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În a șasea duminică după Rusalii aflăm cum Iisus Hristos a ajutat o femeie cananeancă. La început 
Acesta pare că nu o va ajuta, dar apoi o ajută. Aflăm că, de fapt, Iisus a vrut să descopere dacă 

femeia are credință adevărată. Aceasta este persistentă și curajoasă, dar vorbește cu umilință și 
este răsplătită cu ajutorul lui Iisus. Astfel învățăm că trebuie să nu încetăm niciodată să Îl avem pe 

Dumnezeu în viețile noastre, chiar dacă simțim că nu ne răspunde la rugăciuni îndeajuns de re-
pede. Nu va fi niciodată abandonat nici un om care Îl are pe Dumnezeu în inima sa. Femeia a avut 
încredere că Iisus o va ajuta și, în final, Acesta a ajutat-o, așa cum ne va ajuta pe noi toți. Știind 

acest lucru, suntem pregătiți să începem Postul Mare.

Iisus Hristos și femeia cananeancă
Și, ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi, ieșind 
striga, zicând: ″Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon.″  El însă nu i-a răspuns nici 
un cuvânt; și apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: ″Slobozește-o, că strigă în urma noastră.″ Iar El, răspunzând, a 
zis: ″Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.″ Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: ″Doamne, 

ajută-mă.″ El însă, răspunzând, i-a zis: ″Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor.″ Dar ea a zis: ″Da, 
Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.″ Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: ″O, 

femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești.″ Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.  
Matei 15:21-28

1. 
Într-o zi Iisus împreună cu ucenicii Săi se aflau la 
nord de Galileea. O femeie cananeancă a venit 
spre Iisus și i-a cerut să-i vindece fiica bolnavă. 
Ucenicii s-au supărat de deranj și i-au cerut lui 

Iisus să nu o bage în seamă.

2. 
Iisus i-a spus femeii că a fost trimis să ajute 
poporul din Israel și nu pe cel din Canaan. 
Dacă ar ajuta-o, ar fi ca și cum ar da mân-
carea copiilor la câini, cu alte cuvinte, ar 

irosi-o. Ea L-a rugat din nou să o ajute și, de 
data aceasta, Iisus a răspuns că, deoarece 

aceasta are credință mare, o va ajuta.

4.
Trebuie să Îl ținem pe Dumnezeu aproape 

de noi prin rugăciune. Avem datoria să 
ne rugăm pentru a-I mulțumi lui Dumne-
zeu, să Îi cerem să ajute pe alții care au 

nevoie, să Îi cerem iertare pentru păcatele 
noastre, și să cerem ajutor și îndrumare 
în viețile noastre. Dumnezeu ne aude în-
totdeauna rugăciunile și ni le îndeplinește 

atunci când știe că suntem pregătiți.

3.
Vedem că Iisus a fost de fapt trimis să 
ajute pe toată lumea. Cananeenii erau 

de obicei dușmanii Israelienilor, dar 
faptul acesta nu l-a oprit pe Iisus să o 
ajute pe femeie. Trebuie doar să avem 
tot timpul credință în Iisus. Când avem 
credință, știm că Iisus este Dumnezeul 
nostru și credem că Acesta a fost trimis 

pentru a ne mântui de rău.



Completați spațiile libere fo-
losind cuvintele de mai jos.

Literele din căsuțe completează 
mesajul din caseta roz.

Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le 
împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și 

ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
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1. Iisus o ajută pe femeia _________.
 
2. Prin  _______ ne apropiem de 
Dumnezeu.

3. Iisus a fost trimis să ajute pe toată 
_________.

4. __________ ne aude toate 
rugăciunile.

