
 

 
Schimbare de direcţie (2) =>    

(lecţie experiment ) 
Ardeu Adriana 

 
Text biblic:    "Eu - zice Domnul - te voi ȋnvӑta şi-ţi voi arӑta calea pe care trebuie s-o urmezi, 

te voi sfӑtui şi voi avea privirea ȋndreptatӑ asupra ta." Psalm 32: 8 

 ,,Urechile tale vor auzi dupӑ tine glasul care va zice: "Iatӑ drumul, mergeti  pe el!" Isaia 30:21 

Adevӑr central:  Duhul Sfȃnt mӑ ajutӑ sӑ aleg corect. 

Materiale necesare: -o planşӑ cu douӑ sӑgeţi orientate ȋn aceeaşi direcţie ( stȃnga); 

- un cilindru de sticlӑ sau un pahar ( e important sӑ nu fie bombat ca o vazӑ,  ci sӑ aibӑ  

pereţii drepţi);  

             -o canӑ mare cu apӑ; 

Lectia: 

   Ai fost vreodatӑ  pus ȋn situaţia de a face o alegere şi sӑ stai pe gȃnduri neştiind ce sӑ 

alegi? Sӑ mergi la dreapta sau la stȃnga? Sӑ asculti sfatul lui X sau pe cel al lui Y? Sӑ ȋncerci sӑ 

vorbeşti cu colegul de clasӑ despre Isus deşi ştii cӑ nu ȋi place sau sӑ laşi lucrurile aşa? Sӑ spui 

mamei despre ce a fӑcut fratele tӑu sau sӑ-l ajuţi sӑ-şi acopere fapta?    

    Eu sunt pus adesea ȋn situaţia de a face alegeri; trebuie sӑ fac multe alegeri ȋn fiecare zi 

şi pentru cӑ sunt un copil al lui Dumnezeu, doresc sӑ fac alegerea corectӑ. Tu ai ştiut ȋntotdeauna 

sӑ alegi ceea ce e bine? Eu nu.  
( PUNE PE O MASӐ ȊN FAŢA COPIILOR URMӐTOARELE TREI PLANŞE  CA ȊN IMAGINEA DE MAI JOS. ȊN 

FAŢA SӐGEŢILOR PUNE PAHARUL DE STICLӐ ŞI MENŢIONEAZӐ CӐ TE REPREZINTӐ PE TINE ). 

 
 Vezi tu, chiar dacӑ citesc  Biblia şi  aceasta ȋmi dӑ indicaţii foarte clare de multe ori ( ,,sӑ 

nu minţi, sӑ nu furi”…)  unele situaţii nu par sӑ fie menţionate acolo. (  DӐ UN EXEMPLU DIN 

VIAŢA TA SAU FOLOSEŞTE EZEMPLUL URMӐTOR.) 
De exemplu, tocmai mi-am fӑcut un prieten nou. E un bӑiat pe care nimeni nu ȋl prea 

bagӑ ȋn seamӑ şi pentru cӑ Domnul Isus a spus ,,sӑ iubeşti pe aproapele tӑu ca pe tine ȋnsuţi”, 

eu am hotӑrȃt sӑ ȋi fiu prieten şi sӑ ȋmpart ce am eu mai bun cu el: jucӑrii, dulciuri, cӑrţi…El la 

rȃndul lui vrea sӑ facӑ la fel. M-a chemat sӑ mӑ joc cu el jocul lui preferat : Counterstrike. 

Acesta nu e pe lista jocurilor pe care mi le permit pӑrinţii mei dar dacӑ pӑrinţii lui ȋl lasӑ…, iar 

el este aşa bucuros cӑ poate sӑ-l joace ȋmpreunӑ cu mine şi…chiar pare interesant, cred cӑ pot 

sӑ ȋl joc; SAU  NU?   Ei bine, pӑrinţii nu sunt lȃngӑ mine  sӑ ȋi pot ȋntreba, Biblia am citit-o dar 

nu ştiu vreun verset exact care sӑ ȋmi zicӑ sӑ nu joc Counterstrike deci ce e de fӑcut?Imi 

amintesc ȋn schimb de un verset: "Eu - zice Domnul - te voi ȋnvӑta şi-ţi voi arӑta calea pe care 



trebuie s-o urmezi, te voi sfӑtui şi voi avea privirea ȋndreptatӑ asupra ta." Psalm 32: 8  -prin 

urmare,m-am rugat  ȋn gȃnd Duhului Sfȃnt, Ȋnvӑţӑtorul meu, sӑ mӑ sfӑtuiascӑ. Ştii ce  s-a 

ȋntȃmplat? (TOARNӐ APӐ ȊN PAHAR ȊN TIMP CE CONTINUI SӐ POVESTEŞTI;  PRIN APӐ, SӐGEŢILE VOR 

APӐREA ȊNDREPTATE ȊN DIRECŢIA OPUSӐ. SPECIFICӐ FSPTUL CӐ APA REPREZINTӐ DUHUL SFӐNT).  

      
Ȋn timp ce prietenul meu ȋmi arӑta ce priceput e la ȋmpuşcӑturi, Duhul Sfȃnt, mi-a adus ȋn 

minte un verset : “Feriti-vӑ de orice vi se pare rӑu” (1Tes.5:22). Am simţit ȋn conştiinţa mea cӑ 

jocul acesta e un lucru rӑu .Oricȃt ȋncerca, prietenul meu sӑ mӑ convingӑ cӑ ȋmpuşcӑturile 

oricum  nu sunt reale şi nu omori pe nimeni,ci e doar o iluzie, eu simţeam cӑ e o iluzie de la cel 

rӑu care ȋncearcӑ sӑ ma facӑ insensibil la violenţӑ. Şi am ales: ,,Dragӑ prietene, ţin la tine dar 

nu ţin deloc la ceea ce faci. Daca doreşti vino la mine acasӑ sӑ ne jucam un fotbal, dacӑ nu, mai 

bine plec. Acest joc eu nu ȋl voi juca niciodatӑ pentru ca nu e plӑcut lui Dumnezeu. M-aş bucura 

sӑ nu ȋl joci nici tu.” 

Prietenul meu a continuat sӑ se joace acel joc, eu am continuat sӑ fiu bun cu el,  şi sӑ ȋl 

ȋndemn la bine, dar am petrecut tot mai puţin timp ȋmpreunӑ. Duhul Sfȃnt , pe mine, mӑ 

conducea ȋntr-o altӑ direcţie decȃt mergea el.  

     

   Ai observat care a fost soluţia? Duhul Sfȃnt. El mӑ ajutӑ sӑ fac alegeri corecte. El mӑ 

ajutӑ sӑ ȋnţeleg Biblia, Cuvȃntul lui Dumnezeu, El ȋmi aminteşte versetele potrivite de care am 

nevoie ȋn anumite moment şi tot El vorbeşte conştiintei mele, dȃndu-mi parca un semnal de 

alarmӑ cȃnd ceva nu e ȋn regulӑ. 

  Aplicaţie: Vrei sӑ faci şi tu alegeri bune  in viaţӑ? Te provoc sӑ faci la fel. Cheamӑ-l pe 

Duhul Sfȃnt sӑ ȋţi dea ȋnţelepciune, pricepere, sӑ te sfȃtuiascӑ şi sӑ te ajute sӑ faci alegeri corecte 

ȋn viaţӑ. Roagӑ-l sӑ te umple cu prezenţa Lui şi sӑ fie mereu cu/ȋn tine, asemeni apei din acest 

pahar.  E cel mai bun Ȋnvӑţӑtor şi Sfӑtuitor pe care ȋl poţi avea. 

 


