
איש של אש 

ך לילדים  ''תנ
מציג

המלך והמלכה שנאו את  .  הכל נראה היה רע מאוד עבור ישראל
תוך זמן קצר גם האנשים שנאו את  !  איזו דוגמה רעה.  אלוהים

,  כן? האם מישהו עדיין אהב את אלוהים.  אלוהים ועבדו אלילים
.  עדין נותרו כמה אנשים שעבדו את אלוהים בנאמנות

,  יום אחד
דיבר  

אלוהים 
אל אחד  

שמו  , מהם
.היה אליהו

Edward Hughes נכתב על ידי:
Lazarus ; Alastair Paterson :איורים

E. Frischbutter :עיבוד
Bible for Children:הופק על ידי

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

Bible for Children, Inc. 2021
.הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם: אישור

2 1



"  אנא הביאי לי מעט מים בכוס"
אנא.  "בקש אליהו מהאשה

אין לי ."  "לחם-תני לי פת
.ענתה האלמנה" ,לחם

רק כף קמח בכד ומעט"
,בצער."  שמן בצפחת

אמרה האלמנה
לנביא שכאשר
אלו
,יגמרו

היא ובנה
.ירעבו למוות

דבר  .  במשך הזמן הנחל יבש מכיון שלא היה גשם על הארץ
.  יבול לא גדל.  בכל הארץ חסר היה מים.  אלוהים התממש

אולי אליהו החל לתהות מה יקרה לו .  אנשים היו רעבים
.כעת כאשר לא יהיו לו יותר מים

אליהו אמר למלך 
' חי ה", אחאב הרע

אלוהי ישראל אשר  
אם  , עמדתי לפניו

יהיה השנים האלה 
טל ומטר כי אם לפי  

הכונה היא  ."  דברי
!  שרעב יבוא

אלוהים לא ירשה  
לעם ישראל  

להמשיך בדרכם  
.הרעה

כך עשי גם לך -ואחר, עשי לי עוגה קטנה בראשונה.  אל תפחדי"
עד  , וגם השמן לא, כד הקמח לא יכלה.  "אמר אליהו" ,ולבנך
אלוהים צריך לגרום ."  ישלח גשם על הארץשאלוהיםהיום 

האשה ובנה אכלו ימים רבים !  ואכן קרה.  לנס כדי שזה יקרה
.וכד הקמח לא התרוקן וכן גם השמן לא יבש

הנה ציויתי  .  וישבת שם, לך צרפתה, קום", אלוהים אמר לאליהו
."  שם אשה אלמנה לכלכלך

אלוהים ידע את כל מה  
אבל איזו  .  שעבדו נזקק לו

?  דרך מוזרה לדאוג לצרכים
ציית אליהו  , בצניעות
כאשר הוא הגיע  .  לאלוהים

האשה היתה  , צרפתה

בפתח העיר  
.מקוששת עצים

אחרי שהזהיר  
,  את המלך

, על שפת הנחל, שם.  אלוהים שלח את אליהו למקום שקט בארץ
הם הביאו לו .  אלוהים שלח עורבים להאכיל אותו.  אליהו חכה

.ואליהו שתה ממי הנחל.  לחם ובשר כל בוקר וערב 4 3
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אבל לא היה אש בכדי  .  לאליהו היו שני פרים מוכנים להקרבה
אתם קראו בשם האלוהים שלכם ואני אקרא  .  "להבעיר אותם

ואלוהים אשר יענה באש הוא  .  הוא אמר" ,אלוהים' בשם ה
.ענה כל העם" טוב הדבר.  "האלוהים

שלח אלוהים את אליהו חזרה אל המלך לומר  , בשנה השלישית
אשתו איזבל  ?  ללכת לאחאב." אני אשלח גשם על הארץ", לו

אבל אליהו לא.  כבר רצחה מאות מנביאי אלוהים

.התוכח
הוא הלך

.למלך אחאב

.    בן האלמנה מת.  יום אחד דבר עצוב קרה.  אליהו גר אתם
הוא קרה לאלוהים .  אליהו לקח את גופת הילד אל עליית הבית

או אלוהים אדוני אני  ", ואמר
תשב את  , מתפלל

הילד חזרה  -נפש
איזו  ."  אליו

תפילה בלתי 
!אפשרית

.   מהבוקר עד הערב נביאי השקר קראו בשם אלוהי השקר שלהם
אבל אש  .  הם רקדו וקפצו וחתכו את עצמם בסכינים עד שדממו

.לא נפלה

כאשר שני האנשים  
אליהו  עודד את  , נפגשו

אחאב לאסוף את כל 
נביאי  850ישראל ואת 

במקום שנקרא  .  השקר
דבר אליהו  , הר הכרמל

הוא  ' אם ה.  "אל העם
."הלכו אחריו, אלוהים 

שמע לקולו של אליהו ונפש הילד שבה אליו והוא שב  אלוהים
כאשר אליהו לקח את הילד והחזיר אותו לאמו היא  .  לחיים
עתה זה ידעתי כי איש  ", אמרה

'  ה-אלוהים אתה ודבר
."בפיך אמת
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האם אתם חושבים  
שהמלך אחאח כבד את  

!  לא?  אלוהים ואת עבדו
איזבל ניסתה  , למעשה

אבל  , להרוג את אליהו
,  בסוף.  הוא הצליח לברוח

אחאב נהרג בקרב ומשרת  
אחד דחף את איזבל  

היא  .  מחומת הארמון
נפלה ומתה על האבנים  

.למטה

לאחאב  ' אז אמר עבד ה
תוך זמן קצר  .  שגשם יבוא
האם ירד  .  ענן קטן הופיע

אחרי יותר משלוש שנים ?  גשם
?של יובש ובצורת

אז שפך אליהו מים  
על הקורבן והעצים  

',  ענני ה.  "והתפלל
ענני וידעו העם הזה כי  

ואז  ..."  אתה האלוהים
.  נפלה אש אלוהים

ושרפה את העולה ואת  
ואפילו שרפה  .  העצים

!את אבני המזבח

יום אחד אלוהים ?  מה קרה לאליהו
,  ואליהו,שלח רכב אש וסוסי אש
עלה , איש האש של אלוהים
.בסערה לשמיים

השמים  , תוך זמן קצר
הפכו לשחורים מלאי  

גשם גדול  , עננים ורוח
אלוהים .  החל לרדת
אלוהים  .  שלח גשם

הראה לעם שאליהו היה 
אלוהים  .  דובר אמת

הראה שהוא לבדו 
.האלוהים

הוא  ', ה: "הם קראו, כאשר האנשים ראו זאת
תפשו את נביאי  ", ואליהו אמר!"  האלוהים

אליהו עשה  !"  אל תתנו להם להמלט.  הבעל
את מה שהמלך אחאב היה צריך לעשות זמן  

הוא הרג את כל נביאי  .  רב קודם לכן
.הבעל
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב
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