Ang Banga ng Langis
2 Hari 4:1-7
akita ni Eliseo na ang babaeng balo ay nagdadalamhati. Nagpatirapa ito sa
mga paa ng matandang propeta at humikbi, “Ang pinagkakautangan ko ay
darating para kunin ang aking dalawang anak na lalaki upang maging
kanyang alipin!” Ang asawa ng babae ay namatay nang hindi inaasahan at iniwan
siyang may malaking pagkakautang. Sa kapanahunan ng Biblia, ang may pautang
ay may karapatang kunin ang mga ari-arian at kahit ang mga anak ay maaaring
maging kabayaran kung ang pamilya ay hindi makababayad sa inutang. (Job 24:9)
“Anong mayroon ka sa iyong tahanan?” ang tanong
ni Eliseo sa nababatisang ina.
“Wala po akong anoman maliban sa banga
ng langis. Unti-unti niyang ibinibigay ang kanyang
mga kasangkapan–at mahahalagang mga bagay sa
malupit na pinagkakautangan hanggang sa wala nang
natira kundi ang kanyang dalawang anak at banga
ng langis. Ang langis ng Olibo ay itinuturing na
pinakamahalagang sangkap. Ito ay ginagamit sa
ilawan, pagpapainit, pagluluto at pagpapagaling.
Sinabi ni Eliseo sa balo at kanyang mga anak na
manghiram ng mga bakanteng banga sa kanhlang
kapitbahay. Daihin nila ito sa bahay at isara ang pinto
at lagyan ng langis ang mga bakanteng lalagyan.
Ginawa nila ang iniutos ni Eliseo, at may nangyaring
kahangahangang himala. Ang langis sa maliit na
lalagyan ay patuloy na umaagos hanggang sa mapuno
ang lahat ng lalagyan na nasa kanilang tahanan.
“Ano ang ating gagawin?” ang tanong ng babaeng
balo sa propeta.
“lpagbili mo ang langis, at bayaran mo ang iyong pagkakautang, at ikaw at ang
iyong mga anak ay mabubuhay sa nalalabing langis. Ang babaeng balo ay iniwan
si Eliseo na malaya at nagagalak dahil sa himala ng langis.
Nais ng Panginoon na ikaw ay lumaya rin sa malupit na pinagkakautangang si
Satanas. Ang himala ay mangyayari kung pupunan Niya ang lyong mga tapayan
upang umagos ang Kanyang langis.
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