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KORT ÖVERSIKT 
 Vi har redan gått igenom att djävulen och hans fallna änglar för krig mot Kristi 

församling dagligen. Upp. 12:9-12, 17; 1 Petr. 5:8 
 Varje troende i Kristus har ett val: att föra kriget på djävulens mark, eller kriga 

mot honom på den egna bakgården och få den förstörd. Matt. 12:29 
 Gud har försett oss med heliga änglar som strider för oss, men det är upp till 

oss själva om vi vill använda oss av dem varje dag. Hebr. 1:13-14 
 Heliga änglar tar inte order av människor; nej, alla troende i Kristus måste 

göra sin önskning kunnig inför Fadern, i Jesu namn. Joh. 16:23-28 
 Precis som Guds heliga änglar och djävulen, är det meningen att vi skall gå in 

i Guds Domstol i himlen och föra vår talan. Det är där, inför Gud och djävulen, 
som det andliga kriget avgörs. Hebr. 10:19-23 

 När vi står inför Gud vid hans Domstol, kommer djävulen med invändningar 
för att försöka förvirra våra tankar. 2 Kor. 10:3-6 

HUR JAG DAGLIGEN UTFÖR MIN ANDLIGA KRIGFÖRING  
1. Listan på min andliga krigföring är så lång att jag inte här kan nämna allt på 

en gång, men jag vet att det finns vissa ting som måste hanteras på 
morgonen så fort jag vaknar och innan jag stiger upp, annars kommer jag att 
få problem under dagens lopp.  

2. Jag börjar med att prisa Gud och att tala om hur jag känner mig inför honom.  
Det första jag säger mig är att Jesus är min rättfärdighet och att jag inte har 
någon sådan själv. Sedan säger jag inför Gud att jag är heliggjord och tvättad 
i Jesu blod och att jag helt litar på hans försoning på Golgata. Jag säger mig 
att Jesus ständigt är med mig och att han aldrig lämnar mig. Till sist säger jag 
till Jesus att han är min frid; jag har ständig frid i honom och det finns inget att 
oroa sig över. Det finns inga kriser i himlen, Gud sitter på sin tron och har en 
lösning på varje problem jag möter.  

3. När jag har förklarat min tro är det ingenting djävulen kan säga mer, och jag 
kan sedan fortsätta med min dagliga önskelista till Herren. 
Notera: Varje troende i Kristus kommer att få olika saker att be för, du får inte 
nödvändigtvis samma saker som jag, men du kommer att få saker att be för 
och du bör ordna dem sinsemellan så du kan komma med dem till Gud varje 
dag.  



 

Min första bön är att förstöra bedjandet hos de ockulta, i hednareligionerna 
(islam, hinduism, etc.) och villolärorna (mormonismen, Jehovas vittnen, etc) 
för det följande dygnet. Så här beder jag:   
“I Jesu namn befaller jag att alla ritualer som utföres av människor inom det 
ockulta, i hednareligionerna och villolärorna i hela världen skall bli utan någon 
som helst verkan under detta dygn, och att samma tillstånd skall råda på hela 
jorden som på berget Karmel, när de 450 baalsprofeterna försökte kalla på 
Baal och djävulen förbjöds av Gud att svara dem.  (1 Kon. 18:22-29).  
Jag tackar dig min himmelske Fader för att du tar emot denna önskan och 
överför myndighet och kraft till dina heliga änglar att verkställa denna bön i 
kamp mot djävulen, hans änglar och andra varelser i Satans rike (Ef. 10:12) 
under  hela dygnet.   
Jag förklarar nu att stor fruktan skall komma över alla människor som finns i 
det ockulta, hednareligionerna, och villolärorna när de inser att deras onda 
andar inte kan svara dem, att det inte skall spela någon roll hur mycket dessa 
människor ber, så kommer det inget svar från djävulen. Jag tackar Dig 
himmelske Fader för att Du skall ge frälsning till miljoner förlorade av dessa 
tre kategorier innan Jesus kommer."  

4. Sedan vänder jag mina andliga kanoner mot samhället Carmichael, där vår 
kyrkobyggnad står, och jag befaller att Satans demonhärskare i det kvarteret 
där vår kyrka ligger och hela området, skall bindas och göras dövt och blint 
och hålla sig på mattan och bli plågat av Guds änglar i 24 timmar framåt. 
Sedan tackar jag Gud för att han låter sina änglar kontrollera dessa områden 
och härskar över dem för att människorna där skall bli frälsta, att Gud ger frid 
och godhet till området och öppnar dörren för andra till vår kyrka.  

5. Därnäst ber jag för människor som Herren har lett mig att be för dagligen, och 
jag ber att förbannelser och onda gärningar som rör dem skall bli förstörda i 
ett dygn framåt, och att Gud ger helande, glädje och frid till dem.  

