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Nu erau 
destui boi ca 
să tragă carul. 

Mai trebuia doar unul.  
Aceasta nu l-a oprit pe un 
gospodar tânăr cu numele 
Elisei!  El s-a încins cu boii, 
luând locul liber.  El trebuia 

să fi fost un om deștept, 
tare, și harnic.



În timp ce Elisei ara, 
profetul lui Dumnezeu Ilie a 
venit și l-a chemat.  Tânărul 
a lăsat gospodăria ca să fie 
alături de slujitorul lui 
Dumnezeu. Într-o zi, 
Dumnezeu l-a luat pe Ilie la 
cer într-un vârtej de vânt.  

Acum Elisei a 

devenit profetul 
lui Dumnezeu 
pentru Israel.



Măcar că Elisei era 
trist de plecarea lui 
Ilie, Elisei s-a rugat 
Domnului ca să-i dea 
putere ca lui Ilie.



Elisei a luat cureaua lui 
Ilie, și a atins apa dintr-un 
râu așa cum a făcut Ilie.  
Apa s-a despărțit!  Acum 
Elisei a cunoscut că 

Dumnezeu
era cu el.



În timp ce Elisei 
mergea într-un sat 
numit Betel, niște 
tineri îl batjocoreau, 
strigând după el, 
„Suie-te, pleșuvule!”
Pe ei nu-i interesa că 
Elisei era profetul 
lui Dumnezeu.  Un 
lucru îngrozitor s-a 
întâmplat cu ei.  
Două ursoaice au 
ieșit din pădure și a 
sfâșiat patruzeci 
din acești tineri.



Într-o zi Elizei a întâlnit o văduvă care avea o 
datorie pe care nu o putea plăti.  Pentru a-și plăti 

datoria, cei la care-i 
era datoare au venit

să-i ia copiii ei ca
sclavi. „Du-te,

împrumută vase
de la toți vecini

... vase goale,”
a spus Elisei.  

Dumnezeu avea să
facă ceva minunat

pentru acea femeie.



Văduva avea numai un 
singur borcan cu ulei în 
casă.  Dar din acel mic 
borcan, ea a turnat 
destul ulei ca să umple 
toate vasele!  Dacă ar 
vi avut în acele zile 
cade de baie, credeți 
voi că Dumnezeu le-ar 
fi umplut și pe acelea, 
de asemeni?  Văduva a 
vândut uleiul și și-a 
salvat fii.



O altă femeie și soțul ei 
au pregătit o cameră 
specială în casa lor 
pentru Elisei să 
găzduiască acolo 
când avea să 
treacă prin 
cetate.  În 
acea cameră 
au pus un pat, 
o masă, un 
scaun, și o lampă.  
Camera era tot timpul 
pregătită pentru Elisei.



Elisei se întreba cum va putea răsplăti acelei familie 
pentru bunătatea lor.  Când a auzit că nu aveau 
copii, el a spus ceva care femeia nu a putut crede. 
„La anul pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu.”
Cu siguranță, anul viitor, 
copilul s-a născut.



Cu câțiva ani mai târziu acel copil era pe câmp cu 
tatăl său. „Capul meu, capul meu,” se plânge băiatul.  
Când au adus băiatul la mama lui, ea l-a ținut pe 
brațe până la amiază când a murit.  Cine credeți 
voi că o va putea 
ajuta?



Ați spus că Elisei? Este corect.  Ea s-a suit pe un 
măgar și s-a dus în grabă să-l caute.  Elisei a venit la 
ea acasă, s-a dus în camera de sus singur și s-a rugat 
DOMNULUI.  Dumnezeu a adus băiatul înapoi în 

viață.  Elisei a chemat
pe femeie și a spus,

„Ridică-ți 
băiatul.”

Ce
bucuroasă

avea
să fie!



Într-un sat din 
apropriere din Siria 
locuia un comandant 
de armată cu numele 
Naman.  El era tare și 
puternic, dar el avea 
o boală grea pe piele 
care se cheamă lepră. 



Soția lui Naman avea o 
mică fată care-i era 
servitoare și ea a fost 
luată ca prins de război 
din Israel.  Acea fată 
mică a spus, “Dacă 
Naman ar fi cu profetul 
care este în Israel!  
Pentru-că el îl va putea 
vindeca de lepră.”



Naman s-a dus repede să vadă pe acest profet.  El a 
luat cu el aur, argint, și haine frumoase ca cadouri.



Servitorul lui Elisei a ieșit afară și a spus, „Du-te și 
te spală în râul Iordan

de șapte ori și te vei
face curat.”  Naman

era furios.  Nu s-ar fi
putut el spăla în 

râurile din satul lui
în Siria care sunt 

curate și care curg
prin sat?  Supărat,

s-a întors să se
ducă acasă.



Spre folosul lui 
Naman, servitorul 
lui a vorbit cu el 
și l-a convins să 
asculte ce a spus 
Elisei.  Așa că 
Naman s-a dus 
și s-a scăldat în 
râul Iordan de 
șapte ori.



Și Naman, 
leprosul a 
fost vindecat!  
Atunci Naman 
s-a închinat 
adevăratului 
Dumnezeu, 
Dumnezeul lui 
Elisei, 
DOMNUL, 
care vindecă 
de lepră. 



Dumnezeu a 
folosit pe 
servitorul lui Elisei 
și după moartea 
lui.  Într-o zi, un 
om s-a cufundat 
într-o groapă unde 
era îngropat Elisei.  
Când trupul mort 
al acelui om a atins 
oasele lui Elisei, 
omul a înviat și a 
stat în picioare.



Elisei, Omul Minunilor

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

2 Împărați 2-13

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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