
Are loc o luptă invizibilă, în care eu și tu avem privilegiul de a înclina 

balanța spre            victorie                în numele lui Isus Cristos.

Potrivit cu Efeseni 6:12, ce înseamnă să te îmbraci cu toată armura lui 

Dumnezeu?

1. Lupta este         inevitabilă            .

2. Dușmanul este           invizibil          .

• Satan nu este          egalul   sau omologul lui Dumnezeu.

a. Numai Dumnezeul nostru este        omniprezent .

b. Numai Dumnezeul nostru este             omniscient .

c. Numai Dumnezeul nostru poate să       facă                 minuni       .

d. Numai Dumnezeul nostru este         veșnic          .

•  Pentru că avem o       relație           cu Isus Cristos, ședem împreună 

cu El în locurile cerești.

EVALUEAZĂ-ȚI DUȘMANUL
SĂPTĂMÂNA ÎNTÂI
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3. Locația este        accesibilă            .

4. Armele tale nu sunt      fizice          .

5. Victoria este         irevocabilă           .
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Principiul general, prezent în toate atacurile lui Satan împotriva noastră, 

este     înșelăciunea          .

Satan este maestrul              iluzionist     .

O iluzie este ceva care înșală prin faptul că produce o imagine falsă sau 

greșită a                 realității                   .

Satan poate cu șiretenie să te facă să crezi că Dumnezeu nu vrea să

         spună        de fapt ceea ce spune.

Sugestiile lui Satan nu pot niciodată să reziste în fața luminii   

               Cuvântului                  sfânt      al lui Dumnezeu.

CENTURA ADEVĂRULUI
SĂPTĂMÂNA A DOUA
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Adevărul lui Dumnezeu este           lumina      .

Faptul că te încingi cu centura adevărului

• Îți permite să     ții                 piept                       uneltirilor        

              diavolului.   

• Îți dă       libertatea         pe care altfel nu ai avea-o.        

•             Limitarea            eliberează. 2
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O         viață               păcătoasă         este   invitația                 dușmanului. 

În Efeseni 6:14, Pavel spune: „Uniforma voastră este viața                                                      

              neprihănită                .”

Neprihănirea este o viață dreaptă care se aliniază           așteptărilor                  

lui Dumnezeu.

Noi ar trebui să    afirmăm                 standardul lui Dumnezeu și apoi 

să ne                aliniem                     comportamentul la standardul Lui.

Țelul dușmanului este să deraieze trenul comportamentului tău de pe 

șinele            adevărului             lui Dumnezeu.

Centura            adevărului             poartă         greutatea                căutării 

noastre după                 neprihănire                  .

PLATOȘA NEPRIHĂNIRII
SĂPTĂMÂNA A TREIA
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       Duhul                  Sfânt         al lui Dumnezeu vine să locuiască în tine, 

îngăduindu-ți să faci ceea ce nu poți să faci prin        puterea             ta.

Sfințirea este              procesul                 prin care ești              modelată           

de Duhul Sfânt după chipul lui     Cristos                     Isus           .  

Neprihănirea nu este             fabricată             . Ea este              eliberată            .   

Lucrarea Duhului Sfânt este să        cioplească                din                tine 

tot ce nu arată ca         Isus            .                             

         Inima         ta este         partea           centrală          a sufletului tău.

Conștiința ta este          microfonul            pe care îl folosește Duhul Sfânt ca 

să poți auzi         vocea        lui Dumnezeu în viața ta.
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Avem un dușman foarte real și sinistru, care este         invizibil               ,
dar nu            fictiv               . 

Nu putem să supraviețuim         furtunilor                           vieții            fără      

          pacea      lui Dumnezeu.

Satan știe că acolo unde nu există pace, nu există nici           victorie         .

Pacea lui Dumnezeu

•  ne dă            statornicie                , de care avem nevoie într-o lume  

care nu este         statornică                 .     

•  ne dă          stabilitate               .

•  ne permite să ne păstrăm              echilibrul          atunci când totul 

în jurul nostru este învolburat.      

•  ne va ajuta să rămânem   sănătoase        la minte.      

ÎNCĂLȚĂMINTEA PĂCII
SĂPTĂMÂNA A PATRA
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Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Cristos Isus (Flp. 4:6-7).

