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Воловете не били достатъчни, за да могат да теглят
ралото. Имало нужда от още един. Това обаче не
спряло младия фермер, наречен Елисей! Той

просто застанал до воловете, 
запълвайки мястото на
липсващия вол. Трябва

да е бил силен, умен
и здраво
работещ
мъж.



Докато Елисей орял, Божият
пророк Илия дошъл и го
повикал. Младeжът напуснал
фермата, за да бъде близо до
Божия слуга. Един ден, Бог
взел Илия на небето във
вихрушка. Сега вече Елисей
станал Божият пророк към

Израел.



Въпреки, че на Елисей му било
тъжно, че Илия си бил отишъл, той
помолил Бог да му даде сила като
на Илия. Елисей взел кожуха на
Илия и ударил с него течащата
вода на реката, 

точно както Илия бил
направил преди това.
Водата отново се
разделила! Сега
Елисей бил сигурен, 

че Бог бил с него.



Когато Елисей отивал
към Ветил, някои
младежи му се
подигравали, като
казвали: �Качи се
плешивецо!� Тях не
ги било грижа, че
Елисей бил Божият
слуга. Изведнъж, 
нещо изненадващо се
случило. Две мечки
излязли от гората и
изяли 42-ма младежа. 



Един ден Елисей срещнал една вдовица, която
дължала пари и не можела да ги върне. За да си

получи парите, този, 
който и ги бил дал на
заем трябвало да
вземе и двата и
сина като роби. 
Елисей казал на
вдовицата: 

�Отиди и вземи от
съседите си

колкото празни
съдове успееш да

намериш�. Бог щял да
извърши нещо чудесно за тази жена.



Жената имала само един малък съд за масло в дома
си. Но от този малък съд тя изливала масло, докато
напълнила всички други празни съдове, които била
взела! Ако бяха имали вани по това време, мислите
ли, че Бог щял да напълни и тях? Жената продала
маслото и спасила
синовете си.



Една друга жена и
мъжът и направили
специална стая в
дома си, така че
Елисей да можел
да живее там, 
когато се
отбивал в
техния град. 
В стаята имало
легло, маса, стол
и свещник. Тази
стая винаги била
пазена за Елисей.



Елисей се чудел как да се отблагодари за добротата
на тези хора. Когато той научил, че те нямали деца, 
той казал на жената нещо, което тя не можела да
повярва: �По това време следващата година, ти ще
имаш син�. И наистина, след една година се родило
бебето.



След няколко години, синът им бил на полето с баща
си. �Главата ми, главата ми!�, извикало момчето. 
Когато го довели при майка му, то стояло в скута и
до обяд и после умряло. Майката го поставила на
леглото в стаята на Елисей. Кой мислите, че
би могъл да и помогне?



Елисей ли казахте? Точно така! Тя оседлала едно
магаре и отишла право при него. Елисей дошъл, 
качил се сам горе в стаята и се помолил на Господ. 
Бог върнал живота на момчето. Елисей повикал

майката и и казал:
�Ето синът ти�. 

Колко щастлива
само
трябва
да е била
тя!



В съседна Сирия живял един
военачалник на име Нееман. 
Той бил смел и силен, но
имал ужасна болест, 
наречена проказа.



Жената на Нееман имала
една прислужница, която
била Израилтянка, взета в
плен от Сирийците. Тя
казала: �Само ако Нееман
можеше да отиде при
пророка в Израел! Той
може да го изцери от
проказата му!�



Нееман веднага потеглил за Израел, за да се види с
пророка. Той взел сребро, злато и дрехи като
подарък.



Слугата на Елисей излязъл навън и казал: �Отиди и
се потопи седем пъти в
река Йордан и ще бъдеш
очистен от болестта си�. 
Нееман побеснял. Не

можел ли той да се
измие и в чистите, 

свежи реки на
собствената си страна, 
Сирия? Много ядосан,
той тръгнал да се
връща в дома си.



За щастие, неговите слуги
го придумали да се

покори на заповедта на
Елисей. Затова, Нееман

се топнал в река
Йордан 7 пъти. 

Тогава, сириецът
Нееман оздравял. От този
момент нататък, той
започнал да се покланя
на истинския Бог � на
Елисеевия Бог, който го
бил изцерил от проказата.



Бог използвал Своя
слуга Елисей дори след
като той умрял. Един

ден, един човек умрял и бил
хвърлен в гроба, в който
Елисей бил положен много
преди това. Когато мъртвото

тяло на този човек се
докоснало до костите
на пророка, човекът се
съживил и се изправил
на краката си.
Наистина, Бог показал

великата Си сила чрез
Своя верен слуга � Елисей!



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Елисей, Мъж на Чудеса

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


