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Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor 
de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă pune la dispoziția noas-
tră o serie de prelegeri pe tema: Împărăția Luminii. 

Scopul studiului este acela de a trezi în inimile noaste, în spe-
cial ale tinerilor, speranța existenței unei lumi mai bune, a unei 
Împărății în care lumina reuşeşte să răspândească deplin întu-
nericul şi unde adevărul face parte din ființa fiecărui cetățean al 
acesteia. 

Trăim într-o lume agitată, o lume în care întunericul, nesigu-
ranța, confuzia predomină pretutindeni. Ceea ce este şi mai trist 
este faptul că ne-am obişnuit cu o astfel de stare, încât ni se pare 
normală. Vestea bună este că Împărăția Luminii, cea pe care ne-o 
descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind aşteptată să se instaureze 
în curând, poate lua contur încă de acum. Prelegerile din acest ciclu 
conțin rețete prețioase în vederea instaurării Împărăției Luminii în 
inimile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, în societa-
tea în care trăim. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea Duhul Său 
pentru a înțelege mesajul transmis cu această ocazie. 

Sabatul din 26 februarie 2022 va fi o zi de consacrare, de ru-
găciune, meditație şi post (pentru cei care pot face lucrul acesta), 
momente în care Îi putem prezenta lui Dumnezeu dorința noas-
tră de a locui cât de curând în Împărăția Luminii.  

 Duminică, 27 februarie 2022, după citirea ultimei prelegeri, 
se va strânge un dar special, care va fi folosit în scopul promovării 
activităților de tineret din Uniunea Română. 

Fie ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea cu o înțelegere mai 
clară a adevărurilor sfinte şi cu o dorință aprinsă de a promova cauza 
lui Dumnezeu în lumea aceasta, până când El va veni să ne ia la Sine.

                                                                                                                         Editorii 

Temele au fost realizate de tineri din cele șase Conferințe care compun Uniunea 
Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă, în colaborare cu 
Departamentul de Tineret al Uniunii. 

Editura Păzitorul Adevărului
Str. Morii, Nr. 27

505200, Făgăraș - Jud. Brașov 
Tel. 0268 213714   Fax 0268 214111

e-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

Colectivul de redacție:  

Cristian Paulescu, Adrian Barnea, Ghiță Ulici, 
Cristian Rădoiaș, Vali Todoran, Corneliu Cojocaru, 

Marian Pârțac,  Natanael Postolache.

Grafică: Daniela Picu

Imagini: www.123rf.com

realizată de 

Departamentul de Tineret  
al Uniunii Române a  

Adventiştilor de Ziua a Şaptea  
- Mişcarea de Reformă

Cuprins:
Împărăția Luminii

Ciclu de prelegeri pentru

Săptămâna de rugăciune  
pentru tineret,  

18 - 27 februarie 2022

ISSN 1223-8872

1 - Cel mai mare dușman al Împărăției   ............................   4 

2 - Autonomie în gândire  ...................................................   10

3 - Criza de identitate  ..........................................................14

4 - Un constructor al Împărăției  .........................................18

5 - Colecționarul de trofee  ..................................................24

6 -  A-L cunoaște pe Împărat este totul ..............................28

7 -  Regele mai are de făcut o mutare ................................32



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
18-27 Februarie  2022 3

Împărăția Luminii
Potrivit Bibliei lumina este prezența lui 

Dumnezeu într-o lume în care lumina 
fiind îndepărtată, se instalează întunericul. 
Venind să locuiască printre oameni, făcând 
cunoscut caracterul Tatălui Său, Domnul 
Hristos este „lumina oamenilor” (Ioan 1:4). 

Oricâtă pretenție de lumină ar avea 
o împărăție, dacă lumina nu locuieşte în 
mijlocul ei, ea se află în întuneric. Atunci când 
a creat această lume, Dumnezeu a început prin 
a înlătura întunericul, care nu este altceva decât  
 
 
 
 
 
 
 
lipsa luminii. „Să fie lumină!” a spus El, „şi a fost 
lumină.” (Geneza 1:3). 

