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HRISTOS

IERUSALIM
RECREERE

părtăşie cu Hristos
[Ierusalimul – simbol al 
neprihănirii și ascultării]

SATANA

ATENA
DISTRACŢIE

părtăşie cu demonii
[Atena-simbol al 

păgânismului și răzvrătirii]



RECREEREA CREŞTINĂ

  'Şi noi, deci, fiindcă suntem 
înconjuraţi cu un nor aşa de 

mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică, şi păcatul 

care ne înfăşoară aşa de lesne, 
şi să alergăm cu stăruinţă în 

alergarea care ne stă înainte.'  
Evrei 12:1

‘Nu putem înainta în experienţa creştină până ce 
nu îndepărtăm tot ceea ce ne desparte de 

Dumnezeu.’ (CT, 267)



RECREEREA CREŞTINĂ

Definiţie: “Recreaţia, dacă 
este ceea ce spune 

numele, re-creaţie, va întări 
şi clădi. Chemându-ne să

 ne lăsăm deoparte grijile şi ocupaţiile 
obişnuite, ea aduce prospeţime minţii şi 

trupului, făcându-ne astfel în stare să ne 
întoarcem cu o nouă putere la lucrul aprig 

al vieţii.” (AH, 476)



RECREEREA CREŞTINĂ

‘Adevăraţii urmaşi ai lui Hristos 
vor avea de făcut sacrificii. Ei vor 

ocoli locurile de distracţii 
lumeşti, pentru că  acolo nu-L 

 găsesc pe Isus şi nici nu întâlnesc o influenţă care 
să-i facă mai sfinţi şi să le sporească creşterea în har. 

Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îi va face să 
se îndepărteze de toate aceste lucruri.’ (CT, 266)



RECREEREA CREŞTINĂ

‘Dumnezeul cel veşnic a trasat 
linia de demarcaţie între sfinţi şi 

păcătoşi, între convertiţi şi 
neconvertiţi. 

 Aceste două categorii nu se întrepătrund 
imperceptibil, aşa cum o fac culorile 

curcubeului. Ele sunt la fel de distincte ca 
amiaza de miezul nopţii. (CT, 277)



RECREEREA CREŞTINĂ
Recreerea cea mai indicată 

Repere biblice

Edenul, pasajele biblice prescriptive 
(VT,NT), şcolile profeţilor,  exemplul lui 
Hristos, al apostolilor şi al tuturor celor 

consacraţi 



RECREEREA CREŞTINĂ
Recreerea cea mai indicată 

Munca, contemplarea naturii, 
drumeții, rememorarea 

providenței, lucrare misionară, 
binefacere, lectură sănătoasă, 

închinare, relații sociale 
sănătoase, audiție și interpretare 

muzică sacră etc.

 



RECREEREA CREŞTINĂ

'Auzim însă că unii dintre voi 
trăiesc în neorânduială, nu 
lucrează nimic, ci se ţin de 

nimicuri.' 2 Tes. 3:11 

'Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.'
 Efeseni 5:16 

'Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc 
pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care 

veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să 
mănânce.' Marcu 6:31 



RECREEREA CREŞTINĂ

“Vă îndemn, deci, fraţilor, 
pentru îndurarea lui 

Dumnezeu, să aduceţi 
trupurile voastre ca o jertfă 

vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din 
partea voastră o slujbă duhovnicească.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia...”  
Romani 12:1 ,2a



RECREEREA CREŞTINĂ

'Iubiţi-vă unii pe alţii cu o 
dragoste frăţească. În cinste, 

fiecare să dea întâietate 
altuia.' Romani 12:10



RECREEREA CREŞTINĂ

'Încolo, fraţii mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic 

 de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.' 

