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Lekcja 1: Prorok Eliasz spotyka Elizeusza
Przeczytaj

1 Królewska 19,19-21
2 Królewska 2,1-15

Z³oty wiersz

1 Królewska 19,21

Czy ju¿ wiesz, jak¹ pracê chcia³byœ wykonywaæ, kiedy
skoñczysz szko³ê? Ta lekcja mówi nam o kimœ, dla kogo
Bóg mia³ specjaln¹ pracê. Elizeusz zamierza³ pracowaæ
jako rolnik ale Bóg mia³ inny plan dla jego ¿ycia. Mia³
zostaæ nastêpnym prorokiem w miejsce Eliasza.

Co zrobi³ Elizeusz, kiedy Eliasz przyszed³ do niego? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
sia³ ziarno

ora³ pole

¿¹³ zbo¿e

karmi³ byd³o

1

Kiedy Eliasz zarzuci³ swój p³aszcz na niego, Elizeusz zda³ sobie natychmiast sprawê, ¿e Bóg powo³uje
go do swojej s³u¿by.
Wpisz ostatnie s³owa z³otego wiersza, aby wyjaœniæ, co Elizeusz uczyni³, gdy Bóg go powo³a³.
1
Wpisz poni¿ej te osoby, które Elizeusz musia³ opuœciæ.

1

2

2

Bóg chce, abyœmy Mu s³u¿yli i byli u¿yteczni dla Niego. Przede wszystkim musimy prosiæ Go, aby
przebaczy³ nasze grzechy i panowa³ nad naszym ¿yciem. Bóg mo¿e nie poprosi nas, abyœmy pozostawili
dom - jak to zrobi³ z Elizeuszem - ale wa¿ne jest, abyœmy byli gotowi okazaæ Mu pos³uszeñstwo, bez
wzglêdu na to, jaki mia³by plan dla naszego ¿ycia.
Przez parê lat Eliasz i Elizeusz s³u¿yli Bogu razem.
PóŸniej nadszed³ czas, aby Bóg zabra³ Eliasza do nieba.
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Przyjrzyj siê jeszcze raz drugiemu fragmentowi
do przeczytania.
Na mapie wpisz nazwy tych miejsc, do których
Eliasz i Elizeusz szli po raz ostatni razem.

B.................

G....................
R. J.................

Kogo spotkali we wszystkich tych miejscach?
J....................
Morze
Martwe

6

Lekko zacieniuj mapê a wody zamaluj na
niebiesko.
Wpisz poni¿ej numery wierszy, w których Elizeusz mówi jasno, ¿e chce zostaæ z Eliaszem tak
d³ugo jak to mo¿liwe.
Wiersz

Wiersz

Wiersz

3

Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI t¹ niezwyk³¹ rzecz, która mia³a miejsce, gdy przyszli nad rzekê
Jordan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Elizeusz wiedzia³, ¿e Eliasz doznawa³ wiele razy Bo¿ej mocy. Musia³ byæ ciekawy, czy bêdzie mo¿liwe,
by doœwiadczaæ Bo¿ej mocy w taki cudowny sposób? Czy bêdzie w stanie s³u¿yæ Bogu wierniej, kiedy
Eliasza z nim ju¿ nie bêdzie?
Wtedy Eliasz zapyta³ Elizeusza: Co chcia³byœ, abym uczyni³ dla ciebie?
Przekreœl te rzeczy, o które Eliasz NIE poprosi³: pieni¹dze / jedzenie / bystroœæ / dwie czêœci ducha Eliasza / zdolnoœæ do walki

1

Elizeusz zda³ sobie sprawê, ¿e aby móg³ byæ takim prorokiem, jakim Bóg chce, musi mieæ t¹ sam¹
pomoc od Boga jak¹ mia³ Eliasz. Elizeusz dokona³ m¹drego wyboru.
Ponumeruj poni¿sze stwierdzenia we w³aœciwej kolejnoœci, aby pokazaæ, co siê póŸniej zdarzy³o.
P³aszcz Eliasza upad³ na ziemiê.

q
q
q

Elizeusz u¿y³ p³aszcza Eliasza w taki sam sposób jak Eliasz, by przejœæ przez Jordan.
Nagle Eliasz zosta³ zabrany do nieba w ognistym rydawanie poœród wichru.