Odată cu pătrunderea păcatului în lume, 
oamenii au îndepărtat lumina din ce în ce mai 
mult „căci oricine face răul urăşte lumina şi nu 
vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.” 
(Ioan 3:20). Culmea întunecimii a fost atinsă 
după aproximativ zece generații de oameni, 
întunericul fiind atât de puternic încât Dum-
nezeu a fost nevoit să distrugă lumea prin 
potop de ape. El a păstrat însă o scânteie de 
lumină şi familia lui Noe a împrăştiat pentru o 
vreme raze de lumină şi speranță. Apoi, fami-
lia lui Avraam şi urmaşii acestuia au reprezen-
tat poporul ales, menit să lumineze în lumea 
care devenea din nou tot mai întunecată. 

Venirea Domnului Hristos în aceas-
tă lume a avut loc într-un moment în care 
„lumina adevărului părea că dispăruse 
dintre oameni”, când, datorită despărțirii 
de Dumnezeu, credința se întunecase şi 
speranța aproape încetase de a mai lumi-
na viitorul.” Cu toate acestea „existau totuşi 
suflete care căutau lumina şi care erau pline 
de griji şi întristare... Cu ochii plini de dor 
aşteptau venirea Eliberatorului, când întu-
nericul avea să fie înlăturat şi taina viitorului 
să fie limpezită.”  — Hristos, lumina lumii, p. 32.   
„Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a 
văzut o mare lumină şi peste cei ce zăceau în 

ținutul şi în umbra morții, a răsărit lumina.” 
(Matei 4:16). Pe bună dreptate Domnul 
Hristos a fost numit „lumina care să lumi-
neze neamurile şi slava poporului Tău Isra-
el.” (Luca 2:32). 

Odată cu trecerea timpului, continua 
dorință de păcătuire a adus din nou confu-
zie şi, conştienți sau nu, oamenii au început 
să respingă lumina, lăsând ca întunericul să 
se instaleze mai dens şi mai apăsător. 

Aşa cum Dumnezeu S-a întrupat în Fiul 
Său şi a venit să locuiască printre oameni în 
ceasul cel mai întunecat al planetei, „la mie-
zul nopții Dumnezeu Îşi va arăta puterea 
pentru eliberarea poporului Său.” — Adevă-
rul despre îngeri, p. 276. 

Cu toate acestea, deşi credem că El va 
reveni şi sperăm să-L vedem în toată sla-
va Sa, nu putem aştepta în nepăsare ca El 
să împrăştie întunericul şi să facă lumină. 
Domnul Hristos a spus: „Voi sunteți lumi-
na lumii” (Matei 5:14). Împărăția pe care o 
aşteptăm cu toții, Împărăția luminii, poate fi 
instaurată chiar de pe acest pământ, iar când 
Mântuitorul va reveni, ea doar se va conti-
nua în veşnicie. „El le-a zis: „Împărăția lui 
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească 
privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici sau uite-o 
acolo!” Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu 
este înlăuntrul vostru.” (Luca 17:20, 21). 

„Când intrăm în odihna lui Hristos, ce-
rul începe de aici. Noi răspundem la che-
marea Sa: „Veniți să învățați de la Mine” 
şi, venind, începem viața veşnică. Cerul e 
o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin 
Hristos. Cu cât stăm mai mult şi mai aproa-
pe de El, cu atât şi chiar mai mult ni se va 
descoperi slava Sa; şi cu cât vom cunoaşte 
pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai intensă 
va fi fericirea noastră. Dacă mergem cu Isus 
în această viață, vom fi copleşiți de iubirea 
Lui şi întăriți de prezența Lui. Tot ce poate 
să suporte natura omenească putem primi 
încă de aici. ” — Hristos, lumina lumii, p. 331. 

