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STUDIUL 7

2016
14 mai

Studiul 7

Cum să faci faţă
presiunii anturajului
Conformism sau opoziţie

  1.   Pregătire

A. Sursa

Psalmii 25,14
„Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem

de El, și legământul făcut cu El le dă învăţătură.”

Proverbele 16,7
„Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi

face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.”

Proverbele 17,17
„Prietenul adevărat iubește oricând, și în

nenorocire ajunge ca un frate.”

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

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

Proverbele 22,24
„Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te

însoţi cu omul iute la mânie.”

Proverbele 27,5.6
„Mai bine o mustrare pe faţă decât o

prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten
dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui
vrăjmaș sunt mincinoase.”

Ioan 15,13.14
„Nu este mai mare dragoste decât să-și dea

cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi
prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.”

(Vezi pasajele suplimentare din studiul
juniorilor.)

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Cum să faci faţă presiunii
anturajului”
O proporţie neliniștitoare din numărul

preadolescenţilor – de obicei copii proveniţi din
familii foarte bune – au un comportament nepo-
trivit, imoral și chiar ilegal. Acest comportament
este influenţat în mare parte de presiunea antura-
jului. Nu în întregime, evident, dar în mare parte.

Copiii se simt constrânși să se comporte, să
vorbească, să se îmbrace într-un anumit fel, să
facă parte din anumite grupuri și să încerce anu-
mite lucruri, iar orice abatere de la aceste norme
considerate „firești” poate atrage ridiculizarea și
respingerea din partea celorlalţi. Însă presiunea
din partea grupului se poate dovedi mai
puternică decât copilul care nu este pregătit să
acţioneze pentru a preveni sau evita pericolele.

Atenţie! Cercetările psihologice spun că unul
dintre motivele pentru care copilul acceptă să
fie influenţat de anturaj este lipsa de coeziune
familială (pe lângă transformările fizice și inte-
lectuale care au loc la această vârstă și care îi
împing pe copii „spre maturitate”, „spre inde-
pendenţă” – adică spre apartenenţa la un grup,
care să le dea identitate).

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Cum să faci faţă presiunii anturajului”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1) să înţeleagă faptul că prietenii pe care îi
avem ne-au fost lăsaţi de Dumnezeu ca să ne
bucurăm împreună cu ei;
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2) să conștientizeze pericolele identificării cu
grupul;

3) să încerce să reziste presiunii anturajului.

D. Materiale necesare

Început
Activitatea A: tablă; mai multe camere, foi de

hârtie și pixuri.
Activitatea B: reviste, foarfecă, coală de

carton, lipici, cronometru.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori.

Aplicaţie
Fișă de lucru.

  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 sec-
ţiunea 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 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 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.   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
Separaţi juniorii în două grupe. Solicitaţi câte

un voluntar de la fiecare grupă. Faceţi un sce-
nariu în care unul dintre voluntari să se confor-
meze grupului de prieteni (presiunea grupului
să fie negativă), iar un alt scenariu în care
celălalt să rămână ferm la convingerile proprii,
fără să se lase influenţat de grup. Puneţi
întrebările de mai jos (de la activitate aplicativă)
și notaţi răspunsurile.

Fiţi gata
Persoanele adulte care se ocupă de cele

două grupe le vor pune următoarele întrebări: Ce
părere aveţi de primul voluntar, cel care a cedat
presiunii grupului? Dar de cel care nu s-a con-
format? Care crezi că ar fi atitudinea ta dacă ar
trebui să alegi între a te conforma grupului în
care vrei să fii acceptat și a rămâne fidel prin-
cipiilor cu care ai fost educat?

Start
Daţi exemple și specificaţi și consecinţele și

dintr-un caz, și din celălalt. Creaţi o atmosferă
propice răspunsurilor sincere. Dacă este nevoie,
împărtășiţi propria experienţă.

Concluzie
Spuneţi: De ce credeţi că juniorii

reacţionează diferit la presiunea anturajului?
(Unii se conformează, alţii nu.) Dacă prietenii
pot avea o puternică influenţă negativă, care
ar trebui să fie atitudinea voastră faţă de
acceptarea mecanică, necritică, a oricărui
obicei, idee sau hotărâre a grupului în care
vreţi să fiţi acceptaţi?
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B. Activitate introductivă

Pe locuri
Daţi-i fiecărui junior o coală de carton, o foar-

fecă și lipici (sau, dacă aveţi o grupă numeroasă,
separaţi-i în echipe care să lucreze împreună).
Puneţi-le la dispoziţie câteva ziare vechi.

