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ÚVOD
Meno ”Elízeus” znamená ”Boh je Spasiteľ”. Elízeus uveril v Boha a dostal Jeho spásu. Stal sa Božím mužom
a Jeho poslom k Izraelovi. Jeho život, jeho slová a jeho dielo boli obrovským svedectvom pre izraelský ľud.
Modlíme sa, aby dnešné deti cez tieto lekcie Božieho slova spoznali Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, aby išli
svedčiť o Ňom doma, v škole a i pri hre.

POZNÁMKY PRE UČITEĽA
V každej lekcii navrhujeme ústrednú pravdu (ÚP) a aplikácie pre nespasené (N) a spasené deti (S). V prehľade
na začiatku každej lekcie sme použili uvedené skratky:
ÚP = tam, kde sa v lekcii vyučuje ústredná pravda
N = aplikácia sa vzťahuje na nespasené dieťa
S = aplikácia sa vzťahuje na spasené dieťa
Je veľkou pomocou, keď máme ústrednú pravdu napísanú, prípadne vytlačenú na papieri, aby si ju deti mohli
prečítať.
Buď deťom k dispozícii, ak budú potrebovať radu.
Je možné, že niektoré deti ti budú v dôsledku tvojho vyučovania chcieť položiť otázky ohľadom spasenia. Daj
im jasne vedieť, že si ochotný/á im pomôcť. Povedz im, čo majú urobiť, ak chcú využiť tvoju ponuku. Ako môžeš
deťom -konkrétne a čo najlepšie- ponúknuť svoju pomoc? Môžeš tak urobiť aj mimo biblickej lekcie v inej časti
vyučovania. Povedz napríklad: „Neskôr počas dnešnej lekcie vám vysvetlím, ako môžete osobne prijať Krista ako
Pána a Spasiteľa. Ak si po skončení dnešnej lekcie ešte stále nebudeš celkom istý, ako to máš urobiť, ostaň po
vyučovaní, keď ostatní odídu, sedieť v jednej z týchto predných lavíc.“
Na konci tejto príručky nájdeš niekoľko užitočných rád, ako pomôcť dieťaťu, ktoré chce prísť ku Kristovi.
Možno máš v triede spasené deti, ktoré majú otázky ohľadom kresťanského života. Daj im vedieť, že si im
k dispozícii s pomocou. Povedz deťom, čo majú robiť, ak chcú prijať túto pomoc. Môžeš povedať napríklad:
„Pri počúvaní tejto lekcie o Elízeovi sa možno niekomu z vás, ktorí ste už prijali Krista, vynorila otázka z vášho
každodenného života. Ak máš ty ako kresťan konkrétny problém, ostaň na konci vyučovania jednoducho sedieť.
Rád(a) ti ukážem odpoveď v Božom slove.“
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1. LEKCIA
Elízea si vážia v Jerichu,
ale vysmievajú sa mu v Bételi
Písmo:

2Kr 2, 19 - 25

ÚP:

Len Pán môže zmeniť tvoj život.

Aplikácia:

N: Popros Ho, aby ťa zachránil od tvojho hriechu.

Úvod:
Robova otázka. ÚP
Sled udalostí: Zmienka o Elízeovi, ktorý prejde cez Jordán potom, čo bol Eliáš vzatý do neba.
Príde do Jericha.
Deti Izraela dobyjú Jericho.
Muži z Jericha rozpovedia svoj problém. ÚPN
(Daj sa deťom k dispozícii.)
Elízeus si pýta novú misu a soľ.
Ide k prameňu, vysype doň soľ. Hospodin hovorí: „Uzdravujem túto vodu.” ÚPN
Cestou do Bételu sa deti posmievajú Elízeovi.
Elízeus ich preklína Hospodinovým menom.
Vyvrcholenie: Dve medvedice vyjdú z hory a roztrhajú 42 detí.
Záver:
Chceš, aby ťa Kristus zachránil od tvojho hriechu? ÚPN (Židom 7, 25)
Zlatý verš:

Židom 7, 25: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu.”

OPAKOVANIE
Predpokladáme, že pred začatím vyučovania o Elízeovi ste už vyučovali „Život Eliáša”. Navrhujeme, aby ste pred
nasledujúcou biblickou lekciou pripomenuli deťom, ako Boh povolal Elízea („Život Eliáša” 3. lekcia, Scéna
4). Môžeš deťom ešte raz pripomenúť, ako bol Elízeus s Eliášom, kým Eliáš nebol vzatý do neba. („Život Eliáša”
5. lekcia).
LEKCIA
„Prečo musím stále robiť zlé veci?” pýtal sa Robo svojej mamy. „Prečo nemôžem byť dobrý?”
„Lebo sme sa takí narodili... Niečo v nás nás nabáda k tomu, aby sme konali zlo,” odpovedala mama.
„Čo tým chceš povedať? Nerozumiem tomu,” čudoval sa Robo.
„Vysvetlím ti to: Prečo pes šteká a nemňauká ako mačka? Lebo má povahu psa. Vo svojom vnútri nemá povahu
mačky, ale povahu psa. Preto sa správa ako pes. Odkedy prvý človek, Adam, zhrešil, všetci sa rodíme s hriešnou
povahou. Táto hriešna povaha v nás budí túžbu hrešiť, neposlúchať Boha. Preto potrebujeme Boha, aby nám dal
novú povahu, aby sme chceli robiť to, čo je správne. Pán Boh chce žiť v nás prostredníctvom Svätého Ducha, aby
nám pomohol konať správne. Našu starú, zlú povahu však budeme mať až dovtedy, kým nebudeme s Pánom
Ježišom v nebi. Pochopil si to, Robko?”
„Áno,” odpovedal Robo. „Myslím si, že potrebujem Boha, aby mi dal novú povahu. V tom je môj problém.”

SCÉNA 1: Muži z Jericha povedia Elízeovi o svojom probléme. (2Kr 2, 19)
(Vonku, figúrky 1 a 2.)
To mi pripomína, čo sa stalo, keď prišiel Elízeus, Boží muž, do Jericha a do Bételu. Chlapci a dievčatá,
pamätáte sa, ako sa zjavil ohnivý voz a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba? Potom sa Elízeus vrátil k brehu Jordána
a udrel Eliášovým plášťom na vodu; tá sa rozostúpila a on prešiel na druhú stranu (rovnako ako pred ním Eliáš).
Potom šiel do Jericha. Tam prišli za ním muži z toho mesta a povedali mu o svojom obrovskom probléme (figúrky
1 a 2).
V Jerichu bývali kedysi hriešni ľudia. Bolo to prvé mesto v zasľúbenej zemi, do ktorého vstúpili deti Izraela. Na
Boží príkaz chodili okolo mestských múrov raz denne počas šiestich dní a sedemkrát na siedmy deň. Boh zbúral
obrovské múry a mesto dal svojmu ľudu. To bolo pred stovkami rokov. Teraz malo mesto problém.
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SCÉNA 2: Zázračné uzdravenie zlej vody. (2Kr 2, 20-22)
(Rovnaké pozadie, figúrky 1, 2, 3, 3a. Misu (3a) umiestni najprv na hlavu figúrky (3), potom k Elízeovým nohám.)
Muži z Jericha vysvetlia Elízeovi svoj problém: „V tomto meste sa nám býva dobre, ale voda je zlá a spôsobuje
mnoho problémov a chorôb v našich rodinách. Škodí tiež našim ovciam a dobytku.” Veria, že Boh je s Elízeom
a môže im pomôcť.
Tento problém mohol vyriešiť len Boh. Pripomína mi to Robov problém, ale aj naše problémy. Ako potrebovali
obyvatelia Jericha zmenu (a zlepšenie) kvality vody, my potrebujeme zmenu svojich hriešnych životov - zmenu
k lepšiemu. Prečo stále robíme zlé veci? Prečo nie sme vždy dobrí? Lebo niečo v nás vzbudzuje túžbu konať zlo.
Cítili ste už niekedy v srdci nenávisť a chuť ublížiť niekomu? Hnevali ste sa už niekedy na Boha, keď sa niečo
stalo? Hnevali ste sa, že ste nedostali niečo, o čo ste prosili v modlitbe? To je neposlušnosť voči Bohu. To je
hriech. Potrebuješ prosiť Pána, aby ťa zmenil, pokiaľ si to ešte nespravil. Len On môže vyriešiť tvoj problém. Ak
to chceš urobiť, ale nevieš ako, som tu, aby som ti pomohol/la. Stačí, aby si mi dal vedieť o tom. Najjednoduchší
spôsob bude, keď si na konci vyučovania sadneš do jednej z týchto predných lavíc. Keď ostatní odídu, ukážem ti na
základe Biblie, ako ti Pán môže odpustiť tvoje hriechy a urobiť ťa takým, ako ťa chce mať. Len Pán ťa môže
zmeniť. Popros Ho, aby ti dal nový život.
Keď muži z Jericha povedali Elízeovi o svojom probléme, dostali nezvyčajnú odpoveď: „Prineste mi novú misu
a položte do nej soľ.” Muži (3+3a) poslúchli a priniesli mu misu a soľ. Prečo ich požiadal Elízeus o soľ? Chcel im
pomôcť, aby pochopili, že Boh im dá novú, čistú vodu. Dodnes sa soľ používa ako konzervačná prísada k mäsu a
k rybám. Soľ nám pripomína čistenie alebo konzervovanie. Boh mal v úmysle očistiť studne Jericha.
Elízeus zobral misu, vysypal soľ do prameňa a povedal ľuďom: „Takto hovorí Hospodin: 'Uzdravujem túto
vodu.' Nikto už nezomrie z tejto zlej vody. Ani ľuďom, ani zvieratám už neuškodí táto voda, keď z nej budú piť.
Nie je to nádherný obraz toho, čo chce Pán urobiť v mojom i v tvojom živote? Hriech, ktorý je v tvojom srdci, ti
otravuje život, škodí dokonca ostatným. Hriech ťa oddeľuje od Boha. Ak budeš naďalej žiť v hriechu bez Pána
Ježiša, budeš po svojej smrti oddelený od Pána. Nechceš byť iný? Je tu iba jeden spôsob - prostredníctvom Pána
Ježiša Krista. On zomrel za naše hriechy na kríži. Dal za nás svoju vzácnu krv. Vstal z mŕtvych. Len On ťa môže
zmeniť. Nemôžeš sa zmeniť sám. On ťa musí zmeniť.
Keď Elízeus vysypal soľ do prameňa a povedal: „Takto hovorí Hospodin: 'Uzdravujem túto vodu!'”, Boh vodu
zázračne uzdravil. Zrazu mali ľudia toľko pitnej vody, koľko chceli. Viete si predstaviť radosť obyvateľov
Jericha?!

