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Reghin Leadership (10)

Imbracand toata armura lui Dumnezeu.
study 1/
Efeseni 6:10-18
Intreaga armura a lui Dumnezeu
6:10 Încolo, fraŃilor, întăriŃi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
11 ÎmbrăcaŃi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteŃi sta
împotriva uneltirilor diavolului.
12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutăŃii care sunt în locurile cereşti.
13 De aceea, luaŃi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteŃi
împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneŃi în picioare, după ce veŃi fi biruit
totul.
14 StaŃi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaŃi cu
platoşa neprihănirii,
15 având picioarele încălŃate cu râvna Evangheliei păcii.
16 Pe deasupra tuturor acestora, luaŃi scutul credinŃei, cu care veŃi
putea stinge toate săgeŃile arzătoare ale celui rău.
17 LuaŃi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu.
18 FaceŃi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.
VegheaŃi la aceasta, cu toată stăruinŃa şi rugăciune pentru toŃi sfinŃii,

In Efeseni 6:10-18 , ne este data descrierea intregii armuri a lui Dumnezeu.
Trebuie sa ne amintim ca suntem intr-un razboi spiritual , o batalie intre
lumina si intuneric.
Trebuie sa intelegem ca Dumnezeu nu ne-a adus in aceasta glorioasa
relatie cu El , prin crucea Lui Christos, ca sa fim un stergator de picioare
pentru diavol. De multe ori crestinii se simt infranti din cauza ca nu
realizeaza in intregime tot ceea ce Dumnezeu le-a dat pentru ca sa se
apere si sa ia autoritate in fata diavolului.
Intrebare: Stiai ca Dumnezeu vrea sa fii victorios in aceasta viata?
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Citeste inca o data:
6:10 Încolo, fraŃilor, întăriŃi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
"Intariti-va in Domnul"V10a
Trebuie sa intelegem pozitia noastra victorioasa in Christos.
Coloseni 2:13-15
13 Pe voi, care eraŃi morŃi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească
netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaŃă împreună cu El, după ce ne-a
iertat toate greşelile.
14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era
potrivnic şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii,
după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.
Efeseni 2:4-6
2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare
cu care ne-a iubit,
2:5 cu toate că eram morŃi în greşelile noastre, ne-a adus la viaŃă împreună
cu Hristos (prin har sunteŃi mântuiŃi).
2:6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti,
în Hristos Isus,

✶ “Si in puterea tariei Lui” V10b Nota-: cuvantul din greaca folosit aici
pentru putere este “kratoss” care inseamna dominare, putere,
manifestarea puterii si are sensul de tarie (putere) exercitata si putere
aratata efectiv cu o autoritatea dominatoare.
Aceasta este puterea lui Dumnezeu, nu a noastra, si El vrea ca noi sa
dominam , nu sa fim dominati de lucrarile diavolului si de aceea ne-a dat
armura Sa.

Citeste iar: Efeseni 6:11
Efeseni 6:11 ÎmbrăcaŃi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteŃi
sta împotriva uneltirilor diavolului.
Multi crestini stiu despre toata Armura lui Dumnezeu , dar cati dintre noi
iau in serios instructiunea Scripturii si isi pun armura pe ei?
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Iacov 1:22
1:22 FiŃi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

✶ Sa ai toata armura pe tine este o necessitate !!! pentru ca noi sa putem
sta in fata uneltirilor diavolului.
Citeste iar -:
Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăŃii care sunt în
locurile cereşti.
Psalm 91:3
91:3 Da, El te scapă de laŃul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
✶ Atunci cand stam inaintea Domnului, dusmanul va face tot posibilul sa ne
pacaleasca – ( pot fi lucruri care se intampla in natural in spatele carora
pot fi depistate atacuri spirituale)
Coloseni 3:15 (Biblia Amplificata)
15 Pacea ( armonia sufletului) lui Christos sa stapaneasca ( sa fie un arbitru
permanent) in inimile voastre (sa decida si sa lamureasca toate intrebarile
care sunt in mintile voastre, in aceasta pace) la care (ca si crestini) ati fost
chemati (sa traiti) intr-un singur trup.Si fiti recunoscatori ( multumitori)(
dand intotdeauna lauda lui Dumnezeu).
Zonele in care el va incerca sa atace sunt :mintea, trupul fizic , nervii,
finantele, circumstantele, prin oamenii din jurul tau, in unele cazuri chiar
in propria ta familie. Aminteste-ti de Iov ( Iov 2:9) , propria lui sotie i-a
spus “ bleastama pe Dumnezeu si mori”
( Ioan 10:10) In toate imprejurarile trebuie sa ne reamintim ca diavolul
vrea sa fure de la noi, dar Isus a venit sa ne dea viata.
✶ Atunci cand presiunea vine crestinii adesea folosesc Cuvantul lui
Dumnezeu , sabia Duhului, dar noi trebuie sa intelegem ca am fost instruiti
sa ne punem toata armura lui Dumnezeu, nu doar o parte a ei!!!
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Armura -:
1) Brâul adevărului.
Efes 6:14 StaŃi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaŃi cu
platoşa neprihănirii.
In istorie , cureaua militara era o parte foarte importanta a armurii,
deoarece tinea platosa la locul ei si in multe cazuri sustinea si tocul sabiei.
Adevarul Cuvantului lui Dumnezeu va tine Armura la locul ei. Multe batalii
au fost pierdute din cauza ignorarii cuvantului lui Dumnezeu in viata
credinciosilor. Noi trebuie sa intelegem cine suntem in Isus Christos.
Note -: Definitia adevarul in dictionar este “ ceva ce este verificat si nu
poate fi contestat”
Ioan 8:32
32 “veti cunoaste adevarul si adevarul va va face slobozi”
De exemplu atunci cand diavolul incearca sa te atace cu sageata arzatoare
a condamnarii, adevarul ca tu esti neprihanit in Christos te va tine in
siguranta. ( Efeseni 6:16)
Cu totii gresim si ne putem simti condamnati de propriile slabiciuni , dar
adevarul este ca nu este nici o condamnare in Christos. Dragostea lui
Dumnezeu pentru noi nu se schimba.
Romani 8:1
Acum dar nu este nici o osandire pentru cei ce sunt in Hristos Isus.
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