
5. „NU VĂ PREOCUPAŢI DE FIREA PĂMÂNTEASCĂ.”

„Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu vă preocupaţi de firea pământească, 
pentru a-i satisface poftele” (Romani 13:14).

M ______________________________________________________________________
 

M ______________________________________________________________________
 Fapte 19:19–20

M ______________________________________________________________________
 

„Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi în foc . . . . Să nu aduci nici un 
lucru urîcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârşire . . .” (Deuteronom 7:25–26).

6. SINCERITATEA PRESUPUNE CĂUTAREA LUI DUMNEZEU 
DIN TOATĂ INIMA.

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” 
(Ieremia 29:13; Vezi şi II Cronici 26:5).

1. ________________________________
  Efeseni 1:13–14

2. ________________________________
  Efeseni 5:18–19

3. ________________________________
  Luca 4:1–14

4. ________________________________
  Luca 4:14; Evrei 5:13–14

DUHUL LUI
DUMNEZEU

Muzică

Activităţi

Prieteni

Gânduri

Cuvinte Bani
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TREI TESTE PENTRU MUZICA SĂNĂTOASĂ

1. _________________________________________________________________________
 I Ioan 4:1

 _________________________________________________________________________
 Iacov 3:9–13

 _________________________________________________________________________
 Iacov 3:13–18

2. _________________________________________________________________________
 I Ioan 4:3

 _________________________________________________________________________
 I Timotei 6:3

3. _________________________________________________________________________
 Matei 7:16–20

 __________________________________________________________________________
 

 __________________________________________________________________________
 

M _______________________________________________________________________________

M _______________________________________________________________________________

M _______________________________________________________________________________

M _______________________________________________________________________________

M _______________________________________________________________________________

MUZICĂ SĂNĂTOASĂ 

M ___________________________

M ___________________________

M ___________________________

M ___________________________

MUZICĂ DĂUNĂTOARE 

M _____________________________

M _____________________________

M _____________________________

M _____________________________
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M El este dependent de rock.
 Cuvântul dependent înseamnă „a fi devo-
tat sau a capitula faţă de ceva.” El provine 
din aceeaşi rădăcină latinească ca şi cuvân-
tul englezesc a dicta. Un om dependent 
este controlat de forţe din afara lui şi dese-
ori acţionează compulsiv, chiar împotriva 
bunei lui judecăţi.

 Un om „dependent de rock” poate înţe-
lege că muzica rock nu este bună, însă nu 
se poate stăpâni să nu o asculte. Un cadru 
oficial care lucrează cu tineri delicvenţi a 
afirmat: „Muzica rock este mai vicioasă şi 
mai distructivă decât cocaina.”

 Ca şi în cazul unui dependent de dro-
guri, cel care e „dependent de rock” va 
sacrifica relaţiile cu părinţii, rânduite de 
Dumnezeu, şi va neglija părtăşia cu credin-
cioşii evlavioşi în dorinţa lui nestăpânită de 
a-şi asculta muzica.

 Aşa cum beţivul sau dependentul de 
droguri trebuie să-şi satisfacă apetitul, tot 
aşa cel „dependent de rock” se îngrijeşte să 
aibă muzică în maşină, în cameră şi oriunde 
ar merge, luând cu el mp3 player-ul.

 El este în ton cu spiritul culturii rock şi 
se hrăneşte cu informaţii despre interpreţii 
muzicii rock şi cântecele lor cele mai noi. El 
se pune imediat în mişcare pe ritmul rock 
şi poate repeta mereu cuvintele şi melodia 
cântecelor înrădăcinate în inima lui.

M El argumentează (se ceartă).

 Muzica rock este de fapt o nouă formă 
a „religiei” umanismului. Conceptele ei 
de bază sunt că plăcerea omului este ţelul 
principal în viaţă şi că scopul justifică mij-
loacele.

 Religia, prin natura ei, nu este tolerantă 
faţă de celelalte religii. De aceea, cei care 
au îmbrăţişat „religia” muzicii şi a culturii 
rock nu pot tolera idei care sunt contrare cu 
gândirea lor sau care le-ar ameninţa depen-
denţa faţă de muzica rock.

 Nu contează cât de biblice sau logice 
sunt argumentele împotriva muzicii rock, 
cel dependent de muzica rock va găsi o cale 
să le discrediteze. El va folosi deseori pre-
supuneri ilogice şi analogii contradictorii.

 De exemplu, el pretinde că muzica de 
orice fel este amorală. De aceea nu putem 
spună că muzica rock este dăunătoare. În 
acelaşi timp, de obicei va recunoaşte că 
extremele muzicii rock sunt greşite, dar că 
el nu le ascultă.

