013 
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Copiii să înţeleagă prin acest moment care va introduce tema lecţiei  

că dacă eşti perseverent în ceva bun, nu se poate să nu obţii până la 

urmă. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Faceţi copie xerox la scenariul de mai jos în două exemplare, pentru  

      fiecare personaj unul. Dacă nu doriţi să faceţi cu muppets acest moment,  

      solicitaţi un voluntar să joace şi să interpreteze rolul lui Bubu. 

 Faceţi o repetiţie înainte de lecţie, aşa încât să nu apară surprize neplăcute   

       în faţa copiilor. 

1. Veţi interpreta dvs. cu o păpuşă muppets. Dacă nu aveţi una, puteţi confecţiona, vezi instrucţiu-

nile de la pag. 9.  

2. Nu trebuie să aveţi neapărat o cortină pentru sceneta cu păpuşi. Puteţi improviza una legând o 

frânghie/funie de două spătare de scaun, iar  peste funie să puneţi un cearșaf sau o pătură. O  

      persoană va sta în spatele cortinei improvizate, va mânui păpuşa şi va interpreta. Daţi acestei        

      persoane un script ca să poată citi în timp ce o mânuieşte, sau să poată învăţa bine replicile.  

SCENARIU: 

ÎNVĂŢĂTOR: Dragi prieteni, astăzi vrem să vorbim despre o temă foarte frumoasă şi foarte 

   interesantă.  

BUBU:   (Numele  învăţătorului), bună! Te rog, poţi să mă ajuţi puţin? 

ÎNVĂŢĂTOR: Bună Bubu. Ştii, nu pot acum. Vreau să vorbesc cu copiii despre... 

BUBU:  Te rog, am nevoie de ajutor ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Bubu, înţelege  că nu se poate. Aşteaptă puţin!  

BUBU:   Te rog, te rog să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Bubu, ascultă-mă! Nu pot să te ajut acum! 

BUBU:   Te rog, ACUM! Trebuie să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Nu înţeleg, Bubu! De ce nu poţi să aştepţi puţin? 

BUBU:   Pentru că trebuie să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Of, Bubu, bine. Cum pot să te ajut ACUM?  

BUBU:  Te rog să-mi dai un pahar cu apă.  

ÎNVĂŢĂTOR: Un pahar cu apă? Şi nu poţi aştepta? 

BUBU:  Nu. Afară e un bătrân care are nevoie de un pahar cu apă ACUM. Spune că nu se  

  simte prea bine. Te rog (numele  învăţătorului), mă ajuţi să-i dau ACUM un pahar 

  cu apă? 

ÎNVĂŢĂTOR: O, Bubu, ce frumos! Sigur, cum să nu te ajut să faci un lucru atât de bun ACUM?

  Uite aici paharul cu apă! (Învăţătorul îi un pahar de plastic.) 

BUBU:  Mulţumesc. Sper că asta o să-l ajute să se simtă mai bine. 

ÎNVĂŢĂTOR: Sper şi eu. Ce frumos! Ce impresionant! Deşi nu am avut timp pentru el,  

  insistenţa lui m-a obligat să îl ascult. A fost insistent în cererea lui şi a   

  primit ce a cerut. Bubu nu şi-a pierdut nici răbdarea, nici curajul, nici nu s-a retras 

  dezamăgit, ci a insistat şi iată că a primit. Asta îmi aminteşte mie despre o povestire  

  biblică despre care vreau să vorbim în cele ce urmează.   

MATERIALE: 

 Păpuşă muppets, pag. 9 

 Două scripte de        

scenariu de mai jos 

 Pahar de plastic 

Opţional 

 Frânghie 

 Cearşaf 

 2 Scaune 

  OBIECTIVE: 
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INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Întrebaţi copiii ce înseamnă cuvântul a stărui. Daţi  

       împreună câteva sinonime pentru cuvântul  a stărui: a  

       insista cu răbdare, a cere iar şi iar, a persevera. 

 Daţi copiilor un exemplu practic despre ce înseamnă  

       cuvântul a stărui, spunând că este ca atunci când ei doresc mult un lucru şi îl cer insistent de la   

       părinţi, şi-l cer, şi-l cer până  ce îl obţin.   

 Spuneţi copiilor că lui Dumnezeu îi place să fim insistenţi când cerem ceva după voia Lui. Să nu 

fim descurajaţi, ci să fim insistenţi în rugăciune.  

