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Cuvânt
înainte
pentru
lider
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
Suntem încântate că tu ai o inimă pentru tinerele din comunitatea ta! glittr crede că fiecare fată este creația frumoasă a lui
Dumnezeu și că El are un scop și un plan pentru fiecare dintre ele.
Ca femei, ne putem aminti cum era viața când eram adolescente și toate frământările care vin odată cu relațiile, identitatea,
prieteniile, școala, familia, credința și multe altele. Mereu mi-am dorit să fi avut pe cineva care să mă ghideze, să mă
încurajeze și să-mi răspundă la multele întrebări pe care le aveam despre viață. Ca glittr, vedem cât de important este să
existe femei care să ajute adolescentele din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.
1 Tesaloniceni 5:11 spune „De aceea, încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.” Ne
dorim ca fetele să vină împreună într-un mediu sigur și iubitor în care nu numai să audă despre adevărul lui Dumnezeu, dar
și să aibă oportunități de a vorbi despre deciziile importante din viață. Astăzi, multe fete caută sfaturi la prieteni, media și în
lume, de aceea vrem să fim disponibile să le dăm sfaturi după Cuvântul și Adevărul lui Dumnezeu.
Suntem aici să te încurajăm și să te echipăm ca să investești în fetele din biserica și comunitatea ta. Credem în tine și
de abia așteptăm să auzim cum lucrează Dumnezeu prin tine și prin fetele pe care El ți le pune în cale!
Fii o reflexie a luminii și a iubirii Lui pentru ceilalți... Fii o fată glittr!

Cu drag,

ANDREA CROZIER
Director al glittr
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Despre
glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
CE ESTE O FATĂ GLITTR?
O fată glittr își găsește identitatea și încrederea în Hristos și STRĂLUCEȘTE în lume.

CE ESTE GLITTR?
Glittr este un program pentru a inspira și a încuraja adolescentele din România să crească în credință. Glittr este pentru fetele
ce au între 13-18 ani și este condus de către femei care caută să-L onoreze pe Hristos, în timp ce oferă sprijin și călăuzire.
Ca femei, toate ne amintim cum era viața când eram adolescente. Adolescența vine împreună cu stres și presiuni. Dorința
noastră este să modelăm ceea ce înseamnă să fii o femeie a lui Dumnezeu și ca fiecare fată să știe că Dumnezeu o iubește
și că are un plan pentru fiecare!
Inspirăm și încurajăm fetele prin…
• Evenimente lunare
• Grupuri mici
• Mentorare
• Resurse creștine online
Oferim aceste oportunități ca fetele să se distreze, să fie libere să fie ele însele, să pună întrebări, să-și aducă prietenii, să fie
încurajate și să știe că nu sunt singure ci, de fapt, sunt iubite foarte mult. Vrem să vedem fetele adolescente devenind fete
glittr!!!

MISIUNE
Să inspirăm și să încurajăm adolescente din România să crească în credință.

VIZIUNE
Să vedem adolescente care își trăiesc vieța ca o reflexie a luminii lui Dumnezeu și a iubirii sale pentru ceilalți.

SCRIPTURĂ
„Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o” - Ioan 1:5

MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ
Noi credem în…
• Sfânta Scriptură dată de Dumnezeu, care este de inspirație divină, infailibilă, este de încredere și în autoritatea Sa
supremă în toate lucrurile legate de credință și comportament...
• Un Dumnezeu, compus din 3 persoane: Tată, Fiu și Duhul Sfânt...
• Domnul nostru Isus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, născut din fecioară, a trăit o viață umană fără de păcat, a
înfăptuit miracole divine, a murit în locul nostru ca să ne ispășească păcatele, a fost înviat, a fost înălțat, iar acum este
mijlocitorul nostru și se va întoarce în putere și glorie...
• Mântuirea omului pierdut și păcătos prin sângele vărsat de Domnul Isus Hristos, prin credință, nu prin fapte, și
regenerarea făcută de către Duhul Sfânt...
• Duhul Sfânt, care locuiește în credincios și îi permite acestuia să trăiască o viață sfântă, să-L mărturisească și să
lucreze pentru Domnul Isus Hristos...
• Unitatea duhului tuturor credincioșilor, Biserica, Trupul lui Hristos...
• Învierea atât a celor mântuiți, cât și a celor pierduți; cei mântuiți vor trăi, iar cei pierduți vor fi condamnați.
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Despre
glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
CE ESTE UN GRUP GLITTR?
Un grup glittr este format din unul sau mai mulți lideri și fete de vârste apropiate (13-15, 16-18 ani) care se întâlnesc în
diferite locuri (biserică, acasă, centru comunitar, altele). Grupul poate fi condus în biserică, fiind o slujire pentru fete, poate fi
o slujire de outreach, un grup sau poate fi condus de acasă.
Un grup glittr este un grup care învață împreună despre viață și se întâlnește cel puțin lunar (recomandat săptămânal sau
o dată la 2 săptămâni). Acesta este un timp în care fetele și femeile se pot conecta și discuta despre problemele pe care
le întâmpină fetele, dintr-o perspectivă biblică, creând relații organice multigeneraționale și de mentorare. Glittr vă oferă
resursele necesare pentru a ține aceste întâlniri.

