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STUDIUL 10

2016
4 iunie

Studiul 10

  1.   Pregătire

A. Sursa

1 Petru 3,3.4
„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 curăţia nepieritoare a
unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ
înaintea lui Dumnezeu.”

Isaia 3,15-17
„’Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe popo-

rul Meu și apăsaţi pe săraci?’ zice Domnul,
Dumnezeul oștirilor. Domnul zice: ’Pentru că
fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul
întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc
mărunţel și zornăie cu verigile de la picior,
Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor
Sionului, Domnul le va descoperi rușinea.’”

(Vezi pasajele suplimentare din studiul
juniorilor.)

Manuscript Releases, vol. 9, pag. 117 – „Cei
care poartă brăţări, aur și podoabe ar face bine
să și le dea jos și să le vândă, chiar dacă vor lua
pe ele mai puţin decât au dat, și să practice
astfel renunţarea la sine. Timpul este prea scurt
ca să ne împodobim trupul cu aur, argint sau
veșminte costisitoare. Știu că se poate face o
lucrare bună în această privinţă. Isus, Condu-
cătorul curţilor cerești, a lăsat deoparte coroana
împărătească și veșmintele Sale împărătești, a
coborât de pe tronul Său și Și-a acoperit

divinitatea cu hainele umanităţii, S-a făcut sărac
pentru noi, pentru ca prin sărăcia Sa să putem
intra în posesia bogăţiilor eterne; și totuși chiar
aceia pentru care Hristos a făcut tot ce era
posibil ca să-i salveze de la pierzarea veșnică
simt o atât de mică dispoziţie de a renunţa la
lucrurile costisitoare pe care au bani să le
cumpere.”

Astăzi cu Dumnezeu, pag. 139 – „Dacă
suntem creștini, Îl vom urma pe Hristos, deși
cărarea pe care trebuie să mergem se opune cu
totul înclinaţiilor noastre firești. Nu are niciun rost
să vă spun ce nu trebuie să purtaţi, căci, dacă în
inima voastră iubiţi aceste lucruri, îndepărtarea
podoabelor nu va fi altceva decât o încercare de
a tăia frunzișul unui copac. Înclinaţiile inimii
firești se vor afirma din nou cu putere. Trebuie să
aveţi o conștiinţă proprie.”

B. Ce trebuie să se spună despre su-
biectul „Bijuteriile, Biblia și creștinii”
Dintre toate principiile tradiţionale de viaţă

susţinute de Biserica Adventistă de Ziua a Șap-
tea, probabil că niciunul nu este pus la îndoială
mai făţiș și nu este mai nesocotit decât principiul
de a nu purta bijuterii. Cum putem să le explicăm
adolescenţilor din secolul XXI principiile biblice
fundamentale? Dacă le spunem pur și simplu:
„Adventiștii nu poartă bijuterii!”, nu vom produce
asupra lor efectul scontat. Studiul acesta îi încu-
rajează atât pe juniori, cât și pe instructori să
studieze principiile care stau în spatele regulilor
și să observe modul în care aceste principii pot fi
aplicate, fără să se oprească doar la cercei și
lănţișoare.

Bijuteriile, Biblia
și creștinii
Tot ceea ce strălucește
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C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Bijuteriile, Biblia și creștinii”

În această lecţie, ne propunem ca elevii:
1. să înţeleagă motivaţiile pentru care Biblia și

biserica nu acceptă bijuteriile;
2. să înţeleagă valorile care susţin aceste

motivaţii;
3. să adopte aceste valori atunci când doresc

să-și cumpere îmbrăcăminte, bijuterii și alte
accesorii.

D. Materiale necesare

Introducere:
Activitatea A: imagini decupate din reviste,

hârtie și creion.
Activitatea B: hârtie, creion, tablă.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori

Aplicaţie
Fișă de lucru, creioane colorate

  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
secţiunea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i
care sunt pasajele care nu reflectă viaţa
creștinului. 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 dumini-
că a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi răs-
punsurile 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
Decupaţi câteva (cel puţin 20) imagini din

reviste în care să fie înfăţișaţi diferiţi oameni:
tineri și bătrâni, de rase diferite și, mai ales, dife-
rite tipuri de haine, bijuterii etc. Alegeţi imagini
care redau persoana în întregime, și nu numai
capul, dacă este posibil.

