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ELIA LIDER AV FRUKTAN
För de flesta kristna som läser historien om Elias seger på berget Karmel, är det
förbryllande och svårt att förstå att han bara lät sig försvinna efter sitt mottagande
av dödshotet från Isebel där hon lovade att han skulle vara död inom 24 timmar.
1 Kon. 19:1-2

VEM VAR DROTTNING ISEBEL?
För att kunna förstå hur Isebel kunde göra Elia räddhågad och att hon kunde
sopa bort hans tro och tillit till Gud, måste vi förstå hennes bakgrund. Här är ett
utdrag från min artikel Som det var i Noas dagar.

VAD SÄGER ENOK OM FALLNA ÄNGLAR?
I 1 Enok, kap. 6, får vi veta följande detaljer:
1. Ledaren för denna grupp sataniska änglar är Semjas, och hans grupp av
fallna änglar bestod av 200. När denna grupp såg hur vackra jordens döttrar
var, beslöt de att ta några av dessa kvinnor till hustrur och låta dessa föda
barn åt dem. 1 Mos. 6:1-2
(Min personliga åsikt är att denna grupp änglar före avfallet från Gud hade
samarbetat med honom i skapandet av människor och därför hade kunskap
om hur människokroppen var konstruerad. När de använde kunskapen i eget
syfte, kunde de ge sig själva en fysisk kropp för att kunna ha sex med dessa
unga kvinnor. )
2. Semjas litade inte på de fallna änglarna under sitt befäl. Han fick dem att
svära en gemensam ed med förbannelse, som band dem samman innan de
påbörjade sitt företag.
(Jag tror, att sådana eder med förbannelse är samma besvärjelser som
används av satanister, häxor, baals-dyrkare, frimurare och mormoner, etc. Vi
kristna skall inte förvånas över detta, eftersom aposteln Paulus säger, att ”i
kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och
till onda andars läror.” 1 Tim. 4:1
3. De steg ned på berget Hermon (2793 m över havet) och samlade sig i det
som idag kallas Syrien. Detta berg blev deras högkvarter.
(Nu förstod jag var Baalsdyrkan kom ifrån. Efter floden förförde demoner
människor att börja dyrka avgudar, och berget Hermon blev det centrum i
Mellanöstern, där altare byggdes och människooffer utfördes. Jämför detta
med de gamla grekernas religion, som hävdade att gudarna bodde på
Olympen, anförda av Zeus, som var känd för sin enorma aptit på kvinnor.
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I det gamla Romarriket blev han känd som Jupiter, och vikingarna kallade
honom Tor. Aztekväldet i det centrala Mexico dyrkade en hel hop av
demoniska gudar. På de höga tempelpyramidernas toppar skar de ut hjärtat
på människor medan de ännu levde, och medan det fortfarande slog, offrades
det till solguden. De nuvarande olympiska spelen är i själva verket en
nyuppväckt dyrkan av Zeus. Elden tänds på berget Olympus av kvinnliga
”präster”, den bärs vidare till spelen samma år med en fackla, och det
olympiska altaret tänds. Sånger och danser framförs vid öppnandet och
avslutningen av spelen, allt för att ära de grekiska gudarna. Är det en
tillfällighet, att den romerske kejsaren Teodosius avskaffade spelen år 393 e.
Kr. på grund av demondyrkandet? Var det en tillfällighet att spelen återkom i
världen 1894?
4. De 200 fallna änglarna delades i grupper om tio, varje grupp med en ledare.
Enok ger oss namnen på ledarna för dessa undergrupperingar.
5. Var och en av de 200 fallna änglarna tog en kvinna som hustru, och gjorde
dem havande. De barn som dessa kvinnor födde, växte sig 300 kubits höga
(ca 13,5 m ) och de åt så mycket, att människorna på jorden hatade dem,
eftersom de var tvungna att ge dem mat. Då vände jättarna sin vrede mot
folket, och började döda och äta människor. De åt också fåglar, fiskar,
fyrfotadjur och reptiler, och drack blod.
6. En av de fallna änglarna lärde människorna vetenskapens färdigheter
(teknologi).
