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2016
7 mai

Studiul 6

Comunicarea
dintre băieţi și fete

  1.   Pregătire

A. Sursa

Geneza 1,26
„Apoi, Dumnezeu a zis: ’Să facem om după

chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să
stăpânească peste peștii mării, peste păsările
cerului, peste vite, peste tot pământul și peste
toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.’”

Efeseni 2,10
„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiţi

în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în
ele.”

Efeseni 4,24
„Îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul

lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfinţenie pe
care o dă adevărul.”

Geneza 5,2
„I-a făcut parte bărbătească și parte

femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele
de om în ziua când au fost făcuţi.”

1 Corinteni 11,12
„Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și

bărbatul prin femeie și toate sunt de la
Dumnezeu.”

Proverbele 25,11
„Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca

niște mere de aur într-un coșuleţ de argint.”

(Vezi pasajele suplimentare din studiul
juniorilor.)

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Comunicarea dintre băieţi
și fete”
Băieţii sunt diferiţi de fete și invers! Nimeni

nu ar trebui să fie surprins de acest lucru. Însă
cum le vom transmite cunoștinţele despre
aceste deosebiri într-o manieră adecvată, când
ei sunt foarte nesiguri cu privire la propria per-
soană? Putem face acest lucru prin prezenta-
rea echilibrată a deosebirilor și asemănărilor și
prin crearea unei atmosfere sigure și pozitive,
în care fiecare junior să se poată manifesta și
să se simtă bine cu propria persoană. De ase-
menea, este important să îi încurajăm atât pe
băieţi, cât și pe fete, spunându-le că Dumnezeu
are roluri specifice pentru fiecare dintre ei,
potrivit cu modul în care au fost înzestraţi.

În același timp este important de notat că
interacţiunea dintre băieţi și fete este esenţială
pentru formarea unei înţelegeri pozitive cu
privire la relaţii.

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Comunicarea dintre băieţi și fete”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să înţeleagă faptul că tocmai deosebirile
dintre băieţi și fete îi fac importanţi unii
pentru alţii;

2. să înţeleagă mai bine cum să comunice
eficient cu persoanele de sex opus;

3. să înţeleagă din Biblie că Dumnezeu are un
rol pentru fiecare dintre noi, indiferent dacă
suntem băieţi sau fete.

    Dumnezeu înţelege ambele limbi
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D. Materiale necesare

Început
Activitatea A: coală de carton, pixuri, tablă,

întrebări specifice băieţilor/fetelor.
Activitatea B: cronometru.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori; creioane sau

pixuri, fișa de lucru, tablă.

Aplicaţie
Secţiunea de vineri a studiului pentru juniori.

  2.   O punte de legătură

A. Ce știm deja

Pe parcursul celor zece minute în care se
adună juniorii:
1) Întrebaţi-i ce text au ales să memoreze din

secţiunea de miercuri a studiului lor. Oferiţi-le
ocazia de a spune textul din memorie.

2) Oferiţi-le ocazia de a citi ce au scris la secţi-
unea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa creștinu-
lui. Este posibil ca citatele de această natură
să nu apară în fiecare lecţie.

3) Recapitulaţi răspunsurile pe care le-au dat la
scenariul propus la secţiunea pentru dumi-
nică a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi
răspunsurile de pe site-ul (http://RealTimeFaith.
adventist.org). Luaţi în discuţie o gamă cât
mai mare de răspunsuri, încheind cu gânduri
de la secţiunea „Ce trebuie să se spună
despre...” din ghidul anterior pentru
instructori.
Dacă aveţi un colectiv mare, invitaţi niște

adulţi care să parcurgă această secţiune în
grupe mai mici.

B. Alte elemente ale Școlii de Sabat

• cântare
• momentul veștilor misionare
• raportul Școlii de Sabat

  3.   Introducere
Notă: Construiţi-vă propriul program, folosind

opţiunile din secţiunile următoare: Introducere,
Conexiuni, Aplicaţie și Încheiere. Nu uitaţi însă că
juniorii au nevoie de activităţi interactive
(participare activă și în raport unii cu alţii) și de
studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un
moment în care să le distribuiţi copiile după
studiul lor sau să le atrageţi atenţia asupra
materialului din studiu.