Fil. 4:8

'Feriţi-vă de orice se pare rău !' 1 Tes. 5:22



RECREEREA CREŞTINĂ

'Fugi de poftele tinereţii, şi 
urmăreşte neprihănirea, credinţa, 

dragostea, pacea, împreună cu cei 
ce cheamă pe Domnul dintr-o 

inimă curată.'
2 Tim. 2:22

'Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor pe care le 
voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate 
aceste lucruri, şi Mi-este scârbă de ele.'  Lev. 20:23



RECREEREA CREŞTINĂ

‘Prin trudă, ispitele lui Satana pot 
fi anihilate şi întinderea răului 

stopată. Deşi îndeplinită cu 
nelinişte,  oboseală şi greu,

 munca este încă o sursă de fericire şi dezvoltare şi 
o protecţie împotriva ispitei. Rigoarea ei pune o 

stavilă îngăduinţei de sine şi promovează hărnicia, 
puritatea şi fermitatea. Astfel, ea devine o parte în 

marele plan al lui Dumnezeu, de reabilitare a 
noastră.’ (CT, 223) 



RECREEREA CREŞTINĂ

‘Există moduri de recreere, 
benefice atât minţii, cât şi 

trupului. O minte luminată, o 
minte cu discernământ va găsi 

 din abundenţă mijloace de recreere care sunt nu 
numai inocente, dar şi instructive. Recreerea în aer 

liber, contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în 
natură, sunt dintre cele mai benefice.’ (CT, 272) 



RECREEREA CREŞTINĂ

‘N-ar fi bine pentru noi să ne 
petrecem zilele libere în 

Domnul, putând să ne 
împrospătăm în memorie 

 amintirea felului în care El a avut grijă de 
noi ? Nu ar fi bine să trecem în revistă 

binecuvântările din trecutul nostru, să ne 
amintim impresionantele avertizări trimise 
pentru sufletul nostru, ca să nu-L uităm pe 

Dumnezeu ? (CT, 279) 



RECREEREA CREŞTINĂ

‘Întâlnirile cu caracter social pot 
fi folositoare şi instructive în cel 
mai înalt grad atunci când cei ce 

se adună la un loc au vie în inimă 
  dragostea lui Dumnezeu. Ei se întâlnesc pentru a 
analiza căi de avansare a lucrării Lui şi de a face 
bine semenilor. Atunci când nimic din ceea ce se 

spune şi se face nu-L întristează pe Duhul Sfânt ... 
Dumnezeu este onorat şi cei care participă vor fi 

învioraţi şi revigoraţi.’ (CT, 275)



RECREEREA CREŞTINĂ

 'Este  datoria noastră de a căuta 
întotdeauna să-i călăuzim pe 

tineri să-şi folosească bine 
muşchii şi  creierul, ca să poată 

 fi de folos celor din jurul lor, ajutându-i în lucrul 
lor, alinându-i pe cei în necaz, încurajându-i pe cei 

descurajaţi, rostind cuvinte de mângâiere celor fără 
speranţă ...' AH 473



RECREEREA CREŞTINĂ

Recreere mai puţin 
indicată

 
‘Exerciţiile de gimnastică 

 ocupă un loc folositor în multe şcoli, însă, dacă 
nu sunt supravegheate cu grijă, acestea sunt 
adesea folosite  până la exces. În gimnaziu, 

mulţi copii, din dorinţa de a-şi încerca puterea, 
şi-au produs vătămări pe viaţă.’ (AH, 464)



RECREEREA CREŞTINĂ
‘Eu nu condamn jocul simplu cu 
mingea; însă, chiar şi acesta, cât 

este de simplu, poate fi exagerat.' 
AH 464

 ‘Cel mai mare beneficiu din exerciţiul fizic nu se 
obţine când acesta e luat ca un joc sau ca un simplu 

antrenament. Există un oarecare beneficiu datorat 
ieşirii în aer liber şi, de asemenea, exersării 

muşchilor. Dar, mai bine, aceeaşi energie trebuie să 
fie alocată realizării unei munci utile şi beneficiul va 

fi mai mare. ' CT 251



RECREEREA CREŞTINĂ

'Nu reuşesc să găsesc nici un 
moment în viaţa lui Hristos, în 
care El să fi dedicat timp 
jocului şi amuzamentului. El 

 era Marele educator al vieţii prezente şi 
viitoare şi totuşi n-am putut să găsesc nici o 

secvenţă în care să-i fi învăţat pe ucenici să se 
angajeze în jocuri, pentru a face exerciţiu 

fizic.’   (CT, 251)