 Spuneţi copiilor că uneori Dumnezeu ne pune la încercare răbdarea şi nu ne dă un răspuns 

      imediat la cererile noastre pentru că El doreşte ca noi să perseverăm în cererile şi rugăciunile   

       noastre.  

 

MATERIALE: 

 Biblia 

Stăruiţi în rugăciune 

vegheaţi în ea cu  

mulţumiri.  
 Coloseni 4:2                                  
 

 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

JOCUL pentru repetarea versetului biblic: 

1. Luaţi toţi copiii şi rugaţi-i să se aşeze în cerc. Dacă nu se poate în cerc, se poate să rămână 

copiii şi la locurile lor. 

2. Cereţi copiilor să-şi dea mânuţele unii altora: fiecare copil ţine mâna stângă deschisă sub pal-

ma vecinului din stânga şi mâna dreaptă deschisă peste palma vecinului din dreapta.  

3. Spuneţi împreună de două trei ori versetul înainte de-a începe jocul, pentru a fi siguri că toţi 

copiii au reţinut cuvintele din verset.  

4. Jocul începe. Este ales un copil care spune primul cuvânt din verset, timp în care loveşte 

UŞOR  cu palma dreaptă palma vecinului din stânga. Vecinul din stânga continuă cu următo-

rul cuvânt din verset, lovind şi el UŞOR palma vecinului său din stânga. Jocul continuă astfel, 

până ce întreg versetul biblic a fost spus. Nu lăsaţi copiii să lovească palma vecinului, ci să o 

atingă uşor. 

5. La sfârşit, toţi copiii spun împreună versetul biblic.  

6. Jocul se reia ca la punctul 4, dar ceva mai repede. 

7. Toţi copiii spun împreună versetul biblic mai repede, vezi punctul 5. 

8. Jocul se reia ca la punctul 4, dar de data aceasta foarte repede. 

9. Toţi copiii vor spune împreună versetul foarte repede. 

10. Jocul se va juca de câte ori doriţi, dar de fiecare dată se va desfăşura cu şi mai mare repeziciu-

ne. 

ATENŢIE:   După ce jocul a fost jucat de  mai multe ori, dacă vreţi să-l diversificaţi, copiii care nu ştiu ce 

  cuvânt  trebuie să spună atunci când le vine rândul, vor primi o pedeapsă: să sară într-un  

  picior, să facă precum un porcuşor, să scarpine pe creştet un coleg etc.  

 Spuneţi împreună cu copiii versetul biblic de câteva ori asigurându-vă că l-au reţinut cu toţii. 

  OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc versestul biblic şi 
ideea că noi trebuie să stăruim, să insistăm, să perseverăm în  
rugăciune atunci când nu primim un răspuns de la Dumnezeu la 
cererile noastre. 
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Copiii să înţeleagă că Biblia vorbeşte despre  insistenţa în rugăciune şi 

dă exemplu cum lui Dumnezeu îi place să fim perseverenţi în rugăciune, 

să nu dezarmăm atunci când ni se pare că El nu ne răspunde. 

TEXT BIBLIC: Matei 15:21-28 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:  

1. Împărţiţi copiii în grupe de cel mult trei –patru copii şi formaţi 

astfel câte grupe puteţi. 

2. Daţi fiecărui copil câte o fişă de lucru şi un creion. 

3. Fiecare grupă va avea cel puţin o Biblie. 

4. Rugaţi ca în fiecare grupă un copil să citească textul biblic, iar 

ceilalţi să fie foarte atenţi. 

5. Grupele vor relua pasajul biblic propus spre citire şi vor răspunde 

la întrebările de pe fişe.  

6. Discutaţi la final despre cele studiate de grupele de copii,  urmă-

rind  

IMPORTANT 

 Nu insistaţi prea mult în 

detalii neimportante. Fiţi 

scurt şi concis. Scoateţi în 

evidenţă doar   

întâmplarea biblică şi 

conclziile care pot fi  

extrase din ea. 

MATERIALE: 

 Copii xerox fişe, 

pag. 10 

 Biblii 

 Creioane 

 

 Faceţi copii xerox pag. 10,  una la doi copii cu fişele de lucru. 

  OBIECTIVE: 

CONCLUZII:  

 Isus a fost abordat de către o femeie care nu era din poporul Său, era o străină. Dar această străi-

nă credea că El este Fiul lui Dumnezeu şi avea credinţă mai mare decât mulţi din poporul Său.   

