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2016
28 mai

Studiul 9

Blestemul profanului
Ai grijă ce cuvinte folosești!

  1.   Pregătire

A. Sursa

Exodul 20,7
„Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumne-

zeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe
cel ce va lua în deșert Numele Lui.”

Matei 12,36
„Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da

socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l
vor fi rostit.”

Iacov 3, 5-10
„Tot așa, și limba este un mic mădular și se

fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure
mare aprinde! Limba este și ea un foc, este o
lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădu-
larele noastre care întinează tot trupul și aprinde
roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.
Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare,
de vieţuitoare de mare se îmblânzesc și au fost
îmblânzite de neamul omenesc; dar limba, niciun
om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se
poate înfrâna, este plină de o otravă de moar-
te. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl
nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, care
sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din
aceeași gură ies și binecuvântarea, și bleste-
mul! Nu trebuie să fie așa, fraţii mei!”

Matei 5,33-37
„Aţi mai auzit iarăși că s-a zis celor din ve-

chime: ’Să nu juri strâmb; ci să împlinești faţă de
Domnul jurămintele tale.’Dar Eu vă spun: ’Să nu
juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este
scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe
pământ, pentru că este așternutul picioarelor
Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea

marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci
nu poţi face un singur păr alb sau negru. Felul
vostru de vorbire să fie: ’Da, da; nu, nu’; ce trece
peste aceste cuvinte vine de la cel rău.”

(Vezi pasajele suplimentare din studiul
juniorilor.)

Our High Calling, pag. 235  – „Hristos consi-
deră că mânia este o crimă... Cuvintele pătimașe
sunt o miasmă de moarte spre moarte. Cel care
le rostește nu colaborează cu Dumnezeu la sal-
varea semenilor lui. În ceruri, această nelegiuire
se găsește pe aceeași listă cu blestemele obiș-
nuite. Atâta timp cât sufletul nutrește ură, nicio
iotă din dragostea lui Dumnezeu nu se găsește
în el.”

B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Blestemul profanului”
În ziua de astăzi, oamenilor li se pare normal

să folosească cuvinte urâte. Folosirea Numelui
lui Dumnezeu și a altor cuvinte în blesteme este
atât de larg răspândită, încât le auzi chiar și la
televizor. Mulţi tineri sunt de părere că nu con-
tează ce cuvinte folosesc. Pot răni cuvintele? Ce
importanţă are un cuvânt mic? Lăsând la o parte
porunca a treia, ce putem spune de blestemele
care nu amintesc Numele lui Dumnezeu – sunt
ele greșite?

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Blestemul profanului”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. să arate motivul pentru care trebuie să res-
pectăm Numele lui Dumnezeu;

2. să analizeze motivele pentru care cuvintele
profanatoare nu sunt adecvate unui creștin;
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3. să promită că nu vor mai folosi cuvinte
profanatoare.

D. Materiale necesare

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori, tablă, cretă

Aplicaţie
Hârtie, carioci

  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 secţi-
unea 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 (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
În prealabil, alegeţi un junior care vine mai

devreme la grupă și care este suficient de
curajos, dar nu îi divulgaţi ce veţi face în această
activitate.

Fiţi gata
La începutul studiului, încercaţi să găsiţi

câteva exclamaţii în care să folosiţi numele
juniorului respectiv, la fel cum oamenii folosesc
Numele lui Dumnezeu (O, Corina! Marian, ajută!
Alina, ferește! etc.) sau în alte moduri care ar
putea să fie deranjante.

Start
După ce le-aţi acordat timp suficient ca să

observe modul ciudat în care vă exprimaţi,
întrebaţi-o pe Corina cum se simte când aude că
cineva îi folosește numele în acest fel. Transmite
acest mod de exprimare lipsa de respect sau
dispreţul?

Concluzie
Întrebaţi: Cum Se simte Dumnezeu când noi Îi

folosim Numele în mod ușuratic? Este folosirea
neglijentă a Numelui lui Dumnezeu un indiciu al
lipsei de respect?

