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FÖRBEREDELSE OCH PRÖVNING  
Bibeln säger oss att Gud inte tänker som vi gör. (Jes. 55:7-9). Det finns alltid en 
tid av förberedelse och prövning för varje kvinna och varje man innan Gud har 
gjort dem beredda att användas, men; det finns inget färdigt schema för hur 
länge förberedelsen och prövningsperioden skall vara.  

 Det tog Gud 80 år att förbereda och pröva Moses innan han fick övergå till 
handling. Apg. 7:23, 30 

 Aposteln Paulus var tre år i öknen i Guds sällskap Gal. 1:15-18 
 Elisa hade gjort sitt som en tjänare åt profeten Elia och Gud skulle stadfästa 

hans tjänst med övernaturliga underverk. 

UNDERVERKET MED OLJAN 
Detta under visar oss att när Gud sänder en profet till ett land, sysslar han inte 
bara med nationella frågor, utan tjänar enskilda människor genom att tillgodose 
deras behov. 2 Kon.  4:1-7 

EN ÖVERNATURLIG FÖDELSE 
Gud ville att Israel skulle veta att han var den Gud som kunde göra det omöjliga, 
genom att göra en kvinna havande, när det i själva verket var omöjligt.  
versar 8-17 

EN ÖVERNATURLIG UPPSTÅNDELSE 
 God ville också stadfästa att Han inte bara var kapabel att ge liv, men att han 

också hade makt över döden, genom att uppväcka barnet från de döda. 
versar 18-26 

 Gud  skulle normalt sett tala om för Elisa I förväg vad som skulle hända, men 
denna gång höll han inne vad han skulle göra. vers 27 

 Elisa ville lämna över verket att hela barnet till sin tjänare men kvinnan 
insisterade på att profeten själv skulle komma. versar 28-30 

 Elisas tjänare kunde inte uppväcka barnet från de döda därför att Gud ville 
bygga upp  profetens tro men också hela Israels tro. versar 31-37 

ETT BRÖDUNDER  
Det finns fyra saker som är säkert i livet: 

1. Födelsen 
2. Vatten att dricka 
3. Mat att äta 



4. Döden 
Gud stadfäste först tre av dessa tecken genom Elisa och nu kom beviset att Gud 
och så kom beviset: att Gud hade kontroll över allt, även maten. versar 38-44 

JESUS SOM TJÄNARE 
Innan Jesus led på korset stadfäste han sin tro på Gud och alla de under som 
profeten Elisa gjorde, upprepades av Jesus. Luk. 4:16-27 

LÄRJUNGARNA SOM TJÄNARE  
Jesus försäkrade sig om att lämna ett definitivt budskap till sina efterföljare om 
vad man skulle tro på och hur detta skulle utföras! Matt. 28:18-20;  
Mark. 16:15-20 

 
Varje Guds tjänare kommer att siktas som vete av Djävulen! De flesta av 
Guds tjänare spolas bort i denna process och slutar i högen som de som "Kunde 
varit" och blev aldrig det gud ville de skulle bli. Luk 22:31-32 

Har du ett öra att höra med? 