Fiţi gata
Lipiţi imaginile pe o coală de carton sau prin-

deţi-le pe un panou. Atribuiţi-i fiecărei imagini
câte un număr. După ce sosesc la studiu, daţi-le
juniorilor hârtie și creioane și cereţi-le să scrie
numerele de la 1 la 20 (sau câte imagini aveţi).
Cereţi-le să privească imaginile și să scrie în
dreptul fiecărui număr de pe foaia lor câteva
cuvinte prin care să descrie persoana din
imaginea respectivă.

Start
După ce a scris fiecare cele 20 de numere,

arătaţi pe rând fiecare imagine și cereţi-le
juniorilor să scrie în dreptul fiecărui număr
descrierea persoanei din imaginea



80

STUDIUL 10

corespunzătoare. Întrebaţi: Ce anume v-a de-
terminat să descrieţi astfel această persoană?
V-aţi făcut o impresie despre ea și după hainele
și bijuteriile pe care le poartă?

Concluzie
Întrebaţi: Își formează cei din jurul nostru o

impresie despre noi și din modul în care ară-
tăm? Ceea ce alegem să purtăm (haine sau ac-
cesorii) transmite altora un mesaj cu privire la
ceea ce suntem? Noi ce fel de mesaj vrem să
transmitem? Ce mesaj transmit cei care poartă
bijuterii? Corespunde acest mesaj cu decla-
raţia: „Sunt adventist(ă) de ziua a șaptea?” Este
compatibil mesajul transmis de cei care poartă
bijuterii cu această declaraţie? Dacă da, cum?
Dacă nu, în ce constau incompatibilităţile?

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Împărţiţi grupa Școlii de Sabat pe grupe de

trei sau patru.

Fiţi gata
Rugaţi-i pe juniori să se gândească la argu-

mentele pe care le-au auzit la alţii atunci când
explicau de ce adventiștii de ziua a șaptea nu
poartă bijuterii. Dacă știu texte biblice, pot face
referire la ele.

Start
Acordaţi-le între 5 și 10 minute. Cereţi-i

fiecărei grupe să vă împărtășească lista cu
argumente. Notaţi-le pe tablă în timp ce grupele
își prezintă listele și marcaţi argumentele care
apar de mai multe ori.

Concluzie:
Întrebaţi: Care dintre aceste argumente vi se

par mai convingătoare pentru tinerii din seco-
lul XXI? Pot fi aplicate unele dintre ele și în alte
domenii, nu numai în privinţa purtării de bijute-
rii? Care dintre aceste argumente vi se par
neconvingătoare? De ce?

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea

analogie:

Doamna Georgescu este o femeie bogată,
care vine la biserică în fiecare săptămână cu
cele mai bune haine ale ei, printre care și o
haină de blană. Într-o zi, o auziţi că face niște
comentarii despre doamna Alexescu, o instruc-
toare de la Școala de Sabat pentru copii, care
poartă cercei. „Vine cu cercei la biserică și nu
dă un exemplu bun”, zice doamna Georgescu.
„Biblia spune că nu trebuie să purtăm aur,
bijuterii sau haine scumpe. Ea trebuie să renunţe
la aceste podoabe.”

Concluzie:
Întrebaţi: Care este deficienţa argumentului

prezentat de ea? Pe baza Cuvântului lui Dum-
nezeu, ce principii ar trebui să aplicăm când
alegem ce să purtăm? Ce am putea să-i spunem
doamnei Georgescu? Probabil că suntem cu
toţii de acord că nu este bine să-i criticăm pe
alţii, dar după ce principii hotărâm ce poate un
creștin să poarte? Ce vă spune scenariul acesta
despre ilustraţia cu bârna și paiul, discutată în
primul studiu din acest trimestru?