SCÉNA 3: Deti sa posmievajú Elízeovi. (2. Kráľov 2, 23 - 25)
(Vonkajšie pozadie; figúrky 1, 4, 5, 6.)
Potom Elízeus išiel do Bételu (figúrka 1). Keď vystupoval cestou, vyšli za ním malí chlapci z mesta. (figúrka 4)
Posmievali sa mu a volali: ”Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore!” Bolo strašné, čo hovorili Elízeovi tieto deti!
Prečo?
Predovšetkým, keď sa posmievali Božiemu poslovi, posmievali sa Bohu. Nemali záujem o Božie posolstvo
prostredníctvom Elízea. Bolo im jedno, koho majú pred sebou a čo im chce povedať ten človek. Smiali sa aj z toho,
čo Boh krátko predtým urobil s Eliášom. Boh ho vzal vo víchrici do neba. Tieto deti to považovali za smiešne
a kričali na Elízea: „Prečo nejdeš hore aj ty ako Eliáš?” Okrem toho je vážna vec, keď sa deti posmievajú staršiemu
mužovi, akým bol Elízeus. Boh nás varuje v Biblii, aby sme sa neposmievali starším (Príslovia 30, 17; Izaiáš 57,
4). Tieto deti sa vzopreli priamo Božiemu slovu.
Posmievať sa Božím veciam, alebo brať naľahko Božie slovo. Stalo sa ti to už niekedy? Sú chlapci a dievčatá,
ktorí používajú Božie meno ako nadávku. Myslia si, že je to smiešne, ale nie je. Biblia hovorí: „Nebudeš brať meno
Hospodina, svojho Boha, nadarmo.“ (2. Mojžišova 20, 7)
Niektorí chlapci a dievčatá sa smejú z Biblie a jej učenia, napríklad, že Boh stvoril všetko za šesť dní; neveria
tomu. Niektorí chlapci a dievčatá hovoria niekedy svojim rodičom neslušné veci, alebo sa posmievajú starším
ľuďom, ktorí sa nevedia brániť. To je proti Božej vôli. (Príslovia 24, 9). Božia vôľa je dobrá a dokonalá a tí, ktorí
sa nechcú podriadiť Jeho vôli, hrešia. Boh nenávidí hriech, lebo On je dokonalý a čistý. Tieto deti boli zlé a zlé
bolo, čo robili. Kričali: „Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore!” Elízeus sa obrátil a pozrel sa na deti. (Odstráň 1,
umiestni 6.) Dal im najavo, že hrešia. Povedal im: „Boh vás potrestá za vaše zlo.“ Boh dovolil, aby sa týmto deťom
stalo niečo strašné. Naraz vyšli z hory dve medvedice (figúrky 5) a roztrhali 42 chlapcov. Aké smutné! Oveľa
smutnejšie však je, keď dnešné deti ostanú vo svojom hriechu a nepoprosia Boha, aby ich spasil. Len Pán ťa môže
zachrániť a zmeniť tvoj život. On zomrel na kríži za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. On plne odpykal trest za
všetko zlo, ktoré sme my spáchali. Biblia hovorí: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú
k Bohu.” (Židom 7, 25)
Chceš, aby ťa Pán Ježiš Kristus zachránil od hriechu a zmenil ťa? Môžeš hneď teraz prísť k Nemu a povedať
Mu: „Milý Pán Ježiš, som hriešnik a urobil som veľa zlých vecí. Ďakujem Ti, že si zomrel za mňa na kríži. Zachráň
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ma od môjho hriechu a urob zo mňa človeka, ktorý sa Ti páči.” Ak o to poprosíš Pána, dodrží svoj sľub a urobí to
pre teba. Príď k Nemu teraz, aby si dostal odpustenie a nový život od Boha.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 1. LEKCIU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aký problém mal Robo? (Chcel vedieť, prečo stále robí zlé veci.)
Ako môže Boh pomôcť deťom, ktoré majú podobný problém ako Robo? (Môže im dať novú povahu.)
Kto bol vo víchrici vzatý do neba? (Eliáš.)
Do ktorého mesta prišiel Elízeus, keď prekročil rieku Jordán? (Do Jericha.)
Pamätáte sa, čo sa stalo v Jerichu pred mnohými rokmi? (Pred mnohými rokmi Boh zrútil múry.)
Aký problém mali obyvatelia Jericha? (Voda bola zlá; ľudia boli z nej chorí.)
Čo žiadal Boh od Elízea? (Aby dal soľ do novej misy a potom ju vysypal do prameňa.)
Aký zázrak spravil Boh? (Uzdravil vodu.)
Ako sa previnili deti voči Božiemu prorokovi Elízeovi? (Posmievali sa mu.)
Ako potrestal Boh zlé deti, ktoré sa posmievali Elízeovi? (Dovolil, aby z hory vyšli dve medvedice a deti
roztrhali.)

5

6

2. LEKCIA
Elízeus a olej chudobnej vdovy
Písmo:

2Kr 4, 1 - 7

ÚP:

Boh Ťa nikdy nesklame, ak veríš v Neho.

Aplikácie:

N: Ak uveríš v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, Boh dodrží svoj sľub a odpustí ti tvoje
hriechy.
S: Dôveruj, že Boh vždy dodrží svoje sľuby.

Úvod:
Mišo vyzeral veľmi nešťastne. (ÚP)
Sled udalostí: Jeden z prorockých učeníkov zomrie.
Vdova a deti sú v núdzi. (ÚP)
Vdova ide za Elízeom.
„Vypýtaj si od susedov prázdne nádoby”. (ÚPS)
Deti zoženú nádoby.
Pomáhajú naplniť olejom všetky nádoby.
„Podaj mi ešte jednu nádobu.” - „Nemáme už žiadnu nádobu.” (ÚPN)
Vyvrcholenie: Vdova predá olej a splatí svoj dlh.
Záver:
Boh vdovu nesklamal. (ÚPN) (Skutky 10, 43)
Zlatý verš:

Skutky 10, 43: „Pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.”

LEKCIA
Mišo vyzeral veľmi nešťastne. „Čo sa stalo?” opýtala sa ho mama. „Števo sľúbil, že dnes pôjde so mnou na
ryby... Neprišiel pre mňa. Pokazil mi celý deň,” sťažoval sa Mišo. Na druhý deň v škole sa Mišo opýtal Števa,
prečo neprišiel na schôdzku. „Ó, zabudol som,” odpovedal Števo. „Bol som u bratranca a pozerali sme video.”
Niekedy sa stáva, že chlapci a dievčatá dávajú sľuby, ktoré potom nedodržia. Boh je však celkom iný! Biblia je
plná nádherných Božích sľubov a Boh všetky dodrží. Ak veríš v Neho, nikdy ťa nesklame. Elízeus vedel, že sa
môže spoľahnúť na Boha. Vedel, že Boh dodrží svoje sľuby, veď zažil Jeho moc, keď Boh v Jerichu uzdravil zlú
vodu.
V Elízeových časoch existovali špeciálne školy, kde sa mladí muži učili, ako slúžiť Bohu. Tieto školy sa
nazývali „školy prorokov”. Biblia nám rozpráva o jednom z týchto mužov. Slúžil Bohu a okrem toho tvrdo
pracoval, aby uživil svoju rodinu. Mal ženu a dvoch synov, ktorých veľmi miloval. Som si istý, že obaja synovia aj
ich matka milovali Boha a poznali Jeho nádherné sľuby.

SCÉNA 1: Vdova a jej synovia sú v núdzi.
(Umiestni figúrky 7, 8, 9, 11c, 16b.)
Jedného dňa postihlo túto rodinu veľké nešťastie. Zomrel im otec. Vdove a synom to veľmi sťažilo život. Ako
plynuli dni a týždne, vdova si uvedomila, že čoskoro budú bez peňazí a tým aj bez jedla. Robila si veľké starosti
o svoje deti! Na živobytie mala už len veľmi málo peňazí.
Ešte niečo ich však ťažilo: Mali dlhy, ktoré nemohli zaplatiť, lebo nemali peniaze. Veriteľ prišiel k vdove
a povedal: „Vezmem tvojich synov za otrokov.” Vtedy sa to robievalo, keď niekto nemohol zaplatiť svoj dlh. Bolo
by to strašné! Viete si predstaviť, že tá vdova nechcela, aby sa jej synovia stali otrokmi.
Milovala Boha, ale pozrite sa, koľko mala problémov! Nemala peniaze, bola zadĺžená, jej synovia sa čoskoro
mali stať otrokmi. Azda ju Boh sklamal, alebo nevedel vyriešiť taký veľký problém? Nie, Boh ťa nikdy nesklame,
ak veríš v Neho. On zvládne každý problém. Nič nie je pre Neho nemožné. Môžeš sa spoľahnúť na Neho. Na nás
sa nemožno vždy spoľahnúť. Sľúbili ste už niekedy niečo? „Mama, sľubujem, že to už nikdy nespravím.” Alebo
kamarátovi/ke: „Dám ti polovicu svojich sladkostí, sľubujem.” Alebo: „Môžeš sa nabudúce povoziť na mojom
bicykli.” Dodržíte svoj sľub? Nie vždy! Boh nie je taký. On ťa nikdy nesklame. Mysli na všetky úžasné sľuby
v Biblii, napr.: „Neopustím ťa, ani nezanechám” (Židom 13, 5). Alebo: „Môj Boh však ukojí všetky vaše potreby
podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.”(Filipským 4, 19) Boh vždy dodrží svoje sľuby. Niekedy sľúbime
niečo, ale potom nám niečo skríži plány a nemôžeme to dodržať. Bohu sa to nikdy nestane. On dodrží všetky svoje
sľuby. On ťa nikdy nesklame, ak veríš v Neho. Pán Boh mal v pláne pomôcť tejto vdove. Ale ako? Som si istý/á, že
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povedala Bohu o svojom probléme. Možno ju pri modlitbe napadlo, že by sa mohla obrátiť zlú vodu. na Elízea.
Elízeus už pomohol aj iným ľuďom. Možno pomôže aj jej.

SCÉNA 2: Vdova ide za Elízeom.
(Vonkajšie pozadie, figúrky 1, 7)
Vdova prišla za Elízeom a povedala mu: „Môj manžel zomrel. Vieš, že sa bál Boha. Naši veritelia sa nám teraz
vyhrážajú, že prídu zobrať mojich dvoch synov a predajú ich do otroctva, ak nezaplatíme dlh.”
„Čo ti mám urobiť?“ pýtal sa Elízeus. „Povedz mi, čo máš v dome?”
„Nemám v celom dome nič, len krčah oleja.”
Elízeus jej povedal: „Choď, vypýtaj si od susedov prázdne nádoby. Veľa prázdnych nádob.”

SCÉNA 3: Vdova a jej synovia si požičiavajú nádoby.
Elízeus nedal túto odpoveď preto, že bol múdry a vedel, čo povedať. Len preto vedel, ako má pomôcť vdove,
lebo mu to Boh zjavil. Boh nám vždy zjaví, čo máme urobiť, keď prídeme k Nemu so svojimi problémami. Boh
nesklamal Elízea a nesklame ani vás, chlapci a dievčatá, ktorí ste kresťania. Robíte si starosti z posmechu
spolužiakov, keď vidia, že po vyučovaní chodíte do Klubu Dobrej zvesti? Boh je s vami aj v ťažkých chvíľach.
Nesklame vás. Ste nervózni, keď vás učiteľ vyzve, aby ste čítali pred celou triedou? Ak patríš Bohu, povedz Mu
o tom. On ti dá silu. Pomôže ti. Nie je krásne mať Boha, ktorý ťa nikdy nesklame, či je tvoj problém veľký alebo
malý, či máš veľa priateľov alebo žiadnych?
Elízeus vedel, že Boh nesklame túto vdovu. Prikázal jej však urobiť niečo veľmi zvláštne! Myslíte si, že sa
riadila podľa týchto zvláštnych príkazov? Áno! Rýchlo poslala svojich dvoch synov k susedom, aby si požičali
toľko prázdnych nádob, koľko sa len dalo.
Klop! Klop! Keby ste vtedy žili, možno by klopali aj u vás:
„Naša mama nás posiela s prosbou, či by ste nám nemohli požičať veľké hrnce a nádoby. Nevieme, na čo ich
potrebuje, ale určite vám ich vrátime.”
Aj vdova chodila od susedov k susedom. Počujem ju prosiť: „Pomôžete mi, prosím. Mám veľké starosti. Môj
manžel umrel a môj veriteľ chce zobrať mojich synov za otrokov. Elízeus mi povedal, že si mám požičať nádoby,
preto som vás prišla poprosiť, či by ste mi nejaké nepožičali.”
Viete si predstaviť, ako sa ponáhľali a znášali v rukách a možno aj na hlave nádoby. Synovia si určite mysleli:
„Čo len bude mama robiť s toľkými prázdnymi nádobami?” Zvedaví susedia sa určite čudovali, ako môžu niekomu
pomôcť prázdne nádoby!

