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ATT VANDRA I TRO
 Efter tre år av svår torka,var det nu tid för Elia att möta Konung Ahab ansikte
mot ansikte. Elia hade ingen jordisk försvarare; nu skulle han få möta
konungen utan någon till skydd mer än Gud. Det betydde stor tro och djärvhet
från profeten. 1 Kon. 18:1-2
 Obadja, en man som fruktade Gud och var konungens guvernör, kom med i
situationen. versar 3-15
 När Konung Ahab mötte Elia, tvekade inte Elia, han var säker på att Gud var
större än någon jordisk konung. versar 16-18
 Elia utmanade Satans rike med en gång i det att han tänkte visa vem som var
Gud på berget Karmel. Ahab hade inget val än att gå med på detta och
anordnade en tävling mellan Gud och avgudarna. versar 19-24
 Elia hade sådant förtroende för Gud att han lät Baals-profeterna gå först och
utvälja de tjurar de ville offra. versar 25-26
 Vid middagstid hade det inte kommit något svar från Baal och Elia hånade
sina fiender. vers 27
 Satans tjänare ropade hela dagen men Djävulen hade ingen möjlighet att
hjälpa dem. Gud hade bundit Djävulen och hans fallna änglar. versar 28-29
 Nu var det Elias tur. versar 30-35
 Guds man utförde inte en genomtänkt och utarbetad ritual, en enkel bön till
den Levande Guden var allt som behövdes för att elden antände hans offer!
versar 36-38

FÖRHÅLLANDET I DE YTTERSTA DAGARNA
Kom ihåg att Jesus har sagt oss att medan vi kommer närmare och närmare till
tidernas slut kommer det att bli mindre motstånd mot Djävulen och hans rike,
men trycket kommer att öka dag för dag på de troende i Kristus. Matt. 10:28-38,
24:8-14

GLÄDJE I HERREN ÄR VÅR STARKHET
 Nehemja erfor att glädje i Herren är vår starkhet! Neh. 8:10
 Kom därför ihåg när du mår dåligt, betjänas du av onda andar (demoner) De
vill inte att du skall bedja eller ens tala med Gud; inte heller vill de att du skall
tala med andra kristna, då de kan bryta inflytandet som demonerna har över
dig, när du är deprimerad. Det är vid sådana tillfällen som du verkligen
behöver bedja och börja prisa Herren! Filipp. 4:4-8
Bli en görare av Bibeln och inte bara en hörare. Jak. 1:22-25
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Har du ett öra att höra med?

