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Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Królewska 19,19-21
2 Królewska 2,1-22
2 Królewska 2,14

1 Tesaloniczan 4,16-18

Elizeusz by³ synem Szafata, który by³ rolnikiem. Wszystkie imiona w Biblii maj¹ znaczenie. Imiê
Elizeusz oznacza „Bóg jest zbawieniem”.
Bóg zaplanowa³, aby u¿yæ Elizeusza do uratowania
(zbawienia) swojego ludu. A tak siê to zaczê³o.

1

1 Królewska 19,19.21. Eliasz spotyka Elizeusza.

3
2

6

Pewnego dnia Elizeusz ora³ pole drewnianym p³ugiem
ci¹gniêtym przez (1) - prowadzi³ (2) zaprzêg. S³awny prorok (3)
przyszed³ do niego i zarzuci³ na niego swój p³aszcz. Elizeusz
pobieg³ za nim i powiedzia³ „Pozwól mi poca³owaæ mojego (4) i
moj¹ (5) a potem (6) za tob¹”.

4

5

1

5

Elizeusz zabi³ dwa wo³y, por¹ba³ uprz¹¿ i p³ug i spali³ je, ugotowa³ na tym miêso i da³ ka¿demu do
zjedzenia.
Co zrobi³ potem?
1
Elizeusz post¹pi³ w ten sposób, poniewa¿ zrozumia³, ¿e kiedy Eliasz zarzuci³ na niego swój p³aszcz, to
znaczy³o, ¿e Bóg powo³uje go, aby poszed³ i Mu s³u¿y³. Elizeusz nie waha³ siê i chêtnie poszed³.
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2 Królewska 2,1-15. Rozstanie Eliasza z Elizeuszem.
2 Elizeusz pracowa³ z Eliaszem przez parê lat. W koñcu
nadszed³ czas, kiedy Eliasz wiedzia³, ¿e jego praca dla Boga
zakoñczy³a siê.
Na mapie wpisz miejsca, które odwiedzili obaj mê¿owie.
W ka¿dym z tych miejsc Eliasz proponowa³, aby Elizeusz tam
pozosta³. Ale on nie zgadza³ siê na to.

B.................
G....................

Rz.J............

J....................
Morze
Martwe

2
Eliasz zdj¹³ swój p³aszcz, (1) go i (3) nim wodê. Woda
rozst¹pi³a siê i obaj przeszli po suchej (2). A gdy szli
rozmawiaj¹c, ognisty (5) rozdzieli³ ich i Eliasz wœród (4) zosta³
zabrany od Elizeusza. Eiasz zosta³ zabrany do (6)
3
(zacieniuj tê odpowiedŸ).

6

1
2
3

4

Jeœli jesteœmy prawdziwie wierz¹cymi, wiemy, ¿e my tak¿e
pewnego dnia bêdziemy zabrani do Nieba, aby byæ z Panem.
W z³otym wierszu Elizeusz zada³ pytanie. O co zapyta³?
5

1
Jak Pan odpowiedzia³, gdy Elizeusz uderzy³ wodê Jordanu?

2
Inni prorocy obserwowali t¹ scenê. Co dla nich znaczy³o to wydarzenie?
1

3

2 Królewska 2,19-22. Pierwszy publiczny cud Elizeusza.
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Mini rozsypanka literowa
Wpisz brakuj¹ce wyrazy w puste miejsca i zakreœl w rozsypance.
Obywatele Jerycha narzekali, ¿e choæ dobrze siê mieszka w tym mieœcie,
jednak ............. jest .........., a ziemia niep³odna. Elizeusz poprosi³, aby
przynieœli mu .............. w nowej .............. Poszed³ do ................. i wrzuci³ do
wody sól i woda sta³a siê zdrowa. Pan przez Elizeusza powiedzia³, ¿e ta
woda nigdy nie spowoduje ju¿ ...............
5

W tej lekcji poznaliœmy Elizeusza. Bóg powo³a³ go, aby kontynuowaæ pracê Eliasza i da³ mu ca³¹ moc
jak¹ potrzebowa³, aby j¹ wykonaæ - tak jak to uczyni³ dla Eliasza. Jeœli my wierzymy Bogu - tak jak oni
- i oddajemy nasze ¿ycie Panu Jezusowi jako naszemu osobistemu Zbawicielowi, mo¿emy polegaæ na
Nim, ¿e da nam si³ê do wykonania Jego pracy.
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Lekcja 2: Elizeusz i biedna
wdowa

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Efezjan 3,20 i 21

Z³oty wiersz

Filipian 4,13

2 Królewska 4,1-44

2 Królewska 4,33

W tej lekcji s¹ cztery cuda, których Bóg dokona³ przez Elizeusza.
Wiersze 1-7. Biedna wdowa.
Do Elizeusza przysz³a kobieta z wielkim problemem. Jaki to by³ problem?

