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Пророк Єлисей впродовж свого життя вчинив чимало чудес в ім’я Господнє. 

Минулого разу ми дізналися, як Бог вислухав його молитви за заможне побожне 

подружжя і послав йому сина. Чоловік і дружина дуже тішилися і щодня у молитвах 

дякували Богові за дитину. Вони також часто дякувати пророку.  Дитина росла на 

радість батькам. Хлопчина був слухняним і працьовитим. Він допомагав батькам 

провадити домашні справи. 

У батьків був чималий шмат поля, на котрому вони посіяли пшеницю. Коли настав 

час жнив батьки зі слугами пішли в поле жати пшеницю. Нині пшеницю жнуть 

спеціальні комбайни, котрими керує лише одна людина. Вони здатні скосити і 

вимолотити пшеницю на дуже великій площі.  В давні часи пшеницю жали руками, 

використовуючи серп – невеличку ручну косу. Треба було довго працювати із 

зігнутою спиною, викошуючи доспіле колосся пшениці і в’язати її у снопи, а потім 

руками молотити і просіювати, щоб зібрати все зерно.  Вирушивши в поле, батьки 

залишили хлопця вдома самого. Він вже звик, що час від часу батьки залишали його 



вдома, а самі вирушали в поле чи на ринок. Але того сталося несподіване, у хлопця 

раптово почала боліти голова. Біль не вщухав, поруч не було нікого, хто міг би йому 

допомогти, і він наважився піти в поле до батьків. Батько здалека помітив сина і 

пішов йому назустріч. Щойно вони зустрілись, як хлопець, вибившись із сил, 

промовив: «Батьку, щось сталося з моєю головою, вона дуже болить». Батько 

наказав одному зі слуг, щоб той відніс сина до матері. Невдовзі хлопчина помер. 

Сповнені горя, батьки не знали, що робити.  

Мати віднесла сина додому і поклала на ліжко в кімнаті, приготовленій для пророка 

Єлисея, який зупинявся тут, коли навідувався до цього дому. Згодом вона почала 

просити чоловіка, аби він послав когось зі слуг до пророка і повідомив йому про 

біду, що сталася в їхньому домі. Натомість її чоловік сказав, щоб вона сама пішла до 

Єлисея. Коли жінка прийшла до пророка, той поцікавився чи все добре вдома, чи 

здорова вона, її чоловік та син. Зі сльозами на очах вона розповіла Єлисею, що 

сталося, впала на землю і почала благати про допомогу. Слуга пророка хотів 

завадити цьому, але Єлисей стримав його. Він дав своєму слузі палицю, з котрою 

щодня ходив, наказав йому йти з жінкою до її дому і там покласти палицю хлопцеві 

на обличчя. Однак з хлопцем нічого сталося, він далі лежав без ознак життя. Слуга 

повернувся до пророка і розповів йому про це. Тоді Єлисей сам вирушив до дому, де 

сталася біда. Прийшовши туди, він увійшов до кімнати, де лежав хлопчина і кілька 

разів схилявся над ним і молився. В якусь мить мертвий хлопець прийшов до тями і 

пчихнув сім разів! Він ожив! Тоді пророк покликав матір хлопця і передав його їй. 

Вдячна мати на колінах дякувала пророкові за диво. Її син був живий! Бог вислухав 

молитву Єлисея і повернув хлопця до життя!  Хвала всемогутньому Богові, що 

чинить дива, дарує нам вічне життя і спасіння!   

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Як заможне подружжя дякувало Богові за сина? 

2. Якою була поведінка хлопчини? 

3. Чи завжди ви радо виконуєте те, про що просять батьки? 

4. Куди вирушили батьки хлопця, залишивши його вдома? 

5. Як жали пшеницю у давні часи і як це роблять нині? 

6. Що сталося з хлопчиною і чому він пішов в поле до батьків? 

7. До кого мати хлопця пішла за допомогою і що відповів Єлисей? 

8. Що пророк звелів зробити своєму слузі? 

9. Що сталося коли пророк сам молився над мертвим хлопцем? 

10. Чи є якась річ непідвладна Богові? 

11.  Що Ісус Христос каже про вічне життя віруючих?  

12.  Прочитайте вдома уривок з 2-ї книги царів 4:18-37  