A. Activitate introductivă

Pe locuri
Pregătiţi câteva întrebări specifice băieţilor/

fetelor și alcătuiţi un test. Pe măsură ce sosesc
la grupă, rugaţi juniorii să se așeze astfel: băieţii
de o parte, iar fetele de cealaltă. Nu-i lăsaţi să
stea împreună.

Fiţi gata
La deschiderea Școlii de Sabat, spuneţi-le că

vor participa la un concurs între băieţi și fete.

Start
Dumneavoastră veţi fi arbitrul. Este bine să

existe o persoană neutră. Începeţi să puneţi
întrebările. Întrebările pentru fete trebuie să fie
din domeniile la care pot răspunde băieţii (sport,
mașini etc.). Pentru băieţi, formulaţi întrebări din
domeniile specifice fetelor (haine, îngrijirea
corpului, sentimente etc.) Desigur că activitatea
generalizează, dar tocmai aceasta este ideea!

Dacă băieţii sau fetele nu reușesc să răspundă
la întrebări, daţi-i ocazia echipei opuse să răspun-
dă. Veţi observa că, dacă le ţineţi partea băieţilor,
fetele vor deveni foarte gălăgioase și invers.
Fetele vor fi uimite să afle că băieţii nu știu să
răspundă la întrebări banale pentru ele și la fel și
băieţii vor fi uimiţi că fetele nu știu să răspundă!

Concluzie
Spuneţi: Ce părere aveţi despre testul aces-

ta? Aţi observat vreun lucru ciudat? De ce cre-
deţi că una dintre echipe nu a reușit să răspun-
dă la întrebări, în vreme ce pentru cealaltă echi-
pă întrebările au fost foarte ușoare? (Ideea este
că ceea ce este important pentru băieţi nu este
la fel de important și pentru fete și invers.)
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B. Activitate introductivă

Pe locuri
Rugaţi băieţii să se așeze de o parte a sălii, iar

fetele, de cealaltă. Solicitaţi doi-patru voluntari
din fiecare grupă să vină în faţă. Spuneţi-le că
vor participa la o scenetă.

Fiţi gata
Daţi-le voluntarilor următorul scenariu: O fată/

un băiat intră în clasă vizibil supărată/supărat.
Ochii ei/lui sunt roșii și umflaţi și este clar că a
plâns. Ce faceţi?

Start
Rugaţi băieţii să iasă din sală și să-și pregă-

tească sceneta. Rugaţi fetele să rămână în sală
ca să-și pregătească sceneta repede și să o
prezinte. După ce au terminat fetele, invitaţi-i pe
băieţi înăuntru ca să-și prezinte și ei sceneta.

În general, fetele își vor manifesta preocu-
parea faţă de colega supărată și se vor aduna în
jurul ei. Băieţii, de obicei, vor fi exact invers. În
loc să se strângă în jurul colegului lor, îl vor lăsa
singur. Dacă aveţi în grupă băieţi mai sensibili,
este posibil să aveţi un altfel de scenariu, dar
încurajaţi-i să fie sinceri și să spună ce fac de
obicei în astfel de situaţii. Nu le îngăduiţi să
prezinte un scenariu despre ceea ce v-aţi dori
dumneavoastră să auziţi, ci rugaţi-i să prezinte
ceea ce ar face ei în realitate.

Concluzie:
Întrebaţi: De ce aţi prezentat un scenariu

diferit? (Unul dintre răspunsurile posibile este
acela că fetele își manifestă îngrijorarea faţă de
cineva prin împărtășirea problemelor lor, în timp
ce băieţii își arată preocuparea faţă de cineva
lăsându-l în pace. Spre deosebire de fete, ei nu
vorbesc despre frământările lor decât dacă sunt
întrebaţi.)

Întrebaţi-i de ce cred ei că fetele și băieţii re-
acţionează atât de diferit. Discutaţi despre ca-
racteristicile specifice genului și întrebaţi-i ce
trăsături consideră că trebuie să aibă băieţii și
ce trăsături așteaptă să aibă fetele. Alcătuiţi pe
tablă o listă, pentru ca ei să poată observa
deosebirile dintre băieţi și fete.

