
”Nu purtați grijă de firea pământească” 

30 
Din Slavă în Slavă 

 

Formarea de caractere este cea mai importantă lucrare încredințată 

vreodată făpturilor omenești. În ora ce urmează, vom explora atât privilegiul cât 

și responsabilitatea noastră de a ne forma caracterele după cel al lui Hristos. 

Alăturați-vă nouă acum pentru acest timp puternic de schimbare personală, în 

timp ce pastorul Stephen Wallace ne duce ”Din slavă în slavă.” 

Bună seara prieteni și Sabat fericit. Îl laud pe Domnul că Sabatul a venit. Ce 

binecuvântare ne-a dat Creatorul nostru, acum Răscumpărătorul, în Sabat, o amintire a lucrării 

Sale de creație terminată. A fost încheiată acum 6.000 de ani. {AH 539.3} Dar este mai mult 

decât atât, nu-i așa? Acum 2.000 de ani, El a strigat din nou, Creatorul nostru care a devenit 

Răscumpărătorul nostru: ”S-a isprăvit” {In 19:30} pe cruce; și când a strigat asta? - vineri 

după-amiază; și ce a făcut El după ce a terminat lucrarea de mântuire? S-a odihnit în mormânt; 

și așa că acum ne odihnim în și cu El, nu numai ca și Creator al nostru, ci ca și Re-Creator al 

nostru. Amin? O, Lăudați pe Dumnezeu pentru Sabat. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru Sabat. 

Aștept o revărsare specială a Duhului Său asupra noastră în această zi sfântă. Dar dragilor, va 

fi a noastră doar dacă o cerem. El tânjește să-și verse Duhul asupra noastră și cred că El se 

bucură să ne ofere Duh Sfânt suplimentar în această zi a Sabatului Său. Dar oricât de mult 

dorește să facă asta, El nu poate decât dacă cerem. ”Cereți și vi se va da.” {Mat 7:7} Dragi 

colegi Laodiceni, Îl auziți în seara asta, ciocănind? Bătând la ușa inimii tale? Știi că El spune 

asta în mod special pentru noi, Martorul Adevărat, ”Iată că stau la ușă și bat”. {Apoc 3:20} 

El vrea să intre, dar așteaptă invitația noastră. El așteaptă să deschidem ușa și să-L invităm să 

intre. Vei profita de ocazie pentru a face asta în seara asta? Și în timp ce te rogi pentru tine, te 

rog să te rogi pentru mine. Râvnesc rugăciunile; am nevoie de rugăciunile tale. Să ne petrecem 

timpul în rugăciune tăcută pentru a începe studiul în această seară. 

Tatăl meu din ceruri, în numele lui Isus Hristos, Domnul dreptății noastre, vin să Te 

laud și să-ți mulțumesc pentru darul prețios din ziua Sabatului. Îți mulțumesc că l-ai făcut atât 

de profund semnificativ. Te onorăm și ne odihnim în Tine ca și Creatorul nostru și ca 

Mântuitorul nostru. Îți mulțumim că ești pregătit șă vii și să ni te alături într-un mod cu totul 

special în acest Sabat. Te invităm să faci asta; de fapt, Te rugăm cu seriozitate să umpli acest 

sanctuar cu prezența Ta pe tot parcursul acestei zile sfinte. Dar părinte, vrem mai mult decât 

atât. Vrem să ne umpli templele corpului într-un mod special pe tot parcursul acestei zile. Nu 

putem păstra sfântul tău sfânt, decât dacă Duhul tău Sfânt este în inimile noastre. Numai 

prezența Ta poate face ceva sfânt, așa că umple acest timp și acest spațiu - acest loc și inimile 

noastre - cu Duhul Sfânt. Accelerează și energizează facultățile noastre mentale și spirituale 

și, în timp ce studiem Cuvântul Tău cel sfânt, Duhul Tău Sfânt să ne permită să înțelegem și să 

apreciem și să aplicăm legea sfântă și principiile sfinte și adevărul sfânt al Cuvântului Tău 

sfânt în viețile noastre, căci Prin Duhul Sfânt, am putea fi sfinți. Vrem să fim sfinți pentru Isus 

și Tu ești sfânt și vrem să fim ca Tine. Deci, Te rog, Doamne, fă acest lucru posibil. Îndrumă și 

direcționează studiul nostru în seara asta într-un mod special; știi cât de important este; și mă 

rog ca Tu să-mi călăuzești gândurile și să-mi spui fiecare cuvânt; și ce poți spune prin mine, 

Tatăl meu, să găsească inimi și minți receptive și, în special, voințe supuse, care ar putea 

transforma vieți. Sfințește-ne prin adevăr. O cerem în numele Aceluia care este Adevărul, 

numele lui Isus. Amin. 
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Am studiat împreună rolul voinței și am constatat că este absolut central; și am ajuns să 

realizăm adevărul afirmației inspirate, totul, ”totul depinde de acțiunea corectă a voinței”. 

{SC 47.1} Am remarcat în special faptul că atunci când vine vorba de depășirea ispitei, și am 

făcut un studiu atent al pasajului remarcabil din Iacob care explică sistematic procesul ispitei 

folosind procesul nașterii ca ilustrație, ceva din domeniul tangibil; și suntem foarte îndatorați 

lui Iacob pentru asta, deoarece ne ajută cu adevărat să înțelegem mai bine ce se întâmplă în 

tărâmul intangibil, tărâmul spiritual, atâta timp cât înțelegem echivalența fiecăreia dintre etapele 

procesului nașterii; și am căutat să facem acest lucru seara trecută și sper că a fost clar și că ați 

recunoscut cât de important este să oferiți voința voastră fără rezerve lui Isus Hristos. 

