
      Vasul murdar pe dinlăuntru    
(lectie obiect) 

 
Adevăr central: Ĩncercările noastre de a ne schimba au valoare doar atunci                
                        când începem cu inima. 
 
Versete pivot: Matei 23:26  ,,…CurăŃă întâi  partea dinlăuntru a paharului       
                          şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.” 
 
Materiale: un vas murdar, alt vas cu apă şi detergent de vase, un burete de              

spălat  vase, opŃional- câteva incrediente ptr o prăjitură,    
prăjiturele gata făcute ptr împărŃit copiilor la sfârşitul lecŃiei. 

InstrucŃiuni: pregătiŃi toate materialele înt-un dulap sau sub o masă şi 
                     scoateŃi-le doar în ordinea în care aveŃi nevoie de ele. 
LecŃia: 
      ,,Dragii mei, azi am o surpriză pentru voi! M-am gândit că ar fi cazul să 
ne răsfăŃăm şi noi cu o prăjitură la sfârşitul intâlnirii. Ce spuneŃi? AŃi vrea? 
       Dar haideŃi să o facem chiar noi; dacă ne începem de acum, cu siguranŃa 
că vor fi gata de  mâncat până la sfărşitul întâlnirii. 
      Pentru început avem nevoie de un vas (logic, nu-I asa?)… cred că acesta 
ar fi perfect, doar…dacă ar fi curat !!! ( priviŃi la vasul murdar dezamagit; 
dar vă vine o idee…) Ei, doar nu ne poticnim noi în atâta lucru; cine se 
oferă să-şi dovedească harnicia spălând vasul? ( alege un copil cu care ai 
discutat înainte de intâlnire să spele doar partea exterioară a vasului). 
     Perfect! (PrefaceŃi-vă ca sunteŃi foarte mulŃumit de munca copilului şi 
lăudaŃi-I hărnicia. TreceŃi vasul prin faŃa lor cu partea curată şi apoi, doar 
ptr o fracŃiune de secundă- cu partea murdară). 
  Acum am nevoie de un bucătar bun să mă ajute! (Alege un alt copil, de 
data aceasta la întâmplare). Sunt sigur că ,,X” te vei descurca perfect! Vino 
aici şi poŃi să începi să spargi ouăle în vas. 
   ( Când copilul protestează la vederea vasului murdar pe dinlăuntru, nu-I 
daŃi atenŃie la primul protest ci insistaŃi să continue, că    doar vreŃi să 
mâncaŃi cât mai curând prăjitura. OpriŃi-vă când consideraŃi că e de ajuns, 
mulŃumiŃi copilului că e o persoană care Ńine la igienă şi la sănătatea 
întregului grup , luaŃi vasul în mâna şi devenind serios explicaŃi învăŃătura). 
      
      



 Da, dragii mei; aveŃi dreptate . Nu putem face o prăjitură bună într-un vas 
murdar. De fapt – cei ce aŃi mai ajutat la prăjituri acasa, ştiŃi că albuşurile de 
ou nici nu se vor putea spuma dacă în vas mai exista ceva impuritaŃi. Dacă 
totuşi am reuşi să facem o prăjitură, cum ar arăta? Şi… cine ar mai  vrea să o 
mănânce? 

                                           
Ĩnvătătura: 
  Vasul acesta ne reprezintă pe noi. Dumnezeu vrea să ne folosească vieŃile şi 
să facă lucruri minunate cu noi. Ptr că ne iubeşte, El vrea să  pună 
binecuvântări şi daruri în noi atât pentru bucuria noastră cât şi spre folosul şi 
bucuria celor din jur ( hhm, asta mă duce cu gândul la prăjitura bună pe care 
am dorit să o facem în acest vas). Dar pentruca Dumnezeu să ne poată folosi, 
e nevoie ca vasul să fie curat – PE DINLÃUNTRU ! 
 
 AplicaŃie: 
   Doar faptul că tu te străduieşti să fii un copil cuminte şi ascultător, nu e de 
ajuns; reuşeşti eventual să te menŃii curat pe dinafara. Dar lăuntrul? Inima 
noastră e plină de pacate/murdărie , şi acestea nu le poate spăla decât Isus 
Christos, prin Sângele Său.( E momentul  să explicaŃi copiilor cum Ĩl pot 
primi pe Isus în viaŃa lor şi cum pot fi spălaŃi de păcate. FaceŃi o chemare 
ptr finalul întâlnirii.) 
   

P.S. Pentrucă v-am spus de la început că merităm să ne rasfăŃăm cu 
ceva bun, v-am pregătit din’nainte o prăjitură cel puŃin la fel de bună cum v-
ar fi pregătit-o ,,X” dacă ar fi avut ocazia. Şi să ştiŃi că vasul în care am 
făcut-o a fost curat !☺ 
     


