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2016
30 aprilie
Studiul 5

Prietenia
Ce este mai bine pentru tine

  1.   Pregătire

A. Sursa

Proverbele 18,24
„Cine își face mulţi prieteni îi face spre neno-

rocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult
la tine decât un frate.”

Proverbele 22,24.25
„Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te

însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te
deprinzi cu cărările lui și să-ţi ajungă o cursă
pentru suflet.”

Iacov 4,4
„... Nu știţi că prietenia lumii este vrăjmășie cu

Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu
lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.”

Iacov 2,23
„Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ’Avraam

a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihă-
nire’ și el a fost numit ’prietenul lui Dumnezeu.’”

Ioan 15,13
„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea

cineva viaţa pentru prietenii săi.”

1 Petru 4,8
„Mai presus de toate, să aveţi o dragoste

fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă
o sumedenie de păcate.”

Matei 18,15
„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-

te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te
ascultă, ai câștigat pe fratele tău.”

Proverbele 14,20
„Săracul este urât chiar și de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni.”

Proverbele 19,6
„Omul darnic are mulţi lingușitori și toţi sunt

prieteni cu cel ce dă daruri.”

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Prietenia”
Isus ne-a arătat cât de mult preţuiește priete-

nia. Când a trăit pe pământ, El a avut prieteni,
prieteni apropiaţi și prieteni foarte apropiaţi. Isus
ne arată, prin exemplul Său, că nu ar trebui să ne
facem prieteni numai din rândul oamenilor popu-
lari sau puternici. De asemenea, de la Isus mai
învăţăm că nu trebuie să punem capăt relaţiilor
de prietenie, chiar dacă prietenii ne trădează.

Relaţiile de prietenie sunt de mai multe feluri.
Uneori este foarte ușor să îţi faci un prieten.
Alteori, trebuie să ne străduim să cunoaștem
anumite persoane și să devenim prietenii lor.
Dar, dacă nu suntem atenţi, putem să ne pier-
dem prietenii. Greșelile și neînţelegerile ne pot
stinge dorinţa de a petrece timpul împreună. Isus
ne-a pus la dispoziţie un plan prin intermediul
căruia putem să soluţionăm problemele cu cei-
lalţi. El vrea să ne bucurăm mai departe de timpul
petrecut împreună cu prietenii. De asemenea,
pentru Isus prietenia este atât de importantă,
încât El vrea să ne fie prieten. El așteaptă cu
nerăbdare să ne dorim să fim prietenii Lui. Isus
Își dorește să ne placă să petrecem timpul cu El.

Într-o lume plină de conflicte, mottoul: „Se-
pară și cucerește” exprimă strategia lui Satana
de a-i despărţi pe agenţii lui Hristos de sursa
puterii lor. Satana încearcă să găsească noi
moduri de a ne îndepărta de Isus și de a ne da
prieteni care să ne despartă de Creatorul nostru.
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C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Prietenia”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să identifice caracteristicile prieteniei
adevărate;

2. să recunoască trăsăturile unui prieten creștin;
3. să dorească să fie buni prieteni creștini

pentru alţii;
4. să știe care sunt pașii rezolvării unui conflict.

D. Materiale necesare

Început
Activitatea A: copii ale listei complete cu

membrii grupei; hârtie, creioane sau pixuri.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori; hârtie, creioane

sau pixuri.

  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 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 (parti-
cipare activă și în raport unii cu alţii) și de stu-
dierea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un mo-
ment în care să le distribuiţi copiile după studiul
lor sau să le atrageţi atenţia asupra materialului
din studiu.

A. Activitate introductivă

Pe locuri
Juniorii ar trebui să recunoască faptul că

fiecare dintre ei are cel puţin o calitate. Puneţi-le
la dispoziţie o listă cu numele juniorilor din grupă.
Daţi-le ceva de scris și o hârtie. Rugaţi-i să nu se
uite la ce scriu ceilalţi. Acordaţi-le câteva minute
ca să se gândească și să scrie.

Fiţi gata
Spuneţi: Astăzi vom scrie trăsăturile pozitive

de caracter pe care le-am descoperit la ceilalţi
membri ai grupei noastre. Nu ne vom referi la
aspectul fizic (părul, hainele, lucrurile pe care
le au). (De exemplu: Marius – cinstit; Sara –
mereu veselă etc.)