DE CE SĂ ÎNCEPI UN GRUP GLITTR?
Glittr crede că fiecare fată este o creație frumoasă a lui Dumnezeu și că El are un plan minunat pentru ea!
Ca femei, ne amintim cum era viața în adolescență și de luptele care veneau împreună cu relațiile, identitatea, prieteniile,
școala, familia, credința și multe altele. Sunt multe fete care-și doresc să fi avut pe cineva care să le ghideze, încurajeze și să
le răspundă la multele întrebări legate de viață. Ca glittr, vedem cât de important e ca femeile să vină alături de adolescenetele
din România și să le ofere sprijin, speranță și dragoste.

CINE POATE ÎNCEPE UN GRUP GLITTR?
Un lider glittr este o femeie care Îl reflectă pe Hristos în viața ei, fiind un model de urmat. Ea știe cum să-și trăiască viața
și demonstrează asta prin acțiunile, sfaturile, înțelepciunea, alegerile și serviciile aduse altora. Un lider glittr încurajează și
inspiră fetele să-și găsească identitatea și încrederea în Hristos. Un lider glittr este un mentor!
Liderii glittr au 3 calități importante:
1. O inimă pentru Dumnezeu							
2. O inimă pentru fete
3. Abilități de relaționare
Multe femei puternice din punct de vedere spiritual au o dorință și o chemare de a conduce un grup, dar simt că nu pot pentru
că nu sunt perfecte. Amintește-ți că doar Isus a fost perfect. Deschiderea și dependența ta de Hristos sunt lucrurile pe care
fetele le vor observa și le vor aprecia.
Angajamentul luat de un lider glittr:
• să urmeze principiile și îndrumările găsite în Manualul glittr
• să conducă întâlnirile de grup mic
• să împărtășească poze și povești din întâlnirile glittr cu membrii echipei glittr
• să se roage cu și pentru fetele din grupul ei
• să aibă o relație activă cu Hristos					
• să fie un model creștin pozitiv și încurajator; cuvintele pe care le rostește și gândurile inimii să fie plăcute în ochii lui
Dumnezeu
• să păstreze conversațiile confidențiale, EXCEPȚIE atunci când există un risc de vătămare fizică a persoanei în cauză sau
a liderului
• să se ocupe de conflicte și neînțelegeri într-o manieră biblică, folosind Matei 18:15-17 ca șablon.
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Despre
glittr
Este timpul ca TU să STRĂLUCEȘTI!
ÎNDRUMĂRI RECOMANDATE PENTRU GRUPURILE GLITTR:
•
•
•
•
•
•

Grupurile glittr sunt doar pentru fete și femei.
Fiecare grup este responsabil să verifice trecutul adulților implicați.
Liderii trebuie să fie exemple bune în toate domeniile, inclusiv în vorbire, îmbrăcăminte și în eforturile de a trăi într-o
manieră plină de principii biblice. Participarea la biserică este puternic încurajată.
Întrebări sau îngrijorări legate de glittr vor fi transmise direct echipei glittr.
Toate discuțiile din grupuri (inclusiv cererile de rugăciune) vor fi confidențiale. Bârfa și conversațiile negative despre alți
oameni, în timpul întâlnirilor sau în afară, nu vor fi tolerate.
Respectați legile locale, inclusiv raportarea abuzului copiilor, amenințărilor de suicid, viol, etc, către autorități.

CUM TE ECHIPEAZĂ GLITTR SĂ CONDUCI:
Ca lider glittr, vei primi …
• un telefon sau e-mail lunar din partea unui membru glittr
• un tricou glittr
ȘI acces la următoarele resurse pe site-ul nostru:
• lecțiile glittr pentru grupuri mici					
• resurse pentru mentorare/ucenicizare
• idei pentru proiecte sociale sau de outreach în comunitate
• resurse suplimentare

EVENIMENTE
Organizăm evenimente periodice pentru fete cu vârsta între 13-18 ani, pentru a le încuraja și a le inspira în viața de zi cu
zi. Creăm un mediu în care fetele să se simtă în siguranță, binevenite, iubite și încurajate. Vorbim despre diferite subiecte
care sunt relevante pentru adolescente și care le ajută să învețe mai mult despre Dumnezeu și cum să facă față deciziilor și
frământărilor zilnice. Abordăm aceste subiecte în moduri creative – muzică, videoclipuri, grupuri mici, discuții și vorbitori. Este
încurajator să vedem fete din diferite școli, biserici și organizații petrecând timp împreună și distrându-se, legând noi prietenii.

