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Eliáš a Elizeus

Mapka s 23 kartičkami událostí k vymalování, vystřižení a postavení.
Velké království, které vybudoval král David, se po Šalomounově smrti rozpadlo na dva státy, které často stály
proti sobě jako nepřátelé. Byl to jižní stát Judsko s hlavním městem Jeruzalémem a severní stát Izrael
s hlavním městem Samaří. V Samaří nebyl chrám jako v Jeruzalémě, město však bylo větší a okázalejší. Panoval zde král
Achab a jeho žena Jezabel, pyšná dcera fénického krále z Tyru. S Jezabel se do země dostali kněží fénického boha Baala
a bohyně Ašery. Královna nechala postavit chrám, ve kterém byla tato cizí božstva uctívána.
Proti tomuto kultu bojoval prorok Eliáš. Jeho učedník a nástupce Elizeus pokračoval v boji proti cizím božstvům
tak dlouho, dokud se mu po Jezabelině smrti nepodařilo uctívání Baala z Izraele vymýtit. Kromě Baala a Ašery byli
uctíváni i další bohové, např. býček ze zlata v Betelu. V době Eliáše a Elizea panovali v Severním Izraeli tito králové:
Achab, Achazjáš, Joram, Jehú, Joachaz a Joaš. Úkolem proroků bylo krále ustanovovat, pomazávat, dávat jim rady, ale
také je napomínat a navracet je na správnou cestu, když uctívali cizí bohy. To byl těžký a nebezpečný úkol! Králové
proto často proroky pronásledovali, prohlašovali je za zrádce a ti pak museli utíkat ze země.
Proroka Eliáše však Židé po jeho odchodu velmi uctívali. Je jim dodnes velkým pomocníkem v nouzi
a podle jejich očekávání se má před příchodem Božího království ještě jednou objevit. Proto byl také Ježíš
některými svými současníky pokládán za Eliáše. Dodnes staví věřící Židé při slavnostní večeři velikonočního
beránka na stůl zvláštní pohár s vínem pro proroka, otevírají dveře a zvou ho symbolicky ke stolu.
Jak pracovat s touto pomůckou?
Když jsme barevně vymalovali celou mapu, vymalujeme i 23 kartiček a vystřihneme je. Abychom je mohli
postavit, ohneme jednu část jejich spodního dílu dopředu, druhou dozadu. Postavíme je na příslušná čísla na mapce.
Kartičky patří tam, kde je na mapce označeno jejich číslo, pouze č. 6 (hora Choreb) bude umístěna vlevo dole pod mapkou.
Ostatní obrázky můžeme buďto jejich dolní částí přilepit na mapku, nebo vložit do dopisní obálky.
Pro společnou práci ve skupince:
Každý si vezme jednu kartičku, přilepí ji na papír a pod ní krátce napíše její příběh. Uvádíme odkazy na biblický text. Z jednotlivých listů papíru pak vytvoříme sešit s pěknou titulní stranou.  
O vládě dřívějších králů pojednává biblická pomůcka s mapkou č. 6 - Saul • David • Šalomoun.
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1.

Samaří. Prorok Eliáš předpovídá králi Achabovi dlouhé období sucha a hladu, protože on a jeho žena Jezabel
uctívají cizí bohy. Eliáš pak musí uprchnout: 1 Kr (První kniha Královská) 17,1
2.
U potoka Keritu je Eliáš v bezpečí. Havrani mu přinášejí maso a chléb: 1 Kr 17,2-7
3.
Když potok Kerit vyschne, nalézá Eliáš přístřeší a stravu u vdovy ze Sarepty. Eliáš vzkřísí jejího syna: 1 Kr 17,8-24
Po dvou letech se Eliáš znovu vrací do Izraele a vyzývá krále Achaba, aby shromáždil všechen izraelský lid na
horu Karmel.
