
PŘÍBĚH 1:   Elíša – Následuj mě!
O čem je příběh:     Bůh je s námi

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

Vedoucí skupiny:

biblické příběhy pro nejmenší

Jednoho dne našel Eliáš mladého muže jménem Elíša,               
jak pracuje na poli. Přehodil přes něj svůj plášť. 
Elíša věděl, že to znamená, že má opustit svou práci 
a následovat Eliáše, aby mohl pracovat pro Boha.

Rychle se rozloučil se svou rodinou a odešel s Eliášem.

Po nějaké době byli právě Eliáš s Elíšou spolu, když 
se stalo něco úžasného. Uslyšeli zvuk silného větru 
a Eliáš byl najednou v kočáru odvezen do nebe. 
Kočár byl celý ohnivý.

Elíšův přítel odešel, ale Bůh byl stále s ním. Teď dostal 
Elíša od Boha veškerou moc, kterou potřeboval ke své 
práci.

Koho Elíša následoval?         E  __  __  __  __  __ .

Kam odjel Eliáš v kočáru?     Do  N  __  __  __ .

Kdo byl stále s Elíšou?          B  __  __ .

PŘEČTI SI:
1. Královská 19,19-21
 a 2. Královská 2,1-15
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Vybarvi obrázek.
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Biblické příběhy pro nejmenší

Elíša cestoval po celé zemi a pracoval pro 
Boha. Občas navštívil paní, která k němu 
byla velmi laskavá. Zařídila mu pokojík, kde 
mohl bydlet, a vařila mu výborná jídla. Elíša 
jí slíbil, že jí Bůh brzy dá chlapečka. A to se 
taky stalo! 

Když už byl chlapec starší, onemocněl tak 
moc, že umřel. Jeho maminka šla za Elíšou a 
přivedla ho zpět k nim domů.

Nejprve se Elíša modlil k Bohu a potom 
zahříval chlapcovo tělo. A chlapec obživl! 
Sedmkrát kýchl a pak otevřel oči.

Tento nádherný zázrak se stal, protože Boží 
moc byla s Elíšou.

Všichni členové této rodiny poznali, jak 
mocný je Bůh.

Označ SPRÁVNÉ věty    a NEsprávné   X:

Paní byla laskavá.

Narodil se jí chlapeček.

Chlapcův otec šel hledat Elíšu.

Boží moc přivedla chlapce zpět k životu.

PŘÍBĚH 2:  Elíša – Pomáhá příteli
O čem je příběh:  Bůh má moc nad smrtí

PŘEČTI SI:
2. Královská 

4,8-37
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Vybarvi obrázek.



Náman byl velmi důležitý voják. Jednoho dne onemocněl vážnou kožní nemocí. 
Žádný doktor mu nebyl schopen pomoct. V Námanově domě byla dívka, která 
pocházela z Elíšovy země. Byla si jistá, že Bůh by Elíšovi pomohl, 
aby Námana uzdravil.

                             

A tak se Náman vydal za Elíšou. Ten mu poradil, aby se šel sedmkrát omýt do řeky Jordán.
Řeka však byla bahnitá a studená a Námanovi se nechtělo v ní umývat. Byla to ale jediná 
cesta k uzdravení. Jakmile splnil, co mu Elíša řekl, podíval se na svou kůži a zjistil, že 
nemoc je pryč. Náman se z toho velice radoval. Věděl, že to Bůh dal Elíšovi moc k jeho 
uzdravení.

Kolikrát se musel Náman v Jordánu omýt? (Vybarvi správnou odpověď.)

poznejBibli
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PŘÍBĚH 3:   Elíša – Uzdravuje malomocného
O čem je příběh: Boží láska pro každého PŘEČTI SI:

2. Královská 
5,1-19
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)

PŘÍBĚH 1:

PŘÍBĚH 2:

PŘÍBĚH 3:

PŘÍBĚH 4:

Celkem:

Celkový součet:   
   

www.PoznejBibli.cz

Náman se vydal na cestu domů, když    
v tom uviděl, že za ním někdo běží. 
Byl to Elíšův služebník Gehazi. Gehazi 
věděl, že Náman s sebou přivezl dary, 
aby Elíšovi poděkoval za uzdravení, 
ale Elíša si od něj nic nevzal.

A teď se hamižný Gehazi rozhodl, 
že si nějaký vezme.

Gehazi Námanovi lhal. 
Řekl mu, že si to Elíša rozmyslel a jeho 
dary si vezme. A tak mu dal Náman dva 
pytle stříbra a nějaké oblečení. 
To všechno schoval Gehazi v jednom 
domě.

Myslel si, že nikdo neví, co udělal,
ale Bůh ví přece všechno! 

   Musel Gehaziho za jeho hřích potrestat. 
   Gehazi onemocněl stejnou nemocí jako 

                                                                    Náman.

Byl Gehazi potrestán za svůj špatný skutek?

ANO / NE

(Škrtni špatnou odpověď.)

Všichni jsme udělali špatné věci a musíme požádat Boha, aby nám je odpustil.
  pro nejm
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PŘÍBĚH 4:  Elíša – Trest za podvod
O čem je příběh:    Říkat pravdu PŘEČTI SI:

2. Královská 
5,19-27

  / 10

Vybarvi obrázek Gehaziho, jak lže Námanovi.