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Cereţi-le membrilor grupei să estimeze cam

câte cuvinte urâte aud în medie pe zi (inclusiv la
școală, în alte locuri publice, la televizor și în
mass-media în general).

Fiţi gata
Rugaţi-i să vă spună de câte ori pe zi aud

astfel de cuvinte. Probabil că unii vor prezenta
cifre mai mari decât alţii.
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Start
Discutaţi motivele pentru care unii au prezen-

tat cifre mai mari decât alţii – de ce unii sunt ex-
puși la mai multe cuvinte urâte decât alţii (antu-
rajul, ceea ce vizionezi și ceea ce asculţi etc.)

Concluzie:
Întrebaţi: Cum vă simţiţi când auziţi cuvinte

urâte? Vă deranjează sau nici nu băgaţi de
seamă? Este rău să nu le băgaţi în seamă? De
ce da sau de ce nu? Ce ne indică această
atitudine? (Acceptarea standardelor lumii, și nu
a principiilor lui Dumnezeu.)

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea

analogie:
Ce simţiţi când vă auziţi numele? Dacă este

rostit de un prieten, simţiţi că sunteţi apreciaţi și
iubiţi. Mama poate să îl rostească pe un ton plin
de dragoste sau pe un ton care să vă dea de
înţeles că aţi dat de necaz. Numele vostru în
gura unei persoane care vă urăște și care nu
are respect pentru voi sună a blestem.

Ce simte Dumnezeu când ne aude rostind
Numele Său? Ce simte El când rostim Numele
Său în public? (Nu uitaţi, numele „creștin” vine
de la Numele lui Hristos.) Cuvintele pe care le
spunem sunt importante înaintea lui Dumnezeu –
și sunt importante și pentru cei din jur. Chiar
dacă suntem de părere că astfel de cuvinte nu
contează, Biblia ne spune clar că ele contează
înaintea lui Dumnezeu!

  4.   Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele idei în propriile
cuvinte:

Sunt importante cuvintele pe care le folosim?
Desigur. Totul este important atunci când sun-
tem cetăţeni și agenţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu
pe pământ. Dacă avem atitudini, valori și fapte
deosebite, nu ar trebui să folosim și cuvinte
deosebite?

Rugaţi-i pe juniori să citească textele biblice de
la secţiunea de miercuri din studiul lor. Cereţi-le

să extragă din fiecare text acele cuvinte care ne
spun cum ar trebui să vorbim. Notaţi-le pe tablă.
Apoi întrebaţi-i: Se potrivesc cuvintele folosite în
mass-media cu aceste principii? Dar cele pe
care le auziţi în cântecele preferate? Dar cele
pe care le folosesc prietenii tăi?

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

să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.

Întrebaţi: Cum credeţi că s-a simţit Iulian
când și-a dat seama că femeia aceea îl cunoș-
tea de la biserică? Ce a gândit ea despre el? De
ce și-a schimbat ea părerea iniţială despre el?
Are importanţă acest lucru? În ce fel afectează
cuvintele pe care le folosim modul în care ne
privesc alţii? Dacă suntem agenţii Împărăţiei lui
Dumnezeu în această lume, cum am putea să-L
reprezentăm pe Dumnezeu cel mai bine în
vorbirea noastră?

C. Conexiunea cu viaţa
Desenaţi pe tablă un tabel cu trei rubrici și

notaţi titlurile lor astfel:
1. tipuri de cuvinte urâte;
2. motivaţii pentru care oamenii le folosesc;
3. Biblia spune...

Pentru prima rubrică, cereţi-le juniorilor să vă
sugereze diferite categorii de cuvinte necuviin-
cioase folosite în mod obișnuit. Probabil că ei vă
vor întreba: „Vreţi să vă spunem cuvinte urâte la
Școala de Sabat?” Asiguraţi-i că nu este nicio
problemă dacă vorbiţi despre cuvintele urâte
acum, oferind exemple acolo unde este nece-
sar, fără să jigniţi pe cineva. Cea mai utilizată
categorie este cea a cuvintelor care se referă la
Numele lui Dumnezeu și la Numele lui Isus. Alte
categorii: termeni de provenienţă religioasă
folosiţi ca blesteme, cu referire la iad și la Diavol.
O altă categorie sunt cuvintele indecente,
referitoare la sexualitate și la trup.

