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Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RéSz: Elizeus és Illés
Kulcsvers:

2. Királyok 2:14

Olvasd el:
1. Királyok 19:19-21,

2. Királyok 2:1-22

Ajánlott további olvasásra:  •  Máté 6:24 •  Róma 12: 1-2
•  1. Thesszalonika 4:16-18

Elizeus egy Sáfát nevű földműves ember fia volt. A Bibliában minden névnek jelentése
van, Elizeus neve azt jelenti, hogy „Isten a szabadító”.

Isten Elizeust használta fel, hogy az Ő népét megszabadítsa.

1.)  1. Királyok 19:19-21 - Illés és Elizeus találkoznak.

K: MInIREjTvény
Írd be a számozott szavakat a 
megfelelő helyre!

Egy napon Elizeus a mezőn (1.) egy fa ekével,
és (2.) iga (3.). A híres próféta, Illés odament
hozzá, és rávetette a (4.). Elizeus utána -
szaladt, és azt mondta, „Hadd csókoljam meg
apámat és (5), és azután követlek!”

Elizeus levágott két ökröt, az ekét összetörte,
tüzet gyújtott vele, az ökrök húsát megsütötte,
és az embereknek adta.

K: Mit csinált azután?

Elizeus azért viselkedett így, mert meg -
értette, hogy az, hogy Illés a palástját rá -
tette, azt jelentette, hogy Isten hívta el őt.
Elizeus nem habozott, hanem örömmel
ment.
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ÖSSzESEn:

2. oldal

2.) 2. Királyok 2:1-15 - Illés elragadtatik

Elizeus néhány éve már Illéssel szolgált.
Eljött azonban az a nap, amikor Illés tudta,
hogy az ő szolgálata letelt Istennél.

K: Töltsd ki a térképen, hogy milyen
váro sokon mentek keresztül és írd be
a folyó nevét is!

Illés mindegyik helységben megpróbálta
lebeszélni Elizeust, hogy vele menjen, de ő
mégis vele maradt.

K: SzÓRÁCS

Illés összegöngyölte a palástját és (1) vele a vízre. A víz
(2), így szárazon keltek át a túlsó partra. Ahogy mentek, és
beszélgettek, egy (4) harci kocsi tüzes (3) elválasztotta
őket egymástól. Illés forgószélben felment a (5).

Függőlegesen megtalálod, hány próféta követte Illést és Elizeust jerikótól? Keretezd be!

Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor tudjuk, hogy egy nap mi is a mennybe kerülünk, hogy az Úrral legyünk!

K: A kulcsversben Elizeus feltett egy kérdést. Mi volt ez?

K: Hogyan válaszolt Isten Elizeusnak, amikor ő rácsapott a vízre?

K: A többi próféta tanítvány nézte őt. Mit mondtak, hogy ez mit jelent?

3.) 2 Királyok 2:19-22 - Elizeus első nyilvános csodája

K: Írd be a hiányzó szavakat, majd keresd meg és karikázd be őket a MInI-SzÓKERESŐBEn!

jerikó népe Elizeusnak panaszkodott. A .................... jó lakóhely, de a vize

rossz. Elizeus azt mondta, hogy vigyenek neki egy új tálat, és tegyenek

bele ................ . Ezután kiment a ...................... hoz, beledobta a sót, és a

....................... újból egészséges lett. Az Úr megígérte Elizeus által, hogy

ez a víz többé nem okoz ...................... és rossz termést.

Ebben a részben Elizeus mutatkozott be nekünk. Isten arra hívta el őt, hogy Illés nyomdokába lépjen, és
még nagyobb hatalmat adott neki. Ha mi Istenbe vetjük a hitünket, és elfogadjuk az Úr jézust, mint
személyes Megváltónkat, akkor nekünk is hatalmat ad arra, hogy az Ő munkáját végezzük.
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2. RéSz: Elizeus és a szegények
Kulcsvers:

2. Királyok 4:33

Olvasd el:
2. Királyok 4:1-44

Ajánlott további olvasásra:  • Efézus 3:20-21  • Filippi 4:13

Ebben a leckében négy csodáról fogunk olvasni, amit Isten Elizeus által vitt végbe.

