6. časť
Eliáš
(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie
niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu)

Rozpovieme si, čo sa udialo jednému z najväčších prorokov Izraela Eliášovi. Eliáš žil v čase,
keď v Izraeli vládol kráľ Achab. Ten nebol statočný ako Dávid a konal čo sa Bohu nepáči.
Narobil si rôznych bôžikov, ktorým sa klaňal a neposlúchal príkazy Pána o ktorých sme si
minule rozprávali. Keďže nežil dobre, Pán Boh povolal Eliáša, aby obnovil izraelské
kráľovstvo. Začalo sa to takto.
Pán povedal Eliášovi: „Predpovedaj Izraelu dlhé
obdobia sucha a neúrody.“ A Eliáš to urobil. Dlho
nepršalo a keďže ľudia túto neúrodu pripisovali
Eliášovi, musel sa ukryť. Boh ho poslal skryť sa
k potoku Karit. Vravel mu: „Choď k potoku Karit a ukry
sa tam. Piť budeš z potoka a chovať ťa budú krkavce.“
A skutočne, každé ráno a večer prilietali krkavce,
s chlebom a mäsom v zobákoch. Takým spôsobom Eliáš
prežil. Po istom čase však aj potok Karit vyschol,
pretože už dávno nepršalo. Vtedy Pán povedal Eliášovi:
„Vstaň a choď do mesta Sarepty. Tam nájdeš vdovu, ktorá sa bude o teba starať. Eliáš odišiel
ako mu Pán rozkázal. Len čo prichádzal k mestskej bráne, zbadal akúsi vdovu ako zbiera
drevo na oheň. Zavolal na ňu a poprosil ju o trochu vody. Ona nabrala vodu zo studne a dala
mu piť. Potom ju poprosil o kúsok chleba. Vdova mu však odvetila: „Je mi ľúto, nemám
chlieb. Mám doma posledné priehrštie múky a kúsok oleja v džbáne. Práve zberám drevo na
oheň. Keď prídem domov urobím posledný chlieb pre seba a môjho syna a potom už nemám
nič. Bojím sa, že umrieme od hladu.“ Eliáš jej odpovedal: „Neboj sa! Choď a priprav chlieb,
ako si chcela. Kúsok však dones pre mňa. Lebo Pán hovorí, že z tvojej múky neubudne
a v tvojom krčahu bude stále olej, kým sa neskončí sucho.“ Ona uverila Eliášovmu slovu,
pripravila chlieb pre Eliáša a dala mu jesť. Od toho dňa mala vždy miske múku a v džbáne
olej na prípravu chleba.
Po istom čase syn vdovy ochorel a umrel. Žena išla za Eliášom a s plačom mu vyčítala: „Ty si
mužom Božím. Prečo si dovolil, aby si vzal môjho syna.“ Eliáš povedal žene: „Neboj sa a daj
mi tvojho syna. Vzal ho, položil ho na svoje lôžko, tri razy sa nad ním sklonil a prosil: „Pane,
pozri na túto ženu, ktorá sa o mňa stará. Vráť dušu do tela tohto dieťaťa.“ Tri razy sa nad ním
sklonil a modlil sa. O chvíľu sa chlapec nadýchol, otvoril oči a sadol si. Eliáš chlapca vzal,
vrátil ho jeho matke a povedal: „Pozri, tvoj syn žije.“ Žena mu odpovedala: „Teraz už viem,
že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé.“
Sucho trápilo krajinu asi tri roky. Vtedy sa Eliáš vydal ku
kráľovi Achabovi, ktorý sa klaňal bohu Baálovi. Eliáš mu
vyčítal: „Nemôžeš slúžiť pravému Bohu aj Baálovi.
Rozhodni sa komu sa chceš klaňať. Urobme skúšku.“ Eliáš
dal zavolať všetkých ctiteľov Baála na vrch Karmel. Postavili
dva oltáre, na ktoré nakládli drevo a rozsekané býky. Jeden
bol určený Bohu a druhý Baálovi. Eliáš povedal, že kto prvý
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zapáli obetu je pravým Bohom. Najprv začali vzývať Baála jeho ctitelia, aby zoslal oheň na
obetu. No čokoľvek robili, nedočkali sa žiadnej odpovede. Potom Eliáš prikázal, aby vyliali
vedrá vody na jeho oltár, aby drevo nasiaklo a nemohlo horieť. Potom sa modlil k Bohu:
„Pane, Boh Izraela, zošli oheň na túto obetu, aby ľud videl, že Ty si pravý Boh.“ V tom drevo
vzbĺklo a ohnivé plamene pohltili obetovaného býka, drevo i oltár. Všetko zhorelo, ľud padol
na zem a vyznával pravého Boha.
Po tejto obete Eliáš odišiel na vrch Horeb a skryl
sa do jaskyne. Začal sa modliť k Pánovi a chcel
Ho spoznať. Strhol sa veľký a prudký vietor, ale
Pán nebol vo vetre. Po vetre prišlo zemetrasenie,
ale ani tam nebol Pán. Po zemetrasení oheň, ale
Pán nebol v ohni. A po ohni prišiel tichý, lahodný
šum. V tomto šume Eliáš spoznal Pánov hlas,
ktorý ho opäť povolával. Kázal mu utekať do
mesta, pretože sa chystala veľká búrka. Eliáš začal
bežať a po dlhých mesiacoch v krajine opäť
začalo pršať. Eliáš zažil ešte veľa iných príhod,
pomazal nad Izraelom nového kráľa a po čase začal cítiť, že sa končí jeho putovanie na zemi.
Cestou do Betela ho sprevádzal jeho nástupca Elizeus. Prišli však k rieke Jordán, ktorú
nemohli prebrodiť. Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozdelila na dve
strany a obaja prešli po suchu. Potom Eliáš zanechal Elizeovi svoj plášť, čím mu odovzdal
svoju prorockú úlohu a čakal, čo sa stane. Zrazu sa pred nimi objavil ohnivý voz ťahaný
ohnivými koňmi. Eliáš nasadol do voza a ten ho uniesol Elizeovi z dohľadu. Tak bol Eliáš
vzatý z tejto zeme.

