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1 i 2 Ksiêdze
Królewskiej
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Elizeusz - powo³any do naœladowania
1 Królewska
19,19-21
2 Królewska
2,1-15

Z³oty wiersz

2 Królewska 2,14
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Eliasz by³ ju¿ starym cz³owiekiem pracuj¹cym dla Boga jako
prorok przez wiele lat. Wkrótce mia³ nadejœæ czas, aby odszed³
do nieba. Bóg chcia³, aby Elizeusz pomaga³ Eliaszowi.
W rzeczywistoœci, Elizeusz mia³ wkrótce staæ siê prorokiem.
Eliasz poszed³ do Elizeusza i zarzuci³ swój p³aszcz na niego.
Elizeusz wiedzia³, ¿e to by³ znak, ¿e powinien pójœæ z Eliaszem.
Tak wiêc po¿egna³ siê ze swoj¹ rodzin¹ i poszed³ z prorokiem.
Przez wiele lat przebywali razem ale nadszed³ czas, gdy Bóg
zabra³ Eliasza do nieba. Eliasz powiedzia³ Elizeuszowi, aby nie
szed³ z nim. Ale Elizeusz nie chcia³ zostawiæ Eliasza samego
i pozostali razem a¿ do chwili, gdy przyszli nad rzekê Jordan.
Uzupe³nij uk³adankê wyrazow¹:
1. Kto by³ teraz starym cz³owiekiem?
2. Elizeusz mia³ byæ nastêpnym
.....................................
3. Elizeusz opuœci³ swoj¹
.................................
4. Nadszed³ czas, aby Eliasz zosta³ wziêty
do ........................
5. Elizeusz poszed³ z Eliaszem, aby mu
.........................................
6. Co stary prorok zarzuci³ Elizeuszowi
na ramiona
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Gdy stali nad brzegiem rzeki, Eliasz wzi¹³ swój p³aszcz, zwin¹³ go i uderzy³ nim wodê.
Woda rozdzieli³a siê i obydwaj przeszli przez rzekê po suchej ziemi. Bo¿a moc by³a
z Eliaszem!
Wtedy Eliasz zapyta³ Elizeusza, co chcia³by, aby on uczyni³ dla niego, zanim pójdzie do
nieba. Elizeusz wiedzia³, ¿e bêdzie potrzebowa³ Bo¿ej mocy i pomocy. Bêdzie musia³ te¿
zaufaæ Bogu, jak to zrobi³ Eliasz, tak wiêc poprosi³, czy nie móg³by byæ takim, jak by³
Eliasz. Elizeusz poprosi³ o w³aœciw¹ rzecz!
Nagle pojawi³ siê rydwan wygl¹daj¹cy jakby by³ otoczony ogniem. Eliasz zosta³
uniesiony do góry w porywie wichru. Elizeusz zosta³ sam. By³ przejêty tym co siê
zdarzy³o. Wtedy zauwa¿y³ p³aszcz Eliasza le¿¹cy na ziemi. Podniós³ go, stan¹³ na brzegu
rzeki i zrobi³ to samo co poprzednio Eliasz.

„Gdzie jest Pan,
Bóg Eliasza? ”

Elizeusz zapyta³:

4

Pokoloruj litery.

Gdy Elizeusz uderzy³ wodê, rozdzieli³a siê i przeszed³ przez ni¹ such¹ nog¹. Teraz
Elizeusz wiedzia³ na pewno, ¿e Bóg Eliasz jest z nim. Bóg Eliasza by³ tak¿e jego
Bogiem. Wiedzia³, ¿e nie by³ sam. Wiedzia³ tak¿e, ¿e Bóg pomo¿e mu s³u¿yæ Jemu.
Zaznacz (ü) zdania, które s¹ PRAWDZIWE a (û) te, które s¹ NIEPRAWDZIWE:
Elizeusz znalaz³ p³aszcz Eliasza na ziemi.

..........

Elizeusz nie móg³ przejœæ przez rzekê z powrotem.

..........

Bo¿a moc by³a z Elizeuszem.

..........

Bóg da³ Elizeuszowi to, o co prosi³.

..........

4

Bóg chce, aby ka¿dy z nas Go kocha³ i s³u¿y³ Mu. Mo¿emy s³u¿yæ Mu ¿yj¹c tak, aby Mu
siê podobaæ i mówi¹c innym o Nim.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C10
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Elizeusz - wspó³czucie dla przyjació³
2 Królewska
4,8-37