Start
Asiguraţi-vă că juniorii au înţeles ce trebuie

să facă. Verificaţi ca toţi să scrie o trăsătură
pozitivă. Adunaţi listele, fără ca ceilalţi să vadă
ce au scris colegii lor. (În timpul săptămânii,
notaţi pe liste separate toate trăsăturile pozitive
ale lui Marius, ale Sarei etc. Săptămâna
următoare daţi-i fiecăruia lista cu trăsăturile
personale de caracter.)

Concluzie
Spuneţi: V-a fost ușor sau greu să găsiţi o

calitate la colegii voștri? De ce? Dacă aţi fi avut
mai mult timp la dispoziţie, v-ar fi fost mai ușor?
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Provocaţi-i pe juniori să identifice calităţile
fiecărei persoane cu care se întâlnesc
săptămâna aceasta.

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Scopul activităţii este acela de a-i determina

să se gândească la modul în care reacţionează
în diverse situaţii. Puteţi să realizaţi un singur
scenariu referitor la un aspect cu care juniorii
dumneavoastră au probleme ori puteţi să le
realizaţi pe toate. Pregătiţi foi de hârtie pe care
să scrieţi replicile introductive ale fiecărui
scenariu ales.

Fiţi gata
Rugaţi doi voluntari (nu obligaţi pe nimeni) să

iasă în faţă. Daţi-le foile cu replicile introductive.
Cereţi-le să continue scenariul cu propriile
cuvinte.

Scenariul 1: Două fete

1: – Știi, colega noastră se crede mai bună
decât noi toţi.

2: – Asta e problema ei și, sincer, nu înţeleg
de ce își dă aere.

1: – Poate că ar fi bine să-i dăm o oglindă.
2: – Mai întâi ar trebui să vadă...

Scenariul 2: Doi băieţi sau două fete

1: – Ce ai făcut la testul de la știinţe?
2: – Nimic. Nu știu de ce. Chiar am învăţat.

1: – Și eu la fel. Am învăţat cel puţin o oră.
2: – A fost un test conceput prost. Manualul

nu explică lucrurile clar, iar profesorul nu știe...

Scenariul 3: Doi băieţi

1: – Ești atât de urât, că niciun câine nu s-ar
uita la tine.

2: – Ești atât de nătâng, că, în loc de creier, ai
o mare gaură neagră.

1: – Ești...

Concluzie:
Întrebaţi: Care este problema în scenariul 1?

(Bârfa) Discuţia aceasta le ajută pe fete sau le
face rău? De ce? Ce ar trebui să facă un agent
al Împărăţiei în această situaţie? Care este

problema în scenariul 2? (Învinovăţirea) Discu-
ţia aceasta este utilă sau le face rău? Ce ar tre-
bui să facă acum cei doi? Ce ar trebui să facă la
următorul test? Care este problema din scena-
riul 3? (Jignirea) Care este utilitatea acestei
discuţii? Ce ar trebui să facem dacă celălalt ne
spune că „glumește”? Rănesc cuvintele?
Explicaţi răspunsul.

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarele:
În 1936, Jocurile Olimpice au avut loc în

Berlin, Germania. La vremea aceea, Adolf Hitler,
conducătorul Germaniei, încă necunoscut de
restul lumii, se pregătea să invadeze celelalte
state ale Europei.

Naziștii lui Hitler credeau în „superioritatea
ariană”. Convingerea lor era că atleţii blonzi și cu
ochii albaștri vor câștiga Jocurile Olimpice. Și doreau
să dovedească veridicitatea acestei convingeri.

Jesse Owens, fiul unui american de culoare,
era nemaipomenit la săritura în lungime. El
deţinea recordul mondial de 8,13 m.

În timp ce se apropia de groapa cu nisip
pentru săritura în lungime, începu să-și facă griji.
Luz Long, un german înalt, făcea sărituri de
aproape 8 m.

Spre surprinderea lui Jesse, „modelul perfec-
ţiunii germane” al naziștilor se apropie de el și se
prezentă: „Salut! Sunt Luz. Știi, eu cred că tu ai
putea să faci săritura cu ochii închiși.”  Luz, care
nu mai avea nevoie decât de 23 și 1/2 puncte ca
să se califice, îi sugeră să își înceapă săritura din
timp, ca să aibă o aterizare bună. Sugestia lui Luz
a funcţionat.