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile
cuvinte:

Dacă suntem agenţii lui Dumnezeu în lumea
aceasta, ce uniformă purtăm? Există un anumit
fel în care ar trebui să arate sau să se îmbrace
un creștin? Unii creștini ar răspunde răspicat că
da. Mulţi adventiști mai în vârstă și mai conser-
vatori sunt șocaţi când îi văd pe tinerii adventiști
cu bijuterii, machiaj sau haine pe care ei le con-
sideră nepotrivite. Există un anumit „look” pe
care ar trebui să-l susţină creștinii? Principiile
biblice ne spun că ar trebui să fim modești și
simpli în îmbrăcăminte și în înfăţișare. Dar ce
înseamnă, de fapt, cuvintele „modest” și „sim-
plu”? De asemenea, suntem avertizaţi să nu ne
cheltuim banii în mod nechibzuit și să nu ne fa-
cem idoli – nici chiar din înfăţișare. Având în
vedere aceste principii, ce putem spune despre
modul în care ar trebui să arate agenţii Împă-
răţiei lui Dumnezeu înaintea lumii? Cum arată un
agent devotat al Împărăţiei?



81

STUDIUL 10

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
În prealabil, rugaţi pe cineva să citească sau

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Spuneţi: Povestirea aceasta este imaginară,
dar subliniază o idee. Ce învăţăm de aici despre
valoarea lucrurilor materiale? Nuvela este despre
un colier, dar poate fi orice alt obiect – Doamna
Loisel ar fi putut să piardă o poșetă scumpă sau
o pereche de pantofi împrumutaţi de la o priete-
nă. Ce ne spune povestirea aceasta despre pur-
tarea bijuteriilor? Este posibil să ajungem să
considerăm că lucrurile materiale – hainele,
bijuteriile etc. – sunt cele mai importante lucruri
din viaţa noastră? Provocaţi-i pe juniori să se
gândească cum ar putea bijuteriile și alte
accesorii să devină un idol.

C. Conexiunea cu viaţa
Citiţi cu voce tare 1 Petru 3,3.4 și 1 Timotei 2,9.

Puneţi în discuţie următoarele scenarii și puneţi
următoarele întrebări după fiecare scenariu în
parte: Ce ne spun aceste texte cu privire la
decizia pe care ar trebui să o luăm în dreptul
fiecărui scenariu?

• Prietenul tău cel mai bun vrea să-și facă
piercing în buric și vrea să faci și tu la fel.

• Prietenul/prietena ta îţi face cadou un lănţișor
de aur cu un medalion pe care scrie: „Să-ţi
amintești cât de mult te iubesc.” Îl vei purta?

• Mama îţi dă bani ca să-ţi cumperi niște haine.
Ea vrea să-ţi cumperi o pereche de blugi mai
ieftini, care să nu fie de firmă, ca să-ţi mai
rămână și bani de buzunar. Tu îţi dorești niște
blugi de firmă de care poartă toţi prietenii tăi,
dar asta va însemna să cheltuiești toţi banii.

• Ţi-ai dori un mic tatuaj pe braţ, dar părinţii tăi
se împotrivesc cu vehemenţă.

  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Daţi-i fiecărui junior câte o copie a fișei de
lucru de la pagina 102 și câteva creioane colo-
rate. Spuneţi: Imaginea de pe această fișă îl
reprezintă pe „creștinul ideal”. Desenaţi hai-
nele, frizura, accesoriile etc. care credeţi că se
potrivesc cu textele biblice discutate la activi-

tatea anterioară (1 Petru 3,3.4 și 1 Timotei 2,9).
Acordaţi-le câteva minute pentru desen, apoi
rugaţi pe fiecare să prezinte pe rând ce a
desenat și să ofere explicaţiile necesare.

Concluzie:
Discutaţi despre desenele realizate de ei și

despre stilul de îmbrăcăminte și accesoriile care
se potrivesc cu textele biblice. Întrebaţi: Care
sunt aspectele pozitive și aspectele negative
ale înfăţișării „creștinului ideal”?