CONTACT:
Email: info@glittr.ro
Website: www.glittr.ro
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Lectii,

Minciuni despre Dumnezeu
Minciuni pe care le credem - Partea 1

„DUMNEZEU NU ESTE ÎNDEAJUNS.”
Recuzită: nimic

LECTIA
,

#1

ACTIVITATE:
Jocul „Jocul alfabet” (Vezi Activitatea #1)

SCRIPTURĂ:
Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine? Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar în Tine. Psalm
73:25 NTR

DISCUȚIE:
•
•
•
•
•

Când se întâmplă ceva în viața ta, bun sau rău, cui îi spui?
Când ai nevoie de sfaturi, la cine apelezi?
Cum ai ales să apelezi la acele persoane?
Ai putea spune că Dumnezeu este îndeajuns? Dacă nu ai avea la cine să apelezi, ar fi Dumnezeu îndeajuns pentru a te
mulțumi?
De ce este greu să-L lași pe Dumnezeu să te mulțumească? Cum de nu este ușor să spui că Dumnezeu este
îndeajuns?

PUNCT DE DISCUȚIE:
A fost făcut odată un studiu în care tinere femei au răspuns la următoarea afirmație „Dumnezeu nu mă poate mulțumi.” 88%
dintre ele au răspuns „foarte adevărat” sau „adevărat” în timp ce doar 12% au răspuns cu „neadevărat.” Acest studiu arată că
majoritatea fetelor ar prefera să vorbească cu prietenii, în locul lui Dumnezeu. Deseori, alergăm la prieteni pentru a ne umple
golul emoțional. Indiferent de câte fac pentru noi, niciodată nu părem mulțumiți. Așa că mergem să căutăm mai mult, iar
când prietenii ne dezamăgesc, ajungem să fim și mai dezamăgiți decât eram înainte. Adevărul este că Dumnezeu e menit să
ne mulțumească. „Nimic în afară de Dumnezeu nu ne poate umple partea inimii care este menită pentru Dumnezeu” (Nancy
Leigh DeMoss). Când alegem oameni în detrimentul lui Dumnezeu, ei devin idolii noștri – acesta fiind un lucru periculos.
Când ne punem încrederea în oameni, vom fi dezamăgiți pentru că oamenii vin și pleacă – oamenii sunt imperfecți. Numai
Dumnezeu este perfect, de încredere, puternic și credincios. Și doar Dumnezeu poate împlini acele nevoi specifice; doar
Dumnezeu te poate mulțumi cu adevărat. El dorește ca noi să venim la El și să spunem cu sinceritate, la fel cum psalmistul
a spus în Psalm 73:25: „Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine? Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar
în Tine.” Putem avea încredere în Dumnezeu – El ESTE îndeajuns! El vrea să ne întoarcem la El și să avem încredere în El.
Cuvântul Lui ne promite că El se va îngriji de nevoile noastre, după bogăția Sa, în Isus Hristos. (Filipeni 4:19) Este în regulă
să ai prietenii și oameni de încredere – Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acești oameni. Dar doar Dumnezeu poate împlini
dorințele inimii. El dorește să fie în centrul vieților noastre.

RĂSPUNS:
Săptămâna aceasta, când ți se întâmplă lucruri bune, laudă-L pe Dumnezeu înainte să spui oricui despre asta. Când dai de
necazuri, apelează la Dumnezeu înaintea oricui altcuiva. Când nu știi ce să faci, caută-L pe Dumnezeu în rugăciune înainte să
apelezi la oameni. Lasă-L pe Dumnezeu să fie cea mai importantă relație pe care o ai; lasă-L pe El să fie în centrul vieții tale.
Observă cât de diferită este viața ta când ai încredere în Dumnezeu și-L lași pe El să te împlinească. Scrie în jurnal despre
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Minciuni despre mine
Minciuni pe care le credem - Partea I

„FETELE FRUMOASE MERITĂ MAI MULT.” & „TREBUIE SĂ
MĂ PREFAC CA SĂ FIU IUBITĂ ȘI ACCEPTATĂ.”

LECTIA
,

#2

Recuzită: jurnale

SCRIPTURĂ:
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în
îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este
de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3:3-4 NTR

DISCUȚIE:
Pune fetele să stea într-un cerc și să răspundă la următoarea întrebare: Dacă ai putea fi ca oricare 2 vedete, care ar fi acelea
și de ce? Apoi discutați următoarele lucruri: ce ne face să vrem să fim ca acele vedete? Ce îi face pe ei speciali față de restul
societății?

