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  1.   Pregătire

A. Sursa

Romani 6,6
„Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răs-

tignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului
să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să
nu mai fim robi ai păcatului.”

Galateni 5,16
„... Umblaţi cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi

poftele firii pământești.”

Romani 13,12-14
„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.

Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și
să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim fru-
mos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beţii; nu
în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în
pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos și
nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca
să-i treziţi poftele.”

Efeseni 5,18
„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destră-

bălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.”

(Vezi pasajele suplimentare din studiul pentru
juniori.)

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Probleme de dependenţă”
Cei mai mulţi tineri adventiști de ziua a șaptea

sunt foarte familiarizaţi cu îndemnurile de a spu-
ne „nu” drogurilor și alcoolului și celorlalte sub-
stanţe și activităţi care creează dependenţă.
Însă, de obicei, cam aici se opresc cunoștinţele
lor în acest domeniu. Ei au nevoie de o cunoaș-

tere mai profundă a pericolelor reale pe care le
prezintă întrebuinţarea acestor substanţe, dacă
doresc să fie pregătiţi să se confrunte cu ispitele
reale din viaţă. De asemenea, ei trebuie să fie
conștienţi că drogurile și alcoolul nu sunt singu-
rele substanţe de care poţi deveni dependent.
Studiul din săptămâna aceasta aruncă o privire
mai amplă asupra problemei dependenţei și o
plasează în contextul întregii vieţi a juniorilor.

(Notă: Multe definiţii includ ideea dependen-
ţei de orice substanţă, comportament sau relaţie
ce are un efect negativ asupra persoanei de-
pendente și asupra unor aspecte importante ale
vieţii acesteia, dar la care nu poate să renunţe în
ciuda acestor efecte negative.)

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Probleme de dependenţă”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să definească conceptul de dependenţă;
2. să recunoască măcar câteva dintre semnele

de avertizare ale dependenţei;
3. să identifice posibilele domenii din viaţa lor în

care riscă să devină dependenţi.

D. Materiale necesare

Început
Activitatea A: aţă, foarfecă.
Activitatea B: hârtie, pixuri, tablă.

Conexiune
Biblia și studiul pentru juniori

Aplicaţie
Fișa cu „Semnele de avertizare”, pixuri, tablă

2016
16 aprilie
Studiul 3

Probleme de
dependenţă, partea I

Viaţa în lanţuri
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  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 secţiu-
nea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa creștinu-
lui. 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 dumi-
nică a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi
răspunsurile 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 de-
spre...” 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.   Început
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 (partici-
pare activă și în raport unii cu alţii) și de studie-
rea 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
Aduceţi o papiotă de aţă. Cereţi-i unui junior

din grupă să vină în faţă.

Fiţi gata
Rugaţi juniorul să unească mâinile; legaţi-i

mâinile cu un singur fir de aţă și apoi cereţi-i să
se elibereze. În mod sigur se va elibera cu ușu-
rinţă. Apoi spuneţi: Să presupunem că acest fir
de aţă reprezintă un obicei de care am putea
deveni dependenţi. Să vedem ce se întâmplă
dacă practicăm acest obicei pe un interval mai
lung de timp.

Start
Continuaţi să îi înfășuraţi mâinile cu aţă, astfel

încât legătura să fie suficient de puternică. Acum
probabil că nu va mai putea să o rupă. Întrebaţi:
Cum ai putea acum să te eliberezi din strânsoa-
re? (Am nevoie de ajutorul cuiva.) Tăiaţi legătura
cu o foarfecă și mulţumiţi-i juniorului pentru aju-
tor, rugându-l să se întoarcă la locul lui.

Concluzie
Întrebaţi: Ce asemănări există între această

activitate și dependenţă? Dar deosebiri? În ce
moment putem spune că încă ne este „ușor” să
ne eliberăm de un comportament care creează
dependenţă? În ce moment devine dependenţa mai
puternică decât noi? Putem să știm întotdeauna
când am ajuns în acel moment? De ce fel de
ajutor are nevoie o persoană ca să se elibereze
în cazul în care a devenit dependentă de ceva?

(Vezi nota de la subcapitolul „Ce trebuie să se
spună despre subiectul ’Probleme de depen-
denţă (1)’”.)

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Daţi-le tuturor câte o foaie de hârtie și un pix.