3

O czym to przekona³o Elizeusza? Aby siê tego dowiedzieæ, przepisz poni¿sze zdanie bez liter X i V.
VDXUXVCXH VBOX¯XVY XBVYXV£ XVZX VNXIXVMX.
1
Elizeusz teraz wiedzia³, ¿e nie by³ sam i ¿e Bóg pomo¿e mu we wszystkim, czego potrzebowa³, aby Mu
s³u¿yæ. W ten sam sposób Bóg da³ nam Ducha Œwiêtego, aby pomaga³ nam s³u¿yæ Mu. Biblia uczy nas,
¿e Duch Bo¿y wchodzi do naszego ¿ycia, gdy przyjmujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela.
Przeczytaj 1 Korytian 6,19 i 29.
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Lekcja 2: Prorok Elizeusz pomaga dwóm kobietom
Przeczytaj

2 Królewska 4,1-37

Efezjan 3,20

Z³oty wiersz:

Wiêkszoœæ s³u¿by Elizeusza dla Boga przejawia³a siê pomoc¹ dla innych ludzi. Te rzeczy, które czyni³ przez
Bo¿¹ moc pokazywa³y Bo¿¹ wielkoœæ dla tych, którym pomaga³. Fragment do przeczytania mówi nam, jak
Elizeusz pomóg³ dwóm kobietom, z których ka¿da mia³a inny problem.

1. Elizeusz pomaga wdowie
Po œmierci mê¿a wdowa znalaz³a siê w straszliwym k³opocie - mia³a d³ug.
Wype³nij krzy¿ówkê.
2

5

1. Mia³a dwoje ................. .
2. Jeœli nie ............... d³ugu, przyjdzie lichwiarz aby ich zabraæ
jako niewolników.
3. Mia³a jeszcze trochê .............. .
4. Elizeusz kaza³ jej nazbieraæ ................ naczyñ.
5. Nalewali oliwy, a¿ w cudowny sposób naczynia by³y
...............

3

1

4

Problem wdowy zosta³ rozwi¹zany w cudowny sposób.
Wpisz poni¿ej, co Elizeusz kaza³ zrobiæ wdowie (wiersz 7).

5

2
O jak¿e wdziêczna musia³a byæ wdowa w stosunku do Boga Elizeusza!
Zakreœl trzy rzeczy, których mog³a nauczyæ siê o Bogu z tych wydarzeñ.
Bóg jest wszechmocny.
Bóg jest wszêdzie.
Bóg przebacza.
Bóg mo¿e daæ wszystko, co potrzebne a nawet wiêcej.
Bogu mo¿na zaufaæ.

3
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2. Elizeusz pomaga
bogatej kobiecie
Ta kobieta chcia³a przygotowaæ miejsce,
aby Elizeusz mia³ gdzie spaæ, czytaæ
i modlæ siê.
Narysuj lub wpisz na obrazku obok
te rzeczy, które ta kobieta przygotowa³a
dla Elizeusza.

W jakiœ czas póŸniej Elizeusz by³ w stanie
odp³aciæ jej za jej ¿yczliwoœæ.

2

Co Elizeusz obieca³ tej kobiecie?
1
Parê lat póŸniej dziecko nagle zachorowa³o.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Ch³opiec zmar³ wieczorem.

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

Ojciec ch³opca poszed³ przyprowadziæ Elizeusza.

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

S³uga Elizeusza, Gehazi, nie by³ w stanie przywróciæ ¿ycia ch³opcu. ................
Elizeusz modli siê do Boga w tej sprawie.

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

Ch³opiec kichn¹³ piêæ razy i otworzy³ oczy.

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

5

Ta kobieta zobaczy³a, ¿e nie ma nic niemo¿liwego dla Boga. Bóg pob³ogos³awi³ j¹ przez darowanie jej
syna a potem przez Elizeusza Bo¿a moc wzbudzi³a dziecko z martwych. To przypomina nam, ¿e Bóg
jest wielkim dawc¹ ¿ycia a szczególnie dawc¹ ¿ycia wiecznego. Przeczytaj Rzymian 6,23.
Bóg chce, abyœmy oddali Mu nasze ¿ycie, aby Jego moc mog³a dzia³aæ przez nas, kiedy Mu s³u¿ymy.
Wpisz z³oty wiersz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Ten wiersz pokazuje jak bardzo Bóg chce czyyniæ to przez ka¿dego z nas.
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Lekcja 3: Prorok Elizeusz pomaga ¿o³nierzowi
Przeczytaj

2 Królewska 5,1-16

Na pó³nocy Izraela le¿a³ kraj
zwany Syri¹ lub Aramem.
Wpisz Dane Osobowe
Naamana, jednego z
najwa¿niejszych obywateli
tego kraju.

