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Пророк Єлисей чимало подорожував. Йдучи від міста до міста, від села до села, він звіщав 

людям Слово Боже і чинив в ім’я Господнє різні чудеса.  Слава про нього ширилася 

швидко, тому щойно він кудись приходив, як люди хотіли чути і бачити його.  Одного разу 

Єлисей прибув до поселення, що звалося Шунем. Там мешкало одне заможне подружжя, у 

котрого не було дітей. Чоловік та дружина молилися Богові і просили, аби Він подарував 

їм дитя. Саме так повинні робити побожні віруючі – звертатися до Бога у кожній потребі. 

Бог чує наші молитви і відповідає на них.  

Жінка з отого заможного подружжя довідалася, що в селі перебуває пророк Єлисей і 

плекала надію, що він якось зможе допомогти їй та її чоловікові. Отож вона пішла до дому, 

де зупинився Єлисей і почала благати його, аби він прийшов до її помешкання. В такий 

спосіб вона хотіла виявити гостинність до пророка. Біблія навчає нас, щоб ми чинили так 

само, були привітні та гостинні, ділилися з ближніми тим, що маємо.  



Єлисей навідався до дому багатого подружжя. Жінка пригостила його смачним домашнім 

хлібом та іншими стравами. Згодом пророк Єлисей ще не раз бував у їхньому домі і 

щоразу його пригощали, виявлячи гостинність та повагу. Минав час і одного разу жінка 

звернулася до чоловіка з проханням запросити Єлисея бувати у їхньому домі якомога 

частіше. Їй дуже подобалося спілкування з Єлисеєм та його наука. Під час розмови з 

чоловіком вона сказала йому, що Єлисей є святою та побожною людиною. Вона просила 

чоловіка облаштувати для пророка одну кімнату, в котрій він міг би перебувати, коли 

приходитиме до них в гості. Чоловік погодився виконати прохання дружини. З того часу 

Єлисей приходив до них доволі часто.  

Якось, під час відвідин їхнього дому, Єлисей захотів відпочити і, поївши, положився на 

ліжко в приготовленій для нього кімнаті. Разом із ним був його слуга на ім’я Ґехазі. 

Пророк поросив його розшукати господиню дому і привести до нього на розмову. Слуга 

розшукав жінку і привів до Єлисея. Жінка гадки не мала про що він хоче говорити з нею. 

Єлисей розпочав розмову з того, що він дуже вдячний жінці за гостинність та добро, яке 

вона та її чоловік зробили для нього. Далі він почав розпитувати її, яким є її 

найзаповітніше бажання. Можливо, вона має якусь справу до царя чи його помічників? 

Жінка відповіла, що вдячна пророкові, у неї є все необхідне, вдосталь добра у домі і їжі, 

бракує лише одного – дитини, про котру вони та її чоловік так довго благали Бога. 

Вислухавши жінку, Єлисей промовив, що такого-то дня станеться неймовірне і жінка та її 

чоловік матимуть дитя! Вона не могла повірити, що подібне можливе і навіть попросила 

пророка, аби той так не жартував. Але минув певний час і в зазначений пророком день 

жінка народила хлопчика. Щастю подружжя не було меж. Чоловік та дружина славили 

Бога і дякували Йому, дякували Єлисеєві і тішилися. Хлопченя зростало на славу Богові і 

радість батькам. Біблія каже, що для нашого Бога немає нічого неможливого. Він чинить 

дива. Він всемогутній і величний. Своїм Словом Він створив небо і землю та все, що в них. 

Він піклується про нас і дає нам все, що ми потребуємо для життя. Не забуваймо дякувати 

Богові і прославляти Його! 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Прочитайте уривок з 2-ї книги царів 4:8-18а.  

2. Чого прагнули люди, дізнавшись, що пророк Єлисей перебуває в їхньому поселенні? 

3. Як звалося поселення, до котрого прийшов Єлисей? 

4. Про що молилися жінка та її чоловік? 

5. Що ми повинні робити у потребах? 

6. Як жінка виявила гостинність до пророка Єлисея? 

7. Що вона та її чоловік вирішили запропонувати пророку? 

8. Як звали слугу пророка Єлисея? 

9. Що сказав Єлисей жінці на початку розмови з нею? 

10. Як ми повинні чинити тим, хто виявляє до нас гостинність і добро? 

11. Про що мріяли жінка та її чоловік? 

12. Як сповнилося заповітне бажання подружжя? 

13. Розкажіть, як Бог відповів на ваші молитви.  


