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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.” 

Îmi plac cuvintele aduse acelui cântec simplu: ”Întoarce-ți ochii asupra lui Isus, 

privește fața Sa minunată și lucrurile pământului se vor întuneca ciudat în lumina slavei și 

harului Său”. Atât de mult adevăr acolo. Pe măsură ce devenim din ce în ce mai îndrăgostiți de 

slavă, caracterul lui Dumnezeu, așa cum a fost revelat în fața lui Isus, devenim din ce în ce mai 

puțin îndrăgostiți de lucrurile acestei lumi, până când acestea devin atât de ciudat de slabe, încât 

nici măcar nu ne mai atrag. Amin? Dar așa cum v-am avertizat anterior, trebuie să vă avertizez 

din nou, în acest context, în special al studiului nostru. Dacă vă îndreptați ochii spre lucrurile 

acestei lumi, veți deveni din ce în ce mai îndrăgostiți de ele. Și fața lui Isus va deveni ciudat de 

slabă până când în sfârșit nu va mai fi deloc atrăgătoare. Și exact asta încearcă diavolul. Vedeți, 

diavolul știe cât de extrem de atractiv este Isus și face absolut tot ce poate pentru a ne împiedica 

să descoperim acea atractivitate care ne face să fim atrași de El. Vă rog să nu-l lăsați să 

reușească, prieteni. 

Trebuie să vă împărtășesc ceva în acest studiu care este o povară imensă pentru mine; 

A fost o povară de ani de zile. Este o povară specială din cauza propriei mele experiențe 

personale și pentru că am văzut că sunt mulți alții care au fost la fel de negativ afectați ca și 

mine. Pe măsură ce am ajuns să văd slava și așa cum am ajuns să recunosc cât de absolut, fără 

egal, este frumosul Isus și pe măsură ce am experimentat din ce în ce mai mult o dragoste și o 

adorare crescândă pentru El și o dezamăgire proporțională cu orice oferă această lume, m-am 

întrebat de ce mi-a luat atât de mult timp să intru în acest tip de relație cu El și să am acest gen 

de experiență cu El. Și am ajuns să recunosc care este motivul. 

Dragilor, vă rog să mă iertați dacă devin un pic pasionat în acest studiu. De fapt, s-ar 

putea să par supărat, dar vreau să vă asigur că nu sunt; sunt doar serios. Dar mă enervez și sper 

să fie o indignare dreaptă, când văd cât de multă pagubă a provocat inamicul printre noi, ca 

popor, prin intermediul celor mai mortale dintre toate armele sale din întregul său arsenal. Poate 

că ați ghicit deja despre ce voi vorbi. 

Înainte de a continua, vreau să vă rugați cu stăruință ca Domnul să mă ajute să prezint 

adevărul cu claritate, ca să poată convinge conștiințele care trebuie să fie convinse, să convingă 

mințile care trebuie să fie convinse, să capteze inimile care trebuie să fie captate, și să 

cucerească voințele care trebuie cucerite și să convertească viețile care trebuie convertite. 

Haideți să ne rugăm cu sinceritate pentru revărsarea Duhului Sfânt, nu numai asupra mea, ca să 

pot spune adevărul și numai adevărul, în puterea Duhului Adevărului și în numele Aceluia care 

este Adevărul, ci pentru ca tu să fii dispus să primești adevărul și să fii eliberat și sfințit de 

adevăr. Nu cunosc practicile personale ale nimănui aici, ceea ce este un avantaj, pentru că pot 

vorbi foarte clar și nimeni nu se poate gândi că mă iau de x sau y, pentru că nu știu unde vă 

aflați în zona în care mă voi adresa. Dar dragilor, vă rog, din nou, să nu vă supărați că vorbesc 

la fel de sincer și la fel de direct pe cât trebuie să vorbesc despre această problemă; o fac pentru 

că te iubesc. Și chiar dacă nu voi câștiga niciun concurs de popularitate pentru că am împărtășit 
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ceea ce voi împărtăși, este în regulă. E bine; nu sunt aici pentru a câștiga concursuri de 

popularitate. Sunt aici pentru a vă spune ce trebuie să auziți, dacă vreți sau nu să-L primiți. Să 

ne rugăm. 

Tată din ceruri, Te rog să Te ocupi de tot ce se spune și se face în această oră 

următoare. Fă-mă să spun adevărul; fă-mă să spun tot ce vrei să spun. Dă-mi voie să o spun 

așa cum vrei tu să o spun, chiar dacă ar putea supăra publicul. Te rog, Părinte, ajută-mă să 

iubesc suficient de mult acești frați și aceste surori astfel încât să vorbesc foarte sincer și direct 

cu privire la unul dintre instrumentele cele mai reușite ale diavolului, care ne împiedică să 

devenim fie martori eficienți pentru rege, fie cetățeni potriviți pentru Regat. Oferă fiecăruia un 

spirit de învățătură și, dacă este nevoie să facă schimbări în aceste domenii, Te rog, pentru 

dragostea lui Hristos, să fie dispuși să facă acest lucru. Aceasta este rugăciunea mea în numele 

lui Isus. Amin. 

Adresăm problema dietei mentale. Am ajuns să recunoaștem că hrana minții determină 

direct caracterul pe care îl dezvoltăm. Sau folosind afirmația sau textul mai familiar, ”Privind, 

suntem schimbați, schimbați în asemănarea a ceea ce privim.” {ST, 31 martie 1887 alin. 

