
Єлісей -
чудотворець

Біблія для дітей
представляє



Написано: Edward Hughes
Ілюстровано: Lazarus; Alastair Paterson

Адаптовано: Ruth Klassen
Перекладено: Boris Trachenko

Видано: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.
Ліцензія: Ви маєте право копіювати або друкувати це оповідання, 

якщо копія не призначена для продажу.



Не вистачало одного вола, щоб тягнути плуга.  Це не 
зупинило молодого    фермера на ім’я Єлисей!  Він 
просто приєднався    до волової запряги, заступивши 

порожнє місце.  Певно, він був 
дужий, розумний і 
працьовитий чоловік.



Коли Єлисей орав,
прийшов Божий пророк Ілля
і покликав його. Молодий
чоловік залишив своє
господарство, щоб бути Божим

слугою. Одного дня Бог забрав
Іллю у небо на вогняному возі.
Тепер Єлисей став Божим

пророком Ізраїля.



Хоч Єлисей журився, що Іллі вже
не було, але він молився до Бога, 
щоб Він дав Єлисею таку ж силу,

яку мав Ілля.  Єлисей підняв 
Іллевого плаща і вдарив ним
по воді у річному 

потоці, як це робив
Ілля.  Вода 
розділилася!  Тепер
Єлисей знав, що          
Бог з        ним.



Коли Єлисей 
проходив містом 
званим Бет-Ел, 
якісь хлопці 
насміхалися  
над ним, 
вигукуючи: 
“Ходи, лисий!”. 
З ними сталася 
жахлива річ.  
Дві ведмедиці 
вийшли з лісу і 
розірвали сорок 
два хлопці.



Одного дня Єлисей зустрів вдову, що заборгувала 
гроші, яких не могла відплатити.  Аби отримати 
свою відплату,                               її позичальник 

збирався зробити 
двох вдовиних
синів своїми
рабами.  “Іди, 

позич собі 
настороні посуд
від усіх сусідок 

твоїх, посуд 
порожній”, - сказав 

Ілля.  Того дня Бог 
збирався зробити чудо.



Вдова мала у домі лише 
мале горня олії. Але із 
того малого горняти 
вона вилила досить 
масла, аби наповнини 
усі ті глеки! Якби у ті 
часи вони мали ванни, 
чи ви  гадаєте, Бог не 
наповнив би й їх?



Інша жінка та її 
чоловік приготували 
спеціальну кімнату у 
своєму домі, щоб Ілля 
міг там жити щоразу, 
коли приїзжав. 
У цю кімнату 
вони послали 
ліжко, поставили 
стола, стільця і 
свічника. 
Та кімната була 
завжди готова для 
Єлисея.



Єлисей міркував, як йому 
відплатити за доброту цього 
подружжя. Коли він дізнався, 
що вони не мали дітей, він 
сказав таке, чому жінка не
могла повірити: 
“На цей 
означений час, 
за рік, ти 
обійматимеш 
сина!” Певно, 
що через рік 
дитина народилася.



Кількома роками пізніше ця дитина була у полі з 
батьком. “Голова моя, голова моя!” – вигукнув 
хлопець. Коли його принесли до матері, він сидів у 
неї на колінах до полудня, а потім помер. Мати 
поклала хлопця на ліжко у Єлисеєвій кімнаті. Хто б 
ви думали міг їй 
допомогти?



Ви сказали Єлисей? Правильно! Вона сіла на осла і 
якомога швидше поїхала його шукати. Єлисей 
прийшов до неї додому, пішов на гору і молився 
Господу. Бог повернув хлопця до житти. Єлисей
покликав жінку і сказав: “Забери свого
сина!” Яка вона мала бути

щаслива!



Поблизу, у землі сирійській, 
жив начальник війська на 
ім’я Нааман. Він був 
сильний і хоробрий, але мав 
жахливу хворобу шкіри звану 
проказою.



Нааманова жінка мала 
дівчинку-рабиню, 
захоплену в Ізраїлі. Ця 
маленька дівчинка 
сказала: “От, коли б 
пан мій побував у того 
пророка, що в Самарії, 
то він вилікував би 
його від прокази його!” 



Нааман відразу вирушив у дорогу, щоб побачити 
пророка. Він узяв з собою для подарунків срібло, 
золото і гарний одяг.



Слуга Єлисея вийшов 
і сказав: “Іди, і 
вимиєшся сім раз у
Йордані, і вигоїться
тіло твоє тобі, - й

очистишся.”  Нааман
був розлючений.  Чи 
не міг він вимитися у
чистих, прозорих
річках своєї власної 
землі, Сирії? 
Сердитий, він 

повернув  додому.



На щастя Нааману,
його слуги умовили 
його послухатися
Єлисеєвого наказу.

Отже, Нааман
пішов і занурився у

Йордані сім разів. 
І прокажений Нааман 
зцілився!  Тоді Нааман 
вшанував істиного 
Бога, Бога Єлисея, 
Господа, який зцілив 
його від прокази.



Бог використав свого
слугу Єлисея навіть 

після його смерті. Одного 
дня у могилі, де багато 
раніше був захоронений 
Ілля, поховали чоловіка. 
Коли тіло цього мертвого

чоловіка доторкнулося
до кісток пророка, 

чоловік ожив і став на
ноги. Справді, Бог
показував велику силу
через Свого вірного 
слугу Єлисея.



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130
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Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Другій книзі царів, головах 2-13
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16
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