
James	  (Annie	  &	  Jens	  Christians	  svigersøn)–	  operation	  gik	  godt,	  	  vil	  fortsat	  gerne	  have	  forbøn.	  
	  
Kirken	  –	  en	  hær	  
Vi	  er	  en	  familie,	  et	  hospital,	  en	  skole	  og	  ....en	  hær.	  
Hvad	  betyder	  det	  at	  være	  en	  hær?	  Hvad	  giver	  det	  af	  associationer?	  	  
Er	  det	  strikkeklub,	  er	  det	  små	  knuzzere,	  dejlig	  dansk	  hygge	  og	  go	  borringsholmsk	  måd...	  
Det	  er	  kirke	  også,	  men	  at	  være	  en	  hær	  er	  noget	  vildere,	  voldsommere,	  mere	  radikalt,	  et	  sted	  hvor	  man	  
kæmper,	  hvor	  man	  sprænger	  rammer,	  bryder	  mure	  ned.	  	  
Matt.	  11,12:	  ”Fra	  det	  tidspunkt,	  da	  Johannes	  begyndte	  at	  prædike	  og	  døbe	  og	  indtil	  nu,	  har	  ivrige	  skarer	  
stormet	  Himmeriget,	  og	  de,	  der	  stormer	  det,	  river	  det	  til	  sig.”	  (hverdagsdansk)	  
	  
Carman	  –	  ”God’s	  got	  an	  army”	  0.0	  min.	  –	  1.10	  min.	  
	  
Kan	  i	  mærke	  det?	  Der	  er	  noget	  vildt,	  noget	  voldsomt,	  noget	  rasende	  over	  at	  være	  en	  soldat.	  Vi	  har	  fået	  
nok!	  Vi	  vil	  kæmpe!	  Det	  er	  svært	  for	  os.	  ”Det	  er	  lid	  for	  vijlt”.	  Men	  det	  er	  at	  være	  kirke!	  Vi	  er	  i	  kamp!!	  
	  
Åndelig	  krig	  –	  effeserbrevet	  6:	  10-‐18	  
v10  I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11  Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde 
stand mod Djævelens snigløb. v12  Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og 
magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. v13  Tag derfor 
Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. v14  Så stå da fast, 
spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, v15  og tag som sko på fødderne 
villighed til at gå med fredens evangelium. v16  Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle 
den ondes brændende pile. v17  Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. v18  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	  
	  	  
Hvad	  kæmper	  vi	  imod	  
Bibelen:	  Satan	  og	  en	  mindre	  del	  af	  englene	  gjorde	  oprør	  mod	  Gud	  og	  forlod	  himmelen.	  De	  er	  stadig	  i	  
oprør	  og	  jorden	  og	  menneskene	  er	  kamppladsen	  mellem	  det	  gode	  og	  det	  onde.	  Paulus	  siger	  det	  klart:	  	  
Vi	  kæmper	  mod	  magter	  og	  myndigheder,	  verdensherskerne	  i	  dette	  mørke.	  	  
Vi	  skal	  ikke	  undervurdere	  vores	  fjende,	  men	  heller	  ikke	  overvurdere	  ham.	  Begge	  dele	  vil	  passe	  ham	  godt.	  
Nogle	  kristne	  giver	  djævelen	  skylden	  for	  alt.	  Har	  du	  et	  problem	  med	  dit	  temperament,	  er	  det	  djævelen.	  
Men	  hvad	  med	  den	  måde,	  du	  blev	  opdraget.	  Hvad	  med	  de	  sår,	  du	  har	  pådraget	  dig	  gennem	  dit	  liv,	  hvad	  
med	  din	  krops	  kemiske	  balance?	  Hvad	  med	  din	  uvilje	  mod	  at	  tilgive	  mennesker	  –	  et	  moralsk	  problem.	  
Andre	  kristne	  tror	  slet	  ikke	  på	  den	  åndelige	  krig,	  der	  foregår.	  Begge	  måder	  at	  orientere	  sig	  på,	  er	  lige	  
tilfredsstillende	  for	  djævelen	  og	  giver	  ham	  lige	  meget	  magt.	  Husk	  den	  balance,	  når	  vi	  fortsætter:	  
	  
