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STUDIUL 8

2016
21 mai

Studiul 8

Alegerea unei profesii
Stabilirea ţintelor – cheia
care schimbă destine

  1.   Pregătire

A. Sursa

Proverbele 12,27
„Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de

preţ a unui om este munca.”

Proverbele 22,29
„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela

poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de
rând.”

Eclesiastul 4,8
„Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici

frate, și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu i
se satură niciodată de bogăţii și nu se gândește:
’Pentru cine muncesc eu, și-mi lipsesc sufletul
de plăceri?’ Și aceasta este o deșertăciune și un
lucru rău.”

Proverbele 14,23
„Oriunde se muncește, este și câștig, dar

oriunde numai se vorbește, este lipsă.”

Proverbele 16,26
„Cine muncește pentru el muncește, căci

foamea lui îl îndeamnă la lucru.”

2 Timotei 2,6
„Plugarul trebuie să muncească înainte ca să

strângă roadele.”
(Vezi pasajele suplimentare din studiul

juniorilor.)

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Alegerea unei profesii”
Alegerea unei profesii este extrem de impor-

tantă și adesea foarte dificilă. Ea este importantă

din cauză că determină în mare măsură venitul
unei persoane, standardul ei de viaţă, statutul
social, asigură o satisfacţie generală a vieţii
(este greu să fii fericit când detești munca pe
care o faci), contactele sociale, bunăstarea
emoţională, respectul de sine și modul de utili-
zare a timpului (un adult dedică profesiei cam
jumătate din orele sale de veghe). Alegerea unei
profesii este adesea dificilă din cauza mulţimii de
profesii disponibile, a abundenţei incredibile de
locuri de muncă, dar și a greșelilor mari care se
pot comite.

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Alegerea unei profesii”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să conștientizeze importanţa alegerii unei
profesii;

2. să ţină cont de calităţile pe care le au, de
educaţia primită și de planul pe care îl are
Dumnezeu cu fiecare;

3. să înţeleagă valoarea ţintelor precise.

D. Materiale necesare

Început
Activitatea A: pixuri, coli de hârtie.
Activitatea B: pixuri, coli de hârtie și o cameră

separată, unde juniorii pot să desfășoare un joc.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori

Aplicaţie
cartoane colorate și câte un pix
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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 crești-
nului. Este posibil ca citatele de această na-
tură 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.   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
Rugaţi-i pe juniori să facă o listă cu zece

profesii care li se par potrivite pentru un tânăr

adventist de ziua a șaptea și una cu zece meserii
nepotrivite pentru un adventist. Cereţi-le să
argumenteze.

Fiţi gata
La începutul Școlii de Sabat, spuneţi-le că vor

participa la o discuţie cu argumente pro și con-
tra referitoare la alegerea unei anumite profesii.

Start
Dumneavoastră veţi fi coordonatorul discu-

ţiei. Începeţi cu enumerarea meseriilor frecven-
te, continuaţi cu cele profitabile, apoi cu cele
umanitare, artistice etc. Cereţi-le să argumen-
teze de ce unele meserii li se par potrivite pentru
un tânăr adventist de ziua a șaptea, iar altele nu.
Care ar trebui să fie pentru un creștin criteriile de
selecţie în alegerea unei profesii?

Concluzie
Spuneţi în propriile cuvinte: Alegerea unei

profesii stârnește din start multă neliniște și
deznădejde; multora le e teamă că „toate sluj-
bele bune au fost deja ocupate” sau că nu sunt
pentru ei și că astfel sunt nevoiţi să se mulţu-
mească cu mai puţine împliniri și recompense
decât alţii, însă știu să viseze la o carieră
frumoasă, respectabilă.

 De fapt, toţi știm să visăm. Doar că unii sunt
favorizaţi de soartă, în timp ce majoritatea sunt
dezavantajaţi prin naștere, educaţie, lipsuri
materiale... Așa crezi? Este însă surprinzător că
biografiile celor care au schimbat lumea ne
descoperă oameni cu posibilităţi de rând, ba
chiar sub media contemporanilor. Ceea ce i-a
transformat au fost tocmai ţintele în care au
crezut și au investit totul.

