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VETET OCH AGNARNA   
Trots att Elisa hade en mäktig smörjelse och var välkänd i Israel, Judeen och 
Syrien, använde inte Gud honom för en andlig omvändelse bland hebréerna. Det 
skulle dröja ytterligare 850 år innan den utlovade messias kom i köttet. Det är 
viktigt att förstå att de flesta människor i Israels 12 stammar dog som 
avgudadyrkare och gick till helvetet efter sin död. Den är samma förhållande som 
råder i Förenta Staterna idag – det är nu hundra år sedan det blev en nationellt 
stor väckelse, och de flesta människor som lever idag dör i sina synder och går 
till helvetet. Den Helige Ande kallar inte många till omvändelse och få utväljs till 
frälsning idag. Matt. 13:18-30, 22:1-14 

ÄNKAN OCH HENNES SON  
 Gud talade om för Elisa att det skulle bli hungersnöd i Israel i sju år. Bara 

änkan och hennes son varnades. Elisa valde att stanna i landet unde de åren.  
Bibeln ger oss inte klarhet i vad som hände under dessa sju år. 2 Kon. 8:1-2 

 När hungersnöden började ta slut kom änkan tillbaka till Israel och fann att 
hennes åkrar tagits från henne. Hon ville att allt skulle återuppbyggas och 
gick till konungen som var en syndare. Denna gång valde Gud att använda 
Elisas tjänare, Gehasi servant, att betjäna kvinnan. versar 3-6 

PROFETEN BESÖKER ISRAELS ÄRKEFIENDE  
 Åter blir vi konfronterade med händelser som är svåra för människor att 

förstå. Konung Benhadad av Syrien var dödssjuk, och när han fick höra att 
Elisa var i staden, ville han veta om han han skulle leva eller dö, eftersom han 
hade stor respekt för honom. versar 7-9 

 Det är uppenbart att Elisa inte reste till Damaskus som en turist utan hade ett 
uppdrag. Budskapet som Elisa levererade gjorde att konungens vicekonung  
mördade konungen och förkunnade sig själv som den nya konungen. versar 
10-15 

 Gud visste att inom några få år skulle Israels syndiga tillstånd bli så dåligt, att 
han använde syrierna att komma dit och straffa Israels barn. 2 Kon. 10:31-33 

 Det skulle vara nyttigt för oss att förstå att Gud har hela kontrollen och att 
ingen regering på denna jord kan existera, om inte Gud har tillåtit det. Daniel 
4:13-17 

ELISA ANVÄNDS AV GUD FÖR ATT STÖRTA DYNASTIN AHAB  
 Tiden hade kommit för Gud att störta huset Ahab och avsluta dess styre och 

det var Elisa som satte dessa händelser i rörelse. 2 Kon.  9:1-6. Jehu var den 
man som Gud hade valt att bli nästa konung i Israel fastän han visste i förväg 
att Jehu inte skulle gå med Gud för fullt (Blotta tanken på att Gud skulle 



utvälja en man som inte helt och fullt skulle vandra med honom är svår att 
förstå.) Vid tiden för hans smörjelse fick Jehu särskilda instruktioner. versar 
7-9 

 Konung Joram blev mördad. versar 22-26 
 Konung Ahaziah av Jerusalem blev slagen. versar 27-28 
 Isebel blev slagen. verses 30-37 
 Jorams 70 söner blev slagna. 2 Kon. 10:5-11 

 Det fanns ingen nåd för Ahabs och Isebels efterkommande! Det är viktigt att 
lägga märke till att det inte blir någon nåd för de efterföljare till Adam och Eva 
som har tillbakavisat Guds nåd. Upp. 20:10-15 

 FÖRSTÅ DETTA: Genom orättfärdighet förlorade de efterkommande till Ahab 
och Isebel sina liv på denna jord för sina förfäders synder. Att man förnekat 
Gud genom generationer tusentals år sedan, gör fortfarande att människor 
går till helvetet i dag, och om inte den nuvarande generationen lyssnar till 
evangeliet och tar emot Kristus som sin personlige Herre och Frälsare, 
kommer de också att bli dömda precis som de föregående generationerna!    
II Mos. 20:1-6 

ELISAS DÖD 
 På Elisas dödsbädd använde Gud honom ytterligare en gång för att påverka 

den politiska situationen i Israel.  2 Kon. 13:14-18 
 När konungen inte gjorde som han blivit tillsagd, blev Elisa arg när han 

märkte att nationen inte skulle ändra sig. Krig på krig skulle komma, och 
avgudadyrkan skulle fortfarande utövas i landet. vers 19 

 Ett slutligt mirakel uppträdde efter hans död. versar 20-21 

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DESSA HÄNDELSER? 
Varje människa har ansvar för sig själv. Oavsett vad som händer i ett land, i en 
kyrka eller i ett äktenskap, är följande giltigt: Det eviga ödet för varje människa 
beror på dennas personliga ställning till Jesus. Ta varning, och bli säker på att du 
har blivit född på nytt annars kommer du att evigt ropa och ångra dina handlingar 
på denna jord! Joh. 3:3-8, 14:6; Upp. 20:11-15 
 

Har du ett öra att höra med?  
 
 
 
 