Fiţi gata
Fixaţi cronometrul la 10 minute și rugaţi-i pe

juniori să realizeze o listă cu articole decupate
din ziare prin care să ilustreze consecinţele con-
formării la presiunea anturajului sau ce așteaptă
ei de la un grup de prieteni.

Start
La expirarea timpului, rugaţi fiecare junior să

prezinte pe scurt articolele alese și motivul pen-
tru care le-a ales. Va fi deosebit de captivant să
observaţi modul în care se formează procesele
de luare a deciziilor.

(Opţiunea 1: Ca să fie mai interesant, luaţi toate
listele, amestecaţi-le și daţi-le înapoi juniorilor.
Nimeni nu trebuie să primească lista pe care a
realizat-o. Rugaţi-i să prezinte lista primită.

Opţiunea 2: Dacă sunteţi de părere că este
totuși prea mult, atunci amestecaţi listele și
arătaţi grupei doar câteva și stabiliţi împreună
semnificaţia lor.)

Concluzie
Întrebaţi: V-a fost greu să găsiţi în ziare ca-

racteristicile unui grup de referinţă creștin?
(Dacă asta aţi căutat într-adevăr.) Cum vor
autorii ziarelor din care v-aţi inspirat să priviţi
relaţiile de prietenie? Cum sunt majoritatea
prieteniilor din societatea modernă?

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarele:
Deseori se întâmplă să-i privim pe preadoles-

cenţi la școală sau pe stradă și ne cutremurăm
de ce vedem. Întâlnim câte o gașcă de băieţi
murdar îmbrăcaţi sau cu haine cu câteva nu-
mere mai mari, luate parcă special să-i urâţeas-
că, cu mâinile îndesate în buzunare și cu o fri-
zură dintre cele mai excentrice. Privirea ne este
atrasă de un grup de fete îmbrăcate sumar sau
de pe buzele cărora nu se aud decât torente de

înjurături și care și-au aplicat prin diverse locuri
tot felul de piercing-uri și tatuaje.

Cu toate acetea, din discuţiile pe care le
avem cu ei, ne dăm seama că ei sunt la fel de
îngrijoraţi de presiunea anturajului ca părinţii,
dascălii sau liderii spirituali. Iată ce a spus Edy,
un băiat de 14 ani: „Prietenii mei fac anumite
lucruri despre care eu știu că sunt greșite. Deși
sunt conștient de lucrul acesta, nu pot să nu fiu
de acord cu ei, căci nimănui nu-i place să fie
considerat un prostănac. Nimeni nu se simte
bine când este batjocorit și dispreţuit. Dacă nu
aș face ca ei, respingerea lor m-ar durea groaz-
nic.” Oana, o fată de 13 ani, spunea: „Sună ciu-
dat, într-adevăr, dar, atunci când sunt cu priete-
nele mele, mă trezesc făcând lucruri pe care
singură nu le-aș face niciodată. Dar atunci, pur
și simplu, gândesc alţii pentru mine.”

Concluzie
Întrebaţi: Când sunt împreună cu prietenii,

copiii spun că se simt liberi să facă ce vor. Dar
oare libertate este aceea când gândesc alţii
pentru tine? Te poţi numi liber când faci ceva
împotriva propriilor convingeri?

Deciziile pe care le luaţi acum vă pot afecta
întreaga viaţă. Păziţi-vă de conformism și nu vă
pripiţi când vine vorba de a face orice pentru a fi
acceptaţi în grupul în care vreţi cu orice chip să
fiţi acceptaţi.

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile
cuvinte:

Romani 12,2 ne spune: „Să nu vă potriviţi chi-
pului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desă-
vârșită.” Aceasta este o modalitate prin care
copiii pot lupta împotriva asemănării cu lumea și
pot respinge seducţiile grupului de prieteni.

