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biblické	příběhy	pro	starší	žáky

Tyto	 lekce	 jsou	 o	 jednom	 z	největších	 izraelských	 proroků,	
Eliášovi.	 Žil	 v	době,	 kdy	 bylo	 velmi	 těžké	 uctívat	 Hospodina,	
poslouchat	ho	a	sloužit	mu.	

Částí	celého	problému	byl	izraelský	král.

O:		Přečti	si	pozorně	1.	Královskou	16,29-33	a	podtrhni	správná	slova	v	závorkách:
        
Králem Izraele byl ( ACHAB / ASA / ABIRAM ). Jeho žena se jmenovala ( JUDITA / JOCHEBED / JEZÁBEL ).    
Obrátil svůj lid od Hospodina a podporoval je v uctívání falešného boha ( ET-BAALA / OMRIHO / BAALA ).
Byl ( LEPŠÍ / HORŠÍ NEŽ / STEJNÝ JAKO ) všichni ostatní králové před ním.

Nechystal	se	Bůh	podniknout	něco	proti	tak	zvrácenému	panovníkovi?	Samozřejmě,	že	ano!	Dal	svému	proroku	Eliášovi	vzkaz	pro	Achaba.

O:		Přečti	si	pozorně	1.	Královskou	17,1	a	vypiš,	co	řekl	Eliáš	králi	Achabovi:

Žádná	 rosa!	 Žádný	 déšť!	 To	 byl	 Boží	 způsob,	 jak	 Achabovi	 sdělit,	 že	 jeho	 špatnost	 neujde	
potrestání.	Někdy	se	i	my	musíme	naučit,	že	zlé	skutky	přinášejí	bolest	a	nakonec	smrt!

O:		Vyhledej	si	Římanům	6,23.	Vypiš	první	část	verše:
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1. LEKCE: Eliáš	–	Příkazy	od	Boha

PŘEČTI SI:
1.	Královská	

		16,	29	-	33	a	17,	1-7

KLÍČOVÝ VERŠ:
1.	Královská	

17,	5	

 /			2

 /			2



O:			Vylušti	slovo,	které	znamená	„nedostatek	deště“.	Vypiš	první	písmeno	obrázků:

                                        

O:			Jak	dlouho	to	trvalo?		

Vypočítej	následující	příklad	a	zjistíš,	kolik	měsíců	nepršelo	ani	nepadala	rosa:

(12	x	3)	+	6	=	..............	měsíců

Převeď	toto	číslo	na	roky	a	zkontroluj	si	výsledek	v	Jakubovi	5,17.	........................	roku.

Další	Boží	vzkaz	byl	pro	samotného	Eliáše!	Tím,	že	donesl	zvrácenému	králi	vzkaz,
prokázal	velkou	dávku	statečnosti.	Nyní	mu	Bůh	sdělil	svůj	plán,	
jak	se	o	něj	hodlá	postarat	v	průběhu	sucha.

O:			Přečti	si	znovu	17,1-7	a	vyplň	křížovku:						  
                                                                        

1.	Boží	prorok																																		 																																															
2.

																																													
2.	Boží	prorok	(druhé	jméno	značící,	odkud	pochází)												 	 																																																									4.																															

3.	Pták																																																																																																																												3.					 	 	
4.	Kerít																																																																																																																			

5.
																							

5.	Směr,	kudy	se	vydal	prorok																																																									
6.	Denní	doba																		                                                                1.                 
                                                                        
                                                                               

6.

          

Stejně	jako	mnoho	dalších	i	Eliáš	prokázal,	že	nejlepší	způsob	jak	žít	svůj	život,	je	poslouchat	Boha
a	důvěřovat	mu,	že	udělá,	co	slíbil.	Klíčový	verš	je	o	jeho	poslušnosti	a	důvěře.

O:		 Vypiš	klíčový	verš:
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Zanedlouho	potok	vyschl	a	nikde	ani	náznak	deště!	Co	měl	teď	Eliáš	
dělat?	Copak	na	něj	Bůh	zapomněl?	Ne!	Biblický	úryvek	nám	vypráví,	
že	Bůh	měl	plán,	jak	se	o	Eliáše	postarat.

O:  Vyplň informace o osobě, ke které Bůh poslal Eliáše:

Kdo byla ta žena?

