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צמד נוסף אחד  .  לא היה מספיק בקר כדי למשוך את המחרשה
דבר זה לא עצר חקלאי .  היה חסר

הוא פשוט לקח  !  צעיר בשם אלישע
הוא  .  את מקומם של הצמד החסר

חכם ואיש  ,היה מאוד חזק
.שעובד קשה



,  בזמן שאלישע משך את המחרשה
אליהו נביא האלוהים עבר וקרא  

האיש הצעיר עזב את השדה  .  לו
,  יום אחד.  בכדי לשרת את אלוהים

אלוהים לקח את אליהו בסערה 
כעת אלישע היה נביא  .  לשמים

.האלוהים עבור עם ישראל



למרות שאלישע היה עצוב מכיון שאליהו  
הוא התפלל וביקש מאלוהים שיתן  , עזב

אלישע הרים .  לו כוח כפי שהיה לאליהו
את האדרת של אליהו והכה את המים  

.  של הירדן כפי שאליהו עשה

כעת ידע  !  הירדן נחצה
.אלישע שאלוהים אתו



בזמן שאלישע היה בדרכו  
,  אל-למקום בשם בית

כמה נערים צחקו עליו 
עלה ,קרח"וקראו לו 

לא היה אכפת  !"  קרח
להם שאלישע היה משרת  

דבר נורא קרה .  אלוהים
שתי דובות יצאו  .  להם

מתוך היער תקפו ופצעו  
.ארבעים ושנים ילדים



יום אחד פגש אלישע אלמנה שהיו  
לה חובות אותם לא יכלה 

בכדי לקבל את  .  לשלם
הכסף חזרה הנושה 
רצה לקחת את שני  

ילדיה של האשה  
שאלי  , לכי.  "לעבדים

לך כלים מכל השכנים 
" ,כלים רקים... שלך

אלוהים .  אמר אלישע
עמד לעשות דבר נפלא  

.  בעבור אשה זאת



לאשה היה רק כד קטן של שמן  
אבל מתוך הכד הקטן .  בבית

הזה היא שפכה שמן ומלאה את  
אם היו להם  !  כל הכדים

האם  , אמבטיות בימים ההם
אתם חושבים שאלוהים היה 

האשה מכרה  ?  ממלא גם אותם
.את השמן והצילה את ילדיה



אשה אחרת  
ובעלה הכינו חדר 
מיוחד בביתם כדי  

שאלישע יוכל 
לגור שם בזמן  

.  שעבר באזור
בחדר הם שמו  

,  שולחן,מיטה
.  כיסא ומנורה

החדר היה תמיד  
שמור עבור 

.אלישע



כאשר  .  אלישע חשב כיצד יוכל להחזיר טובה לזוג על טוב ליבם
הוא אמר משהו שהאשה בקושי יכלה  , נודע לו שאין להם ילדים

וכך  ."  את חובקת בן, בשנה הבאה, למועד הזה.  "היתה להאמין
.התינוק נולד, שנה לאחר מכן, קרה



,  ראשי.  "כמה שנים מאוחר יותר אותו נער היה בשדות עם אביו
הוא ישב  , כאשר הם הביאו את הילד לאמו.  הילד צעק " ,ראשי

האישה השכיבה את הילד .  על ברכיה עד הצהרים ואז הוא מת
?מי אתם חושבים יכול לעזור לה.  על המיטה בחדר של אלישע



היא לקחה אתון ויצאה במהירות  !  נכון?  האם אמרתם אלישע
עלה לחדר לבד והתפלל , אלישע בא לביתה.  למצוא אותו
אלישע קרא  .  אלוהים החזיר את הילד חזרה לחיים.  לאלוהים

שאי  ", לאשה ואמר לה
איזו שמחה  ."  את בנך

היא כנראה  
!חשה



בארץ הסמוכה שנקראה סוריה גר  
הוא היה .  צבא בשם נעמן-שר

אמיץ וחזק אבל היתה לו מחלת  
.עור קשה שנקראה צרעת



לאשתו של נעמן היתה נערה 
משרתת קטנה שנשבתה  

הנערה הקטנה .  מישראל
אם רק נעמן היה עם ", אמרה

כי אז הוא  !  הנביא שבישראל
."ירפא מהצרעת



זהב  , הוא לקח כסף.  נעמן יצא מיד לראות את הנביא
.ובגדים יפים כמתנה



המשרת של אלישע יצא  
לך ורחץ בנהר ", ואמר

הירדן שבע פעמים  
.  נעמן כעס."  ותירפא

האם הוא לא יכול היה 
לרחוץ במים הנקיים  

?  סוריה, שבארצו
הוא פנה ורצה , בכעס

.לחזור לביתו



המשרת שלו , למזלו של נעמן
שכנע אותו לציית לדברו 

אז טבל .  של אלישע
נאמן בירדן שבע  

ונעמן  .  פעמים
!  המצורע הבריא

אז הלל נעמן את האלוהים  
את האלוהים של  , האמיתי
שריפא  האלוהים, אלישע

.אותו מהצרעת



אלוהים השתמש במשרתו  
.  אלישע אפילו לאחר שמת

איש אחד נקבר , יום אחד
בקבר בו נקבר אלישע זמן  

כאשר גופו של .  רב לפני כן
האיש המת נגע בעצמות של 

האיש קם לתחיה  , אלישע
,  אכן.  ועמד על רגליו

אלוהים הראה את כוחו  
הגדול דרך המשרת הנאמן  

.אלישע, שלו



איש של ניסים , אלישע

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'יג-'ב, מלכים ב 

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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