PUNCT DE DISCUȚIE:
Deseori, ni se spune că frumusețea e atât de importantă și că cele care sunt „frumoase” merită mai mult decât cele care
„nu sunt.” Lumea ne-a format o percepție legată de frumusețe și e greu să începem să gândim diferit. Gândește-te puțin,
când spui că „cutare” e cea mai frumoasă din clasa noastră sau din cartierul nostru, de unde iei standardul frumuseții? De
unde ne luăm noi definiția frumuseții? De multe ori nu ne dăm seama că percepția noastră legată de frumusețe este formată
în mod inconștient de ceea ce lumea sau vedetele ne arată că e frumos. Lumea își pune oamenii „frumoși” pe un piedestal,
făcându-ne pe noi inferiori. Lumea îi mai pune și pe cei care își folosesc bine talentele și abilitățile pe un piedestal. Cei care
sunt buni la sporturi, pictură, muzică, învață bine, joacă bine sau sunt buni la anumite lucruri tind să se evidențieze în lume.
Aceștia sunt oamenii pe care lumea îi iubește și îi acceptă cel mai mult. Cei dintre noi care nu suntem grozavi la un lucru, ci
suntem destul de buni în alte lucruri.. sau cei care sunt buni la ceva ce nu e apreciat de societate... sau cei dintre noi care
nu par că pot face ceva genial ne simțim respinși și uitați. Este o problemă aici.
De când lăsăm lumea să definească ce ne face valoroși și acceptați? De ce-i lăsăm pe alții să ne spună dacă suntem îndeajuns
sau valoroși? Frumusețea ta nu este determinată de standardele lumii, iar valoarea ta nu ar trebui să fie stabilită în funcție
de ceea ce faci. Din contră, ești frumoasă și valoroasă bazat doar pe felul în care Dumnezeu te
vede. Dumnezeu te-a numit A LUI! Tu ești fiica Lui frumoasă care merită dragostea și afecțiunea
Lui. Ai o frumusețe nepieritoare, după cum spune și în 1 Petru 3:3-4.

JURNAL:(extract din Minciuni pe care tinerele le cred, capitolul 6)
•

Astăzi, ai petrecut mai mult timp:
• În oglindă, făcându-te frumoasă în exterior?
• Sau în Cuvântul lui Dumnezeu, dezvoltându-ți frumusețea interioară și caracterul?
• Evaluează-ți activitățile de zi cu zi. Ești tu mai concentrată pe frumusețea și valoarea ta
exterioară sau pe relația ta cu Dumnezeu și modul în care El te vede?
• „Frumusețea care contează în fața lui Dumnezeu este cea interioară, dar ea va fi
reflectată în modul în care te prezinți pe dinafară.” – Ia un moment și scrie în jurnal cum
gândești, bazat pe modul în care ești pe dinăuntru.
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Minciuni despre băieti,
Minciuni pe care le credem - Partea I

„AM NEVOIE DE UN PRIETEN” & „ESTE ÎN REGULĂ SĂ MĂ
ÎNTÂLNESC CU UN NECREȘTIN.”

LECTIA
,

#3

Recuzită: jurnale

ACTIVITATE:
Jocul „Ștafetă cu 3 picioare” (Vezi Activitatea #2)

SCRIPTURĂ:
Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. 2 Corinteni 6:14 VDCC

PUNCT DE DISCUȚIE:
Ca adolescente, dorința de a fi iubite și dorite de cineva este una foarte prezentă în viețile noastre. Am fost create cu dorința
de a fi iubite. Ne gândim că dacă avem un prieten, atunci viața noastră va deveni mai bună. Fiecare dintre noi a avut cel puțin
o dată gândul ăsta. Când devenim disperate după un prieten și dragoste, putem face lucruri nebunești pe care nu le-am
face în mod normal. Ne coborâm standardele și facem compromisuri doar ca să putem avea pe cineva pe care să-l numim
prietenul nostru. Uneori, acel compromis înseamnă să ne întâlnim cu cineva care nu este creștin. În Biblie, ni se spune că
cei credincioși nu trebuie să se supună la un jug nepotrivit cu cei necredincioși (2 Corinteni 6:14). Nancy DeMoss vorbește
despre asta în cartea ei, Minciuni pe care tinerele le cred:
„Nu doar că Dumnezeu vrea ca tu să te căsătorești cu un creștin, ci dorește să te căsătorești cu un om care te va conduce
spiritual. El dorește ca toate relațiile tale să te apropie de El și să îți permită să Îl slujești mai eficient. Scriptura folosește de
fiecare dată cuvântul „jug” pentru a descrie o legătură strânsă într-o relație puternică. Imaginează-ți 2 vite înhămate, care
trebuie să ducă o încărcătură. Dacă o vită este slabă, nu-i așa că cea puternică trebuie să care mai mult? Cu cât o să o țină
în spate cea slabă pe cea puternică? Acesta este un domeniu în care nu există loc de compromisuri. Satan încearcă să-ți
fure un viitor plin de bucurie, pace și de oportunitatea de a-L glorifica pe Dumnezeu cu viața ta. Nu merită să dai totul la
schimb pentru o relație cu un tip care nu are o inimă pentru Dumnezeu și pentru un viitor care ar putea fi plin de durere și
dezamăgire.”
O încurajare pentru tine este asta:
Nu te grăbi. Niciun lucru de calitate nu este făcut grăbit sau rapid. Dacă dorești să ai un prieten sau soț evlavios, atunci cel
mai bun lucru pe care-l poți face este să ai răbdare. Fiind femei, ne dorim acea relație apropiată cu cineva – nu ești singura.
Dar nu te grăbi să găsești pe cineva cu care să umpli acel gol. Continuă să te apropii de Dumnezeu. În timp ce te apropii de
El, te va călăuzi către persoana potrivită.