Úlohy
1. Dočítal si príbeh o prorokovi Eliášovi. Skús si všimnúť ako Boh rôznym spôsobom
ukazoval Eliášovi svoju dobrotu. Zjavoval sa mu ako pravý Boh cez rôzne zázraky,
udalosti, ktoré konal. A Eliáš s vierou robil všetko, čo mu Boh rozkázal.
Do nasledujúcej tabuľky dopíš z textu, aký zázrak vykonal Boh v živote Eliáša.
zázrak

miesto
Pri potoku Karit
V dome vdovy
Čo vykonal s jej synom
Na vrchu Karmel
Pri jeho odchode zo zeme
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2. Boh ukazuje svoju dobrotu v živote každého z nás, tak ako si to videl v prvej úlohe
u Eliáša. Som presvedčený, že je tomu tak aj v tvojom živote. Ale to, aký dobrý je Pán
nám najviac zjavil Ježiš. Preto uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, vyháňal zlých
duchov, kázal zástupom a najmä dal svoj život na kríži za nás. Prečítaj si to.

➢ Mk 6,53-56
➢ Lk 23,33-49
3. Aj dnes Ježiš dáva život, chuť, radosť ako sme to čítali v evanjeliu. Dnes to koná
najmä vo sviatostiach – v udalostiach, ktoré sa dejú, aby sme v nich spoznali jeho
dobrotu. V tejto úlohe máš 3 stĺpce. V strednom stĺpci je napísaných 7 sviatostí. Spoj
čiarou tieto sviatosti s tým, čo mení Ježiš svojou mocou (naľavo) a čo od nás chce, aby
sme to prijali (napravo).
Čo Boh mení

Sviatosť

Čo človek prijíma

Chlieb, víno

Krst

pokrm na cestu

Olej chorých

birmovanie
Sviatosť zmierenia

Voda

odpustenie
reprezentovanie
Krista

Olej

Sviatosť Oltárna Eucharistia

Sľub

Pomazanie chorých

Krizma

Sviatosť kňazstva

dary Ducha

Hriechy

Manželstvo

očistenie

uzdravenie
spoločenstvo osôb

4. Nestačí, že Boh vykonáva dobro pre náš život. Túži, aby sme ho slobodne prijali
a odpovedali na neho. To je naša sloboda. Ako Eliáš, ktorý sa nebál a počúval čo mu
Boh hovoril.
Napíš, aké sviatosti si už prijal. Ktoré sviatosti sa chystáš prijať.

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

................................................................................................................................
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Nezabúdaj:

Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Sú slávenia, v ktorých sa viditeľným
spôsobom prejavuje Ježišovo veľkonočné tajomstvo. Duch Svätý nás zapája do tohto
tajomstva a pomáha nám ho prežívať v rozličných situáciách nášho života.

Sedem sviatostí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krst
Birmovanie
Sviatosť oltárna
Sviatosť pokánia
Pomazanie chorých
Posvätenie kňazstva
Manželstvo

Ako účinkujú sviatosti?
Boh nám istotne dáva svoje dary. Nás pozýva, aby sme ich v láske prijali a žili podľa pravdy
týchto darov.
Sviatosť

Božia milosť

Naša sloboda

Krst

Sme Božie deti

Žiť ako Božie deti

Birmovanie

Dostávame špeciálne dary
Ducha

Konať podľa Ducha

Eucharistia

Ježiš sa celý dáva

Dávať svoj život pre druhých

Sviatosť zmierenia

Odpúšťajú sa nám hriechy

Priznať si vinu a chcieť sa
polepšiť

Manželstvo

Prísľub jednoty

Žiť v láske a jednote

Kňazstvo

Ježiš odovzdáva svoje
poslanie cez ľudí

Žiť ako reprezentant Krista

Pomazanie chorých

Ježiš posilňuje v chorobe

Prežívať utrpenie ako Ježiš
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