
Elisa ja Kirves (2.Kun.6:1-7) 

 

PT=Päätotuus: Tule hädässä Herran luo 

 

Johdanto: Lähetystyöntekijät hädässä. Puun hakkaaminen, kirveen käyttö. 

 

Kulku 

1.Elisa oli Jumalan profeetta ja hänellä oli oppilaita 

 - Mikä on profeetta? Hän sai Jumalalta Sanan opetettavaksi 

 * Tänään meillä on Raamattu, MUTTA Jumala voi silti puhua meille 

 > Rukoile ja ole hiljaisuudessa ja lue Raamattua, kuuntele opetusta 

 

2. Huone kävi pieneksi, kun oppilaita oli paljon 

 ? Jos tunnet viisaan ihmisen, kuunteletko häntä mielellään?? >vrt.Jumala 

- Oppilaat keksivät itse, että voidaan rakentaa isompi huone 

* Jos huomaat, että opettaja tarvitsee apua vaikka kirjojen jakamiseen!! 

 

3. Pyydettiin lupa lähteä puunhakkuuseen Jordanille 

 * Meidän kannattaa kanssa rukoilla Jumalalta johdatusta elämään 

 - Elisa pyydettiin mukaan ja hän lähti 

 

4. Puita hakattiin ja sattui onnettomuus, kirves lensi veteen 

- Jos kirves on huonosti kiinnitetty varteen, se voi irrota 

? Mistä kirves on tehty? Rauta uppoaa pohjaan 

  

5. Oppilas huutaa heti apua Elisalta 

 - Jordan on suuri joki ja virta on kova, ei voi mennä kahlailemaan 

- Kirves oli vielä lainattu 

- Elisa kuulee ja tulee auttamaan 

* Jumala kuulee myös meidän avunhuudot. Jumala kuulee KAIKEN!! 

* Pyydä Jumalalta apua, juttele Hänelle, ole Hänen kanssaan. 

 

6. Elisa kysyy, mihin kirves oli pudonnut 

- Oppilaan oli itse oltava mukana Jumalan ihmeessä, eikä itkettävä vain 

 

7. Elisa heittää siihen kohtaan puun oksan 

- Kirves nousee pintaan 

  

8. Elisa käskee oppilaan nostaa kirveen ylös 

 - Oppilas tottelee ja kirves saadaan takaisin 

* Jos me yritämme kelvata Jumalalle omin teoin, meille käy saman lailla, 

että tekojen kirves lentää Jordaniin. Tarvitsemme Jumalan apua! 

* Ilman Jumalaa olemme kuin joen mutapohjassa oleva kirves, hyödytön. 

Jumalan apu on Jeesus, joka kuoli naulattuna puuhun, jotta me saamme 

elää! 

 

KYS. Miksi oppilaat kuuntelivat Elisaa? Hän opetti Jumalan tahtoa 

 Miten Elisa pystyi nostamaan kirveen pintaan? Jumala nosti 

Miten me voimme pelastua Jumalan käyttöön? Kuuntelemalla ja 

uskomalla Häntä 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

Profeetta 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Elisa ja Kirves (2.Kun.6:1-7) 

 

Mitä Herra teki? 

Opetti Elisan kautta itsestään. Auttoi hätään joutunutta. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Herra kuulee pienetkin pyynnöt. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Luottamusta Jumalaan, Hänelle voimme viedä kaikki asiamme. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Oliko kirveen kiinnitys varteen tarkastettu? Huolehdi, ettet itse lankea, mutta jos 

lankeat mene heti Herran luo. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Kirves ja varsi 

Totuuksia 

 

PT=Päätotuus: Olla 

Herran käytössä ja 

suojeluksessa 

 

  

 

 

2. Kun. 6 

1. Elisa saa kirveen nousemaan veden pinnalle  

 

Profeetanoppilaat sanoivat Elisalle: "Huone, jossa me kuuntelemme opetustasi, on meille liian ahdas.  

2. Tahtoisimme siksi mennä Jordanille ja tuoda kukin sieltä yhden hirren. Niistä saisimme tehdyksi 

huoneen, johon mahdumme istumaan." "Menkää vain", Elisa sanoi.  

3. Eräs oppilas kysyi: "Etkö sinäkin lähtisi palvelijoittesi mukaan?" "Minä tulen", hän vastasi.  

4. Hän lähti heidän mukaansa, ja he menivät Jordanille ja alkoivat kaataa puita.  

5. Puunkaadossa eräältä oppilaalta lensi kirves varrestaan veteen. "Voi, herrani", hän huusi, "se oli 

vielä lainattu!"  

6. Silloin Jumalan mies kysyi: "Mihin se putosi?" Oppilas näytti hänelle paikan. Elisa katkaisi oksan ja 

heitti sen siihen kohtaan, ja kirves nousi pinnalle kellumaan.  

7. "Ota se ylös", Elisa sanoi. Oppilas ojensi kätensä ja otti sen vedestä. 