12} Acesta este un truism care se bazează pe textul nostru cheie pentru întregul seminar, 2 

Corinteni 3:18, ”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.” În 

lumina acestui fapt, trebuie să decidem împreună cu David să ”nu punem nimic rău înaintea 

ochilor noștri”. {Ps 101:3} 

Dar dragilor, dacă vrem cu adevărat să experimentăm renașterea ca popor ... Și vrem să 

trăim renașterea ca popor, nu-i așa? Dacă vrem cu adevărat să experimentăm renașterea ca 

popor, nu numai că trebuie să ne hotărâm să nu punem nimic rău în fața ochilor noștri, 

trebuie să facem un pas mai departe. Psalmul 119: 37, ”Abate-mi ochii de la vederea 

lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta!” Amin? Vrei să fii reînviat? {Da} Atunci, prin 

harul lui Dumnezeu, trebuie să determinați nu numai să nu puneți nimic rău în fața ochilor 

voștri, ci trebuie să vă hotărâți să vă abateți ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Și dragilor, 

problema pe care trebuie să o abordez, dacă nu este rea, este cel puțin, aproape fără excepție, 

lipsită de valoare. 

Ce trebuie să adresez? Televiziune, videoclipuri, acum DVD-uri, filme, jocuri video, 

muzică - da, dar mai ales televiziune, DVD-uri și filme. 

Dragi prieteni, am fost ... Binecuvântați-vă inimile, unii dintre voi își amintesc acest 

lucru. Am fost un popor care nu mergea la film. Am fost așa; obișnuiam să fim cunoscuți așa. 

Îmi amintesc în copilărie, când călătoream pe o navă care mergea în misiune împreună cu 

părinții mei, unul dintre marinari m-a întrebat ce am făcut pentru a ne distra. Și când a descoperit 

că nu dansez și nu petreceam și nu mergeam la filme, îmi amintesc că era absolut nedumerit. 

El a spus: ”Omule, nu te distrezi deloc, nu-i așa?” Am fost un popor care pur și simplu nu 

mergea la filme. Acum este o excepție rară să găsești un adventist de ziua a șaptea care să nu 

meargă la filme. 

Ce s-a întâmplat? Ei bine, diavolul a scos o cascadorie incredibil de subtilă. A reușit să 

inventeze un cinematograf pe care să-l putem aduce în sufrageria noastră. Se numește 

televiziune. Și pentru mulți dintre voi, cu părul de culoarea părului meu, a fost inventat în timpul 

vieții voastre. Și mulți dintre noi nu au primit unul, dar mulți da. Nu aveam unul pentru că eram 

în misiune, dar când am venit acasă, am primit unul - alb-negru; îmi amintesc foarte bine. Și 

am fost imediat absolut fascinat, fascinat de televizor. Vedeți, binecuvântați-vă inimile, motivul 

pentru care cred această problemă - permiteți-mi să fiu direct cu voi și sincer - este pentru că 

provin din dependență. Sunt un fost dependent de televiziune, video și filme. Urăsc să 

mărturisesc asta, dar trebuie. Și știu ceea ce vorbesc și efectul devastator al acestui tip de dietă 
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mentală asupra experienței creștine a cuiva. Și la o vârstă foarte fragedă, am devenit dependent 

de televizor. Când eram în casa părinților mei, meniul televizorului meu era monitorizat destul 

de strict. Dar, desigur, nu am fost întotdeauna acasă la părinții mei. Și acea dorință care a fost 

întărită și că dependența care a fost stabilită avea nevoie de hrană. Și am constatat că există 

unele interesante lucruri de urmărit când nu eram sub ochii vigilenți ai părinților mei și avea un 

efect negativ asupra mea. 

Nu sunt singur. Sunt mulți dintre voi care au avut, probabil, experiențe similare. Odată 

cu trecerea timpului, pe măsură ce au apărut noi generații și tot mai mulți adventiști aveau 

televizoare în sufragerie și, de îndată ce apunea soarele sâmbătă seara, scoteau floricelele și 

porneau televizorul sâmbătă seara la filme, mulți dintre tinerii noștri au început să întrebe: ”Ei 

bine, dacă este bine să-l urmăriți aici, de ce nu este bine să-l urmăriți acolo, la teatru?” Și ne-

am cam blocat, ne-am limpezit vocile și am spus: ”Ei bine, atmosferă proastă acolo jos la 

teatru: fumători și oameni răi și ...” Și ne-a lipsit total ideea și care este ideea? ”Privind 

suntem schimbați.” Nu-mi pasă unde o privești, ești schimbat în asemănarea a ceea ce 

privești. Și dragilor, acei copii raționali au decis că, dacă este în regulă să-l urmărească în 

sufragerie, trebuie să fie ok să-l urmărească și la cinema. Și acum, practic toți o fac; practic toți 

o fac. Și nu doar că ne uităm acum la televizor, avem aceste playere DVD și păstrăm afacerea 

de închiriere finanțată prin închirierea DVD-urilor, introducerea lor și vizionarea lor. 

Întrebare: Dacă ne hrănim mintea cu un fel de dietă mentală, din ce meniu ne hrănim? 

Meniul pe care l-am primit când l-am întrebat pe omul carnal ce-i place? Sau meniul pe care l-

am enumerat când l-am întrebat pe omul spiritual ce-i place? Care meniu? Care meniu este? 