Voința noastră este prin natură în robie față de omul vechi și prin el, în robie față de 

Satana, deoarece Satana ne poate manipula și controla voința prin poftele firii noastre; și așa 

rămâne, pentru că vedeți, până când moartea ne desparte, voința este tiranizată de soțul ei 

natural, omul vechi. La creație, voința umană a fost căsătorită cu Domnul Dumnezeu. Isaia 54, 

”Căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui”. Dar în Grădina Edenului, 

ajutorul uman întâlnit al Divinului Creator a divorțat de El; și tragic, nu numai că a divorțat de 

El, ci s-a căsătorit cu omul vechi și cu aliatul său, Satana; și de atunci suntem tiranați de acest 

soț mizerabil tiran, omul vechi; și așa rămânem până când moartea ne va despărți. 

Vă amintiți legea soțului? ”Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va 

stăpâni peste tine.” {Gen 3:16} Cât timp domnește omul vechi, voința umană ... cum i-am dat 

numele aseară? - Wilma. Wilma este o soție neajutorată, supusă; poate spune doar ”Da, dragă” 

”Orice vrei, dragă, asta vreau oricum, dragă.” Dar ar fi bine să nu știe lumea; hai să o ținem 

privată, pentru că, dacă comunicăm lumii, aceasta ne-ar putea întina reputația. Și astfel, cu 

motivația sinelui, reușim să păstrăm în spatele draperiilor trase și ușile închise, păcatul fantastic, 

unde credem că nimeni nu știe ce se întâmplă. Dar cine știe întotdeauna? Dumnezeu. Vezi, El 

nu vede cum vede omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă; 

{1 Sam 16:7} și de fiecare dată când Wilma este de acord cu poftele firii și le permite să fie 

fantazate, contemplate, prețuite, în intimitatea vieții gândite, am păcătuit în ochii lui Dumnezeu, 

pentru că în acel moment ”pofta a zămislit”. {Iac 1:15} și mai devreme sau mai târziu, întrebați 

orice mamă, dacă zămisliți, în cele din urmă veți naște. Atunci comitem fapta. Se mută din 

pântecul minții în tărâmul comportamentului și oamenii îl văd, și de multe ori sunt uimiți pentru 

că nu au știut ce se întâmplă în spatele draperiilor trase și a ușilor închise din dormitorul minții. 

Ei nu știu. 

Dragilor, dacă am zămislim vom naște, în cazul în care nu facem avort. Îți amintești 

asta? 1 Ioan 1:9, ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte 

păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire”. Lăudați-I numele, procesul este întrerupt și nu 

trebuie să comitem fapta. Dar trebuie să recunoașteți păcatul înainte de a-l mărturisi și chiar 

aici se confundă și se înșală cei mai mulți oameni. Nu cred că au săvârșit păcatele până nu comit 

fapta. Dar dragilor, nu asta ne învață Isus. Spune că dacă comiți adulter, ești vinovat; ”Dar Eu 

vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima 

lui.”{Mat 5:28} În intimitatea minții. Deci, recunoscând că am săvârșit păcatul, trebuie să-l 

mărturisim înainte de a se deplasa în tărâmul comportamentului. 

Concepte atât de importante, mă simt onorat să le reiau în această seară, mai ales pentru 

binele celor care nu au fost aici noaptea trecută. Dar ceea ce trebuie să recunoaștem cu toții este 

că Wilma este incapabilă să respingă în sine avansurile seducătoare ale omului vechi, cunoscut 

sub numele de ispită. Ea trebuie dăruită altuia; ea trebuie să fie căsătorită cu altul și cum se 

căsătorește cu altul? Ei bine, trebuie să moară ... sau primul ei soț trebuie să moară. Trebuie să 

moară pentru omul vechi. Este un alt mod de a spune, și cum face asta? Venind la poalele crucii 

și pretinzând moartea lui Hristos la păcat ca a noastră. Îi spunem ”mor” bătrânului și atunci Îi 

spunem ”Da” lui Isus și apoi ne dăruim voința noului soț și El o ia în stăpânire; El o ia în 
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stăpânire și noi devenim una cu El, una în duh; și dragilor, există câteva afirmații pe care eu ... 

trebuie doar să le împărtășesc cu voi căci am fost prea grăbit să le împărtășesc aseară. Este la 

pagina 65, la pagina 65, a doua în jos. Review and Herald, 15 martie 1892: ”Când Hristos 

locuiește în inima ta prin credință, această bogată experiență va fi a ta. Atunci veți ști că 

dragostea curge în inimile voastre și supune orice afecțiune și fiecare gând și le face rob 

lui Hristos. Nu o poți explica; limbajul uman nu poate explica niciodată cum dragostea 

lui Hristos poate lua în stăpânire sufletul și poate conduce captiv fiecare putere a minții. 

Dar o veți cunoaște printr-o experiență personală.” 

Dragilor, dacă nu aveți această experiență personală, să știți că încă nu sunteți căsătoriți 

cu Isus. Vedeți, când vă căsătoriți cu Isus, El devine pentru voi ”deosebindu-se din zece mii”. 