SCÉNA 4: Nalievanie zázračného oleja.
(Vnútorné pozadie, figúrky 8, 9, 10, 11, 11e - nádoby vrátane jednej z lekcie 1.)
Elízeus prikázal vdove, aby sa zamkla doma aj so svojimi synmi a aby nalievali olej do všetkých nádob. Každú
plnú nádobu mali odstaviť nabok. Ale vdova mala len trochu oleja! Ako mala naplniť to množstvo požičaných
nádob? Aj keď nerozumela, predsa doslova poslúchla Elizeove príkazy.
Vzala krčah oleja, celý svoj majetok! A začala nalievať olej do prvej prázdnej nádoby. Keď bola nádoba plná,
synovia jej priniesli ďalšiu. Nalievala ďalej. Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi: „Podaj mi ďalšiu
nádobu.”
On jej však povedal: „Už nemáme prázdnu nádobu.” (2. Kráľov 4, 2 - 7).
Až vtedy sa olej prestal liať. Vdova bola od radosti bez seba. Boh vykonal zázrak! Ukázal jej, že Mu záleží na
nej! Ľudia vás niekedy sklamú, však? Možno sa jeden z tvojich priateľov bez príčiny prestal rozprávať s tebou.
Možno ťa zarmútil brat, ktorý ti sľúbil pomoc, ale nedodržal svoj sľub. Boh nikdy nesklame žiadne zo svojich detí.
Keď chlapec alebo dievča uverí v Pána Ježiša, že ho očistí od hriechu, odpustí mu Boh? Áno! V Biblii sa píše: „Pre
Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.” (Skutky 10, 43). Boh ti odpustí tvoj hriech,
zabudne naň a viac ti ho nepripomenie. Prijal si už Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa? Ak áno, môžeš si byť
úplne istý, že tvoje hriechy sú odpustené. Boh vždy dodrží svoje Slovo. Ak veríš v Neho, Boh ťa nikdy nesklame.
Boh rozmnožil olej a naplnil veľa nádob. Taký zázrak môže spôsobiť len Boh. Široké, úzke, nízke a vysoké
nádoby rôzneho tvaru boli plné po okraj! Matka i synovia sa s úžasom rozhliadli po miestnosti. Všade bol vzácny
olej! Čo však s ním? Bol to Elízeus, ktorý povedal matke, čo má robiť, keď sa obrátila na neho v ťažkostiach. Teraz
sa musí ponáhľať a povedať mu, čo Boh urobil. Musí sa opýtať Elízea, čo má robiť ďalej.

SCÉNA 5: Vdova znova u Elízea.
(Pozadie a figúrky ako v scéne 2)
Keď ho našla, povedala mu radostnú zvesť. „Čo mám robiť teraz?” opýtala sa potom. „Choď predať olej,”
odpovedal Elízeus, „vyplať dlh a zo zvyšku sa budeš živiť ty so svojimi synmi.”
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Bol to pre vdovu a jej synov šťastný deň, keď sa ponáhľala predať vzácny olej. Nájde však kupcov pre zázračný
olej? Získa dosť peňazí na splatenie svojich dlhov? Keď zaplatí dlhy, ostane jej dosť peňazí na to, aby živila seba
i svojich synov?
Áno! Všetko dobre skončilo. Boh vyriešil problém! Nie je fantastické patriť takému Bohu? Ak Mu patríš, natráp
sa pre veci, s ktorými si aj tak nevieš poradiť. Povedz o nich Bohu a spoliehaj sa na Neho, že ich vyrieši. Sklame
ťa? Nie! On nikdy nezlyhá.
Možno ešte dnes nepoznáš Boha, nepatríš Mu. Nemôže sa o teba starať tak, ako sa stará o svoje deti. Nechceš sa
odvrátiť od všetkého, o čom vieš, že je to zlé a poprosíš Pána Ježiša, aby ti odpustil a urobil ťa Božím dieťaťom?
Aj teraz môžeš uveriť v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa. Boh dodrží svoje Slovo a odpustí tvoje hriechy.
V Biblii sa píše: „Každý, kto verí v Neho, dosiahne odpustenie hriechov.”

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 2. LEKCIU:
Čo bola „škola prorokov“? (Muži sa tam učili, ako slúžiť Bohu.)
Aká smutná vec sa stala jednej žene s dvoma synmi? (Ich otec zomrel.)
Čo by sa stalo so synmi, ak by matka nesplatila dlžobu? (Stali by sa otrokmi.)
Môžeš mi povedať, ktorý problém je taký veľký, že ho Boh nedokáže vyriešiť? Rozmýšľaj! (Žiadny.)
Čo jediné mala žena vo svojom dome? (Malú nádobu oleja.)
Akú zvláštnu vec kázal Elízeus urobiť tejto žene? (Požičať si čo najviac nádob.)
Čo Boh urobil s olejom? (Rozmnožil ho.)
Čo urobila žena a jej synovia s olejom? (Predali ho, zaplatili dlžoby a zvyšok si nechali na živobytie.)
Boh urobil nádherný zázrak pre ženu a jej synov. Môžeš rozmýšľať nad niečím nádherným, čo urobil pre nás?
(Dal Pána Ježiša, aby zomrel za nás na kríži a tak zaplatil za naše hriechy.)
10. Povedz dnešný zlatý verš. (Skutky 10, 43.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3. LEKCIA
Elízeus a Šunémčanka
Písmo:

2. Kráľov 4, 8 - 17

ÚP:

Kresťania by mali byť milí k iným - ako Šunémčanka.

Aplikácie:

N: Pánu Ježišovi záleží na tebe, chce ti odpustiť hriechy.
S: Máš byť ku všetkým milý a ochotný pomôcť. Tak dokazuješ, že si ceníš Božiu milosť voči tebe.

Úvod:
Čo robí vaša mama, keď čaká návštevu? (ÚP)
Sled udalostí: Elízeus sa na svojich cestách dostane do Šunému.
Žena ho pozve do domu. (ÚPS)
Žena hovorí svojmu manželovi: „Urobme mu malú murovanú hornú izbu.” (ÚPS)
Elízeus je častým hosťom.
Chce sa panej odvďačiť. (ÚPN)
Ona odmieta. (ÚPS)
Elízeus jej sľúbi, že bude mať syna.
Vyvrcholenie: Syn sa narodí, ako povedal Elízeus.
Záver:
Boh ju odmenil za jej láskavosť, pozornosť, dobrotu. (ÚPS)
Zlatý verš:

Efezským 4, 32: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám
v Kristu.”

LEKCIA
Čo robí vaša mama, keď očakáva návštevu? (Dovoľ deťom odpovedať) Pečie koláč, nakúpi jedlo, uprace,
oblečie si pekné šaty. Chce byť k hosťom milá a pozorná. Je dobré byť milý a pozorný k iným. Nepripravujete pre
svoje návštevy koláče a jedlá ako vaša mama, ale napriek tomu, keď ste kresťania, mali by ste byť milí k ostatným
ľuďom. Môžete ľuďom pomáhať rôznymi spôsobmi. Biblia nám rozpráva o niekom, kto pred mnohými rokmi
pomáhal Božiemu poslovi Elízeovi.
Poznámka pre učiteľa: Šuném bol na ceste medzi Samáriou a Karmelom. Elízeus často chodil touto cestou (viď
2. Kráľov 2, 25). Nachádzal sa na území Jissáchárovcov (Józuova 19, 18), niekoľko kilometrov severne od
Jezreela.

SCÉNA 1: Šunémčanka stretne Elízea.
(Vnútorné pozadie, figúrky 12, 13, 16a.)
Elízeus bol určite často vyčerpaný, keď vo svojej službe Bohu chodil po zaprášených cestách z jedného miesta
na druhé. Jedného dňa prechádzal cez mesto Šuném. V tom meste žila žena, ktorej meno nepoznáme, ale v Biblii
sa píše o nej veľa dobrého.
Keď Elízeus došiel do Šunému, bol pravdepodobne horúci deň. Viem si predstaviť, že Elízeus bol zaprášený,
unavený a hladný. Šunémčanka si ho všimla. Pozvala ho k sebe a nástojila, aby ostal na obed. Elízeus bol istotne
veľmi vďačný za občerstvenie a pohostinnosť. Odvtedy kedykoľvek šiel okolo, bol v tomto dome vždy vítaný.
Táto žena ukázala svoju lásku voči Bohu tým, že bola dobrá k Elízeovi. Boh chce, aby chlapci a dievčatá, ktorí
sú skutočnými kresťanmi, boli milí k ostatným ľuďom. Prečo by si mal byť milý k ostatným ľuďom? Lebo Boh je
milý k tebe.
„Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.” (Efezským 4, 32)
Stáva sa, že pri hre povieš: „Chcem byť prvý/á!” Si sebecký. Boh chce, aby si myslel aj na ostatných, nie len na
seba. Ak miluješ ostatných, budeš k nim milý, ako bola táto žena k Elízeovi.
O čom sa rozprával Elízeus so Šunémčankou, keď sa zastavil u nej? Možno sa rozprávali o Bohu a o Jeho moci.
Elízeus jej možno rozprával, ako Boh naplnil olejom nádoby chudobnej vdovy.

SCÉNA 2: Šunémčanka má prosbu.
(Rovnaké pozadie ako scéna 1; figúrky 14, 15, 16.)
Jedného dňa Šunémčanka povedala svojmu manželovi: „Počuj, ja viem, že je to svätý Boží muž, ktorý
pravidelne chodieva popri nás. Urobme mu malú hornú murovanú izbu, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku
a svietnik, aby sa tam uchýlil, keď k nám príde.” (Vysvetli, alebo ukáž obrázok domu s rovnou strechou.)
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Myslíte si, že jej manžel súhlasil, aby Elízeovi postavili zvláštnu izbu? Áno, súhlasil! Táto pani bola veľmi
starostlivá a milá. Nielen mu pripravila izbu, ale zariadila ju tak, aby mu tam bolo čo najlepšie. Si aj ty čo najmilší
k druhým ľuďom? Boh to chce. Ak Mu patríš, žije v tebe Svätý Duch a okrem iného ti pomáha byť milý. Ako
môžeš byť milý doma? (Prijímaj návrhy.) Kresťanskí chlapci a dievčatá by mali byť najmilšími členmi svojich
rodín. Boh nechce, aby sme boli milí len k ľuďom, ktorí sú milí k nám. Chce, aby sme boli milí aj k ľuďom, ktorí
k nám nie sú milí.
Možno ťa hnevá nejaký chlapec, nadáva ti a robí ti zle. Predstav si, že jedného dňa sa mu stratí pes, čo si myslíš,
čo od teba očakáva Boh? (Dovoľ deťom odpovedať.) Správne, že ho pôjdeš hľadať! Boh chce od svojich detí, aby
boli milé k ostatným ľuďom.