C. Ilustraţie introductivă

În propriile cuvinte, prezentaţi următoarele:

Un cuplu de tineri proaspăt căsătoriţi pleacă
din orașul unde locuiesc familiile lor. Băiatul
trebuie să își continue studiile, iar soţia lucrează.
Acesta este un început bun, dar, după o lună,
soţia vine de la lucru și se plânge de relaţia cu
șeful ei. Soţul se simte onorat că soţia are
încredere în el și că îi cere sfatul. Așadar, ca un
soţ bun ce este, îi dă câteva sugestii, începând
de obicei cu cuvintele „ar trebui să faci așa...”.
Mai trece o lună și soţul își dă seama că soţia
nu-i mai povestește dacă mai are probleme la
serviciu. Devine curios cu privire la motivul
pentru care nu-i mai spune nimic și, într-o zi, o
întreabă.

– Păi, răspunde ea, mereu îmi spui ce să fac
sau ce să-i spun șefului meu. Ca și cum eu nu aș
ști ce să fac dacă tu nu mi-ai spune!

Soţul este șocat. Nu-i vine să creadă ce acuza-
ţie îi aduce. Începe să se justifice și izbucnește:

– Dar mi s-a părut că nu mai găseai nicio
soluţie; m-ai întrebat mereu ce ar trebui să faci!

Ea râde contrariată:
– Nu ţi-am cerut niciodată sfatul; ţie ţi-a venit

ideea de a-mi da sfaturi.
El este pur și simplu uluit.
– Ce vrei să spui? O lună întreagă vii acasă și

îmi spui ce probleme ai cu șeful tău. De ce mi le
spui, dacă nu vrei să-ţi dau un sfat?

– Ca să-ţi povestesc ce mi s-a întâmplat!
– Să-mi povestești? întreabă el. Și eu ce

trebuie să fac atunci când tu îmi povestești?
– Nimic, doar să asculţi.
Soţul nu poate să priceapă această idee. El a

crescut într-o familie cu trei fraţi, un tată și o
mamă. Din această cauză, el a învăţat să
comunice numai în stilul specific masculin.
Băieţii își împărtășesc problemele numai atunci
când au nevoie de un sfat. De fapt, un soţ se
simte onorat când cineva îi cere sfatul cu privire
la o anumită situaţie.

Pe de altă parte, soţia a crescut într-o familie
formată din două fete și o mamă, fără tată. Acest
lucru înseamnă că nu a aflat niciodată cum să
comunice eficient cu băieţii. Ea se gândea că,
dacă-i povestește soţului ei ce i s-a întâmplat, el
putea să simtă împreună cu ea. Totuși, dat fiind
faptul că el îi dădea mereu sfaturi, întrucât el se
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gândea că ea asta aștepta, ei nu-i convenea ca
el să aibă impresia că nu putea să facă faţă
situaţiei.

După ce au stat de vorbă mai mult, soţul și
soţia au aflat că nu erau supăraţi unul pe altul, ci
doar că vorbeau limbi diferite!

Concluzie
Întrebaţi: Aţi trecut printr-o situaţie asemănă-

toare? Cum aţi putea să comunicaţi mai bine cu
persoanele de sex opus decât acest cuplu?
Cum este posibil ca doi oameni să spună ace-
lași cuvânt, dar să înţeleagă prin el două lucruri
diferite? Daţi câteva exemple.

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile cuvinte:
Dacă Dumnezeu ne-a creat așa, diferiţi și

interesanţi, atunci trebuie să învăţăm unii de la
alţii. Fetele și băieţii privesc lucrurile din puncte
de vedere diferite pentru un anumit motiv. Sar-
cina noastră, ca agenţi ai Împărăţiei, este să
aflăm care este modul de gândire cu care i-a
înzestrat Dumnezeu pe cei de sex opus. Vi se
pare ciudat? Poate că da, dar veţi descoperi că,
pe măsură ce veţi asculta mai mult, veţi înţelege
mai bine ce vor ei să spună. Dumnezeu ne-a
cerut să ascultăm ce spune El, iar El ne spune
că am fost creaţi în chip minunat cu un anumit
scop. Nu numai că am fost creaţi pentru un
scop, dar am fost creaţi și în felul în care a dorit
El – să fim diferiţi.

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei

În prealabil, rugaţi pe cineva să citească sau
să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Întrebaţi: Aţi fost vreodată într-o situaţie ase-
mănătoare? V-au afectat vreodată neînţelege-
rile dintre un băiat și o fată? V-ar putea ajuta re-
laţia cu Dumnezeu să înţelegeţi mai bine per-
soanele de sex opus?