Răspunsul Bibliei la presiunea anturajului se
găsește în relaţia cu Hristos, relaţie întărită zilnic
prin rugăciune și studiu.
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B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
În prealabil, rugaţi pe cineva să citească sau

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Întrebaţi: Aţi mai auzit o astfel de întâmplare?
Aţi căzut în aceeași capcană ca și Rick? Ce
anume a greșit? Sau astfel de probleme întâm-
pină orice copil care nu vrea să fie singur? E
greșit să ai prieteni? Ce te poate determina să
reacţionezi la fel ca Rick?

C. Conexiunea cu viaţa

Spuneţi: Există situaţii când ai putea să
înduri mai ușor o bătaie bună decât dispreţul
din partea celor în al căror grup vrei să fii
acceptat.

Prezentaţi în propriile cuvinte următorul sce-
nariu: În timp ce ești împreună cu un grup de
prieteni de la care te aștepţi să fii respectat, ești
„insultat” cu apelativul „pocăitule” de fiecare
dată când nu te potrivești cu ei sau nu vrei să
accepţi provocările lor. Bineînţeles, ei nu sunt
creștini și fac lucruri care nu se potrivesc cu
educaţia și convingerile tale religioase, dar, pe
de altă parte, vrei să fii cu ei, deoarece, în felul
acesta, ai o identitate în școală și în cartier. De
multe ori, la lucruri minore, ai cedat, dar când
vine vorba de a renunţa la propriile principii de
viaţă, nu te simţi confortabil și nu vrei să cedezi,
poate și pentru că ţi-e teamă să nu fii descoperit
de părinţi sau de profesori. Însă vezi că în felul
acesta îi îndepărtezi pe prieteni de tine și, cu
siguranţă, nu vrei asta. Ești din ce în ce mai con-
fuz, iar sentimentul de neputinţă duce la apariţia
depresiei. Ești conștient că, din cauza aceasta,
uneori ești extrem de morocănos sau, din
contră, irascibil, nemulţumit și agitat. Ce faci în
această situaţie?

Unii îţi sugerează să te conformezi grupului
de prieteni. Alţii, din contră, te învăţă că nu
trebuie să cedezi presiunii anturajului. Trebuie
să alegi.

   5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Daţi-i fiecărui junior câte o copie după fișa de
lucru, care conţine următoarele întrebări:

1. Există și presiune pozitivă exercitată de
anturaj? Dă exemple.

2. Poţi enumera câţiva factori care favorizează
presiunea negativă a anturajului?

3. Care crezi că sunt efectele presiunii
anturajului?

4. Poţi spune un simplu „nu” unei probleme atât
de complexe?

5. Ce așteptări ai de la grupul de prieteni?
6. La rândul tău, faci presiuni asupra altora?
7. Poţi să refuzi să te conformezi, și totuși să fii

acceptat de grupul din care vrei să faci
parte?

8. Nu crezi că este mai bine să-ţi alegi prietenii
conform convingerilor tale, și astfel să eviţi
toate aceste probleme?

Rugaţi-i să discute despre aceste întrebări,
care, în mod normal, ar trebui să încingă
discuţiile. S-ar putea să fie mai eficient dacă aţi
împărţi grupa în grupe mai mici.

B. Subiecte aplicative
Psihologii spun că cei care au șanse mai mari

să adere la comportamentul unui grup fără a
face mai înainte o analiză atentă sunt:
• copiii impulsivi;
• copiii care vor satisfacţii imediate;
• cei care tolerează greu frustrările;
• cei care se adaptează sau se descurcă greu

în împrejurări instabile;
• cei care stabilesc greu relaţii autentice cu cei

din jur;
• cei care au o percepţie deformată a realităţii;
• cei care au o imagine de sine scăzută;
• cei care nu primesc atenţie în familie etc.

