
När jag för många år sedan började använda motor-
såg lovade jag mig att aldrig använda den utan att ha 
skyddsbyxor och hjälm med nedfällt visir på mig. På 
samma sätt lovade jag mig, när jag köpte motorcykel, 
att aldrig åka på den utan att ha skyddskläder på mig 
och naturligtvis inte utan hjälm. De båda 
principbesluten har hjälpt och skyddat mig under 
alla år sedan dess.

När jag på 1980-talet kom in i den ekumeniska för-
böns- och själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus 
hörde jag, så långt jag kan minnas, för första gången 
tydlig undervisning om vikten och värdet att klä sig i 
den andliga rustningen.

I Efesierbrevet sjätte kapitel står det i vers tio och de 
följande versarna: ”Hämta nu styrka hos Herren, av 
hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni 
kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det 
är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa 
utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över 
denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i 
himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att 
ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upp-
rätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på 
er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens 
pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att 
gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld 
framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnan-
de pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och 
Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan 
och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni 
hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de 
heliga.”

Ta på rustningen...
Goda råd för goda dagar... (del 4)
- Bernth Antonsson



Att få klä sig i den andliga rustningen varje dag är en 
stor tillgång. För att underlätta för minnet brukar jag 
ta på mig de olika delarna uppifrån och ned; 
frälsningens hjälm rättfärdighetens pansar, 
sanningens bälte, villighetens skor, trons 
sköld och Andens svärd.

Att klä sig i vapenrustningen är enligt Ro-
marbrevet 13 att klä sig i Jesus, ”Natten går 
mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då 
lägga av oss mörkrets gärningar och ta på 
oss ljusets rustning. /-/ Nej, ikläd er herren 
Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg 
om det jordiska att begären väcks.” (versarna 
12 och 14)

I Kolosserbrevets tredje kapitel uppmanas 
vi i versarna 12-17 ”Som Guds utvalda, heli-
ga och älskade” att klä oss ”i innerlig med-
känsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha 
fördrag med varandra och var överseende om ni har 
något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er 
skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha 
kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi 
frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som 
lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. 
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom 
och med all sin vishet. Lär och vägled varan-
dra, med psalmer, hymner och andlig sång 
i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era 
hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller hand-
ling ske i herren Jesu namn och tacka Gud 
fadern genom honom.”

Nu i den yttersta tiden blir det alltmer kom-
plicerat och tufft att leva som kristen. Därför 
behöver ta vara på alla ”hjälpmedel” vi kan 
få.

Vill du läsa lite mer om rustningarna kan du 
på in på bibelskolan.se och söka på ”Guds 
vapenrustning”.

VECKANS FUNDERING
Hur märker jag att det blir 

tuffare att vara kristen?

VECKANS UTMANING
Etablera vanan att varje dag klä 
dig i rustningarna som beskrivs i 

Efesierbrevet 6:10-18 och 
Kolosserbrevet 3:12-17!