Město,	ve	kterém	bydlela:

Co	dělala,	když	ji	Eliáš	viděl	poprvé?

Co	měla	v	úmyslu	ten	den	udělat?

Kdo	s	ní	žil	v	domě?

Eliáš	ji	požádal	o	dvě	věci.

O:  Rozlušti slova a zjistíš o které. Doplň k nim i čísla veršů:

1.	trochu				ODYV			__	__	__	__		verš

2.	kousek				LCHABE	___	__	__	__	__	verš

Pro	ženu	to	však		byly	těžko	splnitelné	žádosti!

O:  Přečti si 12. verš a jednou větou vyjádři, jaký měla problém:

               
                                                                                          
                                                                                                                                                                                                   

Když	Eliáš	ženu	vyslechl,	požádal	ji	ještě	jednou	o	chleba.	Vypadalo	to	ale	jako	velmi	sobecká	žádost.	
„Udělej	chlebovou	placku	nejprve	pro	mne,“	řekl.	„Další	uděláš	pro	sebe	a	svého	syna.“	Další!	
Jak	by	mohla	udělat	nějaké	další,	když	došla	všechna	mouka	i	olej?	To	by	musel	Bůh	udělat	nějaký	zázrak!	A	to	se	taky	stalo!

2.  LEKCE: Eliáš	–	V	Boží	péči
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	 	/			2
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PŘEČTI SI:
1.	Královská	

17,7-24

KLÍČOVÝ	VERŠ:
1.	Královská	

17,	24
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O:  Přečti si 14. verš a vedle obrázků napiš, co Hospodin slíbil, že se nestane, 
      dokud nebude zase pršet:

Co	měla	vdova	dělat?	Nic	neriskovat?	Být	sobecká	a	nechat	chleba	pro	sebe	a	svého	chlapce?	
Nebo	důvěřovat	Bohu,	že	udělá	zázrak?

O:  Rozlušti slova a zjistíš, jak se rozhodla:

„LAŠ						YTED								A			ALALDĚU,													KAJ								ÁIELŠ							ELŘK.“		

	--	--	--		--	--	--	--		--		--	--	--	--	--	--	--	,		--	--	--		--	--	--	--	--		--	--	--	--	.
Bůh	za	svým	slovem	stál.	Po	celou	dobu	sucha	měla	vdova	dost	mouky	i	oleje.

O:  Který verš to potvrzuje?                                                                 Verš:

Dny plynuly a vdova byla jistě ráda za okamžik, kdy vložila svou důvěru v Boha a dala mu ve svém životě 
PRVNÍ místo. Ani pro nás neexistuje lepší způsob, jak prožít svůj život.

O:  Vyhledej a vypiš, co řekl Pán Ježíš v Matouši 6,33:

V	poslední	části	příběhu	se	vdova	o	Boží	moci	naučila	ještě	něco	víc.

O:  Vlož slova do prázdných míst: život  položit  onemocnět  zemřít  tři  modlit se

Syn vdovy ze Sarepty velmi ..................................... a potom .................................... . Eliáš se ..........................krát......................................... na 

chlapcovo mrtvé tělo a .......................................... k Bohu. Bůh dal chlapci .......................................... zpátky a Eliáš ho předal šťastné matce.

Jak mocný je Bůh! Veškerý život pochází od něj. Nejenže zachovává náš přirozený život, ale chce nám dát i dar -  věčný život 
(přečti si Římanům 6,23).
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V	jakém	strašném	stavu	byla	izraelská	země!	Sucho	a	hlad	panovaly	všude,	ale	král	Achab	
pokračoval	na	svých	zvrácených	cestách.	Stále	odmítal	naslouchat	tomu,	co	říká	Bůh.	
Nyní	se	však	Bůh	chystal	promluvit	k	němu	novým	a	velmi	působivým	způsobem.

Když	se	Eliáš	setkal	s	králem	Achabem	při	této	příležitosti,	obvinil	ho	ze	DVOU	věcí.

O:  Z jakých? (viz 17. a 18. verš)

Eliáš	navrhl,	že	„se	utkají“.	Vítězství	ukáže,	kdo	je	pravým	BOHEM.	Domluvili	se	(viz	24.	verš),	že	pravým	Bohem	
bude	ten,	kdo	vyslyší	modlitby	svých	následovníků	určitým	způsobem.