„Căutați să fiți bogați în fapte bune, gata 
să dăruiți, doritori să comunicați, punându-vă 
o bună temelie pentru timpul ce va veni, ca să 
puteți apuca viața veşnică.” — 3 T., p. 705. 
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Cel mai mare dușman al 
Împărăției

A. B. - Conferința Ardealul de Nord

Vineri, 18 februarie 2022

Drag cititor, mă bucur că 
am ocazia de a veni în 
fața ochilor tăi cu aces-

te câteva rânduri. Ceea ce îmi 
doresc eu este ca aceste cuvin-
te puse pe hârtie care alcătuiesc 
propoziții şi fraze să însemne mai 
mult pentru tine decât o simplă 
înşiruire. Îmi doresc ca ele să aibă 
un răsunet profund în inima ta. 
Nu pretind că aş avea cunoştințe 
mai vaste decât tine. Însă am ob-
servat că în societatea noastră se 
promovează cu o amplitudine 
covârşitoare teoretizarea fiecărui 
lucru. Ce părere ai despre aceas-
ta? Poate că nici nu ai observat 
acest lucru, însă el învăluie fieca-
re ființă. Problema este că noi ne 
dorim să ne înfăşurăm în această 
dezumanizantă filozofie. Cum 
ar fi să cunoşti doar din cărți ce 
înseamnă o mângâiere tandră? 
Cum ar fi să ştii doar la nivel te-
oretic ce înseamnă să fii iubit de 
părinții tăi? Cum ar fi doar să fi 
citit fără să te bucuri niciodată 

de vuietul mării, de cântatul fără 
de repetiție şi de fiecare dată în 
armonie al păsărelelor, de artistul 
vânt care loveşte cu grijă fiecare 
frunză pentru ca în combinație 
cu susurul cald, pentru sufletul 
omenesc, al apei să creeze con-
certul pădurii! Şi vreau să îți 
spun că nu sunt singurii artişti, 
ci alături de ei se adaugă mulți 
alții. Dacă nu ți-ai luat timp să 
participi la un concert de acest 
fel, te rog, cu prima ocazie să nu 
amâni. Dumnezeu e dirijorul şi 
garda Lui te însoțeşte cu drag. 
El o face din pură dragoste față 
de tine şi te primeşte cu brațele 
deschise.  

De ce am ales să fac această 
pledoarie în fața ta? Pentru că 
tu şi eu ne ocupăm timpul cu a 
învăța cum să trăim, din punct 
de vedere teoretic, şi suntem atât 
de prinşi în acest proces încât nu 
mai trăim. Cel mai mare duşman 
al împărăției se mulțumeşte şi 
dacă noi am cunoaşte voia lui 

Dumnezeu pe dinafară (adică 
perfect din punct de vedere te-
oretic) şi nu am trăi cu Dumne-
zeu. „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viața. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.” 
(Ioan 14:6). Nu îți crea speranțe 
false! Pe Dumnezeu nu Îl vei 
cunoaşte ca pe o ştiință. Ştiu 
că eşti obişnuit în acest mod 
însă nu se poate astfel. Sufletul 
tău plânge, sufletul tău e întris-
tat, pentru că tu aplici noțiuni 
ştiințifice în relație. Lasă-le de-
oparte şi caută intrarea la Dum-
nezeu prin Domnul Isus. Caută 
să vorbeşti cu Tatăl tău. Caută 
să te împrieteneşti cu El suflet 
către suflet. Ieşi la plimbare cu 
El, ascultă muzica a cărui diri-
jor este El, priveşte şi descoperă 
detaliile peisajelor pictate de El. 
Ştiu că aceste cuvinte ți se par 
sărite de pe linia normalului, dar 
uite... nu doar eu o spun: „Dum-
nezeu să ne ajute să cunoaştem 
adevărul, iar dacă voi ați înțeles 
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adevărul lui Dumnezeu, mergeți 
direct în lumină şi ridicați barie-
rele care sunt înapoia voastră. Nu 
vă bazați pe oameni, ci însuşiți-
vă o experiență personală vie, iar 
atunci chipul vostru va străluci 
de slava lui Dumnezeu. Voi ați 
umblat cu El, iar El v-a ridicat. 
Voi ați luptat cu El şi L-ați im-
plorat, iar El a lăsat ca lumina Sa 
să strălucească asupra voastră.”  
– Credința și faptele, p. 78. Te rog, 
aşa după cum e scris aici, nu te 
opri doar la cunoaşterea literară 
a adevărului. Degeaba cunoşti 
toate experiențele de succes ale 
oamenilor mari ai credinței, dacă 
tu, la rândul tău, nu ai experiențe 
de succes. Dumnezeu îți promi-
te prin cele de mai sus că ceea 
ce se numeşte a fi chipul tău va 
străluci de slava lui Dumnezeu. 
Nu te-ai bucura ca despre tine 
să se spună cum s-a spus despre 
Enoh şi anume: „Enoh a umblat 
cu Dumnezeu...” (Geneza 5:22)? 
Dacă da, există o singură Cale – 
umblarea cu Dumnezeu! 
Cine este cel mai mare dușman 
al Împărăției? 