JURNAL:
Ia-ți timp să scrii în jurnal părerea ta despre următoarele
lucruri:
• De e este important, ca creștin, să nu fii căsătorit cu
un necredincios?
• Ce probleme crezi că ar putea apărea dacă un
creștin este înjugat cu un necreștin?
• Ai văzut relații compuse dintr-un credincios și un
necredincios? Cum s-au sfârșit acele relații?

Scrie părerea ta despre faptul că trebuie să aștepți să fii
într-o relație cu un bărbat creștin:
• Cât de greu este?
• Vrei să aștepți?
• Crezi că merită să faci asta?
• Spune-i lui Dumnezeu ce simți. Lui Îi pasă de tine. Vrea
să te întărească și să te mângâie în timp ce aștepți
răbdătoare.
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Minciuni despre băieti, (continuare)
Minciuni pe care le credem - Partea I
„NU E SEX, DE FAPT.”
Recuzită: jurnale

LECTIA
,

#4

ACTIVITATE:
Jocul „Bateți din palme” (Vezi Activitatea #3)

SCRIPTURĂ:
Însă desfrâul și necurăția de orice fel sau lăcomia nici n-ar trebui să fie pomenite între voi, așa cum se cuvine
sfinților! Efeseni 5:3 NTR

PUNCT DE DISCUȚIE:
În relațiile de dragoste, lucrurile pot deveni destul de fizice. Vă sărutați, țineți de mână și peste ceva timp, vă atingeți în locuri
la care nu v-ați gândit că ați face-o. Asta este o cale care poate duce ușor la sex. Ca creștini, trebuie să fim mult mai grijulii
cu modul în care ne purtăm unii cu alții și în lupta noastră pentru puritate. De multe ori, încercăm să mergem cât de departe
posibil, dar fără să ajungem la final. Împingem linia purității din ce în ce mai departe. Până la urmă, putem să o ducem atât
de departe încât să o încălcăm. Lumea spune că este în regulă să faci anumite lucruri cu băieții pentru că, de fapt nu faceți
sex. Iar scuza este aceasta: „este în regulă. De fapt, nu este sex.”
Dar ca și creștini, trebuie să avem un standard mai ridicat al purității decât cel al lumii. Efesenii 5:3 ne spune să nu fie
NICIUN FEL de necurăție sexuală în viețile noastre. Asta include: nu trebuie să ne îmbrăcăm în așa fel încât să atragem atenție
sexuală, nu vorbim cu băieții în moduri în care să-i direcționeze către sex, nu trebuie să acționăm în așa fel încât să îi facem să
se gândească la sex și în mod CATEGORIC nu facem sex. Biblia ne spune în mod clar că sexul este posibil doar într-un context
al căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Nu există alte excepții. Deci indiferect ce faci, chiar dacă e sex sau nu, întreabă-te
asta: ceea ce fac eu Îl onorează pe Dumnezeu? Sunt eu pură înaintea lui Dumnezeu? Acțiunile și gândurile mele dau indicii
către imoralitate sexuală sau puritate?

JURNAL:
Scrie în jurnalul tău o scrisoare către Dumnezeu. În scrisoarea asta, spune-I lui Dumnezeu despre
călătoria ta pe drumul purității. Spune-I care sunt părțile bune și cele rele – unde ai avut de luptat
și unde ai rămas tare. Spune-I ce-ți dorești în viitor. Roagă-L să te ajute atunci când vei fi într-o
relație viitoare – ca El să te întărească să rămâi pură și să-L onorezi pe El.
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Minciuni despre relatii,
Minciuni pe care le credem - Partea I

„ESTE ÎN REGULĂ SĂ FII O PERSOANĂ ACASĂ ȘI ALTA CU
ALTE PERSOANE, ÎN SPECIAL ONLINE.”

LECTIA
,

#5

Recuzită: hârtii, pixuri și markere

ACTIVITATE:
Jocul „Mimă pe grupe” (Vezi Activitatea #4)

SCRIPTURĂ:

DISCUȚIE:

Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia •
de voi! Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor!
Curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de
•
gândire! Iacov 4:8 NTR
•

PUNCT DE DISCUȚIE:

În ce mediu, cu ce oameni îți este cel mai ușor să te
deschizi și să fii sinceră despre cine ești? (ex: prieteni,
familie, online etc.)
De ce ți se pare cel mai ușor să te deschizi în acel
mediu?
Ți se pare greu uneori să fii tu însuți în jurul familiei? De
ce?
Te simți vreodată frustrată că oamenii nu înțeleg sau nu
cunosc cine ești „tu” cu adevărat?