SCÉNA 3: Elízeus dá sľub.
(Vnútorné pozadie, figúrky 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18.)
Aký dobrý je Boh, že viedol túto ženu, aby pripravila dobré veci Božiemu sluhovi Elízeovi! Elízeus musel byť
veľmi milo prekvapený, keď ho uviedla do novej izby. Bol rád, že si môže oddýchnuť po namáhavej ceste a má
stôl, kde môže pracovať!
Jedného dňa tam prišiel aj so svojím sluhom Gécházim. Elízeus si ľahol a vďačne premýšľal, aká je táto žena
voči nemu dobrá a pohostinná. Chcel sa jej odvďačiť. Ale ako? Požiadal Gécháziho, aby ju priviedol, lebo sa jej
chcel opýtať, čo môže pre ňu urobiť. Aj Elízeus chcel byť milý! Vidíte, láskavosť je znakom ľudí, ktorí milujú
Boha. Svätý Duch, ktorý žije v každom kresťanovi a kresťanke, spôsobuje, že sa podobajú viac a viac Pánu
Ježišovi. Ak Mu patríš, chce, aby si bol/a čoraz viac taký/á ako On.
Vieš si predstaviť niekoho, kto bol milší ako Pán Ježiš? Vždy ochotne pomáhal. Mal záujem o ľudí a záležalo
mu na nich. Dokonca aj na tých, ktorými väčšina ľudí pohŕdala. Pamätáte sa, ako vošiel do Zacheovho domu,
uzdravil malomocného, ako sa rozprával so Samaritánkou? Aj keď nie si kresťan, Pán Ježiš sa zaujíma o teba. Chce
ti odpustiť hriechy a spasiť ťa. Neprišiel spasiť tých, ktorí si myslia, že sú milí a dobrí. Biblia hovorí: „Ježiš Kristus
prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.” (1. Timoteovi 1, 15) Uvedomuješ si, že nie si taký milý, ako by si mal byť?
Si egoistický a nemiluješ druhých tak, ako chce Boh. Odvráť sa od svojej vlastnej cesty a popros Ho, aby ťa spasil
a urobil ťa takým, ako On chce. On zomrel a vstal z mŕtvych za tvoje hriechy. Príď k Nemu so svojimi hriechmi.
On ťa spasí. Potom Svätý Duch bude žiť v tebe. Pomôže ti jednať s druhými takým spôsobom, aký sa Mu páči.
Bohu sa páčilo, že Elízeus sa chce odvďačiť Šunémčanke za jej dobro. Gécházi ju zavolal. Prišla a ostala stáť vo
dverách. „Ty si sa úzkostlivo starala o nás. Čo by som mohol urobiť pre teba?“ pýtal sa Elízeus. „Mám sa
porozprávať v tvojom záujme s kráľom alebo s vojvodcom?” Žena však odpovedala, že chce zostať uprostred
svojho ľudu. Nechcela zo strany kráľa nijakú mimoriadnu pozornosť. Táto žena nebola k Elízeovi milá preto, aby
dostala odmenu. Boh nechce, aby sme boli k druhým ľuďom milí preto, aby nám to niekedy vrátili, alebo nás
chválili. Chce, aby si bol k ostatným milý z lásky k Nemu. Je to spôsob, ako sa Mu môžeš poďakovať za Jeho
veľkú milosť voči nám.
Elízeus bol vďačný Bohu za túto ženu. „Čo by som mohol urobiť pre ňu?” opýtal sa svojho sluhu. Gécházi
myslel na jednu vec, po ktorej by žena mohla túžiť viac ako po čomkoľvek inom. Nemala syna a jej manžel bol už
starý. Elízeus mu rozkázal: „Zavolaj ju!” Gécházi ju zavolal. Keď sa žena zjavila vo dverách, počula nádhernú
zvesť: „O rok, o takomto čase“, povedal Elízeus, „budeš mať syna.” „Nie, pane môj, Boží muž,” povedala žena,
„neklam svoju služobnicu.” Nemohla uveriť, že po toľkých rokoch bez dieťaťa sa jej má narodiť syn. Čo si myslíte,
stalo sa to? Samozrejme! V tom istom čase o rok porodila syna tak, ako jej povedal Elízeus. Aká odmena!
Nebola milá preto, že chcela odmenu, ale dostala ju! Boh jej dal syna. Pán Ježiš povedal, že Jeho nasledovníci
dostanú odmenu dokonca za pohár vody, ktorý by niekomu podali. Budeš cítiť Boží pokoj a Božie požehnanie, keď
budeš konať Jeho vôľu. Chlapci a dievčatá, Boh vás vidí, keď ste milí k iným, aj vtedy, keď vás nevidí nik iný. On
vás odmení v nebi. Pamätaj na verš, ktorý sme mali na začiatku: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní,
odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.” (Efezským 4, 32) Bol ti už odpustený tvoj hriech? Ak áno, buď
milý k ostatným. Prosme Boha, aby sme vedeli byť milí k druhým ľuďom a ukázať im, že Ho milujeme.
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KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 3. LEKCIU:
1. Ako môžete byť milí k druhým ľuďom? (Podeliť sa o svoje sladkosti; hrať sa s niekým, kto je osamelý; atď.)
2. Ako sa volalo mesto, v ktorom žila žena z nášho dnešného príbehu? (Šúném. V Biblii sa žena spomína ako
Šúnémčanka.)
3. Prečo by mali byť kresťanskí chlapci a dievčatá milí k ostatným? (Lebo tak môžu ukázať svoju lásku k Pánu
Ježišovi.)
4. Povedzte dnešný verš naspamäť. (Efezským 4, 32)
5. Kto je nám najväčším príkladom v tom, ako máme byť milí k druhým ľuďom? (Ježiš Kristus)
6. Čo spravila pani a jej manžel pre Elízea? (Postavili mu izbu. Dali do nej posteľ, stôl, stoličku a lampu.)
7. Elízeus ju chcel odmeniť za jej láskavosť - čo jej ponúkol? (Že v jej záujme prehovorí s kráľom alebo
s vojvodcom.)
8. Koho napadlo prvého, čo by si mohli priať pohostinní manželia? (Gécháziho, Elizeovho sluhu.)
9. Akú nádhernú zvesť oznámil Elízeus Šúnémčanke? (Že o rok o takomto čase bude mať syna.)
10. Dostaneme vždy odmenu od ľudí, ku ktorým sme milí? (Nie.)
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4. LEKCIA
Elízeus vzkriesi chlapca
Písmo:

2Kr 4, 18 - 37; aj Židom 11, 35.

ÚP:

Spoliehaj sa na všemohúceho Pána.

Aplikácie:

N: Uver v Pána Ježiša Krista - On ťa spasí od hriechu.
S: Boh chce, aby si sa vo všetkom spoliehal/a na Neho.

Úvod:
Mama a otec boli nesmierne šťastní.
Sled udalostí: Viera a radosť Šúnémčanky (ÚPN). (Daj sa deťom k dispozícii.)
Chlapec ochorie, zomrie.
Matka položí jeho telo na Elízeovu posteľ. (ÚP)
Osedlá oslicu a ide za Elízeom. (ÚPS)
Elízeus posiela Gécháziho, ktorý hovorí: „Majú sa dobre.“
Žena stretne Elízea, ktorý sa s ňou vráti.
Elízeus vchádza do izby, modlí sa. (ÚP)
Ľahne si na dieťa - zohreje ho. Znova.
Vyvrcholenie: Hap-číí! Hap-číí! Hap-číí! (7x)
Záver:
Dieťa vrátené matke. (ÚPS)
Zlatý verš:

Židom 11, 6 „Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu.”

LEKCIA
Mama a otec boli nesmierne šťastní! Práve sa im narodil malý synček! Pamätáte sa, ako prorok Elízeus povedal
milej Šúnémčanke, že bude mať synčeka? Najprv tomu nemohla uveriť a povedala Elízeovi: „Nie, pane môj, muž
Boží, neklam svoju služobnicu.” Zdalo sa jej nemožné, aby Boh urobil taký zázrak. Pán je však všemohúci. Môže
urobiť čokoľvek. Musela sa naučiť veriť Mu. Nakoniec nastal deň, keď sa prisľúbený syn narodil. Rodičia boli tak
šťastní!
Áno, Pán je všemohúci a aj vy sa potrebujete naučiť spoliehať na Neho a dôverovať Mu. Čo znamená,
„dôverovať Pánovi”? Je to to isté, ako keď niekto letí cez Atlantický oceán! Pozrite sa sem! (Ukáž deťom obrázok
Concorde alebo iného lietadla.) Čo je to? Concorde! Super, čo vy na to?! Možno o ňom viete všetko: kedy bol
vyrobený, ako bol vyrobený, akou rýchlosťou letí. Možno si poviete: „Ako rád by som letel v ňom!” Povedzme, že
niekto príde k vám a povie: „Tu je letenka Concordom do Ameriky!” Fíha! Pôjdete, alebo sa budete báť letieť
takou veľkou rýchlosťou? Teraz už nestačí vedieť, že je to veľké, pekné a silné lietadlo - musíte nastúpiť, pripútať
sa a spoliehať sa na pilota a na lietadlo, že vás bezpečne dopravia do Ameriky. Tak je to aj s dôverou v Pána.
Mnohí z vás vedia o Pánu Ježišovi. Vieš, čo urobil pre hriešnikov. Vieš, že žije a že len On ťa môže očistiť od
hriechu. Ty nemôžeš odpustiť hriech, ja tiež nemôžem 19
- ale On môže! Prečo Ho neprijmeš teraz? Možno chceš
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prijať Pána Ježiša Krista, ale nevieš, ako na to. Rád/a ti pomôžem. Po vyučovaní budem odkladať figúrky
z flanelografu. Stačí, keď prídeš za mnou a povieš: „Chcem vedieť, ako ma môže Pán Ježiš zbaviť hriechu.”
Môžeme sa o tom porozprávať a ja ti vysvetlím, čo hovorí Biblia o tejto téme.
Boh dal manželom zo Šúnéma syna. Koľko radosti vošlo do ich domu s týmto dieťaťom! Ako rýchlo rástol!