Tu ce fel de ţinte ţi-ai pus în viaţă? Roagă-L pe
Dumnezeu să te îndrume în stabilirea ţintelor,
conform cu planul pe care îl are cu tine!

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Rugaţi-i pe juniori să facă o listă cu zece

meserii din Biblie. Cereţi-le să găsească
echivalentul fiecărei meserii în zilele noastre (de
exemplu: făcător de corturi – constructor; străjer
– agent de pază etc.).
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Fiţi gata
Rugaţi 4-5 voluntari să vină în faţă. Spuneţi-le

că vor participa la un joc numit „mima încurca-
tă”.

Start
Rugaţi-i pe cei 4-5 juniori să iasă din sală (sau

să meargă mai departe de restul grupei). Cei
care au rămas în grupă vor hotărî ce meserie din
lista făcută de juniori vor trebui să interpreteze
cei care au ieșit (fiecare, pe rând), de exemplu:
agricultor, soldat, împărat, păstor etc. Prima per-
soană intră în sală și i se spune ce trebuie să
interpreteze. A doua intră și privește pentru a-i
interpreta celui de-al treilea. Continuă până
când toţi cei de afară au intrat. Ultimul dintre ei
trebuie să ghicească ce interpreta cel dinaintea
lui. De cele mai multe ori se întâmplă să nu co-
respundă interpretările celor 4-5 voluntari. Este
un joc amuzant, dar arată ce este specific pen-
tru fiecare participant la meseria pe care o
mimează.

Concluzie:
Spuneţi: Alegerea unei profesii, din păcate,

nu este o joacă și nu trebuie făcută sub presiu-
nea societăţii și nici chiar a familiei. Este o ale-
gere personală. Bineînţeles că, pentru o astfel
de alegere, este nevoie de îndrumare divină și
de sfatul părinţilor, care au o privire de
ansamblu asupra vieţii.

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarele:
Un băiat dintr-un cartier periferic din Detroit,

al doilea fiu al unei mame singure, pe numele
său Ben Carson, ajunsese codașul clasei, iar
glumele pe seama sa deveneau din ce în ce mai
frecvente, făcându-i viaţa insuportabilă. Cu
timpul, chiar și el începuse să se împace cu
gândul că nu era capabil de mai mult. Se simţea
cu adevărat cel mai prost copil din clasă. În
ciuda repetatelor afirmaţii ale mamei sale: „Ești
deștept, Beny! Tu poţi să faci orice vrei!”, n-o
putea crede, mai ales când cei de la școală îl
asigurau că nu era așa.

Până când, într-o zi, văzând că drumul pe
care mergea fiul ei era greșit și realizând că
cititul este calea de a scapa de ignoranţă și

calea către realizări, mama a început să-i im-
pună să citească.

Timpul de joacă a fost scurtat, noi reguli au
fost întemeiate, iar împreună cu fratele său mai
mare, Ben trebuia să-i prezinte mamei rezuma-
tele a două cărţi citite la fiecare sfârșit de săptă-
mână. La început, progresele se lăsau așteptate.
Însă ziua în care Ben a realizat că și el, ca și alţii,
era capabil să obţină note bune avea să-i mar-
cheze viaţa. Efortul depus până acum începea
să se vadă. Glumele pe seama sa s-au rărit, co-
legii au început să-i consulte părerea la proble-
me mai dificile, iar după un timp a devenit frun-
tașul clasei. Voia să cunoască din ce în ce mai
mult, petrecând astfel ore în șir pe băncile bi-
bliotecii. A început să-și organizeze viaţa și să-și
stabilească priorităţile. A înţeles că, pentru a de-
veni cineva în viaţă, trebuia să facă eforturi și să
fie perseverent. Astfel, Ben Carson a folosit șan-
sa de a-și schimba modul ignorant de viaţă de
până atunci.