O:  Rozlušti slova a zjistíš, jakým:

ŮHB,							ERTKÝ														ÍOPDVO															ĚOMNH,									ENT							EJ	 HŮB.

__	__	__,	__	__	__	__	__		 __	__	__	__	__	__	 __	__	__	__	__,	__	__	__	 __	__	 __	__	__.

Utkání	se	odehrálo	na	hoře.

O:  Vepiš její jméno do rámečku:

Ve	smluvený	den	se	na	hoře	shromáždilo	mnoho	lidí,	několik	zvířat	a	věcí.

O:  Vyplň prázdná místa:

1.				450	............................	(viz	19.	verš)
2.				Dva	.............................	(23.	verš)
3.				......................................	(materiál)(23.	a	33.	verš)	

4.				Nástroje		...................................	a	....................................	(28.	verš)	

5.				Čtyři	..........................	(33.	verš)

6.				Dva	kamenné	...............................,	na	které	se	položily	oběti	(26.	a	30.	verš)

O:  Jmenuj JEDEN živel, který neměli dovoleno na horu vzít:

KLÍČOVÝ	VERŠ:
1.	Královská	

18,	39

PŘEČTI SI:
1.	Královská	

18,	1-2	a	16-46
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3.		LEKCE:						Eliáš	-	Zkouší	Baalovy	proroky	
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Jako	první	šli	na	scénu	Baalovi	proroci.	Všechno	připravili	a	pokusili	se	přimět	svého	boha,	aby	odpověděl	ohněm.

O: Jednou větou popiš, co dělali, aby dostali od Baala odpověď:

Přesto	se	nic	nestalo!	Baal	neodpověděl,	protože	byl	jen	tupou	modlou.	Neslyšel,	neviděl...	
Nyní	byl	na	řadě	Eliáš.

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

S	pomocí	12ti	kamenů	postavil	Hospodinův	oltář.

Tajně	vylil	na	oltář	a	oběť	nádoby	s	olejem.

Křičel	a	hodiny	plakal	k	Bohu	stejně	jako	Baalovi	proroci.

Poklidně	požádal	Boha,	aby	dokázal,	že	je	pravým	Bohem.

O: Bůh ho vyslyšel a odpověděl. Svými slovy popiš, co se stalo, když se Eliáš domodlil:

Když	to	lidé	viděli,	pochopili,	jak	byli	bláhoví,	že	uctívali	Baala.	Zdálo	se,	že	se	celým	srdcem	obrátili	
zpět	k	Hospodinu.

O: Doplň chybějící písmena a zjistíš, co křičeli:

Konečně se Achab i jeho lid dovtípil, jak bylo nesmyslné opustit Hospodina, aby sloužili Baalovi. 
Bůh k nim byl velmi laskavý. Když se Eliáš znovu modlil, vyslyšel ho a udělal za obdobím sucha tlustou čáru.

O: Přečti si 45. verš a napiš, co se stalo:

I	my	se	stejně	jako	Izraelité	můžeme	odvrátit	od	Boha.	Jeho	místo	v	našem	životě	jsme	schopni	zaplnit	jinými	věcmi	
(jako	Izraelité	falešnými	bohy).	Tento	překrásný	příběh	by	nás	měl	varovat	před	uctíváním	„falešných	bohů“.	Připomíná	
nám,	že	bychom	měli	důvěřovat	jen	pravému	Bohu.	Miluje	nás	a	svou	lásku	dokázal	tím,	že	nám	dal	
Pána	Ježíše,	aby	se	stal	naším	Zachráncem.	
Neměli	bychom	proto	do	něj	vložit	celou	svou	důvěru	a	být	mu	věrní?
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Eliášova	radost	z	velkého	vítězství	nad	Baalovými	
proroky	neměla	dlouhého	trvání.

O:		Přečti	si	pozorně	1.	a	2.	verš	a	potom	vlož	vhodná	slova	do	prázdných	míst:

Žena	jménem	.....................................................	mu	vyhrožovala	smrtí.

Vzkázala	mu,	že	s	ním	do	.............................	skoncuje.

Ta	žena	byla	.......................	krále	Achaba.	(16,30-31)

Eliáš	dostal	strach	a	utekl	na	jih.