SCÉNA 1: Chlapček zomrie (2Kr 4, 18 - 21)
(Vonkajšie pozadie: obilné pole, figúrky 19, 20, 21, 22, 22a)
Jedného dňa, keď bol chlapec asi vo vašom veku, vyšiel so svojím otcom a jeho sluhami na žatvu. Rád sa
pozeral na koscov, ako kosia obilie a viažu ho do snopov (umiestni figúrky 19 - 22). Poľnohospodári v tých časoch
ešte nemali traktory a kombajny! Pre chlapca sa našlo veľa užitočnej práce: nosil napríklad robotníkom jedlo
a vodu a robil poslíka. Bola to pre neho zábava!
Zrazu zacítil chlapec strašnú bolesť v hlave. Možno to bolo kvôli neúprosnému slnku, nevieme to presne. Začal
sa žalovať: „Moja hlava, moja hlava!”
Otec sa obrátil k jednému z mladých robotníkov (umiestni postavu 21) a povedal mu: „Odnes ho matke!” Sluha
ihneď poslúchol a odniesol chlapca domov. (Odstráň figúrky.)
Pre mamu to musel byť šok, keď videla svojho syna, ako ho nesú v bezvedomí. Zobrala ho na ruky, aby sa mu
uľavilo. Skúšala všetko možné, aby mu zmiernila veľké bolesti. Márne. Ako veľmi milovala svojho syna, veď to
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bolo jej jediné dieťa a dal jej ho Boh. Keby mu len vedela nejako pomôcť! Zdalo sa, že jeho stav sa zhoršuje.
Nakoniec na poludnie chlapec zomrel.
Plná smútku ho žena vzala na ruky a odniesla hore do Elízeovej izby. Nežne ho uložila do postele. Prečo do
tejto izby, do tejto postele? Možno preto, lebo Elízeus jej povedal, že bude mať syna. Mohol Boh pomocou Elízea
vrátiť tejto žene syna? (Matthew Henry hovorí: Nepripravila sa na pohreb svojho syna, pripravila sa na jeho
zmŕtvychvstanie.) Dôverovala pravému a živému Bohu. Vedela, že má všetku moc. On môže urobiť čokoľvek!
Pred niekoľkými rokmi uverila táto žena, že Boh jej dá syna. Teraz verila, že sa stane zázrak a jej syn znovu ožije.
Možno počula o synovi vdovy zo Sarepty, ktorého prebral k životu Eliáš (1Kr 17, 17 - 24). Ticho zavrela za sebou
dvere Elízeovej izby a vyšla von. Musela nájsť Božieho muža Elízea. Najprv išla za svojím manželom na pole
a povedala mu: „Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a nejakú oslicu. Pobežím za Božím mužom a potom sa
vrátim.”
Keďže jej manžel vedel, že nie je sviatok, spýtal sa: „Prečo ideš dnes za ním?”
Veľmi sa mi páči odpoveď, ktorú mu dala žena: „Buď na pokoji!” To znamená: „Všetko je v poriadku.”
Nerobila paniku. Pokojne sa spoliehala na svojho Pána. Ten, ktorý jej chlapca dal a teraz jej ho zobral, je
všemohúci Boh. On vie najlepšie. Ona nechápala, čo sa deje. Boh to chápal. Ona sa iba spoliehala na Neho, nech
situáciu vyrieši tak, ako uzná za vhodné On. Máš takú vieru? Začína sa to tým, že uveríš v Pána Ježiša ako
Spasiteľa od hriechu. Potom sa naučíš vo všetkom spoliehať na Boha. Spoliehaš sa na Neho, že sa o teba postará,
že ti pomôže s tvojimi problémami, že ti pomôže, keď ťa diabol zvádza k hriechu?
Števovi sa darilo v školskom futbalovom mužstve. Veľmi sa tešil na ďalší zápas. Mal byť už o týždeň. Raz
večer mu zavolal Samo: „Idem k jazeru na ryby. Pôjdeš so mnou?” Spolu sa vybrali k jazeru. Ako prechádzali cez
akési strnisko, Števo prudko padol ako vrece zemiakov. Stúpil do neprikrytého kanála! Vstával s bolesťou
v členku. Od bolesti prevracal oči. Samo musel ísť pre jeho otca, aby ho odniesol domov. Lekár povedal, že Števo
si nepekne vyvrtol nohu. Čo bude teraz s futbalovým zápasom? Určite nemohol nastúpiť. Števo bol síce kresťan,
ale napriek tomu bol veľmi sklamaný. A čo jeho viera? Áno, Števo veril Bohu. V ten večer sa modlil: „Pane, chcel
som hrať tento zápas, ale viem, že si mal dôvod, keď si dopustil, aby sa mi to stalo.” Keď si kresťan a niečo ti
nevychádza, nerozčuľuj sa a neobviňuj Boha. Spoliehaj sa Neho tak, ako sa spoľahol Števo a ako sa spoľahla
Šúnémčanka. Povedz Mu, že síce nechápeš, čo sa deje, ale vieš, že On má všetko pod kontrolou a o všetko sa
postará.

SCÉNA 2: Matka ide pre Elízea. (2Kr 4, 22 - 31)
(Vonkajšie pozadie, figúrky 1, 17, 23, 24.)
Oslica bola čoskoro osedlaná. Žena a jej sluha (umiestni postavu 23) boli pripravení na 5-6 hodinovú cestu na
vrch Karmel, kde sa zdržoval Elízeus. Sluhovi povedala niečo takého: „Poháňaj a vykroč! Kvôli mne jazdu
nezdržuj, iba keď ti poviem!” Cestou sa možno modlila.
Cesta jej musela pripadať dlhá. Nakoniec došli k vrchu Karmel. Elízeus ich videl prichádzať z diaľky (umiestni
1) a povedal Gécházimu: (umiestni 17) „Pozri, to je tá Šunémčanka! Nože jej pobehni v ústrety a opýtaj sa jej:
Dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoje dieťa?” Gécházi poslúchol. Čo odpovie táto žena, ktorá
stratila svojho jediného syna? Odpovedala: „Dobre.” (To znamená „Pokoj!”)
Keď žena vyšla na vrch k prorokovi Elízeovi, objala mu nohy, (odstráň 23, umiestni 24) Gécházi priskočil, aby
ju odsotil, ale Elízeus povedal: „Daj jej pokoj, lebo má zarmútenú dušu. Hospodin to však skryl predo mnou
a neoznámil mi nič.” Potom žena povedala Elízeovi o smrti svojho syna. Prorok prikázal Gécházimu, aby vzal jeho
palicu a ponáhľal sa položiť ju na tvár chlapca. (Odstráň postavu 17.) Žena však nemala záujem o Gécháziho.
Kľakla si k Elízeovým nohám a odmietla odísť, kým nepôjde aj on. Pretože sa nemienila vzdať, Elízeus vstal a šiel
s ňou. (Odstráň figúrky 1 a 24.) Gécházi, ktorý došiel prvý, položil palicu na tvár dieťaťa a čakal, ale nič sa nestalo.

SCÉNA 3: Zázrak v prorokovej izbe
(Vnútorné pozadie, Elizeova izba. Nábytok je už umiestnený. Figúrky 25, 26, 1, 16a, 16b, 16c.).
Len čo Elízeus došiel k domu Šúnémčanky, ponáhľal sa do svojej hornej izby. V tej izbe už mnohokrát predtým
oddychoval a rozprával sa s Bohom. Tentokrát ho tam však čakal smutný pohľad! (Umiestni postavu 25) Chlapček,
veľké potešenie svojich rodičov, tam ticho ležal, bol mŕtvy!
Elízeus vošiel potichu do izby a zavrel za sebou dvere. Bol v izbe sám s mŕtvym dieťaťom. Čo myslíte, čo
spravil najprv? Čo máš urobiť, keď si vo veľkých ťažkostiach, alebo keď máš riešiť veľký problém? Áno, modliť
sa! Presne to urobil aj Elízeus! Modlil sa k Pánovi (umiestni 26).
Verím, že sa modlil, aby Boh chlapca vzkriesil z mŕtvych a vrátil ho jeho mame. Vedel, že pre Pána nič nie je
nemožné. Elízeus tiež vedel, že on sám nemôže vrátiť dieťaťu život. Spoliehal sa celkom na Pána. Aj dnešní
kresťania sa môžu ocitnúť v zdanlivo bezvýchodiskových situáciách. Ak sa ty ocitneš v takej situácii, spoliehaj sa
na všemohúceho Pána. Možno zomrel niekto z vašej rodiny a ty sa s tým nevieš vyrovnať. Spoliehaj sa na Pána On ti dá silu ísť ďalej. Možno ti v škole nejaký spolužiak znepríjemňuje život; pros Pána, aby ti dal pokoj
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a trpezlivosť v tejto situácii. Možno sa ti deti, s ktorými sa hráš, posmievajú, že si kresťan/ka; spoliehaj sa na Pána,
On ti pomôže byť pre nich dobrým svedkom. Boh chce, aby si sa spoliehal/a vo všetkom na Neho.
Elízeus sa horlivo modlil. Predstavme si, že sme s ním v jeho izbe... Elízeus vstal, potom si ľahol na dieťa.
Priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zacítil, ako sa telo dieťaťa zahrialo. Potom
prorok vstal a chodil sem a tam po izbe. (Odstráň 1, na mieste 1 umiestni 26) Bez pochyby sa znovu modlil.
Spoliehal sa na Pána. Chcel, aby chlapec žil, a preto ďalej dôveroval Pánovi. Elízeus sa vrátil k posteli. Ešte raz si
ľahol na chlapca. (Odstráň 1, umiestni 26) Stal sa zázrak... Počúvajte:
„Hap-čí! Hap-čí! Hap-čí! Hap-čí! Hap-čí! Hap-čí! Hap-čí!” Chlapec sedemkrát kýchol! To ešte nie je všetko,
pozrite! Otvoril oči! (Umiestni 27 namiesto 25) Elízeus bol určite nesmierne šťastný. Aj my by sme boli nadšení,
keby sme boli pri tom!

SCÉNA 4: Žena ďakuje Eízeovi. (2Kr 4, 36 - 37)
(Pozadie rovnaké ako v scéne 3. Figúrky 1, 18, 24, 27, 16a, 16b, 16c.)
„Gécházi,” kričal Elízeus, (umiestni 1) „zavolaj tú Šúnémčanku!” Čoskoro vošla do izby matka. (umiestni 18)
Predstavte si, aká musela byť šťastná, keď videla svojho syna sedieť ŽIVÉHO! Elízeus sa ozval prvý: „Vezmi si
syna!” Žena mu bola taká vďačná, že mu padla k nohám a poklonila sa mu až po zem. (umiestni 24 namiesto 18)
Neurobila to, aby sa modlila k Elízeovi, ale aby tak vyjadrila vďačnosť za to, čo Pán urobil, že vzkriesil jej
synčeka.
Určite tiekli aj slzy radosti, keď Šúnémčanka vystrela ruky, aby objala svojho milovaného syna. Ako ho len
milovala a ako len milovala Pána! Ak bola jej viera silná už predtým, teraz bola ešte silnejšia. Určite aj Elízeova
viera bola teraz silnejšia. Je to tak, keď veríš Bohu, tvoja viera rastie a mocnie.
Veríš v Pána? Pamätáš sa na náš zlatý verš: ”Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu.” (Židom 11, 6) Ak si
ešte neuveril v Pána Ježiša, že ťa spasí od hriechu, môžeš v Neho uveriť dnes. On zomrel za hriešnikov na kríži
a vstal z mŕtvych. Je živý na večné veky. Príď k Nemu dnes, povedz Mu, že ľutuješ svoje hriechy a ver v Neho.
Len On ťa môže zachrániť.
Ak si už spasený, spoliehaj sa na Neho zo dňa na deň viac a viac. Spoliehaj sa na to, že ťa chráni, že ti pomôže
s tvojimi problémami. On je všemohúci, nikdy ťa nesklame. Môžeš sa spoľahnúť na Neho vo všetkom.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 4. LEKCIU:
1. Aký zázrak urobil Boh pre Šúnémčanku a jej muža? (Dal im syna.)
2. Aká smutná vec sa stala v tejto rodine? (Synček zomrel.)
3. Čo môžete urobiť, keď sa vám stane niečo smutné? (Porozprávať sa o tom s Bohom a poprosiť Ho, aby vám
dodal pokoj, hlavne ak ste kresťania.)
4. Čo urobila Šúnémčanka, keď jej syn zomrel? (Išla poprosiť o pomoc Božieho muža.)
5. Čo urobil Elízeus, keď našiel chlapca mŕtveho? (Modlil sa a ľahol si na neho.)
6. Čo si myslíte, prečo Boh neoživil chlapca okamžite? (Boh neodpovie vždy okamžite na naše modlitby, chce
však, aby sme sa spoliehali na Neho.)
7. Čo bola prvá známka života chlapca? (Sedemkrát kýchol.)
8. Keď bol chlapec znovu nažive, čo urobila jeho matka? (Poklonila sa pred Elízeom, ďakovala mu, ďakovala
Bohu a zobrala si svojho syna.)
9. Na rozdiel od obyvateľov Šúnéma (od Šúnémčanky), máme niečo, čo nám pomáha chápať, aký je Boh veľký.
Čo je to? (Bibliu, písané Božie slovo.)
10. Povedz dnešný zlatý verš. (Židom 11, 6)
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5. LEKCIA
Mladé dievča, ktoré poznalo Elízea
Písmo:

2Kr 5, 1 - 27

ÚP:

Len Pán Ježiš Kristus ťa môže očistiť od hriechu.