C. Conexiunea cu viaţa
Prezentaţi următorul scenariu:

Ești fată și un prieten de-al tău a realizat, din
gesturile și mimica ta, că nu ai înţeles bine lecţia
la matematică și se oferă să-ţi explice, deși nu
i-ai cerut lucrul acesta. Însă tu te simţi ofensată
și te opui, considerând că face asta pentru că te
consideră incapabilă să înţelegi. Sunteţi prieteni
buni, dar nu ţi-a plăcut aerul de superioritate și
tonul vocii lui. O întrebi și pe prietena ta cea mai
bună – și gândește la fel, însă un alt coleg, care
este de faţă la discuţie, spune că nu este de
acord cu interpretarea voastră. El crede că a
făcut-o cu bune intenţii. În cele din urmă, ești la
fel de încurcată ca la început.

Întrebaţi: Ce faci? Ce-i vei spune? Vei accep-
ta ajutorul? Crezi că din cauza diferenţelor
dintre băieţi și fete există și interpretări diferite
ale acelorași vorbe? Cum se va schimba relaţia
voastră în acest caz?

  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Asiguraţi-vă că fiecare junior are câte o co-
pie a secţiunii de vineri din studiul lor. (Dacă nu
aveţi studiile juniorilor, puteţi folosi revista Guide
de săptămâna aceasta sau puteţi descărca
studiul de pe pagina http://RealTimeFaith.
adventist.org și îl puteţi multiplica.) Rugaţi-i pe
juniori să se amestece și să îi roage pe colegii lor
să răspundă la întrebările din studiu, asigurân-
du-se că pun fiecare întrebare și unui băiat, și
unei fete. Rugaţi-i să-și ocupe locurile din nou și
concluzionaţi. Pe tablă, faceţi două coloane, una
pentru băieţi și cealaltă pentru fete. Pe vertical,
notaţi cifrele de la 1 la 6. Rugaţi juniorii să citeas-
că pe rând răspunsurile pe care le-au obţinut.
Notaţi aceste răspunsuri în spaţiul corespun-
zător, ca să observaţi tendinţele. În general, ju-
niorii nu se vor simţi stânjeniţi să citească aceste
răspunsuri, din moment ce nu sunt răspunsurile
lor, ci ale altora.

Concluzie:
Întrebaţi: Ce diferenţe există între băieţi și

fete? Unde sunt mai multe deosebiri? Ce
tendinţe aţi descoperit? Ce concluzii putem
trage din această listă?
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B. Întrebări aplicative

1. Care este lucrul cel mai interesant pe care
l-ai aflat despre persoanele de sex opus?

2. Ai fost surprins de vreo idee, o concluzie sau
un răspuns?

3. Ce întrebări ai vrea să le pui fetelor/băieţilor?
4. De ce crezi că sunt băieţii și fetele atât de

diferiţi? Poate fi din cauză că ni se spune încă
de mici ce trebuie să ne placă și ce nu? Cum
ar trebui să fim?

5. Cum crezi că vrea Dumnezeu să fie fetele în
societatea de azi? (Să meargă la lucru, să
lucreze acasă, să își crească copiii, să pre-
dice Evanghelia etc.) Cum crezi că așteaptă
Dumnezeu să fie băieţii în societatea de azi?
(Să meargă la lucru, să lucreze acasă, să își
crească copiii, să predice Evanghelia etc.)

  6.  Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-

toarele idei:
Băieţii și fetele sunt diferiţi unii de alţii. Acest

lucru trebuie repetat iar și iar. Însă în Biblie, des-
coperim că Dumnezeu are nevoie și de unii, și de
alţii pentru a-Și împlini lucrarea (vezi 1 Samuel 25
și povestirea despre Abigail). Dumnezeu ne
vorbește chiar și despre relaţiile de prietenie
dintre băieţi și fete. Săptămâna aceasta am privit
îndeosebi la problemele de comunicare care
există între ei. De asemenea, am pus accent pe
faptul că ne este util să învăţăm să comunicăm
cu persoanele de sex opus și să fim deschiși
faţă de modul lor de gândire.
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Materialul pentru elevi

7 mai 2016 Comunicarea dintre băieţi și fete
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
� _______________________________________

________________________________________
________________________________________

Dumnezeu înţelege ambele limbi
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)

– Ce vrei să spui?
Tim avea 13 ani și cel mai bun prieten al său

era... Alina. (Desigur, prietenia lor consta în
discuţii foarte lungi, uneori și la telefon, în care
vorbeau despre preferinţe, idealuri, dar și
inconveniente.)

