Guds vapenrustning
Som kristen befinner vi oss i ett andligt krig och vi har en kamp att utkämpa. Detta behöver vi vara
medvetna om för att inte bli nerslagna eller besvikna på Gud.
Vi har en verklig motståndare
1 Petrusbrev 5:8-9
I oss själva kan vi känna oss kraftlösa men som tur är har Gud inte lämnat oss försvarslösa utan han
har gett oss kraftfulla vapen.
Efesierbrevet 6:10-18
Gud vill att vi tar på oss hans vapenrustning för att vi skall kunna göra motstånd mot fienden och
vinna seger i dem strider vi har framför oss. Gud vill inte att vi skall lida nederlag utan övervinna.
Guds vapenrustning

Sanningens bälte
Det skrivna ordet, sanningen på vilken hela vår frälsning är byggd på och varje del av vårt nya
liv med Jesus.
Tillämpning
Hur kan du dagligen ta på dig sanningen?
Johannes 8:31-32
Rättfärdighetens pansar
Rättfärdigheten från Gud beskyddar våra hjärtan. Om vi inte känner oss accepterade av Gud eller i
rätt förhållande med Honom kommer vi inte vara frimodiga i vår vandring tillsammans med Honom.
Vi kommer inte heller kunna stå emot fienden som vi borde. 1 Johannesbrev 3:21-22
Tillämpning
Hur tar du dagligen på dig rättfärdighetens bröstpansar?
1 Korintierbrevet 1:30
Lär dig att se var fördömelsen kommer ifrån! Låt dessa bibelställen avslöja sanningen
Romarbrevet 8:1-2, Romarbrevet 8:33-34, Uppenbarelseboken 12:10,
Beredvillighetens skor
Som skor skall vi ta på oss den frid som kommer ifrån dem goda nyheterna så att vi blir förberedda.
Guds frid ger oss stabilitet i vår vandring med Gud. Utan friden fylls våra hjärtan av oro, oron gör att
vi tappar fotfästet och vi blir ostadiga i vår vandring, lätta att knuffas omkull.
Tillämpning:
Hur tar vi på oss friden och hur behåller vi den på?
Filipperbrevet 4:6-7, Jesaja 26:3

Trons sköld
Den romerska soldatens sköld vilade på bältet vilket visar oss att vår tro aldrig kan separeras från
Guds ord. Om en människa inte lever på Guds ord, kan han inte ha någon tro. Romarbrevet 10:17
Vi håller upp denna sköld genom att Förtrösta mer på vad Gud säger än vad fienden säger, vi köper
inte hans lögner utan står emot dem oavsett hur våra känslor ser ut.
Att inte hålla upp skölden innebär att acceptera allt det som fienden säger till oss, vi gör inget
motstånd mot hans attacker utan tillåter dem in våra liv.
Tillämpning
Varje soldat som värvades till armen blev mätt för sin sköld för att den helt och fullt skulle övertäcka
honom. I ljuset av Romarbrevet 12:10 vad säger detta dig?
Frälsningens hjälm
Frälsningens hjälm beskyddar våra sinnen, våra tankar styr våra liv därför är det väldigt viktigt att vi
är noggranna med vad vi tänker på.
Tillämpning
Hur kan du göra för att aktivt beskydda dina tankar?
Kolosserbrevet 3:1-2
Andens svärd
Utav 5 olika svärd som den romerska soldaten använde var det tveeggade svärdet det absolut
dödligaste. Detta använder Paulus för att beskriva det vapen vi fått att strida mot fienden med,
nämligen Guds ord. Detta ord skiljer sig något från det som symboliserar bältet detta betyder något
som är levande och tydligt. Exempelvis en bibelvers som Gud gör levande för oss eller ett ord som
han övernaturligt talar in i våra liv. Detta skall vi använda mot fienden när han försöker attackera det
som Gud vill göra i våra liv.
Tillämpning:
Läs igenom Jesus konfrontation med Satan och hur han använde andens svärd. Tänk över vad du kan
lära dig av Jesus och hur du kan applicera det i ditt liv. Matteus 4:1-11