Știi că este carnal. Știi că este carnal; nicio persoană rațională nu poate argumenta împotriva 

acestui lucru. Dacă aveți vreo ezitare în acest sens, trebuie să vă puneți această întrebare: Care 

este întregul scop al producției de televiziune și video? Producție de film? Este să câștigi bani, 

nu? Acum, dacă vrei să îi faci pe oameni să plătească pentru a urmări ceea ce ai produs, trebuie 

să produci ceva care să le placă. Suntem cu toții împreună? Adică este destul de clar. Urmează 

să le oferi ceea ce este în meniul spiritual? ”Firea pământească este vrăjmășie împotriva lui 

Dumnezeu” {Rom 8:7}, astfel încât orice lucru spiritual, lor nu le va plăcea. Și cu siguranță nu 

vor cumpăra un bilet pentru a-l urmări. Și dacă îl pui la televizor, uită de ratingurile Nielsen. Și 

nu veți putea să vindeți niciun timp de publicitate, deoarece nimeni nu o va urmări. Deci, ce 

trebuie să faci? Trebuie să oferi majorității masive neconvertite a acestei populații ceea ce 

tânjește în mod natural, și anume gunoi firesc: ceea ce satisface pofta firii pământești, pofta 

ochilor și lăudăroșenia vieții. {1 In 2:16} 

Și dragilor, dacă tu și cu mine – ascultați-mă - dacă tu și cu mine suntem așezați în fața 

acelor ecrane, hrănindu-ne mintea cu astfel de lucruri, prin lege, transformăm caracterele 

noastre în caractere firești. ”Ești ceea ce mănânci.” Devii ceea ce privești; este o lege. 

Funcționează indiferent dacă vă place sau nu, indiferent dacă credeți sau nu. Devii ca ceea ce 

privești; nu există scăpare. Și dacă ne hrănim mintea cu acest tip de dietă mentală, cu siguranță 

nu suntem schimbați din slavă în slavă {2 Cor 3:18}, suntem schimbați de la degradare la 

degradare, în asemănarea cu caracterul lui Satana, în timp ce menține o fațadă destul de bună, 

rutina mormântului văruit {Mat 23:27}. 

Trebuie să vă citesc o declarație. O vom dezlipi frază cu frază, pentru că este atât de 

profundă. Spiritul Profetic ne oferă multe sfaturi în privința televiziunii, videoclipurilor și 

filmelor. Spui: ”Este imposibil, ea a murit cu mult înainte de a fi inventat”. Ei bine, da, este 

adevărat, dar sfatul pe care îl dă ea despre distracțiile teatrale este direct aplicabil. Ai auzit ce 

am spus? Este direct aplicabil și nimeni nu poate argumenta în mod inteligent împotriva acestui 

lucru. Vedeți, amuzamentul teatral din zilele ei a fost versiunea relativ benignă, neofită, a celei 

care a devenit o artă și o știință sofisticată în arsenalul diavolului împotriva poporului lui 

Dumnezeu. Ascultați afirmația ei; se găsește în Căminul Adventist, pagina 516. ”Nu există 
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în țara noastră influență mai puternică pentru a otrăvi imaginația... decât reprezentațiile 

teatrale.” Dragilor, vedeți, vă rog să înțelegeți că nu vorbim doar despre una dintre mai multe 

influențe negative. Există mai multe, dar acesta este unic. Aceasta este cea mai puternică armă 

din arsenalul diavolului. Acesta este pe primul loc. Acesta este motivul pentru care trebuie să 

abordez acest lucru. ”Nu există în țara noastră influență mai puternică pentru a otrăvi 

imaginația... decât reprezentațiile teatrale.” 

Pauză: ce este imaginația? Amintiți-vă, creștinul are o datorie. El are obligația de a 

controla gândurile și imaginațiile. {AH 334.4} Amintiți-vă, am studiat deja acest lucru. Ce 

este imaginația? Imaginația este recenzia creativă a imaginilor înregistrate anterior în minte. Ai 

prins asta? Vreau să repet asta. Ce este imaginația? Este recenzia creativă a imaginilor 

înregistrate anterior în minte. Vedeți, mintea dvs. este o bază de date incredibilă. Și tot ceea ce 

îți pui în minte prin simțuri, este înregistrat permanent acolo. Ce este? Înregistrat permanent 

acolo. Acum, ne lipsește puțin energia electrică, deci nu o putem aduce. Nu avem rechemări 

totale, dar totul este acolo. Totul este acolo. Au făcut studii neurologice fascinante, unde 

scufundă o sondă electronică în porțiunea de memorie a creierului și vă oferă un stimul ușor. 

Și, prin urmare, puteți să vă amintiți lucrurile care s-au întâmplat în trecutul îndepărtat până în 

cele mai mici detalii. Se numește curent de conștiință. E de parcă retrăiești momentul. Totul 

este înregistrat, totul este acolo; totul este acolo. 