Aplikácie:

N: Aby si bol čistý, musíš Ho poslúchať.
S: Pán Ježiš ťa očistil od hriechu - nezabúdaj Mu za to ďakovať.

Úvod:
Akú najhoršiu chorobu ste prekonali?
Sled udalostí: Naamán je bohatý, slávny, dobrý vojak.
Jeho slúžka je mladé dievča z Izraela.
Naamán je malomocný.
(Hriech - Rímskym 3, 23; daj sa deťom k dispozícii.)
Dievčatko mu povie o Elízeovi. (ÚP)
Naamán ide za Izraelským kráľom. (ÚPN)
Naamán ide za Elízeom.
Hnevá sa na Elízeovu radu.
Zmení svoj názor. (ÚPN)
Umyje sa v Jordáne.
Vyvrcholenie: Čistý! (ÚPN)
Záver:
Vráti sa, aby sa poďakoval. (ÚPS)
Gécházi klame - stane sa malomocný. (ÚPN)
Zlatý verš:

1. Jánov 1, 7: „...krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.”

POZNÁMKA PRE UČITEĽA:
Môže byť užitočné ukázať deťom na mape: Sýriu, Izrael, Samáriu, Gilgal (tam žil Elízeus) a rieku Jordán. Ak
zvážiš, že koniec lekcie o „Gécháziho klamstve” nie je vhodný, môžeš ho vynechať, alebo vyučovať inokedy.

LEKCIA
Akú najťažšiu chorobu ste doteraz prekonali? Možno niektorí z vás boli už v nemocnici na operácii mandlí,
alebo ste mali osýpky alebo mumps. Možno ste sa museli podrobiť nejakej nepríjemnej liečbe, ale nakoniec ste sa
z toho dostali. Predstavte si však, že máte nevyliečiteľnú chorobu (choroba, na ktorú neexistuje liek). V Biblii sa
dočítame o mužovi menom Naamán, ktorý trpel nevyliečiteľnou chorobou. Naamán bol veliteľom sýrskych vojsk.
Sýria sa nachádzala severovýchodne od Izraela, kde žil Elízeus. V Biblii sa píše, že Naamán bol udatným vojakom,
ktorý pre svoju krajinu vybojoval veľké víťazstvá a kráľ si ho veľmi vážil. Bol však malomocný. Malomocenstvo
(lepra) je smrteľná kožná choroba a v tých časoch nebol známy žiadny účinný liek proti nej. Pretože je táto choroba
veľmi nákazlivá, malomocní nesmeli žiť medzi ostatnými ľuďmi.
Sýria, krajina, v ktorej Naamán býval, viedla vojnu proti Izraelovi. Ľudia v Izraeli verili v pravého Boha,
Sýrčania uctievali modly. Pretože sa mnohí ľudia v Izraeli odvrátili od Boha, dovolil Boh Sýrčanom v niekoľkých
bitkách vyhrať. Hriech sa nezaobíde bez trestu, spôsobuje utrpenie a porážku. Niektorí Izraelci boli zajatí
a odvlečení do Sýrie.

SCÉNA 1: Malé dievča sa rozpráva s Naamánovou ženou.
(Bohaté vnútorné pozadie: figúrky 28, 29, 30.)
Z jedného zo svojich ťažení proti Izraelovi si sýrski vojaci priviedli zo sebou malú dievčinu (figúrka 28).
Zobrali ju do Naamánovho domu, aby slúžila Naamánovej žene (figúrka 29). Dievčatko čoskoro zistilo, že Naamán
je veľký vojvodca a hrdina, ale tiež to, že trpí na najobávanejšiu zo všetkých chorôb, na malomocenstvo.
Je vám ľúto tohto hrdinu, ktorý mal takú strašnú chorobu? Isteže, je to veľmi smutné, ale pripomína nám to aj
niečo rovnako strašné, s čím sa narodil každý človek na svete - hriech. Odkiaľ vieme, že je to tak? Čítame to
v Božom Slove. (Rímskym 3, 23) „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.” Hriech je neposlušnosť voči Bohu 19

keď nerobíš, čo ti káže a robíš, čo ti zakazuje. Pamätáš sa na nejaký večer, keď si sedel pri televízii? Prišla mama
a povedala: „Vypni televízor, je čas ísť do postele!” Spravil si to? Alebo si sa tváril, že nepočuješ? Neposlúchol si
Boha, lebo On hovorí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov!” To je hriech, ktorý sa zhoršuje tak ako malomocenstvo.
Ako malomocenstvo, aj hriech ťa oddeľuje nielen od ľudí, ale aj od Boha. Boh je taký čistý a dobrý, že nemôže
mať vo svojej blízkosti hriech. Ak chceš žiť s Bohom, musíš sa zbaviť hriechu. Nemysli si, že je to iba maličkosť.
Je to vážna vec. Veľmi, veľmi vážna vec.
Dnes vám porozprávam, ako vás môže Pán zbaviť hriechu. Ak ani na konci lekcie nebudeš mať istotu, ako to
môže Pán urobiť pre teba, povedz mi, prosím. Po našom stretnutí budem stáť tu pri flanelografe. Stačí povedať:
„Vysvetli mi, ako mi Pán môže odpustiť hriechy.”
Dievčatko vedelo, že Naamánova choroba je vážna. Pri myšlienke na Naamána spomenulo si na Božieho
proroka Elízea, ktorý žil vo vzdialenom Izraeli. Vedelo, že Boh koná prostredníctvom Elízea veľké zázraky
a mohol by vyliečiť Naamána.
Jedného dňa pozbieralo odvahu a povedalo Naamánovej žene o Elízeovi: „Ach, keby môj pán bol u proroka,
ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva.”
Dievčatko vedelo, že len Boh môže uzdraviť Naamána. Len Boh môže urobiť v tvojom živote niečo s hriechom
a neprávosťou. V Biblii sa píše: „Krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.” (1. Jánov 1, 7) Len Pán
Ježiš Kristus ťa môže očistiť od hriechu. Každý na svete je hriešnik a nikto ťa nemôže očistiť od hriechu. Boh mal
však výborný plán. Naplánoval, že Jeho jediný Syn Pán Ježiš opustí Nebo a stane sa človekom. Bol bez hriechu!
Boh naplánoval, že Jeho Syn zomrie na kríži a tak zoberie na seba trest za všetky naše hriechy. On preleje svoju
vzácnu krv, aby hriešnici mohli dostať odpustenie. Len Pán Ježiš, ktorý dal za nás svoju krv, nás môže očistiť od
hriechu.
Naamán nemal žiadnu nádej, iba ak by ho Boh vyliečil. Viete si predstaviť, ako sa Naamán (figúrka 30) cítil,
keď mu jeho žena povedala, čo počula od malého dievčaťa? Možno si povedal: „Za pokus to stojí!” Myslím si, že
veril slovám malého dievčaťa.
Keď sa o tom dozvedel sýrsky kráľ, povzbudzoval Naamána, aby šiel do Izraela. ”Určite tam choď!” povedal
mu. „Pošlem aj list izraelskému kráľovi.“ Sýrsky kráľ sa zrejme domnieval, že izraelský kráľ uzdraví Naamána.
Naamán si zobral so sebou vzácne dary ako striebro, zlato, sviatočné šaty pre kráľa a vydal sa na cestu.
Keď si izraelský kráľ prečítal list od svojho nepriateľa, sýrskeho kráľa, zľakol sa: „Či som ja Boh, aby som
mohol usmrtiť alebo obživiť? Prečo tento posiela ku mne, aby som zbavil človeka malomocenstva? Hľadá proti
mne príčinu k vojne.” Izraelský kráľ nemohol pomôcť Naamánovi. Naamán sa vybral za nesprávnym človekom.
Nemysli si, že ja alebo hocikto z nás ťa môžeme zbaviť hriechu! Žiaden človek na svete ťa nemôže očistiť od
hriechu. Nepomôže, keď sa budeš pokúšať byť dobrý alebo sa modliť. Ani keď sa budeš snažiť odčiniť zlé veci,
ktoré si urobil. Chodiť do kostola alebo do Klubu Dobrej zvesti je dôležité, ale neočistí ťa to od hriechu. Je len
jeden spôsob, ako môžeš byť očistený: Prísť za Pánom Ježišom Kristom a uveriť v Neho. On zomrel na kríži. Dal
svoju vzácnu krv, aby hriešnici boli očistení od hriechu.
Len Boh mohol vyliečiť Naamánove malomocenstvo. Keď sa Boží sluha Elízeus dopočul o kráľovom
probléme, poslal mu odkaz, aby poslal Naamána za ním, aby zvedel, že je v Izraeli prorok. (2Kr 5, 8)