Întrebaţi: Având în vedere semnificaţia
acestor cuvinte, putem spune de ce nu sunt
aceste cuvinte potrivite pentru un tânăr creștin?
Ce putem spune despre blestemele sau excla-
maţiile cu referire religioasă (O, Doamne!,
Dumnezeule!, Isuse!) sau despre cele cu
referire la iad sau Diavol?
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La rubrica următoare, încurajaţi-i pe juniori să
se gândească la motivele pentru care oamenii
folosesc astfel de cuvinte (de exemplu, exprima-
rea mâniei, insultarea altora, încercarea de a pă-
rea amuzant sau de a face pe grozavul, din obi-
cei etc.). Întrebaţi: Ce trebuie să facă tinerii
creștini atunci când au probleme? Care sunt
modalităţile mai bune de exprimare a sentimen-
telor puternice firești? De ce este greșit să folo-
sești cuvinte urâte faţă de o persoană pe care
te-ai supărat?

Pentru completarea celei de-a treia rubrici,
formaţi grupe mici și numiţi un coordonator adult,
dacă este posibil, pentru fiecare grupă. Oferiţi
fiecărei grupe câteva texte biblice din studiul lor
sau din ghidul pentru instructori. După ce le ci-
tesc, rugaţi-i să observe care dintre ele fac refe-
rire la categoriile și motivaţiile enumerate în ta-
bel. Reuniţi grupa și notaţi textele biblice în rubri-
ca a treia. În timp ce juniorii își împărtășesc gân-
durile pe care le-au reţinut din textele biblice,
uniţi categoriile de cuvinte urâte și motivaţiile lor
cu referinţele biblice corespunzătoare (de
exemplu: Exodul 20,7 – exclamaţii necuviincioase
care folosesc Numele lui Dumnezeu).

  5.   Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

Împărţiţi grupa în echipe mai mici și daţi-i fie-
cărei echipe hârtie și carioci. Obiectivul activităţii
este acela de a realiza un indicator simplu, atră-
gător, ușor de citit pe care să fie scris: „Cuvintele
urâte interzise” (asemănător cu indicatoarele
„Fumatul interzis” sau „Parcarea interzisă”).
Acordaţi-le între 5 și 10 minute pentru realizarea
indicatorului. Reuniţi grupa și priviţi toate indica-
toarele. Cereţi-le să voteze pe care îl preferă și
lipiţi-l pe ușa de la intrarea sălii (dacă aveţi mai
multe uși, alegeţi mai multe indicatoare). Pe
celelalte daţi-le lor să le lipească în alt loc pe
care și-l aleg ei.

Concluzie:
Întrebaţi: Noi am ales să nu folosim cuvinte

urâte. Ce ar trebuie să facem când cei din jur le
folosesc? Cum putem să creăm o „zonă liberă
de cuvinte profanatoare” fără să fim agresivi

sau să lăsăm impresia că suntem mai sfinţi
decât alţii?

B. Întrebări aplicative

1. Îţi afectează vorbirea faptul că auzi multe
cuvinte urâte în jurul tău? Cum ai putea să le
ceri altora în mod politicos să nu mai
folosească cuvinte urâte în prezenţa ta?

