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ELIA
del 1 av 5

Guds 
modige 
profet

Judapojken Eser berättar 
Pojken Eser står det inte om i Bibeln, 
men däremot allt han berättar om.

Det är varmt här i Israel och solen steker hela 
dagarna. Mamma säger att en pojke som jag 
ska vara ute och leka, men jag tycker hellre 
om att sitta och skriva. Kungen här i Israel 
heter Ahab och han är en grym man. Drott-
ning Isebel är ännu grymmare. Pappa berät-
tade för mig att Isebel kommer från Sidon, 
huvudstaden i landet Fenicien, där man ber 
till avguden Baal. De tror att Baal, solguden, 
styr över allting. Guds lag förbjuder Israels 
kungar att gifta sig med någon från Sidon, 
men kung Ahab brydde sig inte om det. Tvärt-
om började han också be till Baal. Nu har han 
byggt ett Baalstempel och tvingar alla i Israel 
att tillbe Baal. Jag vill inte be till honom. Varje 
kväll brukar min mamma samla oss barn och 
be till Herren Gud istället. Men alla våra vän-
ner och grannar har slutat be till Gud. Det 
måste göra ont i Guds hjärta när han ser att 
alla människor tillber Baal. Det är ju Gud som 
har gett oss livet, och så vänder man ryggen 
till honom. Kungen försöker döda alla Guds 
profeter. De har dödat min pappa också. Men 
mamma brukar säga att vi inte ska vara rädda, 
utan lita på Gud, för Gud är större än både 
Ahab och Baal. Ibland är det svårt för mamma 
att ge oss mat, för det har inte regnat på fl era 
månader. Alla träd och buskar har torkat ut 
och det går inte att odla på åkern. Floden hål-
ler också på att torka ut och då vet vi inte var 

vi ska få tag på vatten att dricka. Men Gud tar 
hand om oss.

Mamma har berättat om en profet som 
heter Elia. Namnet betyder: ”Herren är Gud”. 
Jag har aldrig träffat honom, men jag har för-
stått att han är en stor gudsman. En dag kom 
han, som från ingenstans, och gick rakt in till 
kungen. Tänk vad modig han var! Han kunde 
ha blivit dödad direkt. Elia måste verkligen 
älska och frukta Gud mer än människor. Han 
sa: ”Så sant Herren Gud lever, honom som 
jag tjänar: Under de här åren ska varken regn 
eller dagg falla om inte jag säger det!” Sen 
försvann han lika fort som han kommit. Ahab 
blev förvånad men Isebel övertygade honom 
att inte lyssna på Elia, utan istället söka upp 
honom och döda honom. De tror ju att det är 
Baal, solguden, som styr över vädret. Jag vet 
att Gud vill visa att det är han som är Gud och 
inte Baal. Och nu vet vi att det är så, för det 
har inte regnat sedan dess. Ändå vill inte folk 
förstå och omvända sig till Gud. Istället är de 
arga på Elia och försöker få tag på honom. En 
del vill döda honom och andra vill be honom 
om regn. Men ingen har hittat Elia ännu. Ib-
land funderar jag på var han är, men mamma 
säger att jag inte ska fundera så mycket, utan 
istället lita på att Gud tagit honom till en trygg 
plats.

Ikväll när jag ber min aftonbön så ska jag 
inte bara be om att Gud ska ge oss regnet 
tillbaka. Jag ska också be att Gud ska bevara 
mig så att inte jag slutar be till Herren Gud, 
som Ahab gjorde. Sedan ska jag be att Gud 
ska göra mig stark och modig som Elia, så att 
jag fruktar Gud mer än människor, även om 
det skulle göra att jag får lida.   
     

RAKEL SMETANA

1 KUNGABOKEN 16:29–17:1

1. Hur hade du reagerat om du 
varit pojken Eser? Hade du 
vågat vara så modig?

2. Vilka avgudar kan vi ha som 
gör att vi inte bryr oss om 
Herren Gud?

Frågor 
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ANKANS 
RADDNING
del 2 av 5

1. Vi har det bra och tror att vi kla-
rar oss bra utan Gud. Gör vi det?

2. Har du varit med om att Gud har 
hjälpt dig någon gång? 

Frågor 

4

Svälten är svår här i Israel och det är svårt för 
mamma att hitta mat till oss barn. Det har inte 
regnat på över tre år! Vattnet i fl oden har tagit 
slut för länge sedan, men på något underligt 
sätt lever vi ändå. Ibland frågar jag mamma 
på kvällen: ”Har vi mat för imorgon?” Då bru-
kar mamma stryka mig över håret, titta mig 
i ögonen och säga: ”Varför oroar du dig? Att 
inte veta innebär att vi måste förlita oss på 
Gud. Har han svikit oss någon gång?” Och 
det har han ju inte.

