
Elia kohtaa Jumalan (1.Kun19) 

PT: Jumala kohtaa ihmisen. 

Johdanto: Kuka on maailman tärkein henkilö? Kenet haluaisit tavata? 

 

1. Kaksintaistelu Jumalan ja epäjumala-Baalin välillä on käyty 

- Jumala voitti 2-0 > toista kilpailijaa ei ole olemassa ja Jumala vastasi tulella 

 

2. Elia lepää voittoisan kaksintaistelun jälkeen Jiseerissä. PT 

- Elia ehkä mietti: kääntyikö koko kansa seuraamaan Jumalaa? 

* Ihmeet eivät saa ihmistä uskomaan kauan, tarvitaan aina lisää ja hienompia 

? Minkä ihmeen nähtyäsi sinä uskoisit? 

 

3. Elia saa viestin Kuningatar Iisebel uhkaa hänen henkeään 
- Elia pakenee peloissaan 

? Miksi Eliaa pelotti, vastahan Jumala oli lyönyt tulen taivaasta hänen rukoillessa? 

* Jumala on aina luotettava, mutta me ihmiset herkästi katsomme pelkoon (Pietari) 

- Elia pakenee yli 160 km matkan jalkaisin 
 

4. Hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. 

- Masentunut Elia kokee olevansa epäonnistunut, väsynyt, nälkäinen ja uninen.. 

- Enkeli tulee herättämään ja tekee ruokaa matkaa varten 

* Jumala vahvisti Eliaa taivaallisella ruualla  

> Jumalan Sana on ruokaa meidän elämän matkalle 

 

5. Elia kulki 40 päivää ja 40 yötä Herobin vuorelle eli Siinain vuorelle 

? Mitä muuta Siinain vuorella on tapahtunut? > Mooses sai Jumalan lain 

* Jumala on ilmoittanut, mikä Hänen tahtonsa on eli millainen Hän on. 

? Jos joku sanoo, että ole rehellinen, onko hän itse rehellinen?  

* Jos et tottele Jumalan käskyjä, sanot: Nämä ovat tyhmiä käskyjä. Näiden 

käskijä on idiootti, enkä halua häntä kuunnella. 

* Jumalan tahtoa vastaan tekemistä kutsutaan Raamatussa synniksi.  

* Jeesus hankki rauhan Jumalan kanssa!  

 

6. . Siellä hän asettui yöksi luolaan.  

- Yöllä Elia kuuli Herran äänen: "Miksi olet täällä, Elia?"  

- Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra -- israelilaiset ovat hylänneet 

sinun liittosi. -- vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua 

 

7. Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. PT 
I- Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita.  

> Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut.  

II- Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä.  

III- Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan.  

IV- Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa.  

> Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan 

luolan suulle. Ääni sanoi hänelle: "Miksi olet täällä, Elia?"  

* Jumala kohtaa hiljaisuudessa > raivaa tilaa Jumalalle. 

- Elia luotti ja totteli jälleen Jumalaa. 

 

8. Herra kertoi Elialle, mitä hänen pitäisi tehdä ja kuka hänen seuraajansa on. 

- Elisan nähden Herra otti Elian taivaaseen ilman kuolemaa 

- Kerran me kaikki näemme Jumalan kasvoista kasvoihin, ole silloin Jeesuksen ystävä! 

 

KERTAUS ja sovellus: Jumala osaa kohdata meidät ja Hän on aina meidän 

lähellämme, Hän lohduttaa meitä. 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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† Jeesus nousi 

kuolleista 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Elia kohtaa Jumalan (1.Kun.19) 

Mitä Herra teki? Lohdutti masentunutta Eliaa. Kohtasi Elian. Otti Elian taivaaseen.  Mitä tämä osoittaa 

hänestä? Jumala on lähellä murheellisia. Jumala voi kohtaa hiljaisuudessa.. Mitä voimme oppia 

päähenkilöstä? Elia menetti toivonsa, eikä muistanut Jumalan mahdollisuuksia. Mitä voimme oppia 

synnistä ja sen seurauksista? Synti ei kestä Jumalan edessä. Synnillä on pahat seuraukset. Onko 

kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia: Jumala kohtaa ihmisen. Jumala lohduttaa. 

 PT: Herra on luottamuksen arvoinen. 
 

1.Kun.19 

1. Elia Horebinvuorella  

Ahab kertoi Isebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, myös sen, kuinka hän oli miekalla surmannut kaikki Baalin 

profeetat.  

2. Silloin Isebel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa: "Kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, 

ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille!"  

3. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti 

palveluspoikansa sinne.  

4. Itse hän meni autiomaahan päivänmatkan päähän. Hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen 

kuolemaa. Hän sanoi: "Jo riittää, Herra! Ota minun henkeni. En minä ole esi-isiäni parempi."  

5. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Nouse ja 

syö!"  

6. Hän katsahti ympärilleen, ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui 

taas makuulle.  

7. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi: "Nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian 

raskaaksi."  

8. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, 

kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle.  

9. Siellä hän asettui yöksi luolaan.  

Yöllä Elia kuuli Herran äänen: "Miksi olet täällä, Elia?"  

10. Hän vastasi: "Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet 

sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he 

etsivät minua riistääkseen minultakin hengen."  

11. Herran ääni sanoi: "Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi." Nousi raju ja 

mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. 

Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä.  

12. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa.  

13. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle.  

Ääni sanoi hänelle: "Miksi olet täällä, Elia?"  

14. Hän vastasi: "Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet 

sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he 

etsivät minua riistääkseen minultakin hengen."  

15. Herra sanoi hänelle: "Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele 

sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi. 16. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan 

tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Meholassa. 17. Jos joku pääsee pakoon Hasaelin miekkaa, hänet 

tappaa Jehu, ja jos joku pääsee Jehun miekkaa pakoon, hänet tappaa Elisa. 18. Vain seitsemäntuhatta minä jätän 

jäljelle Israeliin, kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut." 

 

2.Kun.2:1. Elia otetaan taivaaseen  

8. Elia otti viittansa, kietaisi sen kokoon ja löi sillä vettä. Vesi jakautui kahtia, ja he kulkivat yhdessä joen yli kuivaa 

maata pitkin. 9. Kun he olivat ylittämässä jokea, Elia sanoi Elisalle: "Mitä haluaisit minun tekevän hyväksesi ennen 

kuin minut otetaan pois luotasi?" Elisa vastasi: "Kunpa saisin henkesi voimasta esikoisen osuuden!"  

10. "Etpä vähää pyydä", sanoi Elia. "Mutta täyttyköön pyyntösi, jos näet, kuinka minut otetaan luotasi. Jollet sitä 

näe, pyyntösi ei toteudu." 11. Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja 

tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen.  

12. Kun Elisa näki tämän, hän huusi: "Isäni, isäni! Israelin tuki ja turva!"* Elisa ei enää nähnyt Eliaa, ja hän tarttui 

vaatteisiinsa ja repäisi ne kahtia.  

13. Hän otti maasta viitan, joka oli pudonnut Elian harteilta, ja lähti takaisin. Jordanin rantaan saavuttuaan  

14. hän otti Elian harteilta pudonneen viitan, löi sillä vettä ja huusi: "Herra, Elian Jumala! Missä sinä olet?" Hän löi 

vettä Elian tavoin, ja se jakautui kahtia, niin että hän pääsi kulkemaan joen yli.  