Fiţi gata
Spuneţi: Vă voi pune o întrebare și aș dori să

notaţi pe această foaie de hârtie tot ce vă vine
în minte ca răspuns la această întrebare. Nu vă
faceţi griji dacă exprimarea nu va fi perfectă;
dacă doriţi, puteţi să scrieţi doar o listă cu
expresii sau cuvinte. Gândiţi-vă la întrebarea
mea timp de un minut sau două și notaţi tot ce
vă vine în minte.

Start
Întrebaţi: Ce înseamnă să fii o persoană

dependentă? Acordaţi-le timp să-și noteze
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ideile. La încheierea timpului necesar, rugaţi-i să
prezinte pe rând ce au notat. Scrieţi pe tablă cu-
vintele sau expresiile sugerate de ei.

Concluzie:
Întrebaţi: Ce fel de imagine avem aici? Cu ce

fel de imagini asociaţi cuvântul „dependent”?
Ar putea un tânăr de vârsta voastră să fie depen-
dent? Voi sau prietenii voștri? La ce tipuri de de-
pendenţă v-aţi gândit când aţi dat răspunsurile?

Subliniaţi ideea că nu toţi oamenii dependenţi
și nu toate tipurile de dependenţă au aceleași
manifestări. Unii își ascund dependenţa ani de
zile, aparent bucurându-se de sănătate și de o
viaţă normală, în timp ce sunt dependenţi de o
anumită substanţă sau comportament. Alţii pot
deveni dependenţi de lucruri așa-zise „nevino-
vate”, cum ar fi televizorul sau Internetul, dar și
de lucruri care prezintă un risc evident, cum ar fi
drogurile și alcoolul. Nu există trăsături tipice ale
persoanelor dependente – singurul lucru pe
care îl au în comun este acela că sunt sclavii
obiceiului lor, sunt controlaţi de substanţa sau
comportamentul respectiv.

(Faceţi referire la nota de la subcapitolul „Ce
trebuie să se spună despre subiectul ’Probleme
de dependenţă (1)’”.)

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarele:
Câţiva dintre colegii lui Ovidiu încep să

folosească alcool, iar unii dintre ei cheltuiesc
foarte mulţi bani și timp pe pariuri sportive. Ovidiu
nu li se alătură. Nu vrea să fie târât într-un astfel
de stil de viaţă. În loc să iasă cu ei, el petrece
mult timp în cameră în faţa computerului. Nu face
nimic rău. Navighează pe Internet, postează
mesaje pe diferite forumuri, stă de vorbă pe chat
despre hobby-urile lui. Uneori stă treaz până la
unu sau două noaptea și joacă diferite jocuri, în
loc să-și termine temele. Mama îi zice că este
dependent de Internet. Însă el crede că mama
lui se înșală. Părerea lui este că nu el, ci colegii
lui au o problemă legată de dependenţă!

Concluzie
Întrebaţi: Este Ovidiu dependent de Internet?

Este posibil să devii dependent de Internet?
Cum poate ști Ovidiu – sau mama lui – dacă are

într-adevăr o problemă? Cum definim cuvântul
„dependenţă”? Pe lângă alcool și tutun, faţă de ce
alte lucruri pot oamenii să devină dependenţi?

(Faceţi referire la nota de la subcapitolul „Ce
trebuie să se spună despre subiectul ’Probleme
de dependenţă (1)’”.)

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile cu-
vinte:

Multe dintre problemele cu care ne confrun-
tăm când discutăm despre dependenţă nu sunt
abordate în Biblie. Nu există în Biblie niciun ver-
set în care să se spună să nu fumăm sau să nu
folosim droguri, deoarece tutunul și majoritatea
narcoticelor folosite astăzi nici măcar nu fuse-
seră descoperite în vremurile biblice. Niciun
personaj biblic nu a avut probleme cu televizorul
sau Internetul, bineînţeles! Însă putem găsi
sfaturi care, dacă sunt urmate, ne feresc de
dependenţa de mâncare, putere, apreciere,
jocuri de noroc etc. O altă problemă care mai
există și astăzi este alcoolul. Din afirmaţiile Bibliei
referitoare la consumul de băuturi, putem să
înţelegem de ce dependenţa este o problemă și
care ar trebui să fie astăzi atitudinea unui
cetăţean al Împărăţiei.

Rugaţi-i pe juniori să citească următoarele
texte: Proverbele 23,20.21.29-35; Romani 13,12-14;
Efeseni 5,18. Întrebaţi: Putem aplica aceste texte
la consumul de băuturi alcoolice? Cum le putem
aplica la alte tipuri de dependenţă?