Profeten Elia har kommit tillbaka till Israel 
nu. Tänk om vi får regn snart! Kung Ahab 
tvingade alla i Israel att tillbe Baal och döda-
de alla Guds profeter. Men Gud ville visa att 
det är han som är Gud och inte Baal, så han 
skickade Elia till Ahab och sa att det inte skul-
le regna förrän Elia sagt det. Sedan sa Gud 
till Elia att söka skydd i öknen. Där skickade 
Gud korpar som gav Elia bröd och kött varje 
morgon och kväll och så drack han vatten ur 
bäcken Kerit. Elia fi ck lära sig att vara bero-
ende av Gud där i öknen. Mamma säger att 
det är något mycket viktigt att lära sig. Det 
är lätt att vi litar på oss själva eller på andra, 
men Gud vill att vi först och främst ska lita på 
honom.

När bäcken Kerit torkade ut sände Gud Elia 
till en änka i Sarepta, i landet Fenicien. Där 
tillber alla Baal för de har inte hört om Herren 
Gud. Änkan hade en son och de var fattiga 
på grund av torkan. En dag gick hon ut för 
att samla ved. All mat i huset var slut, hon 

hade bara lite mjöl och olja kvar. Med detta 
skulle hon laga deras sista måltid och sedan 
vänta på döden. Vid stadsporten mötte änkan 
Elia som frågade henne om vatten och bröd. 
Änkan ville ge honom vatten, men hade inget 
bröd. Hon sa: ”Så sant Herren, din Gud lever, 
jag har inte en kaka bröd!” Aha, tänkte Elia, 
hon tror på Gud även om hon inte känner ho-
nom. Elia var glad att änkan var villig att hjäl-
pa, även om hon var fattig. Gud hade skickat 
Elia till änkan för att hon skulle skydda honom 
och ge honom mat, men också för att änkan 
skulle få lära känna Gud. Gud började med 
att hjälpa änkan med hennes bekymmer med 
maten. Elia sa: ”Så säger Herren Gud: Mjölet 
i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas 
i kannan fram till den dag då Herren låter det 
regna på jorden!”  Änkan trodde på vad Gud 
sagt och så blev det.

Nu visste änkan att hon inte behövde oroa 
sig mer för mat. Men efter en tid blev änkans 
son sjuk och dog. Änkan blev arg på Elia och 
sa: ”Vad har du med mig att göra du guds-
man? Kom du för att påminna mig om min 
synd och döda min son?” Hon hade försökt 
glömma sin synd istället för att bekänna den 
för Gud. Nu trodde hon att pojken dött för att 
hon syndat. Elia ropade till Gud och Gud grep 
in igen. Vad hände? Pojken vaknade till liv! Oj, 
vad änkan blev glad – både över att hennes 
son levde och att hon nu visste att Gud älska-
de henne och hade förlåtit henne alla synder. 

Mamma brukar säga: ”Det är när allt vårt 
eget hopp är ute som Gud kan gripa in!” När 
hon berättade för mig om änkan så förstod 
jag det. Gud hjälpte änkan och hennes son 
– då hjälper han säkert mamma och mig ock-
så! Ikväll ska jag också tacka Gud för att han 
förlåtit mig alla mina synder precis som han 
förlät den där änkan. Så ska jag be att Gud ska 
skicka mig också till någon som behöver ho-
nom. Jag tror att Gud kan använda mig, även 
om jag bara är en pojke.

RAKEL SMETANA

1 KUNGABOKEN 17 

ELIA

Frågor 
1. Vi har det bra 

och tror att 
vi klarar oss 
utan Gud. 
Gör vi det?

2. Har du varit 
med om 
att Gud har 
hjälpt dig nå-
gon gång? 

5

Judapojken Eser berättar  
Pojken Eser står det inte om i Bibeln, 
men däremot allt han berättar om.
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eld 
och 
regn!

