
Du er i krig
Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det 
ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager imod Jesus.

✦ 2. Timotheus 3:12
Paulus lover at som lever gudfrygtig vil blive forfulgt.

✦ Johannes 15:18-20
Jesus siger at om verden forfølger Ham, 
så vil den også forfølge os.

✦ Johannes 16:33
Jesus siger at så længe vi er i denne verden 
så vil vi opleve trængsler.

Men at vi kommer til at opleve trængseler betyder ikke at vi ikke kan 
leve i sejer, for uden kamp kan der heller ikke blive en sejer.
! Og fordi vi allerede ved Gud har givet os kraft og styrke til at møde 
de kampe der møder os kan vi som Jakob 1:2 siger, glæde os over de 
prøvelser der møder os. For vi ved at de vil kun gøre os stærkere.

I den krig vi er en del af kan vi glæde os over de kampe vi møder, for vi 
ved at vi er på den sejrende side. De kampe vi nu møder er kun de 
kampe som Gud ved vi kan vinde.

1. Korintherbrev 10:13
De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han 
vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også 
skabe udvej, så I ikke bukker under.

Gud bruger prøvelser til at gøre os stærke, og han tillader kun de Han 
ved vi kan klare.
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Guds fulde rustning



Er du klar for kamp?
Om du ikke på vagt og klar til at gøre modstand når djævelen skyder 
med sine pile bliver du hurtig et offer, men om du er på vagt og klar til 
kamp så lover Bibelen du kan blive stående efter at have overvundet alt.

! Efeserbrevet 6:10-13
! I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige !styrke. Ifør jer Guds fulde 
! rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står 
! kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og !magter, mod 
! verdensherskerne i dette mørke, mod ! ondskabens åndemagter i himmel-
! rummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den 
! onde dag, overvinde alt og bestå.

1. DET ER I GUDS KRAFT VI SKAL VÆRE STÆRKE
Det er ikke i vores egen styrke vi skal besejre djævelens snigløb, men i 
Guds mægtige styrke.
! Om det er op til dig at afsløre djævelens snigløb så er slaget tabt for 
han er en mester i fremstå som en lysets engel. Men du har fået en 
hjælper der vil vejlede dig til hele sandheden og Han kan åbenbare hvad 
der er fra Gud og hvad der er fra den onde.

2. VI KÆMPER IKKE MOD MENNESKER
Djævelen vil ofte bruge mennesker til at udføre hans vilje, men det er 
aldrig mennesker som er vores problem. Fordi vi har inside information 
så ved vi at vores virkelige fjende er den ånd som står bag det forskellige 
mennesker gør.
! Et af djævelens snigløb er netop at få os til at fokusere på mennesker 
og begynde at kæmpe mod dem i stede for at kæmpe imod den virkelige 
fjende. Han bruger mennesker som levende skjold.

3.! VI KAN KUN VINDE KAMPEN 
! OM VI ER IKLÆDT GUDS RUSTNING
Gud har ikke givet os sin rustning kun fordi den ser sej ud, men vi har 
den fordi vi behøver den. For at vinde kampen så har Gud lånt os sit 
eget sværd og det er også det eneste våben der duver.
! Salmernes Bog 103:20 siger at englene lyder røsten af Guds ord, og 
om vi vil aktivere dem så må vi tale Guds ord.

! Salmernes Bog 103:20
! Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere, der udfører hans befaling
! i lydighed mod hans ord
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Vor rustning
! Efeserbrevet 6:14-18
! Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed 
! som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens 
! evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den 
! ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds 
! ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer 
! vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige

Som soldater i Guds Rige er det ikke ligegyldig om man har på sig sin 
rustning eller ej, men hvad vil det sige at tage på sig sin rustning. 
Betyder det at man skal skjold og sværd?

1. SANDHEDENS BÆLTE
Sandhed er den første del af rustningen og bælte var den del af 
rustningen som holder de andre dele på plads.
! Den sandhed der holder hele vores rustning oppe er ikke hvad vi kan 
se rundt os eller hvad der står i aviserne, men hvad der står i Bibelen.

Fordi der er mange røster i dag der søger at påvirke os så behøver vi 
sandhedens bælte, så vi ikke bliver forført af djævelens snigløb.

! Salme 33:4
! Herrens ord er sandt, alt, hvad han gør, står fast.

Den andre siden af sandhedens bælte er at vi et sant og ærlig liv. At vi 
fokuserer på det som er ret og ikke farer med løgn eller undergraver 
sandheden.

! Filipperbrevet 4:8
! I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er !ædelt, hvad der er ret, 
! hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, 
! kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.

2. RETFÆRDIGHED SOM BRYNJE
Brynjen er en vigtig del af rustningen for den beskytter nemlig et vitalt 
organ i vores krop som vi overhovede ikke kan undvære - vores hjerte.

