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Вознесіння Іллі. 
Як Єлисей став наступником Іллі
 
(2 книга Царів 2, 1–18)

Ілля був ізраїльським пророком, 
а Єлисей – одним із його учнів. 
Єлисей взнав, що незабаром 
Господь візьме Іллю до Себе,
 і вирішив бути з ним
 до кінця. 

Коли Ілля та Єлисей покинули 
місто Гілгалу, то Ілля мовив 
до Єлисея: «Зостанься тут, бо 
Господь посилає мене в Бетел». 
Єлисей же відповів: «Так певно, 
як живе Господь і як живе твоя 
душа, не покину тебе!» Коли 
вони прибули в Бетел, учні 
пророка вийшли до Єлисея і 
сказали: «Чи знаєш, що сьогодні 

Господь забере твого пана 
від тебе і вознесе над твоєю 
головою?» Він відповів: «І я це 
знаю, мовчіть!»
Ілля знову звернувся до 
Єлисея: «Єлисею, зостанься 
тут, бо Господь посилає мене 
в Єрихон». Той відповів: «Так 
певно, як живе Господь і як 
живе твоя душа, я не покину 
тебе». Прийшли вони в Єрихон. 
Учні пророка Іллі в Єрихоні 
приступили до Єлисея та 
сказали йому: «Чи знаєш, що 
сьогодні Господь забере твого 
пана від тебе і вознесе над 
твоєю головою?» Він відповів: «І 
я це знаю, мовчіть!» 
Знову сказав йому Ілля: 
«Зостанься тут, бо Господь 
посилає мене на Йордан». Він 
же відповів: «Так певно, як живе 
Господь і як живе твоя душа, 
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Пророк Ілля жив в IX столітті до Р. Х. 
Його ім’я означає «Мій Бог Яхве». Ілля був 
захисником віри в Яхве – Бога Ізраїлю. Він 

хотів навернути свій народ до істинної 
віри в Яхве.

я не покину тебе». П’ятдесят 
чоловік із учнів пророка Іллі 
прийшли й стали навпроти 
них, вони ж обидва стали над 
Йорданом. Тоді Ілля взяв свій 
плащ, згорнув його та вдарив 
по воді – і вода розступилася 
на обидва боки так, що вони 
перейшли по сухому. 
На другому березі сказав 
пророк Ілля до Єлисея: «Проси, 
що маю тобі зробити, перш ніж 
буду взятий від тебе». 
Єлисей відповів: «Я хотів би 
мати подвійний дух твій».
Ілля мовив: «Просиш про 
важливу річ. Та якщо побачиш, 
як я буду взятий від тебе, то 
воно тобі так буде».
Тим часом, як вони йшли, 
розмовляючи, раптом вогненна 
колісниця та вогненні коні 
розлучили їх, і Ілля вознісся у 

вихрі на небо. І коли Єлисей 
більше його не бачив, вхопив 
свою одежу та роздер надвоє. 
Потім підняв плащ, що впав 
з плечей Іллі, й повернувся 
та й став на березі Йордану. 
Узяв він його та вдарив по 
воді, кажучи: «Де Господь, Бог 
Іллі?» І вдарив по воді. Вода 
розступилась на обидва боки, 
і Єлисей перейшов ріку. Учні 
пророка, що були в Єрихоні 
навпроти, побачили Єлисея 
і кажуть: «Дух Іллі спочив на 
Єлисеї» І пішли йому назустріч, і 
вклонились перед ним до землі. 
Єлисей став новим пророком. 
Упродовж трьох днів п’ятдесят 
чоловік шукали Іллю,  та не 
знайшли його. 
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Привіт! Це мої батьки Елайн і Кайо. А разом із 
ними – я. Мене звати Біянка. Ми проживаємо в 
невеликому містечку Аподі, розташованому на 
віддалі однієї години їзди автомобілем від Мос-
соро – бразильського міста у північно-східному 
штаті Ріо-Ґранді-ду-Норті.

Моссоро – розвинуте місто. У ньому 
видобувають і переробляють морську 
сіль та нафту. У нашій місцевості ще ви-
рощують фрукти, які експортують по всьо-
му світу, наприклад, солодкі соковиті дині. 
Ви любите горіхи кеш’ю? Ось я тримаю «яблуко 
кеш’ю» (або «яблуко-кажу») – це плід дерева 
кеш’ю, на кінчику якого під шкаралупою мі-

ститься горіх. Дерево кеш’ю належить 
до роду анакардієвих рослин, а отже, є 
близьким родичом манго та фісташок 
(хоча ззовні вони не схожі між собою).