Cine crezi că știe asta? Satana. Și dragilor, el caută absolut cu pasiune să ne otrăvească 

mintea stocând tot felul de gunoi carnal, lumesc, nepotrivit în acea bază de date și, prin urmare, 

să ne otrăvească imaginația, să o spurce. Oh, ce aș face, ce aș da pentru a putea intra acolo și a 

șterge unele dintre aceste benzi, dar nu pot. Este înregistrat permanent. Nu știu despre tine, dar 

sunt momente în care inamicul mă poate ispiti chiar din memoria mea și numai din memoria 

mea. Ați experimentat vreodată asta? Se poate întâmpla în cele mai neașteptate locuri și în cele 

mai neașteptate momente. Puteți fi în biserică și dintr-o dată o imagine va ieși din memorie și 

veți fi atrași și ademeniți. {Iac 1:14} Oh, ce n-aș face pentru a putea șterge unele dintre aceste 

benzi. Dar nu pot, este înregistrat permanent. Dar lăudați-l pe Dumnezeu ce pot să fac - și pentru 

dragostea lui Hristos învăț să fac din ce în ce mai instantaneu și mai consecvent - este primul 

moment în care imaginea vine pe ecranul conștient al vieții gândite, spun: ”Nu, eu Îl aleg pe 

Isus.” Și nimeni din această cameră nu știe de câte ori trebuie să facă acest lucru din cauza 

cooperării cu inamicul de atâția ani în care a aruncat gunoi în minte. Sunt cât se poate de sincer 

cu tine. Mă expun ție, dar unii dintre voi se pot identifica cu acest lucru. 

Dragilor, ascultați-mă: cine este responsabil pentru modul în care baza de date se 

programează în viața copiilor noștri înainte ca aceștia să fie suficient de în vârstă și suficient de 

înțelepți pentru a lua decizii înțelepte? Cine este responsabil? Părinții, noi suntem. Mă tem 

pentru părinți în Ziua Judecății care vor trebui să descopere că copiii lor nu sunt apți de cetățenie 

în cer, deoarece i-au crescut în fața televizorului, pentru că a fost o babysitter atât de excelentă 

și convenabilă. Frate, soră, tipul de gunoi care se presupune că este în zilele noastre pentru copii 

este absolut înspăimântător. Desenele animate sunt evident demonice și oribil de violente. 

Desene animate - pentru copii! Iar inamicul pregătește o generație care va fi absolut lipsită chiar 

de vestigiile compasiunii. Și vor fi gata să iasă și să-și vâneze semenii ca niște animale și să-i 

omoare fără măcar o urmă de remușcare și știm din profeție că asta se va întâmpla. 

{Apocalipsa 6:11; 5M 451.2} Diavolul trebuie lucreze asupra psihicului uman înainte de a-i 

pune pe oameni într-o poziție care să facă asta. 

Vedeți, în primul război mondial, au trebuit să lucreze din greu pentru ca soldații noștri 

să ia în considerare chiar împușcarea cuiva. Ei aveau o aversiune naturală față de aceasta, așa 

cum ar trebui să aibă orice ființă umană care are vestigii ale imaginii lui Dumnezeu, o aversiune 

naturală față de aceasta. Deci, ce au trebuit să facă? Ei au trebuit să-i antreneze, să-i antreneze 

pentru a-i determina să apese pe trăgaci și să ia viața unei alte ființe umane. În al doilea război 
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mondial, a fost mult mai ușor; unele lucruri se schimbaseră. Dar a fost totuși dur. Apoi a venit 

Vietnamul și a fost mai ușor. Și au dezvoltat aceste jocuri pe calculator în care împușcau 

oamenii în realitate virtuală. Apropo, am vorbit cu unul dintre bărbații care este un sergent 

pensionar și implicat în instruirea soldaților. El a spus: ”Steve, jocurile pe calculator pe care 

le au acum sunt mult mai grafice, violente și mai realiste decât lucrurile pe care le-am folosit 

pentru a-i instrui pe soldați să meargă și să omoare inamicul”. Și astăzi, este dificil să îi faci 

pe soldați să ia o armă și să tragă în cineva? Nu, ei își doresc. De fapt, există mercenari care 

aleargă în jurul lumii în căutarea unei armate la care să se alăture doar ca să poată ucide pe 

cineva. 

Vedeți ce a făcut inamicul naturii umane, prin intermediul acestei mass-media? Și 

practic toate jocurile pe calculator sunt obsedate de haos și violență și provoacă durere și 

suferință. Și cu cât este mai grafică reprezentarea suferinței, cu atât jocul este mai popular. Dacă 

există sânge și părți ale corpului peste tot, veți vinde milioane. Am devenit satanici în caracter 

prin acest proces treptat de antrenament și începe cu Johnny în fața televizorului urmărind 

desene animate. Dacă credeți că exagerez, vă rog să vă gândiți din nou. Capul tău este în nisip 

dacă nu îți dai seama ce se întâmplă. Este absolut înspăimântător. 

Lucrul care mă înfurie pe bună dreptate este că producătorii acestui tip de gunoi au 

îndrăzneala să ne spună că nu are o influență adversă asupra celor care îl privesc. Nu le afectează 

comportamentul. Și apoi, și apoi, se vor întoarce și vor vorbi cu producătorul și vor spune: 

”Hei, ascultă, îți vom oferi cinci secunde pentru a strecura un anunț în acest program și poți 

afecta comportamentul tuturor, în cinci secunde, cu anunțul dvs. și determinați-i să cumpere 

produsul dvs.” Și apoi au îndrăzneala să ne spună că restul întregului program nu afectează 

comportamentul nimănui. E puțin inconsistent, nu-i așa? Cât de proști cred ei că suntem? Cât 

de proști suntem? 

Dragilor, în urmă cu ceva timp am observat că atunci când trec cu mașina pe lângă un 

loc de joacă al școlii gimnaziale, toată lumea se lovea cu piciorul unul pe celălalt. Și erau medici 

care trebuiau să repare genunchii sparți. M-am întrebat ce se întâmplă? Și am descoperit că 

”Testoasele Ninja” era marea problemă și evident că era la modă. În mod direct, influențează 

radical comportamentul, în special comportamentul copiilor. Dar să nu crezi că nu-l afectează 

pe al tău. 