Kamppladsen	  er	  i	  os	  og	  omkring	  os.	  Kampen	  er	  hård.	  Paulus	  vælger	  et	  ord	  om	  ”kamp”	  der	  refererer	  til	  at	  
”rulle	  rundt	  på	  jorden	  og	  kæmpe	  på	  liv	  og	  død	  med	  de	  bare	  næver”	  
	  
Djævelen	  har	  storhedsvandvid:	  De	  dygtigste	  løgnere	  er	  dem,	  der	  selv	  tror	  på	  sine	  løgne.	  I	  joh.ev.	  8;44	  
står	  der	  om	  djævelen:	  “…Han	  har	  været	  en	  morder	  fra	  begyndelsen,	  og	  han	  står	  ikke	  i	  sandheden,	  for	  der	  er	  
ikke	  sandhed	  i	  ham.	  Når	  han	  farer	  med	  løgn,	  taler	  han	  ud	  fra	  sig	  selv;	  for	  løgner	  er	  han	  og	  fader	  til	  løgnen.”	  
	  
Djævelens	  sandhed	  er,	  at	  han	  kan	  vinde	  over	  Gud.	  	  
Virkeligheden	  er,	  ifølge	  bibelen,	  at	  kampen	  faktisk	  er	  vundet	  på	  korset,	  og	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  nu,	  er	  
midlertidig.	  Gud	  vil	  triumfere	  100%	  og	  hvert	  et	  knæ	  på	  jorden	  og	  under	  jorden	  skal	  bøje	  sig	  og	  bekende	  
den	  virkelige	  sandhed:	  At	  Jesus	  Kristus	  er	  Herre!	  
Satan	  er	  ikke	  herre	  over	  Helvede,	  men	  en	  dag,	  vil	  han	  ende	  der.	  	  
Han	  er	  ikke	  herre	  over	  jorden,	  men	  vandrer	  rundt	  og	  spreder	  ondskab,	  død	  og	  ødelæggelse	  for	  en	  tid.	  	  
Han	  kan	  ikke	  læse	  vores	  tanker,	  han	  er	  ikke	  alle	  steds	  nærværende.	  	  
Han	  er	  ikke	  Gud!	  Han	  er	  en	  skabning	  ligesom	  os.	  Vi	  har	  autoritet	  –	  vi	  kan	  afvise	  hans	  løgne	  i	  vores	  liv!	  
	  
Sammenlignet:	  D-‐dag	  i	  Nordmandiet	  6.	  Juni	  1944.	  =	  De	  allierede	  har	  vundet,	  men	  først	  5.	  Maj	  1945	  
overgav	  Tyskland	  sig.	  (5.	  April	  1946	  -‐	  blev	  Bornholm	  først	  fri)	  Vi	  lever	  nu	  efter	  D-‐dag!!	  



Vores	  opgave:	  
Verden	  er	  på	  mange	  måder	  i	  djævelens	  vold.	  Kig	  dig	  omkring,	  tænd	  for	  nyhederne.	  Du	  vil	  hurtigt	  forstå,	  
at	  jeg	  taler	  sandt.	  Ondskab	  har	  gode	  levevilkår	  i	  verden	  i	  dag,	  fx	  i	  form	  af	  kristne	  der	  bliver	  forfulgt,	  
fattigdom,	  had,	  racisme,	  korruption,	  isolation/ensomhed,	  sygdom	  og	  død.	  
	  