1.)  1-7 versek  - Az özvegyasszony

K: Egy asszony szomorúan és kétségbeesetten jött Elizeushoz. Mi volt a problémája?

K: Elizeus két kérdést tett fel neki. Hogyan hangzottak ezek?

K: Mije volt az özvegyasszonynak otthon?

Elizeus megmondta neki, hogy mit tegyen.

K: Rakd helyes sorrendbe a következő utasításokat,
1-től 6-ig számozva! (3-7. versek segítenek.)

Menj be a fiaiddal a szobába!

Fizesd ki az adósságodat, és élj a maradékból!

Kérj kölcsön üres edényeket a szomszédaidtól!

Add el az olajat!

Töltsd meg az edényeket olajjal!

zárd be az ajtót!

2.)  8-37 versek - A sunemita asszony.

K: KERESzTREjTvény

vízszintes
2. (és 9.) Így ismerték Elizeust, mint „... szent ...“ - a második szó.
4. Elizeus szolgájának a neve.
5. Ennyiszer tüsszentett a fiú.
9. vízszintes 2. – az első szó.
10. Egy bútordarab Elizeus szobájában.
12. Ezen a hegyen találta meg az asszony Elizeust.

Függőleges
1. Mije fájt a fiúnak?
3. Ezt tette az ajtóval Elizeus, amikor bement a fiúhoz.
6. A település neve.
7. Ebben az időben halt meg a fiú.
8. Egy másik bútordarab Elizeus szobájában.
11. A fiúnak erre a testrészére tette Elizeus botját a szolgája.
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ÖSSzESEn:

4. oldal

K: Mit olvasunk a kulcsversben, mit tett Elizeus?

Elizeus tudta, hogy ő önmagában semmit nem tud tenni a fiúért. Mindig Isten ereje vitte véghez a csodá -
kat Elizeus által. Ebben a történetben is újra megmutatkozott Isten ereje, amikor a fiút feltámasztotta.

3.)  38-41 versek - Halál a fazékban

Elizeus visszament Gilgálba, jerikó síkságára, és a többi prófétákkal együtt lakott. Az ilyen közösségek
általában a pusztában voltak, ahol nem volt könnyű megélni. éhínség idején nem volt semmijük amit
ehettek volna, néhány vadon nőtt növényen kívül.

K: Mit tettek a fazékba?

K: Mit mondtak a próféták, amikor megkóstolták?

K: Mit dobott Elizeus a fazékba?

Az, hogy az étel a továbbiakban nem volt mérgező Isten erejének volt köszönhető – Elizeus által.

4.)  42-44 versek - Az étel megsokszorozódása

K: Milyen ételt vitt Baal-Sálisából a férfi Isten emberének?

K: Hányan laktak jól belőle?

Még maradt is az ételből, ahogyan azt Isten megmondta. Láthattuk Isten csodáit az ő népének az
életében. A Biblia azt mondja, hogy Isten sokkal hatalmasabb dolgokat tud cselekedni, mint amit mi kérni
vagy elgondolni tudunk (Efézus 3:20). Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor az Ő Szentlelke lakik
bennünk.

Ő tesz képessé bennünket arra, hogy nagy dolgokat cselekedjünk.
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3. RéSz: Elizeus és a parancsnok
Kulcsvers:

2. Királyok 5:15

Olvasd el:
2. Királyok 5:1-27

Ajánlott további olvasásra:  •  4. Mózes 32-33  •  2. Korinthus 5:17  •  Galata 6:7

Ez a történet Szíria királyának a parancsnokáról szól. Szíriát a Biblia sokszor arámnak nevezi.