RECREEREA CREŞTINĂ

“...orientarea majorităţii 
sporturilor atletice constituie un 

subiect ce îi preocupă pe aceia care 
au pe inimă bunăstarea copiilor 

  şi tinerilor. Profesorii sunt îngrijoraţi datorită 
influenţei pe care o au aceste sporturi atât 

asupra programului elevului în şcoală, cât şi 
asupra consecinţelor acestora pentru viaţa lui de 

mai târziu. 



RECREEREA CREŞTINĂ

Jocurile care ocupă atât de mult 
timp distrag mintea de la studiu. 

Ele nu sunt de folos pentru 
pregătirea tinerilor pentru lucrul 

 practic serios în viaţă. Influenţa acestora nu 
conduce către rafinament, generozitate sau 

adevărata bărbăţie.” (AH, 465)



CAPCANE

“Satana şi-a înmulţit capcanele; 
şi pretinşi creştini, superficiali 

în caracter şi experienţă 
religioasă, sunt folosiţi de 

ispititor ca momeală. Aceştia 
sunt întotdeauna gata pentru 

reuniuni de plăcere sau pentru 
petreceri, iar influenţa lor îi 

atrage şi pe alţii. 



CAPCANE

Tineri şi tinere care încearcă să 
fie creştini biblici, sunt 
convinşi să participe la 

petrecere şi sunt antrenaţi în ea. 
Ei nu consultă în rugăciune 

standardul divin, pentru a afla ce 
a spus Hristos în legătură cu 

roada ce trebuie adusă de 
pomul creştin.



CAPCANE

Ei nu-şi dau seama că aceste 
distracţii sunt adevărate 
banchete ale lui Satana, 

pregătite să împiedice sufletele 
să răspundă invitaţiei la masa 

de la Nunta Mielului şi să 
primească haina cea albă de 

nuntă, a caracterului, care este 
neprihănirea lui Hristos. 



CAPCANE

Ei devin confuzi faţă de ceea ce 
trebuie să facă în calitate de 

creştini. Nedorind să fie 
consideraţi aparte, ei înclină în 

mod natural să urmeze 
exemplul celorlalţi şi astfel ajung 

sub influenţa celor care 
niciodată n-au simţit în inimă 

sau în minte atingerea divină...”
 (CT, 277)



ÎNCHINARE LA DEMONI

Vechiul Testament şi sporturile

Nu există nici un pasaj biblic în 
Vechiul Testament care să 

recomande evreilor / creştinilor 
implicarea în activităţi sportive!

Perioadele de apostazie cu 
siguranţă au inclus  copierea 

obiceiurilor neamurilor şi în ce 
priveşte distracţia/sporturile.



ÎNCHINARE LA DEMONI
Surse istorice, extrabiblice
Perioada intertestamentară

“Evreii care se aflau într-o 
legătură mai strânsă cu 
oficialităţile trebuiau să 

folosească limba greacă şi 
mulţi dintre cei din clasele 

superioare ale societăţii 
iudaice, inclusiv preoţii, au 

adoptat obiceiurile şi 
îmbrăcămintea elenistă...



ÎNCHINARE LA DEMONI
Surse istorice, extrabiblice
Perioada intertestamentară

... Iosif Flavius ne spune că 
adepţii elenismului au mers la 

Antioh Epifanul pentru a-l 
informa că doreau să adopte 
stilul de viaţă elenist pe care 
acesta îl promova şi au cerut 

permisiunea să construiască un 
gimnaziu la Ierusalim. 