Prieteni, Căminul Adventist, pagina 408: ”Trăim într-un veac în care degradarea 

mișună pretutindeni. Pofta ochilor și pasiunile josnice sunt trezite prin privit și citit. Inima 

este întinată prin imaginație.” ”Inima este întinată prin imaginație.” și ce tocmai am citit? 

”Nu există în țara noastră influență mai puternică pentru a otrăvi imaginația decât 

reprezentațiile teatrale.” Vedeți că au legătură? ”Inima este întinată prin imaginație. Minții 

îi face plăcere să contemple scene care stârnesc pasiunile josnice. Aceste imagini 

rușinoase, văzute datorită unei imaginații stricate, degradează moralitatea și pregătesc 

ființele înșelate, înnebunite, să dea frâu liber pasiunilor stricate. Apoi, urmează păcate și 

nelegiuiri care târăsc ființele create după chipul lui Dumnezeu la același nivel cu 

animalele, trâgăndu-i la fund, spre pierzare.” Oh, aceasta este o afirmație puternică, dar nu 

este deloc supraevaluată. Deloc. Iar comportamentul criminal extrem de violent care se 

manifestă astăzi în societate, este rezultatul direct al programării minților prin televiziune, 

videoclipuri și filme. Rezultatul direct. 

Al doilea lucru pe care îl fac reprezentațiile teatrale: Căminul Adventist, pagina 516 

din nou: ”Nu există în țara noastră influență mai puternică pentru a otrăvi imaginația 

decât reprezentațiile teatrale.” Imaginația - ce e imaginația? Îți amintești studiul cuvântului 

nostru, ”khar-ak-tare”? {L08, p. 8} Aceasta este impresia pe care ne-a făcut-o mintea noastră 

din cauza și, rezultatul direct, al tiparelor noastre de obișnuință de gânduri și sentimente. Esti 
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cu mine? Ce caută Isus, prin planul mântuirii, prin Duhul Său, să impregneze în mintea noastră? 

Spiritul și legea iubirii. Nu este aceasta promisiunea noului legământ? Evrei 8:10, ”Dar 

iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: Voi pune 

legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi 

poporul Meu.” Dar dragilor, cel mai eficient mod prin care diavolul a șters gravarea legii lui 

Dumnezeu pe mesele trupești ale inimilor noastre sunt reprezentațiile teatrale. ”Nu există în 

țara noastră influență mai puternică pentru a otrăvi imaginația decât reprezentațiile 

teatrale.” Niciuna, asta este numărul unu. Dacă vă expuneți la acest tip de dietă mentală, primiți 

o influență și o impresie puternică și negativă asupra minții tale.  

Solii către Tineret, pagina 144: ”Un om este așa cum gândește în inima sa.” {Prov 

23:7} ... Gândurile noastre trebuie păzite cu strictețe, pentru că un singur gând necurat 

face o impresie adâncă asupra sufletului. Un gând rău lasă o impresie rea asupra minții.” 

Dragilor, genul de material care se prezintă la TV, are tendința de a încuraja gândurile rele? Știi 

că da. Știi că da. Și doar un singur gând impur lasă o impresie profundă. 

Există o altă problemă. Căminul Adventist, pagina 516 din nou: ”Nu există în țara 

noastră influență mai puternică pentru a otrăvi imaginația, a distruge impresiile 

religioase și a toci gustul pentru plăcerile liniștite și realitățile echilibrate ale vieții, ca 

reprezentațiile teatrale.” ”... a toci gustul pentru plăcerile liniștite și realitățile echilibrate 

ale vieții, ca reprezentațiile teatrale.” Ai observat cât de repede se plictisește generația tânără 

în aceste zile? Cât de repede sunt gata să pronunțe verdictul: ”Este atât de plictisitor”. De ce 

este atât de plictisitor? Pentru că, comparativ cu lucrurile incredibil de interesante și stimulante 

cu care și-au hrănit mințile în fața acestor ecrane, da, viața reală este destul de anostă și 

plictisitoare. Prietenii mei, dacă ne hrănim paleta mentală cu acest tip de hrană mentală extrem 

de condimentată, stimulantă, ce șansă există să dorim de fapt pâinea solidă și simplă a Vieții, 

Cuvântul lui Dumnezeu? Ce șansă există? Haide, spune-mi, ce șansă? Nu există, niciuna! Și 

aici este motivul pentru care noi, ca popor, nu mai suntem studenții Cuvântului care am fost 

odată. {Amin} Vrei să recunoști asta cu mine? {Amin} Ne-am stimulat atât de mult paleta 

mentală cu acest tip de mâncare trupească, încât nu avem nicio foame și sete de Cuvântul lui 

Dumnezeu. Și, în cel mai bun caz, doar strângem din dinți și ne obligăm, în 15 minute 

dimineața, să dăm pe gât ceva mâncare spirituală, pentru că este datoria noastră. Dar nu o 

savurăm și nu ne hrănește. 

Dragilor, dacă noi, ca popor, vom fi vreodată pregătiți pentru venirea lui Isus, dacă noi, 

ca popor, vom putea ajuta pe ceilalți să se pregătească, între timp, pentru venirea lui Isus, trebuie 

să înlocuim Altarul lui Satana din sufrageriile noastre cu altarul lui Dumnezeu. {Amin} Trebuie 

să facem acest lucru. Nu ne putem hrăni cu acest tip de dietă mentală și nu avem nicio speranță 

de a crește cu adevărat în asemănarea caracterului, asemănarea caracterului lui Hristos. Nici 

unul. Nu există nicio speranță. Vă rog să știți asta. 