B. Întrebări aplicative
1. Un prieten îţi spune: „Și ce dacă port bijuterii?

N-o să mă primească Dumnezeu în ceruri
pentru că port inel?” Ce îi răspundeţi?

2. Când te gândești dacă să cumperi sau nu un
anumit obiect de îmbrăcăminte, o bijuterie
sau altceva, care este cel mai important
factor care îţi influenţează decizia?

3. Cum pot bijuteriile să devină idoli? Ce alte
lucruri pot deveni idoli?

4. Au oamenii dreptul să își facă o impresie
despre tine după modul în care te îmbraci,
după bijuteriile pe care le porţi și după
tunsoarea pe care o ai? De ce da sau de ce
nu? Încerci să transmiţi un anumit mesaj prin
felul în care arăţi?

  6.   Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-

toarele idei:
Fie că ne place sau nu, stilul personal le

transmite altora un mesaj. Creștini fiind, mesajul
acesta trebuie să le îndrepte atenţia spre Isus.
Decizia de a transmite acest mesaj prin stilul de
îmbrăcăminte și prin accesorii nu este ușor de
luat. Unora le este suficient să spună: „Nu purta
bijuterii, nu te machia, nu purta haine inde-
cente.” Însă noi trebuie să ne amintim că există
o perspectivă mai vastă. Fiecare decizie pe care
o luăm trebuie să aibă în centru existenţa lui
Dumnezeu în viaţa noastră – indiferent dacă
este vorba de o pereche de cercei sau de o
haină de blană. Fiecare aspect al înfăţișării
noastre ar trebui să reflecte rolul nostru de
agenţi ai Împărăţiei Sale.
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Materialul pentru elevi

4 iunie 2016 Bijuteriile, Biblia și creștinii
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

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

________________________________________
________________________________________

Tot ceea ce strălucește
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

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

O nuvelă a scriitorului Guy de Maupassant
ridică o serie de întrebări interesante cu privire
la valori și la valoarea reală a unei bijuterii.

Doamna Loisel era soţia unui funcţionar har-
nic din clasa mijlocie, însă visul ei era să devină
bogată. Nu își dorea decât să aibă haine fru-
moase și bijuterii sclipitoare. Când soţul ei a
primit invitaţia de a participa la un bal oferit de
departamentul în care lucra, doamna Loisel a
fost tare nefericită fiindcă nu avea cu ce să se
îmbrace. Soţul ei i-a dat banii pe care îi econo-
misise pentru o călătorie, ca să-și cumpere o
rochie scumpă, însă ea nu s-a bucurat, pentru
că nu avea nicio bijuterie potrivită pentru rochie.

În final, s-a hotărât să împrumute ceva de la o
prietenă bogată. Doamna Loisel a ales un singur
lucru din cutia cu bijuterii a prietenei ei – un
frumos colier cu diamante. L-a purtat la bal și s-a
simţit cea mai atrăgătoare femeie de acolo.

Însă, pe drumul spre casă, s-a întâmplat ceva
groaznic. Colierul nu mai era de găsit. Doamna
Loisel și soţul ei l-au căutat zile în șir, însă fără
succes. Au reușit, în cele din urmă, să găsească
unul identic la magazinul de bijuterii, dar costa
mai mult decât își puteau ei permite.

Și-au calculat toate economiile, dar au reali-
zat că nu acopereau decât o mică parte din
suma necesară pentru cumpărarea colierului,

așa că singura soluţie era să se împrumute
pentru a da înapoi bijuteria prietenei doamnei
Loisel. Aceasta nu a sesizat că era alt colier.
Însă cei doi au trebuit să plătească mult timp
pentru a-și achita datoria.

Au ajuns să ducă o viaţă foarte nefericită.
Domnul Loisel a fost nevoit să își ia un al doilea
serviciu. Au părăsit casa în care locuiau și au
renunţat la servitoare. Trăiau ca niște săraci;
mâinile delicate ale doamnei Loisel se stricaseră
de la frecatul podelelor și de la spălatul rufelor.
Însă după 10 ani de sărăcie și muncă grea, au
reușit să-și plătească datoria.