 Isus a pus-o la încercare pe femeie şi nu i-a răspuns de la început aşa cum ne-am fi aşteptat, ba 

chiar pare că ar fi îndepărtat-o.  

 Femeia insistă cu răbdare, smerenie, credinţă şi înţelepciune. 

 Isus admiră toate calităţile femeii, apoi o laudă spunând: ,,O femeie mare este credinţa ta!’’  

 Isus îi răspunde la rugăminte şi îi vindecă fiica. 

 Această povestire este un exemplu şi pentru noi azi. Dumnezeu vrea ca şi noi să fim asemenea 

femeii, să avem smerenie, răbdare, credinţă şi mai ales să fim perseverenţi în rugăciune  

       indiferent care ar fi răspunsul Lui. Cu cât  noi suntem mai perseverenţi, cu atât dovedim că avem  

       o mai mare credinţă.  

Copiii să aplice practic cele învăţate din lecţia biblică, înţelegând 

că Însuşi Domnul Isus ne cere să fim insistenţi în rugăciune.  

MATERIALE: 

 Biblia 

TEXTELE BIBLICE: Luca 11:5-10, 18:1-8. 

  OBIECTIVE: 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Luaţi Biblia şi faceţi ca fiecare  copil să aibă acces la un Nou Testament ca să poată urmări 

cele citite. 
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2.  Pentru fiecare pildă spusă de Domnul Isus din cele două propuse mai jos, alegeţi trei-patru 

 voluntari dintre copiii care doresc să citească pe roluri textele de la Luca 11:5-10 

 (personaje: povestitor,  Isus, prieten 1, prieten 2) şi Luca 18:1-8 (personaje: povestitor, Isus, 

 femeie, judecător). 

3. Copiii vor citi textul pe roluri, după cum indică EXEMPLUL de mai jos: 

 EXEMPLU, Luca 11:5-10  

Personaje: povestitor,  Isus, prieten 1, prieten 2. 

 

Voluntar ISUS:  Dacă unul dintre voi are un prieten şi se duce la el la miezul nopţii şi-i  

   zice:  

Voluntar PRIETEN 1: Prietene, împrumută-mi trei pâini căci a venit la mine de pe drum un  

   prieten al meu şi n-am ce-i pune înainte. 

Voluntar ISUS:  şi dacă, dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde:  

Voluntar PRIETEN 2: Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat,  

   nu pot să mă scol să-ţi dau pâini. 

Voluntar ISUS:  Vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, 

    totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da  

   tot ce-i trebuie. De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi  

   veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine  

   caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. 

CONCLUZIE: 

 La final trageţi o concluzie împreună cu copiii pe baza câtorva întrebări. Aici puteţi să discutaţi 

cu copiii şi despre alte câteva exemple de rugăminţi şi insitenţe ale altor oameni. Încurajaţi copiii 

să aducă şi exemple personale de insistenţa lor în rugăciune şi când trebuie ei să stăruiască. 

Luca 11:5-10 

1. Cum a reacţionat la început prietenul? (A refuzat-o. Luca 11:7) 

2. Care a fost motivul pentru care prietenul a dat totuşi pâinile, deşi era târziu în noapte? 

(Insistenţa, stăruinţa. Luca 11:8) 

3. Ce ne încurajează Isus pe noi prin acest text? (Să fim şi noi perseverenţi în rugăciune, în cererile 

noastre. Luca 11:9-10) 

Luca 18:1-8  

1. Cum a reacţionat la început judecătorul?  (A refuzat-o. Luca 18:4) 

2. Care a fost motivul pentru care judecătorul i-a făcut totuşi dreptate femeii? (Insistenţa, stăruinţa; 

Luca 18:5) 

3. Ce ne încurajează Isus pe noi prin acest text? (Luca 18:7) 

4. Ce aşteaptă Isus să găsească la noi atunci când va reveni? (Credinţă, Luca 18:8) 

RUGĂCIUNE: 

 Invitaţi toţi copiii să vină la rugăciune. Lăsaţi-i să se roage pe toţi cei care doresc şi să ceară 

de la Domnul să fie şi ei perseverenţi în rugăciune. 
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  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească  printr-un joc recapitulativ că trebuie să 

fie perseverenţi în cereri şi în rugăciuni către Domnul. 