Jesse a obţinut medalia de aur și a stabilit un
nou record mondial. Prima persoană care l-a
felicitat a fost Luz, chiar sub ochii lui Hitler.

Aceea a fost singura ocazie în care cei doi
s-au întâlnit. După câţiva ani, Luz a murit în al
Doilea Război Mondial.

Jesse Owens a scris următoarele despre
acea prietenie scurtă: „Dacă mi-aţi lua toate
medaliile și cupele pe care le-am câștigat și
dacă le-aţi topi, nu aţi reuși să acoperiţi prietenia
de 24 de carate pe care am simţit-o faţă de Luz
Long.” – Adaptare după The Complete Book of
the Olympics [Cartea Jocurilor Olimpice], de
David Wallechinsky



41

STUDIUL 5

Concluzie
Întrebaţi: Ce aţi fi spus dacă aţi fi fost în locul

lui Luz? Dar dacă aţi fi fost în locul lui Jesse? Ce
putem spune despre prietenie în urma acestei
întâmplări? Ce anume ne ajută să ne facem un
prieten nou? De ce unele prietenii se leagă
repede?

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Întrebaţi: Când aveţi o neînţelegere, ce faceţi
ca să o rezolvaţi?

Spuneţi: De obicei, răspundem în câteva
moduri: fie fugim de conflict, fie ripostăm. Să
vedem ce ne spune Biblia despre acest subiect.
(Daţi-le câte o copie după studiul juniorilor.
Revedeţi textele din secţiunea de miercuri a
studiului lor și textele oferite în ghidul
instructorilor.)

Ce ne spun aceste texte despre prietenie?
(Din ghidul instructorilor: Proverbele 22,24.25; din
studiul juniorilor: Proverbele 17,14; vezi și
Proverbele 19,11.)

Întrebaţi: Ce facem de obicei când fugim de o
problemă? (Nu ascultăm ce ne spune celălalt
sau ne îndreptăm privirea în altă parte.)

Spuneţi: Un alt mod de a fugi de o problemă
este acela de a nega că ai vreo legătură cu ea.
Unii neagă până și faptul că ar exista o
problemă. Un alt mod este acela de a da vina pe
alţii.

Întrebaţi: Ce putem spune despre alegerea
de a riposta? Ce moduri de a riposta mai
cunoașteţi, în afară de cel cu pumnii?

Spuneţi: Putem să ripostăm prin cuvinte. Unii
oameni îi jignesc pe alţii. Alteori, îi vorbesc pe
alţii pe la spate. Aceasta se numește bârfă.
Probabil că nu v-aţi gândit până acum că
bârfirea și jignirea altora sunt două moduri de a
riposta.

Ce ne spune următorul text despre felul în
care ar trebui să vorbim? Rugaţi pe cineva să
citească Efeseni 4,29.

Întrebaţi: Ce ne spune Biblia să facem în loc
să ripostăm sau să fugim de o problemă? Să
citim și textele acestea: Proverbele 19,11; 1
Petru 4,8; Coloseni 3,13.

Întrebaţi: Ce ne spune Biblia? (Uneori trebuie
să ne facem că nu observăm unele probleme
sau lucruri rele care ni se fac.) Ce ar trebui să
facem dacă problema respectivă nu poate fi
trecută cu vederea?

Rugaţi pe cineva să citească Matei 18,15.
Întrebaţi: Ce ne spune Biblia? (Trebuie să

stăm de vorbă cu persoana respectivă.) Rugaţi
pe cineva să citească Galateni 6,1-5 și Matei
5,23.24.

Întrebaţi: În ce situaţii putem sta de vorbă cu
persoana cu care avem o neînţelegere? (Când
suntem amândoi de acord să ne rezolvăm pro-
blema.) Este ușor să discuţi cu cineva despre o
problemă? De ce nu-și rezolvă toată lumea pro-
blemele în acest fel? (Unii nu doresc cu ade-
vărat să-și rezolve problemele; le este teamă de
cealaltă persoană; nu au încredere în alţii etc.) În
unele cazuri, nici discuţia nu va fi de ajutor și
atunci ce ar trebui să facem?

Rugaţi pe cineva să citească Matei 18,16.
Întrebaţi: Ce trebuie să facem? (Să cer aju-

torul unei persoane de încredere, care să mear-
gă cu mine ca să stăm de vorbă cu persoana în
cauză și să încercăm să rezolvăm problema în
acest fel.)