Tu, la fel ca şi mine, ştii foar-
te bine că există exclusiv două 
noțiuni care guvernează planeta 
noastră: binele şi răul. Oamenii 
se amăgesc uşor gândindu-se că 
există şi o zonă între aceste două 
noțiuni, însă se înşală. „Cine nu 
este cu Mine este împotriva Mea şi 
cine nu strânge cu Mine risipeşte.” 
(Matei 12:30). Acum te vei în-
treba: Bine, dar există mai mulți 
duşmani ai Împărăției lui Dumne-
zeu? Răspunsul este: Nu. Acelaşi 
duşman, „...şarpele cel vechi, care 
este diavolul şi Satan...” (Apoca-
lipsa 20:2) caută să se proiecteze 
în câți mai mulți duşmani, ba mai 
mult duşmani personalizați, spe-
cifici pentru fiecare din noi, astfel 
încât noi să cădem şi într-un final 
să îi slujim lui Satan. 

Eu cred că noi, odată cu 
moartea Domnului nostru Isus 
Hristos, am devenit adversarii 
direcți ai lui Satan. Până la jertfa 
neprihănită a Mielului sublim 
răzvrătitul încă spera să dea de 
pământ cu planul de mântuire 
semnat de Divinitate. Însă din 
momentul în care a observat că 
orice speranță a lui a fost spul-
berată îşi manifestă ura de o 
amplitudine imens de mare față 
de noi, încercând să distrugă tot. 
Până la jertfa Eliberatorului încă 
spera să demonstreze universului 
întreg că Dumnezeu este absurd. 
Aşadar bătălia era îndreptată în 
mod direct spre El. „Însă când 
Hristos a strigat „S-a sfârşit”, 
lumile necăzute s-au simțit în 
siguranță. Pentru ele, aceasta 
însemna că lupta s-a dat şi că ea 
a fost câştigată. De acum înainte, 
Satan nu mai avea parte de sim-
patia universului.” — The Review 
and Herald, 12 martie, 1901. „Îngerii 
sfinți au fost cuprinşi de oroa-
re la gândul că unul dintre ei a 
putut decădea atât de mult, încât 
să fie în stare de o asemenea cru-
zime față de Fiul lui Dumnezeu 
la Calvar. Orice sentiment 
de milă sau simpatie, pe 
care l-au simțit vreodată 
pentru Satan de când a 
fost alungat, s-a stins 
acum din inimile lor. 
— The Signs of the Times, 
23 septembrie, 1889 –  
Adevărul despre îngeri,  
p. 204. 

Satan a pierdut bătălia, Dum-
nezeu a câştigat-o; şi el [Satan] 
continuă să mai facă rău, cât de 
mult poate, fără să mai aibă vreun 
câştig, ci hrănindu-şi doar plă-
cerea de a distruge. Ce spui? De 
partea cui merită să stai? Acum că 
deja ştii cine a biruit, merită oare 
să mai stai de partea celui înfrânt? 
Cum fac să mă apăr de 
dușmăniile dușmanului?