Educație Creștină, pagina 162, ”...mulți nu au o cunoaștere inteligentă a 

adevărului, așa cum este acesta în Isus”. De ce? ”Mintea lor se hrănește cu povestiri 

senzaționale.” Dragilor, ea scria asta când era doar alb-negru pe o pagină. Efectul este mult 

mai puternic atunci când este în multicolor și produs de Hollywood. Este mult mai senzațional 

și mai stimulant. ”Mintea lor se hrănește cu povestiri senzaționale. Ei trăiesc într-o lume 

fictivă și nu sunt pregătiți pentru datoriile practice ale vieții... Ei sunt ori fără astâmpăr, 

nervoși sau visători, ori sunt incapabili de a conversa, fie și asupra celor mai comune 

subiecte. Facultățile nobile, cele care puteau fi întrebuințate în vederea atingerii unor 

scopuri înalte, au fost degradate, ajungând la contemplarea lucrurilor ușuratice sau chiar 

mai rău decât atât, până ce posesorul acestora a ajuns să fie satisfăcut cu asemenea 

subiecte și doar cu greu mai poate ajunge la ceva mai înalt. Gândul sau conversația cu 

privire la cele religioase au devenit pentru el plictisitoare. Hrana mintală pentru care 
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căpătase o oarecare plăcere a fost contaminată în efectele ei, care l-au condus spre gânduri 

necurate și senzuale. Cu toată sinceritatea am simțit milă pentru aceste suflete când mi-

am dat seama cât de mult pierd neglijând ocaziile de a-L cunoaște pe Hristos, în care sunt 

concentrate toate speranțele noastre pentru viața veșnică. Cât de mult timp prețios este 

irosit, timp în care ei ar putea studia Modelul în privința adevăratei evlavii.” 

Dragilor, chiar, chiar dacă influența televiziunii ar fi complet neutră, ceea ce nu este, 

dar chiar dacă ar fi complet neutră, insist totuși că ar fi un blestem pur și simplu din cauza 

timpului care ne-ar împiedica să-l privim pe Isus . Știi ce cred din toată inima mea? Cred din 

toată inima că, dacă noi, ca popor, am fi petrecut atât de mult timp privindu-l pe Hristos studiind 

viața Lui, așa cum este dat în Scriptură, așa cum petrecem în fața acestor ecrane, am fi fost în 

Împărăție cu mult timp în urmă. {Amin} Am fi fost în Împărăție cu mult timp în urmă. Cât vom 

amâna întoarcerea Domnului nostru? Vreau să-ți pui sincer această întrebare. 

Căminul Adventist, pagina 416. Sincer. ”...de ar cugeta la influența pe care 

povestirile excitante le au asupra minții! Puteți voi, după ce citiți astfel de cărți,” – priviți, 

în acest caz – ”să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu și să citiți cuvintele vieții cu interes?” 

Poți? Nu. ”Socotiți voi că această carte a lui Dumnezeu nu este interesantă? Farmecul 

poveștii de dragoste stăruie asupra minții, distrugându-i sănătatea și făcând imposibil ca 

tu să îți fixezi mintea asupra adevărurilor importante, solemne, care au în vedere viața ta 

veșnică. Tu ... păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, folosind în acest fel timpul care ar 

trebui petrecut în consacrare față de El... Am o solie pentru voi. Vă decideți acum destinul 

vostru veșnic, iar felul în care vă clădiți caracterul vă va exclude din paradisul lui 

Dumnezeu.” 

Dragilor, asta este prea direct, știu, și s-ar putea să vă supăr. Dar trebuie să vă spun așa 

cum este. Ne determinăm destinul prin ceea ce alegem să ne hrănim mintea. Și dacă alegem să 

ne hrănim mintea cu acest gunoi carnal, alegem să nu fim pregătiți când vine Isus. V-am 

prevenit că mă simt necăjit când vorbesc despre asta, prieteni, dar o fac pentru că iubesc această 

biserică și vreau să se ridice și să strălucească {Is 60:1}, astfel încât să putem termina cu asta 

și Isus să poată veni. Dar nu vom face niciodată asta dacă continuăm să privim această lume și 

lucrurile acestei lumi. Niciodată. Trebuie să fim luni pline, dar singurul mod în care poți fi lună 

plină este prin reflectarea luminii soarelui și să permiți lumii să eclipseze total lumina soarelui. 

Și, prin urmare, suntem în întuneric cu lumea. Doamne ajută. Amin? 

Nu numai că nu reflectăm nicio lumină, dar urmați acest lucru și vă rog să fiți atenți. În 

timp ce privim întunericul moral care vine peste aceste ecrane, în cele din urmă ne vom orbi la 

lumină. 1 Ioan 2:11, ”...întunericul i-a orbit ochii”. Îmi amintesc un studiu, un studiu 

fascinant despre viața animalelor într-o peșteră care nu avea absolut nicio lumină în ea. Și erau 

șopârle în acea peșteră. Omologii lor, sus, alergau, văzând totul, dar cei care fuseseră jos în 

întuneric, unde nu exista lumină, erau absolut orbi; nu puteau vedea nimic. Dragilor, există o 

groază de întuneric în aceste ecrane și dacă voi și cu mine ne expunem ochiul minții la acest 

întuneric, ne vom incapacita, în cele din urmă, să vedem chiar lumina frumoasă care strălucește 

de pe fața lui Isus. Vă rog să știți asta. El a venit să dezvăluie lumina slavei lui Dumnezeu în 

fața Sa, dar voi vă întoarceți ochii asupra lucrurilor acestei lumi, iar fața lui Isus va deveni din 

ce în ce mai slabă până când nu mai vedeți deloc lumina - Nu poți. Și acesta este un stat fără 

speranță. 