OPŢIUNE 1—INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Desenaţi pe o tablă jocul propriu-zis: mai multe cercuri în care,  

       din loc în loc, să scrieţi cifre de la 1 la 20 după modelul de mai jos sau  

       chiar respectând întru totul modelul de mai jos. Să fie cât mai   

        complex! Dacă nu aveţi tablă, improvizaţi una din mai multe coli de  

        hârtie A4 pe care să le lipiţi una de alta cu scotch, apoi pe aceasta  

        undeva la vedere).  

 Pe trei bucăţi de hârtie scrieţi pe una - cifra 1, pe a doua - cifra 2, pe a treia - cifra 3. 

 Faceţi copii xerox pentru întrebările de la pag. 11. 

MATERIALE: 

OPŢIUNE 1: 

 Tablă sau coli de 

hârtie A4 şi scotch 

 Marker 

 Hârtie 

 Copie xerox pag. 11 

cu ÎNTREBĂRI 

 OPŢIONAL jocul de 

la pag. 8. 

 

OPŢIUNE 1 - INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

1. 
2. 

4. 

3. 
5. 

7. 
6. 

8. 

10. 

9. 

START

FINISH 
11 12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17 

18 

19 

20 

1. Primul copil alege un bilet din cele trei. Aceste bilete ţin loc de zar.  

2. Veţi înainta pe tabla de joc atâtea cercuri, câte indică numărul extras.  

3. Puneţi un X lângă cercul pe care vă opriţi. Exemplu: Dacă numărul indicat pe biletul extras de 

către copil este 3, înaintaţi pe tabla de joc 3 cercuri şi puneţi X acolo.  

4. Dacă pe cercul la care v-aţi oprit se află un număr (să zicem 10), veţi pune copilului respectiv 

întrebarea ce corespunde numărului din cerc (adică 10), vezi pag. 11. 

5. Dacă copilul nu ştie să răspundă la întrebare, lăsaţi ceilalţi copii să răspundă.  

6. Dacă prin înaintarea pe tabla de joc oprirea se face pe un cerc gol şi nu pe unul care indică un   

       număr de întrebare,  copilul care a extras numărul va spune versetul biblic. Dacă nu şi-l  

       aminteşte, toţi copiii vor spune versetul biblic.  

7. Lăsaţi pe rând fiecare copil să extragă un bilet cu unul din cele 3 numere şi daţi astfel tuturor  

      posibilitatea să răspundă la o întrebare sau să spună versetul biblic. 

8.   Dacă aţi ajuns la finish şi vreun copil nu a avut posibilitatea să extragă un bilet şi să participe la    

       joc, luaţi-o de la început şi mergeţi din nou până la finish. Important este ca fiecare copil să  

       participe la joc.  

9.   Dacă vreun copil nu ştie să răspundă la întrebare, nu-l mustraţi şi nu-l faceţi să se simtă ruşinat    

      în faţa celorlalţi. Fiţi afectuos cu el şi încurajaţi-l spunând că nu-i nimic, că toţi uităm şi că data    

      viitoare va fi mai bine/mai atent etc.  

OPŢIUNE 2—JOC RECAPITULATIV: 

Înainte de oră: Faceţi copii xerox, pag. 8 , una la 2 copii 

În timpul orei: Găsiţi mesajul care se ascunde printre litere, vezi pag. 8, apoi scrieţi mesajul  

corect după ce îl veţi fi găsit. Răspunsul pentru învăţători îl găsiţi la pag. 7. 

. 

S
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MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 

13, una de copil,  

 Lipici 

 Scotch 

 Creioane colorate 

 Şnur, aprox. 20 

cm, unul de copil 

 Coli albe de 

hârtie 

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

 Faceţi copii xerox pag.13, una de copil. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Daţi fiecărui copil câte o pagină cu imaginea, pe care copiii o vor colora. 

2. Copiii o  vor răsuci şi o vor lipi formând un sul, vezi modelul 

       alăturat. 

3. Copiii vor lipi cu scotch un şnur în partea de sus şi în partea de jos pe  

        interiorul tubului. 

4. În partea de jos copiii vor lipi cu scotch o bucată de hârtie, un  

      dreptunghi de 6/4 cm pe care vor scrie cuvintele ,,şi eu vreau să fiu     

     perseverent în rugăciune’’. 

Şi eu vreau să fiu  perseverent în rugăciune 

Rezolvarea jocului numai pentru învăţători. A nu se da copiilor!

Jocul pentru copii este la pagina 8. 