5. Avem __________ să ne rugăm.

6. Femeia cananeancă vorbește cu 
_______.

7. Trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să 
ajute pe _______.

8. Suntem pregătiți să începem Postul 
_____.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _  _

 _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  _

_ _ _ _ _  _ _

_ _  _ _

_  _ _
Trebuie întotdeauna să avem 
_ _ _ _ _ _ _ _ în Dumnezeu.

rugăciune    lumea     umilință     Mare    alții    
cananeancă    Dumnezeu    datoria  



Introducere:

Rugăciunile 
Începătoare:

Lectură biblică:

Activitate:

Repere:

Scopul lecției: Copii să se familiarizeze cu acest pasaj din 
Biblie și să înțeleagă că Dumnezeu le ascultă 
întotdeauna rugăciunile.

În a șasea duminică după Rusalii aflăm cum Iisus Hristos a ajutat o femeie 
cananeancă. La început Acesta pare că nu o va ajuta, dar apoi o ajută. Aflăm că, 
de fapt, Iisus a vrut să descopere dacă femeia are credință adevărată. Aceasta este 
persistentă și curajoasă, dar vorbește cu umilință și este răsplătită cu ajutorul lui Iisus. 
Astfel învățăm că trebuie să nu încetăm niciodată să Îl avem pe Dumnezeu în viețile 
noastre, chiar dacă simțim că nu ne răspunde la rugăciuni îndeajuns de repede. Nu va 
fi niciodată abandonat nici un om care Îl are pe Dumnezeu în inima sa. Femeia a avut 
încredere că Iisus o va ajuta și, în final, Acesta a ajutat-o, așa cum ne va ajuta pe noi 
toți. Știind acest lucru, suntem pregătiți să începem Postul Mare.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le 
împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne 
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Iisus Hristos și femeia cananeancă
Și, ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie 
cananeancă din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: ″Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui 
David! Fiica mea este rău chinuită de demon.″  El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; și 
apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: ″Slobozește-o, că strigă în urma noastră.″ Iar 
El, răspunzând, a zis: ″Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.″ 
Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: ″Doamne, ajută-mă.″ El însă, răspunzând, i-a zis: 
″Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor.″ Dar ea a zis: ″Da, Doamne, dar 
și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.″ Atunci, răspunzând, 
Iisus i-a zis: ″O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești.″ Și s-a tămăduit 
fiica ei în ceasul acela.    Matei 15:21-28

Cereți copiilor să completeze spațiile libere cu cuvintele date pentru a descoperi 
mesajul.

1.  Într-o zi Iisus împreună cu ucenicii Săi se aflau la nord de Galileea. O femeie 
cananeancă a venit spre Iisus și i-a cerut să-i vindece fiica bolnavă. Ucenicii s-au 
supărat de deranj și i-au cerut lui Iisus să nu o bage în seamă.

2.  Iisus i-a spus femeii că a fost trimis să ajute poporul din Israel și nu pe cel din Ca-
naan. Dacă ar ajuta-o, ar fi ca și cum ar da mâncarea copiilor la câini, cu alte cuvinte, 
ar irosi-o. Ea L-a rugat din nou să o ajute și, de data aceasta, Iisus a răspuns că,         
deoarece aceasta are credință mare, o va ajuta.

3.  Vedem că Iisus a fost de fapt trimis să ajute pe toată lumea. Cananeenii erau de obicei 
dușmanii Israelienilor, dar faptul acesta nu l-a oprit pe Iisus să o ajute pe femeie. Tre-
buie doar să avem tot timpul credință în Iisus. Când avem credință, știm că Iisus este 
Dumnezeul nostru și credem că Acesta a fost trimis pentru a ne mântui de rău.

4.  Trebuie să Îl ținem pe Dumnezeu aproape de noi prin rugăciune. Avem datoria să ne 
rugăm pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu, să Îi cerem să ajute pe alții care au nevoie, 
să Îi cerem iertare pentru păcatele noastre, și să cerem ajutor și îndrumare în viețile 
noastre. Dumnezeu ne aude întotdeauna rugăciunile și ni le îndeplinește atunci când 
știe că suntem pregătiți. 

Duminica Femeii Cananeence
{Ediția profesorului}
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