Întrebaţi: Este acesta un sfat bun? Pe cine aţi
ruga să vă însoţească? (Un prieten de încrede-
re, unul dintre părinţi, profesorul, un alt adult.) De
ce ne cere Isus să ne rezolvăm problemele în
acest fel? (El a pus în noi dorinţa de a-i iubi pe
ceilalţi.) Ce facem dacă nici soluţia aceasta nu
merge? (Prietenia poate lua sfârșit; poate că
cealaltă persoană are nevoie de un timp în care
să se răzgândească; ne rugăm și continuăm să
facem ceea ce ar fi făcut Isus.)

Aţi putea folosi și textele despre prietenie
oferite în secţiunea Sursa din ghidul instructo-
rului (Proverbele 18,24; Iacov 4,4; Iacov 2,23; Ioan
15,1; Proverbele 14,20; Proverbele 19,6).

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

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Continuaţi cu o discuţie. Întrebaţi: Ce soluţie a
ales împăratul Saul pentru a-și rezolva problema
cu David? (A ales să riposteze.) Ce soluţie a ales
Ionatan? (Ionatan s-a dus la David și a stat de
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vorbă cu el din dorinţa de a-l ocroti de împărat.)
Deși nu avem de înfruntat în fiecare zi astfel de
probleme de viaţă și de moarte, avem totuși de
luat decizii care, în cele din urmă, ne vor duce
fie la viaţă veșnică, fie la moarte veșnică.
Aceste decizii ne vor hotărî caracterul. Putem
să alegem ce vom face sau ce vom spune.
Biblia ne oferă cel mai bun ghid pentru deciziile
pe care le vom lua.

C. Conexiunea cu viaţa
Prezentaţi următorul scenariu:
Ești la școală, dai un test și, la un moment dat,

observi că prietenul tău cel mai bun se uită pe
sub bancă, în pantof. După câteva momente, se
încalţă la loc și continuă să scrie. Uiţi incidentul,
dar la ora de sport îţi amintești și observi că în
pantof sunt scrise câteva cuvinte care se potri-
vesc cu unele răspunsuri din test.

Întrebaţi: Ce faci? Dacă ignori problema, de
fapt ce atitudine iei faţă de ea? (Fugi, o negi.) Ce
se întâmplă dacă iei decizia de a sta de vorbă
cu prietenul tău despre bănuielile tale? (Priete-
nul tău poate să nege că a copiat. La urma ur-
mei, dovada nu mai are acum aceeași valoare.
Poate că nu va mai dori să-ţi fie prieten.) De ce
este bine să alegi să stai de vorbă cu persoana,
în loc să ignori problema? (Fiindcă îţi pasă de
persoana respectivă și pentru că vrei să știi de
ce a trebuit să copieze. Poţi să te oferi să o ajuţi
să înveţe pentru testele următoare.) Poţi avea
încredere într-o persoană care copiază la
teste? De ce da sau de ce nu?

Prezentaţi următorul scenariu:
Băieţii din clasa ta tocmai au început să se

jignească unii pe alţii. Își spun lucruri urâte. La
un moment dat, profesoara îi roagă să se
oprească, dar băieţii răspund: „Glumim doar; nu
are importanţă; nu credem ceea ce spunem.”

Întrebaţi: Ce le-aţi spune băieţilor? (Cuvintele
rănesc.) Să citim Efeseni 4,25.26.29.31.32. Cum
putem să aplicăm aceste versete la cuvintele
jignitoare? (Rostește numai cuvintele adevărate
despre ceilalţi; nu te mânia; nu folosi cuvinte rele
sau urâte; folosește numai cuvinte bune; fii
iubitor și iertător.)

  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Faceţi pe tablă trei coloane. În capul fiecăreia
scrieţi următoarele titluri: riposta, fuga și rezolva-
rea. Amintiţi-le juniorilor că în unele situaţii ri-
posta și fuga sunt bune. Grupa va completa cele
trei coloane.

Spuneţi: Care sunt situaţiile în care juniorii
aleg să riposteze prin folosirea cuvintelor jig-
nitoare sau prin bârfă? În ce situaţii încercăm
să evităm problemele prin fugă, prin negarea
problemei sau prin învinuirea unei alte persoa-
ne sau unui alt lucru? Când rezolvăm problema
prin ignorarea ei, prin discuţia cu persoana
implicată sau prin apelarea la o altă persoană
care să ne medieze rezolvarea problemei?
Lucraţi împreună ca să completaţi coloanele.
Includeţi reacţii tipice, realiste, și nu numai pe
cele ideale.