2. De ce este rău să folosim exclamaţiile
aparent nevinovate (cu cuvinte din domeniul
religios)?

3. Este corect ca oamenii să te judece după
modul în care vorbești? De ce da sau de ce
nu?

4. Dacă ţi-ai făcut un obicei din a folosi cuvinte
urâte, cum ai putea să te dezveţi?

  6.   Încheiere

Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu

următoarele idei:
„Nu contează!” îţi spun oamenii dacă vine

vorba de cuvinte profanatoare. Însă pentru
cetăţenii Împărăţiei lui Dumnezeu totul este
important. Nu pentru că trebuie să ne câștigăm
mântuirea prin fapte bune sau pentru că
Dumnezeu ne pedepsește cu moartea veșnică
fiindcă am folosit un cuvânt urât. Suntem mân-
tuiţi prin harul lui Dumnezeu. Însă cuvintele
noastre, la fel ca și faptele, le arată celorlalţi că
harul lui Dumnezeu lucrează în noi. Oamenii din
jurul nostru își fac o impresie despre Împărăţia
lui Dumnezeu și despre puterea Sa în viaţa
noastră în funcţie de modul în care trăim, ne
purtăm și vorbim. Dumnezeu ne-a cerut în mod
repetat în Biblie să ne păzim limba și să fim atenţi
la cuvintele pe care le rostim. El ne poruncește
să sfinţim Numele Său și să nu-L folosim în mod
neglijent, dar El ne cere și să avem grijă la cuvin-
tele nefolositoare care sunt înrudite cu toate
cuvintele urâte. Să ne propunem să trăim și să
vorbim ca niște agenţi ai Împărăţiei lui
Dumnezeu!
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Materialul pentru elevi

28 mai 2016 Blestemul profanului
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la

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

________________________________________
________________________________________

Ai grijă ce cuvinte folosești!

(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură
există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)

Iulian este un creștin bun. Îl iubește pe
Domnul și vrea să-L urmeze. Tatăl lui este pastor,
iar Iulian nu este un rebel. Îi place să se implice
în activităţile cu tinerii și îi place mai ales să
cânte în biserică la diferite evenimente. Când
cântă, simte că inima i se aprinde de dragoste
pentru Dumnezeu.

Unii dintre prietenii lui nu merg la biserică, dar
nu îi deranjează religia lui și nu îl necăjesc. Într-o
zi, Iulian se află împreună cu câţiva prieteni într-un
magazin. Unul dintre ei își caută o pereche de
adidași, iar ceilalţi stau de vorbă și îl așteaptă.
Iulian se sprijină de un raft și, fără să-și dea sea-
ma, dă jos toate cutiile de pe el. Îi scapă câteva
cuvinte indecente, fiindcă așa vorbește el când
este cu prietenii. Se apleacă să pună la loc cu-
tiile, iar prietenii lui râd de el și îi spun cât de
neîndemânatic este. Le aruncă și el câteva
insulte foarte piperate.

Chiar în clipa aceea, vine vânzătoarea ca să
vadă de ce este atât de mult zgomot.

– Nu-ţi face griji pentru cutiile acestea; se mai
întâmplă, îi spune ea. Dar nu mai vorbiţi tare și
aveţi grijă ce cuvinte folosiţi în acest magazin.

Ea le spune aceste cuvinte cu blândeţe, iar ei
sunt în definitiv niște băieţi buni, de aceea îi
răspund:

– Ne scuzaţi, doamnă!

Apoi se îndreaptă către ușă. Dar, în momentul
acela, vânzătoarea îl observă pe Iulian.

– Hei, pe tine te cunosc, îi spune ea. Tatăl tău
este pastorul bisericii la care merge sora mea.
Am participat și noi săptămâna trecută la întâl-
nirea de tineret și te-am văzut când ai cântat „Îi
jur credinţă Mielului”, o cântare foarte frumoasă.
Mi-a plăcut foarte mult.

Vânzătoarea îl privește pe Iulian în ochi
pentru câteva secunde, iar lui îi vine să intre în
pământ de rușine și nu mai reușește nici să-i
spună „Mulţumesc”. Nu i se părea greșit să fie
grosolan în public atâta timp cât nimeni nu știa
că este creștin. Însă femeia aceasta știe acum
cine este el. Ce mult și-ar dori să dea timpul
înapoi!

1. Duminică

Iată părerea mea
� Prietenii tăi au obiceiul de a vorbi inde-

cent (la fel ca și prietenii lui Iulian). Tu te strădu-
iești să nu folosești cuvinte urâte, pentru că ești
de părere că ele nu se potrivesc pentru un
creștin, deși se întâmplă să mai greșești. Într-o zi,
când sunteţi împreună, discuţia degenerează
într-o serie de insulte și de înjurături. Unul dintre
ei observă că tu nu spui nimic.

