
ЄЛИСЕЙ ДОПОМАГАЄ БІДНІЙ ВДОВІ 
2 книга царів 4:1-7 

 

 

У Старому Заповіті, в книзі царів розповідається про життя та служіння старозавітного пророка 

Єлисея, учня пророка Іллі, котрого Бог взяв на небо не після смерті, а ще за життя. Єлисей вірно 

служив Господу і виконував Його накази, звіщав людям Слово Боже, докоряв за гріхи, не цурався 

говорити правду в очі навіть цареві. За це він часто був переслідуваний. У другій книзі царів є 

кілька чудових оповідей про Єлисея та чуда, які він чинив ім’ям Божим. Одна з них – про бідну 

вдову.  

Якось до Єлисея прийшла одна бідна вдовиця, чоловік якої недавно помер. На руках у неї 

залишилося двоє дітей. Покійний чоловік вдовиці був людиною побожною і богобійною, саме 

тому вдовиця і наважилася звернутися за допомогою до Божого пророка Єлисея. А сталося ось 



що: чоловік вдовиці, аби утримати сім’ю, позичив в одного багача гроші і за деякий час мав їх 

повернути. Однак сталося так, що він зненацька помер. Минув якийсь час і багач прийшов до 

вдовиці за боргом. Жінка не мала грошей, щоб повернути борг. Її становище було практично 

безвихідним. Тоді багач почав вимагати, аби жінка віддала йому обох своїх дітей за рабів, які б 

працювали на нього. Можете собі уявити, що довелось пережити бідній вдовиці! Віддати рідних 

дітей! Залишитися без дітей! Її охопив відчай і безнадія.  

Вбита горем жінка прийшла до пророка Єлисея за допомогою. Вона розповіла йому про все, що 

сталося з нею і в яку біду вона потрапила. Пророк уважно вислухав жінку і попросив її детально 

розповісти про те, що в неї є вдома, якими статками вона володіє. Та відповіла, що немає нічого, 

окрім горняти з оливою. Навіть якщо вона продасть цю оливу, то отримає за неї копійки і не 

зможе повернути борг багачеві.  

Єлисей заспокоїв жінку і наказав їй позичити якомога більше порожнього посуду в усіх сусідок, а 

потім занести увесь цей посуд до комірчини, зайти туди самій, без дітей. Далі жінка повинна була 

взяти своє горня з оливою і наповнювати з нього увесь посуд оливою. Вдовиця була достатньо 

розумною, щоб уявити, що наповнити весь посуд одним горням оливи неможливо. Однак вона 

покірно вислухала Єлисея і пішла додому. Згодом вона відвідала усіх свої сусідок і позичила в них 

порожні глеки та інший посуд, – що хто мав. Потім вона вчинила так, як наказав пророк Єлисей – 

віднесла посуд до комірчини, взяла горня з оливою і пішла туди без дітей. Те, що сталося далі, не 

вкладалося їй у голові – щоразу, як вона виливала олію з горняти в якийсь посуд, олія дивним 

чином з’являлася в горняті знову і це тривало до тих пір, поки вона не наповнила олією всі 

посудини. Невдовзі в її коморі стояло повно глеків з олією! Подиву вдовиці не було меж! На 

радощах вона побігла до пророка Єлисея. Щойно побачивши його, вона почала захоплено 

розповідати про диво, котре сталося в її домі! Мудрий пророк у відповідь лише посміхався. Він 

сказав жінці: ось бачиш, тепер ти маєш як розрахуватися за борг. Продай стільки олії, щоб ти 

могла повернути борг, а на решту ви з дітьми зможете жити. Вдовиця повернулася додому і 

зробила так, як наказав Єлисей – продала трохи олії і повернула борг, однак в неї ще залилось 

чимало олії, яку вона потроху продавала і купувала необхідне для себе та дітей. Так Бог через 

пророка Єлисея вчинив чудо і врятував бідну вдову та її дітей від наруги і горя. Небесний Отець 

ніколи не полишає Своїх дітей. Він піклується про них і дає їм хліба насущного. Особливим чином 

Він піклується про бідних, сиріт, старих і немічних. Ніхто з них не залишається поза Його увагою. 

Завжди покладаймося на Бога, дякуймо Йому за турботу, молімось до Нього у потребах – Він чує 

наші молитви і відповідає на них. Будьмо Його вірними дітьми.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Прочитайте уривок з 2-ї книги царів 4:1-7.  

2. Про якого старозавітного пророка розповідається у цьому уроці? 

3. Як саме Єлисей служив Богові? 

4. Хто був учителем пророка Єлисея? 

5. Яка біда спіткала бідну вдовицю? 

6. До кого звернулася вдовиця за допомогою? 

7. Що наказав їй зробити пророк Єлисей? 

8. Яке чудо сталося в домі вдовиці, коли вона вчинила за словом пророка? 

9. Як вдовиця змогла повернути борг багачеві? 

10. Як Бог піклується про нас і наші потреби? 

11.  Якими словами Господньої молитви ми молимось за наші потреби? 

12. Про що слід пам’ятати, отримуючи Божі дарунки благодаті?  