 

WERPOISUSRESDTPFIMSMPPSAMAOAQ 

ASVERLOADVFSVKIŞIVREAPODAMOUQ  

CASCOTPEINOŞIUEUUSBFZAHAMCSCB  

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

SAKSNIADH CISUNCISHDDOASĂSFIUDA  

DKKA PERSEVERENTJDUAHAKDPAÎNIO 

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

FODSURIERUGĂCIUNELODUFNISHAAIFD 

JOC RECAPITULATIV, OPŢIUNE 2, REZOLVARE JOC: 

Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de faptul că trebuie 

să fie şi ei mereu perseverenţi în rugăciune. 
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WERPOISUSRESDTPFIMSMPPSAMAOAQ  

ASVERLOADVFSVKIŞIVREAPODAMOUQ  

CASCOTPEINOŞIUEUUSBFZAHAMCSCB  

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

SAKSNIADH CISUNCISHDDOASĂSFIUDA  

DKKA PERSEVERENTJDUAHAKDPAÎNIO  

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

FODSURIERUGĂCIUNELODUFNISHAAIFD 

Găsiţi mesajul care se ascunde printre literele de mai jos, apoi scrieţi mesajul corect după ce îl veţi fi găsit. 

Mesaj descoperit:                        

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

JOC RECAPITULATIV, OPŢIUNE 2: 

WERPOISUSRESDTPFIMSMPPSAMAOAQ  

ASVERLOADVFSVKIŞIVREAPODAMOUQ 

CASCOTPEINOŞIUEUUSBFZAHAMCSCB  

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

SAKSNIADH CISUNCISHDDOASĂSFIUDA  

DKKA PERSEVERENTJDUAHAKDPAÎNIO  

KLXMOVHVMDSMOCNOMPMOCISAOIM 

FODSURIERUGĂCIUNELODUFNISHAAIFD 

Găsiţi mesajul care se ascunde printre literele de mai jos, apoi scrieţi mesajul corect după ce îl veţi fi găsit. 

Mesaj descoperit:                        

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Lecţia Introductivă 

 

5.  Ţinând cu mâna exteriorul ovalului,  

 împingeţi catonul în interiorul şosetei  

 (imag 4) Acest lucru va preveni ca lipiciul să murdărească şoseta. În timp 

 ce introduceţi cartonul în şosetă.  

6.  Cu cealaltă mână, trageţi materialul şosetei în interiorul gurii.  

 Partea unde  sunt degetele şosetei va trebui să fie ,,buza” de sus 

  a gurii. (vezi imag 5)  

7.  Tăiaţi o bucată roşie sau roz de material sau carton. Această bu-cată trebuie să fie  

 puţin mai mică decât primul oval. Lipiţi pe gura pe care tocmai aţi  

 format-o (vezi imag 6)  

8.  Decupaţi o limbă din material sau hârtie, de o culoare diferită de cea folosită  

 pentru  gură. 

9.  Lipiţi limba în partea de jos a gurii (vezi imag 7).  

10.  Decideţi apoi dacă doriţi ca păpuşa confecţionată va fi băiat sau fată.  

11.  Luaţi o bucată de carton, de cel puţin 20 cm lungime şi 10 cm lăţime. (această  

 dimensiune este bună pentru a crea o  fată. Dacă doriţi şi late dimensiuni, carto

 nul va trebui să fie dublu de cât dimensiunea pe care doriţi să o obţineţi în 

 final.  

12.  Luaţi aţa de tricotat şi înfăşuraţi cu ea, pe lungime, bucata de carton (vezi imag  8). 

 Cu cât mai mulă aţă folosiţi, cu atât părul va fi mai des.  

13.  Tăiaţi aţa de tricotat, doar pe o parte, (vezi imag 8).  

14.  Scoateţi cartonul, iar partea netăiată de aţă de tricotat va fi legată la mijloc, apoi 

 cu sută de centrul capului (vezi imag. 9). Atenţie! Introduceţi mâna în şosetă  

 pentru  a vedea unde este mijlocul capului, astfel încât părul să fie cusut  corect.  

15.  Coaseţi nasturii pentru ochi şi coloraţi cu o cariocă neagră ,,irisul.’’(vezi imag 10).  

16.  Vă sugerăm să nu puneţi nas, deoarece păpuşa nu va arăta foarte bine  

  (vezi imag 11).  

 

 

 

 

CONFECŢIONAREA PĂPUŞII   

MATERIALE:  

 Şoseată mărime mare  

 O bucată de carton  

 O bucată de material sau 

car-ton roşu sau roz  

 Aţa de tricotat  

 Lipici (tip aracet)  

 Ac şi aţă  

 Foarfece  

 Nasturi pentru ochi  

Opţional: Marker permanent  

INSTRUCŢIUNI: 

6

7

8. 