Într-o zi, doamna Loisel se plimba prin parc.
Părea mai în vârstă din cauza anilor de suferinţă:
arăta ca o bătrânică săracă. Când a zărit-o pe
prietena care îi împrumutase colierul, s-a dus la
ea să o salute. Prietena ei o întrebă uimită de ce
se schimbase atât de mult, iar doamna Loisel îi
destăinui ce făcuse.

Prietena ei o privi cu compătimire și îi zise:
– Ar fi trebuit să-mi spui! Colierul meu era o

imitaţie, diamantele erau false și costau numai
câteva sute de dolari!

Adaptare după Colierul, de Guy de
Maupassant.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Sora ta se laudă cu inelul pe care tocmai

și l-a cumpărat.
– Este urât, îi spui. Și știi că mama și tata nu

sunt de acord cu bijuteriile.
Sora ta își dă ochii peste cap de nemulţumire,

zicând:
– Da, am dat pe inel 25 lei. Iar tu ţi-ai cumpărat

o pereche de adidași cu 350 lei, pentru că ai vrut
să fie de firmă. Cine cheltuiește pe lucruri
scumpe, eu sau tu?

� Ce diferenţă este între a purta bijuterii și
a purta haine scumpe?
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� Conectează-te la http://RealTimeFaith.
adventist.org pentru a-ţi posta răspunsul. Fii
deschis și onest. Exprimă-ţi părerea.

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.

� „Frumuseţea nu are nevoie de ajutorul
exterior al podoabelor,/ Ci este mai frumoasă
când nu este împodobită.” – Thales din Milet,
filozof grec din secolul al VI-lea î.Hr.

� „Află mai întâi de toate cine ești și apoi
împodobește-te potrivit cu ceea ce ai aflat.” –
Epictet, filozof roman din secolul I î.Hr.

� „Dacă oamenii își întorc privirea după
tine pe stradă, nu ești îmbrăcat bine.” – Beau
Brummell, englez din secolul al XIX-lea renumit în
lumea modei

� „Dacă oamenii pot conduce lumea, de
ce mai poartă lanţuri la gât? Cât de inteligent
este să-ţi începi ziua legându-ţi un laţ la gât?” –
Linda Ellerbee, jurnalistă contemporană din SUA

� „Moda nu este neutră; ea oferă directive
morale.” – Martin Amis, romancier englez
contemporan

� „Etalarea exterioară este un substitut
rudimentar al valorii interioare.” – Esop,
povestitor grec din secolul al VI-lea î.Hr.

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Ne spun ceva hainele și bijuteriile

despre viaţa noastră interioară? Dacă porţi un

lănţișor cu cruce, declari în mod public că ești
creștin sau îţi risipești banii pe podoabe care să
atragă privirea? Este doar satisfacerea unui
capriciu? Mai sunt valabile declaraţiile Bibliei cu
privire la bijuterii?

� Principiul biblic ne spune că urmașii lui
Hristos trebuie să fie simpli și modești, să atragă
privirea la Isus, și nu la ei înșiși. Este trist, dar
adevărat că în multe cazuri purtarea bijuteriilor
duce la declin spiritual. De asemenea, trebuie să
cheltuim banii cu înţelepciune și nu să-i risipim
pentru satisfacerea dorinţelor proprii. Cerceii,
lănţișoarele, colierele și bijuteriile, în general, nu
ne reprezintă în faţa lumii.

� Dar să nu uităm de haine și pantofi și de
celelalte lucruri pe care cheltuim banii. Ce putem
spune despre tatuaje și frizuri? Dacă Biblia nu ne
vorbește despre tatuaje și despre adidași Nike,
înseamnă că nu se pun la socoteală?

� Dacă dorim să arătăm ca niște creștini,
dacă dorim să prezentăm un mesaj clar, și prin
caracterul și prin înfăţișarea noastră, trebuie să
avem în vedere imaginea de ansamblu. Tot ceea
ce ești – de la haine până la banii pe care îi ai în
buzunar – îi aparţine lui Isus. Ce imagine
exterioară Îi aduce slavă?