Idag är en spännande dag! Profeten Elia har 
utmanat kung Ahab och alla Baalsprofeter här 
vid berget Karmel. Ingen vet vad som ska 
hända. Undrar om Gud ska ge oss regn? Alla 
svälter och många har dött eftersom det inte 
regnat på tre och ett halvt år. Gud sände tor-
kan för att visa att det är han som är Gud och 
inte Baal. Åh Gud, ge oss regn! Annars blir 
det svårt för oss att överleva. Mamma blev 
orolig när jag ville följa med till Karmel. Men 
jag sa att jag bett Gud göra mig modig som 
Elia, så att jag litar på Gud och inte är rädd för 
människor. Då log mamma och sa att jag fick 
följa med. Nu har vi gått den långa vägen hit 
och vi har en liten matsäck med oss. Jag hål-
ler mig nära mamma, för det är mycket folk. 
Idag ska jag äntligen få se Elia. Jag har hört 
så mycket om honom. Det pirrar i magen och 
det känns som att något stort ska hända. Elia 
– helt ensam – och mot honom 450 Baalspro-
feter. Hur ska det gå? 

Vi trängs i folkmassan. Tur att vi kom hit 
redan i gryningen för att få en bra plats. Kung 
Ahab är här med alla Baalsprofeter. Men var 
är Elia? Jo där är han, och nu höjer han sina 
armar för att tysta folkmassan. Hans röst är 
kraftfull och det känns som om berget skakar 
när han ropar: ”Hur länge ska ni halta på båda 
sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ 
honom. Men om det är Baal så följ honom!” 
Så säger han åt dem att göra ordning två al-
taren, ett åt Baal och ett åt Gud. Så ska de be 
och se vem av dem som kommer att ge eld. 

ELIA
Alla gillar förslaget.

Baalsprofeterna gör i ordning altaret och 
styckar offret. Så börjar de be: ”Baal, ge oss 
eld! Baal svara oss!” Inget svar! De dansar 
och bönerna blir intensivare ju längre tiden 
går. Jag och mamma äter lite ur matsäcken då 
inget händer. Profeterna börjar skära sig med 
spjut och blodet rinner. ”Baal svara oss!” Elia 
börjar reta dem: ”Kanske er gud sover, eller 
har tagit semester!” Jag och mamma kan inte 
låta bli att le. Nu börjar folkmassan bli otålig. 
Baals profeterna är nu helt vansinninga. De 
skriker, gråter och ristar sig. Men fortfarande 
ingen eld!

När det börjar bli kväll träder Elia fram. 
Lugnt och stillsamt bygger han ett altare och 
styckar oxen. Men vad gör han nu? Han grä-
ver diken runt altaret. Sedan fylls fyra krukor 
med vatten och hälls över altaret – tre gång-
er! Och diket fylls också med vatten. Nu kan 
ingen tro att Elia fuskar på något sätt. Så höjer 
Elia rösten och med en mäktig röst ropar han: 
”Herre, låt det bli känt idag att det är du som 
är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att 
det är på din befallning jag har gjort allt detta. 
Svara mig, Herre, så att detta folk förstår att 
det är du Herre som är Gud, och omvänd du 
deras hjärtan!” Plötsligt blixtrar det till från 
himlen. Folkmassan rycker till av rädsla. En 
stor eld faller ner och bränner upp hela alta-
ret, stenarna och allt runt omkring. Jag kryper 
närmare mamma. Vilken mäktig Gud vi har! 
Folket runt oss faller ner och ropar: ”Det är 
Herren som är Gud!” 

Elia var inte ensam, Gud var med honom. 
I Guds matematik är en man + Gud = seger, 
oavsett hur många som står på den andra sidan. 

Mamma och jag skyndar oss hem medan 
vi sjunger om Guds storhet. När vi närmar 
oss huset blir himlen hastigt mörkare och 
plötsligt känner jag – en regndroppe! Tack 
gode Gud att regnet är tillbaka och tack för att 
du är mäktigare än allt annat!

