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Ei leidunud piisavalt härgi et vedada sahi.  Üks veel 
vajati.  See ei takistanud noor põllumajandustootjat 
nimega  Eliisa!  Ta    lihtsalt pani ennast koos 
härjiga, võttes         selle kadunud ühe koha.  Ta pidi               

olema tugev, tark töökas mees.
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Teine daam ja tema 
abikaasa tegid spetsiaalse 
ruumi oma kodus nii et  
Eliisa võiks elada 
seal, kui ta 
tuli.  Toas 
nad panid 
voodi, laua, 
tooli, ja 
lampi.  See 
tuba oli alati 
reserveeritud 
Eliisale. 

Ühel päeval Eliisa kohtus lese, kes võlgnes raha, mida 
ta ei suutnud tagasi maksta.  Et saada oma raha,
tema võlausaldajad                kavatsesid võtta
lesknaise kaks                                poega orjadeks.
"Mine, laena                                   nõusi kõige oma
naabridest…                                   tühjad  nõud,"              

Eliisa ütles.
Jumal oli                       
kavatsenud
tegema midagi                
suurepärast
selle daamile. 

Kuigi Eliisa oli kurb, sest Eelija 
oli läinud, ta palvetas Jumalale et 
Ta annaks talle volitused nagu 
Eelijal oli.  Eliisa võttis Eelija   

mantli, ja lõi jõe voolava vett 
nagu Eelija oli  teinud.  

Vesi jagastas!
Nüüd Eliisa
teadis et Jumal
oli temaga. 

Lesel oli ainult üks väike 
purk õlit majas.  Aga 
sellest väiksest purgist 
ta valas piisavalt õli, et 
täita kõiki neid nõusi!  
Kui neil oleks  olnud 
vanne neil päevil, kas 
sa arvad et Jumal 
oleks täidenud neid 
ka?  Lesk müüs õlit 
ja päästis oma poegi. 

Kui Eliisa läks linna
nimega Betel mõned 
noortekambad pilkasid
teda, kutsusid "Mine,
te paljaspea!" Nad ei 
hoolinud et Eliisa
oli Jumala teener.
Šokeeriv asi nendega 
juhtus.  Kaks naissoost 
karud tulid metsast
välja ja hävitasid 
nelikümmend
kaks noori. 

Kuna Eliisa oli kündimas,
Jumala prohvet Eelija tuli
ja kutsus teda.  Noormees 
lahkus oma talust et olla
Jumala teener.  Ühel päeval, 
Jumal võttis Eelijat üles 
taevasse tuulispaskis.  Nüüd 
Eliisa oli Jumala prohvet      

Iisraelile. 
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Naaman tasaarvestas korraga 
näha prohvetit.  Ta võttis 
hõbedat, kulda ja ilusaid 
riideid kingituseks. 

Lähedalasuval maal Süürias 
elas maaväe ülem nimega 
Naaman.  Ta oli vapper ja 
tugev, kuid tal oli kohutav 
nahahaigus nimega 
pidalitõbi. 

Mõned aastad hiljem see sama laps oli väljal koos 
oma isaga.  "Mu pea, mu pea," poiss karjus.  Kui 
nad tõid poisi emale, ta istus tema põlvil kuni 
keskpäevani ja siis suri.  Ema pani poissi voodise 
Eliisa tuppa.  Kes teie arvate et võiks aidata teda? 

Naamani naisel oli väike 
slaavlane tüdruk, kes oli 
tabatud Iisraelist.  See 
väike tüdruk ütles: "Kui 
vaid Naaman oleks koos 
prohvetiga, kes on 
Iisraelis!  Siis ta 
tervendaks teda 
oma pidalitõvest." 

Kas sa ütlesid Eliisa?  See on õigus!  Ta saduldas 
eesli ja läks täishoos teda leidma.  Eliisa tuli tema 
maija ja läks ülakorrusele üksi ning palus Issandat.  
Jumal tõi poissi tagasi elule.  Eliisa kutsus daami ja 
ütles:  "Võtke teie poja.         "  Kui õnnelik ta võis
olla! 

Eliisa mõtles, kuidas ta saaks tagasi maksta selle 
paari headust.  Kui ta leidis et neil ei olnud lapsi, 
ütles ta midagi daamile mis ta vaevalt sai uskuda.  
"Selle ajal järgmisel aastal, siis 
saad haarata poega."  
Muidugi piisavalt, 
aasta hiljem, 
beebi sündis. 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16

Eliisa, Mees kes tegi Imetegusid 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

2 Kunniga Raamat 2 - 13

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130

õnneks Naamani 
sulased rääkisid temale 
et täiuslikult kuulda 
Eliisa käsule.  Nii   

Naaman läks alla ja 
kastis Jordaani seitse
korda.  Ja Naaman
Pidalitõbinest oli 
tervenud!  Siis
Naaman kummardas
tõelise Jumalale, Eliisa 
Jumal, Jumal, kes oli
terveks teinud teda

pidalitõbist.
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Lõpp

Jumal kasutas oma
sulase Eliisat isegi
pärast kui ta suri.  Ühel 
päeval üks mees maeti 
koopasse, kus Eliisa oli 
maetud juba ammu enne.
Kui mehe surnukeha 
puudutas prohveti
luid, mees taastus
ning seisis oma jalal.
Tõesti, Jumal näitas
oma suure väe läbi ta
ustava sulase, Eliisa. 

Eliisa teener tuli välja   
ja ütles: "Mine ja pese  
Jordaani jões seitse 
korda ja siis te olete
puhas."  Naaman oli 
maruvihane. Kas ta ei 
saanud pesta omas 
puhas värskes jões 
omal maal, Süürias?
Vihaselt, ta pöördus  
ja suundus kodu poole. 
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