4. a/b Na hoře Karmelu žádá Eliáš od lidu rozhodnutí, zda chce sloužit Baalovi nebo pravému Bohu Izraele. Zatímco
chce 450 Baalových kněží ze všech sil – ale přesto marně – vynutit obětní oheň na oltáři jejich boha,
sestupuje na Eliášův oltář blesk z nebe a zapaluje oběť. Poté Eliáš usmrtí Baalovy kněze:
1 Kr 18,21-40
Eliáš oznamuje konec sucha, musí však znovu utéci před pomstou Jezabel.
5.
Vysílený Eliáš už chce všechno vzdát, ale Boží anděl ho posiluje a pobízí ho k další cestě na horu Choreb:
1 Kr 19,4-8
6.
Na hoře Chorebu na Sinajském poloostrově dostává Eliáš od Boha nové příkazy: 1 Kr 19,9-18
7.
V místě Abel Mechola se stává bohatý rolník Elizeus Eliášovým služebníkem: 1 Kr 19,19-21
8.
V Afeku vítězí král Achab nad Ben Hadadem, syrským (aramejským) králem, a uzavírá s ním smlouvu:
1 Kr 20,29-34  
9. a/b Achabovo letní sídlo v Jizreeli. Achab se hněvá, protože mu Nábot nechce prodat svou vinici. Jezabel vinici
pro Achaba získá tím, že zařídí, aby byl Nábot ukamenován. Eliáš Achabovi oznámí, že za to
bude Bohem potrestán: 1 Kr 21,1-27
Achab umírá v boji se syrským králem Ben Hadadem. Králem se stává Achabův syn Achazjáš.
10.
Ekron. Těžce zraněný král Achazjáš nechává prosit o pomoc boha Baal-Zebuba a ne pravého Boha Izraele.
Eliáš vstupuje do cesty jeho královským poslům a předpovídá Achazjášovi smrt. Achazjáš umírá:
2 Kr (Druhá kniha Královská) 1,2-17
11.  
Bůh vyzvedl Eliáše v ohnivém voze do nebe. Elizeus je od té chvíle Eliášovým nástupcem: 2 Kr 2,7-12
12.
Králové Izraele, Judska a Edomu žádají Elizea o pomoc. Elizeus zachrání jejich vojska před smrtí žízní:
2 Kr 3,9-20
13.
V Šunemu se jedné ženě na Elizeovu přímluvu narodí syn. Dítě zemře, Elizeus ho však opět vzkřísí k životu:
2 Kr 4,8-37
14.
V Gilgalu nechává Elizeus jakožto vůdce skupiny proroků v době hladu rozdělit dvacet chlebů mezi sto proroků: 2 Kr 4,42-44
15. a/b Velitel vojska Náman ze Sýrie je malomocný a přijíždí na radu své izraelské služebné s velkými dary
z Damašku k Elizeovi. Na Elizeovu radu se Náman sedmkrát ponoří do Jordánu a je uzdraven. Dary Elizeus
odmítá. Jeho hamižný služebník Gechazi spěchá za odcházejícím Námanem a vyžaduje přece jen dary. Proto
se stává Gechazi místo Námana malomocným: 2 Kr 5,1-27
16.
Samaří je obléháno Ben Hadadem, syrským (aramejským) králem. Ve městě panuje hladomor. Elizeus předpovídá odchod Syřanů. Ti opravdu uprchnou a zanechají v táboře potraviny i zbraně:
2 Kr 6,24-25; 7,1-7
17.
Damašek. Král Ben Hadad je nemocný. Elizeus prorokuje Chazaelovi, že se stane budoucím králem Sýrie
(Aramejska). Elizeus ale také předvídá, že Chazael ve válce usmrtí mnoho izraelských žen a dětí: 2 Kr 8,7-15
18.
Ramot v Gileadu. Velitel vojska Jehú je ve vší tajnosti pomazán za krále Izraele a poté je svými důstojníky
provolán králem. Jehú organizuje povstání a zabije krále Izraele a Judy: 2 Kr 9,1-27
19.
Jizreel. Královna Jezabel je vlastními dvořany svržena z okna svého paláce: 2 Kr 9,30-37
20.
Samaří. Umírající Elizeus předpovídá králi Joašovi vítězství Izraele nad Syřany (Aramejci):
2 Kr 13,14-19
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