ÎNCHINARE LA DEMONI
Surse istorice, extrabiblice
Perioada intertestamentară

Lucrul acesta era de neconceput pentru 
evreii conservatori pentru că în 

gimnaziu atleţii se antrenau dezbrăcaţi / 
nud, aşa cum făceau grecii. Foarte 

curând oficialii de la Templu au devenit 
mai interesaţi de jocurile de obşte decât 

de lucrarea slujbei lor sfinte. Numele 
greceşti au devenit populare...” SDABC 

vol.5, p.29



ÎNCHINARE LA DEMONI
Noul Testament şi sporturile

Nu există nici un pasaj 
biblic în Noul Testament 
care să recomande 
evreilor / creştinilor 
implicarea în activităţi 
sportive! Amintirea unor 
sporturi este făcută doar cu 
caracter ilustrativ !



ÎNCHINARE LA DEMONI
Noul Testament şi sporturile

  “Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun 
la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să 
capete o cunună, care se poate veșteji: noi să 
facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se 
poate veșteji.” 1 Cor. 9:25

“Pavel prezintă în faţă noastră lupta spirituală şi 
răsplata ei, în contrast cu diferitele jocuri înfiinţate 

printre păgâni în onoarea zeilor lor.”  4T 33

            Nu trebuie confundate ilustrațiile cu        
învățăturile normative!



MODALITĂŢI  TOTAL 
NEINDICATE  

‘Sentimentul general este acela că 
munca fizică este degradantă, în 

vreme ce oamenii se extenuează la 
cricket, baseball sau box, fără

 să considere acestea ca fiind ceva degradant. 
Satana se bucură când îi vede pe oameni 

consumându-şi forţele fizice şi mintale în ceva ce 
nu educă, nu este folositor 



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

şi nu-i pregăteşte să fie o 
binecuvântare pentru cei care au 
nevoie de ajutorul lor.’  (CT, 223)

Cricket - fiecare membru dintr-o echipă încearcă să 
adune puncte lovind mingile aruncate spre el de 
către adversari.
Baseball - fiecare jucător încearcă să lovească 
mingea şi apoi  aleargă pentru a face înconjurul 
terenului înainte ca mingea să se întoarcă



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

‘...sunt distracţii, precum dansul, 
jocul de cărţi, şahul, tablele etc., cu 
care nu putem fi de acord, pentru că 

Cerul le condamnă.  (CT, 281)



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

‘Creştinul adevărat nu va dori să 
meargă în nici un loc de distracţie 

sau să se angajeze în vreo distracţie 
asupra căreia nu poate cere 

binecuvântarea lui Dumnezeu. El nu 
va fi găsit la teatru, în sala de biliard 

 sau de popice. El nu va participa la valsuri şi nu-şi 
va îngădui vreo altă plăcere ademenitoare, care Îl 

va izgoni pe Domnul Hristos din minte.’ (AH, 479)



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

“Câtă putere se iroseşte în jocurile 
voastre de fotbal şi în celelalte 

invenţii ale voastre, asemănătoare 
cu cele ale neamurilor - exerciţii 

care nu aduc nici o binecuvântare 
nimănui! Puneţi aceleaşi puteri 

la lucru pentru a face ceva folositor şi raportul care 
se va scrie va putea întâmpina ziua cea mare a lui 

Dumnezeu.” FE 229



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

‘Nu se poate găsi vreo clipă în viaţa 
lui Hristos pe care El să o fi dedicat 

jocului sau distracţiei. El este 
marele Învăţător atât pentru viaţa 

prezentă, cât şi pentru cea viitoare. 
Nu am putut găsi nici măcar 

 o clipă în care să-Şi fi învăţat ucenicii să se 
angajeze în jocuri de fotbal sau jocuri pugilistice, 

ca mişcare fizică pentru corp sau în reprezentări 
teatrale; 



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

 şi Domnul Hristos este modelul 
nostru în toate lucrurile. Domnul 

Hristos, Mântuitorul lumii, i-a dat 
fiecărui om o lucrare de făcut şi îi 

cere să se "preocupe de aceasta până 
va veni El". FE 230



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

“Cât de mulţi sunt cei care, 
binecuvântaţi cu inteligenţă şi 
raţiune, pe care ar trebui să le 

folosească spre slava lui Dumnezeu, 
îşi degradează voit sufletul şi 

trupul! Viaţa lor este o continuă
 partidă de supraexcitare. Meciuri de crichet şi 

fotbal, curse de cai [putere] le absorb toată 
atenţia.” Te 143



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

“Noaptea mi-a fost arătat din nou 
ceea ce se desfăşurase pe terenurile 

şcolii. Mi-a fost prezentată o 
imagine în care elevii jucaseră tenis 

şi cricket. Apoi, mi s-a dat o solie 
cu privire  la caracterul acestor

 distracţii, ele fiindu-mi prezentate ca un 
gen de idolatrie, ca idolii neamurilor.  