Te regăseșţi în vreuna dintre categoriile
enumerate? Dacă da, ce poţi schimba la cele
care ţin de tine? Identifică problema și, împreună
cu părinţii sau cu adulţii de care te simţi apropiat
și în care ai încredere (de exemplu, instructorul
de juniori de la Școala de Sabat), încearcă să o
soluţionezi.
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  6.   Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-

toarele idei:
Cercetările au demonstrat că acceptarea so-

cială influenţează decisiv problemele emoţionale
de mai târziu ale unei persoane. Respingerea din
partea anturajului poate duce la apariţia senti-
mentelor de inadaptare, singurătate, precum și a
tendinţelor cronice de depresie. Atunci înseam-
nă că trebuie să te conformezi anturajului pentru
a evita toate aceste efecte negative?! Nu, căci
consecinţele renunţării la principii în favoarea
cerinţelor anturajului sunt mult mai grave și si-
gure: sentimentul de vinovăţie, teamă și frustra-
re, depresie, confuzie, încălcarea principiilor
divine și urmările firești, depărtarea de Dumne-

zeu etc. Așa că „nu te lua după mulţime ca să
faci rău” (Proverbele 3,5)! „Alege mai degrabă...
reproșul, despărţirea de prieteni sau orice altă
suferinţă decât să-ţi pângărești sufletul de
păcat.” (Ellen White, Mărturii, vol. 5, pag. 146)

Cel mai bine este să-ţi alegi prietenii după
convingerile tale religioase și conform educaţiei
pe care ai primit-o în familie și la biserică –
prieteni creștini care să nu te preseze să faci
lucruri rele. La rândul tău, nu-i forţa pe alţii să se
conformeze cerinţelor anturajului. Oferă libertate
de decizii și încurajează-i pe membrii grupului
tău să facă binele.

În încheiere, cere-I lui Dumnezeu două
lucruri: (1) înţelepciunea de a lua zilnic decizii
bune cu privire la grupul de prieteni și
(2) puterea de a da un exemplu pozitiv.
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Materialul pentru elevi

14 mai 2016     Cum să faci faţă
presiunii anturajului

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

________________________________________
________________________________________

Conformism sau opoziţie
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

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

Cel de-al treisprezecelea an de viaţă al lui
Rick a fost unul foarte greu. Chiar când să încea-
pă clasa a opta, familia lui s-a mutat într-un alt
oraș, iar el, la o altă școală. Rick se temea de
faptul că nu avea să fie acceptat în niciun grup,
că nu va putea să-și facă vreodată prieteni. În
primele câteva luni chiar așa s-a și întâmplat.
Nimeni nu voia să discute cu el. Era privit ca un
intrus, oricât de mult ar fi încercat el să se facă
plăcut.

Când, în sfârșit, a fost invitat să participe la o
întâlnire a unor băieţi, Rick a fost în culmea feri-
cirii. Poate că, dacă ar fi fost la vechea școală, el
nu ar fi făcut tot posibilul să afle care sunt obice-
iurile grupului și să le adopte fără selecţie. Dar
aici, ar fi făcut orice ca să fie acceptat. Și chiar a
făcut. Într-o seară, când părinţii lui erau la servi-
ciu în tură de noapte, Rick i-a invitat pe noii săi
prieteni la el acasă. Știa foarte bine că părinţii
nu-i dau voie să-și invite prietenii acasă în ab-
senţa și, mai ales, fără știrea lor, dar a avut grijă
ca toată lumea să plece la timp ca el să poată
aranja casa înainte să apară mama și tata.

 Într-o altă seară, pe când se aflau la el aca-
să, Martin, unul dintre băieţi, a scos un pachet
de ţigări și i-a servit pe toţi ceilalţi. Rick era ne-
mulţumit de ceea ce se întâmplă, dar cum putea

să-i spună asta lui Martin?! Așa că luă și el o
ţigară și începu, pentru prima dată, să fumeze.
Într-un târziu, dându-și seama că părinţii lui
urmau să apară dintr-o clipă în alta, i-a implorat
pe aceștia să plece.

Rick a reușit să-i scoată afară din casă înain-
te de întoarcerea părinţilor, dar mirosul de ţigară
persista încă în casă. Părinţii l-au acuzat că a
fumat, dar el a negat. A urmat o ceartă între Rick
și tatăl lui, iar pedeapsa a fost că Rick urma să
stea în casă, fără să mai iasă undeva.

Într-o dimineaţă, pe când făcea curăţenie
prin camera lui Rick, mama observă, ascunsă
printre niște cărţi, o revistă „pentru adulţi”, iar
mai jos, în spatele raftului, o cutie de bere goală.
Când mama i-a cerut, printre lacrimi, să spună ce
se întâmplă cu el, Rick, nervos, a început să dea
vina pe prietenii lui.