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
Rugaţi pe cineva să citească sau să poves-

tească ilustraţia din secţiunea pentru Sabat a
studiului.

Întrebaţi: Cunoașteţi pe cineva care foloseș-
te computerul la fel ca Mihai? Riscă această
persoană să devină dependentă? Este acest
obicei răspândit printre colegii voștri? Discutaţi
despre reacţia pe care a avut-o Mihai când pro-
fesoara a prezentat riscurile folosirii în exces a
computerului sau televizorului. Aţi gândit și voi
vreodată că ceea ce vă spun profesorii, părinţii
sau pastorii despre astfel de probleme nu vă
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vizează pe voi? Ce credeţi: Mihai era dependent
de computer sau era pe cale de a deveni
dependent? Dacă ai fi prietena/prietenul ei, ce
sfat i-ai da?

C. Conexiunea cu viaţa
Prezentaţi următorul scenariu:
Prietenul tău cel mai bun a început să fumeze.

Nu fumează des, ci numai rareori, în weekend.
El spune că în felul acesta se calmează de
stresul cotidian și nu vede ce ar fi greșit în asta:
„Mă ajută să mă relaxez și, oricum, nu pot deveni
dependent, fiindcă fumez destul de rar. Am su-
ficientă minte ca să nu mă apuc să fumez zilnic,
îţi spune el. Nu fac rău nimănui. Deci care-i
problema?”

Întrebaţi: Cum ai putea să îl (o) ajuţi pe pri-
etenul tău (prietena ta) să identifice semnele de
avertizare ale dependenţei, chiar dacă nu exis-
tă semne fizice? Ce răspuns i-ai da dacă ţi-ar
spune: „Nu am nicio problemă atâta timp cât nu
mă las prins(ă) de acest obicei”? De ce este mai
bine să eviţi cu totul anumite obiceiuri?

  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Distribuiţi-le juniorilor fișele de lucru cu titlul
„Semnele de avertizare” și citiţi semnele împre-
ună. Întrebaţi: Despre ce fel de dependenţă este
vorba în această fișă de lucru? Despre depen-
denţa de alcool sau droguri? Acordaţi-le timp să
răspundă. Spuneţi: De fapt, semnele acestea de
avertizare se găsesc pe o pagină web care
abordează problema dependenţei de Internet.
Să citim din nou semnele de avertizare. Acum,
știind că se referă la folosirea Internetului, vă
simţiţi vizaţi mai mult decât la început?

Rugaţi-i pe membrii grupei să întoarcă fișa de
lucru și să enumere pe spatele ei toate substan-
ţele sau activităţile de care poate deveni depen-
dentă o persoană. (Pe lângă droguri, alcool și
Internet, menţionate deja în fișă, gândiţi-vă la
jocurile de noroc (pariuri) – o problemă serioasă
cu care au de-a face tinerii de la vârste din ce în
ce mai fragede. (Membrii grupei vor menţiona și alte
tipuri de dependenţă.) Apoi rugaţi-i să citească
ce au scris, iar dumneavoastră notaţi-le pe tablă.

Concluzie
Întrebaţi: Ar putea aceste semne de avertiza-

re să se aplice la toate tipurile de dependenţă?
Care dintre ele ar fi diferite? Ce idee comună
observaţi în lista acestor semne care ne-ar pu-
tea ajuta să definim cuvântul „dependenţă”?
(Dă exemplu ceva de care devii dependent,
ceva la care nu poţi renunţa cu ușurinţă, ceva
care te împiedică să fii sănătos, să ai o viaţă
fericită.)

B. Întrebări aplicative

1. Ce substanţe/activităţi pot fi folosite/practica-
te cu „moderaţie” și ce substanţe/activităţi
trebuie evitate cu desăvârșire? Cum poţi face
deosebirea între ele?

2. Care este lucrul cel mai bun pe care poţi să îl
faci când observi că un prieten este depen-
dent de ceva?

3. Ai renunţat vreodată la un lucru fiindcă ai
avut sentimentul că începe să-ţi controleze
viaţa? În ce fel te-a ajutat faptul că ai
renunţat?

4. Ce probleme îi pot predispune pe unii oameni
să devină dependenţi de droguri, alcool sau
unele comportamente? Poate tratarea
acestor probleme să rezolve problema de
dependenţă?

   6.  Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu

următoarele idei:
Cu toţii știm că dependenţa este o problemă.