Lipici 

2

1  Aşezaţi şoseta pe o bucată de carton. Conturaţi forma părţii 

 de sus a şosetei (cam 11 cm lungime) 

2.  Întoarceţi şoseta invers şi conturaţi din nou forma 

  şosetei pe carton. (imag. 2).  

3.  Decupaţi ovalul şi întindeți lipici pe una dintre  

 suprafeţe-le cartonului.  

4.       Îndoiţi cartonul la jumătate cu partea cu lipici în interior 

             (vezi imag.3). Partea din interiorul ovalului se va lipi,  

             dar mai târziu (in pasul 4).  

4, 
3

5. 

9

11. 

10. 
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 Fişe de lucru:  

Cine sunt personajele? Daţi versetele în  care apar ele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Cine a adus o rugăminte lui Isus? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Cum a răspuns Isus prima oară rugăminţii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

De câte ori a adus femeia aceeaşi rugăminte? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

De ce credeţi că nu i-a răspuns Isus imediat la rugăminte. Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Care este finalul rugăminţii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Care este observaţia lui Isus cu privire la insistenţa femeii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Daţi trei patru calităţi pe care le are femeia.  

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————— 

Fişe de lucru:  

Cine sunt personajele? Daţi versetele în  care apar ele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Cine a adus o rugăminte lui Isus? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Cum a răspuns Isus prima oară rugăminţii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

De câte ori a adus femeia aceeaşi rugăminte? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

De ce credeţi că nu i-a răspuns Isus imediat la rugăminte. Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Care este finalul rugăminţii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Care este observaţia lui Isus cu privire la insistenţa femeii? Daţi versetul/versetele. 

————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Daţi trei patru calităţi pe care le are femeia.  

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————— 

Lecţia Biblică 
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1. Ai cerut vreodată tu ceva lui Isus în rugăciune? Cum ţi-a răspuns?  

2. Când şi de ce i-a dat prietenul pâinile cunoştinţei sale? (Destul de târziu şi doar după 

 multe insistenţe pentru că dorea să scape de el.)  

3.  Ce a făcut Isus pentru femeia care a insistat… şi a insistat… în cererea ei?  

       (I-a vindecat fiica.) 

4.  Ce dovedim noi când stăruim în rugăciune? (Credinţă) 

5. Ce arătăm noi lui Dumnezeu când suntem foarte insistenţi în rugăciune? 

  (Că suntem răbdători şi ne încredem în El.) 

6.  Ce vei face tu de-acum încolo când Dumnezeu nu îţi va răspunde imediat la  

 rugăciune? 

7. Cine a spus povestea despre cei doi prieteni? (Domnul Isus) 

8. De ce a fost Bubu foarte insistent şi de ce i-a răspuns învăţătorul?  

9. Ai fost tu vreodată insistent şi nu te-ai lăsat până ce nu ai obţinut ceea ce doreşti? 

 Povesteşte. 

10.  Care este motivul pentru care  prietenul i-a dat pâinile cunoştinţei sale? (Multele sale 

 insistenţe.)  

11.  Dă un exemplu din viaţa ta când Isus nu ţi-a răspuns imediat la o cerere, ci după 

 mai multe rugăciuni. Povesteşte.  

12. Cine a venit într-o zi la Isus şi de ce a venit? (O femeie) 

13. Ce a cerut femeia de la Isus? (Să-i vindece fetiţa.)  

14. Ce a făcut femeia când Isus nu i-a răspuns imediat? (A insistat.) 

15. De ce îi place lui Dumnezeu să fim perseverenţi în rugăciune? 

  (Pentru că  în felul acesta arătăm că suntem răbdători şi ne încredem în El.) 

16.      Ce a făcut Isus pentru femeia insistentă? (I-a vindecat fiica.)  

17. Cine a spus povestea despre cei doi prieteni? (Domnul Isus) 

18.  Ce a făcut femeia când Isus nu i-a răspuns imediat? (A insistat.)   

19. Ce dorea prietenul să facă cu pâinile? (Să dea de mâncare unui alt prieten care a  

 venit în vizită.) 

20. Ce a cerut prietenul în miez de noapte? (Trei pâini)  

  

 

JOC RECAPITULATIV, OPŢIUNE 1, ÎNTREBĂRI: 
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