2 Królewska 4,33
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Elizeusz podró¿owa³ po ca³ym kraju wykonuj¹c
Bo¿¹ pracê. Czasami odwiedza³ równie¿ miasto
zwane Szunem.
W tym mieœcie mieszka³a bogata kobieta, która by³a
bardzo ¿yczliwa dla Elizeusza. Przygotowywa³a dla
niego dobre jedzenie. Zbudowa³a te¿ dla niego
specjalny pokój na dachu domu, gdzie Elizeusz móg³
wypocz¹æ.
Narysuj rzeczy, które wed³ug Biblii, ta kobieta
wstawi³a do przygotowanego pokoju.
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Elizeusz by³ bardzo wdziêczny za to, co ta kobieta
zrobi³a dla niego. On równie¿ chcia³ zrobiæ coœ
mi³ego dla niej. Ta kobieta nie mia³a dzieci, wiêc
Elizeusz obieca³ jej, ¿e Bóg da jej ch³opca. Wkrótce
mia³a ona syna. Musia³a byæ bardzo szczêœliwa!
Parê lat póŸniej zdarzy³o siê, ¿e zachorowa³, gdy
ch³opiec by³ na polu ze swoim ojcem. Gdy
przyniesiono go do domu, wkrótce umar³. Jego matka
szybko osiod³a³a os³a i uda³a siê do Elizeusza.
Wiedzia³a, ¿e Elizeusz by³ mê¿em Bo¿ym i ¿e on
mo¿e jej pomóc przez Bo¿¹ moc.

M C10/2

Kiedy Elizeusz przyby³ do jej domu, wszed³ do tego
specjalnego pokoju, gdzie le¿a³ umar³y ch³opiec.
Zamkn¹³ drzwi i modli³ siê do Boga. Nastêpnie
rozgrzewa³ cia³o i jego ¿ycie zaczê³o wracaæ.
Potem kichn¹³ siedem razy i otworzy³ swoje oczy!
Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Elizeusza.
Trudno sobie wyobraziæ, jak bardzo szczêœliwa by³a
ta kobieta, gdy z odzyska³a swojego syna.

U³ó¿ poni¿sze stwierdzenia we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c w kratkach od 1 do 5.

o
o
o
o
o

Kiedy ch³opiec by³ starszy, zachorowa³, gdy by³ na polu.
Ta kobieta urodzi³a syna.
Kobieta pojecha³a na oœle do Elizeusza.
Elizeusz modli³ siê i ch³opiec o¿y³.
Wkrótce ch³opiec umar³.
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Bóg chce, abyœmy Mu ufali i modlili siê do Niego w trudnych sytuacjach naszego ¿ycia.
Pokoloruj litery, w których s¹ kropki. Dowiemy siê wtedy, co zrobi³ Elizeusz.
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C10
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Elizeusz – oczyszczenie trêdowatego
2 Królewska
5,1-19

Z³oty wiersz:

2 Królewska 5,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Naaman by³ bardzo wa¿nym cz³owiekiem. By³ dowódc¹ armii
królewskiej. Ale mia³ on powa¿ny problem. Chorowa³ na tr¹d
- straszn¹ chorobê skóry, na któr¹ nie by³o lekarstwa.
Pokoloruj obrazek.
W domu Naamana przebywa³a ma³a s³u¿¹ca pochodz¹ca z
Izraela, kraju, w którym mieszka³ Elizeusz. By³a ona pewna,
¿e Bóg pomóg³by Eliaszowi uzdrowiæ Naamana.
Tak wiêc Naaman dosta³ pozwolenie od króla, aby móg³ pójœæ
do Izraela. Wzi¹³ ze sob¹ prezenty ze z³ota, srebra i drogie
szaty. W koñcu dotar³ do domu Elizeusza.
Prawdopodobnie Naaman by³ bardzo zdziwiony, ¿e Elizeusz
nie wyszed³, aby siê z nim zobaczyæ i przywitaæ go. Elizeusz
wys³a³ tylko s³ugê, aby powiedzieæ mu, ¿e aby zostaæ
uleczonym, musi siê obmyæ w rzece Jordan siedem razy.

5

Narysuj strza³ki do w³aœciwego zakoñczenia poni¿szych
stwierdzeñ. Pierwsza jest ju¿ narysowana.
Ma³a s³u¿¹ca wiedzia³a o
Naaman pojecha³ do
Powóz Naamana zatrzyma³ siê przed

domem.
Elizeuszu.
Izraela.

4

Naaman wpad³ w gniew, gdy zobaczy³ jak go
potraktowano. Z pewnoœci¹ nie chcia³ obmyæ siê w rzece
Jordan. Ale s³udzy Naamana zachêcali go, aby zrobi³ to,
co poleci³ mu zrobiæ - to by³a dla niego jedyna szansa
wyzdrowienia.

M C10/3

Naaman wszed³ do mêtnej
wody Jordanu. Zanurzy³ siê
w wodzie ale oznaki choroby
wci¹¿ by³y obecne. Dopiero
gdy dok³adnie wykona³
polecenie Elizeusza i zanurzy³
siê siedem razy, zosta³
uzdrowiony. Jego skóra by³a
ca³kiem zdrowa bez œladów
choroby.
Naaman wiedzia³ teraz, ¿e Bóg
Eliasza by³ prawdziwym Bogiem. Pojecha³ wiêc z powrotem do Elizeusza. Chcia³ daæ mu
dary, aby pokazaæ, jak by³ wdziêczny. Ale Elizeusz nie przyj¹³ tych rzeczy. Wiedzia³, ¿e
to Bóg uzdrowi³ Naamana.
Odpowiedz na pytania TAK lub NIE.
Czy Naaman chcia³ z pocz¹tku obmyæ siê w rzece Jordan?
Czy Elizeusz przyj¹³ prezenty od Naamana?
Czy Naaman uwierzy³ w Boga po swoim uzdrowieniu?