Dacă nu ar fi luptat pentru idealurile sale, el
nu ar fi astăzi medicul de succes, medicul care,
la ora actuală, este cel mai cunoscut specialist
în neurochirurgie infantilă, medicul fără de care
multe vieţii nu ar fi putut fi salvate…

Stabilirea idealurilor este cea mai bună meto-
dă de a-ţi clarifica priorităţile în viaţă, de a te
rupe de tot ce te distrage, de a te motiva pentru
izbândă și de a-ţi consolida încrederea în
Dumnezeu și în tine.

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile cuvinte:
Biblia zugrăvește domeniul muncii și al ca-

rierei în mai multe feluri. Adam a fost la început
grădinar și apoi fermier. Noe a fost, printre altele,
constructor de nave. Iosua era soldat. David a
fost un cioban care a ajuns în cea mai înaltă
poziţie a ţării. Iosif, Estera și Daniel au făcut parte
din guvern. Luca era doctor și istoric. Pavel
făcea corturi și era misionar. Munca a făcut
parte din planul lui Dumnezeu încă de la început
(vezi Geneza 2,15).

Biblia îi acordă o importanţă deosebită pro-
fesiei și ne oferă o perspectivă clară asupra
acestui subiect:
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- Munca cinstită este o onoare. Aceia care
muncesc cu mâinile lor sunt consideraţi de
Biblie ca fiind vrednici de cinste (Efeseni 4,28;
Luca 10,7).

- Munca unui creștin trebuie să se distingă prin
excelenţă (Coloseni 3,23).

- Munca de calitate slabă, efortul făcut cu
jumătate de inimă și obiceiurile necinstite
sunt în mod clar nebiblice (Efeseni 6,5-9;
Coloseni 3,22-25).

- Alegerea unei profesii (vocaţii) poate fi călăuzi-
tă și binecuvântată de Dumnezeu: Dumnezeu
i-a chemat pe Isaia și pe Ieremia să fie pro-
roci înainte ca aceștia să se fi născut (Isaia
49,1; Ieremia 1,5). La fel și pe Ioan Botezătorul.
Chiar dacă Biblia nu afirmă clar că așa se
întâmplă întotdeauna, este cert că Dumnezeu
cheamă bărbaţi și femei pentru sarcini spe-
cifice. Este evident, de asemenea, că, indife-
rent ce carieră alege un om, Dumnezeu do-
rește ca acesta să o folosească pentru a-L
onora pe El (Coloseni 3,23).

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

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Întrebaţi: Poate consideri că este prea de-
vreme pentru alegerea unei profesii, dar nu
crezi că este timpul să-ţi pui ţinte precise și
să-ţi stabilești priorităţile?

Spuneţi: Din ilustraţia de mai sus, am înţeles
că, indiferent de obstacole, dacă ești perseve-
rent, vei reuși să-ţi atingi ţintele pe care ţi le-ai
propus. Cei mai mulţi dintre oamenii mari ai
lumii au pornit cu handicapuri pe un drum cu
obstacole de netrecut. Amintiţi-vă de originea
precară și de surzenia lui Beethoven, care nu
l-au oprit să compună, și, de asemenea, de
Enrico Caruso, care, deși provenea dintr-o
familie cu o situaţie materială extrem de umilă,
cu 18 copii, a devenit unul dintre cei mai buni
tenori ai lumii. Și e valabil și pentru tine! Și tu
poţi depăși obstacolele care apar în calea
atingerii ţintelor tale. Roagă-L pe Dumnezeu să
te ajute, dar, în același timp, fii perseverent și
luptă pentru ele!

Cineva spunea: „Toţi oamenii sunt creaţi
egali, dar ambiţia de a realiza o ţintă sau lipsa ei îi
desparte curând.”

