
Resurrection Life of Jesus Church 
PROFETEN ELISA 

RLJ-1012-S JOHN S. TORELL 15 JANUARI 2006 
DEL 5: FRUKTANSVÄRT TRYCK 

 

 
5781 Old North Antelope Rd, Antelope, CA 95843  

Mailing Address: P.O. Box 41001 Sacramento, CA 95841 
Phone: (916) 729-2005 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

SAMARIAS BELÄGRING 
 Efter några år bestämde King Benhadad av Syrien att anfalla och undertrycka 

staden Samaria som var huvudstad för de tio norra stammarna. 2 Kon. 6:24 
 Efter att landsbygden erövrats, belägrade man staden Samaria, och det blev 

stor hungersnöd i staden. vers 25 
 Bibeln informerar oss hur fruktansvärt det var för de belägrade innevånarna i 

Samarien. Det blev ett fruktansvärt tryck på konung Joram, hans politiska 
ledare, och folket. versar 26-30 

 Bibeln berättar inte för oss om Elisas känslor i frågan, men vi vet att Joram 
och hans ledarskap klandrade belägringen på profeten, och som ett resutat 
var de redo att döda honom. vers 31 

 Elisa föll inte i panik för han var trygg i det faktum att Gud hade kontroll över 
det hela. versar 32-33 

EN PROFETIA SOM TROTSADE ALL LOGIK 
Elisa profeterade att på mindre än 24 timmar skulle hungersnöden ta slut, och 
det skulle finnas ett överflöd av mat i staden. Det var ett djärvt drag av Elisa att 
ha mod att ge Joram denna profetia. Denna profetia var inte menad som att man 
skulle stå rätt i förhållande till Gud; istället handlade det om att Gud visade nåd 
mot folket. 2 Kon. 7:1-2 

BERÄTTELSEN OM DE FYRA SPETÄLSKA  
 Gud är suverän och han vill inte dela sin ära med någon människa. Då för 

tiden var spetälska (leprasjuka) separerade från samhället, och reducerade till 
tiggare som var tvungna att leva och beskydda sig själva, och det var dessa 
som Gud använde till att ta kontakt med syrierna.  versar 3-5  

 Gud satte skräck i de syriska soldaterna på ett övernaturligt sätt, med 
resultatet att de blev så rädda att de fick panik och sprang för sina liv, och de 
lämnade till och med de hästar som de red på. versar 6-7 

 När de fyra spetälska kom till lägret fann de det tomt, och girigheten tog tag i 
dem tills den Helige Ande satte skräck i dem. versar 8-9 

 Konung Joram kunde inte bara tro nyheterna; han hade ingen tro på Gud.  
versar 10-12 

 Joram sände ut några spejare för att kunna verifiera de spetälskas rapport 
och sedan sprang hela folket ut efter mat. Den man som hade hjälpt Elisa 
blev dödad precis som profeten hade sagt. versar 13-20 

 



VAD VI KAN LÄRA AV DENNA HISTORISKA HÄNDELSE  
 Under en människas liv kommer betryck och stress. I den yttersta tiden 

kommer detta att öka till den grad att många människor inte klarar sig, utan 
bryter ihop och förlora sin tro på Gud. Luk. 21:25-26 

 Varje kristen måste fatta sitt eget beslut att stå upp och kämpa eller ge upp 
och springa. I oss själva har vi ingen kraft, det enda vi kan göra är att besluta 
oss för att stå upp och kämpa och tro att Gud reder upp våra liv. Hebr. 12:1-4 

Har du ett öra till att höra med? 
 
 
 
 
 
 


