
Efeseni 6:10-20 – Reguli în lupta spirituală eficientă 

 

I. Întărirea cu putere: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. " 

1. Persoana care întărește: „în Domnul” 

2. Puterea care întărește: „în puterea tăriei Lui” 

 

II. Îmbrăcarea cu armătura de APĂRARE: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să 

puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului” 

1. Scopul armăturii: „ca să puteți ține piept” 

2. Stabilitatea armăturii:  

A. Atacul celui rău: „împotriva uneltirilor”  

B. Adversarul cel rău: „diavolului” 

C. Acoliții celui rău :  

a. Exprimarea negativă: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui” 

b. Exprimarea pozitivă:  

i. Categoriile lor: „ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor” 

ii. Caracterul lor:  

 - Caracterul spiritual: „împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac” 

 - Caracterul moral: „împotriva duhurilor răutăţii” 

iii. Cadrul lor: „care sunt în locurile cereşti.” 

 

III. Îmbrăcarea cu armătura de ATAC: „De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă 

puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. " 

1. Metoda (două faze) 

 a. Îmbrăcarea: „luaţi toată armătura lui Dumnezeu” 

 b. Împotrivirea: „ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea” 

2. Mandatul (două scopuri)  

 a. Viața: „și să rămâneți în picioare 

b. Victoria: „după ce veți fi biruit totul”  



3. Armătura: 

 i. Încinși cu adevărul: „staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul”  

 ii. Îmbrăcați cu neprihănirea: „îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii” 

 iii. Încălțați cu râvna Evangheliei: „având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii” 

iv. Credința: „Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate 

săgeţile arzătoare ale celui rău.” 

 a. Credința acoperă: „pe deasupra tuturor acestora” 

 b. Credința apără: „cu care veți putea stinge toate săgețile” 

  (i) Puterea lor: „săgețile arzătoare” 

  (ii) Proprietarul lor: „ale celui rău” 

 v. Mântuirea: „Luaţi şi coiful mântuirii” 

 vi. Cuvântul: „şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” 

 vii. Rugăciunea:  

a. Rugăciune perseverentă: „faceţi în toată vremea” 

b. Rugăciune duhovnicească: „prin Duhul” 

c. Rugăciune diversă: „tot felul de rugăciuni şi cereri” 

d. Rugăciune veghetoare: „Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa” 

  e. Rugăciune stăruitoare: „cu toată stăruința” 

f. Rugăciune eclesiaslă: „şi rugăciune pentru toţi sfinţii” 

g. Rugăciune evanghelistică: „şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura” 

i. Cuvânt în evanghelizare: „să mi se dea cuvânt” 

ii. Îndrăzneală în evanghelizare: „ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina 

Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, 

cum trebuie să vorbesc.” 


