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„Încolo, fra?ilor, înt?ri?i-v? în Domnul ?i în puterea t?riei Lui. Îmbr?ca?i-v? cu toat? armura lui Dumnezeu, ca s?
pute?i ?ine piept împotriva uneltirilor diavolului. C?ci noi n-avem de luptat împotriva c?rnii ?i sângelui, ci ... împotriva
duhurilor r?ut??ii care sunt în locurile cere?ti... Face?i în toat? vremea, prin Duhul, tot felul de rug?ciuni ?i cereri.
Veghea?i la aceasta, cu toat? st?ruin?a, ?i rug?ciune pentru to?i sfin?ii!” (Efeseni 6: 10-12, 18).
În primele cinci capitole ale epistolei c?tre biserica din Efes, Pavel a recunoscut minunata lucrare pe care Duhul
Sfânt o realizase ?i se bucura de cre?terea spiritual? ce avusese loc în vie?ile lor. În acest capitol de încheiere, el a
transmis un cuvânt care îndemna la veghere, având în vedere opozi?ia care venea în calea lor – pentru care
ace?tia aveau nevoie s? se preg?teasc?.
Inspirat de Duhul Sfânt, Pavel i-a instruit cu aten?ie pe efeseni cu privire la r?zboiul spiritual. În primul rând, el îi
avertiza c? puterile întunericului vor veni împotriva lor pentru a le fura mo?tenirea – repetând acest lucru de mai
multe ori. Nu atât dac? inamicul ar veni împotriva lor, ci când ?i cât de des ?i cât de greu va fi. A?adar, le-a spus s?
fie puternici în Domnul ?i s? depind? de El, fiindc? încercarea de a lupta prin propria
for?? nu este niciodat? suficient?.
În Efeseni 6:14 -17, Pavel descrie întreaga armur? a lui Dumnezeu, cu care El i-ar echipa pe to?i:

Centura adev?rului
Plato?a neprih?nirii
Înc?l??mintea aleas? de Dumnezeu pentru tine
Scutul credin?ei
Coiful mântuirii
Sabia Duhului
Trebuie s? în?elegi c? lup?i împotriva for?elor spirituale ale r?ului. E?ti un cet??ean al cerului, un cre?tin care
crede în adev?r ?i care va lupta pentru adev?r. Pentru a tr?i via?a unui biruitor, ia „toat? armura lui Dumnezeu“
?i preg?te?te-te pentru un conflict. Studiaz? Cuvântul lui Dumnezeu, roag?-te prin Duhul ?i vei putea ie?i
înving?tor dup? b?t?lie, dând toat? slava Dumnezeului Preaînalt!
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