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Kõik tundus halb Iisraeliga.  Kuningas ja kuninganna 
vihkasid Jumalat.  Mis halb eeskuju!  Varsti ka 
inimesed vihkasid Jumalat ja kummardasid valesid 
jumalaid.  Kas keegi ikka armastas Jumalat?



Jah, seal olid mõned ustavad jumalateenistustel.  
Ühel päeval, Jumal rääkis ühele neist, nimega Elias.



Elias ütles halvale 
kuningale Ahabile, 
"nagu Issand, Iisraeli 
Jumal elab, ei tule 
kastet ega vihma 
nendel aastatel, 
välja arvatud 
mu sõnal."  See 
tähendas, nälga!  
Jumal ei lasnud oma 
rahvasel Iisraelil 
minna oma kurjuste 
tegudega edasi.



Pärast kui  hoiatas  kuningat, läkitas Jumal Eliast 
vaikse kohale maal.  Seal oja ääres, Elias ootas.  
Jumal saatis rongad et sööta teda.  Toodi leiba ja 
liha, hommikul ja õhtul.  Ja Elias jõi  ojast.



Varsti oja 
kuivas ära, 
sest ei olnud vihma maal.  Jumala Sõna oli tõeks 
saanud.  Kogu riigis puudus vett.  Kultuurid ei 
kasvanud.  Inimesed olid näljased.  Võibolla Elias 
mõtles, mis juhtuks talle nüüd, et vesi oli läinud.



Jumal ütles Eliasele: "Tõuse, mine Zarefati ja, ela
seal.  Vaata, ma olen
käskinud lesel et toita
sind."  Jumal teadis
tema sulase vajadust.
Aga kummaline viis
pakkuda.  Alandlikult,
Elias kuulis Jumalat.
Kui ta sai Zarefati,

lesk oli linna
väravatel ja kogus
pulke küttepuudeks.



"Palun tooge mulle 
veidi vett tassis," 
Elias palus naist.  
"Palun tooge mulle 
suutäis leiba."  "Mul 
ei ole leiba," lesk 
vastas.  "Ainult vähe 
jahu ja natuke õli 

purgis."



Kurvalt daam ütles 
prohvetile, et kui 
see lõppeb, tema ja 
ta poeg surevad 
nälga.



"Ära karda.  Tee mulle väike koogike kõigepealt ja 
seejärel tee mõned endale ja oma pojale," Elias 
ütles.  "Jahu ega õli,ei lõppe selle päevani, kui 
Issand saadab vihma sadu maa peale."  Jumal oleks 
pidanud ime tegema et seda juhtuks.  Ja ta tegigi!  
Ema ja tema poeg sõid mitu päeva, kuid jahu ei 
olnud kasutatud, samuti ei 
jäänud õli purk 
kuivaks.



Elias elas koos nendega.  Ühel päeval üks kurb asi 
juhtus.  Lesknaise poeg suri.  Elias kandis poisi keha 
ülemise tuppa.  Ta hüüdis Issanda poole, öeldes:

"Issand Jumal ma
palvetan, siis
mingu see
lapse hing
talle tagasi." 
Mis võimatu
palve!



Issand kuulis Eliase häält ja lapse hing tuli talle 
tagasi ja ta oli elus.  Kui Elias võttis lapse ning andis 
teda oma emale ta ütles: "Nüüd käesoleva asjul Ma
tean, et               Issanda sõna sinu suus on tõde."



Kolm aastat hiljem läkitas Jumal Eliat tagasi 
kuningale ja  ütles: "Ma lasen vihmal sadada 
maa peale."



Mine Ahabile?  Tema abikaasa Jesebel juba mõrvas 
sada Jumala prohvetit.  Aga Elias ei vaidlend.  Ta 
läks kuningas Ahabile.



Kui need kaks meest 
kohtasid, Elias kutsus 
välja Ahabit et 
koguda kõik 
Iisraeli ja 850 
valeprohveteid.  
Kohas nimega 
Karmeli Mäel, Elias 
rääkis inimestele.  
"Kui Issand on 
Jumal, tema 
järel tuleb 
käija."



Elial oli kaks pulli valmistatud ohverdusteks.  Aga 
tuld ei olnud et neid põletada.  "Teie kutsuge oma 
jumala nime, ja ma kutsun Issanda nime," ütles ta.  
"Ja Jumal, kes vastab tulega, see on Jumal."  "See 
on hästi rääkitud," vastas rahvas.



Alates hommikust õhtuni valeprohveteid pöördusid 
vale jumalatele.  Nad hüppasid ja tantsisid ja 
lõikasid end noadega, kuni nad veretustasid.  
Aga tuli ei tulnud.



Siis Eljas ligunes 
puid ja ohverdust 
veega ja palvetas.  
"Issand, kuule 
mind, et need  
inimesed võivad 
teada, et oled 
Issand Jumal ..." 
Siis Issanda tuli 
langes.  Ta süütas 
pulli ja puud.
Siis süütas
kivist altari ka!



Kui inimesed seda nägid, hüüdsid: 
"Issand, ta on Jumal!"  Ja Elias ütles: 
"konfiskeerige Baali prohvetid.  Ära 
laske üks neist põgeneda!"  Elias tegi, 
mis kuningas Ahab oleks pidanud 
tegema juba ammu 
enne.  

Ta 
tappis valeprohveteid.



Siis Jumala sulane 
jutustas Ahabile, et 
vihm oli tee peal.  Varsti 
väike pilv tuli.  Kas tulebki 
vihma?  Pärast kolme aastat 
surmava põudust?



Pisut aega hiljem, 
taevas läks mustaks 
koos pilvedega ja 
tuulega ja tugeva 
vihmaga.  Jumal 
saatis vihma.  Jumal 
näitas inimestele, et 
Elias rääkis neile 
tõdet.  Jumal 
näitas, et ta üksi on 
tõeline Jumal.



Kas sa arvad et  kuningas 
Ahab austas Jumalat ja 
Tema sulase Eliat?  Ei!  
Tegelikult Jesebel 
püüdis Eliat tappa, kuid 
ta pääses ära.  Lõpuks 
Ahab suri lahingus ja 
teenistujad tõukasid 
Jesebeli kõrge palee 
müürilt.  Ta kukkus 
surmale all kividel.



Mis juhtus Eliaga?  Ühel 
päeval Jumal saatis tulega 
vankri hobustega ja Elias, 
Jumala tulekas mees läks 
tuulekeerisel taevasse.



Tulene Mees

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

1 Kunigate raamat 17-19, 
2 Kunigate raamat 2

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130



Lõpp



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16
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