Un motiv pentru care Îl iu-
besc pe Dumnezeu este fap-
tul că El nu avertizează nicio-
dată fără să aducă şi o soluție. 
„Îmbrăcați-vă cu toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine 
piept împotriva uneltirilor dia-
volului.” (Efeseni 6:11). Aş vrea 
să îți atrag atenția progresiv, pe 
măsură ce vom studia împreună 
pasajul din Efeseni, asupra fiecă-
rui detaliu. 
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t Este nevoie de voință! 

Te rog, observă că atunci 
când Dumnezeu dă acest sfat 
prin Pavel, pune accent asupra 
unui lucru. Îți face o chemare 
personală în care te roagă ca tu 
să te îmbraci cu armătura oferită 
de El. Cu adevărat Divinitatea 
a făcut tot, face tot, încearcă tot 
ce se poate pentru a pregăti îm-
brăcămintea protectoare. Dum-
nezeu Îşi dă tot interesul să facă 
armătura exact pe mărimea ta, o 
întăreşte în punctele tale sensibi-
le, o lustruieşte, e gata să o adap-
teze de fiecare dată când săgeata 
vrăjmaşului pătrunde pe undeva 
şi te răneşte, însă toate acestea 
sunt fără de nici o valoare dacă 
tu nici măcar nu ridici mâinile să 
o îmbraci. „Ce trebuie să înțelegi 
este adevărata putere a voinței. 

Aceasta este puterea care guver-
nează natura omului, puterea ce 
ia hotărâri sau care face alegerea. 
Totul depinde de dreapta lucrare 
a voinței. Dumnezeu a dat oame-
nilor puterea alegerii; datoria lor 
este aceea de a o exercita. Nu stă 
în puterea noastră să ne schim-
băm inima şi nici să predăm lui 
Dumnezeu simțămintele; dar 
putem alege să-I slujim. Putem 
să-I dăm voința; atunci El va lu-
cra în noi şi voința şi înfăptuirea, 
după buna Sa găsire cu cale. În 
acest fel, întreaga noastră ființă 
va fi adusă sub controlul Du-
hului lui Hristos; simțămintele 
noastre vor fi atunci îndreptate 
numai spre El, iar gândurile vor 
fi în armonie cu El.” — Calea către 
Hristos, p. 47.

t Totul sau nimic! 

Când aud această sintagmă, 
totul sau nimic, mintea mea fuge 
la legea depolarizării neuronului.

Celula nervoasă care are un 
rol atât de important e guvernată 
în acest fel. Ea transmite impul-
sul nervos mai departe doar dacă 
stimulul care i-a fost aplicat a 
ajuns la un prag anumit. Când 
condițiile nu sunt respectate nu 
se va întâmpla nimic. Cred că 
acesta este un exemplu bineve-
nit pentru a-l aplica în relația cu 
Dumnezeu. Se vehiculează ideea 

de a fi oameni echilibrați. Dacă 
ducem această filozofie mai de-
parte rezultă că trebuie să fim 
un pic şi cu lumea, un pic şi cu 
Dumnezeu. Aşa este? Nu, ci „Tu 
să te ţii în totul totului tot numai 
de Domnul Dumnezeul tău.” 
(Deuteronomul 18:13). Predă-
te cu totul lui Dumnezeu şi apoi 
vei fi învățat ce înseamnă echili-
brul. Când vrem să ne îmbrăcăm 
cu armura dată de El, trebuie să 
ne îmbrăcăm cu toată armura 
pentru ca ea să ne fie de folos 
şi anume ca să putem ține piept 
împotriva uneltirilor diavolului. 
Vrăjmaşul va profita chiar şi de 
cea mai mică lipsă de predare a 
noastră pentru a ne distruge.

t O bătălie câștigată  
         nu înseamnă implicit  
         câștigarea războiului. 

