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Härkiä ei ollut tarpeeksi
vetämään auraa. Tarvittiin
vielä yksi. Se ei haitannut
Elisa-nimistä nuorta
maanviljelijää!

Hän valjasti itsensä
puuttuvan härän paikalle.
Hän oli varmasti vahva,
viisas mies joka oli hyvä
työntekijä.
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Kun Elisa oli
kyntämässä, Jumalan
profeetta Elia kulki
ohi ja kutsui häntä.
Nuori mies jätti
tilansa ja ryhtyi
Jumalan palvelijaksi.

Eräänä päivänä
Jumala otti Elian
tuulenpyörteessä
taivaaseen. Nyt
Elisa oli Jumalan
profeetta
Israelille.
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Vaikka Elisa suri Elian
lähtöä, hän rukoili, että
Jumala antaisi hänelle
samanlaisen voiman kuin
Elialla oli ollut.

Vedet jakautuivat!
Nyt Elisa tiesi, että
Jumala oli hänen
kanssaan.

Elisa otti Elian
viitan ja löi sillä
joen virtaavaa
vettä Elian tavoin.
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Kun Elisa
oli matkalla
Betel-nimiseen
kaupunkiin,
pikkupojat
pitivät häntä
pilkkanaan ja
huusivat:
“Tule tänne,
kaljupää!”

He eivät
välittäneet siitä,
että Elisa oli
Jumalan palvelija.
Heille tapahtui
kauheita. Kaksi
naaraskarhua tuli
metsästä ja
raateli 42 poikaa
kuoliaaksi.
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Eräänä päivänä
Elisa tapasi
leskivaimon
jolla oli velkaa
mitä hän ei
pystynyt
maksamaan.

Leskellä oli vain
pieni pullollinen öljyä
kotona. Mutta siitä
pienestä pullosta
hän täytti kaikki ne
tyhjät astiat! Jos
siihen aikaan olisi
ollut kylpyammeita,
olisikohan Jumala
täyttänyt nekin?
Leski myi öljyä ja
pelasti poikansa.

Maksuksi velkoja
aikoi ottaa
lesken kaksi
poikaa orjikseen.
“Mene nyt ja
lainaa kaikilta
naapureilta
tyhjiä astioita,”
Elisa sanoi.
Jumala aikoi
tehdä
tälle naiselle
ihmeen.
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Eräs toinen
nainen
miehensä
kanssa
rakensi
taloonsa huoneen
Elisalle, niin että
hän voi asua siinä ohikulkumatkallaan.
Huoneessa oli sänky, pöytä, tuoli ja
11 lamppu. Se oli aina valmiina Elisalle.
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Muutaman vuoden kuluttua sama lapsi oli pellolla
isänsä kanssa. “Voi kuinka päähäni koskee!” poika
valitti. Kun he veivät pojan äitinsä luo, poika istui
keskipäivään asti äitinsä sylissä, ja sitten hän kuoli.
Äiti laski hänet Elisan huoneen sängylle. Kuka häntä
voisi auttaa?

Elisa mietti, miten hän voisi palkita pariskunnan
ystävällisyyden. Kun hän kuuli, että heillä ei ollut
lapsia, hän sanoi jotakin, mitä naisen oli vaikea
uskoa. “Tulevana vuonna tähän aikaan sinulla on
oma poika sylissäsi.”
Ja niin kävi,
että lapsi
syntyi vuotta
myöhemmin.
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Auttaisiko Elisa? Kyllä varmasti! Nainen satuloi
aasin ja lähti pikaisesti etsimään häntä. Elisa
tuli hänen kotiinsa, meni yläkertaan yksin ja rukoili
Herraa. Jumala herätti
pojan kuolleista. Elisa
kutsui naisen
paikalle ja
sanoi, “Ota
poikasi.”
Hän oli
varmasti
hyvin
onnellinen!

Läheisessä Syyriassa
asui Naaman-niminen
sotapäällikkö. Hän oli
vahva ja rohkea,
mutta hänellä oli
kauhea ihotauti,
spitaali.
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Naaman lähti heti matkalle profeetan luo. Hän vei
lahjaksi hopeaa, kultaa ja kauniita vaatteita.

Naamanin vaimolla oli
pieni orjatyttö joka oli
tuotu Israelista. Pieni
tyttö sanoi, “Kunpa
Naaman pääsisi käymään
sen profeetan luona
joka on Israelissa. Se
mies parantaisi hänet
spitaalista.”
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Elisan palvelija
tuli ulos ja sanoi,
“Mene Jordanille
ja peseydy siellä
seitsemästi.
Silloin ihosi palaa
entiselleen ja olet
taas puhdas ja
terve.”
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Naaman suuttui.
Eikö hän olisi
voinut peseytyä
Syyrian
puhtaissa,
raikasvetisissä
joissa?
Suutuksissaan
hän kääntyi
kotiinpäin.
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Naamanin onneksi
hänen palvelijansa
taivuttelivat
hänet tottelemaan
Elisan käskyä.
Naaman meni
kastautumaan
Jordanissa
seitsemän kertaa.

Ja spitaalinen
Naaman parantui!
Sitten hän ylisti
todellista
Jumalaa, Elisan
Jumalaa, Herraa,
joka oli
parantanut hänet
spitaalista.
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Jumala käytti
palvelijaansa
Elisaa jopa hänen
kuolemansa
jälkeen. Eräänä
päivänä joku mies
haudattiin samaan
luolaan, mihin
Elisa oli haudattu
kauan sitten.
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Kun miehen kuollut
ruumis kosketti
profeetan luita,
mies heräsi henkiin
ja nousi seisomaan.
Totisesti Jumala
näytti suuren
voimansa uskollisen
palvelijansa Elisan
kautta.
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Elisa, Ihmeiden Mies
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
2. Kun.2-13

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

