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PROFETEN ELIA
(Elia är hebreiska och betyder "Min Gud är Jahwe")

ATT LÄRA SIG FÖRTRÖSTAN
 Bibeln berättar inget om Elia, hans föräldrar och hans födelse. Allt Bibeln
berättar är att denne man kom från trakterna runt Gilead. Vi vet inte heller
hans ålder vid denna tid, allt Bibeln säger är att när Gud satte denna profet i
funktion, var han till dess en okänd man i det Norra Riket. 1 Kon. 17:1
 Utan att dröja gick Elia och talade om för Konung Ahab att från och med nu
skulle vara han, och inte konungen som skulle sköta Israel!
 Att stå emot en konung betydde automatiskt en dödsdom, och det var därför
som Gud sade till Elia att gå och gömma sig. versar 2-3
 Elia litade på att Gud skulle ta hand om honom ovanifrån, så han tvekade
inte. versar 4-6
 När bäcken torkade upp, sade Gud åt Elia att uppsöka en annan plats. versar
7-9
 Varför sade inte Gud från början till Elia att gå till änkans hus? Svaret är: Att
förtrösta på Gud kräver tro och tro kommer i steg. Innan en kristen kan lita på
Gud i stora och svåra saker, byggs tron upp i små steg. Rom. 10:17
 När Elia träffade änkan, behövde han ha tro på Gud och hon behövde ha tro
på att Elia verkligen var en Guds man! versar 10-16
 En ny prövotid kom för både Elia och änkan när hennes enda son dog.
versar 17-18
 Det fanns otro i både änkan och Elia. versar 19-21
 Gud hörde hans bön och frågan mellan änkan och Elia om han verkligen var
en Guds man var för alltid avgjord. versar 21-24

Om vi inte kan lita på Gud när det gäller små saker, varför då tro att vi kan stå
emot att ta Vilddjurets märke på oss när det skall påtvingas oss?
Upp. 13:11-18

Har du öron till att höra med?
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