
A 
tűzember

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja



Írta : Edward Hughes 

Illusztrálta : Lazarus; Alastair Paterson

Átírta : E. Frischbutter

Franciáról fordította : Dr. Máté Éva

Kiadta : Bible for Children 
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását 

vagy másolását kizárólag nemkereskedelmi 
célokra engedélyezzük.



Izráelben nem jól mentek a dolgok. 
A király és a királyné gyűlölték 
Istent. Micsoda rossz példa !



Hamarosan a nép is gyűlölni kezdte 
és Isten helyett hamis isteneket 
kezdtek imádni. Egyáltalán 

szerette még valaki Istent ? 



Igen, maradt néhány hű követője. 
Az egyikőjüket Illésnek hívták, 
egyik nap hozzá fordult Isten. 



Illés 
továbbította 
Isten 
üzenetét 
a gonosz 
Akháb 
királynak :



"Minthogy az élő 
Isten létezik, 
az idén nem 
fog esni eső 
és harmat 
se lesz, 
csak az én 
szavamra."



Ez azt jelenti, 
éhínség lesz !
Isten nem 
hagyhatta, 
hogy a népe 
továbbra is 
gonoszságban 
éljen.



A király figyelmeztetése után Isten
egy csendes helyre küldte Illést.



Ott egy sebes vízű patak mellett 
várakozott. Isten hollókat 
küldött oda, hogy etessék.



Húst és kenyeret hoztak neki, 
reggel és este. Illés a patak vizéből 
ivott.



De hamarosan a patak 
kiszáradt, mert már hosszú 
ideje nem volt eső a földön.



Isten 
szavai beteljesedtek. Az egész 
ország szenvedett a szárazságtól. 
A gabona nem termett.



A nép éhezett. Meglehet, Illés 
azon törte a fejét, hogy mi lesz 
vele, ha minden víz kiapad.



Akkor Isten így szólt Illéshez : "Kelj fel, 
menj Sareptába 
és maradj is ott !
Megparancsoltam 
egy özvegyass-
zonynak, hogy
gondoskodjon
rólad."



Isten tudta mire van a szolgájának 
szüksége. De 
micsoda furcsa
módja a
segítésnek !
Illés alázatosan 
szót fogadott 
Istennek.



Amikor 
Sareptába 
érkezett, 
megpillantotta 
az özvegyet, 
amint éppen 
tűzrevalót 
szedett a 
város kapuinál.



"Menj kérlek és 
hozz egy kis 
vizet innom !" 
– kérte Illés. 
– "És hozzál 
egy darabka 

kenyeret 
is !"



"Nincs kenyerem 
– felelte az 
asszony csak 
egy maroknyi 
lisztem és 
egy kevéske 

olajam 
a korsó 
alján."



Az özvegy 
szomorúan 
közölte a 
prófétával, 
hogyha ezek 
is elfogynak, 

akkor a fiával 
együtt éhen 
halnak.



"Egy cseppet se félj ! Azzal amid 
van, készíts nekem egy kis lepényt, 
aztán csinálj egy másikat magadnak 
és a fiadnak !" – mondta Illés. "Lesz 
elegendő liszted és olajad is, amíg 
csak Isten 
nem küld 
újra 
esőt a 
földre."



Ehhez Istennek csodát kellett 
véghezvinnie. Meg is tette ! Az 
özvegynek és fiának ezentúl volt 
mit enniük, a lisztnek és az olajnak 
sohasem voltak szűkében.



Illés velük élt. Egyik nap 
rettenetes dolog történt. Az 

özvegyasszony
fia meghalt.

Illés a fiú
holttestét
egy emeleti
szobába
vitte.



Itt fennhangon Istenhez
fohászkodott :
"Uram Istenem,

könyörögve
kérlek, add,
hogy ennek a
gyermeknek
a lelke
visszatérjen
a testébe !"



Micsoda lehetetlen kérés !



Isten azonban meghallotta Illés 
hangját és a lélek visszatért a

gyermekbe és az 
föléledt.



Amikor Illés fogta a fiút és átadta 
az anyjának, az asszony így szólt :

"Most már tudom, hogy
igaz a te szádban az

Úr Igéje."



Három évvel később Isten újra a 
királyhoz küldte Illést, mondván :



"Esőt fogok a földre küldeni." Hogy 
Akhábhoz menni ? Jezabel, a felesége, 
már csaknem száz …



… prófétát öletett meg. De Illés nem 
habozott. Egyenesen Akháb királyhoz 
ment.



Amikor a két ember 
összetalálkozott, 
Illés megkérte 
Akhábot, hogy 
hívja össze 
Izráel népét 
a 850 hamis
prófétával 
együtt.



A Kármel-hegy 
néven ismert 
helyen Illés 
így szólt 
a néphez : 
"Ha az Úr 
az Isten, 
menjetek 
utána !"



Illés két bikát készített elő 
áldozatbemutatásra. De ehhez 
semmiféle tüzet nem volt szabad 
használni.



"Szólítsátok a nevükön az 
isteneiteket és én is a nevén 
szólítom az én Uramat Istenemet."
– mondta Illés. "És az, aki a tűzzel 
válaszol, az lesz az 
Isten." 



A hamis próféták reggeltől estig 
hívogatták a hamis isteneiket. 
Táncoltak, véres bemetszéseket 
ejtettek magukon, de a tűz csak 
nem akart jönni.



Ekkor Illés 
átitatta a 
tüzifát és 
az áldozatot 
vízzel és 
fohászkodni 
kezdett :



"Uram, hagy 
tudja ma meg 
mindenki, hogy 
csak te vagy 
az egyedüli 
Isten
Izráelben." 
És Isten tüze 

leszállt.



Elemésztette 
nemcsak a fát 
és az áldozati 
állatokat, 
hanem még 
az oltár 
köveit is !



Amikor a nép ezt 
végignézte, az emberek 
kiáltozni kezdtek : "Az 
Úr az egyedüli Isten !"



Illés erre így szólt : 
"Ragadjátok meg Baal 
prófétáit, hogy senki 
se menekülhessen el !"



És Illés azt tette, amit 
Akháb királynak már 
régen meg kellett volna 
tennie. Megölte a 
hamis 

prófétákat.



Akkor Isten 
szolgája szólt 
Akhábnak, hogy 
rövidesen eső 
lesz.



Egy kis felhő 
jelent meg az égen. 
Ebből lesz az eső ? 
Három évi szárazság 
után ?



Rövid idő 
leforgása alatt 
az ég elsötétült 
a fellegektől és 
a széltől, és 
nagy-nagy eső 
lett. Isten 
küldte az esőt.



Megmutatta a 
népnek, hogy 
Illés igazat 
beszélt.
Megmutatta, 
hogy egyedül 
Ő az igaz 
ISTEN.



Azt hiszitek, 
hogy Akháb 
király ezek 
után tisztelte 
Istent és a 
szolgáját 
Illést ? 
Dehogyis !



Valójában, 
Jezábel 
megpróbált Illés 
életére törni, 
de neki sikerült 
elmenekülnie.



Végül Akháb egy 
ütközetben esett 
el, Jezabelt 
pedig a szolgái 
taszították le a 
palota tetejéről.



Mi történt 
Illéssel ?



Egyik
nap Isten

egy tüzes lovak által
vont tüzes szekeret
küldött érte
és Illés, ...



... Isten
tűzembere,

egy forgószél 
közepén
felemelkedett 
az égbe. 



A tűzember

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

1 Királyok 17-19 ; 2 Királyok 2

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett 

és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni.



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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