RAKEL SMETANA 
1 KUNGABOKEN 18

Frågor 
1. Kan du någon annan berättelse 

i Bibeln där det varit Gud + en 
liten tjänare som ändå segrat?

del 3 av 5

2. Gud gjorde ett väldigt synligt 
under. Vad gör Gud för under 
som inte syns så tydligt för alla? 

Judapojken Eser berättar  
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JAGAD 
AV 
KUNGEN

ELIA

Frågor 
1. Har du känt dig rädd för någon person 

någon gång, eftersom du tror på Gud? 
Någon som velat reta dig eller göra 
sig löjlig över dig?

del 4 av 5

Judapojken Eser berättar   

Svälten är över här i Israel och det har regnat 
mycket de sista månaderna. Det behövde vi 
verkligen efter alla årens torka. Nu har vi bör-
jat odla igen. Mamma är glad eftersom hon 
inte behöver oroa sig för maten. Men torkan 
fick lära oss att vara beroende av Gud, så det 
var en nyttig tid för oss. Jag kommer aldrig att 
glömma det som hände vid berget Karmel. 
Inför Kung Ahab, alla 450 Baalsprofeterna och 
hela Israel visade Gud att han är den sanne 
Guden. Baalsprofeterna reste ett altare och 
bad en hel dag om eld – utan svar. När Pro-
feten Elia vid sitt altare bad till Gud behövde 
han inte vänta. En stor eld föll ner från himlen 
och brände bort både offret, veden och ste-
narna. En storslagen syn! Sen befallde Elia 
att alla Baals profeter skulle dödas så att män-
niskorna skulle sluta tillbe Baal. 

”Vad hände egentligen med Elia sen?” frå-
gade jag mamma. Hon satte sig vid min säng 
och sa: ”När kungen berättade för drottning 
Isebel vad som hänt blev hon jättearg. Du 
förstår, Isebel har gjort sitt hjärta hårt och vill 
inte tro på Gud. Istället för att omvända sig 
till Gud tänkte hon döda Elia.” ”Inte dödade 
hon väl honom?” utbrast jag. Mamma log 
och sa: ”Låt mig berätta vad som hände: Elia 
blev rädd och flydde ut i öknen. Han frågade 
inte Gud, nej han sprang för sitt liv. Gud hade 
på ett mäktigt sätt visat att han var Gud, men 
vad blev resultatet? Inte omvände sig folk till 
Gud, nej, istället bestämdes att Elia skulle 

dödas. Elia satte sig efter språngmarschen 
under en buske och önskade att Gud skulle 
ta hans liv. Den store mäktige profeten kände 
sig nu liten och svag. Han hade tappat tron 
på Guds kraft och kände sig kraftlös. Utmat-
tad somnade han. Gud visade sin omsorg om 
Elia genom att sända en ängel med mat. Elia 
åt och gick sen i 40 dagar och 40 nätter utan 
att vila, tills han kom till berget Horeb, som 
också kallas Sinai, där Israels barn en gång 
tog emot Guds bud. Där hittade Elia en grot-
ta, och inne i grottan talade Gud till honom. 
Gud visste att Elia var modlös och behövde 
få ny kraft. På Guds befallning ställde sig Elia 
utanför grottan på en klippa för att möta Gud. 
Först kom en stor storm, som ryckte loss 
berg och klippor. Elia häpnade – men Gud var 
inte i stormen. Så kom en jordbävning. Mar-
ken skakade. Mäktigt! tänkte Elia – men Gud 
var inte heller i jordbävningen. Sen kom en 
eld. Äntligen! tänkte Elia – men inte heller i 
elden var Gud. Efter elden kom en stilla sus-
ning. Då gömde Elia ansiktet i manteln, för nu 
kände han att Gud var där – i stillheten. Det är 
mäktigt när tecken och under sker, men det 
är i stillheten vi möter Gud. Och det är när 
vi är svaga som Guds kraft är som störst i 
våra liv. Profeten Elia hade nu fått möta Gud 
på nytt. Han hade fått se att hans egen kraft 
inte räckte till och att han behövde Guds kraft. 
Missmodet var borta, kraften kom tillbaka till 
honom och nu kunde Gud skicka honom på 
nya uppdrag.” 

”Mamma, berätta mer, jag älskar när du 
berättar om Elia!” Mamma log och sa: ”Jag 
vet det, men nu behöver du sova, för det är ju 
skola imorgon. Men innan dess ska vi tacka 
Gud för att han alltid har omsorg om oss, 
även då vi försöker springa bort från honom. 
Så ska vi be att Gud gör oss små och svaga 
i oss själva, så att Gud får bli stor och hans 
kraft kan få stort utrymme i våra liv.”