Atunci când              pacea               lui Dumnezeu este bine fixată în viața ta, 

ea va deveni                păzitorul                tău și                 protectorul             tău.                   

Pacea lui Dumnezeu este o             liniște        lăuntrică și un           calm

al sufletului.               

În Isus Cristos, avem          pace         cu      Dumnezeu.   

          Mulțumirea       activează   pacea         .      

Încrederea alimentează             mulțumirea         .      

             Mulțumirea  activează pacea.

Pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, 
să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători (Col. 3:15).

Pacea nu este doar    păzitorul        tău, ci este și              călăuza            ta.  

Ai încălțăminte pentru ca să poți           înainta                .                
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Cuvântul grecesc pentru                 credință                  folosit în Iacov 2, pistis, 
este același cuvânt folosit în cartea Efeseni.

Credința         activă          este un scut.

Credința dezvăluie o         încredere           în Dumnezeu.

Credința este ceea ce afirmi că crezi, transpus în               fapte             .

Credința înseamnă să                    acționezi           ca și cum Dumnezeu 
spune           adevărul             .     

Nu vom vedea niciodată             beneficiile             credinței noastre și 

ale relației noastre cu Dumnezeu până când nu suntem gata să unim

credința cu                 faptele               noastre.     

SCUTUL CREDINȚEI
SĂPTĂMÂNA A CINCEA
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Credința spune mai            puține             despre tine și mai           multe           

despre ceea ce crezi de fapt că este adevărat despre Dumnezeu.

Pentru că Dumnezeu este                 credincios             , tu și eu putem avea 

o credință             activă                .   

Pentru ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, El ne va și
              echipa                   .      

Dușmanul trimite sulițe cu foc în viața ta pentru a-ți              distrage
atenția.

         Locul                      credinței            înseamnă să pășești într-o situație  
sau împrejurare în care te pui într-o postură în care Dumnezeu să 
trebuiască să                intervină                 .      
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Mântuirea ta este          eliberarea            ta. 

Cristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi 
iarăşi sub jugul robiei (Gal. 4:31b–5:1).

Mântuirea nu înseamnă doar                răscumpărare               . Ea este de 

asemenea un          instrument           de apărare, de protecție.     

Mântuirea a fost menită să implementeze în viața ta un mod de 
           gândire              cu totul nou.     

          Dușmanul          vrea să îți atace             mintea              .      

Mântuirea îți oferă o acoperire                largă                 – tot ce ai nevoie 

pentru a rămâne               protejată               împotriva atacurilor dușmanului.     

Ceea ce înseamnă creierul pentru trup,            mintea            înseamnă 

pentru suflet.     

COIFUL MÂNTUIRII
SĂPTĂMÂNA A ȘASEA
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Mântuirea înseamnă            identitatea               ta. Ea reprezintă cine 

ești tu în               Cristos                .

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu 
blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele (Iac. 1:21).

Uneori cele mai mari miracole pe care le face Dumnezeu nu au loc în 

circumstanțele noastre, ci în mintea noastră.    

Noi              cooperăm             în procesul de                   sfințire                . 

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, 
ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia 
lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită (Rom. 12:1-2).

Întăriturile sunt             dărâmate               prin Cuvântul lui Dumnezeu.    
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Sabia Duhului este unică pentru că

1. Este           singura              piesă a armurii pe care Pavel o      

               descrie              în Efeseni 6.

2. Este singura armă           ofensivă        .

Pavel ne spune că pentru a ține piept atacurilor dușmanului, nu ar trebui 

să luăm întotdeauna o poziție            defensivă            .

Pentru că sabia pe care o descrie Pavel era atât de           mică         ,  ea

era perfectă pentru        lupta                     corp             la              corp         .  

Uneori pare că             dușmanul              se află chiar în            fața          

noastră.  

SABIA DUHULUI
SĂPTĂMÂNA A ȘAPTEA 
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Trei cuvinte diferite din Scriptura originală sunt traduse Cuvântul lui 

Dumnezeu:

1. Grafe – înseamnă cuvintele scrise, cerneala, hârtia – 

   literalmente         cartea       .       

2. Logos –             mesajul             lui grafe.

3. Rīma – Cuvântul lui Dumnezeu este             rostirea               lui  

    Dumnezeu, Cuvântul rostit al lui Dumnezeu în viața ta.      
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