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biblické příběhy pro mládež

Vedoucí skupiny:

1. studie

eliáš a elíša

Přečti si:
1. Královská
19,19-21
2. Královská
2,1-22

C10

Klíčový verš:
2. Královská 2,14

další doporučená čtení: • Matouš 6,24 • Římanům 12,1 a 2
• 1. tesalonickým 4,16-18

elíša byl synem farmáře Šafata. Všechna jména v Bibli mají význam a elíša
znamená „Bůh je spasení“.
Bůh plánoval použít elíšu k záchraně svého lidu. takto to začalo:

1. 1. Královská 19,19-21 - Eliáš a Elíša se setkávají

dOplňOVačKa:

Jednoho dne ... (1. svisle) elíša pole dřevěným ...
(2. vodorovně) s 12 páry ... (3. vodorovně) byl u dvanáctého ... (4. vodorovně).
slavný prorok eliáš přišel a přehodil přes něj svůj ...
(5. svisle). elíša tam nechal dobytek a běžel za eliášem.
4.
„Jenom políbím ... (6. vodorovně) a ... (7. svisle)
a hned půjdu za tebou.“
elíša zabil dva voly, rozbil pluh, aby
měl dřevo na oheň, uvařil maso a dal
každému najíst.
O:

Co udělal potom?

3.

2-.

1.

7.

5.

6.
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dorost

O:

elíša jednal tímto způsobem, protože pochopil, že když přes něj eliáš přehodil svůj plášť,
je to Boží výzva k následování a službě. elíša neváhal, šel rád.

/1

2. 2. Královská 2,1-15 - Eliáš a Elíša se musí rozdělit

elíša pracoval s eliášem několik let. Nastala chvíle,
kdy eliáš poznal, že jeho práce pro Boha již
skončila.
O:

Na mapě doplň místa, která tito dva
muži navštívili:

Na každém místě se eliáš pokoušel elíšu
přesvědčit, aby tam zůstal. ten však odmítl.
O:

Mrtvé
moře

lušťovka:
Začni od značky a čti každé třetí písmeno:

▼

eliáš svinul svůj plášť a udeřil s ním do řeky
_____________ (▼), který se rozdělil,
a tak mohli přejít _______________ (■)
na druhý břeh. Jak šli a hovořili spolu,
náhle se objevil ________________ (●) vůz s koňmi.

Ze zbylých písmen slož odpověď na otázku,
čím byl eliáš vyzdvižen ze země? _______________.
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O:

V klíčovém verši položil elíša otázku. Jakou?

O:

Jakým způsobem Hospodin odpověděl, když elíša udeřil do vody?

O:

Ostatní proroci to sledovali. Co řekli, že to znamená?

Osmisměrka:

■ ●
■→

M

E

Pokud jsme křesťané, víme, že jednoho dne také budeme vzati
do nebe, abychom byli s Pánem.

O:
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3. 2. Královská 2,19-22 - Elíšův první veřejný zázrak

Muži z Jericha si stěžovali elíšovi, že i když se v jejich
městě dobře bydlí, ... je špatná a ... neúrodná.
elíša požádal o ... mísu a dal do ní ... . se slovy: „tak praví Hospodin:
uzdravuji tyto vody.“ Vhodil do vodního ... obsah mísy.
Hospodin prostřednictvím elíši slíbil, že vody jsou nyní
uzdraveny a už z nich nikdy nevzejde ... ani neplodnost.
V této studii nám byl představen elíša. Bůh ho povolal,
aby pokračoval v eliášově práci, a dal mu k tomu všechnu moc,
kterou potřeboval, stejně jako předtím eliášovi. pokud věříme Bohu
a svěříme své životy pánu Ježíši jako svému osobnímu spasiteli,
můžeme se na něj spoléhat, že nám dá ke službě Bohu sílu.
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CelKeM:

/5

poznejBibli C10

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

2. studie

elíša a ztrápení

Přečti si:
2. Královská
4,1- 44

další doporučená čtení: • efeským 3,20-21 • Filipským 4,13

Klíčový verš:
2. Královská
4,33

V této studii se budeme zabývat čtyřmi zázraky, které Bůh vykonal skrze elíšu.

1. Verše 1-7 - Chudá vdova

O:

Žena přišla k elíšovi s velikou úzkostí a nesnází. Co bylo jejím problémem?

O:

elíša se jí zeptal na dvě věci. Jaké?

/2

Co byla jediná věc, kterou vdova měla doma?

/1

1
2

O:

/1

elíša jí řekl, co má udělat.
O:

dej následující věty do správného pořadí od 1 do 6 (verše 3-7):

Jdi se svými syny domů.

Zaplať své dluhy a ze zbytku žij.

půjči si prázdné džbány od svých sousedů.

prodej olej.

Naplň džbány olejem.
Zavři dveře.