..........
..........
..........

6

Naaman by³by naprawdê g³upim cz³owiekiem, gdyby nie zrobi³ tego, co mu powiedzia³
Elizeusz. To by³ dla niego jedyny sposób, by dost¹piæ uzdrowienia - wszystko co musia³
zrobiæ, to okazaæ pos³uszeñstwo! Bóg przygotowa³ sposób w jaki nasz grzech (który jest
jak choroba) móg³ zostaæ odpuszczony: musimy zaufaæ Panu Jezusowi i uwierzyæ, ¿e
umar³ za nas na krzy¿u. G³upot¹ z naszej strony by³oby odrzucenie zbawienia, które Bóg
dla nas przygotowa³!
Wpisz brakuj¹ce s³owa:
Naaman by³ chory na t __ __ __ .
Chorob¹, na któr¹ wszyscy choruj¹ jest g __ __ __ __ __ .
Naaman zosta³ uzdrowiony, gdy siedem razy zanurzy³ siê w __ __ __ __ __ __ __ __.
Mo¿emy mieæ odpuszczone grzechy, gdy zaufamy
P __ __ __ J __ __ __ __ __ __ __.
5

Uwagi prowadz¹cego
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C10
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Elizeusz - Ukarane oszustwo
2 Królewska
5,19-27

Z³oty wiersz:

Gdy Naaman opuœci³ Elizeusza i odjecha³ do domu, s³uga
proroka, Gehazi, zacz¹³ rozmyœlaæ o tym, co siê zdarzy³o.

Mój pan by³ g³upi,
¿e nie przyj¹³ darów, które
mia³ Naaman. Chcia³bym
dostaæ te dary.

Gehazi by³
_______________

4 Moj¿eszowa 32,23
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Bank s³ów
Gdy bêdziesz wype³niaæ tê
lekcjê, wybierz s³owa,
które najlepiej opisuj¹
Gehaziego.

oszuk
chciw

a³

y
ok³am

a³

Jednego z okreœleñ u¿yj
dwa razy!

Gehazi pobieg³, aby dogoniæ Naamana. Naaman zobaczy³ go z daleka i by³
ciekawy, jak¹ sprawê mo¿e mieæ do niego Gehazi. Gehazi opowiedzia³ mu
nieprawdziw¹ historiê.

2

Mój pan pos³a³ mnie,
poniewa¿ przyszli do niego
pewni goœcie i chcia³by daæ im
srebro i nowe szaty.

Gehazi
__________________

2

Naaman chêtnie da³ Gehaziemu dwa worki srebra i dwa ubrania zamienne. S³udzy
Naamana przynieœli to do domu, gdzie Gehazi je ukry³.
Gehazi __________________ Naamana.
2
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Gehazi prawdopodobnie by³ bardzo zadowolony z tego, ¿e by³ taki przebieg³y. By³ teraz
o wiele bogatszy a jego mistrz Elizeusz nigdy nie dowie siê, co on zrobi³.
PóŸniej, kiedy Gehazi przyszed³ do Elizeusza, prorok zapyta³ go, gdzie on by³.

Twój s³uga nigdzie nie by³!

Ale Elizeusz wiedzia³
dok³adnie, co siê zdarzy³o. By³
przecie¿ mê¿em Bo¿ym i mia³
mo¿liwoœæ dowiedzieæ siê o
wszystkim, co mia³o miejsce.

Gehazi
_______________

Nagle ca³a skóra Gehaziego
pokry³a siê tr¹dem, t¹ sam¹
chorob¹, na któr¹ chorowa³ Naaman. Bóg nie móg³
pozwoliæ, by Gehazi odszed³ maj¹c na sumieniu z³e uczynki. Przez resztê ¿ycia
bêdzie znosi³ swoj¹ karê.
Zakreœl te rzeczy, które Gehazi wzi¹³ od Naamana.
Owoc

worki pieniêdzy

Kto ukara³ Gehaziego?
W jaki sposób zosta³ ukarany?

ubrania

zwierzêta

...............................
...............................

2

4

4

Biblia mówi nam, ¿e wszystko co uczyni³ Gehazi by³o z³e. Ka¿dy z nas tak¿e zgrzeszy³.
Bóg ukarze nas za nasz grzech, chyba ¿e poprosimy Go o przebaczenie. Przebaczenie to
mo¿emy otrzymaæ, kiedy zaufamy Panu Jezusowi jako Zbawicielowi.

„Wiedzcie, ¿e grzech
wasz dosiêgnie was”.

Pokoloruj te s³owa i naucz siê ten wiersz na pamiêæ.

(4 Moj¿eszowa 32,23)
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