Rugaţi câţiva voluntari să le scrie pe tablă sau
să dicteze lista unuia dintre lideri în timp ce dis-
cutaţi cu restul grupei.

Concluzie:
Întrebaţi: În viitor, veţi putea ca, înainte de a

reacţiona, să staţi să vă gândiţi mai întâi? Cre-
deţi că vă va fi greu? (Este greu să te dezveţi de
obiceiurile rele; creierul s-a obișnuit să reacţi-
oneze într-un anumit fel.)

B. Întrebări aplicative

1. Ce putem face ca să schimbăm un obicei de
a reacţiona într-un anume fel? (Să ne rugăm
zilnic ca Domnul să ne reamintească să re-
acţionăm altfel.)

2. Ce metodă vor folosi cel mai des agenţii Împă-
răţiei lui Dumnezeu? Ignorarea problemei,
discuţia sau apelarea la ajutorul altcuiva?

3. În ce situaţii putem riposta? (În situaţii în care
viaţa ne este pusă în pericol.)

4. Este adevărat că vorbele (bârfa, jignirile) au
puterea de a răni și sunt un fel de a riposta?

5. Ce puteţi să-i spuneţi cuiva care îi jignește
sau îi bârfește pe alţii?

6. Ce aţi învăţat despre învinuire sau despre
negare?
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  6.   Încheiere

Rezumat

În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-
toarele idei:

Dumnezeu ne-a dăruit prieteni ca să fim pu-
ternici și să rămânem de partea Sa. Ca agenţi ai
Împărăţiei cerului, trebuie să ne facem prieteni
care împărtășesc aceeași dorinţă de a sta de
partea lui Dumnezeu.

Chiar și în relaţiile bune de prietenie pot apă-
rea dificultăţi. Noi putem alege cum să reacţi-

onăm când apar conflicte. Putem să fugim, dar
va salva acest lucru o prietenie? Putem riposta,
însă este posibil ca relaţia să aibă de suferit. Ori
putem să alegem lucrul cel mai dificil: să rezol-
văm neînţelegerile. Putem să alegem să ignorăm
problema sau să o discutăm până ajungem la o
soluţie. Poate că vom ruga pe cineva să ne ajute
să rezolvăm divergenţele. Dumnezeu are un plan
cu toate problemele pe care le întâmpinăm zi de
zi. Calea Lui ne duce la pace și bucurie.
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Materialul pentru elevi

30 aprilie 2016 Prietenia
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

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

________________________________________
________________________________________

Ce este mai bine pentru tine
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

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

Cei doi băieţi înalţi și puternici stăteau faţă în
faţă. Cu toate că se aflau la numai un braţ dis-
tanţă unul de altul, între ei părea că se întinde o
prăpastie. În anii pe care îi petrecuseră împre-
ună, deveniseră prieteni tot mai buni și se iubeau
mai ceva ca fraţii. Acum însă visurile pe care și le
făuriseră împreună păreau imposibil de împlinit.
Ce se întâmplase?

Jon se născuse într-o familie înstărită. Era
singurul fiu al directorului general al unei com-
panii aflate în extindere. Toţi considerau că
acest fiu iubit, atunci când va crește, îl va înlocui
pe tatăl lui. Și băiatul părea că se ridică la înălţi-
mea așteptărilor tuturor.

Când Jon era copil, familia a adoptat un băiat
de seama lui. Dave era cel mai mic băiat al unei
familii numeroase. Părinţii lui Jon îi dăduseră lui
Dave multe treburi grele și neplăcute de făcut și
de aceea era deprins cu munca și te puteai baza
pe el. Spre exemplu, i-au cerut lui Dave să îl ajute
pe director într-o problemă foarte grea. Mulţi
angajaţi încercaseră să o rezolve, însă Dave, în
inocenţa lui copilărească, i-a surprins pe toţi. La
început, angajaţii au râs de sugestia lui, dar
când a reușit să rezolve problema, viitorul li s-a
părut dintr-odată mai luminos.

