
Livet er en kamp.



At rette ryggen er det samme som 

at acceptere livets tyngende ansvar 

med vidtåbne øjne. Det betyder at 

man frivilligt yder de ofre, som er 

nødvendige for at skabe en produktiv 

og meningsfuld virkelighed. 

Hvad skal jeg gøre med verden? 

Opfør dig som om Væren er mere 

værdifuld end ikke-væren. Lad ikke 

eksistensens tragedie gøre dig bitter 

eller korrumperet. Luk ikke øjnene 

for verdens usikkerhed men mød 

den tillidsfuldt og tappert… S372.



En kamp i kampen.     Efeserne 6:10-18.

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 

verdens-herskerne i dette mørke, mod 

ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I 

Kan stå imod på den onde dag, overvinde 

alt og bestå.



En kamp i kampen.     Efeserne 6:10-18.
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 – også for mig, 

om at jeg, når jeg åbner min mund, 

må få ord til frimodigt at gøre 

evangeliets hemmelighed kendt,

.



Kend din fjende.

Modtag og brug din rustning fra Gud.



Sandhed som bælte 
Retfærdighed som brynje
Sko, fredens evangelium.
Troens skjold 
Frelsens hjelm 
Åndens sværd



Kend din fjende.

Modtag og brug din rustning fra Gud.

Hvil før du kæmper.



Watchmann Nee.
Kun dem der sidder, kan stå imod. 

Vores kraft til at stå imod, 

ligesom at vandre, ligger i 

at vi først har sat os 

sammen med Jesus Kristus. 

Hvis han ikke hviler foran Gud 

kan han ikke stå imod fjenden. 

Gud giver os en sidestilling.

Han bringer os sin søns fuldbragte værk og præsenterer det for 
os og siger ’Værsgo og sæt dig her’.  Sådan starter det kristne liv 
ikke ved at gøre men ved at opdage hvad Gud allerede har gjort.



Kend din fjende.

Modtag og brug din rustning fra Gud.

Hvil før du kæmper.

Husk at generalen også kæmper foran dig.



Esajas 59:15-17.

Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der 
ikke fandtes ret.  Han så, at ingen kom til stede, og 

han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede 
hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede 
ham.  Han iførte sig retfærdighed som brynje  og 
satte frelsens hjelm på hovedet;  han klædte sig i 

hævnens klæder og hyllede sig i lidenskabens kappe. 
Han gengælder gerningerne fuldt ud: 



Generalen der gik forrest.



Kend din fjende.

Modtag og brug din rustning fra Gud.

Hvil før du kæmper.

Husk at generalen også kæmper foran dig.

Du kæmper defensivt, ud fra en sejr



Watchmann Nee.
Forskellen mellem defensiv 

og offensiv krig er at i 

det første tilfælde er 

territoriet mit og jeg skal 

sørge for at fastholde området 

hvorimod i andet tilfælde har 

jeg ikke herredømme over området 

men søger at erobre det. 

Jesu kamp var offensiv, vores er essentielt defensive. I Jesus 
Kristus, har Gud allerede kæmpet og sejret. Han har givet 
os sejren og beder os stå fast på den.



Giv ikke op men kæmp livets meningsfulde kamp 
med Guds hjælp.



Hvil før du kæmper!