K: Milyen ember volt ez a parancsnok?

Sajnos egy nagyon kellemetlen betegséget kapott el, amit bélpoklosságnak nevez a Biblia. Többféle
bőrbetegséget is azonosít így a Biblia, mindenesetre ez gyógyíthatatlan volt. A feleségének az egyik
szolgálólánya ismert valakit az otthonából, aki meg tudná gyógyítani.

K: Csak három embernek a neve van megemlítve
ebben a részben. Írd be a kockákba a választ
velük kapcsolatban!

1. Ez volt Elizeus.
2. Ez volt naamán rangja a hadseregben.
3. Ez volt Elizeusnak Géhazi.

naamán eldöntötte, hogy elmegy Izráelbe. Drága
ajándékokat vitt magával és egy levelet Izráel kirá -
lyának, remélve, hogy ő majd meggyógyítja.

K: Mit csinált Izráel királya, amikor elolvasta a levelet?

K: Mit gondolt, miért írt ilyen levelet az arám király?

K: Három földrajzi név van megemlítve ebben a részben.
Írd be őket a helyükre!

1. Itt lakott Elizeus.
2. Innen származott a szolgálólány.
3. naamán által említett egyik folyó neve.

Elizeus azt mondta, hogy menjen hozzá naamán. A próféta
nem jött ki, hogy beszéljen a parancsnokkal, be sem hívta őt
magához, hanem egy üzenetet küldött a szolgája által
naamánhoz.

K: Hogy hangzott az üzenet?
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ÖSSzESEn:

6. oldal

K: Mi volt naamán reakciója erre?

K: Kik győzték meg naamánt, hogy fogadja meg Elizeus tanácsát?

naamán tele hálával ment vissza Elizeushoz a csodálatos gyógyulásáért, és ajándékokat akart adni
neki, amit a próféta nem fogadott el. naamán nem csak külsőleg gyógyult meg – a bélpok los sá gá ból -,
hanem belül is történt változás. Korábban hamis istent, bálványt imádott.

K: Mi volt ennek a bálványnak a neve?

Most már tudta, hogy egy igaz Isten van, Elizeus Istene.

K: Írd le azt a részét a kulcsversnek, amelyik erről beszél!

K: Erre a felismerésre jutva meg akarta változtatni az életét.
Mit nem akart többé tenni? (17. vers)

Isten megváltoztatja az emberek életét. 
A tiédet már megváltoztatta?

K: Mi volt Elizeus búcsúmondata naamánhoz?

Géhazi már jó ideje szolgált Elizeusnak. nem tudott
meg nyugodni abban, hogy Elizeus visszautasította a
drága ajándékokat, hanem engedte, hogy mohósága
legyőzze és naamán után szaladt.

K: Mit hazudott naamánnak, hogy egy kis ezüstöt és drága ruhát szerezzen tőle?

Géhazi elrejtette az ezüstöt és a drága ruhát, de Isten megjelentette Elizeusnak a történteket, aki kérdő -
re vonta a szolgát, hogy merre járt. Géhazi megint hazudott.

K: Mi volt Géhazi válasza?

Géhazi azt gondolhatta, ezzel letudta a dolgot, de Isten mindent pontosan elmondott Elizeusnak.

K: Mi történt Géhazival?

Géhazi kapzsisága hazugsághoz, majd Isten ítéletéhez vezetett. Ilyen szomorú vége lett annak a szol -
gá nak, aki annyi időt töltött „Isten szent emberének” a jelenlétében és rengeteg csodának a tanúja lehe -
tett. Mi is pont ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint Géhazi. Mi sem tudunk megváltozni magunktól, mint
ahogy naamán sem tudta meggyógyítani magát. Isten bocsánatára van szükségünk. A 2. Korinthus 5:17
azt mondja, „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
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4. RéSz: Elizeus és az arám hadsereg
Kulcsvers:
1. Korinthus 

