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Israelin asiat olivat huonosti.  Kuningas ja kuningatar 
vihasivat Jumalaa.  Se oli huono esimerkki muille!  
Pian muutkin vihasivat Jumalaa ja palvoivat 
epäjumalia.  Rakastiko Jumalaa enää kukaan? Vielä 
oli muutamia uskollisia jumalanpalvelijoita.  

Eräänä
päivänä 
Jumala 
puhui 
Elia –
nimiselle 
miehelle.
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“Minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen 
jauhoja ruukussa ja vähän 
ruokaöljyä pullossa.” 
Suruissaan nainen 
kertoi profeetalle, 
että kun ruoka 
loppuisi, hän kuolisi 
poikansa kanssa 
nälkään.

Jumala sanoi Elialle: “Nouse ja lähde Sarpatiin ja 
asetu sinne.  Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa

pitämään sinusta   
huolta.”  Jumala tiesi 
palvelijansa tarpeet. 
Mutta olipa 
kummallinen 
suunnitelma tarpeiden 

täyttämiseksi. 
Nöyrästi Elia totteli

Jumalaa.  Kun hän tuli 
Sarpatiin, leskivaimo 
oli kaupungin portilla 
kokoamassa 
polttopuita.

Varoitettuaan kuningasta 
Jumala lähetti Elian hiljaiseen paikkaan maaseudulle. 
Siellä Elia odotti puron varrella.  Jumala lähetti 
korpit ruokkimaan häntä.  Ne toivat hänelle 
aamuin illoin leipää ja lihaa.  Ja Elia joi purosta.

“Toisitko minulle vähän vettä 
juodakseni,” Elia pyysi 
naiselta.  “Toisitko 
minulle myös palan 
leipää.”  “Leipää 
minulla ei ole,” 
leskivaimo vastasi.

Pian purokin kuivui, koska ei ollut satanut.  Jumalan 
sana alkoi toteutua.  Koko maassa oli vesipula.  Sato 
ei kasvanut.  Ihmiset olivat nälissään.  Kukaties Elia 
mietti, mitä hänelle nyt tapahtuisi kun vesi loppui.

Elia sanoi pahalle kuningas 
Ahabille: ”Niin totta kuin 
Herra, Israelin Jumala 
elää, näinä vuosina ei 
tule kastetta eikä 
sadetta muutoin 
kuin minun sanani 
voimasta.”  Se 
merkitsi nälänhätää! 
Jumala ei antaisi 
kansansa Israelin 
jatkaa pahuudessaan.
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Elia oli valmistuttanut kaksi härkää uhreiksi.  Mutta 
tulta ei saanut sytyttää.  “Huutakaa avuksi omaa 
jumalaanne, ja minä huudan Herraa,” hän sanoi.  Se 
jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala.”  “Hyvä,” 
huusi väki.

Kolme vuotta myöhemmin Jumala lähetti Elian takais-
in kuninkaan luo sanomaan: “Minä annan maalle sate-
en.” Ahabin luo?  Hänen vaimonsa Isebel oli surmau-
ttanut sata Jumalan profeettaa.  Mutta Elia ei 
väittänyt vastaan.  Hän meni kuningas 
Ahabin luo.

Elia asui heidän luonaan.  Eräänä päivänä tapahtui 
jotakin surullista.  Lesken poika kuoli.  Elia kantoi 
pojan ruumiin yläkertaan.  Hän huusi Herran puoleen 

ja sanoi, ”Herra, minun 
Jumalani!  Anna hengen 

palata tähän 
poikaan.”  Siinä 
vasta mahdoton 
rukous!

Kun nämä kaksi miestä 
kohtasivat, Elia haastoi 
Ahabin kokoamaan 
yhteen Israelin kansan 
ja 850 väärää 
profeettaa. 
Karmelinvuorella 
Elia puhui kansalle. 
“Jos Herra on Jumala, 
seuratkaa Häntä.”

Herra kuuli Eliaa ja lapsen sielu palasi häneen, ja 
hän heräsi eloon.  Kun Elia vei lapsen äidin luo, äiti 
sanoi:”Nyt minä tiedän, että se, mitä sinä puhut, on 

todella Herran Sanaa.”

“Älä pelkää!  Tee ensin minulle pieni leipä.  Leivo 
vasta sitten itsellesi ja pojallesi,” Elia sanoi.  “Ei 
tyhjene öljyruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin 
Herra antaa sateen maan päälle.”  Jumalan piti 
tehdä ihme, jotta näin tapahtuisi.  Ja niin kävi! 
Nainen ja hänen poikansa söivät monena päivänä, 
mutta jauhot eivät loppuneet ruukusta eikä öljy 
pullosta.
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Mahtoikohan kuningas Ahab 
nyt kunnioittaa Jumalaa ja 
Hänen palvelijaansa Eliaa? 
Ei!  Isebel yritti tappaa 
Elian, mutta hän pääsi 
pakoon.  Lopulta Ahab kuoli 
taistelussa ja palvelijat 
työnsivät Isebelin alas 
palatsin korkealta muurilta. 
Hän murskaantui kuoliaaksi 
kivikkoon.

Sitten Herran palvelija 
kertoi Ahabille, että 
sade oli tulossa.  Pian 
näkyi pieni pilvi.  Tulisikohan 
sade?  Kolmen vuoden kuolettavan 
kuivuuden jälkeen?

Sitten Elia kasteli 
puut ja uhrin vedellä, 
ja rukoili.  “Oi Herra, 
kuule minua, jotta 
tämä kansa oppisi, 
että sinä, Herra, olet 
Jumala…” Silloin 
Herran tuli iski alas. 
Se poltti sekä härän 
että puut.  Sitten se 
poltti koko 

kivialttarin!

Hetken kuluttua taivas 
synkistyi pilvistä ja alkoi 
tuulla, ja tuli rankkasade. 
Jumala lähetti sateen. 
Jumala osoitti kansalle, 
että Elia puhui totta. 
Jumala näytti, että yksin 
hän oli todellinen Jumala.

Kun ihmiset sen näkivät, he huusivat, 
“Herra on Jumala!”  Ja Elia sanoi, 
“Ottakaa kiinni Baalin profeetat. 
Älkää päästäkö ainoatakaan pakoon!” 
Elia teki sen, mitä kuningas Ahabin 
olisi pitänyt tehdä kauan sitten. 

Hän surmasi väärät 
profeetat.

Aamusta iltaan asti väärät profeetat huusivat 
väärien jumaliensa puoleen.  He hyppivät ja 
tanssivat ja viiltelivät itseään veitsillä niin että 
verta vuoti.  Mutta tuli ei syttynyt.
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Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 

kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 
Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 

tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 
kanssaan ikuisesti.

Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16

Tulen Mies

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

1.Kun.17-19, 2.Kun.2

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps.119:130
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Loppu

Mitä tapahtui Elialle?  Eräänä 
päivänä Jumala lähetti tuliset 
vaunut ja tuliset hevoset; ja 
Elia, tulinen Jumalan mies, 
nostettiin tuulenpyörteessä 
taivaaseen. 21 22

23 24


