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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să recapituleze tot ce au învățat despre 
rugăciune (prin rugăciunea Tatăl nostru) și să învețe despre importanța 
rugăciunii și a insistenței în rugăciune.  
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7. Lecție Recapitulativă și Insistența în Rugăciune 
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OBIECTIVE:  Acest moment introduce lecția biblică care ne învață despre      
importanța rugăciunii și a insistenței în rugăciune.  

 PERSOANE: 

 Persoane 2 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luați un pachet de bomboane Skittels.  

2. Așezați bomboane pe o farfurie ca în imaginea alăturată.  

3. Spuneți că aceste bomboane reprezintă rugăciunea noastră.  

4. Întrebați pe copii astfel: ,,Rugăciunea noastră, fără prezența și puterea lui Dumnezeu, 
poate face ceva: ,,Dacă spunem o rugăciune învățată pe dinafară, citită etc., dar nu e o 
vorbire personală și din inimă cu Dumnezeu, se întâmplă ceva?`` 

5. Puneți puțină apă fiartă în farfurie; cam până la jumătate din înălțimea bomboanelor. 

6. Spuneți că acea apă fiartă reprezintă prezența și puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în 
rugăciunea noastră.  

7. Lăsați câteva minute, apoi arătați ce se întâmplă. Apa și culoarea bomboanelor vor colora 
farfuria. Apoi spuneți: ,,Iată cât de frumos se vede, parcă ar fi un curcubeu! Asta se întâmplă când 
rugăciunea noastră este înconjurată de prezența lui Dumnezeu și este umplută  de  puterea Sa, 
prin Duhul Sfânt! Nu doar noi simțim și vedem o schimbare, ci și cei din jurul nostru văd ce 
lucruri minunate se realizează  prin rugăciune acolo unde este puterea lui Dumnezeu.” 

8. Spuneți copiilor că astăzi veți recapitula tot ce ați învățat despre rugăciune și veți învăța despre 
insisteanța în rugăciune la care Domnul Isus ne cheamă printr-o pildă biblică.  

 În această lecție copiii vor recapitula tot ce au învățat despre rugăciune (prin 
rugăciunea Tatăl nostru), și vor învăța despre importanța rugăciunii și a 
insistenței în rugăciune.  

 Această lecție este creată special pentru copiii școlari de la clasa a II-a în sus. 

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 
rugăciune de început. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să învețe 
despre importanța rugăciunii și a insistenței în rugăciune.  

 Vorbiți cu o persoană care să vină preț de câteva minute la acest moment și să joace rolul 
bunicii. 

 Faceți o repetiție înainte de oră cu acea persoană ca să știe exact ce are de făcut.  

TEXT BIBLIC:  Luca 11:5-13. 

MATERIALE: 

 Costum pentru persoana 
care va interpreta rolul 
de bunică (ochelari, şorţ, 

      baston etc.) 
 3 pâini 

MATERIALE: 

 Farfurie 

 Bobmboane Skittels 

 Apă fierbinte 
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POVESTIRE BIBLICĂ:   

1. Bunica intră în sală. Învățătorul se miră la apariția ei.  
2. Bunica începe să povestească despre vecinul ei care a venit și a deranjat-o în plină noapte, și i

-a cerut 3 pâini cu împrumut, spunând că a venit la el un prieten și n-are ce să-i dea de 
mâncare.  

3. Bunica continuă: ,,I-am spus să nu mă deranjeze, căci am nepoții cu mine și dorm, că nu pot 
să îl ajut.Dar acela a insistat și a insistat până ce am fost nevoită să mă ridic și să îi dau ceea 
ce a cerut.”  

4. Învățătorul întreabă nedumerit pe bunică dacă este sigură că s-a întâmplat așa.  
5. Bunica se arată surprinsă și, oarecum, supărată de această întrebare.  
6. Învățătorul spune că această povestire seamănă mai degrabă cu o pildă spusă de Domnul Isus 

și care se află în Biblie.  
7. Bunica se încruntă și spune: ,,Adică vrei să spui că eu am citit asta și doar cred că mi s-a 

întâmplat?” 
8. Învățătorul spune că nu crede acest lucru, doar că situația ei seamănă foarte bine cu o 

pildă biblică spusă de Domnul Isus și care arată cât de importantă este insistența noastră 
în rugăciune.  

9. Bunica pleacă și învățătorul reia povestirea biblică, folosindu-se de semne cu mâinile și de 
cele 3 pâini.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care  ne încurajează 
să fim insistenți în rugăciune.  

MATERIALE: 

 Hârtie A4, taiată în 4 părți 
 Foarfecă 
 Creion 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

și Eu             
 vă spun:            

 Cereți  
 și vi se va da 

 bateți  
 se va deschide.   

 căutați  
și veți găsi 

Luca  
11:9 

 Taiați în patru coli A4 de hârtie, suficient de multe cât să aveți 3 
bucăți  de copil.  

 Scrieți pe fiecare bucată un cuvânt sau grupe diferite de cuvinte. 
Puteți să repetați cuvintele.  