Ideea de a fi stăpânit de ceva și de a nu putea
lua decizii corecte este înfricoșătoare. Însă, de
obicei, considerăm că altcineva are probleme
legate de dependenţă. Poate că ai un prieten
sau o cunoștinţă care este dependentă de ceva.
Este important să știm mai multe despre depen-
denţă ca să îi ajutăm pe acești oameni. De ase-
menea, este important să cunoaștem semnele
de avertizare, ca să știm ce obiceiuri ar putea să
ne scape de sub control. Poate că petreci prea
mult timp cu o anumită activitate și poate că te
folosești de ea ca să evadezi din lumea reală –
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spre exemplu televizorul, jocul pe computer,
gimnastica. Sau poate că ai început să dezvolţi
un obicei de care riști să devii dependent –
fumatul, consumul de alcool, jocurile de noroc –

și poate crezi că „ai totul sub control”. Privește
aceste obiceiuri mai îndeaproape și roagă-L pe
Dumnezeu să îţi arate în ce aspecte din viaţa ta
riști să devii dependent.

Fișă de lucru

Această fișă de lucru este pentru Activitatea aplicativă.

Șapte semne de avertizare ale dependenţei de _____________.

1. Obișnuiești să te gândești la _________ chiar și când nu îl folosești?

2. Simţi nevoia de a folosi __________ din ce în ce mai des pentru ca să te simţi
bine?

3. Ai încercat de câteva ori vreodată să renunţi la __________?

4. I-ai minţit pe alţii cu privire la cât de des folosești _________?

5. Te împiedică __________ să înveţi și să menţii relaţiile de prietenie cu ceilalţi?

6. Folosești _________ mai mult timp decât ţi-ai dorit?

7. Folosești __________ ca să evadezi din problemele tale și ca să te înveselești
când nu te simţi bine?
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Materialul pentru elevi

16 aprilie 2016 Probleme de dependenţă (partea I)

Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
� _______________________________________

________________________________________
________________________________________

Viaţa în lanţuri
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

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

Deși trecuse aproape o lună de când începu-
se școala, Mihai era tot cu gândul la vacanţa
care abia se sfârșise, la filmele pe care le vizionase,
la jocurile „supertari” pe care le jucase pe com-
puter. Parcă nu mai avea răbdare să ajungă
acasă pentru a-și deschide computerul sau
măcar să vină pauza, ca să discute cu colegii
performanţele și noutăţile în materie de jocuri și
animaţie. Acum, mai mult ca niciodată, nu se
putea concentra la ora de istorie. Toate acele
informaţii i se păreau inutile. Ah, și când se gân-
dea că tocmai acum erau la televizor desenele
lui preferate cu supereroi! Bine măcar că se
putea refugia în imaginaţie, de altfel destul de
limitată, dar totuși preferabilă datelor istorice
care nu își găseau locul printre preocupările lui.

În sfârșit orele se terminară, iar Mihai, luân-
du-și caietul universal, alergă spre casă. Se dez-
brăcă în grabă, aruncându-și hainele pe unde
apucă, și deschise repede computerul. Acum se
afla în lumea lui, identificându-se cu personajul
preferat. Era parcă hipnoptizat de ecran că nici
nu simţi când veni miezul nopţii.

A doua zi dimineaţa, Mihai se trezi buimac.
Trebuia să meargă la școală. Și-a adus aminte
că avea test la geografie, iar el nu învăţase ni-
mic. Ce coșmar! Pentru prima dată regreta că
stătuse atât de mult la computer. Avusese
suficient timp să înveţe, și el nici măcar nu se
uitase pe lecţie. Încercă să-și amintească ceva
din clasă, dar nu, nimic nu-i venea în minte. Însă

nici aceste regrete nu l-au făcut să renunţe la
obiceiul lui.