Simți vreodată că prietenii te cunosc cu adevărat și de aceea •
îți este dificil să fii tu însăți acasă? În același timp, ți se pare
că este mai ușor să fii tu însăți când ești online sau când
schimbi mesaje cu cineva? Multe dintre noi ar recunoaște că este adevărat. De ce este așa? A fost făcut un studiu între
adolescente, iar ele au fost rugate să spună dacă sunt sau nu de acord cu următoarea afirmație: „Pot fi eu însămi doar în jurul
oamenilor care sunt ca mine, cum ar fi prietenii de aceeași vârstă cu mine.” 84% au fost de acord și 16% nu. Majoritatea
sunt de acord că doar anumite persoane știu cine sunt ele cu adevărat. Cealaltă problemă care vine odată cu acest lucru
este frustrarea pe care o simți când ți se spune că ești ipocrită. De multe ori, este ușor să fii tu cu adevărat doar în preajma
anumitor oameni sau în mediul online. Dar apoi trebuie să ne confruntăm cu ceilalți oameni care cred că suntem ipocrite. Asta
poate avea un sfârșit neplăcut. Din fericire, Biblia are niște sfaturi despre cum să ne descurcăm cu problema asta.
În cartea Iacov, este precizat un tip de oameni: cel cu două feluri de gândire. Acest om are două minți și două suflete. Acest om
are întruna un conflict interior. Iacov 1:8 spune că un om cu două feluri de gândire este instabil în multe feluri. Instabilitatea
descrisă aici se aseamănă mai mult cu cea a unui bețiv, care încearcă să meargă în linie dreaptă, dar se împiedică iar și
iar. Asta este instabilitatea acelor care îndrăznesc să fie sinceri cu unii oameni și sunt cu totul altfel când vine vorba de alți
oameni. Acestea sunt acțiunile unui om cu două feluri de gândire. De fapt, acestea sunt acțiunile unui ipocrit. Știind asta,
răspunde la următoarea întrebare: sunt eu asta? Sunt eu un om cu două feluri de gândire? Într-un mod, am putea toate să
răspundem „da” la asta. Uite ce trebuie să faci: ascultă de Iacov 4:8.Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, să Îi cerem
iertare și să ne purificăm inimile. Haideți să fim fete care suntem pure și sincere în TOATE domeniile vieții noastre. Dumnezeu
vrea ca fiecare parte a noastră să fie unificată cu scopul de a-I aduce Lui glorie.

RĂSPUNS:
Săptămâna aceasta, caută să fii o fată glittr integră: care este aceeași în toate domeniile vieții ei. Dacă te lupți să fii tu însuți
în fiecare mediu, roagă-te acest verset: Psalm 86:11, „Doamne , învață-mă calea Ta, și voi umbla în adevărul Tău! Dă-mi
o inimă neîmpărțită pentru a mă teme de Numele Tău!” (Dă-le timp feletor să scrie versetul acesta pe o bucată de hârtie pe
care să o ia acasă.)
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„DACĂ AȘ PUTEA AVEA NIȘTE PRIETENI, N-AȘ MAI FI ATÂT
DE SINGURĂ.”

LECTIA
,

#6

Recuzită: jurnale

ACTIVITATE:
Jocul „Șoarecele și pisica” (Vezi Activitatea #5)

SCRIPTURĂ:
Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu știe ce
face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl Meu.
Ioan 15:14-15 NTR

PUNCT DE DISCUȚIE:
Ca fete, una dintre problemele cu care ne confrontăm în adolescență are legătură cu prieteniile. Într-un moment sau altul,
cu toate ne-am confruntat cu dificultăți în prieteniile noastre. La un moment sau altul, poate că te-ai simțit abandonată sau
credeai că nimeni nu te place. Nu este ușor să fii o adolescentă. Sentimentele pe care le experimentezi în domeniul ăsta
sunt reale și comune; nu este rău să te simți așa. Trebuie doar să ne asigurăm că modul în care gândim și acționăm nu este
controlat de emoțiile noastre, ci de către adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Iar Cuvântul lui Dumezeu spune aceste trei lucruri
despre prietenii:
1. Dumnezeu ne-a creat să fim într-o relație cu El. Ioan 15:14-15 spune că suntem prietenii lui Dumnezeu dacă Îl
ascultăm și îl cunoaștem. De la începutul timpurilor, femeile sunt într-o luptă continuă pentru primul loc din viața lor:
prietenii sau Dumnezeu. Îți amintești prima noastră lecție, despre cum Dumenzeu este îndeajuns? Dumnezeu ne
cheamă pe noi să Îl iubim și să ne dorim o relație cu El.
2. Dumnezeu este cel mai bun prieten. Proverb 18:24 vorbește despre Isus când spune că avem un prieten care ține
la noi mai mult decât un frate. În timp ce oamenii sunt imperfecți și ne pot dezamăgi, Dumnezeu nu o va face. De la
începutul timpului, El a promis că nu ne va lăsa și nu ne va părăsi (Iosua 1:5). În plus, pe cine e mai bine să ai ca
prieten, dacă nu pe creatorul universului?!
3. Dumnezeu vrea să fim prieteni cu ceilalți tot timpul. Sunt oameni care au nevoie ca
noi să fim prieteni adevărați. Dacă ne concentrăm mereu pe noi și pe nevoile noastre,
pierdem din bucuria adevărată pe care Dumnezeu vrea s-o experimentăm – să fim un
prieten adevărat, să arătăm dragoste adevărată, altcuiva.

