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

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

Vedoucí skupiny:

1. STUDIE

Eliáš
Boží trest

Přečti si:
1. Královská
16,29-33
17,1-7

Další doporučená čtení: • Deuteronomium 7,1-6
• Kazatel 4,13

C9

Klíčový verš:
1. Královská
17,5

V těchto verších je nám představen Achab, sedmý král Izraele, který vládl 22 let. Byl tím
nejzvrácenějším králem, kterého kdy Izraelité měli! To je shrnuto v 30. a 33. verši 16.
kapitoly.
O:

Co nám o něm tyto verše říkají?

/2
Jedna z jeho největších chyb byla, že si vzal za manželku zvrácenou pohanskou
princeznu.
O:

Kdo vlastně byla?

O:

V souvislosti s 32. veršem - k čemu ho to vedlo?

/1

Uctívání model se rychle rozšířilo po celém Izraeli. Celý národ se odvrátil od Boha, aby
sloužil Baalovi, bohyni Ašeře a dalším falešným božstvům.
O:
Osmisměrka:
1. Předchozí král, syn Nebatův. …........................
2. Achabův tchán. ..................................
3. Achabův otec. .....................................
4. Achabova manželka. ..................................
5. Achabův současník – judský král. ...................
6. Achabův tchán byl králem .................................
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/1

dorost

To vyústilo v jeho odvrácení se od pravého Boha Izraele.

Vypiš tajenku zprava doleva. Začni vpravo dole:
..............................................................................................................................................

/6

Potom se náhle na scéně objevuje nová postava. Eliáš Tišbejský.
Přišel z vrchoviny Gileád, přes řeku Jordán. Postavil se před podlého krále na jeho majestátném
dvoře a sdělil mu zprávu od Boha.
O:

O jakou zprávu se jednalo?

/2
Možná si říkáš, proč se Bůh chystal zastavit déšť. Z Deuteronomium 11 víme, že to byl způsob,
jakým Bůh trestal svůj lid za neposlušnost vůči jeho Slovu.
O:

Přečti si Deuteronomium 11,16 a 17 a VLASTNÍMI SLOVY vyjádři, co jim Bůh řekl:

Podle Božích instrukcí potom Eliáš utekl zpět přes řeku, aby se ukryl u potoka.

O:

Jak se tento potok jmenoval?

Ten mu zajistil čerstvou vodu, kterou potřeboval během nadcházejícího sucha. Ale co jídlo? Bůh
slíbil, že se o Eliáše postará ve všem, co potřeboval.
Jak a čím byl Eliáš sycen?

O:

Kolikrát denně mu přinášeli jídlo?

O:

Vypiš z klíčového verše slova, která nám říkají o Eliášově poslušnosti vůči Bohu:

Řeka Jordán

O:

/2
/1

/1
/1
/1

Jméno „Eliáš“ znamená „Hospodin je můj Bůh“.
O:

Proč je Eliáš vhodné jméno pro tohoto proroka?

/2
CELKEM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

2. STUDIE :

C9

JMÉNO:

Eliáš
Zaopatřen Bohem

Přečti si:
1. Královská
17,7-24

Další doporučená čtení: • Matouš 6,31-34 • Židům 11,32-35
• Jakub 5,16-18

Klíčový verš:
1. Královská
17,24

Země byla nyní sevřena suchem, které Eliáš prorokoval. Je zřejmé, že následoval hladomor!
Dny a týdny plynuly a nakonec vyschl i Eliášův potok. Bůh ho nejprve zavedl na toto tiché,
pusté místo a zázračným způsobem ho sytil. Nyní Eliáš očekával, že mu Bůh řekne, co má
dělat dál. A Hospodin Eliáše nezklamal.

O:

Křížovka:

Nápovědy najdeš v následujícím příběhu:

4.

1.

Hospodin řekl Eliášovi, aby šel do města
(1. vodorovně), kde přikázal jedné (2. vodorovně), 2.
aby ho živila. Když přišel k městské (3. svisle),
vdova zde sbírala dříví. Požádal ji, aby mu přinesla
(4. svisle) k pití. Když odcházela, požádal ji také o (5. svisle).

3.

7.
6.

8.

5.

O nějaký čas později (6. vodorovně) ženy onemocněl a zemřel.
Eliáš jej vzal nahoru do svého pokoje a položil ho na svou (7. svisle).
Třikrát se na tělo malého chlapce (8. vodorovně) a modlil se k Bohu.

/8

V těchto verších jsou zaznamenány dva zázraky. První zázrak je shrnut v poselství, které
Hospodin, Bůh Izraele, sdělil Eliášovi, aby je předal této ženě (viz verš 14).
O:

O jaké poselství se jednalo?

Tímto způsobem se Bůh postaral o Eliáše, vdovu a jejího syna. Také poskytl Eliášovi místo,
kde mohl zůstat.
O:

Kde Eliáš během této doby žil?

/2
/1

Prvního dne, kdy Eliáš přišel do města, řekl vdově, že má udělat něco PŘEDTÍM, než připraví jídlo
pro sebe a svého syna.
O:

Co měla udělat vdova nejprve?