 Faceți un set și pentru dvs.: 
 și Eu         -    vă spun:  
 Cereți       -    și vi se va da 
 bateți        -    se va deschide.   
 căutați     -   și veți găsi 
 Luca        -    11:9 

 Bunica ne-a povestit despre ceva ce găsim și noi în Biblie. Domnul Isus a spus această pildă 
prin care să ne arate cât de importantă este insistența în rugăciune. El a povestit despre un om care a 
venit în miez de noapte la prietenul său și a bătut la ușă. Exact cum a spus bunica. (Bateți în ceva 
dur-o masă, ca să audă copiii cât de tare a bătut acela.) Omul a cerut  cu împrumut trei pâini 
(arătați 3 pâini), deoarece un alt prieten, venit dintr-o călătorie, a poposit în casa lui, iar el nu avea 
ce să îi dea de mâncare.  
 Prietenul din casă nu a dorit să îi deschidă, pentru că se afla deja în pat și toată familia 
dormea. (Sforăiți, ca și cum ați dormi.) Însă prietenul a insistat și a insistat (bateți, bateți), și a        
tot bătut la ușă (bateți mai tare). Atunci Domnul Isus a spus că acel prieten, chiar dacă nu s-ar fi 
ridicat din pat la el de dragul prieteniei, sigur s-ar fi ridicat să îi dea ceea ce a cerut, din pricina 
insistențelor lui. (Dacă sunteți lângă o ușă, deschideți și arătați că dați 3 pâini.) 
 Apoi Domnul Isus ne-a încurajat să cerem căci ni se va da, să căutăm căci vom                                  
găsi, să batem căci ni se va deschide. Dumnezeu vrea ca noi ne rugăm cu insistență.  

CONCLUZIE:  

Dacă Domnul Isus ne-a încurajat că noi putem să insistăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, atunci 
noi trebuie să avem toată îndrăzneala de a insista înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și a persevera. Iar 
El, în suveranitatea Sa, ne va răspunde în modul cel mai bun pentru viața noastră.  

 

,,...și Eu vă spun: ,,Cereți, și 
vi se va da; căutați, și veți 

găsi; bateți, și vi se va 
deschide.” 
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să-și amintească ce au învățat în ultimele șapte lecții 
despre rugăciunea Tatăl nostru. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

și Eu             
 și vi se va da 

Luca  

 
 Împărăție, putere și slavă  
 Insistență 

Iertare  

Grupa 1 
 Protecție 

Grupa 2 

Grupa 3 

Insistența 

1. Numărați copiii de la 1 la 5 și spuneți ce cifră reprezintă                                                                                    
fiecare copil: 1, 2, 3, 4 sau 5.  

2. Când toți copiii au primit un număr, grupați la un loc pe toți cei cu 1, cu 2, pe toți cei ce sunt 
3, sau 4, sau 5. Astfel veți obține 5 grupuri. Nu contează dacă un grup are mai mulți sau mai 
puțini copii.  

3. Copiii vor merge la grupul lor și vor lucra împreună ca un singur grup în timpul jocului.  
4. Spuneți ,,start”, fiecare grup fuge la o foaie dintre cele de pe perete. La fiecare foaie trebuie 

să fie un singur grup.   
5. Fiecare grup  citește cuvântul/cuvintele (temă) de pe foaie, apoi scrie ceva ce s-a învățat în 

legătură cu acea temă, în maximum 3 propoziții. Dacă acel lucru/idee a fost deja scrisă pe 
foaie, grupul nu are voie să o scrie din nou, ci întotdeauna doar o idee nouă.  

JOC/ INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
1. Dați fiecărui copil să ia trei hârtii cu trei părți diferite din verset. 
2. Puneți setul dvs. –din 10 bucăți - într-o pungă sau cutie. (imag 1)  
3. Scoateți din pungă/cutie un cuvânt și citiți cu voce tare. 
4. Copiii care au răspunsul pe hârtiile lor, se ridică în picioare cu hârtiile                                                                

la vedere și spun cu voce tare răspunsul complementar.  (imag. 2)  
5. Exemplu: Dvs. scoateți cuvintele: se va deschide  (Imag 1). Copiii care 

au cuvântul bateți, se ridică în picioare cu acele hârtii în mâini și strigă: 
bateți   (imag 2). Dacă dvs. scoateți cuvântul bateți, copiii care au 
cuvintele și se va deschide se ridică și spun aceasta. Dacă dvs. scoateți 
cuvântul Matei, copiii care au 11:9 se ridică și strigă referința biblică. 

 
MATERIALE: 

 5Coli A4 de hârtie 

 Creioane 

 Scotch 

 Cereți - Întindeți mâna ca și cum ați primi ceva. 

 și vi se va da - Prefaceți-vă că puneți cu cealaltă mână ceva în mâna întinsă. 

 Căutați - Întoarceți-vă în toate părțile ca și cum ați căuta ceva. 

 și veți găsi -Arătați cu degetul ca și cum tocmai ați găsit ce ați căutat. 

  Bateți - Prefaceți-vă că bateți la o ușă. 

  și vi se va deschide - Prefaceți-vă că deschideți o ușă. 

 Luca 11:9 -Țineți palmele deschise și împreunate ca și cum ar fi o carte deschisă.  