{Cântarea 5:10} El devine ”cu totul îndrăgostit” {Cântarea 5:16} și acestea sunt fraze din 

Cântarea lui Solomon, de altfel, care folosește unirea căsătoriei ca tip al uniunii noastre cu 

Hristos; și este dragostea noastră pentru El cea care ne constrânge, {2 Cor 5:14} și face 

fiecare gând, fiecare sentiment rob Lui. {2 Cor 10:5} El devine magnifica noastră obsesie. 

Review and Herald, 30 mai 1882; ascultați: ”Pentru a fi creștini vii, trebuie să avem 

o legătură vitală cu Hristos. Adevăratul credincios poate spune: „Știu că Mântuitorul meu 

trăiește”. {Iov 19:25} Această comuniune intimă cu Mântuitorul nostru va înlătura 

dorința de satisfacții pământești și senzuale. Toate puterile noastre de trup, suflet și spirit 

ar trebui să fie devotate lui Dumnezeu. Când afecțiunile sunt sfințite, obligațiile noastre 

față de Dumnezeu sunt primare, orice altceva secundar.” Și putem spune împreună cu 

David, Psalmul 73:25: ”Pe cine am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc 

plăcerea în nimeni decât în Tine.” ”Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în 

Tine.”  

O, prieteni, aveți acest tip de relație cu Isus? Vă rog să recunoașteți că, dacă nu aveți 

acest tip de relație cu Isus, atunci nu aveți dragostea lui Hristos care vă obligă, constrângându-

vă; și nu poți rezista poftelor trupului decât prin iubirea lui Hristos. Este singura cale. 

Acum, după ce le-am împărtășit, vreau să consider în continuare una dintre 

responsabilitățile primare ale lui Wilma în gospodăria mea, în gospodăria ta. Când o dăm lui 

Hristos, El devine Soțul ei și dorința ei este pentru El și El stăpânește asupra ei; și există o 

schimbare radicală în tot ceea ce are loc, pentru că acum este căsătorită cu un soț radical diferit 

de când era căsătorită. Omul vechi avea dorințe depravate numite pofte trupești. Tot ceea ce 

avea tendința de a-și satisface poftele de plăcere senzorială, plăcere senzuală, de bunuri lumești 

și de satisfacție a ego-ului este ceea ce își dorea, iar voința era obligată să acorde acele dorințe 

atunci când ea era căsătorită cu el. Dar acum ea este căsătorită cu un alt soț și El are un set 

diferit de dorințe. El dorește pentru gospodăria ta tot ceea ce va promova credința, speranța și 

iubirea, dar mai ales, dragostea. 

Apropo, este fascinant să comparăm poftele firii pământești, pofta ochilor și 

lăudăroșenia vieții {1 Ioan 2:16}, care sunt dorințele omului vechi, cu credința, speranța și 

dragostea care sunt dorințele naturii spirituale. Fascinant. Este un studiu propriu. Există o 

schimbare atât de radicală încât ea, acum, ca o soție conștientă, care vrea să-i facă pe plac noului 

soț, își dă seama că există o dietă complet diferită care trebuie pregătită pentru hrănirea minții. 

Dragilor, acesta este subiectul abordat, dieta mentală și efectul său asupra dezvoltării 

caracterului. 

Vedeți, în Proverbele 31, care descrie modelul de mamă și soție, care este una dintre 

responsabilitățile ei principale? Proverbe 31:15, ”Ea se scoală când este încă noapte și dă 

hrană casei sale, și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale”. Vedeți, Wilma este stăpâna 

casei. Voința este puterea de stăpânire în natura omului. Dar ea însăși se află sub autoritatea 

soțului ei și trebuie să hrănească gospodăria după dorințele Lui. Dar dacă este cu adevărat 
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căsătorită El, dorințele ei sunt dorințele Lui. Vedeți, ce spune legea soțului? ”Dorințele tale se 

vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” {Gen 3:16} 

Dar unde intrăm în necazuri, dragilor, este atunci când încercăm să ne prefacem că 

suntem căsătoriți cu Hristos când suntem încă căsătoriți cu omul vechi. Auzi ce încerc să explic 

aici? Aceasta este o încercare dificilă, deoarece în mod natural nu avem poftă pentru ceea ce 

Hristos dorește să ne hrănim mintea. Încă suntem tiranați de apetitele pervertite ale omului 

vechi. Deci, ceea ce trebuie să facem este, în fiecare zi, să ne asigurăm că facem pelerinajul la 

cruce și spunem aceste două lucruri. Care anume? ”Mor” omului vechi și ”Da” lui Isus. ”Da” 

îmi supun voința Ta, Doamne Isuse; îmi doresc ceea ce îți dorești; și prin puterea Duhului Sfânt, 

El ne va schimba pofta. Dar trebuie să cooperăm cu El în acest proces; nu se întâmplă peste 

noapte; iar modul în care dezvoltăm un nou apetit este determinând să încetăm să-i hrănim 

omului vechi orice și să-i hrănim conștiincios omului nou tot ce are nevoie. Pavel spune acest 

lucru. Romani 13:14, ”îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea 

pământească” Ce să purtăm?... grijă câteodată? Nu. Nu purtați grijă de firea pământească.  