! Ordsprogenes bog 4:23
! Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.
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Guds Ord er sandhed og sandhedens bælte er den del af rustningen der 
holder vores retfærdighed oppe. Om vi ikke har sandhedens bælte på vil 
hurtig troen på at vi er gjort retfærdige i Kristus komme under angreb.
! Om det var vores egen retfærdighed som skulle være vores brynje så 
havde den ikke hjulpet så meget, men nu er det sådan at det er Guds 
rustning vi har på, og dermed Hans retfærdighed.

! Esaias Bog 54:17
! Intet våben, der dannes imod dig, skal nå sit mål; Hver tunge, der rejser sig 
! mod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeneres lod, 
! deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren.

Ud fra vores egen retfærdighed så fortjener vi mange af de problemer 
livet ønsker at trykke os ned med, men takket være Guds nåde, så 
kommer min retfærdighed nu fra Herren.
! Det betyder at mit retfærdige lod her i livet er at godhed og 
miskundhed skal efterjage mig alle mine livs dage (Salme 23)

Den andre side af retfærdighedens  brynje er at ved at vi lever retfærdig, 
så bliver det til vores redning.

! Ordsprogenes Bog 11:5-6
! Den retsindiges retfærdighed jævner hans vej, den uretfærdige fældes af sin 
! uretfærdighed; de retskafne reddes ved deres retfærdighed, de troløse fanges i 
! deres eget begær.

3. VILLIGHED TIL AT GÅ SOM SKO
Den andre del af vores rustning er villighed til at at gå, og denne del er 
det mange kristne i dag som ikke har på sig.
! I missionsbefalingen i Mattæus 28 står det “Gå derfor ud...” og i alle 
de missions befalinger vi finder i evangelierne så er det at “gå ud” 
centalt.
! Som kristne skal vi være villige til at flytte på 
os når vores opdrag der hvor vi er, er fuldført.
! Selfølgelig kan man være et vidne der hvor vi er, men det forandrer 
ikke på det faktum at Bibelen har stort fokus på det at gå ud.

4. TROENS SKJOLD
Troens skjold er vigtig fordi vi lever i en verden som er i den ondes vold. 
Han vil hele tiden angrib og søge at frarøve os hvad Gud har lovet.
! Hebræerbrevet 11 siger at det var ved tro at troshelterne i GT holdt 
ud de prøvelser de måtte gennem. Det er fordi den tro Gud giver har 
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den egenskab, at den gør levende for os det vi endnu ikke fysisk kan se. 
Og da bliver det nemmer at holde fast på løfterne.

! Hebræerbrevet 11:1
! Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Romerbrevet 10:17 siger at troen kommer af forkyndelsen og derfor 
bliver det at tage til sig Guds ord meget vigtig.
! Når man kommer i tvivl om Gud ønsker at helbrede, så må man gå til 
Bibelen og tage til sig løfter om Guds helbredelse. Når man kommer i 
tvivl om ens frelse, så må man gør det samme.
! Guds Ord er den næring din ånd behøver for at gøre Guds løfter til 
åbenbaring og ikke kun noget du teoretisk ved. Når Guds løfter bliver til 
åbenbaring, da forløses miraklet.

5. FRELSENS HJELM
Djævelen ved han er besejret, men om han kan få dig til at tvivle på den 
sejer som er vundet så kan han holde dig bundet. Derfor retter han ofte 
sine angreb imod dine tanker.
! Om du ikke har troens skjold og frelsen hjælp til at beskytte dine 
tanker, kan han nemt få sået tvivl og vantro i dit sind. Derfor siger 
Paulus at vi skal tage vore tanker til fange (2. Kor. 10:5).

! Romerbrevet 12:2
! Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, 
! så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det 
! fuldkomne.

Når vi fornyer vores sind med Guds ord, så tager vi frelsens hjelm på og 
dette er en pågående process.
! Fordi vi lever i en verden som er i den ondes vold og konstant søger 
at få os bort fra Gud, så må vi også hele tiden rense og fornye vores sind.

6. ÅNDENS SVERD
Det eneste angrebsvåben vi har er Guds Ord, og det beviser igen Guds 
Ords vigtighed.

Guds ord er vigtig fordi det har større autoritet. Ordsprogenes Bog siger 
at død og liv er i tungens vold, og om vore egne ord har så meget magt, 
hvor meget magt har så ikke Guds ord.
! Om jeg siger til dig at du på en bestemt strækning ikke får lov til at 
køre stærkere end 50 kilometer i timen, så er det ikke sikker du gider 
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lytte. Men om en politimand stopper dig og siger det så er chancen 
større for at du adlyder.
! Det samme gælder når det kommer til Guds ord. Det er ikke sikkert 
dæmonerne eller omstændighederne lytter til dig og dine ord, men når 
det er Guds ord der lyder så må de adlyde.

! 2. Korintherbrev 10:3-5
! Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper !ikke som verdslige 
! mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at 
! bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som 
! trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig 
! fange hos Kristus,

Når vi har Guds rustning på og Gud ord i vores mund, så er vi klar til 
kamp. 
! Det vi kæmper imod er ikke fysiske kræfter men åndelige kræfter der 
ofte angriber vore tanker.
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