Mai târziu, în același an, profesoara le-a vor-
bit la clasă despre pericolele folosirii în exces a
computerului. Împreună cu colegii lui, a râs de
profesoară în timp ce aceasta prezenta semnele
care anunţă dependenţa de computer și de tele-
vizor. Însă Mihai amuţi când văzu pe tablă cuvin-
tele „Amnezie – pierderea memoriei”. Amintindu-și
de testele la care nu-și mai aducea aminte nimic,
se întrebă: Oare am o problemă? Însă profesoa-
ra continuă să scrie și alte semne: în cazul celor
dependenţi de computer, comunicarea cu cei
apropiaţi este neglijată, sunt reduse multe acti-
vităţi sociale, ocupaţionale sau recreative, cei
din familie au adesea senzaţia că trebuie să
concureze cu vedetele de televiziune sau chiar
cu personajele imaginare pentru a câștiga aten-
ţia celui dependent de televizor sau de compu-
ter; apoi scade semnificativ dispoziţia și capaci-
tatea de a citi etc. Mihai simţi că aceste semne
nu îl caracterizau. Trase aer adânc în piept, con-
vins, din păcate, că el nu avea nicio problemă.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Verișorul tău, Cosmin, care e mai mare

decât tine și nu este creștin, se află într-o situaţie
asemănătoare cu a lui Mihai, dar de altă natură.
Ai auzit că este considerat sufletul oricărei pe-
treceri și că, de obicei, se îmbată înainte de sfâr-
șitul petrecerii. Nu vrei să-i spui nimic, însă într-o
zi niște prieteni aduc vorba despre alcoolism, iar
unul dintre ei îi zice lui Cosmin:

– Cosmin, dacă cineva dintre noi are o proble-
mă cu alcoolul, tu ești acela! Nu pierzi nicio ocazie.

Cosmin, îi răspunde:
– Nu știi ce vorbești! Îmi place să beau, dar

nu sunt dependent.
Apoi se întoarce spre tine și te întreabă:
– Nu sunt dependent, nu-i așa?
Ce îi răspunzi?
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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.

� „Oamenilor care beau ca să-și înece
necazul, trebuie să li se spună că necazul știe să
înoate.” – Ann Landers, ziaristă americană din
secolul XX

� „Mintea întunecată și parţial paralizată
de narcotice este biruită cu ușurinţă de păcat și
nu se poate bucura de comuniunea cu
Dumnezeu.” – Ellen G. White, scriitoare inspirată

� „Orice formă de dependenţă este rea,
indiferent dacă narcoticul este alcoolul, morfina
ori idealismul.” – C. G. Jung, psiholog elveţian din
secolul XX

� „Dependenţa de Internet este compara-
bilă cu cea generată de narcotice. Tinerii ajung
să petreacă nopţi și zile întregi pe internet, re-
nunţând la orice altă activitate, chiar și să-și mai
procure hrană și să mănânce.” – Virgiliu Gheor-
ghe, care a cercetat efectele televiziunii și ale
computerului asupra minţii

� „Dacă dependenţa este determinată în
funcţie de timpul pe care îl petrece un animal,
necuvântător, apăsând un buton ca să obţină
ceva în detrimentul său, atunci putem conclu-
ziona că emisiunile de știri dau o mai mare
dependenţă decât cocaina.” – Rob Stampfli

� „Nu folosi droguri fiindcă, dacă le folo-
sești, vei ajunge în închisoare, iar drogurile sunt
cu adevărat scumpe în închisoare.” – John
Hardwick, realizator contemporan de videocli-
puri și de spoturi publicitare din America

� „Sunt mii de oameni dependenţi de ne-
mulţumire; ei sunt cârcotași cronici. Însă nici
unul dintre ei nu va intra în cer. Cum puteţi să vă

vindecaţi? Hristos vă spune: ’Vă voi da o inimă
nouă.’” – Ellen G. White, scriitoare inspirată

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Probabil că ai mai auzit până acum că

este rău să fii dependent. La biserică, la școală
sau acasă, ai fost învăţat să spui „nu” drogurilor
– deși prietenii, filmele și muzica îţi transmit un alt
mesaj. Este suficient să spui „nu” drogurilor? Ce
se întâmplă dacă ai spus deja „da” câtorva pa-
hare de bere sau dacă ai tras dintr-o ţigară îm-
preună cu prietenii? Înseamnă că ești depen-
dent? Și dacă nu ești dependent, atunci îţi poţi
îngădui să faci aceste lucruri din când în când?
Ce putem spune despre alte tipuri de depen-
denţă? Poţi deveni dependent de televizor, de
Internet, de jocurile pe computer?

Problema dependenţei este importantă și se-
rioasă. Trebuie să fim conștienţi de acest lucru.
Care sunt semnele care ne arată că o persoană
este dependentă? O persoană este dependentă
de o activitate sau de o substanţă în cazul în care:

- simte nevoia să o folosească/să o repete tot
mai des ca să se simtă bine;

- o folosește/o face ca să scape de probleme
sau de simţămintele neplăcute;

- a încercat să renunţe, dar este nefericită și
irascibilă când încearcă acest lucru;

- o folosește/o face, deși știe că nu este bine;
- activitatea/substanţa o împiedică să își facă

prieteni;
- își minte cunoscuţii cu privire la cantitatea/

frecvenţa substanţei/activităţii respective.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� 1 Corinteni 10,31
„Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi

altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”
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� Proverbele 23,29-35
„Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările?

Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt
plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai
cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și
se duc să golească paharul cu vin
amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și
face mărgăritare în pahar; el alunecă ușor, dar
pe urmă ca un șarpe mușcă și înţeapă ca un
basilisc. Ochii ţi se vor uita după femeile altora și
inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în
mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui
catarg. ’M-a lovit, dar nu mă doare... M-a bătut,
dar nu simt nimic!’”

� Romani 6,6
„Știm bine că omul nostru cel vechi a fost

răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa
fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.”

� Ioan 8,34-36
„’Adevărat, adevărat vă spun’, le-a răspuns

Isus, ‚că oricine trăiește în păcat este rob al
păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă;
fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă Fiul vă face
slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.’”

� 1 Corinteni 6,19.20
„Nu știţi că trupul vostru este Templul Duhului

Sfânt, care locuiește în voi și pe care L-aţi primit
de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteţi ai voștri?
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar
pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Poate că, după ce ai citit studiul de

săptămâna aceasta, ai început să te îngrijorezi.
Poate că ai băut sau ai fumat ocazional cu
prietenii și te întrebi dacă ești dependent. Sau
poate că te îngrijorezi cu privire la orele pe care
le-ai petrecut pe Internet sau la televizor. Poate
că ai identificat un alt lucru – ceva despre care
ceilalţi cred că nu constituie o problemă – de
care începi să fii dependent.

Nu uita că dependenţa este o realitate și încă
una gravă. Dependenţa te transformă într-un
sclav, iar Dumnezeu vrea ca poporul Său să fie
liber. Nimic și nimeni nu trebuie să ne
stăpânească viaţa în afară de Duhul Sfânt. Nimic

nu trebuie să ne diminueze capacitatea de a lua
decizii bune, de a ne face prieteni și de a-L urma
pe Dumnezeu. Drogurile, alcoolul, pornografia,
televizorul, Internetul, până și cărţile, muzica,
mâncarea, cumpărăturile – orice lucru de care
devii dependent te înrobește.

Hotărăște-te să fii liber! Nu te lăsa înlănţuit.
Cercetează domeniile în care crezi că ești în
pericolul de a deveni dependent. Ia astăzi
decizia de a-I preda lui Dumnezeu aceste
domenii și de a face ceea ce trebuie pentru a te
elibera. (Dacă ești deja dependent și dacă vrei
să afli mai multe despre pașii spre libertate,
participă la studiul de săptămâna viitoare!)

6. Vineri

Cum procedez?
� Cercul de mai jos reprezintă o zi obișnu-

ită de 24 de ore. Fiecare segment reprezintă o
oră din viaţa ta. Hașurează segmentele cu culori
diferite, ca să arăţi câte ore petreci cu diverse
activităţi (de exemplu cam opt ore de somn, șase
ore la școală etc.). Apoi, privește din nou cercul.
Există vreo activitate care îţi ia prea mult timp?
Se poate considera că ești dependent de aceste
activităţi? Există vreo activitate care începe să-ţi
controleze viaţa? Ce poţi să spui despre gân-
duri? Spre exemplu, un tânăr petrece două ore
pe zi jucându-se pe computer. Dar, dacă în cele
șase ore petrecute la școală, se gândește tot la
acele jocuri? Ar putea fi aceasta o activitate
care creează dependenţă? Ca să te îngrijești de
relaţia ta cu Dumnezeu, trebuie să îţi formezi
câteva obiceiuri care îţi vor păstra inima și
mintea aţintite asupra Lui. Aceste obiceiuri, și
anume închinarea, rugăciunea, studiul Bibliei și
slujirea, se numesc discipline spirituale.

� Cuvântul-cheie este obiceiul – ceva ce
faci iar și iar. Scrie o rugăciune în care să Îi ceri
lui Dumnezeu să te ajute să îţi formezi acele obi-
ceiuri care îţi vor consolida relaţia cu El. Nu uita
să menţionezi câteva obiceiuri concrete prin
care El să te ajute să devii un creștin mai pu-
ternic.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________




