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DEL 10: GUDS VAPENRUSTNING

Aposteln Paulus avslutar sitt brev till de kristna I Efesus genom att lära dem litet
om andlig krigföring. Som jag nämnt förut, var inte de fyra evangelierna ännu
skrivna vid denna tid och efesierna visste mycket litet om det angrepp Jesus
hade åsamkat den demoniska världen. Då vi nu har hela det Nya Testamentet,
vet vi att Jesus hade kommit hit för att förstöra Djävulens verk. 1 Joh. 3:8

IKLÄD DIG HELA GUDS VAPENRUSTNING
Det första som Paulus sade till de kristna i Efesierna var att de skulle bli starka i
Herren och vandra i Jesu Kristi kraft. Ef. 6:10
Kan man bli stark i Herren? Ja, men det är inte av mänsklig styrka utan genom
den Helige Andes kraft. Matt. 10:1; Luk. 9:1; Apg. 1:4-8
Det är fullt möjligt att förbli stående och obesegrad. Ef. 6:11
Kristna kämpar inte emot människor, utan mot djävulens anhang. vers 12

EN BIBLISK BESKRIVNING AV FIENDEN
Gud skapade änglarna före Adam och Eva i civilisationer runt om i universum. Vi
vet inte hur lång tid detta tog, men en gång startade ängeln Lucifer en revolution
mot Gud och 25 % av änglarna följde honom. Jes. 14:12-20; Hes. 28:11-19
Jesus avslöjade att det fruktansvärda rymdkriget bland änglarna skedde före
skapelsen av Adam och Eva. Upp. 12:7-12
Lucifer, även känd som Djävulen, den gamle ormen och Satan, kastades till ner
till jorden med sina svarta änglar och de är nu i fullt krig med Kristi Församling.
vers 13-17
Djävulen har ställt upp fallna änglafurstar (arkoner) till att sköta kriget i varje land
på jorden. Dan. 10:4-13; 20
Djävulen styr över ett andligt rike här på jorden. Matt. 12:22-29
De lägsta varelserna i Satans rike kallas demoner eller onda andar. Jesus stötte
ständigt på dem och behandlade dem hårt. Matt. 17:14-21
Jesus kallade Satan “denna världens furste.” Joh. 14:30; 16:11
Kom ihåg att Satan och alla fallna änglar fortfarande gå lösa här på jorden till den
dag Jesus låter binda dem under tusenårsriket. Upp. 20:1-3
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GUDS VAPENRUSTNING
Om vi inte sätter på oss hela Guds vapenrustning, så kan vi inte överleva det
andliga kriget, oavsett om vi tror det existerar ett sådant eller ej. Ef 6:13
 Sanningens bälte.
 Rättfärdighetens bröstplåt. vers 14
 Evangeliets skor. vers 15
 Trons sköld. vers 16
 Frälsningens hjälm.
 Andens svärd. vers 17

DE KRISTNA BER
I varje modernt krig är bra kommunikationer avgörande för att kunna slå fienden.
Luftstrider och artillerield påkallas av de stridande vid fronten, och om ett förband
inte får tillgång till kommunikation, betyder det vanligen döden för de som strider.
När de blir sårade kommer lasarettshelikoptrar dit och tar dem med för vård.
Bön till Gud ska användas för att kalla på flygstöd och artillerield mot Satan och
hans anhang för att få bukt med dem. Bön ska även användas när vi blir sårade
av demoniska krafter och behöver få andlig medicinsk behandling. Ef. 6:18-24
Det finns inget vacum i den andliga världen; en kristen måste därför
dominera det område inom vilket han lever och arbetar, annars kommer
Satan och hans anhang göra det. 1 Petr. 5:8-9
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

