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Walang maraming mga baka na makapagararo.
Isa pa ang kailangan. Ngunit ito ay hindi
nakapahinto kay Elisio na
binatang magsasaka! Kanyang
initim ang kanyang sarili sa
mga baka, sa halip isang
wala. Siya ‘y marahil
malakas,
maalam
masipag
na mama.

Habang si Eliseo ay nagararo,
ang propeta ng Diyos na si
Elias ay pumaroon sa kanya,
at tinawag siya. Iniwan ng
binata ang bukid upang
maging alagad siya Diyos.
Isang araw, kinuha ng
Panginoon si Elias at dinala
sa langit ng
epuipo.
Ngayon si
Eliseo ay
propeta ng
Diyos sa
Israel.

Kahit malungkut si Eliseo dahil
wala na si Elias, dinalangin niya
sa Panginoon na magkaroon sana
siya ng kapangyarihan na gaya ni
Elias. Kinuha ni Eliseo ang
balabal ni Elias, at kanyang
hinampas ang ilog
na umaagus ng
maraming tubig
gaya ng ginawa ni
Elias.

Ang tubig ay naghiwalay!
Alam na ngayon ni Eliseo na
Panginoon ay nasa kanya.

Habang si Eliseo ay
pumaroon sa bayan na
tinatawag na Bethel,
may mga binatang
nagtuya sa kanya,
tumawag, “Umakyat ka
kalbo!” Binali nilang wala
na si Eliseo ay alagad ng
Diyos. May nakikilabot
na nangyari sa kanila.
Dalawang babaeing Oso
ay dumating galing sa
kakahoyan at binugbog
at pinatay ang apat na
po’t dalawang mga
binata.

Isang araw si Eliseo ay nakatagpo ng isang babae na
balo. Siya ay may utang na pera at hindi siya
makabayad. Ang
nautangan ay kunin ang
dalawang anak na
lalake upang maging
kanyang mga alila.
“Pumaroon ka, at
hihiram ka ng
maraming banga sa
lahat ng iyong kapit
bahay … mga banga
na walang laman,” ang
sabi ni Eliseo. Ang
Panginoon ay may
gagawin na katakataka
bagay para sa babaeng balo.

Ang balo ay may isang maliit na banga na puno ng
langis sa kanyang bahay. Datapu’t sa maliit na banga
ng langis, binuhos niya ang langis sa bawa’t isang
banga na hiniram at napuno ng langis ang lahat ng
banga na kanyang hiniram. Kung mayroon siyang
malaking sisidlan pupunoin
ba kaya ng Panginoon ito?
Pinagbili na balo ang mga
banga na langis at naligtas
ang kanyang mga anak na
lalake na maging alila.

Isa pang babae at ang kanyang
asawa by gumawa ng silid tulugan sa
kanilang bahay para kay Eliseo
kung siya daraan doon.
As silid tulugan ay
linagyan nila
ng isang higaan,
mesa, silya, at
isang lampara.
Ang silid ay
inihanda para
kay Eliseo.

Si Eliseo ay nagalala kung paano niya mabayaran ng
kabaitan ng magasawang ito. Nang nalaman niya na
wala silang anak, may sinabi si Eliseo na hindi halos
maniwala ang babae. “Sa ganitong panahon sa sunod
na taon, magkaroon ka ng anak
na lalake.” Tiyak
na tiyak, ng
dumating ang
taon, ang
sanggol ay
sumilang.

Sa mga taong dumarating, ang batang ito ay nasa
bukid na kasama ang kanyang ama. “Ang ulo ko, ang
ulo ko,” dumaing ang bata. Nang dinala siya sa
kanyang ina, umupo siya sa tuhod ng ina hanggang
tanghali, at siya’ namatay. Linagay niya ang bankay
sa kama ni Eliseo. Sino
kaya ang makatulong
sa
kanya?