Acum, griji, ce sunt grijile? Ei bine, când pleci într-o excursie de camping, care este 

numărul unu pe lista ta de griji? - alimente. Bine, unii dintre voi au aceleași priorități ca și mine 

într-o excursie de camping. Ce este o excursie de camping fără mâncare bună? Când Pavel 

spune: ”Nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele”, el ne 

îndeamnă să nu hrănim omul vechi. Amin? Și dragilor, acesta este singurul mod în care îl putem 

îmbrăca pe Domnul Isus Hristos, Îl putem întrona în viețile noastre și Îl putem ține pe tron. 

Vedeți, ceea ce încearcă să facă atât de mulți dintre noi este să-l întronizeze pe Hristos și apoi 

să-l hrănească pe omul vechi. Dar dacă îl hrănim pe omul vechi, inevitabil recâștigați 

ascendența. El nu doar că va rămâne, dar va domni din nou. {Rom 6:12} Vedeți, dacă 

împlinim poftele trupului, dacă ascultăm poftele trupului, păcatul nu doar rămâne, el domnește; 

și dacă păcatul domnește, Isus nu domnește. Deci, este absolut imperativ ca, dacă Îl îmbrăcăm 

pe Domnul Isus Hristos și îl ținem acolo, nu trebuie, prin harul Său, să purtăm grijă de firea 

pământească. Niciuna! Nici o grijă de firea pământească. 

Și este important, atunci când vine vorba de dezvoltarea caracterului, să-l ții pe Isus 

Hristos întronizat? 

Lucrarea Misionară Medicală, pagina 201, ”...îmbrăcați-vă cu Hristos, pentru că 

destul L-ați lăsat deoparte, și să lăsați ca Duhul Său să-Și pună pecetea asupra minții și 

caracterului vostru.” Doar pe măsură ce Îl ținem pe Hristos întronat, El poate, prin Duhul Său, 

să-și instaureze din nou asemănarea în caracterul nostru. 

Această problemă a dietei mentale, ia în considerare cu mine. Educație, pagina 126, 

”Mintea și sufletul sunt zidite din materialul folosit ca hrană pentru ele; rămâne doar ca 

noi să hotărâm cu ce vor fi hrănite. Stă în puterea oricărui om alegerea subiectelor cu 

care se vor ocupa gândurile și care vor modela caracterul... ” 

Acum, vă rugăm să urmăriți ultimii trei pași. Să o facem invers. Ce este ceea ce 

modelează caracterul? Este ceea ce ocupă gândurile, și ce ocupă gândurile? Ceea ce alegem 

pentru a hrăni mintea, subiectele pe care le alegem pentru a hrăni mintea. Vă rog să înțelegeți, 

dragilor, relația directă, atunci, între dieta mentală și caracterul pe care îl avem. Vezi tu, ce este 

caracterul? Sunt gânduri și sentimente combinate. {5M 310.1} Ce determină modul în care 

gândim și simțim? Este modul în care ne programăm mintea. Mintea este un computer minunat; 

am mai folosit această ilustrație și ceea ce determină direct modul în care funcționează este 

modul în care este programată; și cum o programați? Prin simțurile tale. Tocmai ceea ce alegeți 

să permiteți să intre, în special prin ochi și urechi, este ceea ce determină direct modul în care 

gândiți; și modul în care gândești determină ceea ce ești. ”El este ca unul care își face 

socotelile în suflet.” {Prov 23:7} Așadar, vă rog să nu subestimați importanța stăpânirii cu 
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atenție a dietei mentale. Este absolut crucial dacă doriți un caracter asemănător lui Hristos. 

Suntem cu toții împreună? Vezi asta? 

Acum, ceea ce trebuie să recunoașteți în calitate de creștini, este că vă confruntați cu 

două pofte radical opuse. Care sunt ele? Galateni 5:17, ”Căci firea pământească poftește 

împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele 

altora...” Vedeți, amintiți-vă că atunci când primim o natură nouă, deși natura veche nu mai 

domnește, ea totuși rămâne. Deși nu mai prezidează, ea încă locuiește; și încă mai are toate 

aceste apetite pervertite, nu-i așa? Pofte pentru ceea ce îi va satisface tendințele și înclinațiile 

egoiste; și ceea ce trebuie să facem este să refuzăm să o hrănim cu ceea ce dorește. 

Dacă ar fi să scoți o bucată de hârtie și să-l intervievezi pe omul tău vechi și să-l întrebi 

ce tânjește, ce dorește în mod natural în ceea ce privește dieta mentală și să scrii în partea de 

sus a foii tale ”meniul carnal” și ai face o listă, ai descoperi tot ce tinde să satisfacă poftele 

firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții; și toate acestea intră sub unicul titlu de egoism, egoism. 

Apoi întoarce pagina și intervievează-ți omul spiritual și întreabă-l ce tânjește, în ceea ce 

privește dieta mentală, și sub titlul ”meniu spiritual”, enumeră ce îți spune că dorește; și știi ce 

vei descoperi? Tot ce satisface dorința unei credințe mai mari, a unei speranțe mai mari și a 

unei iubiri mai mari. Și apoi, ia cele două meniuri și compară-le și vei descoperi că sunt radical 

opuse în toate privințele, radical opuse. Acesta este tocmai motivul pentru care Scriptura spune 

”Niciun om NU poate sluji doi stăpâni”. {Mat 6:24} Nicio soție NU POATE sluji doi soți. 

Nu, NU va putea servi două naturi. Prin urmare, ”Alege astăzi pe cine vei sluji.” {Ios 24:15} 

Trebuie să faci o alegere, nu-i așa? Trebuie să faci o alegere; și vă rog să știți că această alegere 

este absolut crucială, deoarece ceea ce alegeți să vă hrăniți mintea va determina în mod direct 

caracterul pe care îl dezvoltați. Suntem cu toții împreună? 

