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Medan jag fortsätter att visa hur jag utför min andliga krigföring dagligen, har jag 
tänkt att jag borde tala om att fienden kan slå tillbaka mot dig med depression, 
tvivel och sjukdom.  
Ett gott exempel på detta finns i Jeremia, när profeten blev angripen så hårt av 
djävulen att det var bäst att fly. Jer. 20:7-18 
Det sägs inte hur Gud tog honom ut ur brunnen, men vi vet att han kom ut ur den 
starkare än någonsin.  
Aposteln Paulus var en av Guds starkaste kämpar, men trots oerhört lidande, var 
hans liv fridfullt och lugnt. 2 Kor. 11:16-33 

HUR KAN JAG BESTÅ PÅ STRIDENS DAG? 
1. Förbli stadigt förankrad i Jesus. Joh. 15:1-5 
2. Ta reda på vem du är. Rom. 8:8-18 
3. Upprepa Psalm 103:1-17  

Jag är förlåten av Gud Fader,  
Jag är älskad av Gud Fader,   
Jag är mer än accepterad av min Fader.  

Gud vill att jag skall ha det bra, ha god hälsa och leva ett liv i överflöd just nu på 
denna jorden och mitt bland mina fiender. Psalm 23:1-1-6; Joh. 10:7-11 
Minns att djävulen alltid kan finna en avfällig, eländig, arg, hånfull, hänsynslös  
och demoniskt störd person som irriterar sig på dig och angriper dig. En del av 
dem kan komma från dina egna eller från dina vänner. Just dessa kan vålla dig 
störst skada och används för att göra dig arg eller ledsen så du förlorar din glädje 
och får dig att gå med i djävulens kör medan de ylar mot månen! Matt. 10:34-36 

HUR JAG UTFÖR MIN DAGLIGA ANDLIGA KRIGFÖRING – DEL 3 

Jag börjar att åkalla Herrens namn, JEHOVAH-JIREH:   “Herren 
skall förse mig,” som ger mig mitt dagliga bröd av nyttoföremål, pengar, fler 
arbetare i församlingen och att Gud sänder folk till vår kyrka. Jag tackar Gud för 
de heliga änglars makt som sköter dessa projekt i mitt liv. Jag ber också att Gud 
skall öppna nya dörrar och stärka min ekonomi, som fastlägges av Gud i himlen, 
i enlighet med min andliga mognad. 3 Joh. 2 
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Min andra bön till Herren är JEHOVAH-ROPHE:      “Herren min 
läkare” Jag ber för en del människor som är sjuka, och som en preventiv åtgärd 
lägger jag till ett antal personer som har nyckelroller i vår församling. Eftersom 
min fru och jag har fått utstå fysiska attacker, sätter jag mig själv först på vår 
lista, sedan min fru och därefter alla andra. 

Min tredje bön är JEHOVAH-NISSI:     “Herren är vårt banér” Jag 
befaller i Jesu namn att alla förbannelser, besvärjelser, förargelser och låsningar 
mot mig själv och församlingen utförda av människor skall förstöras dygnet 
igenom.  
Sedan vänder jag mina andliga kanoner mot sataniska/demoniska varelser som 
kan ha frammanats mot mig själv och församlingen av människor. Jag befaller i 
namnet Jesus att dessa sataniska/demoniska varelser skall hejdas, kedjas och 
sättas i fängelse, innan de gör någon skada, där blir de plågade tills Domens 
Dag och sedan i den Brinnande Sjön. 
Nu är det tid att förstöra alla onda gärningar av människor, och jag ber i namnet 
Jesus att Gud skall förstöra alla onda gärningar mot mig och församlingen dygnet 
igenom. I det finns även eventuella försök att mörda mig, anklaga mig i domstol, 
eller skada mig på något sätt. Jag förstör i Jesu namn alla vapen som kan tänkas 
användas mot mig (andliga, ekonomiska, elektroniska, kemiska, biologiska och 
konventionella vapen).   
Nu är det tid att prisa Gud att han i namnet Jesus ger full myndighet och kraft till 
de heliga änglarna som har hand om min säkerhet och hålla mig och de andra i 
församlingen säkra dygnet igenom. 