C. Conexiunea cu viaţa
Prezentaţi următorul scenariu:
I-ai spus prietenului tău că ţi-ai făcut o listă

cu ţintele pe care vrei să le atingi în următorii ze-
ce ani și ai așezat-o într-un loc strategic pentru a
nu uita ceva din ceea ce ţi-ai propus. Îi spui, de
asemenea, că ţi-ai pus și date limită pentru atin-
gerea lor. Când îi enumeri câteva dintre ţintele
pe care le-ai scris pe foaie, el râde și te consi-
deră ridicol, spunându-ţi că n-o să ai niciodată
șansa de a ajunge cine ţi-ai propus și nici de a
face ce ţi-ai propus.

Întrebaţi: Cum reacţionezi? Vorbele lui grele
și atitudinea lui sceptică te ambiţionează și mai
mult în atingerea ţintelor sau te descurajează,
determinându-te să cobori standardele sau
chiar să renunţi la idealurile tale? Începi să-i
argumentezi alegerea sau simţi cu orice preţ că
trebuie să-ţi dovedești potenţialul?

Dacă ţintele sunt bune, roagă-L pe Dumnezeu
să te ajute în îndeplinirea lor și în depășirea
obstacolelor care vor apărea pe parcurs!

  5.  Aplicaţie

A. Activitate aplicativă
Daţi-i fiecărui junior câte un carton colorat și

un pix.
Spuneţi: Sunt convins(ă) că fiecare dintre voi

și-a pus ţinte pe care vrea să le atingă curând
sau peste o anumită perioadă; ţinte ușor de
atins și ţinte grele. Însă, pentru a fi permanent în
atenţia voastră și pentru a nu trece peste eta-
pele premergătoare atingerii lor, este necesar
să le scrieţi și să le așezaţi într-un loc pe unde
treceţi destul de des. Luaţi-vă acum câteva
momente și scrieţi pe cartoanele colorate întâi
ţintele importante, la o oarecare distanţă, apoi
între ele pe cele mai mici, dar pe care vreţi cu
orice chip să le realizaţi. Stabiliţi și date fixe
pentru atingerea lor.

Nu uitaţi! Orice vis puternic are șanse să
devină realitate. Definirea ţintei este 50% din
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realizarea ei. Chiar dacă n-ai nicio idee cum o
vei realiza, trebuie să o stabilești totuși. Odată
ce ai ţinta, te trezești motivat. Și atunci găsești
și căile. Inima îţi spune ce ești capabil să faci.
Motivaţia te pune la treabă. Iar atitudinea
hotărăște cât de bine o faci.

B. Întrebări aplicative

1. Care este atitudinea ta cu privire la viitor?
Crezi că este bine să-ţi organizezi viaţa din
timp sau să o privești lipsit de orice respon-
sabilitate, luând decizii la voia întâmplării?

2. Decizia de alegere a unei profesii îţi aparţine
în totalitate sau trebuie să ceri sfatul părin-
ţilor? Crezi că este important să ţii seama de
voia lui Dumnezeu și de planul pe care Îl are
El cu tine?

3. Cei de vârsta ta consideră că, în alegerea
unei profesii, primează avantajul financiar și
poziţia socială pe care le pot oferi acea
profesie. Tu ce părere ai?

4. Ţinta de a deveni ceva în viaţă îmtâmpină de
cele mai multe ori obstacole serioase (de
exemplu situaţie materială precară, capa-

citate diminuată de memorare, mediu nefa-
vorabil etc.). Ce faci în aceste condiţii: renunţi
la ţintă sau faci tot ce-ţi stă în putere să
depășești obstacolele?

5. Crezi că este important ce fel de ţinte îţi pui?
Ţinte sunt multe de jur împrejur: și bune, și
rele. Tu ce vrei să devii sau cine vrei să devii?