 Însă, dacă muzica este cu adevărat amo-
rală, atunci linia lui arbitrară de demarcaţie  
între ce e bine şi ce e rău în muzica rock nu 
are sens.

 El va folosi multe analogii incompatibi-
le, cum ar fi că nu putem să nu mergem cu 
maşina doar pentru faptul că cineva ar folo-
si-o greşit; tot aşa nu aruncăm muzica rock, 
pentru că unii oameni sunt ofensaţi de ea.

 Analogia lui greşită este că maşina este 
faţă de muzica rock ceea ce este mersul 
pe jos faţă de a nu asculta rock. Analogia 
corectă este următoarea: cum este condusul 
maşinii cu precauţie faţă de muzica bună, 
aşa este condusul în mod iresponsabil faţă 
de muzica rock.

M El are nevoie de libertate 
adevărată.

 Numai Dumnezeu poate să elibereze un 
„dependent de rock” din robia întăriturilor 
lui Satan.

Caracteristicile celui care este prins de . . .

Robia muzicii rock
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1. Stabileşte practica tolerării răului pentru a 
ne bucura de puţin bine.

2. Formatul (modul de prezentare) de amu-
zament le slăbeşte rezistenţa la rău.

3. Le oferă acces permanent la sistemul 
lumesc şi conceptele lui greşite.

4. Le întunecă conştiinţa prezentându-le noi 
nivele mai scăzute de imoralitate.

5. Le permite să se relaţioneze la indivizi răi 
cărora nu le-ai permite de altfel să intre în 
casa ta vreodată.

6. Le devorează una din resursele cele mai 
preţioase - timpul.

7. Le distruge creativitatea slăbindu-le capa-
citatea de a răspunde faţă de conştiinţă şi 
faţă de Scriptură.

8. În cele din urmă îi face vrăjmaşii lui  
Dumnezeu.

„Frica de Domnul înseamnă să urăşti răul . . .” 
(Proverbe 8:13).
„. . . puţină drojdie dospeşte tot aluatul” 
(I Corinteni 5:6).

„Păzeşte-ţi inima cu toată vigilenţa, căci din ea 
ies izvoarele vieţii” (Proverbe 4:23).

„Luaţi aminte ca nimeni să nu vă fure cu filozofia 
şi cu o amăgire deşartă, după tradiţia oamenilor, 
după învăţăturile elementare ale lumii şi nu după 
Cristos” (Coloseni 2:8).

„Şi din cauza înmulţirii fărădelegilor, dragostea 
celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:12).

„. . . compania nebunilor aduce regrete”  
(Proverbe 13:20).

„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să pri-
mim o inimă înţeleaptă” (Psalmul 90:12).

„Nu stingeţi Duhul” (I Tesaloniceni 5:19).

„. . . nu ştiţi că prietenia lumii este duşmănie cu 
Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu 
lumea se face duşman cu Dumnezeu” (Iacov 4:4).

CONSECINŢE PE CARE LE SUFERĂ FIII ŞI FIICELE 
CÂND PĂRINŢII ACCEPTĂ TELEVIZORUL ÎN CASA LOR

CE S-A ÎNTÂMPLAT CÂND POPORUL LUI DUMNEZEU . . .
„. . . s-au amestecat cu neamu-

rile şi au învăţat faptele lor, au 
slujit idolilor lor, care au fost o 
cursă pentru ei.

„Şi-au jertfit fiii şi fiicele demo-
nilor, au vărsat sânge nevinovat, 

sângele fiilor şi fiicelor lor, pe care 
i-au jertfit idolilor Canaanului, 
şi ţara a fost spurcată astfel prin 
omoruri.

„S-au întinat prin faptele lor,au 
curvit prin faptele lor.

„Atunci Domnul S-a aprins de 
mânie împotriva poporului Său şi 
S-a scârbit de moştenirea Lui.

„I-a dat în mâinile neamuri-
lor, iar cei care îi urau au stăpânit 
peste ei” (Psalmul 106:35–41).
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1. Produc vinovăţie prin încălcarea legilor 
morale înăscute date de Dumnezeu.

2. Distrug căsnicia ducând la adulter 
mental.

3. Promovează prostituţia prin angrenarea 
în obscenitate pentru un cîştig.

4. Pun baza pentru alienare mintală prin în-
curajarea satisfacerii fără responsabilitate.

5. Aduc ispite distrugătoare şi standarde 
dăunătoare.

6. Rezultă în disciplină aspră şi abuzarea 
copilului.

7. Duc la creşterea numărului crimelor vio-
lente în rândul  naţiunii.

8. Încalcă avertizările lui Dumnezeu împo-
triva nudităţii şi provoacă obsesii sexuale.

