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Sabanı sürmek için yeterince öküz yoktu.  Bir tane 
daha gerekiyordu.  Bu Elişa adındaki genç çiftçiyi 
durduramadı!            Kendisini kaybolan öküzün 

yerine koyarak basitçe 
öküzlerle aynı boyundurağa 

koydu.  Güçlü, akıllı ve 
çalışkan bir 

adamdı.



Elişa sabanı çekerken, 
Tanrı’nın peygamberi İlyas 
oraya geldi ve onu çağırdı. 
Genç adam Tanrı’nın 

hizmetkarı olmak için 
tarlasını bıraktı.  Bir gün, 
Tanrı bir kasırganın içinde 
İlyas’ı göğe aldı.  Şimdi Elişa 

Tanrı’nın İsraile 

peygamberiydi.



İlyas gitmiş olduğu için 
Elişa üzgün olmasına 
rağmen, kendisine İlyas’ın 
ki gibi bir güç vermesi 
için Tanrı’ya dua etti.



Elişa İlyas’ın pelerinini aldı 
ve İlyas’ın yapmış olduğu gibi 
ırmağın akan sularına vurdu.  
Su ikiye bölündü!  Şimdi Elişa 
Tanrı’nın kendisiyle olduğunu 

biliyordu.



Elişa Beytel 
isminde bir 
kasabaya giderken, 
bazı çocuklar onunla 
dalga geçtiler, ona 
“Defol, kelkafalı!” 
diye bağırdılar. 
Elişa’nın Tanrı’nın 
hizmetkarı olmasına 
aldırmadılar.  Onlara 
şok eden bir şey 
oldu.  Ormandan 
çıkan iki dişi ayı 
çocuklardan kırk 
ikisini parçaladı. 



Bir gün Elişa 
borç aldığı 
bir parayı 
ödeyememiş 
dul bir kadınla 
tanıştı.  
Parasını geri 
almak için, 
alacaklı dulun 
iki oğlunu 
köle olarak 
alacaktı.



“Git, bütün 
komşularından 
kaplar ödünç al 
... boş kaplar,” 
dedi Elişa.  
Tanrı o bayan 
için çok güzel 
bir şey 
yapacaktı.



Dulun evde sadece küçük bir kavanoz dolusu yağı 
vardı.  Fakat o küçük kavanozdan bütün bu kapları 
dolduracak kadar koydu!  Eğer o günlerde banyo 
küvetleri olsaydı, Tanrı’nın onları da dolduracağını 
düşünüyor musunuz?  
Dul yağı sattı ve 
oğullarını kurtardı. 



Başka bir bayan ve kocası eğer 
Elişa oradan geçerse kalabilmesi 
için onun için özel bir 
oda hazırladılar.  
Odaya bir 
yatak, masa, 
sandalye, 
ve bir kandil 
koydular.  O 
oda daima 
Elişa için 
hazırdı. 



Elişa bu çiftin bu nezaketini nasıl geri 
ödeyebileceğini düşünüyordu.  Çocukları olmadığını 
öğrendiğinde, bayanın zorla inanabileceği birşey 
söyledi.  “Gelecek yıl bu zaman kucağında bir 
oğlun olacak.”  
Gerçekten, 
bir yıl sonra, 
bebek 
doğmuştu. 



Birkaç sene sonra aynı çocuk babasıyla birlikte 
tarladaydı.  “Başım, başım,” diye ağladı çocuk. 
Çocuğu annesine götürdüklerinde, çocuk öğlene 
kadar annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü.



Annesi çocuğu Elişa’nın odasındaki yatağa yatırdı. 
Kim ona yardım edebilir diye düşünüyorsunuz? 



Elişa mı dediniz?  Doğru!  Eşeğe palan vurdu ve 
son sürat onu bulmaya gitti.  Elişa onun evine geldi, 
tek başına yukarıya çıktı ve RAB’be dua etti.  Tanrı 
çocuğu yaşama geri döndürdü.  Elişa bayanı çağırdı 
ve ona, “Al oğlunu”                  dedi.  Ne kadar mutlu
olmuş olmalı!



Aram ülkesinin yakınında 
Naaman adında bir ordu 
komutanı vardı.  Cesur ve 
güçlüydü, fakat cüzam 
denilen kötü bir deri 
hastalığı vardı. 



Naaman’ın karısının 
İsrail’den tutsak alınmış 
küçük köle bir kızı vardı. 
Bu küçük kız, “Keşke 
Naaman İsrail’deki 
peygamberin 
yanına gitse!  
Peygamber 
onu deri 
hastalığından 
kurtarırdı.”



Naaman peygamberi görmek için hemen yola çıktı. 
Hediye olarak yanına gümüş, altın, ve güzel 
kıyafetler aldı. 



Elişa’nın hizmetkarı 
dışarı çıktı ve, “Git, 
Şeria Irmağı’nda 
yedi kez yıkan ve 
temiz olacaksın” 
dedi.  Naaman çok 
öfkeliydi.  Kendi 
ülkesi, Asur’un 
temiz, taze 
ırmaklarında 
yıkanamaz mıydı? 
Kızgınlıkla, döndü 
ve eve doğru gitti. 



İyi ki, 
Naaman’ın 
uşağı onunla 
peygamber’in 
buyruğuna 
uyması 
konusunda 
konuştu.  
Böylece Naaman 
aşağı indi ve 
Şeria Irmağı’na 
yedi kez daldı. 



Ve cüzamlı 
Naaman 
iyileşmişti!  
Sonra Naaman 
kendisini 
cüzamdan 
kurtaran 
RAB’be, Elişa’nın 
Tanrısına, doğru 
Tanrı’ya tapındı. 



Tanrı öldükten sonra bile 
Elişa’yı kullandı. Bir gün, 
bir adamı uzun     zaman 
önce Elişa’yı gömmüş 
oldukları mezara gömdüler.  
Adamın ölü bedeni 
peygamberin kemiklerine  

dokununca, adam dirildi   
ve ayağa kalktı.   
Gerçekten, Tanrı sadık    
hizmetkarı,Elişa 

aracılığıyla büyük gücünü 
gösterdi. 



“Elişa, Mucizeler Adamı”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

2 Krallar 2-13

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