Puţine lucruri provoacă în inimile părinţilor
mai multă teamă decât eventualitatea presiunii
anturajului. Și pe bună dreptate, căci cele mai
multe comportamente rele sunt influenţate, în
mare parte, de presiunea exercitată de prieteni.
Nu în întregime, evident, dar în mare parte. Copiii
se simt constrânși să se comporte, să vorbeas-
că, să se îmbrace într-un anumit fel, iar orice
abatere de la aceste norme considerate „firești”
poate atrage respingerea din partea celorlalţi.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Să presupunem că mergi împreună cu

un grup de prieteni să joci tenis de masă. Printre
cei care participă sunt și necreștini. Ieșirea în
grup este amuzantă; toţi se simt bine. Însă, la un
moment dat, unul dintre ei face ceva ce contra-
vine educaţiei pe care tu ai primit-o în familie și la
biserică și te invită și pe tine, spunându-ţi: „Și ce
dacă ești creștin? Eu am prieteni creștini și fac la
fel ca mine.” Evident, nu vrei să faci ca el, dar
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nici nu vrei să pleci. Însă ești conștient că, dacă
vrei să faci parte din grup, trebuie să adopţi
obiceiurile celor care formează grupul.

� Ce faci? Le-ai promis părinţilor că îi vei
asculta. Dar te simţi bine când ești într-un astfel
de grup. Să ignori principiile creștine de viaţă
sau să-ţi găsești prieteni creștini? Este chiar atât
de rău să te abaţi uneori de la reguli?

� 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.

� „Din cauza tovărășiilor rele, copiii
deprind obiceiul viciului și al necumpătării.” –
Ellen White, Minte, caracter, personalitate

� Când ai prieteni sfinţi nu-i o problemă.
Dar când îţi dau prima ţigară, prima bere și prima
revistă murdară, fugi. Mai bine singur!” –
Vladimir Pustan, Biruind ispita unui anturaj
negativ

� „Nimeni nu poate fi prieten bun dacă nu
este om bun.” – Ruiz Amado, Secretul succesului

� „De ce te plângi de dușmani? Pot să-ţi fie
prieteni niște oameni cărora o natură ca a ta le
este în adâncul inimii lor o veșnică mustrare?” –
Johann Wolfgag van Goethe, secolele XVIII-XIX,
scriitor, om de știinţă și filozof german

�  „Prieteniile care nu sunt întemeiate pe
adevăr și care nu privesc decât interesul și
plăcerea nu merită deloc numele de prietenie.”
– Madame de Sable, L’Amitié

� „Calitatea vieţii tale este dată de
calitatea relaţiilor pe care le ai cu ceilalţi.” –
Anthony Robbins, scriitor american
contemporan

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Ești la o vârstă când trebuie să iei o

decizie cu privire la anturajul pe care ţi-l alegi. Să
îţi faci sau nu prieteni creștini sau „mai puţin
creștini”? Să te lași sau nu influenţat de anturaj?
Cât de importanţi sunt pentru tine prietenii? Sunt
mai valoroși decât tot ceea ce ai învăţat în
familie și la biserică? Ești pregătit să spui „Nu”
influenţelor rele?

� Este important să începi să-ţi pui astfel
de întrebări, ca să fii pregătit să faci o alegere
bună în ceea ce privește grupul de prieteni,
pentru că uneori astfel de decizii îţi afectează
întreaga viaţă. Într-adevăr este greu să alegi
între a-ţi păstra principiile și a câștiga accep-
tarea colegilor prin conformarea la stilul aces-
tora. Dar, ca să-ţi fie mai ușor, găsește-ţi un
prieten care împărtășește aceleași valori ca și
tine și sprijiniţi-vă reciproc. Dacă prietenii tăi te
împing mereu să faci ceva care nu-ţi convine,
amintește-ţi că prietenii adevăraţi te plac așa
cum ești, și nu așa cum ar vrea ei să fii. Spune
„Nu” cu hotărâre, ca și cum ești convins de
refuzul tău. Și, nu în ultimul rând, roagă-te ca
Dumnezeu să-ţi dea putere să te îndepărtezi de
zona de presiune.

