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Andlig krigsföring 
Av Flo Shaw 

  
Jag kommer ihåg när jag var liten och jag sjöng texten till denna 
sången. ” Jag kanske aldrig kommer att marschera i infanteriet. Rida 
i kavalleriet, skjuta i artilleriet; jag kanske aldrig kommer att flyga 
över fienden, men jag är i Guds armé.” Det är så sant, Gud har 
rekryterat oss till att vara med i hans andliga armén för att kriga i 
bön för våra barn. I Guds rike, finns det inga gränser i vilka man 
rekryterar till armén. Även ungdomar och barn kan vara med i detta.  
 

Soldaters arbete 
 Vi lever i en värld som är full av slagfält som finns i våra hem, skolor, samhällen och på många andra platser där 
vi vandrar omkring på. Det är viktigt att vi klär oss i hela Guds vapenutrustning och att vi engagerar oss i andliga 
krigsföring som en god soldat i Guds armé. Detta är en del av en soldats arbete. (Ef 6:10-18, 2 Tim 2:3-4).  
 
Andlig krigsföring 
Från ett kristet perspektiv, andlig krigsföring är ett krig eller en kamp mellan goda krafter  (Guds rike) och 
ondskefulla krafter  (Satans rike) i den andliga sfären. Onda andar strävar kontinuerligt  efter att ingripa i 
människors angelägenheter för att försöka att komma med förstörelse till all mänslighet, inklusive våra barn.  
Ef 6:12-19 säger ” Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och 
väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna… Tagen 
alltså på eder hela Guds vapenutrustning, så att i Kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven 
fullgjort allt, behålla fältet…Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjan i Anden och 
fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.” Andlig krigsföring omfattar en 
arsenal av vapen i strid mot motståndarens kraft.   
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Strategiska vapen 
2 Kor 10:3-6 säger “ Ty fastän vi vandra I köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen äro 
nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud”  Några av strategiska vapen som används i 
andlig krigsföring inkluderar; Jesu blod; Jesu namn; Guds ord; tro; Guds ande; uppenbarelse av en sann Gud; 
fasta och be; binda och lösa; gudomlig och änglalik uppenbarelse; etc.  
 
Bön är beskrivande av lukter lagrad i gyllene skålar som reser in till evigheten för att sedan hällas ut på Guds 
utsatta tid, även utanför dödlighet. Dessa böner är så mäktiga att de aldrig dör, men blir svarad på vid läglig tid. 
(Upp 8:3-5) Som aldrig förr, är det dags att kämpa för våra barn, som vi har hört tidigare, ” Kampen tillhör inte oss, 
den tillhör Gud.”  
  
 
Note: Flo Shaw is the International Coordinator of the World Network of Prayer and a licensed minister with the United Pentecostal Church 
International. She is the wife of Dwayne Shaw, pastor of New Life Temple, Austin, TX. 

  

Vad är hjärtats bön? 
Av Judi Nicholls 

  
Enligt Psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. I Guds ord, 
finner vi vägledning. Vår tro borde vara grundad I Guds ord så när vi inte ser bönesvar på en 
gång, så vet vi att svaret är på väg (Joh 15:7, I joh 5:14-15).  
 
Bön är det bästa vi kan göra för våra barn. Bön är mäktigt (Heb 4:12) verkningsfull (Jak 5:16) 
och varar för evigt (Upp 5:8). Det är inte bara avgörande för oss att be för våra barn, men det 
är lika viktigt för barnen att se oss (deras föräldrar och förebilder) be. Genom att låta dem se 

oss söka Gud i bön för våra behov och för andras behov, kommer de att lära sig att söka Gud själva. När de ser 
hur Gud svarar på bön, kommer de att veta att Gud svarar på deras böner också. Apg 10:34 visar oss att Gud 
inte gör skillnad på människor.  
  
Biblen talar om för oss i Ordsp 22:6 vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när 
han blir gammal. Från den bibelversen så kan vi vara säkra på att när vi undervisar våra barn att be när de är 
unga, så kommer de att veta att gå till Gud i bön som vuxen när de möter olika situationer och omständigheter.  
 
Jag kommer ihåg något som hände när min make arbetade som rektor på “New Hope Christian School” i Eau 
Claire, Wisconsin. En ung student Mark bad trofast varje dag över sin farfar som hade en hjärntumör. På 
operationsdagen när Mark´s farfar skulle ta bort hjärntumören ramlade tumören ut på bordet när de öppnade upp 
hans hjärna. Det var ett mirakel. Mark hade bevittnat bönens kraft för hans familj och visste att Gud är trofast i att 
svara på bön.   
  