Signs of the Times, 9 martie 1882: ”Mintea se dezvoltă din ceea ce este hrănită. 

Înțelegerea treptat...” atenție! ”Înțelegerea se adaptează treptat la subiectele pe care 

trebuie să le înțeleagă.” Adaptarea treptată a minții la subiectele și materialele pe care le 

hrănești este potențial înșelătoare și potențial descurajantă. Ce vreau să spun? Ei bine, potențial 

înșelătoare prin faptul că, dacă vă răsfățați natura carnală și îi mulțumiți apetitul pervertit, 

deoarece caracterul, mintea, se adaptează treptat doar la aceasta, puteți fi păcălit să credeți că 

nu sunteți afectat negativ de ceea ce vă hrăniți mintea. Auzi de ce încerc să te previn aici? Poți 

crede că nu are un efect negativ asupra ta. De ce? Deoarece schimbarea este lentă, adaptarea 

este treptată, dar este sigură. Prin lege, determinați caracterul pe care îl veți dezvolta prin ceea 

ce vă hrăniți mintea. Chiar dacă nu veți fi conștienți de schimbări dramatice, radicale. Este 

treptat. 

Natura graduală a schimbării poate fi, de asemenea, descurajantă. Cum așa? Ei bine, 

când hotărâți, pentru dragostea lui Hristos, să vă schimbați dieta mentală și începeți să refuzați 

să vă hrăniți omul vechi cu orice – nu purtați grijă de firea pământească {Rom 13:14} - și 

decideți să vă hrăniți conștiincios omul spiritual cu ce poftește și cu ce are nevoie, vei fi 

conștient de schimbarea rapidă și radicală în asemănarea cu caracterul lui Hristos? Nu. De fapt, 

schimbările vor fi dureros de încete și poate fi chiar tentant să crezi că nu faci deloc progrese și 

poate deveni descurajant, nu-i așa? Dar te rog, nu te descuraja. Continuați să vă hrăniți 

conștiincios mintea cu mâncare spirituală și vă promit că se va spiritualiza, sfinți, va face ca 

Hristos să fie caracterul vostru. O să facă asta. 

Acum, în lumina acestui principiu, cu ce nu ar trebui să ne hrănim mintea? Vreau să 

încep cu o analiză la ceea ce nu ar trebui să ne hrănim mintea și apoi mâine dimineață vom 

arunca o privire la ceea ce ar trebui să ne hrănim mintea. Având în vedere faptul că dieta mentală 

determină direct caracterul, cu ce nu ar trebui să ne hrănim mintea? Nu ar trebui să permitem 

să ne programăm creierul prin simțuri, în special ochii noștri. Ascultați angajamentul lui David, 
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legământul său cu Dumnezeu și vă rog, dragilor, să recunoașteți că este demn de imitat. Psalmul 

101:3-4, ”Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;” Amin? ”Nu voi pune nimic rău 

înaintea ochilor mei”. Având în vedere faptul că privind suntem schimbați {RH, 6 

decembrie 1881 alin. 15}, în lumina faptului că ceea ce ne hrănim mintea, ne determină în mod 

direct caracterul, cât de important este să nu punem nimic rău înaintea ochilor noștri; și, vă rog 

să observați, dacă facem legământ cu Dumnezeu să facem acest lucru și, prin puterea Lui, într-

adevăr refuzăm să punem ceva rău înaintea ochilor noștri, care vor fi avantajele pe care le vom 

experimenta? Urmează. 

Numărul unu: ”Urăsc purtarea păcătoșilor”. {Ps 101:3} Cum funcționează asta? Ei 

bine, te rog să știi că expunerea la răutate te desensibilizează la ofensarea ei. Acesta este un 

principiu psihologic inevitabil. Expunerea la răutate te desensibilizează la ofensarea ei. Deci, 

dacă așezi ceea ce este rău înaintea ochilor tăi, nu-l vei urî. De fapt, dacă vei continua să așezi 

ceea ce este rău în fața ochilor tăi, vei ajunge să-l îmbrățișezi și să-l iubești. Deci, cum vei 

ajunge să urăști purtarea păcătoșilor? Să urăști lucrările răutății? Trebuie să vă hotărâți să nu 

puneți nimic rău în fața ochilor voștri, pentru ca prin Duhul Sfânt să fiți resensibilizați la 

ofensarea sa. Ai văzut asta? Și vei ajunge atunci prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului 

Sfânt, să urăști faptele răutății, să urăști purtarea păcătoșilor. Dar trebuie să colaborați cu Duhul 

Sfânt în acel proces de resensibilizare, determinând să nu puneți nimic rău în fața ochilor voștri. 

Este clar? 

Observați ce va mai experimenta David, iar noi vom experimenta dacă hotărâm să nu 

punem nimic rău înaintea ochilor noștri. ”Ea nu se va lipi de mine.” {Ps 101:3} Ceea ce 

privim este ceea ce ne captează atenția și, dacă continuăm să o privim, capătă o atenție tiranică 

în mintea noastră, iar singurul mod în care putem rupe această deținere este, prin harul lui 

Dumnezeu, să nu punem nimic rău înaintea ochilor noștri. Atunci și numai atunci nu se va 

lipi de noi. 