SCÉNA 2: Naamán u Elízea.
(Vonkajšie pozadie: figúrky 31, 31a, 17.)
Ako veľkolepo musel vyzerať Naamán so svojím sprievodom, keď došiel k Elízeovým dverám v nádhernom
koči. Naamán si myslel: „Keď uvidí, aký som dôležitý a bohatý, určite vyjde a bude vzývať meno Hospodina,
svojho Boha. Potom asi zamáva rukou nad postihnutým miestom a odstráni zo mňa malomocenstvo.” Naamán však
zažil riadny šok. Elízeus ani nevyšiel von. Poslal k nemu len posla s odkazom: ”Choď a umy sa sedemkrát
v Jordáne a budeš uzdravený zo svojho malomocenstva!” Naamán sa veľmi nahneval! Vojvodca sýrskej armády si
predsa zaslúži lepšie zaobchádzanie! Nebol zvyknutý poslúchať príkazy iných ľudí. ”Či nie sú damašské rieky
lepšie ako všetky vody Izraela?” povedal, a rozhorčený sa obrátil na odchod.
Jeho služobníci ho začali prehovárať: ”Keby nejakú veľkú vec žiadal od teba prorok, nebol by si to urobil? Tým
skôr, že ti povedal: Umy sa a budeš čistý!”
Naamán nakoniec privolil, vedel, že majú pravdu. Mal by zabudnúť na svoju pýchu a urobiť, čo povedal prorok.
Znova sa pozrel na strašné malomocenstvo na svojom tele a rozhodol sa poslúchnuť Boží príkaz.
Aj ty si počul Boží príkaz: ”Uver v Pána Ježiša Krista.” Boží Syn zomrel na kríži a dal svoju vzácnu krv, aby ťa
vykúpil z tvojich hriechov. V Biblii sa píše, že ”krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.” Naamán
veľmi túžil byť čistý. A ty? Cítiš, že tvoj život je poškvrnený hriechom, že si oddelený od Boha? Je ti skutočne
ľúto, že si bol zlý? Si ochotný prestať s týmito zlými vecami? Predovšetkým však, chceš byť očistený? Je veľmi
dôležité poslúchať Boží príkaz. Uver dnes v Pána Ježiša Krista.
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SCÉNA 3: Naamán pri Jordáne.
(Vonkajšie pozadie, okraj rieky. Figúrky 30, 31a.)
Naamán uveril Božiemu posolstvu a poslúchol. Rýchlo sa vybral k rieke Jordán. Došiel tam o niekoľko hodín.
Skočil do vody, ako mu odkázal Elízeus. Ponáral sa; raz, dvakrát, trikrát - stále nič. Boh však povedal: sedemkrát.
A Naamán poslúchol. Neponoril sa päť-, ani šesť-, ale sedemkrát. Potom sa postavil a pozrel na seba. Každá
známka malomocenstva bola preč! Bol zdravý! Bol očistený od smrteľnej choroby. Elízeov Boh ho vyliečil, lebo
poslúchol Jeho Slovo.
Takisto, ak prídeš a uveríš v Pána Ježiša Krista, bude aj tvoj život pred Bohom čistý. „...krv Ježiša, Jeho Syna,
očisťuje nás od každého hriechu.” Môžeš Mu povedať: „Pán Ježiš, môj život je plný hriechu, ale chcem sa zmeniť.
Ďakujem Ti, že si zomrel namiesto mňa a že si za mňa dal svoju vzácnu krv. Teraz verím v Teba, verím, že ma
očistíš.” Ak skutočne veríš v Pána Ježiša, budeš očistený pred Bohom. Tvoj hriech bude odstránený spred Neho každý jeden. Nebudeš už odlúčený od Pána.
Naamán už nemusel byť odlúčený od svojej rodiny. Určite sa veľmi tešil, že príde domov s dobrou zvesťou.
Najprv sa však vrátil k Elízeovi, aby sa mu poďakoval.

SCÉNA 4: Naamán a Elízeus.
(Pozadie ako scéna 2; figúrky 1, 31)
Tentokrát mu vyšiel v ústrety samotný Elízeus. Keď sa Naamán postavil pred proroka, povedal: „Teraz viem, že
niet Boha na celej zemi, len v Izraeli.” Naamán uveril v jediného pravého Boha, lebo ho uzdravil. Neveril už
v modly, ktoré mu nevedeli pomôcť. Bol tak vďačný Bohu za to, čo urobil pre neho prostredníctvom Elízea, že
chcel Elízeovi niečo darovať. Elízeus však odmietol dar napriek Naamánovmu naliehaniu. Elízeus vedel, že to bol
Boh, kto vyliečil Naamána.
Ak dnes uveríš v Pána Ježiša Krista, nezabudni, že On ťa očisťuje. Tvoj hriech je navždy zabudnutý. Kresťania,
chlapci a dievčatá, vy viete, že vás očistil On. Pamätáš sa na to, keď si uveril v Pána Ježiša? Urobil si niekedy, ako
Naamán a povedal Mu: „Ďakujem.”? Prečo by si sa potichu vo svojom srdci nepoďakoval teraz Bohu, že očistil
tvoj život? Urob to prv, než pôjdeš domov! Je veľmi správne pamätať na Boha ako Naamán a nezabúdať Mu
ďakovať.
Prv než Naamán opustil Elízea, musel ešte niečo dodať: „Moja povinnosť je ísť s mojím kráľom do chrámu
a klaňať sa modlám. Potrebuje sa oprieť o moje rameno. Hoci musím ísť s ním, nebudem oslavovať modly, pretože
už v ne neverím. Dúfam, že mi to Boh odpustí.“ Elízeus mu odpovedal: „Choď v pokoji!”

SCÉNA 5: Gécházího hriech.
(Vonkajšie pozadie; figúrky 17, 31)
Elízeov sluha Gécházi počul, ako Elízeus odmietol Naamánove dary. Domnieval sa, že Naamán sa z toho dostal
príliš ľahko. Rozhodol sa preto, že pobehne za ním a niečo si vezme od neho. Keď ho Naamán videl bežať,
zoskočil mu v ústrety z voza a opýtal sa: ”Či je všetko v poriadku?”
Gécházi odpovedal: „Môj pán ma posiela s odkazom: Práve teraz prišli ku mne dvaja mladíci z prorockých
učeníkov. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dva sviatočné obleky.”
Naamán mu uveril a ochotne mu dal peniaze aj obleky. Dokonca to všetko naložil na svojich dvoch sluhov, aby
mu to pomohli doniesť do Elízeovho domu. Keď prišli do blízkosti domu, Gécházi to prevzal z ich rúk a uložil
v dome tak, aby Elízeus nevedel o tom.

SCÉNA 6: Gécházi pred Elízeom.
(Vnútorné pozadie, figúrky 1, 17a.)
Vinný Gécházi sa vrátil k svojmu pánu Elízeovi. Tváril sa, akoby sa nič nestalo. Elízeus sa ho opýtal: „Kde si
bol, Gécházi?”
„Tvoj služobník nebol nikde,” klamal Gécházi.
Ale Elízeus, ktorý vedel, čo sa stalo, povedal: „Naamánovo malomocenstvo sa chytí na teba i na tvoje
potomstvo naveky.” Neverný, hriešny sluha Gécházi vyšiel od Elízea ako malomocný.
Malomocný Gécházi nám pripomína chlapcov a dievčatá na našom dnešnom stretnutí, ktorých životy sú ešte
stále hriešne pred Bohom. Nechceš sa hneď teraz odvrátiť od hriešneho spôsobu života tak, že uveríš v Pána
Ježiša? Len On ťa môže očistiť. Len Jeho vzácna krv môže očistiť od hriechu tvoj život pred Bohom.
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KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 5. LEKCIU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prečo vyhrala sýrska armáda vojnu proti Izraelovi? (Boh to dovolil, lebo mnohí sa odvracali od Neho.)
Ako sa volá strašná choroba, ktorou trpel Naamán? (Malomocenstvo.)
Kto povedal Naamánovej žene o Elízeovi? (Dievčatko, ktoré u nej slúžilo.)
Odkiaľ dievča vedelo o Elízeovi? (Počula o ňom predtým, než ju zobrali do zajatia.)
Kam išiel Naamán najprv? (Za izraelským kráľom.)
Prečo sa Naamán hneval, keď mu Elízeov sluha povedal, čo má robiť? (Očakával, že sám Elízeus vyjde
a urobí pre tak dôležitého muža nejaké veľké veci.)
Čo mu odkázal Elízeus? (Že sa má sedemkrát umyť v rieke Jordán.)
Čo máme robiť podľa Božieho Slova, aby naše hriechy mohli byť očistené? (Veriť v Pána Ježiša Krista.)
Čo si myslíte, prečo pomohlo Naamánovi, keď sa sedemkrát ponoril do Jordánu? (Urobil to, čo mu Boh
prikázal.)
Čo povedal Naamán po svojom uzdravení o Bohu? („Poznal som, že niet Boha na celej zemi, len v Izraeli.”)
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6. LEKCIA
Elízeova vernosť
Použi túto lekciu na zopakovanie ústredných právd, ktoré boli predmetom predošlých lekcií:
1. Len Pán môže zmeniť Tvoj život.
2. Boh ťa nikdy nesklame, ak veríš v Neho.
3. Kresťania by mali byť milí k iným - ako Šunémčanka.
4. Spoliehaj sa na všemohúceho Pána.
5. Len Pán Ježiš Kristus ťa môže očistiť od hriechu.
Úvod:
Ujo Brezák a jeho pes Rexo.
Sled udalostí: Elízeus povolaný za proroka.
Elízeus je požiadaný o pomoc pri stavbe.
Elízeus je ochotný pomôcť. ÚPS (ÚP č.3)
Sekera padne do vody.
Elízeus tam hodí kus dreva. ÚPN
(ÚP č.4; daj sa deťom k dispozícii.)
Sekera vypláva!
Elízeus povie Šúnémčanke, aby opustila krajinu, lebo má prísť hlad.
O sedem rokov sa vráti, ale nemá dom, ani pole.
Ide za kráľom.
Gécházi rozpráva kráľovi, ako Elízeus vzkriesil jej syna z mŕtvych. ÚPS (ÚP č. 2)
Šúnémčanka dostane svoju pôdu naspäť.
Elízeus je pripravený opustiť tento svet. ÚPN (ÚP č. 1) Elízeus dostane kráľovskú návštevu. ÚPN
(ÚP č. 5)
Vyvrcholenie: Elízeus zomrie; je v Nebi.
Záver:
Tešíte sa na Nebo?

LEKCIA
Slnko neľútostne pálilo na roľníka uja Bezáka, ktorý oral svoje pole. Vyzliekol si kabát a hodil ho na zem.
„Rexo,” povedal svojmu psovi, „dávaj pozor na môj kabát, aby ho nikto neukradol!” Rexo rýchlo zaštekal, ako by
chcel povedať: „Dobre, pane!” Potom si ľahol vedľa kabáta. Chcel ho poslušne strážiť, kým nepríde jeho pán
a nezoberie si ho.
Slnko pálilo čoraz viac. Ujo Brezák dokončil prácu na tomto poli a vybral sa poorať druhé. Večer, keď zatváral
kôlňu, čudoval sa, kde môže byť Rexo, lebo zabudol, že mu prikázal strážiť kabát. Nasledujúce ráno bolo veľmi
horúce a ujo Brezák nepotreboval kabát, preto naň ani nepomyslel. Všimol si, že Rexo nie je s ním, ale myslel si,
že sa niekde potuluje.
Po ôsmych horúcich dňoch sa ochladilo. Ujo Brezák začal hľadať svoj kabát. Aj jeho manželka hľadala, ale nič
32
nenašla. Až vtedy si ujo Brezák spomenul, že pred ôsmymi dňami si nechal kabát na vzdialenom poli, že tam
nechal aj Rexa, aby strážil kabát. Rýchlo nastúpil do traktora a zaviezol sa k vzdialenému poľu. Tam sedel vedľa
jeho kabáta - Rexo!
Rexo sa pokúsil zaštekať. Bol tak hladný, že nevedel bežať - len sa plazil k svojmu pánovi naproti, aby mu
poolizoval ruku. Pán Brezák ho zdvihol na ruky a povedal: „Môj verný Rexo, ty si mi dal veľké ponaučenie!“ V
Biblii sa píše: „Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života!” (Zjavenie 2, 10) Rexo, chcem byť taký verný Bohu,
ako si bol ty mne.”
Elízeus bol verný Bohu. Pamätáte sa na prvý príbeh, ktorý sme sa učili o ňom? Bol to príbeh, ako za ním prišiel
Eliáš a oznámil mu, že Boh ho povolal za proroka. Čo urobil Elízeus? Opustil svoj pluh? Áno, opustil, aby
nasledoval Boha. Išiel s Eliášom a pomáhal mu. Učil sa byť prorokom, aby mohol zaujať Eliášovo miesto, keď
bude Eliáš vzatý do Neba.
Elízeus bol Bohu verný, odkedy ho povolal za proroka. Nikdy sa nevzdal, bez ohľadu na ťažkosti, ktorým musel
čeliť.
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SCÉNA 1: Elízeus pomáha prorockým študentom pri stavbe.
(Vonkajšie pozadie s riekou Jordán; figúrky 1 a 2.)
Pamätáte sa, že za Elízeových čias bola jedna špeciálna škola, kde sa mladí muži učili slúžiť Bohu? Nazývala sa
„Škola prorokov”. Jedného dňa prišli títo mladí muži za Elízeom a povedali mu: „Miesto, na ktorom s tebou
bývame, je nám pritesné, mnohí sa chceme naučiť slúžiť Bohu. Poďme k Jordánu, donesme si odtiaľ drevo
a postavme si miesto na bývanie.”
Elízeus schválil tento plán. Keď ho jeden z mladých mužov poprosil, aby šiel s nimi, odpovedal:. „Samozrejme,
idem.“
Elízeus ukázal svoju dobrotu tým, že šiel s nimi. Pamätajte, že to je jeden zo spôsobov, ako ukázať ostatným, že
ste Božie deti: Kresťania by mali byť láskaví voči iným ľuďom. Spomínate si, prečo by kresťania mali byť voči
ostatným milí a dobrí? Áno, lebo Boh je k nim veľmi milý a dobrý. Pamätáte sa, prečo kresťania môžu byť milí aj
k ľuďom, ktorí sa k nim nesprávajú milo? Áno, Svätý Duch žije v nich a pomáha im v tom. Chce, aby kresťania
boli čoraz podobnejší Pánu Ježišovi. Chlapci a dievčatá, ktorí ste už kresťania, boli ste doma milší, odkedy sme
prebrali túto lekciu? Boli ste v škole milší?