Att undervisa barn är tidskrävande och ibland även svårt. Hursomhelst, bibeln uppmuntrar oss i Gal 6:9, “Låt oss 
inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp”  
  
  
Note: Judi Nicholls is the wife of Raymond Nicholls and they have been missionaries for the past twenty-five years. Currently they serve as 
missionaries to Belarus, Poland, and Ukraine. They also serve as Area Coordinators to the Baltics and CIS (former Soviet Union).  

 

 

 

  

 



        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

From the Editor “Från redaktören” 
Gud gör mäktiga saker! 

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrevet är nu tillgängligt på Engelska, Spanska, Franska, 
Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Kinesiska, Swahili, 
Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, Norska, Polska, Hindi och på Georgiansk.  

Vi har en temporär Japanska översättare, men hjälp oss att be för permanenta Serbiska, 
Bulgariska och Japanska översättare.  
 

Om du önskar att ta emot några av de ovannämnda översättningarna skicka en förfrågan till; 
LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer att skriva upp dig på listan. 

 

 

 

 

Debbie Akers 

Var vaksam 
Av Bethany Wilson  

  

 

 

”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och 
söker efter vem han skall sluka” (1 Pet 5:8-9). 
 
Det är alltid lätt att vara efterklok. När jag tittar tillbaka på olika stora attacker i mitt liv, så kan jag 
se var jag inte var beredd på det. Distraktionen blev en stor del av min dag och långsamt tog jag 
ner försvaret. Jag glömde bort att jag var en måltavla och att min fiende gick omkring som ett 
rytande lejon och söker efter att sluka mig. Vi kan vara så upptagna i att arbeta för Herren att vår 
relation med honom gick på sparlåga. Jag vet att många av er har ett exakt lika vittnesbörd. Du 

går upp på morgonen och allt är ok, du fortsätter med din dag och helt plötsligt händer det något. Vad kom det 
ifrån? Varför hände det här? Var inte livet underbart? Varför mina barn? 
  
Många av oss kan bekräfta att några av våra prövelser har överraskat oss. Men varför blev vi överraskade? Gör 
du Herrens arbete? Vi måste komma ihåg att denna världen är inte vårt hem. Vi är en stor måltavla och vi blir 
övervakade om vi sänker ner vårt försvar.  
  
Bibeln säger att vi måste vara nyktra, detta betyder att vara klartänkt. Mörklägg det inte med tvivel, negativitet, 
och distraktioner. Det säger att vi också ska vara vaksamma, detta betyder att vi försiktigt hålla koll på möjlig fara 
och svårigheter. Vi ska vaka och be för våra barn ocksp. Ef 6:18 ”Gör detta under ständig åkallan och bön och 
bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”.  
  
Vi får inte bli fångna i omedvetenhet. Vi kan inte vara naiva i denna onda världen. Våra barn blir attackerade av 
onda andar och frestelser vi aldrig tidigare sett. Ta reda på vad de tittar på när de är på telefonen. Var ett 
exempel när det kommer till att leva ett heligt liv. Om de känner att vi inte tar vårt liv med Herren på allvar, 
kommer de inte att hålla det kärt. Var inte naiv. Var vaksam. Om vi inte är vaksamma, bibeln varnar oss att 
fienden tittar på dem. 
 
När min make och jag startade ett arbete i FN för tre år sedan, försökte fienden att förstöra vår familj. Jag kan 
ärligt säga att bön, fasta och att andra bad gjorde så att vi höll oss levande. Även om livet kan göra oss upptagna, 
så är det inte värt att förlora våra barns frälsning. Vi har lärt oss mycket på vår vandring. Vi kommer inte att bli 
tagna på sängen längre. Vi försöker vårt bästa i att vara nyktra och vaksamma.  
  
Note: Bethany Wilson is the wife of Pastor Art Wilson of the International Church of Metro-Detroit.  The church was started in 2000 as a Home 
Missions church.  In 2013 they started the United Nations Ministry in Manhattan, NY.  Bethany has a Bachelor's degree in Christian 
Counseling and is pursuing her Master's degree in Jewish studies. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  

Vem vi är… Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. (Damernas bön internationellt) består av kvinnor runt hela 
Jorden, som träffas första måndagen varje månad för att bli eniga I fokuserad bön för våra barn och 
barn runt omkring våra lokala kyrkor och samhällen.  

 
Vårt uppdrag…Vi är fast beslutna att bevara andligheten  i denna generation och år framåt och 
återbyggelse av andlighet i tidigare generation.  
 

Våra behov…Engagerade kvinnor som vill komma tillsammans första måndagen i månaden och be fokuserat för alla barnen.  
  
Tre prioriteringar i bön… 
 

     Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:5-6). 

     Att de tar del av tron på Jesus i en ansvarig ålder (I Joh 2:25-28; Jakob 1:25). 

    Att de tar del av Guds arbete (Matt 9:38).Text Link

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for adoptive 
couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys. 
 

 

 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


 

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's 
apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church. 

  

  
Subscribe online!  

  

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