  6.   Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-

toarele idei:
Psihiatrii au descoperit că cei mai mulţi

pacienţi se află într-o stare nefericită pentru că
n-au găsit un scop în viaţă. În momentul în care
își pun o ţintă – pentru un an sau cinci –, cei mai
mulţi se vindecă rapid. Dacă îţi pui o ţintă cu pri-
vire la ce vrei să devii în viaţă, ai creat un viitor.
Totul e să dorești cu putere! Și atunci, „Domnul
îţi va da tot ce-ţi dorește inima”. (Psalmii 37,4.5).
Căci „El împlinește dorinţele celor ce se tem de
El”. (Psalmii 145,19)
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Materialul pentru elevi

21 mai 2016 Alegerea unei profesii
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

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

________________________________________

Stabilirea ţintelor – cheia care
schimbă destine

(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură
există între ea și textele biblice de pe pagina
cealaltă?)

– Tată, mai este lapte în frigiderul
magazinului?

Tatăl, zâmbind cu subînţeles, de parcă se
aștepta la această întrebare, răspunse:

– Doar foarte puţin, draga mea. În curând va
trebui să facem o altă comandă.

Tatăl știa rostul întrebării pe care i-o punea
aproape zilnic fetiţa lui, Cheryl, de patru ani, care,
de la un timp, prefera să se joace în băcănia pă-
rinţilor. De câte ori venea, cel care aproviziona
magazinul cu lapte i se adresa lui Cheryl
alintând-o: „Ce face micuţa mea Miss America?”

La început, Cheryl chicotea încântată. Apoi
s-a obișnuit cu vorbele lui. Pe urmă ele au înce-
put să-i placă, iar atunci când se apropia ziua ca
magazinul să fie aprovizionat cu lapte, se spăla,
se aranja și îmbrăca cele mai bune haine. Cu
trecerea anilor, cuvintele acestea au devenit
fantezia copilăriei, apoi visul adolescenţei, chiar
dacă revenea la realitate de câte ori se compara
cu cei de vârsta ei – era mult prea înaltă și slabă.
Dar, în cele din urmă, aceste cuvinte au devenit
o ţintă.

În 1980, fetiţa de la ţară era încoronată în
Atlantic City ca... Miss America.

Ţintele au ceva fantastic în ele și în mod
special în alegerea unei profesii. Cineva spunea
că ţintele sunt „visuri cu termen”. Și să știţi că
orice vis puternic are șanse să devină realitate.

Tot acest proces începe în copilărie, în jurul

vârstei de 4-5 ani: „Tu ce vrei să te faci când vei
fi mare?” Ironia este că majoritatea copiilor par
să știe la această vârstă mai exact ce vor să
facă, decât mai târziu, când se găsesc, practic,
în pragul alegerii carierei. Din păcate, sunt mulţi
care termină liceul fără să știe câtuși de puţin ce
vor să facă în viaţă. Și e posibil să treacă de la o
slujbă la alta sau să ia o decizie pripită, care-i va
face să simtă că au fost prinși în cursă și să le
producă regrete mai târziu.

Alegerea unei profesii este una dintre cele
mai însemnate alegeri pe care o persoană le
poate face în viaţă, de aceea trebuie făcută cât
mai de timpuriu pentru ca acea persoană să aibă
timpul necesar unei pregătiri temeinice. Face
parte dintre acele alegeri care, odată făcute, cu
greu mai pot fi schimbate, de aceea necesită în
mod justificat o călăuzire matură și divină.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Îi spui celui mai bun prieten al tău (celei

mai bune prietene):
– Aseară am avut o discuţie foarte serioasă

cu tata despre ce vreau să devin în viaţă. Tata
mi-a spus că, deși decizia îmi aparţine, cel mai
indicat ar fi să-L rog pe Dumnezeu să mă în-
drume spre meseria care mi se potrivește cel
mai bine. Și – știi ceva? – așa am și făcut.

El (ea) râde isteric.
– Ești nebun! Nu este nimic special – este o

alegere ca oricare alta. Dacă nu-ţi convine o
meserie, o schimbi, care-i problema? Acum e
timpul să te distrezi, nu să faci alegeri serioase.

