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ELISASTA  TULEE  PROFEETTA  ELIAN  SEURAAJA

”Enkeli kosketti häntä ja sanoi: "Nouse ja syö."

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Nyt Elisa pakeni Aahabin vaimon, Iisebelin, kostoa ensin Juudan puolelle ja 
sieltä edelleen Hoorebin eli Siinain vuorelle. Hooreb on joko sama kuin 
Siinain vuori tai joku sen huippu tai osa sitä.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jatkoa edelliselle kertomukselle. Elia oli juuri voittanut ja tappanut kaikki 
baalin profeetat. 

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Israelin kuningas, Ahab ja hänen vaimonsa, Iisebel, joka uhosi kostoa baalin 
profeettojen kuolemasta ja lupasi tappaa Elian.
Profeetta Elia
Elisa, Saafatin poika, Aabel-Meholasta. Huomaa, että Elisa on mies, vaikka 
meillä nimi onkin naisen nimi. Hänestä tulee Elian seuraaja. ”Hänen 
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kotipaikkansa sijaitsi Jordanin varrella, Isaskarin alueella, ja pohjoisessa 
valtakunnassa hän toimi profeettana kuningas Ahabin, Ahasjan, Jooramin, 
Jeehun, Jooahaan ja Jooaan aikana, toisin sanoen 700-luvulla eKr. Alun perin 
Elisa oli maanviljelijä, ja hän oli kyntämässä, kun Elia tuli hänen luokseen ja 
Herran käskystä voiteli hänet seuraajakseen.” Lähde DigiIRT.

d) Vieraat termit
Kinsteripensas on Lähi-idän erämaa-alueilla varsin yleisenä kasvava pensas.
Sen tiheä oksisto suojaa auringon poltteelta.
Vaippa oli viitta.

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Kun. 19. luku

Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli 
tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja
käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna 
tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty." 

Enkeli vahvistaa Eliaa pakomatkalla
Kun Elia näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli
Beersebaan, joka on Juudan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni 
itse erämaahan päivänmatkan päähän. Elia tuli ja istuutui kinsteripensaan 
juureen. Hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: "Jo riittää, Herra; ota minun 
henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi." Elia paneutui maata ja nukkui 
kinsteripensaan juurelle. 

Enkeli kosketti häntä ja sanoi: "Nouse ja syö." Kun Elia katsahti, niin hänen 
päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia. 
Niin Elia söi ja joi ja paneutui jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti 
häntä vielä toisen kerran ja sanoi: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka 
sinulle liian pitkäksi." Niin Elia nousi ja söi ja joi. Hän kulki sen ruuan 
voimalla neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, 
Hoorebille, asti. 

Siellä Elia meni luolaan ja oli siinä yötä. Herran sana tuli hänelle: 
Herra: "Mitä sinä täällä teet, Elia?" 
Elia: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä 

israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja 
tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta 
minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen." 
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Herra: "Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen." 
Katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki 
kalliot, kävi Herran edellä; mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen 
tuli maanjäristys; mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen 
jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen 
tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos 
ja asettui luolan suulle. Hänelle puhui ääni ja sanoi: 

Herra: "Mitä sinä täällä teet, Elia?" 
Elia: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä 

israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja 
tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta 
minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen." 

Herra: "Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja 
voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Voitele Jeehu, Nimsin poika, Israelin 
kuninkaaksi. Voitele sijaasi profeetaksi Elisa, Saafatin poika, Aabel-Meholasta. 
On tapahtuva näin: joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jeehu, ja joka 
välttää Jeehun miekan, sen surmaa Elisa. Mutta minä jätän jäljelle Israeliin 
seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki 
suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet." 

Niin Elia lähti sieltä ja kohtasi Elisan, kun tämä oli kyntämässä. Kaksitoista 
härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi kahdettatoista. Kulkiessaan 
hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin Elisa jätti härät, 
riensi Elian jälkeen ja sanoi: "Salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni; 
sitten minä seuraan sinua." Elia sanoi hänelle: "Mene, mutta tule takaisin; 
tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt." Niin Elisa meni hänen luotaan 
takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen, ja härkäin ikeellä hän keitti lihat; ne 
hän antoi väelle, ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Myrsky, maanjäristys ja tuli kuvaavat lakia, hiljainen tuulen hyminä 
evankeliumia.

Elisa ymmärsi heti, mitä merkitsee se, että Elia heitti vaippansa hänen 
päälleen. Sitä ei tarvinnut Elisalle selittää. Elisasta tulisi Elian seuraaja.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Hoorebin vuorella Jumala oli kutsunut Mooseksen puhuen hänelle palavasta 
pensaasta. Siinain vuorella Jumala oli antanut Moosekselle laintaulut.
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Enkelit vahvistivat Jeesusta, kun Hän rukoili Getsemanessa ja silloin, kun 
perkele koetteli Häntä erämaassa, jolloin Jeesus oli paastonnut myös 40 päivää 
ja 40 yötä. Jaakob sai vahvistusta matkallaan, kun hän näki unessa 
enkeliparven kulkevan tikapuita pitkin ylös ja alas taivaan ja maan välillä.
Tässä enkeli vahvisti Eliaa.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Eivätkö he kaikki (enkelit) ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä 
niitä varten, jotka saavat autuuden periä?” Hepr. 1:14.

6. Lauluehdotus

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vierellä käy.
Vaan ihana enkeli vierellä käy.

On pimeä korpi ja kivinen tie.
Ja usein se käytävä liukaskin lie.
Oi pianhan lapsonen langeta vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
Jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Ja syntikin mustia verkkoja vaan
on laajalle laskenut korpehen maan.
Niin pianhan niihinkin tarttua vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
Jos käsi ei enkelin kädessä ois. 

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
Oi, laps' ethän milloinkaan ottaakaan vois
sä kättäsi enkelin kädestä pois.
Sä kättäsi enkelin kädestä pois.

Sanat Immi Hellen

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioon otettavaa
Apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessään: ”Ei Jumala ole hyljännyt 
kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu 
sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:  
"Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja 
minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? Mutta mitä 
sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta 
miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." Samoin on nyt tänäkin 
aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Mutta jos valinta on 
armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.” 
Room. 11:2-6.
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