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Da profeten Elisa lå på sit dødsleje, græd Israels konge, Joash, højt over, at landets profetiske lys var ved at gå ud.
Han tænkte på Elias store trosgerninger og græd, "Min fader, min fader, du Israels vogne og heste!« (2. kong.
13:14). Elisa gav ham denne instruktion: "Hent bue og pil." (13:15).
Elisa sagde til kongen, at han skulle skyde en pil af sted, hvilket Joash gjorde. Derefter sagde Elisa, at Joash skulle
tage pilene og slå på jorden. Det gjorde Joash tre gange. Til kongens store overraskelse blev Elisa vred og sagde:
"Havde du slået fem eller seks gange, ville du have slået Aram (Syrien) fuldstændigt. Nu skal du kun slå Aram tre
gange" (13:19).
Det kan synes som en underlig hændelse i Elisas liv, men han var faktisk ved at opbygge andres tro til det sidste.
Han sagde til kong Joash, "Hvor vover du at forvente så lidt af Gud! Du skulle have sejret over Syrien fem eller
seks gange, men du nøjedes med tre."
Elisas ord gælder for alle kristne i dag. Vores Herre ønsker, at vi skal mere end sejre. Gennem beretningerne i
Skriften bygger vi vores tro op – til sejr på sejr – og vil hungre mere og mere efter, at han skal gribe ind. Vi må ikke
lade os nøje. Elisa fortæller os her at, "Gud vil give dig lige så mange sejre, som du er villig til at gå efter. Bliv ved
med at slå på troens grund!"
Det kan synes som et hjerteløst krav, men faktisk er det meget omsorgsfuldt. Der er et Ord til alle nødlidende
ægteskaber, alle økonomiske kriser, alle stressfyldte jobs, ethvert barn eller forældre som er kommet væk fra Gud .
Gud giver ikke delvis sejr, men total triumf!
Gud har omsluttet dig, og alle himlens kræfter er til hans rådighed for at beskytte og sørge for dig. Må Gud give dig
tro, så du vil blive ved med at slå i jorden med overbevisning og tillid til ham. Og husk, en hver prøvelse du
gennemgår, er en mulighed for at vidne for verden, så de kan blive forvandlet af din beretning.
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