Vyplň následující údaje:		
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

Eliáš poslouchá Boha
PŘEČTI SI:
1. Královská
17,1-7

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Královská
17,5

C9

Ve dnech Eliáše byl izraelským králem velmi zlý člověk.
Jmenoval se Achab. Byl to ten nejhorší král, kterého kdy Izraelité
měli. Jeho žena Jezábel byla zrovna tak špatná!
Bůh byl velmi znepokojený všemi jejich zlými skutky.

Napiš jméno královny:

A __ __ __
J __ __ __ __ __ __
/4

Bůh si vybral za proroka Eliáše. To znamená, že ho poslal,
aby zlému králi vyřídil zprávu. Bůh také Eliášovi prozradil,
co se stane v budoucnu.

Jednoho dne šel tedy Eliáš za Achabem. Musel sebrat
hodně odvahy, aby králi řekl, že ho i celou zem čeká
trest. Na celém území neměla velmi dlouhou dobu
padat rosa ani déšť.

mladší žáci

O: Napiš královo jméno:

poznejBibli
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O:

Dokonči následující věty:

1. Eliáš byl Boží p __

__ __ __ __ .

2. Řekl králi Achabovi, že nebude padat r
3. Bůh se chystal p

__ __ __ ani d __ __ __ .

__ __ __ __ __ __ __ __

/4

Achaba a jeho lid za jejich hříchy.

Král Achab se na Eliáše za takovou zprávu velmi rozhněval. Bůh přikázal svému prorokovi, aby se šel ukrýt, a Eliáš stejně
jako předtím poslechl. Odešel na opuštěné místo a žil tam u potoka.

O:

Doplň první písmena obrázků a zjistíš, jak se potok jmenoval:

/4
Bůh se o Eliáše dobře staral. Každé ráno a večer ho navštěvovali černí ptáci – havrani. Při každé návštěvě mu přinášeli
zásobu chleba a masa. Když měl žízeň, pil čistou vodu z potoka. Eliáš je důkazem, že nejlepší je poslouchat a důvěřovat
Bohu!

O:

Správné odpovědi označ fajfkou (

) a špatné křížkem ( x ):

1. Když se Eliáš skrýval, Bůh se o něj staral.
2. Vrány přinášely Eliášovi jídlo dvakrát denně.
3. Havrani nosili Eliášovi chleba a maso.
4. Eliáš pil vodu z potoka.

/8

Čas plynul a z nebe nespadla ani kapka vody. Co myslíš, že se stalo s potokem? Ano, skutečně vyschl!
Ale Bůh měl již pro svého proroka připraven další plán. Eliáš věděl, že může důvěřovat Bohu, i když
jídlo bylo v celé zemi velmi vzácné.
CELKEM:
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2. PŘÍBĚH:

Eliáš důvěřuje Bohu
PŘEČTI SI:
1. Královská
17,8-24

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Královská
17,14

Když potok vyschl, poslal Bůh Eliáše do města zvaného Sarepta. Přikázal totiž jedné vdově, která zde žila,
aby se o Eliáše postarala.
Když Eliáš dorazil, požádal vdovu o vodu a chléb.
„Nemám žádný chleba,“ odpověděla vdova. „Mám jen poslední hrst mouky. Upeču z ní poslední chléb, sníme ho
a pak můj syn i já zemřeme hladem.“ Jak smutné! V celé zemi se nic neurodilo, protože nepršelo, a lidé museli
čelit smrti hladem.

O: Přeskládej písmena v následujících větách:
1. Žena, jejíž manžel zemřel, je a v d v o
2. Eliáš požádal vdovu o b l e a ch
3. Měla poslední s r t h

__ __ O __ __.

___ __ __ __ __ a

__ __ __ __

dvou

__ __ __ __ .

mouky.

„Neboj se. Jdi, udělej, cos řekla,“ řekl Eliáš. „Nejdřív připrav chlebovou placku pro mě. Bůh ti totiž vzkazuje,
že tvoje mouka ani olej nedojde, dokud znovu nezaprší.“
Co měla dělat? Mohla být sobecká a nechat si vše pro sebe, nebo se mohla rozdělit s prorokem a důvěřovat
Bohu, že se o ni postará, dokud nebude po hladomoru.

