18. Elizeus
Najskôr si pripomeňme, o čom sme sa rozprávali minulý piatok. Hovorili sme si o
prorokovi Eliášovi. Bol to veľmi odvážny a statočný prorok. Vraveli sme si, že prorok nie
je ten, čo predpovedá, aké bude počasie. Je to
človek ktorého posiela Boh, aby napomínal,
povzbudzoval, karhal, ale predovšetkým vyzýva
ľudí, aby sa vrátili k Pánu Bohu. Prorok Eliáš sa
nebál karhať a napomínať aj samotného kráľa a
jeho manželku. Vraveli sme si, že na vrchu
Karmel sa odohrával súboj medzi tým, kto je
skutočne pravý Boh. Vtedy žil kráľ Achab, ktorý
ľudí odťahoval od pravého Boha. Nútil ich
uctievať cudzie božstvá. To sa nepáčilo Pánu Bohu, preto poslal proroka. Eliáš dokázal,
že je len jeden pravý Boh, Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, ktorému sa treba klaňať. Meno
Eliáš nie je slovenské, pochádza z hebrejčiny a znamená „Môj Boh je Pán“. Eli – Jahú.
Starší poznáte slová, keď sa spievajú pašie na Kvetnú nedeľu: „Eli, Eli, lema sabaktani?“
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Takže slovo „Eli“ znamená „Môj Boh“ a slovo
„Jahu“ je od slova „Jahve“ a znamená Pán.
Dnes si budeme hovoriť o jeho žiakovi. Eliáš si vybral žiaka, ktorého učil, ktorý ho
nasledoval a potom sa stal jeho nástupcom. Eliáš si ho vybral takým zvláštnym
spôsobom. Keď raz šiel na pole, videl muža, ktorý mal pluh, býky, ktoré ten pluh ťahali a
oral pole. To bola ťažká a namáhavá práca. Elizeus sa pri nej naučil pracovitosti,
zodpovednosti a skromnosti. To sa mu neskôr zišlo, keď sa stal prorokom. Keď Eliáš
k nemu pristúpil, hodil na neho svoj plášť. To bolo znamenia, aby ho nasledoval, aby
s ním zdieľal jeho život. Ten muž sa volal Elizeus a dnes si o ňom budeme rozprávať.
Elizeus nechal pole, býky, pluh. Išiel za prorokom Eliášom, stal sa jeho žiakov a neskôr
jeho nástupcom. Chlapci aj dievčatá, to je veľký vzor aj pre nás. Iste, aj vy máte svoje
plány. Niektorí z vás budú inžinieri, lekárky, učitelky, ministri atď. Kdekoľvek budete,
všade vás Pán Boh povoláva, aby ste konali dobro, aby ste tak konali, že sa budete páčiť
Bohu. Nezabudnite na to! Už teraz buďte v tom, čo robíte pracovití, zodpovednía
skromní. Elizeus bol obyčajný robotník na poli. Pán Boh nepozerá na to, akú máte farbu
očí, nepozerá na to, akú máte výšku postavy, alebo aký diplom ste získali. On pozerá na
srdce. Elizeus bol človek pracovitý, svedomitý, pokorný. Toto chce od nás Pán Boh.
Pán obdaroval Elizea veľkým darom, že konal zázraky. V Svätom písme sa dočítáme o
viacerých zázrakoch, ktoré Elizeus konal. Keď ľudia
boli hladní, rozmnožil chleby. My vieme, že tento
zázrak urobil neskôr Pán Ježiš. Elizeus bol taký jeho
predchodca, ktorý aj týmto spôsobom to oznamoval, že
príde Boží Syn, ktorý bude konať veľké skutky. Raz
prišli za prorokom Elizeom ľudia z mesta Jericho.
Pamätáte sa, o tomto meste sme si rozprávali, ako