De ce spun acest lucru? Pen-
tru că acest verset ne atrage 
atenția asupra faptului că Satan 
pregăteşte nu o uneltire pen-
tru noi, ci mai multe uneltiri. 
De multe ori după o biruință 
câştigată cu multă luptă împre-
ună cu Dumnezeu urmează o 
cădere... De ce? Pentru că atacul 
vrăjmaşului nu încetează nicio-
dată. Te rog, nu pune jos armura 
cu care te-ai îmbrăcat cu ajuto-
rul Comandantului tău, decât 
la poarta cerului! Până atunci 

Cu adevărat Divinitatea a făcut tot, face tot, încearcă tot ce se poate pentru a pregăti 
îmbrăcămintea protectoare. Dumnezeu se străduie să facă armătura exact pe mărimea 
ta, o întărește în punctele tale sensibile, o lustruiește, e gata să o adapteze de fiecare dată 
când săgeata vrăjmașului pătrunde pe undeva și te rănește, însă toate acestea sunt fără 
de nici o valoare dacă tu nici măcar nu ridici mâinile să o îmbraci. Ce trebuie să înțelegi 
este adevărata putere a voinței. 
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poart-o pe tine. Orice parte ai 
pune-o deoparte, e suficient să fii 
o pradă sigură. „Vegheaţi dar în 
tot timpul şi rugați-vă, ca să aveți 
putere să scăpați de toate lucru-
rile acestea care se vor întâmpla 
şi să stați în picioare înaintea Fi-
ului omului.” (Luca 21:36). Mă 
doare că aici mă văd nevoit să 
folosesc exemplul unui om atât 
de iubit de Dumnezeu şi anume 
David. Nu este nevoie de o pe-
rioadă lungă de lipsă de atenție. 
O singură alegere cu consecințe 
pentru o viață întreagă. 

t  „Având mijlocul   
 încins cu adevărul”   
 (Efeseni 6:14)

Îmi place foarte mult fap-
tul că Dumnezeu pune în cen-
tru noțiunea adevărului. De ce? 
Pentru că în esență alegerea fi-
ecărui om se face între adevăr 
şi minciună. Tatăl adevărului şi 
Tatăl minciunii. Dacă am stabi-
lit acest lucru să mergem puțin 
mai departe. „Veți cunoaşte ade-
vărul, şi adevărul vă va face slo-
bozi.” (Ioan 8:32). Cui alegi să 
îi slujeşti? Tatălui care îți oferă 
onoarea de a fi un fiu liber sau 
celui ce imediat ce te prinde te 
leagă, încercând să nu te lase 
să scapi să vezi ce e peste gard. 
Bine, dar cum cunoşti adevărul? 
Simplu... adevărul e Domnul 
Isus. Vezi că toate se rezumă la 
cunoaşterea experimentală a Lui, 
după cum spuneam la început? 

Însă mai există ceva ce nu 
vreau să ne scape. De ce adevărul 
trebuie să ne încingă mijlocul? 
Mijlocul unui om este zona ce 
este implicată în adoptarea di-
feritelor poziții. Chiar şi atunci 
când mişcăm mâna, mijlocul 
nostru se poziționează pentru 
a face mişcarea mâinii sigură. 
Atunci ce concluzie putem tra-

ge? Adevărul trebuie să îmbrace 
fiecare mişcare a noastră, fiecare 
acțiune a noastră. Adevărul tre-
buie să conducă adoptarea fiecă-
rei poziții. 

t  „Îmbrăcați cu platoșa  
 neprihănirii”   
 (Efeseni 6:14)

Platoşa este cea care acope-
ră pieptul creştinului. Un or-
gan esențial este expus dacă ea 
lipseşte. Inima, cea care menține 
viața, este la risc de pierzare dacă 
nu e acoperită de armura ne-
prihănirii. Viața se pierde dacă 
nu acceptăm haina neprihăni-
rii câştigată de Hristos pentru 
noi. „El nu va lăsa niciodată să 
se clatine cel neprihănit. „ (Psal-
mii 55:22). Ba mai mult, cel ce 
acceptă haina neprihănirii are 
trecere înaintea lui Dumnezeu. 
„Mare putere are rugăciunea 
fierbinte a celui neprihănit.” (Ia-
cov 5:16). Nu uita, această haină 
este necesară pentru ca tu să fii 
acceptat la nunta Mielului! 

t  „Având picioarele   
 încălțate cu râvna   
 Evangheliei păcii.”   
 (Efeseni 6:15)

Ce încearcă să ne spună 
Dumnezeu prin aceste cuvinte? 