� Ce părere ai? Crezi că este prea
devreme să te gândești la viaţa ta, la ce sau cine
vrei să devii? Crezi că ești prea mic pentru a-ţi
pune ţinte serioase și a începe să gândești cum
să le atingi?

� Conectează-te la http://RealTimeFaith.
adventist.org ca să postezi răspunsurile. Fii
direct și sincer. 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.

� „Cu cât te cunoști mai bine, cu atât vei
reuși să îţi găsești o meserie care să îţi ofere o
mai mare satisfacţie.” – Bill McDowell, psiholog

� „Scopul unei cariere nu sunt banii, ci
felul în care reușești să câștigi încrederea
celorlalţi.” – Bob White, bussinesman

� „Nu fiţi multumiţi cu atingerea unui
standard scăzut.” – Ellen G. White, scriitoare
inspirată

� „’Când elevul este pregătit, va apărea și
profesorul.’ Să nu uităm că acest profesor poate
fi o carte, o experienţă, un citat, o imagine, o
discuţie cu un coleg, un articol, o idee care ne
provoacă să vedem lumea dintr-un nou unghi
sau chiar un mentor profesional.” – Eduard
Radu, iniţiatorul primului centru privat de servicii
de consiliere în carieră din România

� „Trebuie să devii oricine și orice aspiri
să devii.” – Richard Templar, consilier vocaţional

� „Nu fiţi multumiţi cu atingerea unui
standard scăzut.” – Ellen G. White, scriitoare
inspirată

� „Succesul, în lucrarea lui Hristos, nu
depinde atât de mult de volumul ei sau de talent,
cât de simplitatea unei credinţe pline de zel, care
se bizuie cu totul pe puterea lui Dumnezeu.” –
Ellen G. White, scriitoare inspirată

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Cine nu cântă în anii copilăriei: „Avion cu

motor/Ia-mă și pe mine-n zbor/Să mă fac aviator!”,
când trece un avion pe cer? Asta, băieţii. Fetele
însă vor să se facă doctoriţe. Să fie vorba de o
descoperire precoce a unei vocaţii? La unii da,
la alţii nu. Însă trebuie să știi că, sub strălucirea
oricărei profesii, se află un miez de trudă și
rutină, un strop de frumos, dar și destul de mult
greu. Nu este atât de ușor pe cât pare când ești
copil. Alegerea unei cariere este printre cele mai
importante decizii din viaţa unei persoane. Dar
cum decizi ce este cel mai bine pentru tine? Îţi
poti alege o carieră ţinând cont de calităţile pe
care le ai, de educaţia primită sau în funcţie de
ceea ce vrei să devii sau să ai.

Imaginează-ţi că trebuie să alegi o carieră
care nu îţi place foarte mult și gândește-te la cât
de satisfăcut vei fi dacă vei face ceva ce nu îţi
place. Există diferenţe între ce crede o persoană
că este important pentru sine și ce crede o alta
și felul în care fiecare ia decizii. Toate aceste
lucruri pot afecta un om, îl pot face să se simtă
bine la locul de muncă sau să se simtă incomod.
Fiecare are o viziune diferită asupra a ceea ce i
s-ar potrivi cel mai bine. De aceea este atât de
important să iei decizia potrivită pentru tine.
Pentru a stabili ce carieră ţi se potrivește cel mai
bine, este foarte important să stabilești care sunt
lucrurile care au prioritate în viaţa ta, să ţii cont
de personalitatea ta, să te consfătuiești cu
părinţii, pentru că ei au o experienţă de viaţă
care ţie îţi lipsește, și, nu în ultimul rând, cere-I
sfatul lui Dumnezeu, El știe întotdeauna ce este
mai bine pentru tine. De asemenea, nu-ţi irosi
talentul, pentru că nu o să găsești niciodată ceva
mai valoros. O persoană care face o alegere de
carieră ignorându-și talentul numai pentru că
moda sau presiunea celor din jur o cere va ajun-
ge să viseze nostalgic la ceea ce-ar fi putut deveni.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Geneza 22,15
„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în

Grădina Edenului, ca s-o lucreze și s-o păzească.”
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� Proverbele 14,23
„Oriunde se muncește, este și câștig, dar

oriunde numai se vorbește, este lipsă.”

