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ELIA LIDER AV FRUKTAN  
När de flesta kristna läser berättelsen om Elias seger på berget Karmel, tycker 
de att det är underligt och svårt att förstå hur han bara kunde springa sin väg och 
försvinna från platsen sedan han fick ett dödshot från Isebel där hon lovade att 
han skulle vara död inom 24 timmar. 1 Kon. 19:1-2 

ELIA ÅTERHÄMTAR SIG FRÅN RÄDSLAN 
 Gud  förkastade inte Elia för att han var rädd. Gud hade en plan for Elia och  

Han visste att Elia behövde bygga upp sin tro igen. Aposteln Jakob tog itu 
med problemet fruktan, och hur Gud hanterade det. Jak. 1:1-5 

 Elia sprang för sitt liv ut från det Norra Riket till det södra, Juda rike.  
1 Kon. 19:3 

 Som en Herrens tjänare visste Elia, att om han lämnade sin tjänst, fanns det 
ingen annan utväg än att lägga sig ner och dö. vers 4 

 Gud är nådig och aldrig snar till vrede; Han visste hur Han skulle behandla  
Sin besegrade tjänare. Inför den kommande resan in i vildmarken  visste Gud 
att Elia behövde en näringsrikt mål mat. Maten som ängeln beredde var av ett 
övernaturligt mjöl, gjort på ingredienser som växte på jorden. vers 5-8 

 Det finns ingredienser från plantor på denna jord som kan göras om till till 
extra god näring. Men när Gud gav mat till folket under de fyrtio åren i 
vildmarken åt de "manna" som inte var från denna jorden. 2 Mos. 16:4-15 

 När Jesus mättade folkmassan var ingredienserna inte från denna jorden. 
Matt. 15:32-38 

 Gud ville ge Elia en avskild plats, där han kunde betjäna honom utan att 
något störde dem. 1 Kon. 19:9 

 Elia hade nu möjlighet att tala med Gud och lasta av sina bördor hos honom.  
vers 10 

 Gud var inte i stormen, i jordbävningen eller i elden; Gud ville visa sin styrka 
för sin tjänare med en stilla susning. versar 11-12 

 Återigen fick Elia möjligheten att lätta sitt hjärta inför Herren som sedan gav 
honom ett nytt uppdrag. versar 13-18 

VAD BLEV VÄNDPUNKTEN FÖR ELIA? 
1. Han fick reda på att Gud kunde ge honom övernaturlig föda som ingen avgud 

kunde framställa.  
2. Han fick veta att Gud inte förkastade honom på grund av hans rädsla.  



3. Han fick se en uppvisning som inte någon demon-gud kunde utföra.  
4. Han fick uppleva Guds innerliga kärlek när Gud talade till honom i den stilla 

susningen. 

A PERSONLIG UPPENBARELSE FRÅN GUD 
Den 26 November 2005 kl. 4.30, väckte Gud mig och Han började tala till mig i 
tanken. Jag hade bedit och sökt Gud att visa mig mer om profeten Elia, hur han 
led skeppsbrott i tron, och hans hur han uppbyggdes igen. Detta är vad Han 
påpekade för mig: 
1. Jag är en andlig skapelse (själ och ande) som lever i en fysisk värld. Medan 

jag rör mig här på jorden (exempelvis arbetar), finns det två krafter som jag 
måste övervinna, gravitationskraften och friktionen. Gud har gett varje 
människa ett begränsad förråd av energi som kan tillintetgöra dessa krafter 
så att resor och arbete blir möjligt.  

2. Ingen människa på jorden kan egentligen förklara elektriciteten, vi vet att den 
har en laddning, men vad laddningen är vet ingen. Vi vet hur vi skall  
producera den och hur man utnyttjar den. Vi har till och med matematiska 
formler att kalkylera och bygga upp utrustning så att vi kan använda den. 
Vatten,  olja, gas, kol och kärnreaktorer används för att producera elektricitet.   
För att kunna framställa elektricitet måste det finnas ett kraftigt magnetiskt 
fält, som produceras av kraftiga elektriska magneter. I detta fält roterar en stor 
rotor med koppartråd och när den banar sig väg genom det magnetiska fältet 
bildas elektricitet som överförs till kraftledningsnätet. Ledningsnätet kan bära 
upp till 200 000 volt, men om ledningsnätet träffas av ett träd, stängs hela 
överföringen av, och det blir mörkt i stugorna.  
Det finns inget större kraft i universum, än Guds kraft! Och det finns inget 
annat än rädsla som kan stänga ute denna kraft! Rädsla blockerar 
överföringslinjerna från himlen och tillsluter den; därför är rädsla 
Satans mest kärnfulla kraft!  1 Joh. 4:16-21 

3. Lydnad, Helighet och Förlåtelse skapar ett andligt magnetiskt fält som 
kommer att producera tro och Guds kraft i en kristens liv! 

4. Jesus hade all kraft som fanns tillgänglig i sin ägo! Han vill dela denna 
kraft med sina lärjungar! Matt. 28:18-20; Joh. 15:1-14 

5. Människorna i världen vill inte överlämna sig åt Jesus för att få del av denna 
kraft. De vill leva ett syndfullt liv, men ändå ha makt från andevärlden. Satan 
erbjuder en förfalskad andlig kraft som inte kräver ånger över synden. Kraften 
är gratis men den slutliga betalningen är ett evigt straff i Eldsjön. Upp. 21:8, 
22:15 
Gud har gett oss en andlig lag som förbjuder människor på jorden att försöka 
komma in i andevärden. Människan skall leva och arbeta i den fysiska 
tillvaron, vandra med Gud och låta Gud använda Sin kraft genom människan. 
Det är dödsstraff för varje överträdare! 2 Mos. 22:18; 5 Mos. 18:9-13 

Har du öron till att höra med? 
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