Przebieg historii
_______________
mówi

Z³oty wiersz:

2 Królewska 5,15

Stanowisko:
............................... armii.
Uwagi o jego s³u¿bie:
.............................................. ¿o³nierz.
Wygra³ wiele ........................ dla swojego
kraju.
Problemy zdrowotne:
...................................................................
...................................................................
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_______________ Biedny Naaman! Wydawa³o siê, ¿e jego wspania³a kariera w armii
mówi
dobieg³a koñca. Zapad³ na chorobê, na któr¹ nie by³o lekarstwa.
Wtedy w niezwyk³y sposób us³ysza³ o Elizeuszu, który mieszka³
i pracowa³ w Izraelu. Byæ mo¿e mia³ szansê, aby wyzdrowieæ.
Naaman
poszed³ do
W Biblii tr¹d czêsto jest obrazem grzechu. Grzech niszczy nasze
Króla
pos³a³ go do
Króla

¿ycie tak jak tr¹d niszczy³ zdrowie, szczêœcie i sukces Naamana.
Naaman us³ysza³ o kimœ, kto móg³ mu pomóc. My tak¿e mo¿emy poznaæ Bo¿y
plan zbawienia, który wyjaœnia nam, jak mo¿emy zostaæ uwolnieni od naszego
grzechu.
Wpisz w³aœciwe osoby, aby odkryæ, co siê potem zdarzy³o.

Co jeszcze wzi¹³ ze sob¹ Naaman oprócz listu do króla?
Poka¿, ile zabra³ poszczególnych rzeczy ³¹cz¹c liniami dan¹ rzecz i zabran¹ iloœæ.
10 talentów
z³ota
6000 syklów
ubrañ
10 zamiennych
srebra
Naaman pope³ni³ pomy³kê. Poszed³ do króla Izraela zamiast do proroka Elizeusza.

4

3

Jak zareagowa³ król kiedy przeczyta³ list?
Dowiesz siê tego, gdy przepiszesz poni¿sze zdanie stawiaj¹c pauzy we w³aœciwym miejscu.
Kró lroz dar ³swo jesz atyw gni ewie.
1
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Kiedy Elizeusz us³ysza³ o tym, co siê sta³o, natychmiast pos³a³ po Naamana.
Napisz TAK lub NIE obok poni¿szych stwierdzeñ.
Elizeusz zaprosi³ Naamana do swojego domu.
Elizeusz wyszed³ do powozu Naamana i rozmawia³ z nim.
Elizeusz poleci³ Naamanowi zanurzyæ siê siedem razy
w rzece Jordan, a wtedy zostanie oczyszczony z tr¹du.

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

3

Naamana bardzo rozz³oœci³ sposób, w jaki Elizeusz go potraktowa³. Nie mia³ ochoty, by k¹paæ siê w
Jordanie.
Uporz¹dkuj nazwy dwóch rzek p³yn¹cych przez jego kraj, w których, wed³ug niego, móg³ siê wyk¹paæ.
BAAAN.

RRPPAA.

1

Biblia jasno pokazuje, ¿e mamy TYLKO JEDEN SPOSÓB, by nasze grzechy mog³y byæ odpuszczone.
Wpisz brakuj¹ce s³owa z 1 Jana 1,7: „ Krew ....................... .................................,
.................... ................. oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
S³udzy Naamana zachêcali go usilnie, aby zrobi³ to, co mu poleci³ Elizeusz.
Wpisz w ramce obok numer wiersza, który mówi o tym,
jak Naaman okaza³ pos³uszeñstwo i zosta³ uzdrowiony.