1

2
Elizeusz zada³ jej dwa pytania Jakie?

1.
2.

1

Ta wdowa w domu mia³a tylko jedn¹ rzecz. Co to by³o?
1
Elizeusz powiedzia³ jej, co ma zrobiæ.
U³ó¿ poni¿sze stwierdzenia we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je w kratkach od 1 do 6.
IdŸ do domu razem ze swoimi synami.
Zap³aæ swój d³ug a za resztê bêdziesz siê utrzymywa³a.
Po¿ycz pustych naczyñ od swoich s¹siadów.
Sprzedaj olej.
Wlewaj ojej do naczyñ a¿ wszystkie bêd¹ pe³ne.
Zamknij drzwi.

3

4

2

Wiersze 8-37. Kobieta z Szunem.

1 pionowo: s³uga Elizeusza
2 i 3. Elizeusz jest opisany jako .............
..................
4 i 5. dwie rzeczy, które by³y wstawione do
pokoju Elizeusza.
6 i 1 poziomo: Syn powiedzia³ do ojca na polu:
................. ................
7. pora dnia, kiedy zmar³o dziecko.
8. nowa miejscowoœæ, w której ¿y³a kobieta.
9. góra, na której kobieta odnalaz³a Elizeusza.
10. gdy kobieta odnalaz³a Elizeusza na górze,
objê³a go za .........
11 i 12. dwie czêœci cia³a wspomniane, gdy
Elizeusz po³o¿y³ siê na dziecku.
8 pionowo: tyle razy ch³opiec kichn¹³.

10
1

9

8

11

7

6

12
5

3

2

6
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Co zrobi³ Elizeusz w z³otym wierszu?

1
Elizeusz wiedzia³, ¿e nie móg³ nic zrobiæ dla ch³opca - on sam nie mia³ ¿adnej mocy. To moc Bo¿a
dzia³a³a zawsze przez Elizeusza i sprawia³a, ¿e by³ w stanie dokonywaæ cudów. To znów siê
potwierdzi³o, gdy syn kobiety z Sunam zosta³ przywrócony do ¿ycia.

3

Wiersze 38-41. Œmieræ w kotle.

W czasach Elizeusza istnia³y grupy proroków, które mieszka³y w okolicach Gilgal, poni¿ej równiny
obok Jerycha. Takie grupy zazwyczaj zamieszkiwa³y pustynne tereny, gdzie ¿ycie by³o bardzo ciê¿kie.
W czasach g³odu nie mieli nic do jedzenia oprócz dziko rosn¹cych roœlin, które mogli znaleŸæ.
Co w³o¿yli do kot³a z jedzeniem?
1
Co powiedzieli prorocy, kiedy spróbowali jedzenia?

1
Co Elizeusz wrzuci³ do kot³a?
To jest nastêpny przyk³ad mocy Bo¿ej
danej Elizeuszowi..

4

1

Wiersze 42-44. Rozmno¿enie ¿ywnoœci.

Jak¹ ¿ywnoœæ dostarczy³ rolnik z Baal-Szalisza?

2
Jak wielu ludzi zosta³o tym nakarmionych?

1

Czêœæ ¿ywnoœci pozosta³a zgodnie ze s³owem Pana. Widzimy tutaj Bo¿e zaopatrzenie dla swojego ludu
- podobnie jak przy pierwszym z cudów.
Biblia uczy nas, ¿e Bóg jest w stanie zrobiæ o wiele wiêcej ni¿ wszystko o co
prosimy lub o czym myœlimy (Efezjan 3,20). Gdy uwierzymy w Pana Jezusa,
Duch Œwiêty wchodzi do naszego ¿ycia, aby mieszkaæ w nas. (Zobacz 1
Koryntian 6,19). To On uzdalnia nas do tego, by robiæ wielkie rzeczy dla Boga.
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Lekcja 3: Elizeusz i dowódca
armii
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
4 Moj¿eszowa 32,23

2 Koryntian 5,17

2 Królewska 5,1-27

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Galacjan 6,7

2 Królewska 5,15

Ta lekcja mówi nam o dowódcy armii króla Syrii (inaczej Aramu).
Jakim cz³owiekiem by³ dowódca armii?
2
Niestety, ten cz³owiek zarazi³ siê straszn¹ chorob¹ - tr¹dem, która ³atwo rozprzestrzenia³a siê i by³a
3
nieuleczalna.
W tym rozdziale s¹ podane tylko trzy imiona.
Wpisz ich imiona w krzy¿ówce obok.

