PRACOVNÍ LIST K 62. LEKCI (Prorok Elíša 2)
Úkol 1: Doplň do textu správná slova z výběru následujících slov.
DŘEVO NÁMAN

GECHÁZÍ SAMAŘÍ ARAMEJCI ELÍŠA

IZRAELCI

HOSPODIN

JORDÁN

Vojevůdce aramejského krále __________ onemocněl malomocenstvím. Izraelská holčička, která byla
zajata a sloužila jeho ženě, mu poradila, aby vyhledal proroka žijícího v ________.

Napíše

izraelskému králi, kde ho žádá o uzdravení, ten to bere jako provokaci (přece nemůže uzdravovat).
Nakonec se dostane před proroka. ________ malomocnému přikáže, aby se několikrát umyl v řece
__________. Nemocný to odmítne, ale jeho služebníci mu řeknou, ať to zkusí. Je uzdraven. Mládenec
Elíši _________ si pro sebe chce vzít část z darů uzdraveného velitele armády, tak za ním běžel. Vzal si
něco a před svým pánem to ukryl. Elíša to však vše vidě skrze Ducha Božího a ___________
prorockého mládence ranil malomocenstvím. Proročtí žáci si rozšiřovali svůj příbytek a káceli proto
stromy u řeky

_________. Jednomu z nich sklouzla sekyrka z topůrka rovnou do řeky. Byla

vypůjčená. Elíša hodil __________ do vody ve směru, kam padla, a ona vyplavala. Elíša znovu a znovu
varuje izraelského krále před ____________, prozrazuje jim, kde se ukrývají. To aramejského krále
rozčílí a vytáhne přímo proti Elíšovi, obklíčí ho s vojskem. Když Elíšův sluha vidí, že jsou obklíčeni,
dostane strach, Elíša mu však otevře zrak, aby viděl, jak je Bůh chrání - okolo Elíši byla hora ohnivých
koní a vozů. Elíša se modlí a Bůh oslepí aramejskou armádu. Celá armáda je zajata _________ a
odvedena ke králi do Samaří, kde ji chtějí povraždit. Elíša však řekne, ať je nepobíjejí, protože je
nezajali, ale nařídí, aby je izraelský král pohostil.
Úkol 2: Nakresli a popiš, co krutého se dělo v Samaří, když bylo obléháno a jak to skončilo. Zkus to
zachytit na 4 obrázcích.

Úkol 3: Vylušti osmisměrku a ze zbývajících písmen slož klíčový verš.

Úkol 4: Vypiš co nejvíce zázraků, které Bůh udělal prostřednictvím (skrze) proroka Elíši.

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize 2. Královské, kapitolách 5 – 8 a 13,14-21
Otázka
1. Kolikrát se měl Náman umýt v Jordánu?
2. Co si vyžádal Gechází od Námana za
uzdravení, když Elíša nic nechtěl?
3. Jak se jmenoval aramejský král, který obléhal
Samaří a způsobil tak ve městě krutý hlad?
4. Kolik bylo malomocných, kteří oznámili v
Samaří, že aramejská armáda už od Samaří
uprchla?
5. Na jak dlouho odešla žena, která se starala
dříve o proroka Elíšu do pelištejské země, aby se
ukryla před hladem v Samaří?
6. Kolik koňů pouze zůstalo v Samaří, když
město trpělo hladem?
7. Jak se jmenoval králův služebník, který se ptal
Elíši na udzravení krále a pak ho sám udusil
polštářem?
8. Jak Elíša nazval šíp, který měl král Jehoáš
vystřelit jako znamení porážky Aramejců?

Odpověď

