
Mitt hjärta tänker på 

ditt ord: 

”Sök mitt ansikte”

Ditt ansikte, Herre, 

söker jag.

PS 27:8





Strida i Herrens armé



Om du har beslutat 
att följa Jesus, 
förvänta dig 
attacker från 
fienden. 



Allt är onda 
makter!

Ingenting är 
onda makter!



Gråt inte, för 

lejonet av 
judas stam, 

Davids rotskott, 

har segrat. 

Upp.5:5



Men ni, mina barn, 
är från Gud, och ni 

har besegrat de 
falska profeterna, ty 

han som är i er 
är större än han 
som är i världen. 

1 joh. 4:4





Strida i Herrens armé



När du drar ut i krig och ser fiendens hästar och 
vagnar framför dig, en armé som är större än din, 
ska du inte bli förskräckt. HERREN, din Gud, ska 
vara med dig, han som ledde dig ut ur Egypten. 
Innan du börjar striden ska du låta en präst tala 
till hela armén och säga: Hör Israel! Var inte rädda 
och tappa inte modet när ni idag går ut för att 
kämpa mot era fiender! Fly inte och låt ingen 
panik drabba er! HERREN, er Gud går med er. Han 
ska strida för er mot era fiender och han kommer 
att ge er seger. 

5 mos. 20:1-4



Var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er 
hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot 
djävulens lömska attacker. Det är ju inte människor 
vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot 
mörkrets världshärskare och mot onda 
andemakter i himlarymden. 
Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni 
kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och 
behålla era ställningar när ni fullföljt allt. 

Ef. 6:10-13



Ta på er hela Guds 
vapenrustning…

Ef.6:10-20



Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett 
bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. Sätt 
som skor på era fötter den beredskap som 
evangeliet om fred ger. Håll alltid trons sköld 
framför er, för med den kan ni släcka den ondes 
alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm 
och Andens svärd som är Guds ord. Gör det under 
ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka 
därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att 
tröttna. 

Ef. 6:14-18



Sanningens bälte

Ni ska lära känna 
sanningen och 
sanningen ska sätta er 
fria.

Joh. 8:32



Rättfärdigheten 
som bröstsköld

…leva i Honom, inte genom 
min egen rättfärdighet som 
kommer av lagen, utan 
genom den som kommer av 
tro på Kristus, den 
rättfärdighet som Gud ger 
den som tror.

Fil.3:9



Villighetens skor

Mina får lyssnar till min 
röst, och jag känner dem, 
och de följer mig. 

Joh. 10:27



Frälsningens 
hjälm

Om vi bekänner våra 
synder, är han trofast 
och rättfärdig så att han 
förlåter oss våra synder 
och renar oss från all 
orättfärdighet.

1 Joh. 1:9



Trons sköld

Jag har kämpat den goda 
kampen, jag har fullbordat 
loppet, jag har bevarat tron. 
Nu ligger rättfärdighetens 
segerkrans i förvar åt mig. Den 
som Herren, den rättfärdige 
domaren, ska ge åt mig på den 
dagen, och inte bara åt mig 
utan åt alla som älskar hans 
återkomst. 

2 tim. 4:7-8



Andens svärd

Guds ord är nämligen levande 
och verksamt. Det är skarpare än 
ett dubbeleggat svärd, och det 
tränger djupt in i vårt innersta. 
Det skiljer själ och ande, leder 
och märg, och avslöjar hjärtats 
uppsåt och tankar. 

Hebr.4:12



Ta på er hela Guds 
vapenrustning…

Ef.6:10-20



Var inte rädda och tappa inte modet när ni idag 
går ut för att kämpa mot era fiender! Fly inte och 
låt ingen panik drabba er! HERREN, er Gud går 
med er. Han ska strida för er mot era fiender och 
han kommer att ge er seger. 

5 mos. 20:1-4