Directorul era entuziasmat și, la momentul
acela, a insistat ca Dave să accepte să facă
parte din familie. Peste ani, Jon și Dave au deve-
nit de nedespărţit. Apoi, tatăl a auzit că angajaţii

l-ar prefera ca director pe Dave. Tatăl lui Jon s-a
supărat, căci funcţia aceea avea să fie ocupată
de fiul lui iubit. Din acel moment, tatăl a început
să se poarte cu Dave cu răceală.

Jon a auzit despre dorinţa angajaţilor ca
Dave să devină noul director. El îl iubea pe Dave
și credea că fratele lui adoptat putea să fie un
conducător mai bun. Jon își dorea ca tuturor să
le fie bine.

Într-o zi, Jon a înţeles cât de îngrijorat și de
supărat era tatăl lui. El a ascultat și a aflat că
tatăl lui dorea să-l ucidă pe Dave. Directorul l-a
avertizat să nu-i spună nimic lui Dave, ci mai de-
grabă să îl ajute să-i întindă o cursă.

Jon însă, pentru că îl iubea pe Dave, a ignorat
dorinţa tatălui și și-a avertizat prietenul. Datorită
acestei avertizări, Dave a reușit să scape înainte
ca tatăl lui Jon să îl găsească.

Faptele lui Ionatan l-au împiedicat pe tatăl lui,
împăratul Saul, să îl ucidă pe David, viitorul îm-
părat al lui Israel.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Jennifer își dorea o schimbare. Cheryl

fusese prietena ei cea mai bună încă de la
grădiniţă. Însă acum erau în clasa a opta. Deși
mai erau prietene, Jennifer își dădea seama că
începeau să aibă preocupări diferite. Ea prefera
să facă sport după ore. Cheryl prefera să
meargă acasă, să exerseze la instrument și să
citească. Jennifer simţea că sosise timpul să-și
găsească o altă prietenă.

� Să mai continue prietenia cu Cheryl sau
nu? Cum te-ai simţi dacă ai fi în locul lui Cheryl și
dacă Jennifer ţi-ar spune că nu mai vrea să fie
prietena ta? Ce alte conflicte mai pot apărea
între prieteni?

� Conectează-te la http://RealTimeFaith.
adventist.org pentru a-ţi posta răspunsul. Fii
deschis și onest. Exprimă-ţi părerea.
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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.

� „Alegeţi prietenii cu grijă. Cât despre
dușmani, ei te vor alege pe tine.” – Yasser
Arafat, lider palestinian din secolul XX

� „Poartă-te cu prietenii tăi cum te porţi cu
fotografiile tale și pune-i în cea mai bună lumi-
nă.” – Jennie Jerome Churchill (1854-1921), ma-
ma lui Winston Churchill, prim-ministru al Marii
Britanii

� „Cea mai eficientă formă de terapie sunt
prietenia și dragostea.” – Hubert H. Humphrey
(1911-1978), al treizeci și șaselea președinte al SUA

� „Dacă nu reușești să apreciezi caracte-
rul unui om, vezi care sunt prietenii lui.” –
Proverb japonez

� „Oare nu-mi distrug dușmanii atunci
când mi-i fac prieteni?” – Abraham Lincoln
(1809-1865), al șaisprezecelea președinte al SUA

� „Nu-ţi face gard ca să te aperi, ci fă-ţi
prieteni.” – Proverb ceh

� „Adevăratul prieten este cel care soco-
tește că ești un ou bun, în ciuda faptului că ești
puţin spart.” – Bernard Meltzer (1914), consilier
al Tribunalului Militar de la Nürnberg

� „Prietenia nu este un lucru necesar, la
fel ca filozofia sau arta... Nu ai nevoie de ea ca
să supravieţuiești; ea dimpotrivă face parte din
acele lucruri care dau valoare supravieţuirii.” –
C. S. Lewis, scriitor creștin irlandez din secolul XX

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� În general, animalele au două reacţii

când întâmpină o problemă – fuga sau lupta. Și
noi putem avea reacţii asemănătoare: putem
căuta o cale de scăpare; putem fugi de o pro-
blemă; putem nega existenţa acesteia sau
putem să dăm vina pe alţii pentru ceea ce ne
necăjește.

� Alteori, în loc să fugim, alegem să luptăm.
Poate fi o luptă la propriu, cu pumnii. Însă în
cazul multora, lupta ia forma cuvintelor jigni-
toare. O altă formă de luptă este bârfa, lovirea
prin cuvinte.