Într-o ocazie, când îi povestea în detaliu ce
făcuse în ziua respectivă, Alina avu impresia că
Tim aţipise la telefon. Vă puteţi imagina cât de
mult s-a supărat ea, deși nu așa se întâmplase,
doar că Tim nu dăduse niciun semn că era pe
aceeași frecvenţă cu ea? Dar cum putea el să-i
spună că nu simte nevoia să audă cu de-amă-
nuntul tot ce i se întâmplase ei?! Ar fi însemnat
să o supere și mai rău.

Cred că aţi auzit ideea că bărbaţii și femeile,
sau băieţii și fetele, vorbesc limbi diferite. Cei
care au trecut prin experienţa celor doi prieteni,
Tim și Alina, pot să ne confirme faptul că aceasta
este o idee destul de reală. Însă creștinii pot
adăuga ceva la această idee: Dumnezeu înţe-
lege ambele limbi!

Probabil că, din experienţă sau nu, toţi știm că
stilul băiatului și stilul fetei de ascultare și înţe-
legere, în general de comunicare, sunt diferite.
Pentru a comunica eficient, cea mai bună cale
este înţelegerea; aceasta înseamnă că trebuie
să existe un consens între mesajul transmis,
comportamentul celui care transmite mesajul și

emoţiile pe care acesta le manifestă. Nu trebuie
pierdut din vedere că celălalt nu reacţionează la
ceea ce i-am spus eu, ci la ceea ce a înţeles el,
la felul în care cuvintele mele își găsesc ecoul în
el. De aceea trebuie să ţinem cont de faptul că
orice fată are nevoie ca simţămintele ei să fie
confirmate și acceptate, în timp ce băieţii se vor
concentra asupra conţinutului sau asupra
elementelor pe baza a ceea ce se comunică. Cu
alte cuvinte, creierul băiatului este proiectat să
fie mai analitic, iar al fetei mai intuitiv, emoţional.
Așa că este necesar ca fiecare să se educe în
sensul utilizării ambelor emisfere cerebrale și să
combine astfel partea logică cu cea emoţională
sau să îl cunoască mai bine pe celălalt. Dacă ni
se pare greu, Dumnezeu ne poate ajuta să
înţelegem persoanele de sex opus! De ce vrea
El acest lucru? Pur și simplu pentru că Îi place
când oamenii comunică și mai ales atunci când
ei se străduiesc să comunice despre El și
despre cât de mult Îi iubește.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Gândește-te cum ar reacţiona fetele

într-o astfel de situaţie: Te afli în sala de clasă și
prietena ta (de același sex) intră în clasă. Știi că
tocmai s-a certat cu un coleg. Este clar că e
supărată, căci are ochii roșii, faţa plină de lacrimi
etc. Ești îngrijorată și privești spre ceilalţi colegi
adunaţi în jurul tău. Profesorul nu a venit încă și
aveţi timp să discutaţi. Ce faci?

� Apoi gândește-te cum ar reacţiona bă-
ieţii în aceeași situaţie.

� Ar fi interesant să vedem dacă răspun-
surile fetelor și băieţilor coincid.

� Conectează-te la http://RealTimeFaith.
adventist.org pentru a-ţi posta răspunsul. Fii
deschis și onest. Exprimă-ţi părerea.
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2. Luni

Ce încearcă ei să spună?
Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre ci-

tatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu
sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează
aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în
Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din
secţiunea Dumnezeu spune..., scrie o frază care
să conţină convingerea ta personală. Fii pregătit
să o citești la Școala de Sabat.

