Resurrection Life of Jesus Church
ATT LITA OCH VILA I GUD
RLJ-1006-S

JOHN S. TORELL
DEL 5: EN NY BÖRJAN

4 DECEMBER 2005

ATT KOMMA NER FRÅN BERGET
 Som gensvar på det uppdrag som Gud hade gett honom, lämnade Elia
ödemarken för att finna Elisa. Istället för att tala till Elisa kastade bara Elia sin
mantel över honom. Elias mantel var en välkänd klädnad i landet, och så
snart som Elisa förstod vad som hade hänt honom svarade han på Guds
kallelse. 1 Kon. 19:19
 För att kunna förstå Elisas uppriktighet och hur mycket Gud betydde för
honom berättar Bibeln att Elisa offrade sitt levebröd. Att ha tolv par oxar
dåförtiden var som att ha en lantgård idag, med traktorer och självgående
jordbruksredskap.Utan dröjsmål, ruinerade Elisa sin högt skattade ägodel för
att följa Gud och bli Elias tjänare.
 Elisa talade om för profeten, att han skulle ta farväl av sina föräldrar och inte
se sig tillbaka. versar 20-21
 Efter tre år blev konung Ahab dödad i ett slag och hundarna slickade i sig
blodet från hans vagn. 1 Kon. 22:34-38
 Ahasia, Ahab son, blev den nya konungen. versar 51-53

ELIA MÖTER ÅTER KONUNGEN AV ISRAEL
 Det fanns inga kontakter mellan den nya konungen och Elia, men konungen
visste en del om honom och hans rykte som en Guds man. 2 Kon. 1:1-8
 Drottning Isebel var forfarande drottning som översteprästinna och hennes
son var nu konung. Men denna gång var profeten inte rädd för att gå emot
soldaterna och att gå med dem, när det kom till att ta med honom till palatset
för att träffa konungen. versar 9-12
 Den tredje kaptenen var en man som fruktade Gud; han uppfattade det som
soldat; att han hade inte en chans emot den kraft som Elia visade prov på.
versar 13-14
 När Elia kom inför konungen tvekade han inte; han gav honom Guds ord utan
kompromisser. versar 16-17

ELIAS ÅTERTÅG
 När hans gudstjänst var över kom tiden för Elia att lämna denna jord. Gud
måste ha förvarnat Elia att han inte skulle se döden utan lämna jorden
levande som Enok. Hebr. 11:5
 Elisa kände till att Elia visste att han skulle fara och han hade bestämt sig för
att vara närvarande vid hans himmelsfärd. 2 Kon. 2:1-7
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 Elia var en andlig gigant som vandrade med Gud och Herren vandrade i sin
tur med honom. Elisa brydde sig inte om "andliga dvärgar,” han ville ha mer
av Gud och han skämdes inte för att tala om det och begära det versar 8-9
 Elia visste att han inte kunde ge smörjelse till Elisa; han visste att den måste
komma från Gud.vers 10
 De gyllene vangnarna från Gud kom och Elia togs emot levande av Gud!!
vers 11
 Elisa avlade då en offentlig bekännelse till den Allsmäktige Guden som
avlägsnade honom från sin tid som en vanlig dödlig, Det var tecknet på total
underkastelse. versar 12-13
 I sin nya smörjelse plockad han upp Elias mantel och gick tillbaka från
ödemarken för att inleda sitt eget Gudstjänst inför Gud. vers 14
 När de andra prästlärjungarna såg Elisa komma tillbaka, märkte de hur hur
kraften fallit över Elisa, men de hade fortfarande tvivel på om detta var riktigt
eller ej. vers 15
 De ville vara säkra på att Elisa inte hade dödat Elia och pressade honom att
visa var Elia fanns tills han gick med att visa var kroppen låg. versar 16-18
 När Elisa gjorde vattet i staden drickbart, var det en bekräftelse på att samma
smörjelse som Elia hade nu låg över honom. versar 19-22
 Satan använde barnen från staden för att håna Elia. När han uppdagade det
demoniska inflytandet över barnen vilket gjorde dem till rebeller utan kontroll
visade han ingen misskund med dem, utan lät en björninna komma ut från
skogen och döda 42 av dem. vers 23-25

HÅNA INTE DEN HELIGE ANDE!
 Som kristna måste vi ha förståelse för Guds helighet, ett hån tolereras inte
och förr eller senare faller domen för sådant. Acts 5:1-11
 Jesus varnade oss för vad som kan och inte kan förlåtas. Matt. 12:25-32
 Låt oss djärvt gå fram till Guds tron och lämna fram våra gåvor till Guds
tjänst! Hebr. 10:10-24
Har du ett öra som hör?