� La rândul tău, nu face presiuni asupra
altora. Fii atent la orice formă subtilă de presiuni
pe care ai putea să o exerciţi. Poate ai făcut
lucrul acesta în mod inconștient, dar gândește-
te la efectele pe care le poate avea presiunea
exercitată de tine asupra altora.

� Ia-ţi timp și gândește-te la viaţa ta și la ce
poate să facă un anturaj rău din tine.
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4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Exodul 23,2
„Să nu te iei după mulţime ca să faci rău.”

� Evrei 12,13
„Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre,

pentru ca cei ce șchiopătează să nu se abată
din cale, ci, mai degrabă, să fie mântuiţi.”

� 1 Corinteni 15,33
„Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”

� 1 Ioan 3,13
„Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăște lumea.”

� Proverbele 2,20
„De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de

bine și să ţii cărările celor neprihăniţi!”

� Proverbele 24,1
„Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii

ca ei.”

� Evrei 11,24.25
„Prin credinţă, Moise... a vrut mai bine să

sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât
să se bucure de plăcerile de o clipă ale
păcatului.” (Alte texte: Iov 16,20; Iov 22,21; Psalmii
119,63; Proverbele 15,15; Iacov 4,4.)

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Consimţământul la presiunea negativă a

grupului de prieteni presupune alegerea modu-
lui în care te vei purta, vei ajunge, vei fi tratat de
acest grup și te determină întotdeauna să faci
lucruri pe care de unul singur nu le-ai face nicio-
dată. Însă nu te simţi bine pentru că te temi să nu
fii descoperit de părinţi sau de profesori, iar
această incapacitate de a te controla pe tine
însuţi și pe cei din jur te frustrează.

� Dacă te regăsești în această situaţie, nu
uita că presiunea grupului îţi promite acceptare
și aprobare, dar este o promisiune goală.

� Evident, nimeni nu se simte bine când
este marginalizat sau chiar dispreţuit. Poţi să
înduri mai ușor o bătaie bună decât dispreţul
celor de vârsta ta. Dar cum să împaci dorinţa de
a fi acceptat de grupul dorit cu refuzul de a te
lăsa asimilat de acesta prin conformism?

� Nu uita că tu ai o concepţie diferită
despre viaţă, pentru că ești fiu de Dumnezeu și ai
fost creat pentru societatea îngerilor. Păstrează
în minte promisiunile vieţii veșnice și alege să
rămâi loial lui Isus cu orice preţ. Chiar dacă este
greu, „alege mai degrabă... reproșul, despărţirea
de prieteni sau orice altă suferinţă decât...
călcarea Legii lui Dumnezeu!” (Mărturii, vol. 5,
pag. 146)

6. Vineri

Cum procedez?
� Dumnezeu a știut că presiunea socială

ne poate împiedica să facem ce este bine și s-a
pronunţat hotărât împotriva ei: „Să nu vă potriviţi
chipului veacului acestuia!” Sarcina noastră
este să ne străduim să ascultăm de Hristos în tot
ceea ce facem.

� Iată câteva întrebări care te vor face să
te gândești dacă te confrunţi sau nu cu
problema presiunii anturajului:
• Ai vreun prieten care te influenţează să faci

lucruri bune? Dar lucruri rele?
• S-a întâmplat vreodată să nu-ţi dai silinţa la

școală sau să lipsești de la ore numai ca să
nu fii ridiculizat?

• Există lucruri pe care le faci sau pe care nu le
faci din cauza presiunii anturajului? Dacă
poţi, spune ce fel de lucruri.

• Ai fost vreodată influenţat să râzi de cineva
sau să fii rău cu cineva doar ca să le faci pe
plac celor din grupul tău de influenţă?

• Te porţi diferit acasă sau la biserică de cum
te porţi printre prietenii tăi?

• La rândul tău, îi constrângi pe alţii să facă
fapte rele?

• Simţi că poţi sta de vorbă cu părinţii tăi
despre orice lucru, inclusiv despre lucrurile
care te constrâng?

• Stai de vorbă cu Dumnezeu despre lucrurile
pe care te simţi obligat să le faci? De ce da
sau de ce nu?

Dacă nu poţi să răspunzi public la aceste
întrebări, măcar gândește-te serios la viaţa ta și
la efectele extrem de nocive ale presiunii
anturajului.