� „Hei, faceţi liniște!” spune el. „Avem un
predicator în mijlocul nostru. Ar trebui să fiţi mai
atenţi cum vorbiţi!”

� Ce vei spune? „Nu, nu-i nicio problemă;
nu mă deranjează când vorbiţi așa.” Sau mai
adaugi și tu niște cuvinte urâte ca să arăţi cât de
tare ești? Sau spui: „Vă mulţumesc, mă bucur că
vreţi să ţineţi seama de prezenţa mea și că nu
vorbiţi urât când sunt cu voi. Ce altceva ai putea
să le spui? Ce îţi vor răspunde prietenii tăi în
fiecare situaţie?

� 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.

� „Când sunteţi mânios, număraţi până la
patru; când sunteţi foarte furios, înjuraţi.” – Mark
Twain, scriitor american din secolul al XIX-lea

� „Mincinoșii sunt întotdeauna cei mai
înclinaţi spre înjurături.” – Vittorio Alfieri, poet
italian din secolul al XVIII-lea

� „Jack se simţi încurcat – nu mai era un
erou,/ Și, fiindcă nu știa ce să mai zică, a înjurat.”
– Lord Byron, poet englez din secolul al XIX-lea

� „Când un gentleman este înclinat să
înjure, nu este treaba privitorilor să îi reteze
jurămintele.” – William Shakespeare, dramaturg
din secolul al XVI-lea

�  „Când i s-a raportat că soldaţii își permi-
teau să profereze înjurături, generalul Washington
a trimis imediat următorul comunicat: Generalul
regretă că obiceiul necuviincios și rău de a în-
jura și de a folosi cuvinte urâte – un obicei care
nu era cunoscut până acum printre soldaţii ame-
ricani – ajunge să fie la modă. Soldaţii și coman-
danţii să se gândească la cuvintele: ’Nu putem
nădăjdui în binecuvântarea Cerului asupra ar-
matei noastre, dacă o insultăm prin lipsa noastră
de evlavie și prin nechibzuinţa noastră’.” –
George Washington (1732-1799), primul
președinte al Statelor Unite

� „Nimic altceva nu este un sacrilegiu mai
mare sau mai de temut decât luarea în derâdere
a Numelui mare al lui Dumnezeu de limba omului
trândav și supărăcios.” – Jeremy Taylor, cleric
englez din secolul al XVII-lea

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Putem spune că vorbele nu ne dor la fel

ca lovitura cu băţul? Nu, cuvintele au și ele
consecinţele lor. Toţi cei care au fost jigniţi
vreodată știu acest lucru. Ce putem spune
despre înjurături? Cu toţii știm că ele sunt rele,
greșite, murdare. Dar de ce? Trăim într-o lume în
care toată lumea folosește cuvinte
necuviincioase și în care Numele lui Dumnezeu
se aude la fel de des ca și cuvintele: „O, ce
grozav!” Are importanţă ce cuvinte folosim? Da,
are! Dar tinerilor creștini nu le este ușor să
meargă împotriva curentului și să folosească o
vorbire curată, când atmosfera este poluată de
cuvinte urâte.

Are importanţă fiindcă suntem reprezentanţii
Împărăţiei lui Dumnezeu în lumea aceasta și tot
ceea ce spunem și facem Îl reflectă pe El.
Numele lui Dumnezeu nu este cuvântul rostit
întâmplător când scăpăm o carte, ci este steagul
sub care mergem și eticheta pe care o purtăm.
Aceasta înseamnă că atât folosirea nechibzuită
a Numelui lui Dumnezeu, cât și folosirea oricărui
cuvânt înjositor, jignitor sau indecent nu trebuie
să facă parte din obiceiurile agenţilor Împărăţiei
lui Dumnezeu.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Exodul 20,7
„Să nu iei în deșert Numele Domnului,

Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa
nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele
Lui.”