Derudover	  er	  der	  tidsånden,	  som	  især	  i	  den	  vestlige	  verden	  trækker	  os	  væk	  fra	  Jesus,	  fællesskabet	  og	  de	  
virkelige	  værdier	  i	  tilværelsen.	  Tidsånden	  (det	  som	  er	  politisk	  korrekt	  nu)	  tvister	  Guds	  skaberværk	  og	  
korrumperer	  det,	  som	  Gud	  har	  skabt	  som	  smukt,	  godt	  og	  harmonisk.	  Resultatet	  er	  en	  forvirret	  og	  ødelagt	  
sexualitet,	  en	  udvaskning	  af	  kønsforskelle,	  en	  handlingslammelse	  i	  vores	  børneopdragelse	  og	  en	  egoistisk	  
livsstil,	  der	  handler	  om	  mig,	  mig,	  mig,	  mig,	  mig,	  for	  bare	  at	  nævne	  nogle.	  
	  
Derudover	  er	  der	  en	  indre	  kampplads	  i	  vores	  tanke	  omkring	  os	  selv	  og	  hinanden.	  Satan	  vil	  fylde	  os	  med	  
løgne	  om	  vores	  egen	  værdi	  og	  mennesker	  omkring	  os.	  Kan	  ønsker	  at	  vi	  skal	  leve	  som	  små	  frygtsomme	  
mennesker,	  isoleret	  fra	  hinanden	  og	  uden	  tillid	  til,	  at	  vi	  kan	  gøre	  en	  forskel.	  	  
	  
Men	  vi	  er	  kaldet	  til	  kamp!	  Hornet	  har	  lydt	  og	  invitationen	  er	  udgået.	  Der	  er	  en	  hær,	  der	  bliver	  stablet	  på	  
benene	  og	  Gud	  kalder	  dig	  og	  mig	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  den	  hær.	  Det	  er	  ikke	  en	  hær,	  der	  kæmper	  mod	  kød	  
og	  blod,	  men	  det	  er	  en	  åndelig	  hær.	  Kampen	  er	  åndelig	  men	  kampen	  foregår	  i	  din	  virkelighed	  –	  i	  din	  
dagligdag.	  I	  dit	  liv	  –	  i	  kirken	  –	  i	  byen	  –	  på	  din	  arbejdsplads	  –	  blandt	  dine	  venner.	  Med	  tid,	  energi,	  penge.	  
	  
Det	  er	  din	  personlige	  kamp	  
Du	  vil	  aldrig	  forstå	  menighedens	  kamp,	  hvis	  ikke	  du	  forholder	  dig	  til	  din	  personlige	  kamp	  
Kampen	  indebærer	  også	  nederlag,	  hvor	  du	  rejser	  dig	  op	  igen	  og	  tager	  kampen	  op	  på	  ny.	  
	  
Husk,	  at	  selv	  Jesus	  måtte	  kæmpe	  og	  være	  i	  ørkenen.	  Han	  havde	  en	  helt	  personlig	  kamp	  mod	  Djævelen,	  
men	  det	  var	  også	  en	  kamp	  mod	  hans	  eget	  kød.	  	  
Hvis	  vi	  ser	  på	  Jesus,	  ser	  vi	  også	  hvilke	  områder,	  Djævelen	  ofte	  vil	  friste	  os	  på:	  

-‐ Fysiske	  behov	  (sten	  til	  brød)	  
-‐ Magt	  (Engle	  bære	  dig)	  
-‐ Materialisme	  (give	  dig	  hele	  verden)	  

Jesus	  modstod:	  ”Da	  forlod	  Djævelen	  ham	  for	  en	  tid...”	  
	  
Han	  kommer	  snigende,	  når	  vi	  mindst	  venter	  det.	  Han	  infiltrerer	  vores	  tanker	  og	  påvirker	  dermed	  vores	  
følelser	  og	  handlinger.	  	  
Terrorceller	  eller	  en	  virus.	  Moderne	  billeder	  på	  åndelig	  krigsførelse.	  
	  