1

1. Prorok.
2. Dowódca armii.
3. S³uga proroka

2

3

Dowódca armii wyruszy³ do Izraela. Wzi¹³ ze sob¹ drogie
prezenty i list do króla Izraela maj¹c nadziejê, ¿e dostanie
od niego odpowiednie lekarstwo.
Co zrobi³ Jehoram, król Izraela, gdy przeczyta³ ten list?

1
Dlaczego myœla³, ¿e król Syrii postawi³ niemo¿liwe do spe³nienia ¿¹dania?
1
Wpisz trzy miejsca wspomniane w tym rozdziale do krzy¿ówki.

1

1. Tam mieszka³ Elizeusz.
2. St¹d pochodzi³a s³u¿¹ca dziewczynka.
3,4. Dwie rzeki, o których wspomnia³ Naaman.

3

4

Elizeusz pos³a³ wiadomoœæ, ¿e Naaman powinien przybyæ do jego
domu.
Gdy Naaman przyjecha³, prorok nie wyszed³, aby z nim porozmawiaæ
czy siê z nim przywitaæ. Pos³a³ tylko s³ugê z wiadomoœci¹.

2

3
Jaka to by³a wiadomoœæ?

1
Jak zareagowa³ na ni¹ Naaman?
1
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Kto zachêci³ go, aby wykona³ polecenie Elizeusza?

1
Naaman powróci³ do Elizeusza pe³en wdziêcznoœci za cudowne uzdrowienie i zaoferowa³ Elizeuszowi
nagrodê. Prorok jednak jej nie przyj¹³. Jednak¿e, Naaman zosta³ zmieniony nie tylko na zewn¹trz uzdrowiony z tr¹du; by³ zmieniony równie¿ wewn¹trz.. Wczeœniej oddawa³ czeœæ fa³szywym bo¿kom.
1

Jakiemu bo¿kowi oddawa³ czeœæ?
Teraz ju¿ wiedzia³, ¿e jest tylko jedyny prawdziwy Bóg,
ten któremu s³u¿y³ Elizeusz.
Wpisz czêœæ z³otego wiersza, która mówi nam o tym.

1
Gdy odkry³ to, chcia³ teraz zmieniæ swój sposób ¿ycia.
Czego wiêcej mia³ nie robiæ? (Wiersz 17)

1
Bóg zmienia ¿ycie ludzi. Czy zmieni³ twoje ¿ycie?
Jakimi s³owami po¿egna³ Elizeusz Naamana?
1
Gehazi by³ przez pewien czas s³ug¹ Elizeusza. Gdy pomyœla³, ¿e jego pan odmówi³ przyjêcia tak
bogatego daru, ogarniêty chciwoœci¹ poœpieszy³ za Naamanem.
Gehazi ok³ama³ Naamana, aby dostaæ trochê srebra i szaty, jakie Naaman mia³ ze sob¹. Co mu
powiedzia³?
1
S³uga ukry³ srebro i szaty ale Bóg objawi³ Elizeuszowi, co siê wydarzy³o. Elizeusz zapyta³ Gehaziego,
gdzie by³.
Co odpowiedzia³ Gehazi?
1
Gehazi myœla³, ¿e to siê nie wyda, ale Bóg powiedzia³ Elizeuszowi dok³adnie, co siê wydarzy³o.
Co siê sta³o Gehaziemu?
1
Chciwoœæ sprawi³a, ¿e Gehazi sk³ama³ i w koñcu zosta³ os¹dzony przez Boga. To by³ smutny koniec dla
cz³owieka, który wiele lat spêdzi³ w towarzystwie „œwiêtego mê¿a Bo¿ego” i który widzia³ wiele
wspania³ych cudów. My jesteœmy tak samo winni jak Gehazi, poniewa¿ robimy z³e rzeczy. Nie mo¿emy
siebie zmieniæ, tak jak Naaman nie móg³ wyleczyæ siê sam. Potrzebujemy odpuszczenia, które pochodzi
od Boga. 2 Koryntian 5,17 mówi nam: „jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminê³o, oto wszystko sta³o siê nowe”.
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Lekcja 4: Elizeusz
i armia syryjska
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£ukasz 4,17-19 Jan 6

1 Jana 1,6 i 7

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Królewska
6,24 i 25
7,1-20
1 Koryntian 15,57

Armia syryjska pod wodz¹ króla Ben-Hadada z Damaszku napad³a na Izrael i obleg³a Samariê, gdzie
mieszka³ król izraelski, Jehoram. Miasto zosta³o ca³kowicie odciête od œwiata i panowa³ w nim g³ód.
Sytuacja by³a rozpaczliwa i zrozpaczony by³ król Jehoram. Szuka³ kogoœ, kogo móg³by oskar¿yæ
o spowodowanie tego nieszczêœcia - szuka³ Elizeusza. Król powiedzia³, ¿e zetnie mu g³owê i poszed³ do
Elizeusza, który równie¿ mieszka³ w Samarii. Elizeusz jednak oczekiwa³ go i mia³
dla niego poselstwo od Boga.
Jakie poselstwo mia³ Elizeusz dla króla?

