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Íslenska

Icelandic

Útlitið var orðið slæmt í Ísrael. Konungur og
drottning voru hatursfull gagnvart Guði. Þvílík
fyrirmynd! Fyrr en varði, var fólkið líka upp á móti
Guði, og fór að tilbiðja falska guði. Var þar nokkur
sem elskaði
Guð?

1

Jú, það voru fáeinir trúfastir tilbiðjendur. Dag
nokkkurn talaði Guð til eins þeirra, Elía að nafni.

2

Þetta táknaði
hallæri! Guð mundi
ekki leyfa fólki sínu,
Ísraelum, að halda
áfram þeirra
syndsamlega
líferni.

Elía sagði við Akab,
kónginn YRQGD··6YR
sannarlega sem
Drottinn, Guð
Ísraels, lifir,
skal hvorki
drjúpa dögg
né regn þessi
árin, nema ég
segi svo
til um··

3

Eftir að Elía hafði varað konung við, sendi
Guð hann á afskektan stað útí sveit, þar
sem hann áði við læk nokkurn.

5

Svo kom
að því,
vegna
Rigningarleysis, að lækurinn þornði upp. Orð Guðs
var nú að sannast. Öll jarðrækt og gróður rénaði
og olli matarskorti og hungri. Vatnsskorturinn
hlítur að hafa ollið Elía miklum áhyggjum.
7

4

Þá komu hrafnar, af Guði sendir, og færðu
honum mat. Þeir færðu honum brauð og kjöt
kvölds og morgna. Svo drakk hann úr læknum.
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Guð sagði við Elía:
··5tVWXXSSIDUéXWLO
Zarefta og dveldu
þar um tíma. Sjá,
ég hefi gefið ekkju
nokkurri fyrirmæli
um að sjá um ìLJ··
Guð vissi þarfir
þjóns síns,
en einkennilega
fór hann að því.

8

Elía þóknaðist Guði
sínum. Þegar hann
kom til Zarefta,
var ekkjan við
borgarhliðið að
safna saman
eldiviði.

Elía kallaði
til ekkjunnar:
´9LQVDPOHJDVW
færðu mér
svolítið vatn í
krukku, og smá
ELWDDIEUDXéLµ

´eJKHIHNNHUW
EUDXéµVYDUDéL
ekkjan.

10

9
´Ég á aðeins
hnefa af hveiti,
og svolitla
matarolíu í
NU~Vµ

Þá sagði konan við Elía,
að þegar þetta væri
búið, mundi hún
og sonur hennar
búast við að
deyja af hungri.

11
Guð stóð við orð sín og framkvæmdi kraftaverk.
Konan og sonur hennar höfðu nóg að borða í marga
daga, og hvorki hveitið né matarolían þverraði.

´ÐWWDVWXHNNLµVDJéL(OtD´%DNDéXI\UVWKDQGD
mér smá brauðköku og færðu mér, og bakaðu síðan
handa þér og syni þínum. Hveitið mun ekki klárast,
né olían þverra, til þess dags er Drottinn sendir
regn á jörðina á nýµ

12
Elía bjó hjá
þeim um tíma.
Dag nokkurn
skeði sorglegur
atburður. Sonur
ekkjunnar dó.
Elía bar lík
drengsins til
herbergis upp
á loftinu.

13

14

Hann hrópaði til Guðs og VDJéL··Ð'URWWLQQ
Guð minn, ég bið þig, láttu sál þessa drengs koma til
baka, og lífgaðu
hann við··ëYtOtN
óhugsandi
bæn!

15
Þremur árum síðar sendi Guð Elía aftur til konungs
WLODéVHJMDKRQXP´eJ WODDéOiWDULJQDiM|UéLQD··

17
Þegar þeir svo mættust,
sagði Elía við Akab:
Send þú nú og stefndu
öllu Ísrael á minn
fund við Karmelfjall,
svo og hinum 850
fölsku spámönnum.

Þar við Karmelfjall
talaði Elía til fólksins.
´Sé Drottinn hinn sanni
Guð, þá fylgið honum··

Drottinn heyrði bæn Elía og sál drengsins kom aftur
í hann, og lifnaði hann við á ný. Þegar Elía síðan tók
drenginn niður í stofu til móður
KDQVVDJéLK~Q··1~veit ég að
orð Drottins, sem þú
hefur mælt, er
VDQQOHLNXU··

16
Fara og tala við Akab? Kona hans Jesebel hafði
myrt hundrað af spámönnum Guðs. En Elía gerði eins
og honum var sagt. Hann fór á fund Akabs
konungs.