� 1 Corinteni 12,4
„Sunt felurite daruri, dar este același Duh.”

� Coloseni 3,23
„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca

pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”

� Proverbele 13,4
„Leneșul dorește mult, și totuși n-are nimic,

dar cei harnici se satură.”

� Eclesiastul 2,21
„Căci este câte un om care a muncit cu

înţelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă
rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit
deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și
un mare rău.”

� Eclesiastul 3,13
„… dar și faptul că un om mănâncă și bea și

duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este
un dar de la Dumnezeu.”

� 2 Tesaloniceni 3,8
„N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci,

lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte,
ca să nu fim povară nimănui dintre voi.”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Un studiu recent a arătat faptul că ale-

gerea unei profesii este influenţată de trei valori:
ajutorarea oamenilor, câștigul de bani sau al
unei poziţii sociale și oportunitatea de a fi
creativ. Tu de ce valori ești influenţat în alegerea
unei profesii?

� Pentru un tânăr creștin, un factor-cheie
în alegerea unei profesii ar trebui să fie ascul-
tarea de voia lui Dumnezeu. Încredinţează-te că,
atunci când începi să te orientezi spre o profe-
sie, vei ţine cont și de planul pe care îl are Dum-
nezeu cu tine, pentru că natura muncii unei
persoane și gradul ei de succes afectează multe

aspecte ale vieţii și are impact chiar și asupra
vieţii spirituale. Când are încredinţarea că
Dumnezeu îi conduce pașii în urmarea unei
vocaţii, acea persoană poate fi mulţumită de
slujba pe care o are și se poate descurca mai
bine în complexitatea vieţii. Dimpotrivă, simţă-
mântul că nu a urmat voia lui Dumnezeu îi poate
afecta întreaga viaţă, chiar și pe cea spirituală.

� De aceea, indiferent de domeniul în care
vrem să activăm, trebuie să facem totul pentru
Hristos, pentru împlinirea misiunii încredinţate de
El. Atunci, indiferent de domeniul în care
activăm, lucrarea noastră va fi desăvârșită.

6. Vineri

Cum procedez?
� Naturalistul Michael Grinard a publicat o

știre fantastică: în fundul unui puţ de mină, el a
descoperit o plantă care a încolţit și care, în
efortul ei de a ajunge la lumină, a crescut 40 de
metri înălţime, cu toate că specia ei nu poate
depăși 15 cm. E incredibil, dar adevărat! Și e
posibil și pentru tine. Dacă vrei să ai succes în
cariera la care deja ai început să te gândești, nu
uita să-ţi pui ţinte. Atunci când îţi pui ţinte, decizi
ce vrei să realizezi în viaţă. Stabilirea idealurilor
îţi oferă ocazia să alegi unde vrei să ajungi. După
ce te rogi în locul tău special de rugăciune, ia un
pix și scrie-ţi obiectivele mari: ce vrei să realizezi
în viaţa ta. Împarte apoi aceste ţinte mari, care
se întind pe mai mulţi ani, în câteva etape
intermediare. Acum împarte-le în etape mai mici,
apoi și mai mici și tot așa, până ajungi să-ţi faci o
listă cu obiective pentru astăzi. Roagă-te din nou
pentru ele și pune-le într-un loc vizibil pentru a
nu uita de ele.

Ești pregătit să îţi pui astăzi ţinte clare, pe
care vrei cu orice chip să le atingi? Completează
spaţiile de mai jos cu ţintele cu împlinire pe
termen scurt și lung:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________




