
Elia ja Sarpatin leski (1.Kun17) 

PT: Herra on Jumala, elävä ja toimiva Jumala. 

Johdanto: Pikkupoika kysyi: Onko Jumala kerrostalon kokoinen? Isä vastasi: Ei 

ole pikkupoikien asioita nuo. Eikä poika enää ikinä kysynyt mitään Jumalasta. 

 

1. Jumala lähetti kuivuuden Israelin maahan 
- Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä 

vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta - Elia 
- Baalin - epäjumalan palvelus: Jumala osoitti, että Hän on ainoa oikea Jumala. 

- Elia: Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 

kolmeen ja puoleen vuoteen. Jaak.5:17 PT 
 

2. Kuningas yrittää surmata Elian.  

- Elia tuli kertomaan ikävän uutisen: olet toiminut väärin 

I) Ihmiset eivät usko Jumalaan, koska he joutuvat vastuuseen 

? Onko ylinopeussakot poliisin vika? 

* Jumalan ratkaisu väärintekijöille on anteeksianto, ei välinpitämättömyys!! 

 

3. Elia korppien ruokittavana Keiritin purolla 

* Jumala piti huolen Eliasta kuivuuden keskellä PT 

- Korpit eivät ole kaikkein kivoimpia kavereita 

> Aina ei tule apu, niin kuin toivomme 

II) Jumala antaa elämän ja ruuan, ei ole muuta toimivaa selitystä alkuperälle 

? Jos sait lahjaksi jotain itse tehtyä, voitko sanoa: minä tein tämän? 

 

4. Elia menee Sarpatin lesken luo 

- Puro kuivui ja kuningas etsi Eliaa, hän pakeni naapurimaan puolelle 

- Köyhää lesken perhettä uhkasi nälkäkuolema, Elia pyysi heiltä apua 

- Leski (=puolisonsa menettänyt) ei uskonut Jumalaan > Elia lähti lähetiksi 

 

5. Herra lupasi huolehtia 

- Kun leski antaisi omastaan, Herra antaisi hänelle ja pojalle koko ajan lisää 

- Jauhot ja öljy eivät loppuneet ollenkaan! PT 

- Herra huolehtii tarpeistasi > Suurin niistä on syntien anteeksianto! 

* Muistammeko me kiittää Jumalaa kaikesta mitä saamme? Ruuasta? Valosta? 

III) Jumala pitää kaikkea yllä. esim Tarkka lämpötila ja etäisyys auringosta. 

? Miten vaikutat siihen, että huomenna tulee uusi päivä? 

 

6. Lesken poika sairastui ja kuoli 

- Äiti: Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani! 

? Äiti syytti siitä Eliaa ja hänen Jumalaa >  Ketä sinä syyttäisit? 

*Jumala yksin tietää, kuinka kauan elämme. 

 

7. Elia pyytää kuolleen pojan itselleen 

- Hän rukoilee "Herra, minun Jumalani! Anna hengen palata tähän poikaan!" 

- Poika virkosi eloon 

IV) Mitä on kuoleman jälkeen? Jeesus sen tietää, koska hän on kuollut ja voittanut 
 

8.  Leski uskoi nyt Jumalaan 

- "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella 

Herran sanaa." PT 

? Mitä sinä sanot nyt?  

KERTAUS/ sovellus: Jumala: I) Vääryys ilmi II) Alku III) Ylläpitäjä IV) Elämä 

Loppupeli:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 

Kolmiyhteinen 

Jumala 
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- Esirukoukset 

- Sokko-opastus-kisa 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Elia ja Sarpatin leski (1.Kun.17) 

Mitä Herra teki? Rankaisi kuivuudella epäjumalanpalvelijoita. Piti huolta Eliasta.  Mitä tämä osoittaa 

hänestä? Hän on kiivas Jumala, mutta Hän ei unohda omiaan. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Elia 

luotti Jumalaan. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synti tulee saamaan rangaistuksen. 

Kuolema. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? profeetta. 

Totuuksia:Herra on Jumala, Herra pitää huolen, . 

 PT:  
 

1. Korpit ruokkivat profeetta Eliaa  

Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota 

minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta."  

2. Elialle tuli sitten tämä Herran sana:  

3. "Lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu Keritinpuron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen.  

4. Siellä voit juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa."  

5. Hän lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni Keritinpurolle, joka on Jordanista itään, ja jäi 

sinne.  

6. Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen.  

 

7. Elia Sarpatin lesken luona  

Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut.  

8. Elialle tuli silloin tämä Herran sana:  

9. "Lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä 

huolta."  

10. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi 

hänelle: "Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda."  

11. Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä: "Toisitko minulle myös palan leipää."  

12. Mutta nainen vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja 

ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä 

ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme."  

13. Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää! Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo 

se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi.  

14. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen 

maan päälle."  

15. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat.  

16. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla.  

 

17. Elia herättää henkiin lesken pojan  

Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä 

lopulta ollut elonmerkkiä.  

18. Leski sanoi silloin Elialle: "Pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies! Pitikö sinun tulla tänne 

vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani!"  

19. Elia sanoi: "Anna poika minulle." Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneeseensa talon katolle ja laski 

hänet vuoteelleen.  

20. Hän rukoili Herraa sanoen: "Herra, minun Jumalani! Tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka 

luona asun, ja surmata hänen poikansa?"  

21. Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili: "Herra, minun Jumalani! Anna hengen palata tähän poikaan!"  

22. Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan, ja hän virkosi eloon.  

23. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi: "Katso, 

poikasi elää."  

24. Nainen sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran 

sanaa." 