Muntele Fericirilor, pagina 92: ”Aceeași lege conduce atât lumea spirituală, cât și 

lumea naturală. Cel care locuiește în întuneric va ajunge în cele din urmă să-și piardă 

puterea de a vedea. El este acoperit de un întuneric mai des decât acela de la miezul nopții; 

razele strălucitoare de la miezul zilei nu-i pot aduce unuia ca acesta, nicio lumină. „El 

umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii” (Ioan 
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2:11). Nutrind mereu păcatul în inimă, desconsiderând în chip voit apelurile iubirii divine, 

păcătosul pierde plăcerea de a face binele, dorul după Dumnezeu, însăși putința de a primi 

lumina cerului. Invitația harului este încă plină de iubire, lumina strălucește tot așa de 

puternic ca și atunci când s-a revărsat pentru prima dată asupra sufletului său, dar glasul 

întâmpină urechi surde, lumina cade pe niște ochi orbiți.” Aceasta este o condiție 

înfricoșătoare, prieteni. Aceasta este o condiție fără speranță. Lumina încă strălucește, dar 

suntem total orbi față de ea, total orbi față de ea. 

Trebuie să te mai avertizez cu privire la hrănirea din aceste ecrane. Cu cât o faci mai 

mult, cu atât vei pofti mai mult, până când vei deveni absolut dependent de ele. Căminul 

Adventist, pagina 516 din nou: ”Nu există în țara noastră influență mai puternică pentru 

a otrăvi imaginația, a distruge impresiile religioase și a toci gustul pentru plăcerile liniștite 

și realitățile echilibrate ale vieții, ca reprezentațiile teatrale. Plăcerea pentru astfel de 

scene crește o dată cu fiecare îngăduință, la fel cum dorința după băuturi alcoolice crește 

o dată cu folosirea lor.” Și știu că acest lucru este adevărat din experiența personală. Eram 

total dependent, la fel de dependent de televiziune, videoclipuri și filme, ca orice alcoolic era 

de sticlă. Dar Îl laud pe Dumnezeu, El m-a eliberat de acea dependență și acum sunt dependent 

de Isus și de studiul Cuvântului Său. 

Prieteni, mai sunt și alte lucruri pe care le face televiziunea care trebuie discutate. Nu 

există mijloace mai eficiente de a ne face pasivi și care nu răspund nevoilor umane decât aceste 

mass-media. Cum e posibil? Gândește-te cu mine la asta. Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem 

nevoia umană, de obicei într-un context în care am putea face ceva pentru a o satisface. Corect? 

Dar televiziunea este o expunere artificială la nevoile umane. Este într-un context în care nu 

poți face nimic pentru a-l întâlni. Deci, te antrenezi să fii atent la nevoia umană și să nu faci 

nimic. Și chiar știrile pot face acest lucru. Îi privești pe Biafrans murind de foame în timp ce îți 

umpli gura cu floricele. Și te antrenezi nu numai să nu faci nimic, ci să fii total confortabil să 

nu faci nimic. Și care este rezultatul? Ei bine, ați citit despre asta în ziar: infracțiuni urâte comise 

în plină zi, victime sărace care suferă abuzuri teribile și tot felul de oameni care stau în picioare 

și privesc, și nimeni nu ridică un deget pentru a ajuta victima. Și vă întrebați: ”Cum ar putea 

să stea și să privească?” Răspuns: O făceau din când în când, în fiecare seară, în sufragerie, 

urmărind suferințele victimelor. 

Și nu numai că nu aveau absolut nicio înclinație de a merge să ajute, ci de fapt au ajuns 

să aibă o plăcere bolnavă din suferința victimei. Și dacă credeți că merge prea departe, trebuie 

să vă gândiți din nou. De ce crezi că oamenii plătesc pentru a intra și a urmări cele mai grafice 

portrete ale suferinței umane dacă nu le place? Vedeți cât de satanici ne-a făcut Satana să ne 

caracterizăm prin aceste mijloace de comunicare? O vezi? Și dragilor, dacă ne așezăm în fața 

acestor ecrane, cooperăm cu el în dezvoltarea unui caracter satanic. Trebuie să știi asta. Vă rog 

să știți asta! Nu te juca cu asta. Trebuie să faci o alegere; îți spun adevărul. Iar Duhul Său 

mărturisește spiritului tău că ceea ce auzi este adevărat. {Amin} Nimeni de aici nu poate 

argumenta rațional împotriva lucrurilor pe care vi le-am împărtășit. Nimeni. Și trebuie să luați 

decizii pe baza acestui lucru. Trebuie să faci alegeri; nimeni nu le va face pentru tine. Trebuie 

să faci alegeri pentru tine. Cât despre acest om și casa lui {Ios 24:15}, nu îndrăznesc să am 

televizor în casa mea. Numiți acest lucru prea radical, numiți-l fanatic, numiți asta oricum doriți. 

Așa trebuie să fie; nu am încredere în mine. 

