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Imbracand toata armra lui Dumnezeu.
Study (2)

Platosa neprihanirii.
Efeseni 6:14
6:14 StaŃi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaŃi cu platoşa
neprihănirii,
6:15 având picioarele încălŃate cu râvna Evangheliei păcii.
6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luaŃi scutul credinŃei, cu care veŃi putea
stinge toate săgeŃile arzătoare ale celui rău.
Citat din comentariile lui Matthew Henry: In timpul apostolului Pavel
platosa nu era si in partea din spate.
Nota- putem vedea de aici ca daca un soldat trebuia sa se intoarca si sa se
retraga din fata dusmanului , nu avea nici o protectie pentru spate. Trebuie
sa accentuam faptul ca trebuie sa ne mentinem pozitia.
Platosa neprihanirii este un loc al unei pozitii corecte fata de Dumnezeu. Iti
protejeaza inima.
Romani 3:21-23
3:21 Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate) pe care o dă
Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea şi prorocii
3:22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinŃa în
Isus Hristos, pentru toŃi şi peste toŃi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
3:23 Căci toŃi au păcătuit şi sunt lipsiŃi de slava lui Dumnezeu.
Justificare --- ca si cum nu as fi facut niciodata
Gratuit prin Har --- Favoarea nemeritata a lui Dumnezeu. (Dumnezeu alege
sa ierte).
Rascumparare- Isus a platit pretul pentru pacatul nostru
In primul nostrum studiu spuneam ca una din cele mai puternice sageti
arzatoare ale celui rau este condamnarea.
Diavolul ne minte ca nu suntem intr-o pozitie corecta fata de Dumnezeu,ca

nu esti destul de bun, ca ne mintim singuri ca putem fi neprihaniti prin
credinta in Christos.
Laudat fie Domnul ca nu depinde de ceea ce gandesti ori simti. Credinta
pe care o ai in lucrarea crucii lui Christos, e ceea ce te face neprihanit.
Piciorele incaltate cu ravna evangheliei pacii.
In trecut , armura pentru picioare consta in cizme militare care in unele
cazuri erau acoperite cu alama.Aceasta parte a armurii era ca sa protejeze
talpile si picioarele de sagetile ascutite ascunse in pamant si care ar fi
putut rani si opri soldatii din mars.
Sa ne amintim.
Efes 6:11. Stati impotriva uneltirilor diavolului.
(Orice poate sa ne prinda in capcana. Capcanele pot sa ne opreasca sa
primim vestile bune)
Verset 13. Sa ramaneti in picioare.
Verset 13b. Dupa ce veti fi biruit totul.
Pentru ca sa putem ramane in picioare este nevoie ca sa cunoastem fara
indoiala evanghelia ( vestea buna) , planul de salvare a lui Dumnezeu
pentru noi.
Evanghelia ( vestea buna) este: Dumnezeu a dat iertare pacatelor
noastre!!!
Vestea buna, Salvarea, Mantuirea este darul gratuit pentru toti prin Isus
Christos.
Vestea buna este aducerea inapoi la partasie cu Tatal prin sangele lui Isus
Christos , si mult mai mult, prin lucrarea Crucii.
Trebuie sa fim pregatiti sa ramanem in picioare!!!
Nota – poate ca nu gandesti sau simti ca esti mantuit sau iertat dar este
adevarul evangheliei in care poti sa stai. Cu cat mai mare este aceasta
revelatie, cu atat mai multa pace vine in vietile noastre.
Ia scutul credintei.
Scutul era facut din bronze , lemn sau rachita. Scuturile erau acoperite cu
piele, care puteau fi inmuiate in apa si astfel puteau stinge sagetile
arzatoare.Cuvantul grecesc pentru scut este “thyreos”care insemna usa,
un scut care sa acopere intregul trup.

Daca putem vedea ca scutul era folosit in trecut atunci putem aplica asta si
la noi si sa intelegem importanta credintei in vietile noastre.
Nota -: Trebuie sa luam scutul credintei, este nefolositor daca nu o facem!!!
Citeste Efeseni 6: 16
6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate
săgeţile arzătoare ale celui rău.

Sagetile arzatoare au scopul sa loveasca orice loc care este expus.
Matthew Henry vorbeste despre sagetile arzatoare ca de “ tentatoo care
incearca sa raneasca vietile noastre”.
Intrebare….Cum este produsa credinta???
Romani 10:17
10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Hristos.
Exemplu de cuvant care produce credinta.
Faptele apostolilor 14:6-10
6 Pavel şi Barnaba au înŃeles lucrul acesta şi au fugit în cetăŃile Licaoniei:
Listra şi Derbe şi în Ńinutul de primprejur.
7 Şi au propovăduit Evanghelia acolo.
8 În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu
umblase niciodată.
9 El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat Ńintă la el şi
fiindcă a văzut că are credinŃă ca să fie tămăduit,
10 a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o
săritură şi a început să umble.
Trebuie sa credem ca Cuvantul lui Dumnezeu este Adevarul.
Ioan 17:17” SfinŃeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”
Ioan 8:31-32” Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneŃi în
cuvântul Meu, sunteŃi într-adevăr ucenicii Mei;
8:32 veŃi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.”
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