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Све је изгледало лоше за Израиљ. Краљ и краљица 
су мрзили Бога. Који лош примјер! Ускоро је 
такође и народ замрзио Бога и почео да обожава 
лажне богове. Да ли је ико волио Бога?



Да, било је неколико вјерних обожавалаца. Једнога 
дана, Бог је говорио једноме од њих, по имену Илија.



Илија је рекао злом 
цару Ахаву, „Тако да 
је жив Господ Бог 
Израиљев, ових 
година неће бити 
росе нити кише, 
док ја не кажем.” 
Ово је значило 
глад! Бог није 
дозволио Своме 
народу Израиљу 
да настави 
са својим 
пороцима.



Послије
упозорења
цару, Бог је

послао Илију на мирно мјесто у земљи. Тамо, поред 
потока, Илија је чекао. Бог је послао гавранове да 
га хране. Они су доносили хљеб и месо, ујутро 
и увече. А Илија је пио воду из потока.



Ускоро 
је поток 
пресушио, 
пошто на 
земљу 
није 
падала 
киша. Божија Ријеч се остваривала. По цијелој 
земљи није било кише. Усјеви нису расли. Народ 
је био гладан. Можда се Илија питао шта ће 
се десити са њим сада када је нестало воде.



Бог је рекао Илији, „Устани, иди у Сарепт и
тамо се настани. Види,
наредио сам удовици
да се побрине за тебе.”
Бог је знао потребе
Свога слуге. Али који
чудан начин да се
побрине за њега.



Смјерно, Илија је 
послушао Бога. Када је 
стигао у Сарепт, 
удовица је била на 
градским капијама 
скупљајући дрва за 
огрјев.



„Молим те донеси ми 
мало воде у чаши,”
тражио је Илија од 
жене. „Молим те 
донеси ми и мало 
хљеба.”

„Ја немам хљеба,”
одговорила је 
удовица. „Само 
шаку брашна у 
здјели и мало
уља у посуди.”



Са жалошћу, жена 
је рекла пророку 
да када ово буде 
потрошено, да 
ће она и њен син 
умријети од глади.



„Не бој се. Прво направи од тога мени мали колач, а 
послије направи мало за себе и свога сина.” рекао је 
Илија. „Брашна неће нестати, нити уља, све до дана 
док Господ не пошаље кишу на земљу.” Бог 
ће морати учинити чудо да се то деси. И Он је то 
учинио! Жена и њен син су јели много дана, па ипак 
здјела са брашном се није испразнила, 
нити је крчаг са уљем 
пресушио.



Илија је живјео са њима. Једнога дана десило се 
нешто тужно. Удовичин син је умро. Илија је однио 
дјечаково тијело у горњу собу. Он завапи Господу, 

рекавши, „О Господе
Боже мој молим се,
нека се поврати у
дијете душа
његова.” Која
немогућа
молитва!



Господ је чуо Илијин глас и душа дјечакова се 
вратила њему, и он је оживјео. Када је Илија узео 
дијете и дао га његовој мајци, она рече: „Сада по 
овоме знам да је ријеч Господња
у твојим устима истина.”



Послије три године, Бог је послао Илију назад до 
цара, говорећи, „Ја ћу послати кишу на земљу.”



Да иде код Ахава? Његова жена Језавеља је већ била 
убила стотине пророка Божијих. Али Илија се није 
препирао. Отишао је до цара Ахава.



Када су се њих 
двојица срели, Илија 
је изазвао Ахава да 
скупи цијели Израиљ 
и 850 лажних пророка.
На мјесту званом 
гора Кармил 
Илија је говорио 
народу. „Ако је Господ 
Бог, идите за Њим.”



Илија је имао два јунца припремљена за жртву. 
Али није било ватре која би се искористила да их 
запали. „Ви призовите имена ваших богова, а ја ћу 
призвати име Господње,” рекао је он. И Бог Који 
одговори огњем, Он је Бог. „То је добро речено”, 
одговорио је народ.



Од јутра па до вечери лажни пророци су призивали 
своје лажне богове. Они су скакали и играли и 
сјекли се ножевима све до крви. Али ватра 
се није појављивала.



Онда је Илија 
натопио дрво и 
жртву са водом, 
и молио се. „О 
Господе, чуј ме, 
да би овај народ 
познао да си ти 
Господ Бог...” И 
тада је сишао огањ 
Господњи. Спалио 
је јунца и дрва. 

Онда је спалио и 
олтарски камен!



Када је народ то видјео, они 
заплакаше, „Господ, Он је Бог!”
А Илија рече, „Ухватите пророке 
Валове. Не дозволите да ни један 
побјегне!” Илија је урадио оно 
што је цар Ахав давно требао 
урадити. 

Убио је лажне пророке.



Онда је слуга Божији 
рекао Ахаву да стиже 
киша. Ускоро се појавио 
мали облак. Да ли ће бити 
кише? Послије више од три 
године убојите суше?



За кратко времена, 
небо је постало црно 
од облака и вјетра, 
и пала је велика 
киша. Бог је послао 
кишу. Бог је 
показао народу 
да им је Илија 
говорио истину. 
Бог је показао 
да је једино Он 
истинити Бог.



Да ли мислиш да ли је 
цар Ахав поштовао Бога 
и Илију слугу Његовога?
Не! У ствари, Језавеља је 
покушала да убије Илију, 
али је он умакао. На 
крају, Ахав је умро у 
борби и слуге су гурнуле 
Језавељу са високог зида 
на палати. Она ја пала 
на камење које је било 
испод и смртно страдала.



Шта се десило са Илијом?
Једнога дана Бог је послао 
огњене кочије са огњеним 
коњима; и  Илија, огњени 
човјек Божији, уз вихор 
је отишао на небо.



Огњени човјек

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

1 Kings 17-19, 2 Kings 2

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130



Крај



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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