
Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv 

ATT FÖRSTÖRA DJÄVULENS VERK 
RLJ-1240-SE JOHN S. TORELL 30 MAJ  2010 

DEL 2: FÄST DINA ÖGON PÅ JESUS 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Det finns inga nybakade rekryter i Guds armé (Kristi kropp), bara män och 
kvinnor som har tecknat sig för evig tjänst hos Jesus, Kungarnas Kung!  
 Kristi kropp. Ef. 1:15-23 
 Inkallade (födda på nytt). Joh. 3:3-8; Rom. 10:8-13 
 Du blir automatiskt överförd från Satans armé till Guds rike vid inkallelsen.  

Kol. 1:13-14 
 Armelägret finns där när du kommer in i Guds rike. Hebr. 5:9-14; 12:1-13 

ALLA REKRYTER ÄR INTE LIKADANA 
Bara ett fåtal av dem som värvar sig och tecknar avtal med den amerikanska 
armén vill sändas ut i strid. Före kriget i Irak på 1990-talet och senare i kriget mot 
Afghanistan tog de flesta värvning för att få utbildning och jobb, en del bara som 
en väg till collegeutbildning. 
Många män och kvinnor fick panik när striderna började och sade till officerarna:  
“Vi gjorde inte avtalet för att kriga, utan för att ha nytta av det själva. Vi vill inte gå 
ut i krig.” 
Det finns också en del som blir medlemmar i amerikanska elitstyrkor; de är 
mycket motiverade och lyder alla order och går in hårt under sin utbildning. Det 
är de som kommer med i Green Berets, Army Rangers, Delta Force, Navy Seals, 
Seabees samt de som flyger stridsflygplan. 

KUNG JESUS ARMÉ 
Det samma gäller de män, kvinnor och barn som tecknar avtal i Kung Jesus 
Armé.  
 En del går med därför att de inte skall hamna i helvetet.   
 Andra går med för att kunna skaffa sig en vacker kristen fru eller man. 
 Andra därför att de känner sig ensamma och tycker om vänskapen i 

Jesus. 
 Andra går med därför att de vill bli kända i samhället som kristna. 
 Andra går med därför att deras vänner gjorde det. 
 Men sedan finns det de som gått med därför att de älskar Gud, brinner för 

Jesus och vill börja bekämpa ondskans makter så snart som möjligt och 
ge sitt allt. 



 

Jesus har beskrivit dem som vill gå med i hans armé. Matt. 13:18-23 

LIFE I ARMÉLÄGRET 
I U.S. Army har man tre mål som man vill uppnå med varje man: 

1. Att man skall lära sig lydnad oavsett omständigheter och hur man mår. 
2. Att lära them hur man dödar fiendesoldater.  
3. Lära dem att överleva en strid. 

Kung Jesus har samma program, fast inte att man skall döda andra; istället skall 
man låta dem få höra om Jesus, det goda med tillhöra honom och be för deras 
omvändelse och en plats för dem i Guds armé. Matt. 5:43-48; Rom. 12:17-21 

En människoarmé kan inte överleva om det inte finns befäl och varje 
officer och soldat villigt lyder alla order från sin överste. 
Kung Jesus armé är stadd i förfall därför att dess officerare lär soldaterna 
att lydnad inte är viktigt, det finns inga absoluta sanningar, så Bibeln kan 
tolkas på olika sätt med hjälp av de många olika bibelversionerna som 
finns idag. Lära är ute, känslor är inne och det handlar om att skaffa sig 
så många proselyter som möjligt för att kunna öka inkomsterna. 

 
Jesu befallning har ignorerats. Joh. 14:15 

VALET AV KOMPISAR  
När väl en rekryt i armén är färdig med träningslägret och måste gå med i en 
stridsenhet är tiden för lekar över och det är nu blodigt allvar. En soldat som vill 
överleva striden gör sig till vän med de kamrater som tar saker och ting på allvar 
och de tillämpar reglerna och utbildningen. En djup vänskap uppstår. Det samma 
gäller i Kung Jesus Armé. Men innan du börjar välja dina stridskamrater, behöver 
du ha ett tätare band till Kung Jesus!  

HÅLL DINA ÖGON FÄSTA PÅ JESUS 
Som din kung och befälhavare är Jesus den ende som kan tillfredsställa dina 
behov, hålla dig vid liv, skydda dig från dina fiender och ge dig det du behöver 
under striden. Om du inte är förankrad i Jesus utan ser på alla andra så blir du 
besviken, modfälld och sjunker ned i depression. Jesus är vår herde. Psalm 
23:1-6; Joh. 10:7-14 
Jesus är upphovet till vår tro. Hebr. 12:1-2 
Jesus har nycklarna till helvetet och döden. Upp. 1:4-8; 12-18 

Titta inte på din make, dina barn, pastor, äldste, diakon eller någon annan 
person i Kristi kropp! Ingen är perfekt (inte du heller) och alla kan göra fel 
mot varandra ibland. Jesus är den ende som inte gör fel! Hebr. 13:5-8  



 

FÅ KRISTNA HAR VILJAN ATT FÖLJA JESUS 
Uppror finns i hjärtat hos varje människa och hänger med även efter att vi blivit 
kristna. Människohjärtat är syndigt. Jer. 17:9 
När Jesus förde folket ut ur Egypten, var majoriteten otacksam och vägrade lyda. 
1 Kor. 10:1-13 
Förhärda inte ditt hjärta genom att inte lyda Jesu påbud. Hebr. 3:6-19 
Välj de människor som du vandrar med; finn de som vandrar med Jesus och 
strunta i de andra, för de vill inte omvända sig och förändra sin livsstil och 
kommer att dra ned dig i depression. Sluta titta på dem och se på Jesus 
istället!  2 Kor. 6:14-18; 7:1 
Välj dina stridskamrater i Kung Jesus Armé och bilda en lokal elitstyrka som 
Jesus kan använda när han förstör Satans verk! 
De som inte ens lyder Jesu minsta bud kommer inte att kunna överleva striderna 
på denna jorden. 2 Petr. 2:10-22 
 

Håll dig borta från dem – låt dem vara! 
 

OM NI ÄLSKAR MIG, HÅLL MINA BUD! JOH. 14:15 
 
 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 

omkring?     
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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