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

Pe teren nu se aflau numai 
spectatorii vizibili. Satana şi 

îngerii lui erau şi ei acolo. De 
asemenea, şi îngerii lui 

Dumnezeu, care slujesc celor ce 
trebuie să fie moştenitori ai 

mântuirii, erau prezenţi acolo

 



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

 nu pentru a aproba, ci pentru a 
dezaproba cele ce se petreceau. Ei 

erau ruşinaţi de faptul că asemenea 
manifestări erau activitatea unor 

pretinşi copii ai lui Dumnezeu....” 
CT 283-286

 



MODALITĂŢI TOTAL 
NEINDICATE  

Când pretinsul creştin de azi se 
implică în astfel de activităţi 
sau le soarbe cu privirea, ca 

spectator, în tribună sau la TV, 
aceleaşi fiinţe invizibile îşi fac 

prezenţa!



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor moderne

Eclesiast 1:9  “Ce a fost va mai fi ...”
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ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor moderne

Eclesiast 1:9  “Ce a fost va mai fi ...”



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Jocurile olimpice 
(Olympiakoi Agones) au 

constat dintr-o serie de 
competiţii atletice care aveau 

loc pe o arenă, între diferite 
oraşe ale Greciei Antice.



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Acestea au început în anul 
776 î.Hr. în Olympia, Grecia, 

şi s-au serbat până în anul 393 
când au fost desfiinţate de 

împăratul roman  Teodosiu I. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=776_%C3%AE.Hr.&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olympia,_Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/393
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodosiu_I


ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Unele surse consideră anul 
884 î.Hr. ca dată probabilă a 

primelor Jocuri Olimpi-ce, 
totuşi, pentru istorici 

începând cu anul 776 î.Hr. 
există o cronologie exactă a 

jocurilor.

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=884_%C3%AE.Hr.&action=edit


ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Jocurile se desfăşurau la fiecare 
patru ani, vara, în zilele 

sărbătorilor lui Zeus, în nord-
vestul Peloponesului, în câmpia 

Olimpia. Participau doar 
bărbaţii de origine grecească  

http://ro.wikipedia.org/wiki/An
http://ro.wikipedia.org/wiki/Var%C3%84%C2%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zeus


ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

în timp ce femeilor nu le era 
permisă prezenţa nici ca 

spectatoare. De asemenea, 
doar cetăţenii liberi erau 

admişi, sclavii fiind excluşi.



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Jocurile durau cinci zile şi 
începeau cu o procesiune 

solemnă şi cu jertfe, cu 
defilarea concurenţilor şi 

jurământul olimpic.



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Jocurile Olimpice şi-au pierdut 
treptat din importanţă pe 

măsură ce romanii au crescut 
în putere în Grecia. Când 

creştinismul a devenit religia 
oficială a Imperiului Roman, 

Jocurile Olimpice 



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

au fost privite ca o sărbătoare 
păgână şi în contradicţie cu 

etica creştină, iar în anul 393 
d.Hr. Împăratul Teodosie I le-a 

desfiinţat, punând capăt unei 
tradiţii de o mie de ani. 



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Prima ediţie a Jocurilor 
Olimpice moderne a avut loc în 

1859 !
Prima ediţie internaţională a 

Jocurilor Olimpice moderne a 
avut loc în 1896 la Atena !

Eclesiast 1:9  “Ce a fost va mai fi ...”