18
Elía lét fella tvö naut til fórnunar. Hann skipaði
VYRI\ULUDéHOGXUVN\OGLHNNLERULQQDé´ëLéNDOOLéi
nafn guða ykkar, og ég kalla á nafn Drottins. Sá Guð
VHPVYDUDUPHéHOGLHUKLQQVDQQL*Xé··ëiVYDUDéL
DOOWIyONLé´ëHWWDHUYHOP OW··

19

20

Frá morgni til kvölds, ákölluðu fölsku spámennirnir
guði sína. Þeir dönsuðu og skáru sig með hnífum þar
til þeim blæddi. En ekki birtist eldurinn.

Elía lét
rennbleyta
viðinn og
fórnina, svo
vatnið rann
allt í kringum
altarið, og
bað til Guðs.

21
´Ó heyr bæn
mína Drottinn,
svo þetta fólk
megi læra og
vita, að þú ert
hinn eini og
VDQQL*Xé··ëi
birtist eldur
Drottins, og
eyddi fórninni,
viðnum, altarinu,
steinunum og
grassverðinum!

22
Þegar fólkið sá hvað skeð hafði, féll
það fram á ásjónur sínar og sagði:
´'URWWLQQHUKLQQVDQQL*Xé··

24

23
Elía sagði þá Akab
að nú færi senn að
rigna. Þá birtist
smá ský á himni.

Og ìiVDJéL(OtD´7DNLéK|QGXP
spámenn Baals. Látið engann þeirra
VOHSSD··(OtDJHUéLìDéVHP$NDE
konungur hefði átt að gera löngu
áður. Hann banaði fölsku
spámönnunum.

25

26

Það skyldi þó ekki
ætla að fara að
rigna, eftir þennan
hræðilega þurrk, í
meira en þrjú ár?

Stuttu síðar fylltist
himinninn af dökkum
skýjum og vindi, og
kom þá hellirigning.
Rigningin var send
af Guði. Guð sýndi
fólkinu að Elía
hafði sagt þeim
sannleikann. Og Guð
sýndi, að hann einn,
er hinn sanni Guð.

27
Heldur þú að Akab
hafi heiðrað Guð og
þjón hans Elía? Nei!
Staðreyndin er, að
Jesebel reyndi að
myrða Elía en hann
slapp. Í lokin, féll
Akab í orustu, og
hirðfólk hans hrynti
Jesebel niður af
háum múr. Fallið
varð henni að bana.

29

28

Hvað varð um Elía?
Dag nokkkurn sendi Guð
eldlegann vagn dreginn
af eldlegum hestum og
Elía fór til himins
í stormviðri.
30
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*Xè YHLWDè YLè K|IXP|OOJHUWUDQJWDIRNNXUVHP
KDQQNDOODUV\QG+HJQLQJV\QGDULQQDUHUGDXèL

Sögu þessa úr heilagri ritningu, biblíunni,

*Xè HOVNDURNNXU VYRPLNLè Dè KDQQVHQGLVRQ
VLQQ-HV~WLODè GH\MDi NURVVLWLODè ERUJDI\ULU
V\QGLURNNDU-HV~VOLIQDèLi Qê RJIyUDIWXUWLO
KLPQDUtNLV1~ JHWXU*Xè I\ULUJHILè V\QGLURNNDU

er að finna í
Fyrri Konungabók 17-19.
Síðarri Konungabók 2

´ëHJDURUéìtQOM~NDVWXSSOMyPDìDX··
Sálmarnir 119:130

(Iì~ YLOWVQ~DEDNLYLè V\QGXPìtQXPVHJèXìi
HIWLUIDUDQGLWLO*XèV*yèL*XèpJWU~LDè -HV~VKDIL
GiLè I\ULUPLJRJNRPLè VYRDIWXUWLOOtIVeJELè ìLJ
Q~ Dè NRPDLQQt OtIPLWWRJI\ULUJHIDV\QGLUPtQDU
VYRpJJHWL|èODVWQêWWOtIRJYHULè PHè ìpUDOODHLOtIè
+MiOSDèXPpUDè OLIDI\ULUìLJVHP*XèVEDUQ$PHQ
/HVWXELEOtXQDRJWDODèXYLè *Xè i KYHUMXPGHJL

