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INGENTING ÄR OMÖJLIGT MED GUD  
Elisa hade extremt besvärliga dagar och inte bara han, utan hela  nationen. Gud 
tillät Elisa och hans lärjungar att bli prövade en gång till för att deras tro skulle 
stärkas. Det är helt klart att järn är tätare och tyngre än vatten och att det inte 
flyter. Men Gud fick på ett övernaturligt sätt yxjärnet att flyta i vattnet.  
2 Kon. 6:1-7 

GUD GJORDE KLART ATT INGENTING KAN GÖMMAS FRÅN 
HONOM 

 Gud är i total kontroll över sin Skapelse, ingenting händer utan hans kunskap 
eller tillåtelse. Jesus gjorde också klart att denna sanning gällde, när han 
vandrade på jorden. Matt. 10:26-31 

 Under den tid som Elisa levde attackerade Syrien ständigt landet Israel; men 
Gud lämnade över sina krigsplaner till Elisa, som i sin tur lämnade dem till 
Israels konung. 2 Kon. 6:8-10 

 Syriens konung påbörjade en undersökning för att komma på vem som talade 
om de hemliga planerna för Israels konung. När han kom på att det var 
Israels Gud som var den "skyldige" beslutade han att eliminera Guds profet. 
versar 11-14 

ATT FÖRSTÅ BIBELN  
 Låt oss göra klart följande fakta om änglar:  

 Guds heliga änglar och även Djävulens fallna änglar kan fritt komma och 
gå ibland människor.  

 De är osynliga för det mänskliga ögat för det mesta, men om de väljer att 
göra så, kan de visa sig själva. 

 De kan avlyssna all konversation mellan människor och därför har de all 
kunskap om vad folk gör.  

 Guds änglar tar bara kontakt med människor, så vida inte Gud säger till 
dem att inte gå emellan. Då gör de inte det. Se exemplet när en ängel 
besökte Maria. Luk. 1:26-37 

 Heliga änglar kan inte bara höra människors konversation som dessa, men 
de kan också läsa tankar. Jesus visade oss också att han hade makten att 
läsa tankar. 1 Mos. 18:9-15; Matt. 12:22-29 

 Vi har inte någon enda vers i Bibeln där det står att Satan och hans avfallna 
änglar kan läsa människors tankar, men det finns ingen nu levande kristen 



som kan förneka att slaget om synden alltid äger rum i sinnet. Det är det 
kristna sinnet som alltid är under attack. Ef. 6:10-18 

 I Sakarja 3:1-2, finner vi att Satan fanns med för att stå emot översteprästen.  
Romarbrevet 12:1-2, säger att vi ska förnya våra sinnen. Därför är de dåliga 
nyheterna att Satan och hans avfallna änglar kan läsa tankar hos människor 
och trassla till deras sinne. De goda nyheterna är att Gud håller Djävulen i ett 
kort koppel och att han bara får göra det Gud tillåter. Job 1:8-12, 2:1-6 

STAMGUDAR 
Från Nimrods dagar och till denna dag har folk i de ockulta och hedniska 
religionerna trott att det finns lokala gudar som bara härskar över ett visst 
territorium. Det var så Syriens konung tänkte; att Israels Gud var som alla andra 
avgudar, en "lokal" gud som styrde territoriet. Om Elisa kunde elimineras, kunde 
Israels inte längre göra det han förut gjort. Se följande bibelversar: 1 Kon. 20:28; 
2 Kon. 17:23-29 

RÄDSELFAKTORN 
Elisas lärjungar hade inte så stor tro som han. 2 Kon. 6:15-17 

STRIDER I ANDEN   
 Elisa visste att i köttet kunde han inte strida mot sin fiende så han bekämpade 

dem med Guds kraft. vers 18 
 Elisa ledde sedan hela sitt arméförband in i staden Samaria, Israels 

huvudstad. versar 19-20 
 Gud bevisade de syrianska soldaterna nåd och sände hem dem. Sedan kom 

en tid av fred mellan de båda länderna. versar 21-23  

VAD VI KAN LÄRA OSS AV DESSA HÄNDELSER 
1. Striden är Herrens. 2 Krön. 21:3-24 
2. Strid inte i köttet. 2 Kor. 10:3-6  

 
Har du ett öra till att höra med? 

 
 
 
 
 
 