� Iacov 3,5.6.9.10
„Tot așa și limba este un mic mădular și se

fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure
mare aprinde! Limba este și ea un foc, este o
lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădu-
larele noastre care întinează tot trupul și aprin-
de roata vieţii, când este aprinsă de focul
gheenei... Cu ea binecuvântăm pe Domnul și
Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni,
care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.
Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și
blestemul! Nu trebuie să fie așa, fraţii mei!”
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� 1 Petru 3,9.10
„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară

pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la
aceasta aţi fost chemaţi: să moșteniţi
binecuvântarea. ’Căci cine iubește viaţa și vrea
să vadă zile bune să-și înfrâneze limba de la rău
și buzele de la cuvinte înșelătoare.’”

� Coloseni 4,6
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har,

dreasă cu sare, ca să știţi cum trebuie să
răspundeţi fiecăruia.”

� Matei 12,34-37
„Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi

lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din
prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate
lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar
omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a
inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii
vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe
care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi
scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osândit.”

� Eclesiastul 5,2
„Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ţi

rostească inima cuvinte pripite înaintea lui
Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe
pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.”

� Psalmii 19,14
„Primește cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele

și cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea și
Izbăvitorul meu!”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Dacă te-ai hotărât să faci parte din

Împărăţia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu
așteaptă ca vocabularul tău să reflecte acest
lucru. Poţi să îţi iei angajamentul de a nu mai lua
Numele Său în deșert și de a nu mai folosi
cuvintele necuviincioase care aparţin altei lumi,
diferite de Împărăţia lui Dumnezeu?

� Acest lucru nu este întotdeauna ușor –
mai ales când aerul din jurul tău este poluat de
cuvinte murdare. Primul pas poate fi tocmai
curăţarea aerului. Dacă ești mereu înconjurat de
persoane care înjură, dacă asculţi muzică sau
emisiuni TV în care sunt folosite cuvinte groso-
lane, îţi va fi dificil să nu le folosești și tu. De
aceea, va fi necesar să îţi schimbi aceste
obiceiuri.

� Gândește-te la două cuvinte urâte pe
care le auzi deseori și întreabă-te ce reflectă ele.
Tu Îl iubești pe Isus. De ce să folosești Numele
Său în mod necuviincios? Ce părere ai despre
exclamaţiile de tipul: „Doamne ferește!” sau „O,
Doamne!” etc.? Poate că ţi se par lipsite de
importanţă – cei mai mulţi consideră că este un
fel de a-ţi exprima sentimentele. Dar nimic nu
este nesemnificativ pentru un agent al Împărăţiei
lui Dumnezeu. În general, cuvintele injurioase
sunt folosite pentru a exprima mânia și ura și
pentru a insulta. Umpleţi mintea cu cuvintele lui
Dumnezeu și demonstrează prin cuvintele tale
că ești copilul Lui.

6. Vineri

Cum procedez?
� Gândește-te la cuvintele pe care le

folosești. Ai o problemă cu folosirea cuvintelor
necuviincioase? Dacă da și dacă vrei să îţi
schimbi acest obicei, alege trei cuvinte pe care
nu vrei să le mai folosești (chiar dacă sunt mai
multe, începe doar cu trei!) și scrie-le pe liniile de
mai jos. Apoi, scrie în dreptul lor o rugăciune în
care să Îi ceri lui Dumnezeu să îţi dea Duhul
Sfânt care să îţi amintească să te oprești înainte
de a mai folosi cuvintele respective.

� Poate că nu folosești cuvinte urâte.
Foarte bine! Ce alte obiceiuri legate de vorbire
trebuie să schimbi (cuvinte răutăcioase, spuse
la mânie, cuvinte calomniatoare)? Sau poate că
vrei să folosești cuvinte de încurajare, prin care
să-ţi exprimi aprecierea etc.? Pe liniile de mai jos,
scrie o rugăciune scurtă în care să Îi ceri lui
Dumnezeu să te ajute să faci aceste schimbări.




