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Nem volt elég jószág, hogy az ekét húzza. Még 
egyre lett volna szükség. Ez nem zavarta Elizeust, a 
fiatal földművest. Saját magát fogta be az ökrök 
mellé. Ehhez erős embernek kellett 

lennie és szívósnak a
munkához. 



Éppen szántott Elizeus, 
amikor Illés, Isten 
prófétája odajött hozzá 
és magával hívta. A 
fiatalember tüstént 
otthagyta a földecskéjét, 
hogy Isten szolgálatába 
álljon.



Egyik nap Isten 
magához ragadta 
Illést egy forgó szél 
kíséretében. Ettől 
kezdve Elizeus lett 
Isten prófétája. 



Jóllehet Elizeus szomorú
volt, hogy Illés eltávozott,
kérte Istent, hogy 
ugyanolyan hatalommal 
ruházza fel, mint 
Illést előtte.



Elizeus fogta 
Illés palástját és 
megérintette vele a 
Jordán folyó vízét, ahogy 
ezt tőle látta. Ekkor a 
folyó kettévált előtte ! 

Elizeus most már 
tudta, hogy Isten 
vele van.



Egyszer Elizeus Bétel 
városa felé tartott, 
amikor gyerekek 
kezdték csúfolni : 
"Menj csak, te 
kopasz !" Mit se 
törődtek azzal, hogy 
ő Isten szolgája. 
Ám egyszer csak 
rettenetes dolog 
történt. Két medve 
támadt rájuk az 
erdőből és
negyvenkettőt 
széttépett közülük. 



Egy másik nap
Elizeus egy 
özveggyel 
találkozott, aki 
nem tudta a 
hitelezőjét tovább 
fizetni. Hogy 
visszakapja
a pénzét, a
hitelező arra
készült, hogy az 
özvegyasszony
két fiát magához 
veszi 
rabszolgának.



"Menj és kérd
el az összes
üres edényt a 
szomszédoktól"
– mondta neki
Elizeus. Isten
csodálatos
dolgot kívánt
véghezvinni
ennek az
asszonynak
a számára.



Az özvegyasszony csak egy 
kis korsó olajat tartott 
otthon. De ebből a kis 
korsóból tele tudta tölteni 
az összes kölcsönkért üres 
edényt ! Ha abban az 
időben már létezett volna 
fürdőkád, és nekik is lett 
volna, vajon Isten még 
azt is teletöltötte 
volna ? Az özvegy 
eladta az olajat és 
ezzel megmentette 
a fiait.



Egy másik asszony a férjével 
berendeztek egy szobát a 
házukban Elizeusnak, 
hogy legyen hol 
meghúzódnia 
az átutazásai 
során. A 
helyiségben 
egy ágy volt, 
egy asztal 
székkel és rajta 
gyertyatartó. 
A szoba mindig 
készen várta Elizeust.



Elizeus nem is tudta hogyan köszönje meg a család 
kedvességét. Amikor megtudta, hogy még 
gyermektelenek, egy nehezen hihető dolgot 
mondott az asszonynak. 
"Ilyentájt jövőre te 
egy fiút fogsz 
a karjaidban 
ringatni." 
Egy évre 
rá a baba 
megszületett.



Néhány évvel később ez a gyermek az apjával 
játszott a mezőn. Egyszer csak a fejéhez kapott : 
"Jaj, a fejem ! A fejem!" A fiúcskát gyorsan 
hazavitték az anyjához, aki az ölében babusgatta, 
de csak délig, mert a gyermek utána meghalt.



Az anya az Elizeus szobájában lévő ágyra terítette 
ki a gyermeket. Mit gondoltok ki tudott segíteni 
rajta ?



Elizeus ? Pontosan ! Az asszony felnyergelte a 
szamarát és amilyen gyorsan csak tudott, elment 
Elizeusért a hegyekbe. Hazaérve, Elizeus felment 
az emeleti szobába, egyedül, és könyörögni
kezdett ISTENHEZ.



A Mindenható visszahozta a gyermeket az életbe. 
Elizeus rögtön szólt az asszonynak : "Vidd a fiad !" 
Mennyire boldog lehetett !



A közeli Szíria területén 
élt Námán, a sereg vezére.
Bátor volt és erős, de egy 
irtózatos bőrbetegségben 
szenvedett, leprás volt. 



Námán feleségének volt egy 
kis rabszolgája, akit még 
Izráelből hurcoltak ide. 
Ez a leányka beszélt nekik 
Elizeusról : "Ha Námán 
felkeresné azt a prófétát, 
aki Szamáriában lakik, 
ő biztosan ki tudná 
gyógyítani a leprából."



Námán tüstént felkerekedett, hogy a prófétához 
menjen. Pénzt vett magához, aranyat és szép 
ruhákat ajándékképpen.



Elizeus szolgája jött 
ki elé és azt mondta : 
"Mosakodj meg 
hétszer a Jordán 
folyó vizében és 
megtisztulsz." 
Námán dühös lett.



Talán nem tudott 
volna megmosakodni 
a szülőföldje, 
Szíria tiszta friss 
folyóvizeiben ? 
Dühében 
visszafordult 
és hazafelé 
indult. 



Námán 
szerencséjére, 
a szolgái azt 
tanácsolták neki, 
hogy vesse magát 
alá Elizeus
parancsának. 
Ekkor Námán 
visszatért és 
megmártózott 
hétszer a 
Jordán folyóban.



És Námán, 
a leprás 
meggyógyult ! 
Ezt követően 
Námán imádni 
kezdte az igaz 
Istent, Elizeus 
Istenét, a 
Mindenhatót, 
aki kigyógyította 
a leprából.



Isten még a halála 
után is felhasználta 
Elizeust. Egyik nap 
egy olyan sírba 
temettek el valakit, 
amelyet azon a 
helyen ástak, ahol 
egykoron Elizeust 
helyezték örök 
nyugalomra. Amikor 
a holttest a próféta 
csontjaihoz ért, 
visszatért belé 
az élet és a saját 
lábán került elő. 



Elizeus, a csodatévő

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

2 Királyok 2-13

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen
Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 

minden nap !  János 3 : 16
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