� Dar mai există o a treia reacţie, care
provine din relaţia pe care o avem cu Izvorul
ceresc de putere. Dumnezeu ne spune că vom fi
mai fericiţi dacă ne înfruntăm problemele și dacă
vom încerca să le rezolvăm. Alteori, cel mai bun
lucru pe care îl putem face este, pur și simplu, să
ignorăm unele probleme. Merită să ne luptăm?

� Cu toate acestea, unele lucruri nu pot fi
trecute cu vederea; trebuie să le rezolvăm.
Primul pas este să stăm de vorbă cu persoana
cu care avem probleme și să încercăm să le
rezolvăm singuri. Alteori vom avea nevoie de
ajutorul unei persoane care să ne sprijine în
soluţionarea problemei.

� Isus a preţuit foarte mult prietenii. Când a
fost pe pământ, El a avut câţiva prieteni apro-
piaţi. De asemenea, El ne spune că vrea să fim
prietenii Lui.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Proverbele 17,14
„Începutul unei certe este ca slobozirea unor

ape, de aceea curmă cearta înainte de a se
înteţi.”

� Galateni 6,1-5
„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată

în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovnicești,
să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Și ia seama la tine
însuţi, ca să nu fii ispitit și tu. Purtaţi-vă sarcinile
unii altora și veţi împlini astfel legea lui Hristos.
Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu
este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cer-
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ceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se
laude numai în ce-l privește pe el, și nu cu privire
la alţii; căci fiecare își va purta sarcina lui
însuși.”

� Matei 5,23-24
„Așa că, dacă îţi aduci darul la altar și acolo

îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva
ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului și du-te
întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de
adu-ţi darul.”

� Coloseni 3,13
„Îngăduiţi-vă unii pe alţii și, dacă unul are

pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi.”

� Efeseni 4,29
„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură;

ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca
să dea har celor ce-l aud.”

� Proverbele 12,16
„Nebunul îndată își dă pe faţă mânia, dar

înţeleptul ascunde ocara.”
(Alte texte: Matei 18,15-17; 1 Corinteni 6,1-8.)

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Prietenii sunt de mai multe feluri. Pe unii,

pur și simplu, i-ai primit când te-ai născut, cum ar
fi fraţii, surorile și verișorii. Pe alţii ţi-i faci pe par-
cursul mai multor ani, în urma unor experienţe
comune: lecţii de înot, plimbări cu bicicleta, re-
zolvarea temelor pentru școală sau trecerea
peste diferite necazuri din copilărie. Unele prie-
tenii se nasc din preferinţe comune: vă plac
aceleași sporturi, cântaţi în aceeași formaţie
muzicală sau citiţi cărţi asemănătoare.

� Lumea este plină de posibili prieteni.
Uneori, prietenii noi par mai interesanţi decât cei
vechi. Unii chiar încep să creadă că nu-și mai
găsesc locul în familie. Așadar, cum îţi faci un
prieten nou? Acum este momentul să ne gândim
ce fel de prieteni ar trebui să avem.

� Ne-am născut în familia lui Dumnezeu. El
ne știe de când eram mici, ne știe toate defec-
tele, și totuși vrea să fie Prietenul nostru. El vrea
să facem parte din cercul Său de prieteni. Ca
agenţi ai Împărăţiei, ar trebui să ne gândim în
fiecare zi cum să îi ajutăm pe cei ce fac parte din
acest cerc de prieteni.

6. Vineri

Cum se întâmplă?
� Gândește-te la cea mai recentă ocazie în

care te-ai certat cu cineva și nu ai reușit să
rezolvi problema. Ai încercat să lupţi? Ai folosit
jigniri, bârfeli sau chiar ai lovit cealaltă
persoană? Sau ai încercat să scapi, negând
problema, dând vina pe altcineva sau fugind?

� Acum gândește-te la o altfel de situaţie,
când neînţelegerea s-a încheiat cu reînnoirea
prieteniei. Cum aţi rezolvat problema? Aţi ignorat-o?
Aţi stat de vorbă? Aţi apelat la ajutorul cuiva?

� Ce soluţii existau la problema pe care o
aveaţi?

� Ce îţi propui să faci data viitoare când
relaţia cu prietenul tău va fi ameninţată de
neînţelegeri?

� Săptămâna care urmează, notează-ţi
problemele zilnice pe care le întâmpini. Scrie
cum le-ai rezolvat. Gândește-te care sunt cele
mai bune soluţii și de ce.
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