Min fjärde bön i Herrens namn är JEHOVAH-ROHI:     “Herren, 
vår herde.” Jag tackar Gud för att han är min herde och ber i namnet Jesus att 
han skall hjälpa mig att vara lydig mot honom och att jag skall kunna göra hans 
vilja för mitt liv dygnet igenom. 

BÖN OM ATT GUDS VILJA SKALL SKE  
När Jesus lärde lärjungarna att bedja, var det denna bön: “Ty riket är ditt, ske din 
vilja i himmelen så och på jorden. Så här kan man formulera det med moderna 
ord: “Min himmelske Fader, i Jesu namn ber jag att din vilja skall ske i himlen, så 
och på jorden och börja med mig.” 
I Upp. 19:15, talas det om en järnspira. Nu ber jag Gud i namnet Jesus att 
järnspiran  sätts in mot varje politisk ledare på jorden, på kungar, presidenter, 
premiärministrar ned till ledare för små byar över hela jorden och att järnspiran är 
glödgad och bränner i brösten på dessa människor tills de blir tvungna att utföra 
Guds vilja eller dö. Apg. 12:21-23 
 
 



 

Därefter vänder jag mina andliga kanoner mot följande jordiska organisationer: 
kommunismen, islam, hinduismen, buddhismen, mormoner och Jehovas Vittnen 
och ber Gud att i namnet Jesus förstöra dessa organisationer.  
Och nu är det dags att börja tacka Gud för mitt dagliga bröd och prisa honom för 
hans nåd och godhet mot mig. 

PERSONLIG FÖRLÅTELSE  
I Jesu namn ber jag honom förlåta mig mina synder (då nämner jag de synder 
som jag är medveten om) som jag har begått under det förra dygnet och ber att 
han ger mig styrka att stå emot frestelser och inte upprepa dem igen. Sedan ber 
jag som Jesus lärde sina lärjungar, att han inte skall inleda mig i frestelse, utan 
frälsa mig ifrån ondo. Jag prisar honom sedan för att han skall täcka mig med sin 
härlighet så att inga demoner har möjlighet att plåga mitt sinne, dygnet igenom.    

DJÄVULENS FÖRSÖK ATT SAMORDNA SINA ATTACKER  
För mig råder det inga tvivel om att Djävulen försöker samordna sina attacker 
mot mig och min församling, så denna gång förklarar jag i namnet Jesus att varje 
satanisk/demonisk kommandocentral som används av Djävulen imot mig och 
denna församling skall förstöras, och varje satanisk/demonisk enhet som arbetar 
där skall gripas, kedjas i namnet Jesus och kastas i fängelse, där de skall brinna 
till Domens Dag då de kastas i den Brinnande Sjön. Dessa kommandoncentraler 
skall förstöras och även alla deras vapen och utrustning förstörs. Sedan förklarar 
jag i Jesu namn, att om Djävulen försöker sätta upp en ny kommandocentral, så 
skall samma saker hända med den, och den nästa, etc.  
Till slut förklarar jag i namnet Jesus, att inte Djävulen själv, sataniska/demoniska 
enheter eller några människor skall kunna samordna några attacker mot mig 
själv och församlingen dygnet igenom.  

TACKA GUD  
Inu är det tid att tacka Gud för att han avvärjt allt ont mot mig och vår församling 
dygnet igenom, och nu ber jag Gud i Jesu namn ikläda mig den vapenrustning 
som det står om i Ef. 6:13-17: 

”Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och 'varen 
iklädda rättfärdighetens pansar', och haven såsom skor på edra fötter den 
beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, 
varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten 
giva eder 'frälsningens hjälm' och Andens svärd, som är Guds ord.” 

Nu prisar jag Gud för att jag kan möta världen och djävulen och hans horder med 
tillförsikt, eftersom jag vet att Kristus i mig ger mig kraft att kämpa, och när jag 
har gjort det, stå där med seger. PRIS SKE GUD!   

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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