ÎNCHINARE LA DEMONI
Originea sporturilor

Jocurile Olimpice reprezintă 
unul dintre cele mai importan-te 
evenimente media. La ediţia din 

anul 2000 de la Sydney au fost 
aproximativ 16000 jurna-lişti şi 

evenimentul a fost vizionat de 
aproximativ 3,8 miliarde 

telespectatori.



ÎNCHINARE LA DEMONI

Fotba[a]lul 

Potrivit FIFA, cea mai timpurie 
formă a jocului pentru care 

există dovadă ştiinţifică datează 
din sec.II-III î.Hr. în China. În 

plus, jocul roman harpastum 
poate fi considerat parţial 

strămoşul fotbalului.



ÎNCHINARE LA DEMONI

Fotba[a]lul 

Regulile jocului au fost 
conturate la mijlocul 

secolului XIX pentru a 
standardiza regulile unei mari 

varietăţi de jocuri asemănătoare, 
jucate în şcolile din 

Marea Britanie. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Secolului_XIX&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie


ÎNCHINARE LA DEMONI

Fotba[a]lul 

În 1863(!) a luat fiinţă Federaţia 
de Fotbal (FA)  care s-a întrunit 
pentru prima dată în dimineaţa 
zilei de 26 Octombrie 1863, la 

Freemason's Tavern din Great Queen Street, Londra
.  Freemason's Tavern a fost locul de întâlnire al 

Federaţiei pentru încă 5 întrevederi.

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=26_Octombrie&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/1863
http://ro.wikipedia.org/wiki/Londra


ÎNCHINARE LA DEMONI

Fotba[a]lul 

Prima ligă de fotbal a fost creată 
în Anglia, în 1888 (!) de 

preşedintele clubului 
Aston Villa, William Mc 
Gregor.  Formatul iniţial 

conţinea 12 echipe din centrul şi 
nordul Angliei.

http://ro.wikipedia.org/wiki/1888
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aston_Villa


ÎNCHINARE LA DEMONI

Efectele competiţiei şi 
CARACTERUL

-stimulează iubirea de plăcere şi senzaţii tari
-dezgust pentru munca utilă
-predispoziţia de a evita datoriile şi 
responsabilităţile practice ale vieţii
-tind să distrugă plăcerea pentru realităţile vieţii şi 
bucuriile liniştite ale acesteia 
-se deschide uşa către destrăbălare şi nelegiuire



ÎNCHINARE LA DEMONI

Efectele competiţiei şi 
CARACTERUL
Ani de-a rândul s-a crezut că sporturile 

competitive clădesc caracterul. Dar oare o fac? 
Într-un studiu făcut între 1600 de tineri liceeni 

implicaţi în diverse sporturi s-au constatat 
următoarele: creşterea agresiunii,  creşterea 

iritabilităţii, scăderea onestităţii, descreşterea 
autocontrolului şi independenţei



Recreerea şi Întreita solie 
îngerească (Apoc.14)

● revigorat pentru a predica 
Evanghelia veşnică

● revigorat prin predicarea 
Evangheliei veşnice

● demarcare de distracţiile/vinul  
Babilonului, putere pentru a 

chema afară pe cei care încă sunt 
păcăliţi de marele Circar (satana)



Recreerea şi Întreita solie 
îngerească (Apoc. 14)

● pregătire pentru primirea sigiliului 
lui Dumnezeu pe frunte 

şi pe mână !!
● cei ce se adapă din vinul 

Babilonului vor primi aceeaşi 
răsplată pe care o va primi 

Babilonul spiritual
● nimic întinat nu va putea intra 

în Cer



Alege Viața!

● Nu te lua după mulțime ca să faci 
ce este rău! (Exod 23:2)

● Alege Ierusalimul, nu Atena (sau 
Babilonul)! (Apocalipsa 18:4) 

● Alege cărările vechi ale recreerii și 
nu distracția! (Ieremia 6:16) 
● Alege viața, și nu moartea! 

(Deuteronom 30:19)



Bibliografie recomandată
'bereenilor'

● BIBLIA

● Căminul adventist, Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi 

elevi, Fundamentele 
educaţiei creştine, Solii 

pentru tineret, Mărturii pentru 
comunitate
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