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Dumnezeu înţelege ambele limbi
Ce vrei să spui?
Tim avea 13 ani şi cel mai bun prieten al său era... Ali-

na. (Desigur, prietenia lor consta în discuții foarte lungi, 
uneori şi la telefon, în care vorbeau despre preferințe, ide-
aluri, dar şi inconveniente.)

Într-o ocazie, când îi povestea în detaliu ce făcuse 
în ziua respectivă, Alina avu impresia că Tim ațipise la 
telefon. Vă puteți imagina cât de mult s-a supărat ea, deşi 
nu aşa se întâmplase, doar că Tim nu dăduse niciun semn 
că era pe aceeaşi frecvență cu ea? Dar cum putea el să-i 
spună că nu simte nevoia să audă cu de-amănuntul tot ce 
i se întâmplase ei?! Ar fi însemnat să o supere şi mai rău.

Cred că ați auzit ideea că bărbații şi femeile, sau băieții 
şi fetele, vorbesc limbi diferite. Cei care au trecut prin 
experiența celor doi prieteni, Tim şi Alina, pot să ne 
confirme faptul că aceasta este o idee destul de reală. 
Însă creştinii pot adăuga ceva la această idee: Dumne-
zeu înțelege ambele limbi!

Probabil că, din experiență sau nu, toți ştim că sti-
lul băiatului şi stilul fetei de ascultare şi înțelegere, în 
general de comunicare, sunt diferite. Pentru a comu-
nica eficient, cea mai bună cale este înțelegerea; aceas-
ta înseamnă că trebuie să existe un consens între me-
sajul transmis, comportamentul celui care transmite 
mesajul şi emoțiile pe care acesta le manifestă. Nu tre-
buie pierdut din vedere că celălalt nu reacționează la 
ceea ce i-am spus eu, ci la ceea ce a înțeles el, la felul în 
care cuvintele mele îşi găsesc ecoul în el. De aceea tre-
buie să ținem cont de faptul că orice fată are nevoie ca 
simțămintele ei să fie confirmate şi acceptate, în timp 

ce băieții se vor concentra asupra conținutului 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, emoțional. 
Aşa că este necesar ca fiecare să învețe să foloseas-
că ambele emisfere cerebrale şi să combine astfel 
partea logică şi cea emoțională sau să îl cunoască 
mai bine pe celălalt. Dacă ni se pare greu, Dumne-
zeu ne poate ajuta să înțelegem persoanele de sex 
opus! De ce vrea El acest lucru? Pur şi simplu pen-
tru că Îi place când oamenii comunică, şi mai ales 
atunci când ei se străduiesc să comunice despre El 
şi despre cât de mult Îi iubeşte.
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comunicarea dintre băieți și fete
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Textul-cheie: Alege unul dintre tex tele de 
la secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Scrie-l  
aici şi memorează-l în săptămâna aceasta.
� _____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Iată părerea mea
�	Gândește-te cum ar reacționa fetele într-o 

astfel de situație: Te afli în sala de clasă 
și prietena ta (de același sex) intră în cla-
să. Ştii că tocmai s-a certat cu un coleg. 
Este clar că e supărată, căci are ochii roșii, 
fața plină de lacrimi etc. Ești îngrijorată și 
privești spre ceilalți colegi adunați în ju-
rul tău. Profesorul nu a venit încă și aveți 
timp să discutați. Ce faci?

 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

�	Apoi gândește-te cum ar reacționa băieții 
în aceeași situație.

 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

�	Ar fi interesant să vedem dacă răspunsu-
rile fetelor și băieților coincid. 

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

LUNI

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

tatele de mai jos repre zintă păreri ale cetăţenilor 
Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că 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...” a lecţiei, notează declaraţia 
care transmite convingerea ta. Pregătește-te să te 
autocitezi la Şcoala de Sabat.

�	„Le iubim pe fete pentru ceea ce sunt, iar pe bă-
ieți pentru ceea ce promit să devină.” – Johann 
Wolfgang von Goethe, scriitor, om de știință și filo-
sof german, secolele XVIII-XIX

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

�	„Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca femeile să îi 
înțeleagă pe bărbați, fotbalul n-ar fi fost inven-
tat niciodată.” – Preluat de pe un abțibild 

�	„Toți suntem plămădiți din același aluat, dar nu 
toți suntem copți 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 G. White, scriitoare inspirată
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Schema comunicării

        Sursă                             Codificare                             Canal                             Decodificare                             Receptor

Perturbații

Feedback (răspuns)