� „Le iubim pe fete pentru ceea ce sunt,
iar pe băieţi pentru ceea ce promit să devină.” –
Johann Wolfgang von Goethe, secolele XVIII-XIX,
scriitor, om de știinţă și filozof german

� „Este un fapt cunoscut că bărbaţii sunt
realiști, pragmatici și lucizi, spre deosebire de
femei, care sunt visătoare și romantice și cred
cu adevărat că loţiunea de corp cu estrogeni
trebuie să aibă un efect, căci nu ar fi costat
șaisprezece dolari o cutie atât de mică.” – Jane
Goodsell, scriitoare americană contemporană

� „Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca femeile să
îi înţeleagă pe bărbaţi, fotbalul n-ar fi fost
inventat niciodată.” – Preluat de pe un abţibild

� „Toţi suntem plămădiţi din același aluat,
dar nu toţi suntem copţi în același cuptor.” –
Proverb din limba idiș

� Glasul și vorbirea sunt daruri primite din
partea lui Dumnezeu și, dacă sunt corect
folosite, ele sunt o adevărată putere ce slujește
cauzei Lui.” – Ellen White, scriitoare inspirată

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Aceasta este o întrebare foarte bună!

Subiectul acesta este important pentru următo-
rul motiv: ai ajuns într-o etapă a vieţii în care

trebuie să iei decizii cu privire la ce aștepţi de la
relaţiile cu alţi oameni, fie ei bărbaţi sau femei.
Dumnezeu ne-a trasat anumite principii călăuzi-
toare referitoare la relaţia cu persoanele de sex
opus. Pe lângă aceasta, este important și să în-
cerci să înţelegi deosebirile cu care i-a înzestrat
Dumnezeu pe băieţi și pe fete. Aceste deosebiri,
deși uneori ne îngreunează relaţia, ne și stâr-
nesc curiozitatea de a-i cunoaște pe cei de sex
opus. Cultivarea relaţiilor de prietenie este un
lucru interesant!

Sarcina ta, în următorii câţiva ani, este să
începi să îţi faci o idee despre ce îţi dorești de la
persoana cu care vei alege să îţi petreci viaţa.
Cu cât vei înţelege mai bine deosebirile dintre
băieţi și fete, cu atât vei avea un început mai bun
în momentul în care vei porni în căutarea per-
soanei pe care o poţi înţelege cu adevărat și
care poate cu adevărat să te înţeleagă.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Geneza 1,26
„Apoi Dumnezeu a zis: ’Să facem om după

chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să
stăpânească peste peștii mării, peste păsările
cerului, peste vite, peste tot pământul și peste
toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.’”

� Efeseni 4,24
„... și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut

după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și
sfinţenie pe care o dă adevărul.”

� Geneza 5,2
„I-a făcut parte bărbătească și parte feme-

iască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de ’om’
în ziua când au fost făcuţi.”

� 1 Corinteni 11,12
„Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și

bărbatul prin femeie și toate sunt de la
Dumnezeu.”

� Proverbele 25,11
„Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca

niște mere de aur într-un coșuleţ de argint.”



54

STUDIUL 6

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Care este atitudinea ta când vine vorba

despre relaţia cu persoanele de sex opus? Te
interesează? Ești prea ocupat? Te deranjează?
Este momentul să afli de ce sunt persoanele de
sex opus ceea ce sunt! Ia-ţi timp suficient să afli
cum poţi să comunici cu persoanele de sex
opus și cum să le înţelegi cât mai bine cu putinţă.
Acest lucru poate fi neplăcut, uneori deranjant,
dar merită. Adevărul este că toţi suntem creaţi
după chipul lui Dumnezeu, iar El ne iubește pe
fiecare, indiferent dacă suntem băieţi sau fete.
De fapt, chiar El ne-a creat așa!

6. Vineri

Cum se întâmplă?
� Sună două persoane (un băiat și o fată)

sau scrie-le un mesaj în care să le ceri să răs-
pundă la următoarele întrebări. Notează-ţi răs-
punsurile lor în spaţiile prevăzute, ca să observi
diferenţele dintre băieţi și fete.

1. Care este emisiunea ta preferată?
a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________

2. Ce îţi place să faci în timpul liber?
a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________

3. Ce înseamnă pentru tine o persoană de sex
opus?

a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________

4. Care este primul lucru care te face să
simpatizezi o persoană?

a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________

5. Cât timp vorbești la telefon cu prietenii într-o zi
obișnuită?

a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________

6. Care crezi că este vârsta la care băieţii și
fetele pot să-și facă prieteni de sex opus?

a. băiat __________________________________
b. fată ___________________________________