Observați un alt beneficiu, versetul 4: ”Inima stricată se va depărta de mine; nu 

vreau să cunosc pe cel rău.” Acum este evident. Starea inimii este direct determinată de modul 

în care o hrănim, cum o programăm. Deci, dacă hotărâm să nu punem nimic rău în fața 

ochilor noștri, o inimă perversă va pleca de la noi și nu vom cunoaște răutatea. Vedeți 

acolo relațiile cauză-efect? Binecuvântări extraordinare, dar toate pot fi ale noastre numai atunci 

când noi, prin harul lui Dumnezeu, hotărâm să nu punem nimic rău în fața ochilor noștri, 

nimic rău în fața ochilor noștri. 

Observați ce spune Iov în acest sens: ”De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, 

de mi-a urmat inima ochii...” {Iov 31:7} Nu este interesant? Inima noastră ne urmează 

ochii. De ce? Pentru că inima funcționează pe baza modului în care o programăm cu ochii 

noștri; și dacă privești ceea ce este ticălos, ceea ce este trupesc, ceea ce este lumesc, ceea ce 

este rău, inima ta va urma după aceea și va fi direct afectată negativ. 

Mărturii, Volumul 2, pagina 561: ”Va trebui să devii un paznic al ochilor...” Ce 

este un paznic? - un paznic care este mereu de serviciu. Amin? ”Va trebui să devii un paznic 

al ochilor, urechilor și al tuturor simțămintelor tale, dacă vrei să-ți stăpânești mintea spre 

a-ți împiedica gândurile amăgitoare și corupte șă-ți păteze sufletul tău. Numai puterea 

harului poate îndeplini această lucrare, cea mai de dorit.” O, prieteni, este atât de imperativ 

pentru noi să stabilim o pază asupra tuturor căilor sufletului și anume ochii, urechile și celelalte 

simțuri. Dar mai ales ochii și urechile sunt căile prin care mintea este programată cel mai direct. 

Observați ce trebuie să ne spună Petru în această privință. 1 Petru 1:13-16, ”De aceea, 

încingeți-vă coapsele minții voastre”. Pauză. Știi, asta s-a pierdut pentru noi în cultura noastră 

occidentală, dar pentru cei cărora Petru le-a scris acest lucru, au înțeles exact ce spunea el. 

”Încingeți-vă coapsele minții.” Vedeți, în vremurile biblice, bărbații purtau haine destul de 
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largi și lungi și, dacă trebuiau să ajungă din punctul A în punctul B, mai ales dacă trebuiau să 

ajungă acolo în grabă, ce trebuiau să facă pentru a nu se împiedica? Au fost nevoiți să ia haina 

respectivă și să o înfășoare strâns în jurul coapselor și să o înfigă și apoi ei ar putea continua în 

siguranță. Dacă ar pleca, dacă ar bate, ar putea fi prins cu ușurință de o piatră sau un băț sau o 

ramură sau o tufă de spini și ar avea probleme. Petru ne spune prietenilor că trebuie să ne luăm 

gândurile și să le înfășurăm în jurul lui Isus Hristos, dacă vrem să nu ne împiedicăm în drumul 

nostru spre semn. ”De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată 

nădejdea în harul, care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 14 Ca nişte copii 

ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi 

în neştiinţă. 15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea 

voastră. 16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.{Lev 11:45} 

Și dragilor, amintiți-vă, dacă vom fi sfinți, unde trebuie să fim sfinți? Ei bine, unde 

suntem? ”Ca unul care-și face socotelile în suflet.” {Prov 23:7} Deci, pentru a fi sfinți, trebuie 

să fim sfinți în minte. Acesta este motivul pentru care este imperativ să încingem coapsele 

minții dacă vom fi sfinți. Trebuie să ne stăpânim gândurile. Trebuie să aducem fiecare gând rob 

ascultării de Hristos dacă vom fi cu adevărat sfinți. 

Faptele Apostolilor, pagina 518, comentând acest pasaj. ”Cuvintele apostolului au 

fost scrise pentru învățătura credincioșilor din toate veacurile, și ele au o deosebită 

însemnătate pentru aceia care trăiesc în vremea când „sfârșitul tuturor lucrurilor este 

aproape”. {1 Pet 4:7} Cine sunt aceia, dragilor? Aceia suntem noi. Citind mai departe: 

”Apostolul a căutat să-i învețe pe credincioși cât de important este să-ți ții mintea în frâu 

ca să nu rătăcească, ocupându-se de subiecte neîngăduite sau să-și irosească puterile cu 

teme ușuratice. Cei care nu vor să ajungă pradă amăgirilor lui Satana trebuie să păzească 

bine intrările sufletului; ei trebuie să se ferească a citi, a vedea sau a auzi ceva care ar da 

naștere la gânduri necurate.” Trebuie să recitesc asta. ”Ei trebuie să se ferească a citi, a 

vedea sau a auzi ceva care ar da naștere la gânduri necurate. Mintea nu trebuie lăsată să 

se oprească la întâmplare asupra oricărui subiect pe care vrăjmașul sufletelor l-ar sugera. 

Inima trebuie să fie în mod credincios străjuită căci, de nu, răutățile din afară vor trezi 

răutățile dinăuntru și sufletul va rătăci în întuneric. „Încingeți-vă coapsele minții 

voastre”, scria Petru, „fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la 

arătarea lui Isus Hristos... Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când 

erați în neștiință. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată 

purtarea voastră. Căci este scris: <Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt>”. 