RAKEL SMETANA

1 KUNGABOKEN 19

2. Har du känt att Gud varit nära 
dig och hjälpt dig någon gång?
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den kungliga 
resan till 
himlenELIA

1. Minns du hur Jesus blev 
upptagen till himlen?

2. Vill du vara med som Guds 
tjänare?

del 5 av 5 

Undrar hur det blir när jag dör? Mamma 
tycker att jag funderar för mycket. Det är 
inte så många här i Israel som tror på Gud. 
Många ber till Baal. Kungaparet Ahab och 
Isebel ville att alla skulle be till Baal, men 
Baal kan ju varken göra under eller förlåta 
synder. Så varför ber man till honom? Gud 
har skickat många profeter som gjort stora 
under för att bevisa att det är Herren som 
är Gud. En av dem var min store hjälte Elia, 
och hans namn betyder just: ”Herren är 
Gud.” Elia var en stor Gudsman, men Ise-
bel hatade honom och ville döda honom. 
Elia behövde inte vara rädd, Gud var ju med 
honom. Men han blev rädd ändå och det 
hade nog jag också blivit. Elia sprang ut i 
öknen och Gud var med honom där också 
och hjälpte honom. Han fi ck lära sig att lita 
på Guds kraft och inte sin egen. Sen trös-
tade Gud honom med att berätta att han 

inte var ensam om att be till Herren. Han sa 
att det fanns sju tusen män kvar som inte 
hade böjt knä för Baal och Gud skickade 
Elia till dem. Nu har Elia en lärjunge – Elisa 
heter han. Det är spännande, för ibland får 
jag höra vad de har för sig. Mamma berät-
tar.

Jag är glad och tackar Gud för att han för-
låter mig mina synder och för att jag en dag 
ska få komma till himlen. Där ska jag träffa 
Elia och alla Guds profeter. Men framför allt 
ska jag få träffa Gud och vara med honom 
en hel evighet. Jag längtar till den dagen! 

– Gud, du som använde Elia och Elisa, 
använd också mig att visa andra människor 
att det är du, och ingen annan, som är Den 
Levande Guden.

Hälsningar från Eser

Gud utsåg alltså en efterträdare till Elia. 
Elisa blev Elias lärjunge och vandrade till-
sammans med honom i många år. Elia dog 
aldrig, han blev upptagen till himlen. Bibeln 
berättar att det hände när Elisa och Elia var 
på vandring. De visste inte vart de var på 
väg, men Gud visste. Tre gånger bad Elia 
att Elisa skulle stanna kvar, men Elisa ville 
inte lämna sin herre. Elisa anade vad som 
skulle hända, för två gånger under vägen 
träffade han profetlärjungar som sa: ”Vet 

du att idag ska Herren ta din herre ifrån 
dig?” Elisa svarade: ”Ja jag vet. Men var 
tysta!” Elisa var sorgsen över att skiljas 
från Elia. Så kom de till fl oden Jordan. Elia 
slog med manteln och plötsligt delade sig 
vattnet i två delar, precis som det hade gjort 
för Moses. På andra sidan Jordan sa Elia till 
Elisa att han fi ck önska precis vad han ville. 
Önskade han pengar, eller ett fi nt hus? Nej 
Elisa, som nu hade varit Elias profetlärjunge 
i tio år, önskade att han skulle få dubbelt av 

den (Guds) Ande som fanns i Elia. Elia sva-
rade, att om Elisa fi ck se när Elia for upp till 
himlen, då skulle hans önskan bli uppfylld. 
Plötsligt kom det från himlen hästar och en 
vagn – allt i fl ammande eld – och tog upp 
Elia. Elia försvann och allt blev tyst. 

Elia var en helt vanlig människa, men han 
var på ett sätt ovanlig, för han levde nära 
Gud och därför kunde Gud göra stora sa-
ker genom honom. Många ville döda Elia, 
men ingen lyckades. Istället tog Gud hem 
honom till himlen på ett kungligt sätt. När 
Elisa hämtat sig efter den mäktiga synen 
tog han upp Elias mantel som låg på mar-
ken och gick tillbaka mot Jordan. Han slog 

på vattnet med manteln – och vattnet öpp-
nade sig. Elias önskan var uppfylld! Elia var 
borta men uppdraget fanns kvar – och upp-
draget fi nns kvar än idag. Gud kallar dig och 
mig, helt vanliga människor, att gå i hans 
kraft och tjäna honom. Vill du vara med?

RAKEL SMETANA

2 KUNGABOKEN 2

Judapojken Eser berättar.

Frågor 
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