2
Oficer, który by³ z królem, nie móg³ uwierzyæ, ¿e Pan móg³by to wype³niæ. Elizeusz mia³ równie¿
poselstwo dla niego.
Jakie poselstwo mia³ Elizeusz dla tego oficera?

2
Pozosta³a czêœæ rozdzia³u pokazuje wype³nienie obydwu poselstw. Wydawa³o siê, ¿e nie ma ¿adnej
nadziei dla mieszkañców Samarii, ale Bóg wszystko zmieni³.
Pan sprawi³, ¿e armia syryjska coœ us³ysza³a. Co to by³o?

2
Syryjczycy (Aramejczycy) myœleli, ¿e król Izraela wynaj¹³ przeciwko nim królów chetyckich
i egipskich.
Co Syryjczycy zrobili w tej sytuacji?

1
Przy bramie Samarii czterech ludzi dyskutowa³o o tym, co powinni zrobiæ. Mieszkali poza miastem,
poniewa¿ byli zara¿eni straszliw¹ chorob¹ zwan¹ tr¹dem i nie wolno im by³o ¿yæ razem ze swoimi
rodzinami i ca³¹ reszt¹ ludzi. Oni równie¿ g³odowali i doszli do wniosku, ¿e maj¹ tylko jedno wyjœcie,
aby mieæ szansê na przetrwanie.
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Co postanowili zrobiæ?
1
Napisz PRAWDA lub FA£SZ obok ka¿dego z poni¿szych stwierdzeñ.
By³o po³udnie, kiedy weszli do obozu syryjskiego.
Ku ich zdziwieniu nikogo tam nie by³o.
Weszli do jednego z namiotów i usnêli.
Wynieœli srebro, z³oto i szaty i poszli je ukryæ.
Wrócili jeszcze raz i znów wynieœli z ka¿dego namiotu tak du¿o
jak mogli unieœæ i ukryli to.

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

5

W nocy bramy miasta by³y zamkniête i strze¿one. Czterem trêdowatym nie grozi³o niebezpieczeñstwo,
¿e ktoœ im przeszkodzi w tym, co robili. Jednak¿e, nagle zastanowili siê nad tym co robi¹ i zdali sobie
sprawê z tego, ¿e s¹ samolubni. Co postanowili zrobiæ?
1
Kiedy król us³ysza³ ich nowiny, pomyœla³, ¿e Syryjczycy próbuj¹ zastawiæ pu³apkê: lud wyjdzie z miasta
w poszukiwaniu ¿ywnoœci a armia syryjska ukryta gdzieœ w polu, zaatakuje ich. Wys³a³ wiêc kilku ludzi
na rydwanach, aby zbadaæ sytuacjê.
Czego dowiedzieli siê ci ludzie?

2
Ludzie wybiegli z miasta i przeszukiwali namioty Syryjczyków. ¯ywnoœci by³o bardzo du¿o wiêc ceny
bardzo siê obni¿y³y - jak to przepowiedzia³ Elizeusz. „Dobra nowina”, któr¹ przynios³o czterech
trêdowatych szybko roznios³a siê po mieœcie. Bóg da³ mieszkañcom Samarii zadziwiaj¹ce zwyciêstwo
nad swoimi wrogami. Drugie proroctwo Elizeusza (wiersz 2) równie¿ siê wype³ni³o. W jaki sposób?

2
Pan Jezus równie¿ przyniós³ „Dobr¹ nowinê”dla ka¿dego, kto w Niego wierzy.
Wpisz z³oty wiersz.

2
„Dobr¹ nowin¹” jest to, ¿e mo¿emy mieæ zwyciêstwo nad grzechem i œmierci¹ (1 Koryntian 15,54-56).
W jaki sposób? Przez Pana Jezusa Chrystusa. Gdy uwierzymy w Niego, mo¿emy mieæ zwyciêstwo nad
grzechem ka¿dego dnia w naszym ¿yciu. Musimy chodziæ blisko z Panem Jezusem i w pe³ni Mu ufaæ
a On da nam zwyciêstwo, czasami w nieoczekiwany sposób.
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