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Все було погано в Ізраїлі. Цар і цариця ненавиділи 
Бога. Який поганий приклад! Скоро люди також 
зненавиділи Бога і вклонилися фальшивим богам. 
Чи хтось любив Бога?



Так, кілька вірних шанувальників ще лишалось. 
Одного дня Бог промовив до одного з них, чоловіка 
на ім’я Ілля.



Ілля сказав зіпсутому
царю Ахаву: “Як живий 
Господь, Бог Ізраїлів, що 
перед лицем Його я 
стою, - цими роками 
не буде роси та 
дощу, але тільки 
за моїм словом!” 
Це означало голод! 
Бог не дозволить 
Свому Ізраїльському 
народу продовжувати 
робити зло.



Після попередження царя Бог послав Ілля у тихе 
місце у полі. Там, біля потоку, Ілля чекав. Бог 
посилав круків годувати його. Вони приносили хліб
і м’ясо, вранці та увечері. А пив Ілля з потоку.



Скоро потік 
висох, тому 
що у землі 
не було 
дощу. Боже 
Слово 
збувалося. 
У всій 
країні не 
ставало 
води. 
Врожай не ріс. Люди були голодні. Мабуть, Ілля 
хотілося знати, що трапиться з ним тепер, коли вода 
зникла.



Бог сказав Ілля: “Устань, іди до Сарепти 
сидонської, й осядеш там. Ось наказав Я там одній

вдові, щоб годувала 
тебе”. Бог знав потреби 
Свого слуги. Але який 
дивний шляхом Бог 
допомогав! З покорою, 
Ілля послухався 

Бога. Коли він 
прибув до Сарепти, 

вдова збирала хмиз 
для вогню біля 
міських воріт.



“Візьми мені трохи води до 
посудини”, попросив Ілля 
жінку - Візьми мені й 
шматок хліба”. “Не 
маю я калача, 
- відказала вдова, 
- а тільки повну 
пригорщу борошна 
в дзбанку та 
трохи 
олії в 
горняті”.

Сумно, але 
жінка сказала 
пророку, що 
коли це 
закінчиться, 
вона та її син 
помруть з 
голоду.



“Не бійся!.. спочатку зроби мені з того малого 
калача,.. а для себе та для сина свого зробиш потім”, 
- сказав Ілля. “Дзбанок муки не скінчиться, і не 
забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть 
дощу на поверхню землі”. Щоб так сталося, Бог мав 
зробити чудо. І Він його зробив! Жінка та її син їли 
багато днів, а мука з посудини не зникала, як і олія з 
горняти.



Ілля жив разом з ними. Одного дня сталася сумна 
подія. Помер вдовин син. Ілля приніс тіло хлопця до 
горниці. Він покликав до Господа, кажучи:

“Господи, Боже 
мій, нехай 
вернеться душа 
цієї дитини в 
неї!” Яке 
неможливе 
прохання!



Господь почув голос Ілля, і душа дитини повернулася 
до неї, і хлопець ожив. Коли Ілля взяв дитину й 

віддав матері, вона сказала: 
“Тепер то я знаю, що ти 
Божий чоловік, а Господнє 
слово в устах твоїх – правда!”



Через три роки Бог послав Ілля назад до царя зі 
словами: “Я дам дощ на поверхню землі.” Йти до 
Ахава? Його дружина Єзавель вже забила сотню 
Божих пророків. Але Ілля не сперечався. 
Він пішов до 
царя Ахава.



Коли двоє чоловіків 
зустрілися, Ілля зробив 
Ахаву виклик зібрати 
весь Ізраїль і 850 
фальшивих пророків. 
На місці, званому 
горою Кармел, Ілля 
промовив до людей: 
“Якщо Господь – Бог, 
ідіть за Ним.”



Ілля приготував двох бичків для жертвопринесення. 
Але щоб спалити їх, не можна було вживати вогню. 
“І ви покличте ім’я бога вашого, а я покличу Ім’я 
Господа, - сказав він, - той Бог, що відповість вогнем, 
- Він Бог!” “Це добре слово”, - відповів народ.



З ранку до вечора фальшиві пророки закликали 
своїх фальшивих богів. Вони стрибали, танцювали й 
різали себе ножами до крові. Але вогонь не 
з’являвся.



Тоді Ілля намочив 
дерево й пожертву 
водою і помолився. 
“Господи, вислухай 
мене, і нехай пізнає 
цей народ, що Ти –
Господь, Бог...”. Тоді 
спав Господній 
вогонь. Він спалив 
бичка і дерево. А 
потім він спалив і 

кам’яного 
вівтаря!



Коли люди побачили це, то скрикнули: 
“Господь – Він Бог!” А Ілля сказав: 
“Схопіть Ваалових пророків! Нехай 
ніхто не втече з них!” Ілля зробив те, 
що цар Ахав повинен був зробити 
набагато раніше. Він вбив

фальшивих пророків.



Потім Божий слуга 
сказав Ахаву, що 
незабаром буде дощ. Скоро 
з’явилася невика хмаринка. 
Чи буде дощ? Після більше як 
трьох років смертельної посухи?



Невдовзі небо почорніло 
від хмар і вітру, і пішов 
сильний дощ. Бог послав 
дощ. Бог показав людям, 
що Ілля казав їм правду. 
Бог показав, що лише Він 
Один є справжнім Богом.



Чи ви думаєте, цар Ахав вшанував Бога і Його слугу 
Ілля? Ні! Фактично, Єзавель намагалася вбити 
Ілля, але він врятувався. У кінці Ахав загинув у 

бою, а Єзавель слуги 
зіштовхнули з високого 
муру палацу. Вона 
розбилася об каміння.



Що ж сталося з Ілля? 
Одного дня Бог послав 
вогняну колісницю з 
вогняними конями; і Ілля, 
Божий чоловік вогню, пішов 
у вихорі догори, у небеса.



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130
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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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