Ми завжди 
проводи-
мо вихідні 
в місті Моссоро. 
Там мешкає вся наша родина і там 
розташована наша церква. Місцева 
громада заснована в 2006 році. Мій 
тато – священик, мама співає в хорі, 
а я граю в дитячому оркестрі. Мені 
дуже подобається, що моя двоюрід-
на сестра Лайза вчить нас грі на 
флейті. Ми вже виконували декіль-
ка пісень для окружного апостола 
Рауля Монтеса де 
Ока (праворуч) й 
апостола Рональдо 
Мільчука.
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Мені подобається ходити до церкви, а та-
кож я залюбки відвідую недільну школу. На 
заняттях недільної школи я взнаю чимало 
нового про Бога, Господа Ісуса Христа і Свя-
того Духа. Учителька недільної школи – це 
моя тітка Адріана.

Щодня я ходжу до школи. Мені сім років, я 
навчаюся у другому класі. На свій вік я досить 
висока на зріст – так кажуть мої батьки. Мій улю-
блений шкільний предмет – це математика, але 
мені подобаються ще уроки танців і співу. Укінці 
навчального року ми будемо грати сценку, у якій 
я виконуватиму роль пташки.

Я люблю гратися своєю ляльковою хаткою, а 
також дивитися телевізор, особливо – мультфіль-
ми. Інколи мої батьки купують мені відеодиски, і я 
дивлюся мультфільми на біблійні сюжети. Я також 
чимало часу проводжу за комп’ютером. Я вже 
вмію зберігати і компонувати на комп’ютері музику та 
фотографії. 

У мене є маленький собака. Його звати Боббі. 
Боббі дуже милий, чи не так?

Яким є моє улюблене блю-
до? Лапша. Але мої батьки 
завжди кажуть, що я повинна 
їсти більше овочів і салату.



       П О Ш ТО В А  С К Р И Н Ь К А
З КОГО ВИ БЕРЕТЕ ПРИКЛАД? ЧОМУ САМЕ ВІН (ВОНА)?
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Учні недільної школи з м. Шіферштадта 
(Німеччина) розмірковували над темою 
«Приклади для наслідування». Для одних 
дітей прикладом для наслідування є 
їхні батьки, бабусі й дідусі; для інших – 
хороші друзі; для ще інших – апостол. Діти 
з’ясували, що у кожної людини є сильні 

сторони. Хтось уміє добре пояснювати, 
інший любить малювати, а ще хтось знає 
чимало біблійних історій. 
Але спільним для всіх є одне: вони 
прагнуть бути прикладом для інших. Потім 
кожен з присутніх дітей розповів, з кого 
бере приклад:

Ніко бере приклад з двоюрідного 
брата Текла і сестри Джіджі, тому що 
вони є старшими за нього. 

Венке вважає, що найкращими прикладами 
для наслідування є для неї тато, бабуся і 
дідусь. 

Анна бере приклад зі своїх учителів – пані 

Зіберт і пані Шако. 

Ема розповіла, чому бере приклад з 
мами: 
«Вона піклується про мене, готує 
їсти; вона любить мене й завжди 
допомагає».
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Н А  Д ОЗ В І Л Л І1 Домалюйте ілюстрації та розфарбуйте їх.

Сварки, заздрість, гнів – усьому, що руйнує 
мир, легко можна дати пояснення. Але що, на 

вашу думку, являє собою мир? Надішліть 
нам, будь ласка, свої фотографії і розповіді 

до 4 листопада.

Іл.: detsad61.ucoz.ru



ПЛИТКА ШОКОЛА ДУ
Лаура придбала в супермаркеті плитку 
шоколаду. Виходячи з супермаркету, 
вона перерахувала здачу і сказала 
Петеру та Лені: «Продавщиця помилилася 
і неправильно дала мені здачу». 
«Що? Йди негайно і поскаржся!» – 
наполягали Петер та Лена. Але Лаура 
сказала: «Ні, ні, вона дала мені більше. Я 
дала їй дві марки, а вона дала мені здачу 
з п’яти».
«Чудово! – сказала Лена. – Після покупки 
в тебе стало грошей більше, ніж до неї. 
Мені б так». 
Лаура засміялася: «Постривай, я хутко 

піду й поверну зайві гроші».
«Жартуєш? – заперечив Петер. – 
Цього ніхто навіть не помітить. Якщо 
продавщиця була неуважною, то це її 
вина».
Лаура засміялася. Вона поглянула на 
гроші в руці й сказала: «Я все ж поверну 
зайві гроші. Я миттю повернуся».
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