Han lärde dem hur man bryter gruvor, smälter bort slaggen och utvinner olika
slags metaller. Sedan visade han dem hur man formar metallerna till svärd,
knivar, sköldar och bröstplåtar. De som invigdes i denna demonreligion, fick
utbildning för tillverkning av armband, dekorationer (markera ögonen med
färg), göra mediciner (pharmakia),
ornamentation, att försköna ögonlocken, tillverka smycken av alla slags ädla
stenar, alla infärgningssätt och kemiska förvandlingar. Andra lärde
människorna besvärjelser, att lösa besvärjelserna, att bruka växter, astrologi
och hur man bedrager människor.
7. Dessa avfallna änglar lärde inte bara ut teknologi (som användes till
krigföring), utan också ockultismens grunder, för att kunna släppa ut mer
demonisk makt på jorden. (När jag hade läst detta, förstod jag plötsligt, varför
profeten Elia blev som förstenad av rädsla, kröp ihop på marken med ansiktet
mellan knäna, strax efter att han upplevt en stor seger på berget Karmel (1
Kon. 18:22-46). När Isebel sände ett bud till honom, gjorde hon det inte i
egenskap av drottning, utan som Baals högsta prästinna. Det var
demonfursten Baal själv, som hade besatt henne och sänt budskapet, som
gjorde Elia utom sig av sinnesrörelse).
Isebel var en kvinna, som från barndomen varit insatt i satansdyrkan:
”Men Ahab, Omris son, gjorde, vad ont var i HERRENS ögon, mer än
någon av dem som hade varit före honom. Det var honom icke nog att
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vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder; han tog ock till hustru Isebel,
dotter till Etbaal, sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal
och tillbad honom. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han
hade byggt i Samaria.” 1 Kon. 16: 30-32
När Jehu kom för att möta Isebel, gick hon in i sina kamrar och målade sig
fin i alla de färger en satanisk baalsprästinna använde, satte på sig en
huvudprydnad och gick till fönstret, och hoppades på så vis skrämma Jehu till
underkastelse. Men Jehu lät sig inte skrämmas, och lät döda henne
omedelbart. Förut hade jag inte förstått, varför Isebel lade make-up, innan
hon gick till fönstret. Nu förstod jag detta. 2 Kon. 9:30-37
Är det en slump, att när de stora förnyelse- och väckelserörelserna började,
först med bröderna Wesley på 1700-talet, Jonathan Edwards, George
Whitefield och Charles Finney på 1800-talet, och pingstväckelsen tidigt på
1900-talet, att när den Helige Ande talade genom alla dessa män och kvinnor
som predikade, att de sa att det var en synd för kvinnor att måla sig?
Eftersom många kvinnor målar sig i dag, är detta ett känsligt ämne! Gamla
pingstvänner på tidigt 1900-tal, trodde att varje kvinna som sminkar sig
kommer till helvetet. Detta är inte sant, eftersom ingen blir frälst genom att
inte sminka sig. Låt mig få dela med mig av min övertygelse, och låt sedan
varje person som läser detta, be över saken, och fråga Gud om ledning i sitt
liv.

ISEBELS ANDE
Jag tror att när människorna dyrkade Baal, dyrkade de i själva verket Satan själv.
Isebel, som var gift med konung Ahab, var besatt av kraftfulla demoner, som är
kända som Isebels onda andar. Deras aktiviteter beskrivs i Uppenbarelseboken.
Upp. 2:18-29

SATAN ÄR BESEGRAD, MEN INTE UTKASTAD FRÅN JORDEN!
 Den troende i Kristus har faktiskt makt över Djävulen och hans fallna änglar.
Luk. 10:17-22
 Satan har rätt att fresta och förleda och lura den troende i Kristus bort från
Gud och ner i synd. 1 Peter 5:6-9
 Denna Djävulens rätt inför Lagen att fresta människor kommer inte att tas bort
förrän efter Tusenårsriket. Upp. 20:7-10
 Nästa vecka skall vi studera hur Gud hjälpte Elia att återhämta sig från sin
skräck!
Har du öron till att lyssna med?
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