Jozue získal toto mesto bez použitia zbrane. Tak prišli obyvatelia z Jericho za níml a
vraveli mu: V našom meste je nezdravá voda, Nedá sa piť. Pomôž nám. A vieet, čo
Elizeus urobil? Na Boží rozkaz vzal soľ a nasypal ju do prameňa vody a vody ozdraveli.
Viete, kedy sypeme soľ do vody? Odpoveď dieťaťa: na Vianoce, na Tri krále. Áno,
správne na sviatok Zjavenia Pána vaši rodičia starí rodičia, a možno aj vy sami
prichádza tu do našej baziliky a beriete si svätenú vodu do vašich príbytkov. Túto
svätenú vodu požehná kňaz a tiež do nej sype soľ. Robíme to na pamiatku proroka
Elizea, ktorému to prikázal Pán Boh. „Elizeus“ jeho meno v preklade znamená „Boh je
spása“. Elizeus tieto veľké skutky, tieto zázraky, nerobil sám zo seba. Vedel, že je to dar
od Pána Boha. Preto sa zachoval vždy veľmi pokorne. Chlapci a dievčatá, vy ste veľmi
šikovní a chodíte na rôzne krúžky. Zdvihnite ruky, ktorí chodíte na základnú umeleckú
školu? Na aké hudobné nástroje sa učíte hrať? Rôzne odpovede: klavír, gitara...
Zdvihnite ruky tí, ktorí chodite na rôzne krúžky. Rôzne odpovede detí: na plávanie, na
tanečný krúžok, džuod, karate .... Chlapci a dievčatá, Pán Boh vás obdaroval veľkými
darmi, talentami, ktoré ďalej rozvíjate. Vždy za to poďakujte Bohu. Nebudte namyslení –
ja viem plávať a môj spolužia nevie. Nevyvyšujte sa nad ostatných. Nebuďte pyšní,
buďte pokorní. Keď máte tieto rôzne talenty, nadania, pomáhajte nimi aj druhým.
Dnes sme v čítaní počuli o veľkom zázraku ktorý urobila Elizeus. Bol to príbeh o istom
vojenskom veliteľovi. Ako sa volal? Odpoveď deti: Náman. Áno, správne. Akú mal
chorobu? Odpoveď – malomocenstvo. To je veľmi ťažká choroba, ktorá postihuje kožu,
vznikajú vredy, jazvy na tele. Jeho kráľ poslal do Izraela. Tamojšiemu kráľovi poslal list.
Čo od neho chcel v tom liste? Odpoveď dieťaťa: Aby ho vyliečil. A čo na to povedal
izraelský kráľ? Odpoveď dieťaťa: vari som ja Boh? Kráľ vedel, že nie on, ale Boh má moc
uzdraviť a vrátiť zdravie. Prorok Elizeus odkázal, aby veliteľ Náman prišiel za ním, aby
sa dozvedel, že v Izraeli je prorok. Pamätáte sa, čo prikázal prorok tomuto veriteľovi?
Odpoveď dieťaťa: aby sa ponoril sedemkrát do rieky Jordánu. A čo urobil veliteľ?
Odpoveď: Veliteľ Náman sa nahneval. Áno, sa urazil. Myslel si že prorok vyjde pred
dom, že bude sa nad ním modliť, že položí na neho ruky, že bude prosiť Pána Boha za
jeho uzdravenie. Elizeus ani len z domu nevyšiel, len poslal odkaz. Prečo to urobil?
Odpoveď dieťaťa: aby sa veliteľ pokoril. Áno, chcel naučiť tohto vojenského veliteľa, že
nad ním je ešte niekto väčší. Kto je to? Odpoveď dieťaťa: Boh. Presne tak. Chcel taktiež,
aby Náman veril slovu proroka. Jeho slovo malo moc. Stačil, že povedal a veci sa diali.
Túto moc však nemal od seba. Tú moc dostal od Pána Boha. A tak Náman šiel a ponoril
sa do rieky Jordán a bol očistený od svojej choroby. Chlapci a dievčatá, ale nie voda ho
očistila, ale Pán Boh svojou mocou. Náman sa chcel poďakovať tomuto prorokovi a chcel
mu dať peniaze. A čo urobil Elizeus? Odpoveď dieťaťa: nechcel ich zobrať. Správne,
dobre si povedala. To preto, lebo Elizeus vedel, že túto moc nemá od seba a Pán Boh sa
nedá kúpiť. Ale poďme otvoriť našu čarovnú skrinku, Aby sme vedeli, čo sa neukrýva.
Ukrýva sa v nej ďalší obrázok, na ktorom je ďalší zázrak ktorý Elizeus urobil.
Chlapci a dievčatá, Elizeus s Božou pomocou dokázal rozmnožiť chleby, uzdraviť vodu,
očistiť z choroby malomocenstva. Ale s Božou pomocou dokázal ešte čosi oveľa viac.

Dokázal vzkriesiť chlapca a vrátiť mu život. Jedna
žena ho zavolala: Príď, Elizeus, mám syna, ktorý mi
zomrel, ale prosím ťa, vráť mu život. Elizeus
prišiel, modlil sa k Bohu a Boh mu vrátil život.
Toto je aj nálepka – obrázok na Váš biblický
rodostrom. Ako sme si povedali, chlapci a dievčatá,
Elizeus bol človekom zázrakov, Túto moc mu dal
Pán Boh, aby mohlo vykonať veľa dobrého.
Chlapci a dievčatá, z dnešnej sv. omše si zapamätajme, že chceme byť ako Elizeus
pokorní a pracovití, chceme Pánu Bohu ďakovať za talenty a nadanie, ktoré nám dal a
používať ho pre dobro iných.
--------

Tu napíš svoje meno a priezvisko:
_________________________________________________________________________________
ELIZEUS
1. Usporiadaj a správne zapíšem do vety slová zo zátvorky : /Bohu, predpokladom,
vernosť, povolaní, veľkým, veciach./ Elizeova ....................................... Pánu ............................v
malých ..................................... bola
............................................... jeho vernosti v .................................... k ................................ veciam.
2. Naučím sa naspamäť: „NEBUDEM SA BEZHLAVO HNAŤ ROBIŤ V ŽIVOTE IBA VEĽKÉ
VECI,

ABY MA KAŽDÝ VIDEL, ALE NAUČÍM SA S LÁSKOU ROBIŤ I TIE MALÉ

A NEPATRNÉ VECI, KTORÉ NIKTO NEVIDÍ.“
3. Čo práve robil Elizeu, keď ho Pán povolal za proroka? Podčiarkni správnu odpoveď:
a/ modlil sa
b/ bol na poli a oral
c/ v chráme sa pripravoval na prorocké povolanie a prinášal Bohu obetu