JURNAL:
•
•
•
•
•

Descrie un moment în care te-ai simțit singură sau abandonată de un prieten.
Cum te încurajează faptul că știi că Îl ai pe Dumnezeu ca prieten al tău?
Când prietenii te dezamăgesc, crezi din inimă că Dumnezeu este îndeajuns?
Pe cine știi tu că ar avea nevoie de un prieten adevărat?
Ce ai putea face pentru a fi prietenul lor? Pune câteva din ideile astea în acțiune
săptămâna asta.
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Ghid de activităti,

Jocul alfabet

ACTIVITATEA

Minciuni pe care le credem - Partea I

Scopul acestui joc este ca fetele să se distreze și să aibă un timp fain împreună.

ARANJARE:
•
•

#1

Toate fetele trebuie să stea pe scaune.
În funcție de mărimea grupului, poți împărți fetele în mai multe grupuri sau pot juca doar cele care doresc.

INSTRUCȚIUNI:
•
•
•

Alege o literă din alfabet și o temă (ex: animale, mașini, haine etc.) Apoi, fetele trebuie să găsească un cuvânt din tema
respectivă care să înceapă cu litera aleasă. De exemplu: litera B – animale: bizon, babuin, bursuc etc.
Dacă cineva se dă bătută sau nu găsește un cuvânt în timp util, iese din joc și devine parte a juraților, pentru a se
asigura că nu se repetă cuvintele.
Continuați jocul până când rămâneți fără cuvinte pentru litera respectivă. Este interesant la câte
cuvinte se pot gândi fetele și cât de bune sunt la a observa cuvintele care se repetă.

VARIAȚIE:
•
•
•

În loc să se joace individual, împărțiți fetele în 2 echipe.
Când o echipă nu se poate gândi la un nou cuvânt în 15 secunde, cealaltă echipă primește un
punct.
Jucați jocul pentru o anumită perioadă de timp. Oricare echipă are cele mai multe puncte la sfârșitul timpului câștigă.

Minciuni pe care le credem - Partea I
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Ștafetă cu 3 picioare
Minciuni pe care le credem - Partea I

Scopul jocului este ca fetele să se distreze și să aibă un timp fain împreună.

RECUZITĂ:
•
•

8 bucăți de material sau eșarfe îndeajuns de lungi încât să le poți lega la picioare (câte o bucată pentru
fiecare pereche de fete).
Frânghii sau sfori pentru a marca liniile de start și final.

ARANJARE:
•
•
•
•

Acest joc se poate juca înăuntru sau afară.
Împarte grupul în 2 echipe. Aranjează-le în 2 linii drepte.
În fiecare echipă, pune partenere fete de aceeși înălțime.
Folosește 2 frânghii pentru a marca liniile de start și final.

INSTRUCȚIUNI:
•
•

•

•
•
•

Pune fiecare fată să stea lângă partenera ei și să o țină de talie.
Picioarele de la mijloc (piciorul drept al persoanei din stânga și piciorul stâng al
persoanei din dreapta) ar trebui să se atingă. Leagă-le împreună, astfel încât fiecare
echipă să aibă 3 picioare, în loc de 4.
Pune prima echipă la linia de start. La semnalul tău, primele perechi din fiecare echipă
pornesc și trebuie să meargă sau să alerge cât de repede pot până la linia de final și
înapoi.
Sună ușor, dar e nevoie de antrenament pentru a putea face 2 picioare să se miște ca
unul!
Când perechea s-a întors înapoi la echipa ei, pleacă următoarea.
Prima echipă din care s-au întors toate perechile înapoi a câștigat.
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ACTIVITATEA

#2

Aplaudă!

ACTIVITATEA

Minciuni pe care le credem - Partea I

Scopul jocului este ca fetele să se distreze și să înceapă să discute despre tema serii.