6. Därefter vänder jag mina andliga kanoner mot Tyskland, Belgien, Sverige, 
Norge och norra New York, där jag har folk som är knutna till vår församling. 
Jag befaller att de ondskans andemakter som regerar runt deras hem, deras 
arbetsplatser, skolor, kyrkor, vägar, affärer, banker, postkontor och andra 
platser skall vara andligt bundna, kedjade, tystade, blinda, döva och vara 
fasthållna mot marken och plågade av Guds heliga änglar hela dygnet. Sedan 
tackar jag Gud för att han frigör sin kraft och myndighet över sina heliga 
änglar så de kan härska över alla områden och ge frid, helande, välstånd, 
glädje och överflödande liv till vårt folk hela dygnet. Jag ber också att Gud 
skall frälsa människor där, och låta vårt folk få glädjen att leda människor till 
Gud. 

7. Sedan vänder jag mina kanoner mot hemmafronten och tackar Gud för att 
han har satt upp kommandocentra med heliga änglar över den egendom vi 
har, med murar av eld som löper längs gränserna, väggar av eld, under dem 
och över dem, så de är helt inneslutna. Jag tackar Gud för att han ger sina 



 

änglar befallning om oss och vår vistelseort hela dygnet framåt, och om 
Djävulen och hans änglar försöker ta sig in, blir de gripna och satta i fängelse. 
Jag tackar Gud för att han ger frid, glädje, harmoni, godhet och lycka till alla 
som bor och arbetar här.  

8. Mitt nästa uppdrag blir att be för mina närmaste. Min standardbön är att Gud 
skall ge dem hunger och törst efter rättfärdighet, Guds Ord, bönen, Guds 
smörjelse och att de må leva ett gudfruktigt liv. Jag ber för dem som är mest 
sårbara, att Gud skall beskydda dem särskilt och att Satan inte skall kunna 
göra dem något. 
Och nu är det dags för mig att stå upp och börja min arbetsdag. Det finns 
fortfarande mer böner att be medan dagen går, men det tar vi nästa gång.        

  
KOM IHÅG, ATT OM INTE DU PLANERAR DIN DAG, KOMMER NÅGON 

ANNAN ATT GÖRA DET! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 



Begäran om förflyttning 
 
Till: Jesus Kristus, överbefälhavare för de andliga krigsstyrkorna 
Käre Herre, 
Jag skriver och begär förflyttning till ett skrivbordsjobb av följande 
skäl: Jag började min karriär som civilist, men på grund av stridens 
hetta, gav Ni mig möjlighet att snabbt stiga i graderna. Ni gjorde mig 
till officer och har givit mig oerhört mycket ansvar. Jag har många 
soldater och rekryter under mitt befäl och jag kallas  ständigt att dela 
med mig av min vishet, bedömning och lösningar på svåra problem.  
Ni har gjort mig till befäl, fast jag vet att jag bara har förmåga att vara 
menig. Jag vet att du har lovat att förse mig med allt jag behöver för 
striden. Men jag måste delge Er en realistisk bild av min utrustning: 

1. Min uniform, som en gång var så stärkt och fin, är nu fläckad av 
tårar och blod från dem som jag försökt bistå.   

2. Sulorna på mina skor är spruckna och slitna från alla mil som jag 
har gått att försöka värva och uppmuntra de befintliga trupperna.  

3. Mina vapen are förstörda, skamfilade och kantstötta från den 
ständiga striden mot fienden. 

4. Till och med regelboken har blivit trasig och söndersliten av 
ständigt bruk. Orden är nu nedsmutsade.   

Ni lovade att Ni alltid skulle vara med mig, men när ljudet från striden 
är så högt och förvirringen så stor, kan jag inte längre se och höra Dig. 
Jag känner mig så ensam. Jag är trött. Jag känner mig nedslagen. Jag 
är utmattad av slagen. Jag skulle aldrig frågat Dig om uppsägning 
eftersom jag älskar min tjänst hos Dig, men jag ber Dig ödmjukt om 
förflyttning eller att bli överförd till något annat.   Jag kan sköta 
pappersexercis eller latriner; ta mig bara undan från striden.  
 
Din Trogne men trötte krigare, de Andliga Krigsstyrkorna   



Förflyttning avslås 
 
Till: Trogen men trött soldat i de andliga krigsstyrkorna 
Käre soldat: 
Din förfrågan om förflyttning har avslagits av följande skäl:  

1. Du behövs i striden. Jag har personligen utvalt dig och jag kommer 
att hålla Mitt Ord att underhålla dig på varje sätt.  

2. Du behöver inte någon förflyttning, bara en tids förnyelse och 
nytändning (F&T). jag skall iordningsställa en plats på slagfältet 
som är isolerad från allt ljud och säker för fienden.  Jag kommer dit 
och ser till att du får vila. Jag kommer att ersätta din gamla 
utrustning och se till att "allt blir nytt." 

3. Min soldat, du har blivit sårad i striden. Dina sår är inte synliga, 
men du har fått svåra inre skador. Du behöver bli helad och jag skall 
hela dig därför att jag är din Läkare. Du har blivit svag i striden 
och behöver bli starkare. Jag skall styrka dig och vara din styrka.  

4. Jag ger dig tro och möjligheter. Mina Ord skall tända dig och förnya 
din kärlek, tro och entusiasm. Rapportera till mig när du är sliten 
och tom, så skall jag fylla dig igen. 

 
Från hjärtat, 
Jesus Kristus,Din Befälhavare  
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