2. Verše 8-37 - Žena ze Šunemu

O:
Křížovka:
Vodorovně:
1.
elíšův služebník
4.
syn řekl svému otci tato dvě slova.
6.
Žena tím vybavila elíšův pokoj.
8.
viz 6.
10. Název místa, kde žila žena.
11. Kterou část elíšova těla žena objala?
12. Jméno hory, kde žena našla elíšu.
14. viz 13.

4.

2.

16.

11.

9.

10.

13.
6-

3.

14.

Svisle:
2. a 3.Žena tak popsala elíšu.
5.
viz 4.
7.
viz 6.
8.
9.
doba, ve kterou syn zemřel.
13. část těla zmíněná, když se elíša položil na chlapcovo tělo.
15. viz 13.
16. Kolikrát chlapec kýchl?

/3

5.
1.

15.

7.

12.
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O:

Co udělal elíša v klíčovém verši?

/1

elíša věděl, že pro tohoto chlapce nemůže udělat nic – neměl moc. Byla to vždy Boží moc, která
působila prostřednictvím elíši. ta ho uschopnila vykonávat zázraky. to bylo opět potvrzeno
vzkříšením syna ženy ze Šunemu.

3. Verše 38-41 - Smrt v hrnci

V této době žil elíša v komunitě proroků v gilgalské oblasti - na pláni okolo Jericha. takovéto
skupiny se obvykle vyskytovaly v pouštích, kde byl život tvrdý. V období hladu neměli k jídlu nic
kromě divokých rostlin.
O:

Co dali do hrnce?

O:

Co proroci řekli, když ochutnali?

/1
/1

O:

/1

Co hodil do hrnce elíša?

to byl další důkaz Boží moci působící skrze elíšu.

4. Verše 42-44 - Jídlo pro všechny

O:

Jaké jídlo poskytl farmář z Baal-šališy?

O:

Kolik mužů se tím nasytilo?

/2

Ještě jim nějaké jídlo zbylo, přesně jak řekl Hospodin. stejně jako u prvního zázraku v této kapitole
i zde vidíme Boží péči o jeho lid. Bible nás vyučuje, že Bůh je schopen udělat mnohem více, než o
co žádáme nebo co si představujeme (efeským 3,20). Od chvíle, kdy ses stal/a nebo staneš
křesťanem, v tobě přebývá duch svatý.
(Viz 1. Korintským 6,19.) On nás uschopňuje dělat velké věci pro Boha.

CelKeM:
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poznejBibli C10

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

3. studie:

elíša a vojevůdce

Přečti si:
2. Královská
5,1-27

další doporučená čtení: • Numeri 32,23 • 2. Korintským 5,17
• Galatským 6,7

tato studie je celá o vojevůdci armády syrského krále (také zvaného aramejský).
O:

Jaký typ člověka byl tento vojevůdce?

Klíčový verš:
2. Královská
5,15

/2

Naneštěstí dostal hroznou nemoc kůže zvanou malomocenství, která se hojně šířila a byla
nevyléčitelná. avšak otrokyně jeho ženy znala někoho ze své země, kdo by ho dokázal
uzdravit.
O:

V této kapitole jsou jmenováni jen tři lidé.
Napiš jejich jména do doplňovačky:

1. prorok
2. Velitel armády
3. prorokův služebník
Vojevůdce se vydal do izraele.
Vzal s sebou drahocenné dary a dopis izraelskému králi
v naději, že ho uzdraví on.
O:

Co udělal Jehoram, král izraele, když si dopis přečetl?

O:

proč si myslel, že aramejský král žádá nesplnitelné?

O:

V této kapitole jsou zmíněna tři místa - dopiš je do doplňovačky:

1. elíša žil v .............. .
2. Otrokyně pocházela z .................. .
3. Náman zmínil řeky města ............... .
elíša poslal vzkaz, aby Námana dovedli do jeho domu.
prorok nevyšel ven, aby s vojevůdcem promluvil, ani ho
nepozval dovnitř, ale poslal svého služebníka se vzkazem.
O:

A

/3
/1
/1

A

/3

O jaký vzkaz se jednalo?

/1

O:
O:

/1

Jaká byla Námanova bezprostřední reakce?

Kdo ho přesvědčil, aby splnil elíšovy pokyny?

Náman se vrátil k elíšovi naplněn vděčností za své zázračné uzdravení a nabídl mu odměnu, kterou
ale prorok odmítl. Nedošlo však jen ke změně Námanova zevnějšku - uzdravení z malomocenství,
změnilo se i něco uvnitř. dříve byl ctitelem falešných božstev - model.
O:

Jak se jmenoval bůh, kterého dříve uctíval?

Nyní pochopil, že je jen jediný Bůh – Bůh, kterého uctívá elíša.
O:

Vypiš část klíčového verše, která nám o tom říká:

O:

Náman byl od tohoto okamžiku rozhodnut změnit způsob svého života.
Co už neměl v plánu nikdy dělat? (verš 17)

/1
/1

Jakými slovy se elíša s Námanem rozloučil?

Gehazi byl již nějakou dobu elíšovým služebníkem. Když
přemýšlel o bohatství, které jeho pán odmítl, byl přemožen
chamtivostí a spěchal za Námanem.

