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Elia näkee Jumalan lupauksen toteutuvan. (1.Kun. 18:41-46)

Profeetta Elia on saanut Jumalalta tehtävän. Hän on kertonut kaikille Jumalan
lähettämästä kuivuudesta, joka on rangaistus kuninkaan ja kansan epäjumalien
palvonnasta. Maassa ei ole satanut moneen vuoteen. Maa halkeilee veden puutteesta ja kaikkialla kärsitään kuivuudesta. Vain vähän aikaa sitten kuningas, Baalin
papit ja kansa saivat nähdä Karmelin vuorella, miten Jumala vastasi Elian
rukoukseen tulella taivaasta. Kivet ja vesikin paloivat. Nyt kuningas ja kansa
uskovat, että Elian Jumala on ainoa oikea Jumala.
Elialla onkin hyviä uutisia kuningas Ahabille :” Mene syömään ja juomaan, kohta
saat nähdä sateen tulevan. Joko kuulet sateen kohinan?” Kuningas ei huomaa
vielä mitään, mutta tottelee profeetta Eliaa. Elia on aiemminkin ollut oikeassa
ja sateen tuleminen on odotettu ja hyvä uutinen!
Elia kiipeää Karmel-vuorelle rukoilemaan ja hänen palvelijansa seuraa häntä. Elia
sanoo palvelijalleen:” Kiipeä sinä tuonne ylemmäs vuorelle ja tähystä sieltä merelle
päin.” Palvelija jatkaa kiipeämistä ja perille päästyään tähystää merelle päin. Hän
palaa takaisin Elian luo. “Näkyykö siellä sadepilviä?”, Elia kysyy. Palvelija vastaa,
ettei nähnyt mitään. “Mene takaisin katsomaan”, Elia neuvoo ja palvelija kiipeää
vuorelle tähystämään. Tämä tapahtui seitsemän kertaa. Vihdoin palvelija tulee
kiireesti kertomaan Elialle hyviä uutisia. Hän kertoo innoissaan:” Nyt näen miehen
kämmenen kokoisen pienen pilven!” Elian ilme kirkastuu. “Mene kuninkaan luo
ja käske hänen valjastaa hevonen ja lähtemään pian palatsiinsa. Kohta tulee
rankkasade ja muuten matkanteko estyy”, Elia käskee palvelijaa.
Taivaalle alkaa nousta suurempia pilviä. On selvää, että kohta sataa kaatamalla.
Kuningas lähtee vaunuillaan kohti palatsiaan. Innoissaan Elia juoksee kuninkaan
edellä rankkasateessa palatsille saakka. Eliasta on hienoa palvella Jumalaa. Kaikki
tapahtui juuri niin kuin Jumala oli puhunut. Miten ihmeellisesti Jumala toteuttikaan
taas lupauksensa.
Jumala puhuu aina totta. Jos hän lupaa meille jotakin, hän varmasti pitää sen.
Jumala oli antanut Elialle tehtävän ennustaa kuivuutta, kunnes Jumala antaisi taas
sateen tulla. Kaikki tapahtui juuri niin kuin Jumala oli sanonut. Mekin voimme
luottaa Jumalan sanoihin, joita voimme lukea Raamatusta ja kuulla rukouksessa.
Raamatussa on paljon Jumalan lupauksia sinulle ja minulle. Muistatko jonkin tai
joitakin niistä? Yksi lupaus on, että Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä
mailman loppuun asti (Matt. 28:19-20). Jumalan sana on totta ja Jumala pitää aina
lupauksensa. Siksi sinä voit luottaa Taivaan Isään. Jumalan tahto tapahtuu
uskovien elämässä tavalla tai toisella. Asiat eivät aina mene niin kuin toivot, mutta
Jumala tietää kuitenkin parhaiten, mikä sinulle on hyväksi.

Kiitos Isä lupauksistasi meille jokaiselle. Kiitos, että olet pitänyt ja edelleen pidät
hyvää huolta meistä kaikista. Kiitos, että puhut minulle Raamatun kautta sekä
rukouksessa. Anna minun nähdä elämässäni, kuinka lupauksesi toteutuvat. Amen.
Kuuntele Jumalan sana –laulu h ps://www.youtube.com/watch?v=xb1fmsq4CTI

Taustatietoa:
1.

Jumala antoi rankkasateen tulla
vasta sen jälkeen, kun hän oli
rangaissut kansaa epäjumalanpalvonnasta ja epäjumalan papit
oli surma u.

2.

Israelissa on yleensä kaksi
sadeaikaa: loka-joulukuussa ja
maalis-huh kuussa. Sade koetaan
siunauksena, koska se mahdollistaa runsaan sadon ja rehevän
luonnon.

3.

Elian juoksema matka Jisreelin
kaupunkiin oli noin 30km.

”Herra, teidän Jumalanne, ei ole
jä änyt täy ämä ä ainoatakaan teille
antamaansa lupausta. Ne ovat kaikki
täy yneet.” (Joos. 23:14b)

Toiminta ideoita:



Miisan salainen maalaus:

Piirrä valkoisella vahaliidulla valkoiselle
paperille esim. Pilvi/pilviä, Karmel –
vuori
sekä
Elia,
palvelija.
Maalaa vesiväreillä — piirtämäsi kuviot
tulevat esiin maalauksessa.
Salapoliisi Vinkki: Kirjoita salakirjoitus
kaverille
valkoisella
vahaliidulla
valkoiselle paperille. Hän voi lukea sen
maalaamalla kirjeen. vesiväreillä



Kuuntele laulu: Vielä on toivoa
h ps://www.youtube.com/
watch?v=YN07nGiZsgA

