
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln”
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 5)

Undervisningsförslag:

 Profeten Elia, 1 Kung kap. 17
- inför Ahab
- vid bäcken Kerit
- hos änkan i Sarefat

 Elia och Baalsprofeterna på Karmel
1 Kung 18:16-46

Tips
 Här är ljudbandserien ett jättebra alternativ.
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Första och andra

KUNGABÖCKERNA
Elia - eldsprofeten



Gamla Testamentet
 KUNGABÖCKERNA; Historia

LEKTION:
Elia - eldsprofetenSång

I bibelns kungaböcker
det finns en märklig man.
Hans ord är inga visor
Elia heter han.
//:Han är rena dynamiten://
Han har med Gud att göra
och kallas eldsprofet.

På Karmels topp han beder
och elden faller ner.
Han lydde Guds befallning
och hela folket ser.
//:Han är rena dynamiten://
Och så faller regnet
som alla väntat på.

Elias dagar slutar
dramatiskt som han levt.
Han bjuds på enkel resa
till himlen, vilken färd!
//:Med häst och vagn av eld://
Man söker och man letar
men Gud tog honom hem.
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Gamla Testamentet
 KUNGABÖCKERNA; Historia

LEKTION:
Elia - eldsprofetenSång



Gamla Testamentet
 KUNGABÖCKERNA; Historia

LEKTION:
Elia - eldsprofeten

Svara mig
Herre, så att

detta folk förstår
att det är du

 Herre som är
Gud!

B Uppgift:
Hittar du siffrorna 1, 2 och 3?

Många profeter
fanns före och efter mig,

men ingen i eldsvagn lät hämta sig.
Vem är jag?

ELIA

ELDSPROFETEN

FORSTA & ANDRA

KUNGABOCKERNA



Svara mig
Herre, så att

detta folk förstår
att det är du

Herre som är
Gud!

Gamla Testamentet
KUNGABÖCKERNA; Historia

C
Uppgift: Elia byggde ett altare av
tolv stenar. Kan du hitta talet 12
bland stenarna?
Elia lät hälla fyra krukor med vatten
över altaret. Måla vatten i de fyra
krukorna. Hur många gånger tömde
man ur krukorna på altaret? Du
hittar siffran i en av krukorna.
Vad hette platsen? Fyll i
bokstäverna M, A och L  på rätt
plats.

MODELL

Många profeter fanns före och efter mig,
men ingen i eldsvagn lät hämta sig.

Vem är jag?

Elia
eldsprofeten

Första och andra
KUNGABÖCKERNA

Svara
mig

Herre...

LEKTION:
Elia - eldsprofeten

Många profeter
fanns före och efter mig,

men ingen i eldsvagn lät hämta sig.
Vem är jag?

ELIA

ELDSPROFETEN

FORSTA & ANDRA

KUNGABOCKERNA



Gamla Testamentet
 KUNGABÖCKERNA; Historia

LEKTION:
Elia - eldsprofetenB/C

I bibelns kungaböcker
det finns en märklig man.
Hans ord är inga visor
Elia heter han
//:Han är rena dynamiten://
Han har med Gud att göra
och kallas eldsprofet.

På Karmels topp han beder
och elden faller ner.
Han lydde Guds befallning
och hela folket ser.
//:Han är rena dynamiten://
Och så faller regnet
som alla väntat på.

Elias dagar slutar
dramatiskt som han levt.
Han bjuds på enkel resa
till himlen, vilken färd!
//:Med häst och vagn av eld://
Man söker och man letar
men Gud tog honom hem.

Text
&

Musik:

Dan
&

Ruth
Bertlin

Elia far till himlen med hästar och vagn av eld.

Elia - eldsprofeten - 1 Kung kapitel 17 - 2 Kung kapitel 2

Elia är en stor profet i bibeln. Han kallas
�eldsprofeten�, därför att elden finns med
i flera berättelser om honom. När folket
vände Gud ryggen kom en svår torka som
varade i 3 år och 6 månader.

Senare när folket var samlat inför Elia och
de falska baalsprofeterna, lät Herren
elden falla. Det blev beviset på att Elia var
hans profet och att Herren var den riktige
guden, som de skulle tjäna. Efter denna
händelse bad Elia en bön och det började

regna igen.

Elia vid bäcken Kerit.
Korparna hämtar bröd åt honom.

Minnesvers:

Svara mig, Herre, så att
detta folk förstår att det är

du Herre som är Gud.
1 Kung 18:37

På så sätt ville Gud visa att det
inte lönar sig att tjäna andra
gudar. När Elia blev gammal ville
Gud göra något särskilt för honom.
En dag kom hästar och vagnar av
eld ner från himlen och förde Elia
hem till Gud. Elia finns också
omnämnd i Nya Testamentet. På
förklaringsberget är han en av
dem som samtalar med Jesus.