1.  

 Se 
va

 d
es

ch
id

e 
   

   
   

 

 Pregătiți 5 coli de hârtie  și scrieți pe fiecare astfel:  

 Nevoi   
 Iertare  
 Protecție 

 Lipiți cu scotch pe perete sau pe ușă în locuri diferite ale clasei. 

 Pregătiți și creioane pentru copii. 

bateți            

bateți            

2.  

Bateți 

Bateți 

Se va 

deschi

1. Învățați versetul, folosindu-vă de semne și repetați cu copiii de 4 ori acest verset.  
2. Apoi, încercați să nu mai spuneți câteva cuvinte, doar faceți semne. La final, veți ajunge doar să 

faceți semne fără să spuneți niciun cuvânt.  
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CONCLUZIE:  Învățătorul face o  concluzie despre tot ce  au scris grupele.   

 

OBIECTIVE: Copiii să reprezinte printr-un desen tot ceea ce au învățat ei 
și au înțeles despre rugăciune prin rugăciunea Tatăl nostru. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil o coală albă de hârtie și un creion/creioane 
colorate.  

2. Copiii vor extrage din bol o temă. 

3. Când spuneți start, copiii încep să facă un desen din care să reiasă tema extrasă.  

4. Lăsați copiii să deseneze cam 5 minute. 

5. Chemați pe rând fiecare copil în față și vor vorbi despre tema extrasă și desenul 
făcut.  

6. Copiii vor lipi desenele unele de altele cu scotch și rezultatul va fi un banner 
lung.  

7. Reamintiți-vă încă o dată tot ce ați învățat despre rugăciunea Tatăl nostru și 
toate cuvintele cheie învățate. 

8. La final, rugați-vă cu toți copiii rugăciunea Tatăl nostru. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți suficiente coli A4 de hârtie, un creion de copil și/sau creioane colorate. 

 Scrieți pe mai multe bucăți de hârtie —o bucată de copil— teme precum: 

 Rugăciunea personală 
 Împărăția lui Dumnezeu 
 Protecția lui Dumnezeu 
 Iertarea celorlalți 
 Nevoi împlinie 
 Puterea lui Dumnezeu 
 Iertarea lui Dumnezeu 
 Rugăciunea mea pentru alții 
 Slava lui Dumnezeu 
 Insistența în rugăciune 
 
 Faceți și câte 2-3 hârtii cu aceeași temă, ca să aveți suficiente pentru fiecare copil. 
 

RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a dat 
posibilitatea să vorbim cu El în rugăciune, că ne-a învățat cum să ne rugăm și că putem insista la El în 
rugăciune. 

Nevoi   Am învățat că..... Mă rog pentru nevoile altora. ..... 

MATERIALE: 
 

 Coli A4 de hârtie 

 Creiane și creioane colorate 

 Scotch 

 Un bol 
 

6. Dați câteva minute să scrie, apoi spuneți ,,start” și grupurile fug la o altă foaie la care 
 nu au mai fost.  
7.  Procedați la fel până ce toate echipele a avut șansa să meargă la fiecare foaie să scrie  
       o idee nouă.  
8.  Jocul se joacă astfel de 5 ori.  Echipele stau la ultima foaie și fiecare, pe rând, citește 

 cuvintele și tot ce a fost scris de grupuri despre cuvintele temă.   
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească de 

toate cele învățate despre rugăciunea Tatăl nostru și insistența în 

rugăciune. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copii xerox pag.7 pentru 18 copii și pag. 8, una de copil. 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de coală A4 de hârtie, un creion, 
creioane colorate, lipici, foarfece, un set de 5 stickere pag. 6-7. 

2. Fiecare copil va pune palma deschisă pe coala albă de hârtie și va 
da conturul ei cu creionul. 

3. Copiii vor colora mâna de pe hârtie.  

4. Copiii vor decupa mâna.  

5. Copiii vor decupa cele 5 stickere și le vor lipi în ordine: pe fiecare deget un mesaj, 
astfel: 

 Deget mare—rugăciunea personală 

 Arătătorul—slavă și mulțumire 

 Mijlociul—iertare 

 Inelarul  - nevoi și protecție 

 Degetul mic—insistența 

6. Dați fiecărui copil pag. 8. Copiii o vor colora, apoi vor lipi mâna cu stikere pe ea. 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție iertare 
ie

rt
a

re
 

In
s
i

MATERIALE: 

 Jumătăți de coală A4 de 
hârtie 

 Creion 

 Creioane colorate 

 Lipici 

 Foarfece 

 Copie xerox stickere pag.             
6-8 
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iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

iertare rugăciunea personală slavă și mulțumire insistența nevoi și protecție 

Pentru 18 copii: 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți  copiii să recapituleze tot ce au învățat despre rugăciune (prin rugăciunea 
Tatăl nostru) și să învețe despre importanța rugăciunii și a insistenței în rugăciune. Textele biblice sunt din Matei 6:9-13 și 
Luca 11:5-13. De asemenea, versetul biblic este din Luca 11:9: ,,...și Eu vă spun: ,,Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; 
bateți, și vi se va deschide.”  