2

Wiersz

1

Chocia¿ Naaman dowiedzia³ siê, jak dost¹piæ uzdrowienia, to tr¹d znikn¹³ dopiero wtedy, gdy zrobi³ to,
co mu powiedzia³ Elizeusz. Tak jest i z nami. Nie wystarczy, ¿e wiemy, ¿e Jezus umar³, aby zabraæ nasz
grzech - musimy tak¿e coœ zrobiæ. Musimy uwierzyæ w Pana Jezusa zdaj¹c sobie sprawê, ¿e tylko On
mo¿e rozwi¹zaæ problem naszego grzechu i poprosiæ Go, aby sta³ siê naszym Zbawicielem i Panem
naszego ¿ycia.
Naaman bardzo siê ucieszy³, gdy zobaczy³, ¿e nie by³o nawet œladu tr¹du na jego ciele. Natychmiast te¿
pojecha³, aby spotkaæ siê z Elizeuszem.
Wpisz w dymek to, co Naaman teraz wiedzia³ na temat Boga. (Wiersz 15 - z³oty wiersz).

1

My tak¿e mo¿emy byæ naprawdê szczêœliwi, gdy nasze grzechy zostan¹ odpuszczone!
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Prorok Elizeusz obiecuje zwyciêstwo
Przeczytaj

2 Królewska 6,24-25
7,1-20

Z³oty wiersz:

2 Królewska 7,2

Uzupe³nij poni¿sze sprawozdanie.

DZIENNIK PALESTYÑSKI
Oblê¿one miasto!
Ca³a armia syryjska wci¹¿ oblega miasto ...................................... . Nikt nie
mo¿e do niego wejœæ ani z niego wyjœæ. Panuje tam ju¿ ................. a wszelka
¿ywnoœæ jest bardzo ................. . Ludzie s¹ coraz bardziej zrozpaczeni.

3

By³ wewn¹trz miasta jeden cz³owiek, który siê nie ba³. Elizesusz wiedzia³, ¿e Bóg panuje nad ka¿d¹
sytuacj¹. Bóg powiedzia³ mu, co siê wydarzy.
Uzupe³nij poselstwo, które otrzyma³ Elizeusz.
„Jutro o tej samej porze mnóstwo .................. i ............................. bêdzie sprzedawane po
2
niskiej cenie”.
Przy wejœciu do bramy by³o czterech
trêdowatych. Oni tak¿e byli w niebezpieczeñstwie.
Razem oceniali swoj¹ sytuacjê.
Wpisz obok, co wed³ug nich mog³oby im
siê zdarzyæ, jeœliby poszli do obozu
syryjskiego.

Trêdowaci odwa¿nie zdecydowali, ¿e pójd¹. Ku ich zaskoczeniu nikogo nie by³o
w obozie syryjskim tylko konie i os³y.
2
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Przeczytaj uwa¿nie wiersz 8 a potem zakreœl Rozsypance
literowej szeœæ rzeczy, które trêdowaci znaleŸli w obozie
nieprzyjacielskim. S¹ one ukryte we wszystkich mo¿liwych
kierunkach. Wpisz poni¿ej pozosta³e litery, by uzyskaæ
wyjaœnienie tej sytuacji:

7
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Dokoñcz zdanie, aby pokazaæ, co uœwiadomili sobie
trêdowaci, ¿e musz¹ zrobiæ.
Nu¿e, chodŸmy teraz

1
2

Wstaw brakuj¹ce s³owa w poni¿szym reporta¿u w gazecie.

DZIENNIK PALESTYÑSKI

Oblê¿enie zakoñczone!
Oblê¿enie Samarii mia³o nadzwyczajny koniec. Król myœla³, ¿e Syryjczycy
planuj¹ ........................ , kiedy czterech trêdowatych donios³o, ¿e obóz jest
pusty! Król pos³a³ ¿o³nierzy na dwóch .................. , aby zbadali sytuacjê.
Odkryli oni, ¿e trêdowaci mówi prawdê.

Który wiersz mówi nam, ¿e obietnica Elizeusza wype³ni³a siê?

1

Wiersz

Tylko jeden cz³owiek nie do¿y³, by cieszyæ siê œwiêtowaniem koñca oblê¿enia. Jeden z królewskich
oficerów w¹tpi³ w to, ¿e Bóg ma moc, by zmieniæ sytuacjê.
Wpisz, co on powiedzia³ w z³otym wierszu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Wpisz, co siê z nim w rezultacie sta³o?
1
Bóg chce, abyœmy wiedzieli, ¿e On zawsze panuje nad sytuacj¹. Mo¿emy napotykaæ trudnoœci, ale
poniewa¿ Bóg jest wszechmocny, mo¿e daæ nam zwyciêstwo. On chce, abyœmy Mu ufali, ¿e rozwi¹¿e
nasze problemy.
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