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Нищо не изглеждало добре в Израел. 
Царят и царицата мразели Бог. 
Какъв лош пример!



Скоро, хората също започнали да 
презират Бог и да се покланят на 
фалшиви богове. Дали някой изобщо 

обичал 
Бог?



Да, имало няколко верни 
поклонници. Бог проговорил на 
единия от тях. Той се казвал Илия.



Илия казал на 
лошия цар Ахав: 
“В името на 
живия 
Господ, 
Израилевия 
Бог, Комуто 
служа, 
заявявам 
ти че през …



… тия години 
няма да падне 
роса или дъжд 
освен чрез 
дума от 
мене”. Това 
означавало 
суша и 
следователно 
– глад!



Бог нямало 
да позволи 
на народа Си 
Израел да 
продължава 
в нечестието 
си.



След 
като 

предупредил царя, Бог изпратил 
Илия на едно скришно място. 
Там, до един поток, Илия чакал. 



Бог
изпращал врани, които го хранели. 
Те му носели хляб и месо сутрин и 
вечер. А вода Илия пиел от потока.



Скоро 
обаче, 
потока пресъхнал, понеже не 
валяло никакъв дъжд. Никъде 
в страната нямало вода.



Нямало и жътва. Божието Слово 
се сбъдвало. Хората били гладни.



Вероятно и Илия се е чудил какво 
ще стане с него след като 
потока пресъхне напълно.



Бог казал на Илия: “Стани и отиди в 
град Сарепта, 
понеже 
заповядах на
една вдовица 
там да се грижи 

за теб”. Бог 
знае нуждите 
на слугите Си. 



Но какъв бил 
този странен 
начин за 
снабдяване?
Илия смирено 
се покорил на 
Бог.



Когато отишъл 
в Сарепта, 
вдовицата била 
до градските 
порти и 
събирала съчки 

за огън.



“Моля те, донеси ми малко 
вода”, помолил 
я Илия, “и 
един залък 
хляб”. 



Вдовицата отговорила: “Нямам 
никакъв хляб.
Имам само 
една шепа 
брашно и
малко олио”.



Жената казала на пророка, че когато 
брашното и 
олиото и 
свършели, тя 
и синът и щели 
да умрат от 

глад.



“Не се страхувай; иди и направи 
както каза; но омеси първо за мене 
една малка пита и ми я донеси, а 
после приготви за себе си и за сина 
си; защото така казва Господ 
Израилевият 
Бог: …



… Делвата с брашното няма да се 
изпразни, нито стомната с маслото ще 
намалее, до деня, когато Господ даде 
дъжд на земята”.



Бог трябвало да извърши чудо, за да 
се случи това. И Той го извършил! 
Вдовицата и синът и яли много дни, 
без брашното и олиото им да свършат.



Илия живеел с тях. Един ден се 
случило нещо много лошо. Синът на 

вдовицата 
умрял. 
Илия завел 
момчето в 
една от 
горните 
стаи.



Той извикал към Бог: “О Господи, 
Боже мой, моля Те, нека душата на 

това дете се 
върне отново 
в него”. 

Каква 
невъзможна
молитва 
само!



Господ послушал
гласа на Илия и
душата на момчето 
се върнала в него и 

то оживяло.



Когато Илия върнал момчето на 
майка му, тя казала: “Сега вече 

знам, че Господното
слово, което 
говориш, е 
истина”.



След 3 години, Бог отново изпратил 
Илия при царя, за да му каже, че Той 
ще изпрати …



… дъжд на земята. Да отиде при Ахав? 
Жената на Ахав, Езавел, вече била 
убила около …



… стотина Божи пророци. Но Илия 
не спорел с Бог. Той отишъл при 
цар Ахав.



Когато двамата се 
срещнали, Илия 
предизвикал Ахав 
да събере целия 
Израел и 850-те 
фалшиви пророци. 
На планината 
Кармил, Илия казал на хората: 

“Ако Господ е Бог –
следвайте Него!”



Илия подготвил два юнеца за жертва 
пред Бог. След това, той казал на 
фалшивите пророци: “Вие 
призовете името на вашия 
бог, …



… а аз ще призова името на Господ; 
и оня бог, който отговори с огън, той 
нека е Бог. И всичките хора в отговор 
казаха: Добро е каквото 
си казал”.



От сутринта до вечерта, фалшивите 
пророци призовавали техните 
фалшиви богове. Те скачали, 
танцували и изпорязвали телата си с 

ножове, докато 
кръв изтичала 
от тях. Но 
никакъв огън 
не дошъл.



След това Илия 
залял жертвата 
и дървата и се 
помолил: “О 
Господи, чуй 
ме, за да могат 
тези хора да 
познаят, че Ти 

си Господ 
Бог”.



Веднага след 
молитвата му, 
Господният 
огън слязъл. 
Той изгорил 
жертвата. 
След това 
изгорил и 

каменния 
олтар!



Когато хората видели това, 
те извикали: “Господ –
Той е Бог!” Илия им 
казал: “Хванете 

пророците на 
Ваал.



Не позволявайте на нито 
един от тях да се измъкне!”
След това, Илия 
направил това, …



… което цар Ахав трябвало 
да направи много преди 
това – той избил всички 
фалшиви пророци. 



След това, 
Божият слуга
казал на Ахав, че се 
задавал дъжд. Първо се 
появило само 

едно 
малко 
облаче.



Наистина ли 
щяло да завали? 
След повече от 3 
години пълна суша?



Изведнъж, небето 
потъмняло от 
облаци и се излял 
много силен дъжд. 
Бог изпратил този 
дъжд. Бог показал 
на хората, че Илия 
им говорел 
истината. Бог им 

показал, че само Той 
е истинският Бог.



Мислите ли, че 
цар Ахав почел 
Бог и слугата Му, 
Илия? Не! 
Всъщност, Езавел 
се опитала да убие 
Илия, но той 
избягал.



Накрая, Ахав умрял в битка, а 
слугите изхвърлили Езавел през 

един от високите 
прозорци на 
двореца. Тя 
паднала на 
камъните долу 
и умряла.



Какво се случило 
с Илия ли? Един 
ден, Бог изпратил 
огнена …



… колесница и Илия 
– Божият Огнен 
Мъж – се възнесъл 
на небето с нея.



“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130

Огненият Мъж 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

3 Царе 17-19; 4 Царе 2



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях. Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове. След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 
направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 

сега, и вие ще живеете с Него завинаги.



Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана 
човек, за да умреш за моите грехове, и че сега Си 

жив отново. Моля Те, влез в моя живот и ми 
прости греховете, така че и аз да мога да имам 

нов живот сега, и един ден да бъда с теб 
завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да 

живея за Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! 
Йоан 3:16
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