O, prieteni, de ce aceste cuvinte, aceste cuvinte ale lui Petru, de ce au o semnificație 

specială pentru cei care trăiesc în momentul sfârșitului? Când ”sfârșitul tuturor lucrurilor 

este aproape”? {1 Pet 4:7} De ce? Ascultați următoarea afirmație și aflați răspunsul la această 

întrebare. Sabbath School Worker, 1 iulie 1894: ”Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul 

istoriei pământului, Satana își dublează eforturile de a-și arunca umbra infernală peste 

noi, pentru a ne determina să ne îndepărtăm ochii de Hristos”. El ce? Își dublează eforturile. 

”Dacă ne poate împiedica să-L privim pe Isus, vom fi biruiți; dar nu trebuie să-i permitem 

să facă acest lucru; căci „noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava 

Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 

Domnului” {2 Cor 3:18} Care este slava Domnului? ... Slava lui Dumnezeu este caracterul 

Său și ni se manifestă în Hristos. Prin urmare, prin privirea lui Hristos, prin contemplarea 

caracterului Său prin învățarea lecțiilor Sale, prin ascultarea cuvintelor Sale, ne 

transformăm în asemănarea Lui ... contemplând bunătatea, mila și iubirea lui Dumnezeu, 

ne transformăm în caracter. Isus a spus: ”Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, 

pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una.” {Ioan 17:22} Pe cel care îl primește pe 

Hristos, a răsărit slava Domnului, a strălucit Soarele Dreptății și răsărind din starea sa 
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joasă și lumească, credinciosul reflectă lumina slavei lui Hristos. Pe măsură ce se uită 

continuu la Isus și contemplă frumusețea Sa, el se transformă din ce în ce mai mult în 

copilul luminii.” 

O frumoasă sinteză a multor lucruri pe care le-am studiat în cadrul seminarului nostru. 

Și este exact pentru că Satana știe că Isus vine în curând și că, dacă noi, ca popor, vom 

fi martori eficienți pentru Rege în aceste ore de închidere ale istoriei pământului și vom fi 

cetățeni potriviți pentru Împărăție, noi trebuie să avem caracterul lui Hristos; și știe că singurul 

mod în care cineva va avea un caracter asemănător lui Hristos este prin privirea slavei 

Domnului, caracterul lui Dumnezeu așa cum este revelat în Hristos; și astfel își redobândește 

eforturile de a veni cu orice și tot ce poate pentru a împiedica oamenii să-L vadă pe Hristos; și 

a făcut asta în lume astăzi, dragilor, nu-i așa? Absolut. Este absolut uimitor toate gunoaiele 

disponibile acolo, toate lucrurile care tind să abată atenția de la Isus; și mă gândesc mai ales la 

computer, internet și jocuri pe computer. Este absolut înspăimântător cât de mult timp este irosit 

privind aceste lucruri; și dragilor, nu numai în lume se face asta. Asta se face în propria noastră 

iubită biserică. 

Este uimitor pentru mine cât de aproape toată lumea este conectată în aceste zile. Ai 

observat asta? Au căști sau urechi. Călătoresc mult și toată lumea este conectată. Sau au un 

telefon mobil și vorbesc. Sau au ... Cum numiți chestia aia mică a computerului? {Blackberry} 

Și joacă niște jocuri pe computer. Îl văd tot timpul. Mintea lor a fost complet absorbită de ceea 

ce este lumesc. 

Acum, după ce am spus acest lucru, probabil că trebuie să vă avertizez că, dacă m-ați 

vedea la aeroport, m-ați vedea cu iPod-ul meu și cu căștile; și s-ar putea să fiți tentați să spuneți: 

”El sigur nu practică ceea ce predică”. Dar tu vii la mine și îți voi da căștile. Ascult Scriptura. 

Vedeți, prieteni, am o pasiune de a răscumpăra timpul. {Efs 5:16} Ești cu mine în această 

privință? Nu ne mai rămâne mult și nu vreau să pierd un moment, așa că de ce să nu folosim 

tehnologia și să o facem o binecuvântare? Are sens? Sigur că da. Am și Spiritul Profeției pe 

iPod-ul meu și îmi hrănesc mintea cu hrană spirituală și sunt complet acordat lumii și este o 

binecuvântare extraordinară, o binecuvântare extraordinară. Vă rog să vă feriți de tactica 

inamicului în aceste ore ale sfârșitului. Te rog, fii atent. 

Educație creștină, pagina 57: ”Umpleți toată inima cu cuvintele lui Dumnezeu...” 

Amin? ”Corpurile noastre sunt construite din ceea ce mâncăm și bem; și la fel ca în 

economia naturală, la fel și în economia spirituală, la ceea ce medităm va da ton și putere 

naturii noastre spirituale.” Vedeți, adevărul acela, ”suntem ceea ce mâncăm”, se aplică nu 

numai în dieta fizică, se aplică în special și mai ales la dieta mentală, dieta spirituală: ”Tu ești 

ceea ce mănânci”. Ceea ce vă hrăniți mintea vă face ceea ce sunteți, dragilor. Vă rog să hotărâți 

nu numai să nu purtați grijă de firea pământească {Rom 13:14}, ci hotărâți să purtați grijă 

de Duh. Amin? Să cauți cu sârguință, în mod deliberat, conștiincios, perseverent fiecare 

moment pentru a-l hrăni pe omul tău spiritual cu acea hrană de care are atât de mare nevoie 

dacă vrea să se dezvolte. 

Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 108: ”Mintea trebuie hrănită cu mâncare 

curată dacă inima este curată”. Vrei o inimă curată? Dragilor, trebuie să ai o inimă curată 

dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu. ”Ferice de cei cu inima curată, căci vor vedea pe 

Dumnezeu”. {Mat 5:8} Dar cum vei avea o inimă curată? Trebuie să-ți hrănești mintea cu 

mâncare curată; trebuie să-ți hrănești mintea cu mâncare curată. Acum, lasă-mă să te previn. 

Nu este o sarcină ușoară schimbarea obiceiurilor alimentare mentale. De fapt, este probabil 

chiar mai greu decât este să schimbi obiceiurile alimentare fizice și asta este destul de greu. 

Sunteți cu mine? Apropo, există paralele directe. Dacă ați cultivat un gust pentru mâncare 

nedorită ... Acum am încetat să predicăm și am început să ne amestecăm aici, nu-i așa? Dacă 
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ați cultivat foamea și setea, pofta de McDonald's, mâncare nesănătoasă și apoi veți fi condamnat 

că trebuie să mâncați alimente sănătoase și decideți să faceți schimbarea; ce gust are mâncarea 

sănătoasă pentru tine la început? Destul de fad, destul de neinteresant. De ce? Pentru că ți-ai 

antrenat papilele gustative pentru a pofti aromele și condimentele extrem de stimulante și ai 

ajuns să iubești toate grăsimile, grăsimile concentrate și condimentele concentrate dulci ale 

mâncării procesate nesănătoase. Tu ai te-ai antrenat să poftești asta; papilele tale gustative vor 

asta; și atunci când începi să mănânci alimente simple și sănătoase, papilele tale gustative spun: 

”Aaah, hai, nu te aștepți să ne bucurăm de asta, nu-i așa?” Și binecuvântați-vă inimile, nu o 

veți face pentru o vreme, dar vă rog să luați curaj. Dacă stai acolo, te poți reeduca. De fapt, vă 

puteți reeduca papilele gustative pentru a pofti și a vă bucura de arome simple, naturale. De 

fapt, vă promit că, dacă stați acolo, veți ajunge să vă bucurați de mâncare sănătoasă mult mai 

mult decât v-ați obișnuit vreodată cu mâncare nesănătoasă. Știu din experiența personală; pot 

depune mărturie. Mult mai mult decât v-ați bucurat vreodată de mâncare nesănătoasă. Și sunt 

aici să vă spun că este și mult mai satisfăcător; și asta este valabil direct pentru dieta ta mentală, 

toate acestea. Trebuie să fac cererea? 

Când începeți să vă hrăniți mintea cu ceea ce are cu adevărat nevoie, va avea un gust 

îngrozitor de palid pentru paleta mentală și nu vă veți bucura cu adevărat; dar binecuvântează-

ți inimile, stai acolo. Continuați să nu purtați grijă de firea pământească. Pentru că vezi, dacă 

recurgi vreodată la mâncare nesănătoasă, ce faci cu paleta ta firească? Îl reeducați instantaneu 

și îl întăriți. Așadar, nu purtați grijă de firea pământească. Nu hrăniți nimic omului vostru 

carnal și continuați să-l hrăniți pe omul spiritual și vă promit că veți ajunge să vă bucurați de 

mult mai mult decât v-ați bucurat vreodată de mâncare nesănătoasă. 

Acum, în ceea ce privește factorul de satisfacție, observați acest lucru. Mica 6:14, ”Vei 

mânca, și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine;” Dacă ne hrănim mintea cu 

mâncare trupească, mâncăm, dar nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți. Suntem încă goi. 

Dar e trist că atât de mulți oameni își hrănesc atât de frenetic mintea trupească, încât nici măcar 

nu știu sau nu-și dau seama că nu sunt mulțumiți; și uneori este nevoie de o criză pentru a-i 

aduce la asta. Vă amintiți parabola? Luca 15:17, ”Și-a venit în fire” Acesta este fiul risipitor. 

”...el a spus: ”Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici!” 

Vedeți, el s-a hrănit cu tot ce era carnal, dar tot îi era foame. Dumnezeu să ne ajute să 

recunoaștem că suntem cu adevărat flămânzi, chiar dacă ne hrănim cu mâncare trupească și 

Dumnezeu să ne ajute să venim la Isus și să primim mâncare adevărată. 

Ioan 6:35, ”Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi 

niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” Amin? O, fratele meu, sora mea, vă 

rog să gustați: ”Gustați și vedeți ce bun este Domnul!”. {Ps 34:8} ”Gustați și vedeți ce bun 

este Domnul”. Determinați-vă să nu mai hrăniți omul vostru carnal. Începeți să vă hrăniți cu 

Cuvântul lui Dumnezeu și vă promit că va fi cea mai plăcută și satisfăcătoare dietă mentală pe 

care ați cunoscut-o vreodată. Să ne ridicăm. 

Tată din ceruri, Te rog, ajută-ne să înțelegem importanța de a face alegeri corecte în 

ceea ce privește hrana minții; și pe măsură ce avansăm în acest studiu, ajută-ne să identificăm 

una dintre cele mai dăunătoare surse de dietă mentală care a cauzat mai mult rău poporului 

Tău decât orice altceva. Te rog, Doamne, dă-ne o inimă deschisă și un spirit învățabil pe 

măsură ce continuăm acest studiu. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Isus. Amin. 
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