/8
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C9
A4

Byla to moudrá a důvěřivá žena. Bible nám říká, že

O:

Vybarvi slova:

/4

I dnes Bůh chce, abychom věřili tomu, co říká! Právě tehdy, když „uvěříme“ v Pána Ježíše, „dostaneme“ věčný život
(přečti si evangelium Jana 3,16).
Bůh dodržel slib daný vdově. Starala se o Eliáše dlouhou dobu a vždy bylo dost mouky i oleje. Musela se asi často
podivovat, jak veliký a mocný je Bůh!

O:

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
1. Vdova měla během hladomoru velký nedostatek mouky.

/4

2. Zjistila, jak mocný je Bůh.
Jednoho dne se naučila ještě víc o Boží moci. Její malý chlapec vážně onemocněl a zemřel.
Eliáš vzal jeho tělo nahoru do svého pokoje a dal ho na postel.
Třikrát se položil na chlapce a modlil se k Bohu:
„Prosím, Hospodine, Bože můj, vrať tomuto dítěti život!“
Bůh vyslyšel Eliášovu modlitbu. Chlapec začal znovu dýchat.
Bůh jej přivedl zpět k životu! Jak je Bůh mocný!

O:

Pomocí následujících slov zodpověz otázky:

			

Eliáš

chlapec

vdova

Bůh

1. Kdo byl nemocný a zemřel?
2. Kdo se modlil k Bohu?
3. Kdo dal chlapci život?

/4

4. Kdo se naučil, jak je Bůh mocný?
CELKEM:
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3. PŘÍBĚH:

A4
C9

Eliáš slouží Bohu
PŘEČTI SI:
1. Královská
18,1-2 a 16-46

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Královská
18,39

Už nezapršelo přes tři roky. Nerostlo žádné obilí a dokonce i tráva uvadla.
Zvířata umírala.
Potom jednoho dne Bůh řekl Eliášovi, aby se vrátil ke králi Achabovi.
Král hned obvinil Eliáše, že je příčinou všech potíží.
„Nejsem ta příčina," odvětil Eliáš. „To ty, králi Achabe, jsi přivedl
celou svou zem do potíží. Porušil jsi Boží příkazy a uctíval pohanského boha Baala,
který ve skutečnosti žádný bůh není.“

O: Napiš odpovědi na otázky:
1. Jak dlouho nepršelo?

__ __ __

roky.

2. O kom řekl král Achab, že je příčinou všech potíží? O

3. Kdo porušil Boží zákony?

E __ __ __ __ __

A __ __ __

Eliáš se rozhodl, že nastal čas, aby ukázal, že Hospodin je jediný
skutečný Bůh. Řekl králi, aby přišel s proroky boha Baala na horu
Karmel. Zde se postaví dva kamenné oltáře – jeden pro Baala a druhý
pro Hospodina. Na každém oltáři bude jako oběť umístěn mrtvý býk.
Baalovi proroci se pak budou modlit ke svému bohu a Eliáš se bude
modlit k Hospodinu. Pokud sestoupí oheň z nebe a spálí Baalovu oběť,
potom budou vědět, že Baal je skutečný bůh. Pokud ale oheň spálí
Hospodinovu oběť, bude to důkaz, že skutečný Bůh je Hospodin.

/6

poznejBibli

C9
A4

Biblické příběhy pro děti

O: Zakroužkuj správné odpovědi v závorkách:
1. Připravili (tři, dva, čtyři)

(dřevěné, slaměné, kamenné) oltáře.

2. Na každý oltář umístili (kozu, beránka, býka).

/8

3. Čekali, zda odpoví Baal nebo Hospodin (ohněm, vodou, zemětřesením).
Jakmile byli Baalovi proroci připraveni, začali volat na svého boha a volali celé hodiny, ale odpověď nepřicházela.
Křičeli stále hlasitěji a dostali se do stavu velkého rozrušení, ale oheň se neobjevil.
Potom byl na řadě Eliáš. Když byl oltář připraven, nařídil, aby na něj vylili dvanáct sudů plných vody.
Potom se tiše modlil k Hospodinu a od Hospodina sestoupil oheň, který vše spálil a sežehl i všechnu vodu kolem!