Acum, voi recunoaște că provin din dependență. Întrebați orice alcoolic, este nebun dacă 

are un bar în camera de zi și nu umblă la el. Nu-i așa? Deci nu pot avea una. Acum cunosc unii 

oameni care au televizor și se uită doar la lucruri care merită. Și există ... Voi recunoaște că 

există câteva lucruri care merită vizionate - câteva lucruri care merită vizionate. Dar pentru 

acest om, nu merită să ai asta în jur ca o ispită constantă doar de dragul acelor câteva lucruri 
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care merită urmărite. Nu merită. Și, în plus, chiar și cele mai bune lucruri, pot face întotdeauna 

ceva mai bun cu timpul meu decât să mă uit la asta. 

Unii dintre voi spun: ”Ei bine, ce zici de 3ABN și de Hope Channel?” Ei bine, este 

grozav. Asta e tot ce urmărești? Dacă da, atunci laudă pe Domnul, dar ferește-te. Asigură-te că 

nu primești toată mâncarea ta spirituală la mâna a doua. Nu vă mulțumiți doar să-l primiți de la 

alții; deschideți singuri cartea. Cel mai bun lucru pe care îl pot face ceilalți este să vă ofere doar 

informații care vă pot ajuta în propriul dvs. studiu personal. Este foarte ușor pentru noi să fim 

leneși în experiența noastră creștină și să obținem Pablum hrănit cu lingură de la aceste posturi 

de televiziune creștine. Ferește-te de acea capcană. Prietenii mei, vreau să vă provoc, de dragul 

vostru și al lui Hristos, să vă gândiți serios la aceste lucruri și să luați decizii. 

Am putea argumenta pur și simplu pe bază de facultăți psihologice și mentale și 

împotriva televiziunii. Există psihiatri care au făcut studii fascinante care au ajuns la concluzia 

că vizionarea la televizor este probabil cel mai eficient mod de a te face un gânditor superficial, 

non-analitic. De ce? Pentru că primești atât de multe informații atât de repede, încât sunteți 

forțați să le luați fără a le face o analiză. Apropo, diavolul știe asta foarte bine. Îi place să treacă 

prin toate gărzile și apărările voastre raționale prin simpla turnare a informațiilor atât de repede 

încât pătrunde până la miezul ființei voastre și este înregistrată permanent. Și din experiența 

mea în clasă, am ajuns să mă uit la studenții mei și să stabilesc cine erau cei care priveau 

televiziunea grea, doar prin privirea pe fața lor. Privirea aceea de televiziune. Uitându-se direct 

la mine, dar evident că nu se desfășoară nici o activitate cognitivă. 

Un alt lucru pe care îl face este că promovează incredibil uitarea. De ce? Ei bine, aveți 

toate aceste informații și totuși trebuie să vă așezați și să urmăriți un alt program. Deci, ce faci 

cu acea încărcătură uriașă de informații? Trebuie să încerci să o uiți, astfel încât să poți face loc 

lucrurilor noi. Și dragilor, de aceea atât de mulți dintre noi se pot așeza la o predică sau la o 

prelegere și pot ieși pe ușă și o pot uita. Vă rog, vă rog să vă gândiți la ceea ce faceți! Și ia 

decizii adecvate. Avem nevoie de revigorare ca popor. {LDE 189.1} Amin? Cum o vom 

avea? ”Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta” {Ps 

119:37} 

De ce suntem atât de călduți? O să-ți spun. Comentariu biblic, volumul 6, pagina 

1097: ”Creștinii profesați se păstrează cu totul prea aproape de câmpiile pământului. 

Ochii lor sunt instruiți să vadă numai lucruri banale și mintea lor se oprește asupra 

lucrurilor pe care le privesc ochii. Experiența lor religioasă este adesea superficială și 

nesatisfăcătoare, iar cuvintele lor sunt ușoare și fără valoare. Cum poate reflecta astfel 

imaginea lui Hristos? Cum pot ei să trimită grinzile luminoase ale Soarelui Neprihănirii 

în toate locurile întunecate ale pământului? A fi creștin înseamnă a fi asemănător lui 

Hristos.” Amin? Dragi colegi călduți, laodiceni, trebuie să ne ridicăm și să strălucim {Is 

60:1}, dar dacă o veți face, trebuie să privim slava Domnului. {ST, 4 martie 1897 alin. 16} 

Amin? Trebuie să ne luăm ochii de la toate aceste lucruri pe care diavolul le-a conceput pentru 

a ne distrage atenția de unde ar trebui să fie și trebuie să ne îndreptăm privirea asupra lui Isus.  

Titlul următorului nostru studiu, și trebuie să vă întoarceți mâine dimineață, este ”Să ne 

uităm la Isus”. {Evr 12:2} {Amin} Să ne ridicăm pentru rugăciune. 

O, Părinte ceresc, te rog să ne condamni, să ne convingi și să ne convertești dacă 

trebuie să fim condamnați, convinși și convertiți în acest domeniu. Te rog, Doamne, de dragul 

lui Hristos și de dragul nostru, ca să încetăm să cooperăm cu Satana în dezvoltarea unei 

asemănări de caracter satanic și să învățăm să cooperăm cu Duhul Sfânt în dezvoltarea unui 

caracter asemănător lui Hristos. Fie să ne luăm privirea de lucruri rele și fără valoare și să ne 

îndreptăm privirea asupra lui Isus. Aceasta este rugăciunea mea în numele Lui. Amin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze, prieteni; mulțumesc mult. 
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