=	  Djævelen	  spiller	  på	  dine	  strenge.	  Han	  er	  en	  sniger	  (Snigløb...)	  
Han	  finder	  dine	  svagheder	  og	  spiller	  på	  dem.	  Han	  synger	  med	  netop	  den	  tone,	  der	  får	  strengen	  til	  at	  
vibrere.	  Når	  du	  står	  imod	  ham,	  vil	  han	  forlade	  dig	  for	  en	  tid...	  men	  blot	  for	  at	  finde	  en	  anden	  streng	  at	  
spille	  på.	  
	  
Hvordan	  modstod	  Jesus	  ham:	  

-‐ Bøn	  –	  Han	  tilbragte	  tid	  i	  samtale	  med	  sin	  far	  
-‐ Bibel	  –	  Han	  kendte	  skrifterne	  og	  dermed	  kunne	  han	  modargumentere	  mod	  Djævelen	  
-‐ Faste	  –	  Han	  faldt	  ikke	  for	  fristelsen	  til	  at	  søge	  fysisk	  tilfredsstillelse.	  (ofte	  falder	  vi	  pga.	  Det)	  
-‐ ”Vig	  bag	  mig,	  Satan”.	  Gik	  ikke	  i	  dialog/handlede	  ikke	  med	  djævelen.	  Afviste	  ham	  fuldstændig!	  

	  
Det	  er	  en	  fælles	  kamp	  
Magtdemonstration	  –	  at	  være	  i	  et	  fællesskab	  –	  Djævelen	  vil	  isolere	  os.	  
	  
I	  en	  hær,	  er	  du	  er	  aldrig	  alene.	  
Vi	  kan	  opmuntre/styrke/bede	  for	  hinanden.	  (Moses	  –	  arme	  løftet	  af	  Aron	  og	  Hur	  =	  krigslykken	  vendte)	  
Der	  kan	  rekrutteres	  og	  trænes	  nye	  soldater	  	  
Vi	  kan	  indtage	  nyt	  land	  eller	  forsvare	  et	  territorium	  mod	  fjenden	  



	  
Vores	  våben	  er	  åndelige,	  men	  handler	  om	  liv,	  bekendelse,	  disciplin.	  Det	  naturlige	  bliver	  overnaturligt:	  
Kende	  Gud	  ord:	  Leve	  i	  sandheden	  om,	  at	  vi	  er	  retfærdiggjort	  ved	  nåde.	  Satan	  kan	  ikke	  tage	  det	  fra	  os,	  når	  
vi	  begår	  fejl!!	  
Leve	  en	  ren	  livsstil	  der	  ikke	  giver	  djævelen	  plads	  til	  at	  kile	  sig	  ind.	  
Bekende	  sine	  synder	  for	  hinanden	  (leve	  i	  lyset)	  
Stå	  fast	  i	  troen	  –	  opmuntre	  og	  styrke	  hinanden.	  
Villigheden	  til	  at	  gå	  –	  at	  forkynde	  i	  ord	  og	  i	  handling	  
Bøn/forbøn	  –	  bede	  i	  Ånden	  
	  