O: Spoj slova se správným obrázkem:
křik

voda

žádný oheň

Hospodinův oltář

oheň

/4

Baalův oltář

Když lidé viděli, co se stalo, padli na tvář a volali:

O:

Ozdob písmena:

/2
Pro Boha a Eliáše to bylo veliké vítězství. Mnoho lidí se vrátilo zpět k pravému Bohu a přestali uctívat falešné bohy.
Den skončil ohromnou bouřkou s deštěm. Dny sucha a hladu byly pryč!
I dnes lidé slouží mnoha „falešným bohům“. Chceš dát pravému Bohu první místo ve svém životě?
Pokud ano, přijmi jeho Syna, Pána Ježíše, jako svého Spasitele a Pána!
CELKEM:
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4. PŘÍBĚH:

C9

Eliáš zklame Boha
PŘEČTI SI:
1. Královská
19,1-16

KLÍČOVÝ VERŠ:
Žalm
62,9

Achabova žena, královna Jezábel, zuřila, když uslyšela, co se stalo na hoře Karmel (3. příběh).
Zvlášť ji rozhněvalo, že Eliáš nařídil popravu Baalových proroků! Vyslala k Eliášovi posla
se vzkazem, že bude během 24 hodin zavražděn.

O: Doplň chybějící písmena, abys odpověděl/a na otázky:
1. Jak se jmenovala manželka krále Achaba?

2. Kdo se velmi rozhněval na Eliáše?

3. Kdo strašil Eliáše tím, že ho nechá zabít?

J __ z __ b __ l.
__ e __ á __ e __ .
__ __ __ __ __ e l.

/6

Co měl Eliáš dělat? Byl tak vyděšen, že utekl do úplně opuštěné části země. Tam si sedl pod stromem
a žádal Boha, aby ho nechal zemřít! Ubohý Eliáš! Zapomněl na to, že Bůh se nemění?
Klíčový verš říká všem:

O: Vybarvi verš:

Žalm 62,9

Bůh přesně věděl, co jeho unavený prorok potřebuje – hojnost občerstvujícího spánku a jídlo!
A tak po dlouhém spánku pod stromem následovalo probuzení v podobě doteku anděla.
Když Eliáš otevřel oči, uviděl několik čerstvých chlebů a nádobu s vodou!
Jedl a pil a potom zase usnul.
Anděl ho probudil ještě jednou a Eliáš znovu spořádal jídlo připravené od Boha.
Po tak dlouhém odpočinku a dobrém jídle byl schopen pokračovat v cestě.

/5
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O: Správné odpovědi označ fajfkou (

) a špatné křížkem ( x ):

1. Bůh se staral o Eliáše, i když utekl před Jezábel.					
2. Bůh mu dal k jídlu rybu a ovoce.
3. Pod stromem jedl Eliáš dvakrát.

/4

4. Jídlo a spánek ho dostatečně posilnily, aby mohl pokračovat v cestě.

Na konci cesty si Eliáš odpočinul v jeskyni. Zde zažil
úžasné setkání s Bohem. Nejdřív přišel velký, silný
vítr, potom zemětřesení a oheň, ale Bůh nebyl v ničem
z toho. Nakonec zazněl „tichý, jemný hlas“. Byl to Bůh,
který mluvil ke svému prorokovi!
„Co tu chceš, Eliáši?“ zeptal se ho.

        

Odpověděl: „Tvůj lid se od tebe odvrátil a slouží falešným
bohům. Zabili všechny tvé proroky a teď je v nebezpečí
i můj život.“

Toho dne dal Bůh Eliášovi několik nových úkolů. Jeden z nich byl najít mladého muže jménem Elíša
a pomazat ho za proroka místo sebe.

O: Dokonči slova:
1. Bůh promluvil k Eliášovi
2. El
            
           
         C9

__ __ __

t __ ___ __ __ a j __ __ __ __ __ h l __ s __ __.

měl být prorokem místo Eli

/5

__ __ __.

Eliáš byl ohromný člověk. Nyní byl jeho život na zemi téměř u konce. Navzdory všemu zlu kolem
byl dobrým Božím služebníkem. Bůh mu pomohl, aby zůstal věrný. I Ty se můžeš spolehnout
na jeho pomoc, pokud mu budeš stále důvěřovat!

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:

Celkem:
Celkový součet:			
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