O:
Jakou lež si pro Námana vymyslel, aby získal stříbro a
slavnostní šaty?

služebník sice dobře ukryl stříbro a šaty, ale Bůh vyjevil elíšovi, co se stalo. a tak se zeptal
Gehaziho, kde byl. Gehazi pokračoval další lží.
O:

Jaká byla Gehaziho odpověď?

/1
/1

Gehazi si možná myslel, že se z toho vylže, ale Bůh sdělil elíšovi, k čemu došlo.

O:

/1

/1

Bůh mění lidské životy. Změnil také Tvůj?
O:

/1

Co se stalo Gehazimu?

Gehaziho chamtivost vedla ke lžím a potom k Božímu soudu. Byl to smutný konec pro člověka,
který strávil roky ve společnosti „svatého Božího muže” a byl svědkem mnohých zázraků. Naše zlé
skutky nás stavějí na stejnou úroveň s Gehazim. Nedokážeme sami sebe změnit, stejně jako se
Náman nedokázal uzdravit. potřebujeme odpuštění, které pochází od Boha.
Ve 2. Korintským 5,17 si čteme: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. staré pominulo - hle, je tu nové.“

CelKeM:
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poznejBibli C10

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

4. studie:

elíša a aramejská armáda

další doporučená čtení: • lukáš 4,17-19 • Jan 6 • 1. Jan 1,6 a 7

Přečti si:
2. Královská
6,24-25
7,1-20

Klíčový verš:
1. Korintským
15,57

aramejská armáda pod vedením krále Ben-hadada podnikla invazi z damašku do izraele a
oblehla samaří, kde přebýval izraelský král Jehoram. Město bylo zcela odříznuto a časem
vypukl hladomor. situace byla zoufalá a stejně tak i král Jehoram. Hledal někoho, koho by
mohl obvinit za toto neštěstí,... a našel elíšu! Král vyhlásil, že mu setne hlavu, a tak pro něj
nechal poslat (žil také v samaří). elíša ho však očekával s poselstvím od Hospodina.
O:

Co bylo obsahem poselství?

Králův pobočník nevěřil, že by Hospodin něco takového dokázal. elíša měl slovo i pro tohoto
muže.
O:

Co mu řekl?

Zbytek kapitoly vypráví, jak se obě tato poselství naplnila. Zdálo se, že obyvatelé samaří
nemají žádnou naději, ale Bůh zasáhl.
O:

Co způsobil Hospodin, aby armáda slyšela?

aramejci se domnívali, že král izraele si najal chetitského a egyptského krále, aby na ně
zaútočili.
O:

/2

Co udělali?

u samařské brány zatím čtyři muži diskutovali, co by měli udělat. Žili mimo město, protože
byli malomocní a nebylo jim dovoleno žít se svými rodinami a zbytkem lidu. také hladověli a
rozhodli se, že pokud mají přežít, existuje jen jediná možnost.

/2
/2
/1

O:

/1

Co se rozhodli udělat?

úroveň 4
O:

Označ následující věty jako p (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Když dorazili do aramejského tábora, bylo poledne.
K jejich překvapení tam nikdo nebyl.
Vešli do jednoho ze stanů a usnuli.
Odnášeli z tábora stříbro, zlato a šaty a ukrývali je.
Znovu a znovu se vraceli a odnášeli z každého stanu,
kolik jen unesli, a ukrývali to.

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

V noci byly brány města uzavřeny a stráže držely hlídku. čtyřem malomocným
nehrozilo nebezpečí, že je někdo vyruší z jejich činnosti. Nakonec však zauvažovali
o svém jednání a uvědomili si, že byli velmi sobečtí.
O:

K jakému rozhodnutí došli?

Když král uslyšel tuto novinu, domníval se, že se aramejci snaží vzbudit v jeho lidu
zdání bezpečí a chtějí je vylákat z města. Možná se aramejská armáda skrývá
v polích a chystá se je přepadnout! poslal tedy zvědy, aby zkontrolovali situaci.
O:

Co zjistili?

lidé se hnali z města a plenili aramejské stany. Jidla byl znovu dostatek a ceny
znatelně klesly, jak elíša předpověděl. „dobrá zpráva“, kterou malomocní přinesli,
se rychle rozšířila městem. Bůh dal samařskému lidu vítězství nad nepřáteli tím
nejúžasnějším způsobem. elíšovo druhé proroctví (verš 2) se také naplnilo.
O:

Jak?

pán Ježíš také přinesl „dobrou zprávu”, která je pro každého, kdo v něj věří.

O:

Vypiš klíčový verš:

„dobrá zpráva“ je, že můžeme zvítězit nad hříchem a smrtí (1. Korintským 15,54-56).
Jak? skrze pána Ježíše Krista. poté, co jsme se stali křesťany, potřebujeme vítězit nad
hříchem v našich životech každý den. potřebujeme kráčet v blízkosti pána Ježíše a plně
mu důvěřovat. On nám dá vítězství - někdy neočekávaným způsobem.
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