RECUZITĂ:
•
•
•

#3

Bucăți mici de hârtie
Pixuri
Un bol

ARANJARE:
•
•
•

•

Fiecare fată trebuie să scrie o acțiune pe o bucată de hârtie.
Adună toate hârtiile și pune-le în bol.
Acest joc este o variație a jocului „Rece/fierbinte”. O persoană este aleasă și rugată să
plece din cameră, în așa fel încât să nu poată auzi sau vedea ce se întâmplă în cameră.
Aveți un minut la dispoziție pentru a alege o acțiune pe care persoana să o îndeplinească
când se întoarce. (să sară, să se scarpine, etc.)
Îi faceți un semnal persoanei de afară ca să se întoarcă, iar ea trebuie să ghicească ce
trebuie să facă, atingând diferite lucruri sau făcând diferite acțiuni. Grupul va aplauda mai
tare atunci când persoana respectivă se apropie de acțiunea pe care trebuie să o facă.

REGULI:
•

Nu aveți voie să vorbiți sau să-i dați persoanei indicii, dar sigur o să râdeți și o să fiți șocați de ce lucruri detaliate și
complicate poate persoana să facă atunci când începe lumea să aplaude mai tare.
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Mimă

ACTIVITATEA

Minciuni pe care le credem - Partea I

Scopul jocului este ca fetele să interacționeze și să se distreze.

RECUZITĂ:
•

#4

Hârtie

ARANJARE:
•
•

•
•

Ideea acestui joc este de a avea mai multe echipe care să se joace în același timp, încercând să rezolve aceleași indicii,
pentru a vedea care echipă termină prima. Asta înseamnă că ai nevoie de echipe cu același număr de jucători.
Înainte să începeți, fă o listă cu acțiuni pe care echipele trebuie să le ghicească (plimbă câinele, mănâncă înghețată –
este mai bine dacă ai un verb și un substantiv care trebuie ghicite separat). Fă atâtea copii câte echipe o să joace și
dă-le echipelor în ordine diferită – fiecare echipă va avea o anumită ordine, diferită de a
celorlalte echipe.
Nu le spuneți că toate echipele trebuie să ghicească aceleași lucruri; doar dați-le bucățile
de hârtie echipelor.
Aveți aici câteva idei:
1. Spală haine
2. Dormi într-un pat suprapus
3. Joacă volei
4. Ești urmărit de niște câini
5. Culege mure
6. Scrie o scrisoare de dragoste

INSTRUCȚIUNI:
•
•
•
•

•
•
•

După ce s-au împărțit în echipe, trebuie să se creeze o ordine care va fi respectată pe tot parcursul jocului.
Când începe jocul, prima persoană ia prima bucată de hârtie și încearcă să-i facă pe ceilalți să ghicească, folosindu-se
de regulile mimei.
De îndată ce echipa ghicește acțiunea, următoarea persoană se ridică și începe să mimeze și se continuă așa până
când au ghicit toate acțiunile și câștigă o echipă!
Din moment ce acțiunile sunt puse aleatoriu, echipele pot alege să „trișeze” și să privească celelalte echipe, pentru
a avea o idee a lucrurilor care urmează a fi mimate.. dar pot pierde din vedere echipa lor și acest lucru îi poate costa
jocul.
De asemenea, dacă o persoană se blochează, poate face schimb de bilețele cu persoana următoare, astfel încât
niciunul nu poate sări peste mimat, ci doar fac schimb de acțiuni.
Ar fi bine să fie un lider pentru fiecare echipă care să verifice că fiecare acțiune este ghicită și să se asigure că se
respectă ordinea, în special când se face schimb de bilete.
Prima echipă care ghicește toate bilețelele câștigă.
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Șoarecele și pisica

ACTIVITATEA

Minciuni pe care le credem - Partea I

Scopul acestui joc este ca fetele să se distreze și să aibă un timp fain împreună.

ARANJARE:
•
•
•
•

Fiecare fată trebuie să-și aleagă o parteneră.
Trebuie să stea în perechile alese, împrăștiate în toată aria de joacă.
Alege o persoană să fie pisica.
Alege o altă persoană să fie șoarecele.

INSTRUCȚIUNI:
•
•
•
•
•

Jocul începe cu pisica urmărind șoarecele, vrând să dea ștafeta.
Șoarecele poate scăpa de urmărire dacă se atașează unei echipe aflate în zona de joacă.
Când șoarecele atinge o persoană din echipă, persoana care nu a fost atinsă din echipă
devine șoarecele și trebuie să alerge.
Când șoarecele este atins, rolurile se inversează. Pisica devine șoarece și șoarecele devine
pisică.
Jocul poate fi jucat pentru o anumită perioadă de timp. Nu există un câștigător, ci se joacă
pentru a avea un timp fain împreună.
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#5

Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit și slava
Domnului a răsărit peste tine.
Isaia 60:1 NTR