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� 1 Petru 3,3.4
„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 curăţia
nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.”

� 1 Timotei 2,9
„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage

îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială;
nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu
mărgăritare, nici cu haine scumpe.”

� Exodul 32,1-4
„Poporul, văzând că Moise zăbovește să se

coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui
Aaron și i-a zis: ’Haide! fă-ne un dumnezeu care
să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul
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acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu știm
ce s-a făcut.’Aaron le-a răspuns: ’Scoateţi cer-
ceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor
voastre și aduceţi-i la mine.’Și toţi și-au scos cer-
ceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. El
i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a
făcut un viţel turnat. Și ei au zis: ’Israele, iată
dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!’”

� Deuteronomul 7,25.26
„Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le

ardeţi în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine
argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste
lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele
sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului
tău. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta,
ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul
acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el,
căci este un lucru blestemat.”

� Psalmii 29,2
„Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu
podoabe sfinte!”

� Proverbele 8,11
„Căci înţelepciunea preţuiește mai mult decât

mărgăritarele și niciun lucru de preţ nu se poate
asemui cu ea.”

� Matei 13,45
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un

negustor care caută mărgăritare frumoase.”

(Citiţi despre părerea lui Dumnezeu referitor la
bijuterii în Isaia 3,16-23.)

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Bijuteriile – și tot ceea ce purtăm – pot

deveni o formă de idolatrie. Israeliţii au desco-
perit acest lucru atunci când și-au topit cerceii
ca să facă un viţel de aur. Doamna Loisel, perso-
najul din povestirea de săptămâna aceasta, a
descoperit același lucru când a considerat că
aspectul exterior este mai important decât orice
altceva, chiar și decât fericirea și bunăstarea
familiei ei.

� Înfăţișarea noastră este o expresie a
ceea ce suntem. Din această cauză, felul în care
ne îmbrăcăm este strâns legat de mândria noas-
tră. Fiecare are stilul lui personal, iar Dumnezeu
nu le cere oamenilor să renunţe la individuali-
tatea lor și să poarte uniforme. Dar le cere ca El
să fie centrul tuturor alegerilor pe care le fac –
inclusiv al stilului de îmbrăcăminte.

� Ce scrie pe tricoul tău? Cât ai dat pe
pantofii aceia? Cerceii și lănţișoarele pe care le
porţi atrag privirea celorlalţi spre tine sau spre
persoana lui Isus care locuiește în tine? Toate
acestea sunt întrebări importante. Trebuie să
răspundem la ele, dat fiind faptul că suntem
creștini. Nimic nu este nesemnificativ – tot ceea
ce purtăm, tot ceea ce spunem și tot ceea ce
facem le transmite oamenilor un mesaj. Le
transmiţi tu celorlalţi mesajul: „Îl iubesc pe Isus și
Îl las să mă transforme după chipul Său”?

6. Vineri

Cum procedez?
� Alege cinci lucruri pe care le porţi și care

consideri că reprezintă „stilul tău personal”
(bijuterii, haine, pălării, pantofi, orice altceva).
Scrie-le mai jos, iar în dreptul lor scrie ce mesaj
crezi că transmit ele oamenilor (de exemplu: un
tricou negru – „Sunt deprimat”; brăţară de aur –
„Sunt bogat”; tricou mulat – „Corpul meu este
grozav și știu asta”) Apoi, recitește mesajele.
Reflectă aceste mesaje ceea ce ţi-ai propus să
le transmiţi oamenilor? Ce mesaje ar trebui
modificate sau schimbate? Ești de acord că stilul
personal transmite un mesaj?

Obiectul 1 ____________________________
Mesaj: _______________________________

Obiectul 2 ____________________________
Mesaj: _______________________________

Obiectul 3 ____________________________
Mesaj: _______________________________

Obiectul 4 ____________________________
Mesaj: _______________________________

Obiectul 5 ____________________________
Mesaj: _______________________________