9. Tocesc (slăbesc) simţurile spirituale şi Îl 
întristează pe Duhul Sfânt.

10. Promovează religia umanistă care spune 
că plăcerea este scopul primordial al 
omului în viaţă.

„. . . dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în 
inimile lor; însăşi conştiinţa şi gândurile lor măr-
turisesc aceasta, învinovăţindu-se sau dezvinovă-
ţindu-se între ele” (Romani 2:15).

„Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie 
ca s-o poftească a înfăptuit deja adulter cu ea în 
inima lui.” (Matei 5:28).

„Le scapără ochii de desfrâu şi nu se opresc de 
la păcat. Ademenesc sufletele nestatornice, au 
inima deprinsă la lăcomie: progenituri blestema-
te” (II Petru 2:14).

„. . . este un om nehotărât şi nestatornic în toate 
căile sale” (Iacov 1:8; Vezi şi Romani 1:28).

„Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. 
Ce seamănă omul, aceea va secera” (Galateni 6:7).

„Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, 
şi sceptrul mâniei lui va fi zdrobit” (Proverbe 22:8).

„Să nu-ţi necinsteşti fata, dînd-o să fie curvă, 
pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de cur-
vie, şi să se umple de fărădelegi” (Levitic 19:29).

„. . . mi-a fost frică, pentru că eram gol şi m-am 
ascuns” (Geneza 3:10).

„Căci firea pământească pofteşte împotriva 
Duhului şi Duhul împotriva firii pământeşti; 
acestea sunt opuse una alteia . . .” (Galateni 5:17).

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe goale, căci din 
cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu 
peste copiii neascultării” (Efeseni 5:6).

CONSECINŢE PE CARE LE SUFERĂ FIII ŞI FIICELE 
CÂND PĂRINŢII TOLEREAZĂ MATERIALE SENZUALE ÎN CASA LOR

[Păcatul] este un monstru groaznic de urât, 
Că pentru a-l urâ trebuie doar să-l vezi,

Dar văzut prea des, devenind familiar la faţă, 
Mai întâi îl îndurăm, apoi ne este milă de el, 
apoi îl îmbrăţişăm.

           Alexander Pope
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1. Aduce pedeapsa lui Dumnezeu pentru 
încălcarea Scripturii care condamnă into-
xicarea cu băutură.

2. Slăbeşte inhibiţiile vitale pentru păstrarea 
standardelor morale.

3. Îi face pe alţii să-şi coboare standardele de 
viaţă şi să sufere judecata lui Dumnezeu.

4. Îndepărtează un standard care l-ar scuti 
pe fiul sau pe fiica ta de asocieri rele şi 
distrugătoare.

5. Pune aprobarea ta pe un produs care 
aduce moarte şi distrugere la milioane de 
oameni.

6. Înlocuieşte veselia adevărată pe care ne-o 
dă numai Dumnezeu.

7. Aduce vătămare fizică atât celor care-l 
consumă cât şi copiilor lor nenăscuţi.

8. Duce la dependenţă şi robie, ceea ce încal-
că libertatea susţinută de Scriptură.

9. Îl face pe un frate mai slab să se poticneas-
că (să păcătuiască).

„Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgă-
ritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă, ca 
un şarpe muşcă şi înţeapă ca o viperă” (Proverbe 
23:31–32).

„Ochii tăi se vor uita după femeile altora şi inima 
ta va vorbi prostii” (Proverbe 23:33).

„Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de 
tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, 
ca să-i vezi goliciunea!” (Habacuc 2:15).

„Vai de cei tari când este vorba de băut vin, 
şi viteji când este vorba de amestecat băuturi 
tari; care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pen-
tru mită, şi iau drepturile celor nevinovaţi!” 
(Isaia 5:22–23)

„Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălă-
gioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept” 
(Proverbe 20:1).

„Nu vă îmbătaţi de vin . . . ci fiţi umpluţi mereu 
de Duh” (Efeseni 5:18).

„M-a lovit... dar nu mă doare!... M-a bătut... dar 
nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau 
încă un rând!” (Proverbe 23:35).

„Toate lucrurile îmi sunt permise . . . dar nimic 
nu va pune stăpânire pe mine” (I Corinteni 6:12).

„Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi 
să eviţi orice lucru care poate fi pentru fratele tău 
un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire” 
(Romani 14:21).