O:  Vypiš první písmena obrázků a zjistíš jméno místa, kde nechal svého učedníka:

Potom	ještě	cestoval	sám	celý	den	směrem	do	pouště.	Vyčerpán	se	posadil	a	pomodlil	se.

Ubohý	Eliáš!	Asi	nás	napadne	se	zeptat:	Co	se	to	s	ním	stalo?	Kde	je	jeho	statečnost,	kterou	prokázal	na	hoře	Karmel?	Teď	sedí	v	poušti,	
zmatený	a	bez	vůle	k	životu!	Jeho	problémem	bylo,	že	dovolil	svému	STRACHU	Z	JEZÁBEL,	aby	vystrnadil	a	nahradil	jeho	VÍRU	V	BOHA.	Stejná	
věc	se	může	přihodit	i	nám!	Pokud	dovolíme	trápení	a	strachu	překrýt	naši	důvěru	v	Boha,	mohou	se	z	nás	stát	lidé	plní	nepokoje.	
Ale	Bůh	to	s	Eliášem	nevzdal!	Věděl	přesně,	jak	se	cítí,	a	přišel	mu	na	pomoc.	

O:  Přečti si, co se stalo v 5.-8. verši a vyplň křížovku:             

1.	Pod	co	se	Eliáš	posadil?
2.	Kdo	se	ho	dotkl?
3.	Kolikrát	se	ho	dotkl?				
4.	-	5.		Co	mu	nabídl?
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4. LEKCE: Eliáš	–	Na	útěku											
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PŘEČTI SI:
1.	Královská	

19,	1	-	16

KLÍČOVÝ VERŠ:
1.	Královská	

19,	10
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O:  Napiš, co řekl Bohu:

 1.  4. 
  3. 

  2. 

  5. 



 / 1     

Eliáš	byl	nyní	daleko	silnější!	Cestoval	ještě	dalších	40	dní,	dokud	nedorazil	do	jedné	jeskyně.	
Zase	se	cítil	v	ohrožení	a	k	tomu	úplně	sám.	Hospodin	byl	ale	stále	s	ním.	„Co	tu	chceš,	Eliáši?“	zeptal	se	ho.

O:  Vypiš Eliášovu odpověď z klíčového verše:

Hospodin	opět	připomenul	svému	prorokovi,	jak	velikého	má	Boha.	Už	ne	tím,	že	by	mu	poskytl	jídlo,	
ale	ukázal	mu,	že	má	pod	svou	vládou	i	přírodní	živly.

O:  Přečti si, co se stalo v 11. - 14. verši,  a očísluj následující věty od 1 do 5 podle časové posloupnosti:

Zemětřesení	roztřáslo	okolní	hory.	 	 	 ---------
Prudký	vítr	řval	a	tříštil	skály.	 	 	 	 ---------
Bůh	se	ho	ještě	jednou	zeptal:	„Co	tu	chceš,	Eliáši?“	 ---------
Oheň	vyšlehl	před	jeho	očima.	 	 	 											 ---------
Zaslechl	tichý,	jemný	hlas.	 	 	 	 ---------

Bůh	tím	říkal	Eliášovi,	aby	mu	důvěřoval	a	ničeho	se	nebál.	Důležitá	lekce	pro	nás	všechny	je	shrnuta	
v	Žalmu	56,4.

O:  Vypiš tento verš:

Nyní	byl	Eliáš	připraven	vykonat	Boží	pokyny.	Vydal	se	na	sever	země	vyhledat	jisté	muže	a	pomazat	je	(pomazat	
někoho	znamenalo	polít	mu	hlavu	olejem)	na	znamení,	že	byli	vybráni	k	důležitému	úkolu,	například	se	měli	stát	králem	
nebo	prorokem.

O:  Kolik mužů měl pomazat? Zakroužkuj správnou odpověď:

6										3										4										5										2	
Eliáš	musel	splnit	ještě	řadu	těžkých	úkolů,	než	si	ho	Bůh	vzal	k	sobě	do	nebe.	Naučil	se	však,	
že	s	Boží	pomocí	může	překonat	strach,	být	silný	a	užitečný	pro	Boží	službu.	Je	důležité,	
abychom	se	to	naučili	i	my!
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