ЄЛИСЕЙ СЦІЛЮЄ НАМАНА
2 книга царів 5:1-14

Дорогі діти, у нас чудова новина – чудеса, які пророк Єлисей робив в Боже ім’я, ще не
закінчились, і нині ми говоритимемо про ще одне з них. Тепер ви знатимете яким відомим
і славним був цей пророк Божий. Він сміливо виголошував Боже Слово і доносив до
народу Боже послання. На північ від Палестини була могутня на той час держава Сирія на
чолі з царем Венедадом. Начальником царевого війська був чоловік на ім’я Нааман, що
означає – приємний. Власне, ми не знаємо наскільки приємним був Нааман, але завдяки
Біблії, знаємо про нього дещо інше. Слід зауважити, що Біблія містить імена справжніх
історичних осіб, додаткові дані про яких ми довідуємося завдяки пошукам науковців,
дослідників Святого Писання, біблійним археологам. Нааман, як про нього каже Біблія,
був шанованим і мужнім чоловіком, хоробрим воїном. Він допоміг цареві завоювати
багато земель. Якось сирійці напали на Ізраїль і взяли в полон багато мешканців краю.
Здавалося б, у Наамана було все, що він бажав мати. Однак йому дошкуляла одна прикра

річ – він був хворий на проказу, хворобу, яка в ті часи була дуже небезпечною і важкою.
Хворі на проказу часто вмирали. Нааман приховував свою хворобу, але його сім’я і слуги
знали про неї. Жоден з лікарів Наамана не міг допомогти йому. Одного разу до Наамана
підійшла одна із його служниць, дівчина, що була полоненою ізраїльтянкою. Вона сказала
своєму панові, що в Самарії є чоловік, який би вилікував його. Без сумніву, коли хвора
людина довідується про лікаря, який може допомогти, вона схопиться за цю новину обома
руками. Отож Нааман поїхав до царя і почав просити у нього дозволу відвідати цілителя,
який мешкав у Самарії. Зі слів служниці той чоловік був пророком. Ми вже знаємо, що це
був пророк Єлисей.
Нааманів цар написав листа до царя Ізраїлю з тим, щоб той допоміг Нааманові і вилікував
його, окрім того, він дав Нааманові чимало золота і срібла на дорогу і дорогий одяг.
Нааман вирушив в дорогу Прибувши до ізраїльського царя, він дав йому листа від свого
повелителя. Коли ізраїльський цар прочитав листа, то подумав, що це жарт і над ним
кепкують – як він міг зцілити Наамана? Отож він сказав Нааману: «Чи я Бог, щоб убивати
чи лишати при житті, що той цар посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази?»
(2 царів 5:7). Про цю пригоду довідався пророк Єлисей і послав до царя свого слугу, аби
той сказав, щоб Нааман приїхав до нього і він його вилікує. Отримавши листа від Єлисея,
ізраїльський цар сказав Нааману, щоб той поїхав до пророка. Пророк на той час мешкав
поруч з річкою Йордан. Нааману не залишалося нічого іншого, як поїхати до пророка.
Наблизившись до дому Єлисея, Нааман послав слугу, щоб той повідомив пророка про
прибуття Наамана. Полководець очікував, що пророк лікуватиме його якимись новими,
винятковими ліками. Однак відовідь пророка його спантеличила – пророк відповів, що
Нааманові треба буде сім разів викупатись у річці, після чого його хвороба мине повністю.
Нааман дуже розгнівався, почувши це. Невже йому треба було їхати так далеко, щоб
вимитися у річці, адже в його краї є такі ж самі річки! Обурений Нааман віддав наказ
слугам негайно повертатись додому. Деякі слуги почали благати його, аби він послухався
пророка і вчинив за його словом. Вони таки переконали його це зробити. Тоді Нааман сім
разів викупався в Йордані і сталося диво – його тіло стало цілком чистим і хвороба щезла!
Наш Господь могутній і великий – Він чинить дива у той спосіб, який людям часто
видається дивним і неймовірним, але коли ми коримось Богові і робимо те, що Він каже –
завжди виходить на добре!
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Як звався сирійський полководець, що хворів на проказу?
Що означає його ім’я?
Хто порадив Нааману звернутися за допомогою до пророка Єлисея?
Якого листа написав сирійський цар ізраїльському цареві?
Як відреагував ізраїльський цар на листа?
Що сказав цареві Ізраїлю слуга Єлисея?
Якого лікування очікував Нааман, приїхавши до пророка?
Що наказав йому зробити Єлисей, щоб одужати і як це сприйняв Нааман?
Як нам слід сприймати накази Божі і чого Бог бажає нам?