Viața se asociază dinamismului; 
în principiu, noi cunoaştem că 
ceea ce se mişcă are viață. În mo-
mentul în care nu ne mai mişcăm 
înseamnă că nu mai avem viață. 
Aşadar putem trage o concluzie 
simplă: Pentru a trăi trebuie să ne 
lăsăm mobilizați de vestea bună 
pe care o avem de dus. Niciu-
nul dintre noi nu pleacă desculț 
de acasă, aşa că, peste ghetele 
pe care ni le punem, să încălțăm 
de fiecare dată ființa spirituală a 
noastră cu râvna Evangheliei şi 
să ne lăsăm conduşi de ea. 

t           „Pe deasupra tuturor      
         acestora, luați scutul           
         credinței cu care veți  
         putea stinge toate         
         săgețile arzătoare  
         ale celui rău.”  
         (Efeseni 6:16)

Deşi toată descrierea aceas-
ta din Efeseni are o construcție 
metaforică, te rog să nu te opreşti 
doar la frumusețea cu care auto-
rul a descris armura fără de care 
nu poți fi numit creştin. Vreau 
să înveți practic. Credința este 
elementul cheie în cunoaşterea 
practică a lui Dumnezeu. Mai 
mult de atât, credința este sin-
gurul element, pentru om, prin 
care se poate atesta existența 
lui Dumnezeu ca şi Creator. 
„Prin credință pricepem că lu-
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mea a fost făcută prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, aşa că tot ce se 
vede n-a fost făcut din lucruri 
care se văd.” (Evrei 11:3). Nu 
există argumente pentru a atesta 
existența lui Dumnezeu, decât 
dacă crezi acest lucru. O să spui 
că nu e adevărat, dar priveşte, 
unii oameni despre care se spune 
că studiază ştiința (nu pot să îi 
numesc oameni de ştiință) aduc 
mii de argumente pentru a infir-
ma existența lui Dumnezeu. Tu 
de ce nu le crezi? Răspunsul unui 
creştin ar trebui să fie... nu le cred 
pentru că Îl cunosc pe Dumne-
zeu. Cum să nu cred că exis-
tă Cineva care umblă cu mine? 
Cum să nu cred că există Cineva 
care mi-a rezolvat atâtea proble-
me? Cum să nu cred că există 
Cineva care mă mângâie? Noi, 
ca nişte prăpădiți, căutăm răs-
punsuri în cele mai complicate 
teorii, însă Dumnezeu e gata să 

simplifice lucrurile dacă şi noi ne 
lăsăm simplificați de El. „Şi le-a 
zis: „Adevărat vă spun că, dacă 
nu vă veți întoarce la Dumnezeu 
şi nu vă veți face ca nişte copilaşi, 
cu niciun chip nu veți intra în 
Împărăția cerurilor.” (Matei 
18:3). După ce noi vom crede în 
Dumnezeu ca Tată al nostru, şi 
vom accepta să fim copilaşi, vom 
găsi un argument că El există 
chiar şi în combinația de culori 
a unei flori. 

Nu există săgeată a celui 
rău care să nu poată fi stinsă de 
credința în Dumnezeu. Oricât de 
imposibilă ar fi o situație, ea devi-
ne atât de uşor posibilă pentru cel 
Atotputernic. Îmi aduc aminte 
de credința care producea o pace 
continuă în inima lui Moise. Po-
porul era pus la colț între munte, 
apă şi armata egipteană. Dum-
nezeu deschide marea. Cei trei 
tineri în fața monarhului înstărit 

al Babilonului scapă de pedeapsa 
dură a acestuia prin prezența lui 
Dumnezeu în mijlocul lor. Sunt 
minunate experiențele acestea, 
dar te invit ca şi tu să le trăieşti, 
pentru ca să poți atesta că Dum-
nezeu există. Unii dintre cei din 
jur vor crede când se va da o măr-
turie de acest fel.

t  „Luaţi și coiful  
 mântuirii”  
              (Efeseni 6:17)

În acest context mă simt ne-
voit să îți atrag atenția că acest 
coif al mântuirii nu trebuie con-
fundat cu coroana celui mântuit. 
Încă vorbim de armura pentru 
luptă pe care o vom pune jos la 
intrarea în Împărăția cerurilor. 