– Sursa – cel care transmite mesajul
– Codificare – simboluri orale sau scrise (exemplu cuvinte)
– Decodificare – interpretarea mesajului de către receptor
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Ce importanță are pentru mine?
�	Aceasta este o întrebare foarte bună! Subiectul 

acesta este important pentru următorul motiv: 
ai ajuns într-o etapă a vieții în care trebuie să iei 
decizii cu privire la ce aștepți de la relațiile cu alți 
oameni, fie ei bărbați sau femei. Dumnezeu ne-a 
trasat anumite principii călăuzitoare referitoare 
la relația cu persoanele de sex opus. Pe lângă 
aceasta, este important și să încerci să înțelegi 
deosebirile cu care i-a înzestrat Dumnezeu pe 
băieți și pe fete. Aceste deosebiri, deși uneori ne 
îngreunează relația, ne și stârnesc curiozitatea 
de a-i cunoaște pe cei de sex opus. Cultivarea 
relațiilor de prietenie este un lucru interesant!

�	Sarcina ta, în următorii câțiva ani, este să începi 
să îți faci o idee despre ce îți dorești de la persoa-
na cu care vei alege să îți petreci viața. Cu cât vei 
înțelege mai bine deosebirile dintre băieți și fete, 
cu atât vei avea un început mai bun în momentul 
în care vei porni în căutarea persoanei pe care o 
poți înțelege cu adevărat și care poate cu adevă-
rat să te înțeleagă.

�	Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegi 
din start este că fetele nu sunt impresionate de 
ceea ce cred băieții că le impresionează, și invers. 
Cel mai util ar fi să studiezi un pic subiectul, să 
discuți cu persoane mai mari ca vârstă, care au 
experiență și care te pot ajuta să înțelegi mai 
bine. Cunoașterea cât mai multor detalii despre 
sexul opus nu ajută neapărat să ai întotdeauna 
succes în relațiile cu fetele sau băieții, dar, cu 
siguranță, sporesc șansa ca relațiile să fie mai 
bune.

�	Notează pe rândurile de mai jos ce calități crezi 
că ar trebui să aibă o persoană de sex opus!

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

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 pă-
mântul și peste toate târâtoarele care se 
mișcă pe pământ.»”

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

după chipul lui Dumnezeu, de o neprihă-
nire și sfințenie 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 făcuți.”

�	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 coșuleț de ar-
gint.”

�	Geneza 1:27
 „Dumnezeu a făcut pe om după chipul 

Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; 
parte bărbătească și parte femeiască i-a 
făcut.”

�	1 Corinteni 11:11
 „Totuși, în Domnul, femeia nu este fără 

bărbat, nici bărbatul fără femeie.”

�	Matei 19:4,5
 „Drept răspuns, El le-a zis: «Oare n-ați citit 

că Ziditorul, de la început, i-a făcut parte 
bărbătească și parte femeiască și a zis: „De 
aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa și se va lipi de nevastă-sa și cei doi vor fi 
un singur trup?”»”
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Ce legătură are cu mine?
�	Ce atitudine ai când vine vorba despre 

relația cu persoanele de sex opus? Te 
interesează? Ești prea ocupat? Te deran-
jează? Este momentul să afli de ce sunt 
persoanele de sex opus ceea ce sunt! 

 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

�	Ia-ți timp suficient să afli cum poți să co-
munici cu persoanele de sex opus și cum 
să le înțelegi cât mai bine cu putință. 
Acest lucru poate fi neplăcut, uneori de-
ranjant, dar merită. Adevărul este că toți 
suntem creați după chipul lui Dumne-
zeu, iar El ne iubește pe fiecare, indife-
rent dacă suntem băieți sau fete. De fapt, 
chiar El ne-a creat așa!

�	S-a făcut un studiu privind interesele și 
preocupările tinerilor de 11-14 ani și s-a 
ajuns la concluziile următoare (Este rele-
vant pentru a cunoaște ce îi preocupă pe 
cei de sex opus.):

VINERI

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

scrie-le un mesaj în care să le ceri să răspundă 
la următoarele întrebări. Notează-ți răspunsurile 
lor în spațiile prevăzute, ca să observi diferențele 
dintre băieți și fete.

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

2. Ce îți 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 băieții și fetele 
pot să-și facă prieteni de sex opus?

	 a. băiat
	 b. fată
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Fete:  

1. aspect exterior
2. mod sănătos de viață
3. relațiile cu persoanele de sex opus
4. școala 
5. activități de agrement și timp liber
6. comunicare și relații interpersonale
7. viitorul
8. resurse financiare

Băieți:

1. activități sportive
2. școala
3. relațiile cu persoanele de sex opus
4. mod sănătos de viață
5. comunicare și relații interpersonale
6. relații cu adulții
7. viața socială
8. viitorul
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