SCÉNA 2: Elízeus a plávajúca sekera.
(Figúrky 1, 32, 32a, 32b, 33.)
Elízeus a prorockí študenti došli k rieke Jordán a začali stínať stromy na stavbu. Čoskoro sa však stala jedna
nepríjemnosť. Jednému mužovi, ktorý rúbal sekerou do stromu, uvoľnila sa hlava sekery z poriska a padla do vody.
„Ach, pane môj!“ muž začal kričať: „Čo urobím? Tá bola požičaná!”
„Kam padla?” opýtal sa Elízeus. Muž mu ukázal to miesto. Elízeus odťal kus dreva a hodil ho do vody. Potom
sa stal zázrak: Ťažká železná hlava sekery vyplávala! Ako je to možné? Ako môže ťažká, železná sekera plávať na
vode? Boh vykonal tento zázrak cez svojho služobníka Elízea.
Ako veľmi veril Elízeus Bohu! Neboli to žiadne čarodejnícke kúsky, Elízeus jednoducho veril, že Boh môže
vyriešiť jeho problémy. Mal vieru. Aj ty by si mal veriť Pánovi, ktorý je všemohúci. Vieš dokončiť túto vetu
z Biblie? ”Bez viery však.......... (nie je možné ľúbiť sa Bohu.)“ Uveril si v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa?
Si pod Jeho ochranou? Ak niekto z vás ešte neprijal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, potrebuje Ho
poprosiť o spasenie. Ak chceš, môžem ti podrobnejšie vysvetliť, ako to môžeš urobiť. Ostaň jednoducho sedieť na
svojom mieste, keď ostatní odídu. Potom budem vedieť, že dnes chceš byť spasený.
Ak miluješ Pána Ježiša, zľakneš sa, keď nastane nejaký problém? Robíš si niekedy starosti alebo máš strach?
Nemusí to tak byť. Jednoducho sa môžeš spoliehať na svojho milujúceho nebeského Otca. Dôveruj Mu! Možno
Boh urobil zázrak s plávajúcou sekerou len preto, aby mladým mužom ukázal, že je s nimi a že sa postará o všetko,
čo potrebujú k práci pre Neho.
Pamätáte sa na Boží zázrak pre ženu, ktorá zabezpečila Elízeovi izbu? Ako sa jej Boh odmenil za dobrotu voči
Elízeovi? Čo sa stalo jej synovi? Áno, zomrel, ale Boh ho znovu oživil. Elízeus veril Bohu a Boh urobil zázrak.

SCÉNA 3: Elízeus predpovedá hlad.
Teraz sa znovu vracia do nášho príbehu Šúnémčanka a jej syn. Elízeus ich navštívil a tentokrát ich varoval, že
má prísť veľký hlad. Nebudú mať čo jesť. Tento hlad mal prísť kvôli hriechom Božieho ľudu, ktorý sa z veľkej
časti odvrátil od živého Boha a začal uctievať modly z dreva a kameňa. Boh dopustil hlad, aby sa ľudia obrátili
znovu k Nemu.
Boh sa chcel počas siedmych rokov hladomoru starať o Šúnémčanku. Poslal za ňou Elízea, aby ju a jej syna
upozornil, že sa majú presťahovať niekam, kde bude dostatok jedla. Na sedem rokov sa žena so svojím synom
odsťahovala do krajiny Filištíncov. Je dobré vedieť, že Boh nás neopúšťa, aj keď sme v ťažkostiach. Ukázal
Šúnémčanke svoju lásku a starostlivosť tým, že jej zabezpečil všetko, čo potrebovala.

SCÉNA 4: Šúnémčanka dostane naspäť svoj majetok.
(Vnútorné pozadie v paláci, figúrky 17a, 18, 34, 35, 36.)
Sedem rokov hladu sa skončilo. Šúnémčanka sa vrátila so svojím synom z krajiny Filištíncov. Určite sa tešili na
svoj starý domov. Po návrate však zistili, že niekto iný obsadil ich dom a pozemok. Na koho sa mali obrátiť? V
Biblii sa píše, že sa obrátili s prosbou na kráľa, aby im vrátil ich dom a pozemok.
Práve vtedy, keď Šúnémčanka vošla do paláca, prišiel ku kráľovi ešte jeden návštevník - Elízeov sluha Gécházi.
Kráľ požiadal Gécháziho, aby mu rozprával o Elízeových zázrakoch. Práve vtedy, keď rozprával kráľovi
o vzkriesení mŕtveho chlapca, vošla Šúnémčanka. Prišla prosiť o vrátenie svojho domu a pozemku.
„Pane môj, kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil,” zvolal Gécházi. Ako vidíte, Boh
poslal túto ženu v pravý čas. Kráľ sa k nej obrátil a opýtal sa na všetko. Podrobne mu vyrozprávala, ako Boh
zázračne oživil jej syna.
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Kráľa sa dotkol jej príbeh a nariadil, aby jej vrátili dom i celý majetok. Dokonca aj s výnosmi z majetku! Aký
dobrotivý je Boh! Nesklamal Šúnémčanku. Boh ťa nikdy nesklame, ak sa spoliehaš na Neho. ON JE VERNÝ!
Preto sa veriaci môžu spoliehať na Neho. Určite si vieš aj teraz spomenúť na niekoho, kto ťa sklamal. O Bohu to
nemôže povedať nikto. Aj keď sa dožiješ veľmi, veľmi vysokého veku, ak si Jeho dieťaťom, bude pri tebe
v každom okamihu. Zabezpečí ti všetko potrebné. Budeš Pánu Ježišovi stále podobnejší. Privedie ťa do svojho
domu v Nebi. Aký verný je Boh!

SCÉNA 5: Elízeova viera.
(Pozadie: prorokova izba; figúrky 16, 37.)
Počas celého Elízeovho života mu Boh preukazoval svoju vernosť. Elízeus sa v ťažkostiach spoliehal na Božiu
pomoc. Jeho viera v Boha urobila z neho veľkého Božieho muža. Aj keď ťažko ochorel a ležal na smrteľnom
lôžku, naďalej veril Bohu. V Biblii nie je napísané, kde ležal chorý Elízeus. Možno bol vo svojom dome, možno
v podkrovnej izbe v Šunéme. Elízeus žil tak, aby oslávil Boha. Mnohí ľudia oslavovali Boha kvôli Elízeovi. Viete
uviesť niekoľko z nich? (Naamán, Šúnémčanka, vdova so svojimi dvoma synmi, deti prorokov.) Boh chce, aby si
Ho oslavoval. Len Pán môže zmeniť tvoj život tak, aby mal z teba radosť, aby si svojím príkladom svedčil
ostatným. Vieš, že niektorí ľudia vôbec nečítajú Bibliu. Boh chce, aby si im dal vedieť niečo o Ňom. Ukážeš im to
svojím spôsobom života, svojou láskavosťou, pokojom v ťažkostiach a keď sa naskytne vhodná príležitosť,
rozprávaním o Ježišovi? Prináša tvoj život Bohu slávu?
Keď bol Elízeus chorý, navštívil ho kráľ Jóáš. Kráľovi bolo ťažké, keď sa mal rozlúčiť s Božím mužom. Elízeus
mu rozprával a snažil sa pomôcť mu, aby veril v Boha a zvíťazil s Jeho pomocou. Kráľ vedel, že mu Elízeus bude
veľmi chýbať.
Rozlúčiť sa s priateľmi je vždy smutné, ale Elízeus sa nebál smrti, lebo bol pripravený. Viete prečo? Jeho život
bol očistený pred Bohom. Pamätáte sa, čo sme hovorili o jedinom spôsobe, ako sa zbaviť hriechu? Len Pán Ježiš
Kristus ťa môže očistiť od hriechu. Nemôžeš oslavovať Boha, nemôžeš sa Mu páčiť, nemôžeš poznať, aký veľký je
Boh, pokiaľ nie si čistý pred Ním. Neodkladaj to. Odvráť sa od nesprávnych vecí v živote a príď za Pánom Ježišom
Kristom. Vyjadri Mu svoju ľútosť, ďakuj Mu, že ťa môže očistiť, ver, že to urobí okamžite. Potom budeš aj ty
pripravený ako Elízeus.
Elízeus zomrel a teraz je v Nebi. Nie je krásne vedieť, že ak veríš v Krista, aj ty pôjdeš jedného dňa do Neba?
Tešíte sa na to? Ja áno! Zatiaľ však žime pre Pána Ježiša a hovorme o Ňom aj iným. Tak ako Elízeus, aj my
buďme verní Bohu.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 6. LEKCIU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prečo bola budova pre prorokov primalá? (Lebo mnohí sa chceli učiť slúžiť Bohu.)
Podľa čoho spoznajú ľudia, že si Božie dieťa? (Láskavosť voči ostatným.)
Prečo bol muž, ktorému padla do vody sekera, taký nešťastný? (Sekera bola požičaná.)
Aký zázrak sa stal, keď Elízeus hodil do vody palicu? (Železná sekera vyplávala na hladinu.)
Prečo dovolil Boh, aby prišiel hlad? (Jeho ľud zhrešil, lebo sa odvrátil od Boha a uctieval bohov z dreva a
z kameňa.)
Na koho sa Šúnémčanka a jej syn obrátili s prosbou o vrátenie majetku? (Na izraelského kráľa.)
Koho poslal Pán Boh v tom istom čase do kráľovského paláca? (Gécháziho.)
Prečo sa stal Elízeus veľkým mužom? (Pre svoju vieru v Boha.)
Vymenuj niekoľko ľudí, ktorým Boh pomohol cez Elízea. (Vdova a jej dvaja synovia, Šúnémčanka, Naamán.)
Kto prišiel navštíviť Elízea krátko pred jeho smrťou? (Kráľ Jóáš.)
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