Sinabi mo ba na Eliseo? Tama iyan! Hinanda niya
ang buriko at umalis upang hanapin si Eliseo. Si
Eliseo ay pumunta sa kanyang bahay, umakyat na
magisa at dumalangin sa Panginoon. Binuhay ng
Diyos ang batang
lalake. Tinawag ni
Eliseo ay ina at sinabi,
“Kunin mo ang
iyong
anak.”
Gaanong
tuwa ang
nasa
kanya!

Ang malapit na bansa ng
Syria,ay may komandante ng
mga kawal na pinangalanang
Naaman. Siya ay matapang at
malakas, ngunit may sakit sa
balat na tinatawag na ketong.

Ang asawa ni Naaman ay
may maliit na batang
babae na bilang kanyang
alila. Siya ay bihag galing
sa Israel. Itong batang
babaeng ito ay nagsalita,
“Sana si Naaman ay
makapunta sa propeta na
nasa Israel! Gagaling
siya ng kanyang ketong.”

Nang narinig ni Naaman ito, siya naghanda umalis
kaagad upang makita ang propeta. May dala siyang
mga regalo na pilak, ginto, at mga magandang tela.

Lumabas ang alila ni
Eliseo at sinabi,
“Pumunta at maghugas
sa ilog ng Hordan ng
pitong besis at kaya ay
maging malinis.”
Nagalit si Naaman.
Hindi ba siya
makahugas o makaligo
sa malinis na tubig ng
kanyang bansa, Syria?
Galit na galit, siya ay
bumalik at papauwi
na sana.

Ang maswerting Naaman, ang kanyang mga
alila ay pinayuan siya na
sudin ang utos ni Eliseo.
Si Naaman ay pumayag
at sumunod at siya ay
lumubog sa Hordan
ng pitong besis. At si
Naaman may ketong ay
gumaling. Ngayon
nagsamba si Naaman sa
tunay na Diyos, ang Diyos ni
Eliseo, ang Panginoon na
nagpagaling kay Naaman.

Ginamit ng Panginoon
ang kanyang alagad na
si Eliseo kahit na siya ay
patay na. Isang araw, may
mama na nailibing sa kueba
na doon linibing si Eliseo na
matagal na. Nang ang bankay ay
nasapu ang mga buto ni
Eliseo, ang mama ay
nabuhay at tumayo.
Sakatutuhanan, ang
Panginoon ay nagpakita
ng kanyang dakilang
kapangyarihan sa
pamamagitan ng kanyang
tapat na alagad, si Eliseo.

Si Eliseo,Lalaking Mahimala,
isang kuentong nanggagaling sa
Salita ng Diyos, ang Biblia,
makikita sa
2 Mga Hari 2-13

“Ang bukas ng iyong mga Salita ay
nagbibigay ng liwanag.” Mga Awit 119:130
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Ang kuentong ito sa Bibliya ay nagsasabi sa atin tungkul sa
kahanga-hangang Diyos na naglikha sa atin at ibig niya na a-alamin
natin Siya.
Alam ng Panginoon na tayo’y gumagawa ng masamang bagay, na
tinatawag na kasalanan. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan,
ngunit mahal na mahal tayo niya na ipinadala niya ang kanyang Anak
na si Hesus upang maipaku at mamatay sa Krus bilang parusa ng
ating mga kasalanan. Nabuhay si Hesus muli at pumunta sa langit!
Kungkayo ay maniniwala kay Hesus at humingi ng kapatawaran ng
iyong mga kasalanan, gagawin niya iyon! Siya ay maninirahan sa
inyong puso ngayon at kayo ay maninirahan na kasama niya sa
kanyang tahanan na walang hanggang.
Kung ibig mong iwasan ang iyong kasalanan, sabihin ito sa Panginoon:
Mahal na Panginoon, ako’y naniniwala na si Hesus ay namatay para
sa akin at nabuhay muli Maaari po bang pumasok kayo sa aking
buhay at patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan, upang
ako’y magkaroon ng bagong buhay ngayon at sa sarating na araw ako
ay kasama mo sa iyong piling na walang katapusan. Tulongan po ninyo
ako habang ako’y naninirahan sa mundo bilang iyong anak. AMEN
Basahin ang Bibliya at manalangin sa Panginoon araw-araw. Juan 3:16