15:57

Olvasd el:
2. Királyok 6:24-25

és 7:1-20

Ajánlott további olvasásra:  •  Lukács 4:17-19  •  jános 6  •  1. jános 1:6-7

Az arám (vagy szíriai) hadsereg Benhadad uralkodása alatt betört Izráelbe, és körülfogta Samáriát,
ahol Izráel királyának volt a lakhelye. A várost teljesen elzárták a külvilágtól, ezért rövid időn belül
éhínség lett. Teljesen reménytelen volt a helyzet - még Izráel királyának is. Keresett valakit, akire
ráfog hatta ezt az egészet – ez Elizeus lett! Kijelentette, hogy le kell fejezni Elizeust, és elküldte egy
emberét hozzá mivel ő is Samáriában lakott. Elizeus azonban már várta őt, mert volt egy üzenete a
számára az Úrtól.

K: Mi volt Elizeus üzenete?

A király tisztje nem hitte, hogy ez megtörténhet. Elizeus a tisztnek is mondott egy próféciát.

K: Mi volt az?

Úgy nézett ki, hogy minden remény elveszett Samária lakosai számára, de Isten könyörült rajtuk.
A történet további részében olvashatunk arról, hogyan teljesedett be mindkét prófécia. 

K: Mit hallott a sereg, amitől úgy megrettent?

Az arámiak azt hitték, hogy Izráel királya felfogadta a Hettitákat és az egyiptomiakat, hogy meg -
támadja őket.

K: Mit tettek?

Samária kapujában négy ember beszélgetett, hogy mit is csináljanak. Ők a városon kívül laktak,
mert leprások voltak. nem élhettek a családjukkal, és egészséges emberek társaságába sem me -
hettek. Ők is nagyon éhesek voltak, és rájöttek, hogy egy lehetőségük maradt, hogy ne haljanak
éhen.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Milyen döntésre jutottak?

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS?
Délben értek az arámi táborba. ....................
Meglepetésükre senkit sem találtak ott. ....................
Bementek egy sátorba, és elaludtak. ....................
Magukhoz vettek aranyat, ezüstöt, ruhákat, és elrejtették őket. ....................
Többször visszamentek, és amit csak bírtak elvittek magukkal. ....................

éjszaka a város kapui zárva voltak, és őrizték is őket. A négy leprás nem volt abban a
veszélyben, hogy bárki megzavarhatta volna őket tettükben. Mégis hirtelen rájöttek,
hogy milyen önzőek. 

K: Milyen döntésre jutottak?

Amikor a király meghallotta a hírt, akkor azt hitte, hogy csak be akarják őket csapni
azzal, hogy elhagyják a várost az ennivalóért. Lehet, hogy az arámi sereg itt bujkál a
közelben, és csak alkalmat keres, hogy letámadják őket. A király elküldte pár szolgáját,
hogy vizsgálják meg a dolgot.

K: Mit találtak?

Az emberek kirohantak a városból, és kifosztották az arámiak táborát. Most már volt
bőségesen mit enniük, és az árak hirtelen zuhantak, ahogy azt Elizeus próféta meg -
mondta. A „jó hír”, amit a leprások hoztak, hamar elterjedt a városban. Isten győzelmet
adott Samáriának, a legcsodálatosabb módon. 

Elizeus második próféciája is beteljesedett (2.vers).

K: Hogyan?

Az Úr jézus is hozott egy „jó hírt” mindenkinek, aki hisz Őbenne.

K: Írd le a kulcsverset!

A „jó hír” az, hogy győzhetünk a bűn és a halál felett (1. Korinthus 15:54-56).

Hogyan? Az Úr jézus által. Miután elfogadtuk jézust, azután is győznünk kell a bűn felett
minden nap. Mindig közel kell legyünk az Úr jézushoz, bíznunk kell Benne, és így
győzelmet ad nekünk, néha váratlan módon is.
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