Ce rol îşi are acest coif al 
mântuirii? Îți propun să fim 
atenți unde se poziționează aces-
ta. Pe cap. El are rol de a proteja 

Credința este elementul cheie 
în cunoașterea practică a lui Dumnezeu.
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organul gândirii tale. Sfințenia şi 
curățirea făcută de Dumnezeu nu 
se face doar în faptele exterioare, 
ci ea implică curățirea şi celui mai 
îndepărtat şi ascuns colțişor al 
gândirii. „Mintea, cugetele sunt 
schimbate; talentele sunt puse la 
lucru într-un nou mod. Omul nu 
este dotat cu noi capacități, dar 
cele pe care le are sunt sfințite. 
Conştiința este trezită. Suntem 
atunci înzestrați cu trăsături de 
caracter care ne fac în stare să 
slujim lui Dumnezeu.”  – Parabo-
lele Domnului Hristos, p. 98. Însă, mai 
mult decât atât, faptul că Dumne-
zeu îți oferă coiful mântuirii pen-
tru a-l lua şi a-l aşeza pe fruntea 
ta, oferă pace gândirii tale. Când 
tu iei această parte a armurii şi o 
pui pe capul tău ştii că te îndrepți 
în sus şi doar în sus. Pune acest 
coif pe capul tău! Cum? Cugetă 
la mântuirea pe care Mântuitorul 
ți-o dă în dar şi mintea ta va fi 
protejată.

t      „Sabia Duhului,  care            
          este  Cuvântul lui  
          Dumnezeu.”                    
          (Efeseni 6:17)

Putem observa că arma prin 
care putem ataca este lăsată la 
sfârşit. Mai mult de atât ea ne 
este doar împrumutată, nu este 
o invenție a noastră. Dacă ea a 
fost concepută de Dumnezeu şi 
oferită nouă pentru a o utiliza, 
instrucțiunile trebuie să le pri-
mim tot de la El. Deşi am numit-
o armă de atac, poate că nu sea-
mănă cu ceea ce suntem obişnuiți 
să ne gândim că ar fi. Uneori cu-
vântul lui Dumnezeu atacă dur, 
provocând chiar durere, însă ra-
reori el este folosit pentru a aduce 
o sentință. Mai degrabă ar trebui 
să fie utilizat pentru a construi 
în mintea ascultătorului bucuria 
unei Speranțe. 

Concluzie: 
1. Exercită voința pentru a alege între bine şi rău. 
 („Căutați binele, şi nu răul, ca să trăiți şi ca, astfel, Domnul   
 Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneți voi!” 
       – Amos 5:14) 
2. Bătălia se încheie cu fiecare alegere, războiul însă este de durată.  
 („M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am   
 păzit credința. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe              
           care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel   
 drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
 venirea Lui.” – 2 Timotei 4:7, 8) 
3. Orice mişcare a ta să fie întemeiată pe Adevăr. 
4. Acceptă haina neprihănirii şi fii uimit de darul primit, pentru 
 ca mai apoi să poți să îi ajuți şi pe alții să o îmbrace!
5. Cunoaşterea experimentală a lui Dumnezeu este adevărata   
 sursă a dezvoltării credinței.
6. Pune-ți coiful mântuirii, ca mai apoi Isus să aşeze pe capul   
 tău cununa mântuirii!
7. Fii înarmat cu toate cele de mai sus, până să poți folosi sabia  
 Duhului!

Mă despart de tine cu dorința ca tu să înțelegi cât se poate de sim-
plu tot ce am pus pe hârtie. Aşa să îți ajute Dumnezeu! 

„Şi viața veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”             
(Ioan 17:3).                                    a
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