Vi	  er	  sendt	  ud	  som	  en	  hær	  
Apostel:	  At	  være	  sendt	  ud	  
En	  sekulær	  betegnelse	  både	  i	  Romersk	  og	  græsk	  militær	  sprog.	  Sendt	  ud	  med	  en	  specifik	  militær	  opgave.	  
Iflg.	  Kommentatorer:	  Opgave:	  At	  etablere	  den	  nye	  magthavers	  kultur	  i	  en	  besejret	  nation	  eller	  by.	  
Man	  havde	  opdaget,	  at	  en	  besejret	  by	  eller	  nation	  hurtigt	  bevægede	  sig	  tilbage	  til	  sin	  oprindelige	  kultur	  
og	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på.	  
Det	  var	  frustrerende	  at	  se	  at	  der	  ikke	  skete	  nogen	  forandring	  i	  en	  besejret	  nation,	  da	  det	  annullerede	  
formålet	  med	  erobringen.	  
Strategi:	  Transformere	  kulturen	  på	  en	  besejret	  nation,	  således,	  at	  når	  magthavere	  og	  andre	  fra	  den	  
sejrende	  nation	  besøgte	  stedet,	  ville	  det	  føles	  som	  at	  komme	  hjem.	  
Jesus	  tog	  denne	  beskrivelse	  til	  sig	  for	  at	  åbenbare	  sin	  intention.	  
Hans	  apostles	  opgave	  er	  at	  etablere	  Guds	  Riges	  kultur	  i	  verden.	  Det	  daglige	  liv	  og	  vilje	  i	  det	  himmelske	  
bliver	  en	  realitet	  på	  jorden.	  Vi	  bliver	  ambassadører	  fra	  himlen	  og	  har	  en	  opgave	  med	  at	  etablere	  Guds	  
Rige	  her	  på	  jorden.	  
Vores	  magthaver,	  Jesus,	  kommer	  tilbage	  når	  jorden	  vil	  føles	  som	  at	  komme	  hjem	  for	  ham!	  
Apostolos:	  At	  etablere	  himmelens	  kultur	  her	  på	  jorden.	  Ja,	  en	  dag	  vil	  Jesu	  kirke	  have	  fuldført	  denne	  
mission	  her	  på	  jorden	  –	  og	  da	  vil	  vores	  konge	  komme	  tilbage.	  
	  
Jeg	  tror	  at	  lidelser	  vil	  blive	  formindsket,	  synd	  vil	  blive	  mindre,	  familier	  vil	  blive	  genoprettet,	  folk	  vil	  leve	  
længere,	  sundere	  og	  mere	  glædesfyldte	  liv.	  Der	  vil	  ikke	  være	  sult,	  forældreløse,	  og	  sygdom	  vil	  være	  
sjældent.	  
Alle	  vil	  bøje	  knæ	  foran	  Jesu	  fødder.	  Til	  sidst	  vil	  døden	  blive	  underlagt	  ham	  som	  den	  sidste	  fjende,	  når	  han	  
kommer	  tilbage.	  
	  
Den	  dag	  vil	  Jesus	  endelig	  kunne	  sætte	  fod	  på	  jorden	  igen	  og	  sige	  som	  de	  romerske	  kejsere	  gjorde,	  når	  
apostolos	  havde	  fuldført	  sin	  mission:	  
”Dette	  sted	  føles	  som	  hjem!”	  
	  
Er	  vi	  en	  hær	  eller	  en	  hyggeklub?	  (provokerende)	  
Enhed	  og	  Fællesskabet	  der	  rykker	  sammen	  som	  team	  er	  en	  magtfaktor.	  
Kampen	  står	  mod	  ”myndigheder,	  magter	  og	  verdensherskere”	  siger	  Paulus.	  Skal	  vi	  tage	  kampen	  op,	  er	  vi	  
nødt	  til	  at	  stå	  sammen!	  
	  

Nadver:	  	  
Husk	  det	  er	  saft	  –	  ikke	  vin!	  
”Vor	  Herre	  Jesus	  Kristus	  tog	  i	  den	  nat,	  da	  han	  blev	  forrådt,	  et	  brød,	  takkede	  og	  brød	  det,	  gav	  sine	  disciple	  det	  
og	  sagde:	  ’Tag	  det	  og	  spis	  det;	  dette	  er	  mit	  legeme,	  som	  gives	  for	  jer.	  Gør	  dette	  til	  ihukommelse	  af	  mig!’	  
Ligeså	  tog	  han	  også	  bægeret	  efter	  måltidet,	  takkede,	  gav	  dem	  det	  og	  sagde:	  ’Drik	  alle	  heraf;	  dette	  bæger	  er	  
den	  nye	  pagt	  ved	  mit	  blod,	  som	  udgydes	  for	  jer	  til	  syndernes	  forladelse.	  Gør	  dette,	  hver	  gang	  i	  drikker	  det,	  
til	  ihukommelse	  af	  mig!’”.	  


