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Sabanı sürmek
için yeterince öküz
yoktu. Bir tane daha
gerekiyordu. Bu
Eliüa adındaki genç
çiftçiyi durduramadı!

Kendisini kaybolan öküzün
yerine koyarak basitçe
öküzlerle aynı boyunduraùa
koydu. Güçlü, akıllı ve
çalıükan bir adamdı.

1

2

Eliüa sabanı
çekerken, Tanrı’nın
peygamberi úlyas
oraya geldi ve onu
çaùırdı.

Genç adam Tanrı’nın
hizmetkarı olmak için
tarlasını bıraktı. Bir
gün, Tanrı bir kasırganın
içinde úlyas’ı göùe aldı.
ûimdi Eliüa Tanrı’nın
úsraile peygamberiydi.
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úlyas gitmiü olduùu için
Eliüa üzgün olmasına
raùmen, kendisine úlyas’ın
ki gibi bir güç vermesi için
Tanrı’ya dua etti.

Eliüa úlyas’ın pelerinini
aldı ve úlyas’ın yapmıü
olduùu gibi ırmaùın akan
sularına vurdu. Su ikiye
bölündü!

ûimdi Eliüa
Tanrı’nın kendisiyle
olduùunu biliyordu.
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Eliüa Beytel isminde
bir kasabaya
giderken, bazı
çocuklar onunla
dalga geçtiler, ona
“Defol, kelkafalı!”
diye baùırdılar.
Eliüa’nın Tanrı’nın
hizmetkarı olmasına
aldırmadılar. Onlara
üok eden bir üey
oldu. Ormandan
çıkan iki diüi ayı
çocuklardan kırk
ikisini parçaladı.
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Bir gün Eliüa borç aldıùı bir parayı ödeyememiü dul
bir kadınla tanıütı. Parasını geri almak için, alacaklı
dulun iki oùlunu köle
olarak alacaktı. “Git,
bütün
komüularından
kaplar ödünç
al........boü kaplar,”
dedi Eliüa. Tanrı o
bayan için çok
güzel bir üey
yapacaktı.
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Baüka bir bayan ve kocası eùer
Eliüa oradan geçerse kalabilmesi
için onun için özel bir
oda hazırladılar.
Odaya bir
yatak, masa,
sandalye,
ve bir kandil
koydular. O
oda daima Eliüa
için hazırdı.

Dulun evde sadece küçük bir kavanoz dolusu yaùı
vardı. Fakat o küçük kavanozdan bütün bu kapları
dolduracak kadar koydu! Eùer o günlerde banyo
küvetleri olsaydı, Tanrı’nın onları da dolduracaùını
düüünüyor musunuz?
Dul yaùı sattı
ve oùullarını
kurtardı.
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Birkaç sene sonra aynı çocuk babasıyla birlikte
tarladaydı. “Baüım, baüım,” diye aùladı çocuk.
Çocuùu annesine götürdüklerinde, çocuk öùlene
kadar annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü.

Eliüa bu çiftin bu nezaketini nasıl geri
ödeyebileceùini düüünüyordu. Çocukları olmadıùını
öùrendiùinde, bayanın zorla inanabileceùi birüey
söyledi. “Gelecek yıl bu zaman kucaùında bir oùlun
olacak.” Gerçekten, bir
yıl sonra, bebek
doùmuütu.
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Eliüa mı dediniz? Doùru! Eüeùe palan vurdu ve son
sürat onu bulmaya gitti. Eliüa onun evine geldi, tek
baüına yukarıya çıktı ve RAB’be dua etti.

Annesi çocuùu Eliüa’nın odasındaki yataùa yatırdı.
Kim ona yardım edebilir diye düüünüyorsunuz?
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Aram ülkesinin
yakınında Naaman
adında bir ordu
komutanı vardı.
Cesur ve güçlüydü,
fakat cüzam
denilen kötü bir
deri hastalıùı
vardı.

Tanrı çocuùu yaüama geri döndürdü. Eliüa bayanı
çaùırdı ve ona, “Al oùlunu” dedi. Ne kadar mutlu
olmuü olmalı!
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Naaman peygamberi görmek için hemen yola çıktı.
Hediye olarak yanına gümüü, altın, ve güzel
kıyafetler aldı.

Naaman’ın karısının
úsrail’den tutsak
alınmıü küçük köle
bir kızı vardı. Bu
küçük kız, “Keüke
Naaman úsrail’deki
peygamberin yanına
gitse! Peygamber
onu deri
hastalıùından
kurtarırdı.”
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Eliüa’nın
hizmetkarı dıüarı
çıktı ve, “Git,
ûeria Irmaùı’nda
yedi kez yıkan ve
temiz olacaksın”
dedi. Naaman
çok öfkeliydi.
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Kendi ülkesi,
Asur’un temiz,
taze ırmaklarında
yıkanamaz mıydı?
Kızgınlıkla, döndü
ve eve doùru
gitti.

20

úyi ki, Naaman’ın
uüaùı onunla
peygamber’in
buyruùuna uyması
konusunda
konuütu. Böylece
Naaman aüaùı indi
ve ûeria
Irmaùı’na yedi
kez daldı.

Ve cüzamlı
Naaman
iyileümiüti! Sonra
Naaman kendisini
cüzamdan
kurtaran RAB’be,
Eliüa’nın
Tanrısına, doùru
Tanrı’ya tapındı.
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Tanrı öldükten
sonra bile Eliüa’yı
kullandı. Bir gün,
bir adamı uzun
zaman önce
Eliüa’yı gömmüü
oldukları mezara
gömdüler.
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Adamın ölü bedeni
peygamberin
kemiklerine
dokununca, adam
dirildi ve ayaùa
kalktı. Gerçekten,
Tanrı sadık
hizmetkarı, Eliüa
aracılıùıyla büyük
gücünü gösterdi.
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“Eliüa, Mucizeler Adamı”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
Hikaye
2 Krallar 2-13

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