CONSECINŢE PE CARE LE SUFERĂ FIII ŞI FIICELE 
CÂND PĂRINŢII PERMIT CONSUMAREA ALCOOLULUI ÎN CASĂ

• Există două feluri de vin menţionate în Biblie: vinul nefermentat era numit şi „vin nou.” Erau de 
fapt struguri proaspăt storşi (must). Vinul fermentat era o băutură otrăvitoare („băuturi tari”).

• Erau folosite mai multe metode pe timpul lui Isus pentru a păstra mustul să nu fermenteze: 
fierberea lui împreună cu sirop, conservarea lui în burdufuri legate strâns la gât şi scufundarea 
lor într-un iaz cu apă rece timp de 30 de zile sau înmuierea bobiţelor în apă până când sucul era 
reconstituit.

• Mustul de struguri care fermentează de la sine fără a fi controlat devine must stricat.
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1. Ei şi-au amorţit deja sensibilitatea conştiinţei.

(Muzica este o formă de închinare.)

2. Ei sunt deja „acordaţi” la spiritul acestei lumi.

(Acest lucru este demonstrat de legea vibraţiei 
simpatetice.)

3. Ei au acceptat deja ţelul religiei false care 
spune: „Fă ce vrei; oferă-ţi satisfacţie.” („Cum 
poate să fie greşit dacă te face să te simţi atât 
de bine?”)

4. Ei deja au devenit foarte vulnerabili pentru a 
fi exploataţi de lume. (Împreună cu muzica 
greşită vin răzvrătirea, drogurile şi imoralita-
tea.)

5. Ei au făcut deja ca muzica lor să fie mai 
importantă decât suferinţa jertfitoare a lui 
Cristos (făcându-i pe creştinii mai slabi să se 
poticnească, în special pe aceia care au ieşit 
din „cultura rock”.)

6. Ei au ales deja să admire „eroi” neevlavoişi. 
(„Cea mai înaltă formă de admiraţie este imi-
tarea.”)

„Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului 
şi Duhul împotriva firii pământeşti; acestea sunt 
opuse una alteia, astfel că nu puteţi face ce doriţi” 
(Galateni 5:17).

„Nu stingeţi Duhul” (I Tesaloniceni 5:19).

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile [muzica] din 
lume . . .” (I Ioan 2:15).

„Şi noi n-am primit duhul lumii [muzica lumii], ci 
Duhul care este de la Dumnezeu [în muzică]; ca să 
cunoaştem lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat 
prin har” (I Corinteni 2:12).

„Cum v-am spus de multe ori şi vă mai spun şi 
acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca duş-
mani ai crucii lui Cristos. Sfârşitul lor este pierzarea. 
Dumnezeul lor este stomacul şi gloria lor este ruşi-
nea lor, se gândesc la lucruri pământeşti [muzică]” 
(Filipeni 3:18–19).

„Luaţi aminte ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi 
cu o amăgire deşartă [în muzica lumească], după 
tradiţia oamenilor, după învăţăturile elementare ale 
lumii şi nu după Cristos” (Coloseni 2:8).

„. . . clătinaţi încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt 
de învăţătură . . .” (Efeseni 4:14).

„Dar dacă fratele tău este întristat din cauza unei 
mâncări [muzica lumească], nu mai umbli în 
dragoste! Nu-l nimici prin mâncarea ta [muzica 
lumească], pe cel pentru care a murit Cristos! . . . . 
Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi 
zidirea reciprocă. Să nu distrugi pentru o mâncare 
[muzica lumească] lucrarea lui Dumnezeu . . .” 
(Romani 14:15, 19–20).

„[Dar poporul lui Dumnezeu] s-au amestecat cu nea-
murile şi au învăţat faptele lor [muzica], au slujit 
idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. . . . S-au 
întinat prin faptele lor [muzica], au curvit prin faptele 
lor. Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva 
poporului Său şi S-a scârbit de moştenirea Lui” (Psalmul 
106:35–36, 39–40).

Pentru studiu ulterior, consultaţi cartea Cum să învin-
gem robia muzicii rock (IBLP Publication Orders • Box 
One • Oak Brook, IL 60522-3001; 630-323-9800).

ConseCinţe Pasaje biblice coresPondente

CONSECINŢE DEJA EXISTENTE DACĂ UN FIU SAU O FIICĂ    
ASCULTĂ MUZICĂ CREŞTINĂ CARE SUNĂ CA MUZICA DIN LUME

Folosind muzica lumească pentru a 
„prezenta Evanghelia,” nu numai că încăl-
căm Scriptura, ci promovăm şi învăţătura 
umanistă care spune că „scopul scuză mij-
loacele.”

„. . . Dumnezeu a binevoit să-i mân-
tuiască pe cei care cred prin nebunia pro-
povăduirii” (I Corinteni 1:21).
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