/1

Zní to docela jednoduše, dokud se nad tím
nezamyslíme trochu více. Pokud by Eliášova
slova nebyla pravdivá, dostala by se do ještě
zoufalejší situace. Tím, že udělala, o co ji Eliáš
požádal, prokázala svou víru v Boha a v Eliáše
jako Božího proroka.
Jednoho dne její syn onemocněl a nakonec zemřel. Ve svém zármutku a trápení obvinila vdova
Eliáše ze smrti svého syna. Samozřejmě to nebyla jeho vina, ale přesto reagoval na chlapcovu
tragickou smrt modlitbou k Bohu. Jeho modlitba má dvě části. První část se modlil předtím, než se
položil na chlapcovo tělo. Je to otázka.
O:

Vypiš ji:

/2

Druhá část, poté co se položil na chlapce, má podobu prosby.

O:

Jaké?

/2

Tento druhý zázrak byl odpovědí na Eliášovu modlitbu.

O:

Vypiš slova z biblického úryvku, která nám říkají, že Bůh odpověděl na Eliášovu modlitbu:

/2

V klíčovém verši vdova vyjadřuje svou víru v Boha a jeho proroka Eliáše.
O:

Vypiš ho:

/1

Bůh udělal pro ni i pro Eliáše přesně ty věci, které slíbil! Nám slibuje věčný život, pokud uvěříme
v Pána Ježíše. Zasluhuje naši plnou důvěru.
O:

Vypiš jeho zaslíbení z Janova evangelia 3,15:

/1
CELKEM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

3. STUDIE :

C9

JMÉNO:

Eliáš
Boží moc

Další doporučená čtení: • Jozue 24,15 • Izaiáš 45,21 a 22 • Židům 12,29

Přečti si:
1. Královská
18,1- 46

Po mnoha měsících Hospodin Eliášovi řekl, že sucho brzy skončí a že se má znovu setkat
s králem Achabem.
O:

Jak dlouho přesně sucho trvalo? (Podívej se do klíčového verše.)

Cestou za králem potkal Eliáš Obadiáše, správce královského paláce a oddaného ctitele
Hospodina. V těchto dobách muselo být pro Obadiáše těžké zachovat věrnost Hospodinu a
zároveň být nadřízeným sloužících v paláci. Obadiáš vyprávěl Eliášovi, jak se ho Achab
pokoušel všude hledat.

Klíčový verš:
Jakub 5,17-18

/1

Ještě týž den se Eliáš setkal s Achabem. Achab pozdravil Eliáše slovy: „To jsi ty, ten škůdce
Izraele?!“ Eliáš ale nebyl příčinou problémů. Sdělil králi, že je to on a jeho rodina, kdo
způsobuje problémy v Izraeli.
O:

Co vyčetl Eliáš Achabovi?

/2

V této kapitole se také dozvídáme více o královně Jezábel. Nejenže propagovala uctívání
mnoha falešných bohů, ale také podporovala 850 falešných proroků. Ještě horší bylo, že
nechala zavraždit mnoho Hospodinových proroků (viz 13. a 19. verš).
O:

V této studii se vyskytuje mnoho čísel. Uveď, ve kterém verši se uvedené číslo vyskytuje
a k čemu se vztahuje:

číslo
4

verš

vztahuje se k...

7

12

100
450

/5

Eliáš řekl králi Achabovi, aby na horu Karmel shromáždil všechen izraelský lid a všechny
falešné proroky. Jakmile byli všichni shromážděni, Eliáš k nim promluvil.
O:

Z 21. verše vypiš jeho úvodní slova:

/1

Všichni tiše naslouchali. Eliáš pak vyhlásil „zápas“ mezi sebou a 850 proroky, což bylo ve
skutečnosti utkání mezi Bohem a Baalem. Od rána až do večera Baalovi proroci poskakovali kolem
oltáře svého boha a sekali se noži a oštěpy. Ale nepřišla žádná odpověď! Potom znovu vystoupil
Eliáš. Nyní byl na řadě on. Nejprve opravil Hospodinův oltář.
O:

Vypiš všechny přípravy, které udělal, než se začal modlit:

Když se Eliáš pomodlil k Bohu, Hospodin prokázal svou velikou moc a poslal z nebe oheň.
O:

Co Hospodinův oheň způsobil?

/1

Když to lidé uviděli, padli na tvář.
O:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
O:

/1

Osmisměrka. Odpovědi napiš do volných míst. Ze zbylých písmen vypiš, co lid volal.
Postupuj zprava doleva:
K Í Š O N H J
Hladomor byl na tomto místě velký.
O O Ř S P I Z
Hora, na které se odehrálo „utkání“.
L O D A Z Ě Ů
U tohoto potoka byli usmrceni Baalovi proroci.
E I N R M N V
Když vzývali Baala, neozval se ani...
Eliáš dal svou hlavu mezi ....
N L E M R A K
Achab na tomto opustil horu.
A E J E B L S
Malý mrak, který se ukázal, byl velikosti ...
L O D Ě V D Ů
Eliáš si to podkasal.
Achab jel a Eliáš běžel na toto místo.
H K E S Á L H
Co lid křičel v 39. verši?

Pro Izrael byl tento den památný. Uviděli, jak hloupě se chovali, a obrátili se zpět k Hospodinu.
Došel/šla jsi ke stejnému závěru a svěřil/a jsi svůj život zcela Hospodinu?

/7
/1

Klíčový verš nám říká, že Eliáš se opět modlil.
O:

Co se stalo v reakci na jeho druhou modlitbu?

Co bylo tajemstvím Eliášových modliteb? Nebylo to tím, že by byl někým zvláštním, ale spíše tím,
že byl člověkem, který svým životem těšil BOHA. Modlitby takových lidí jsou mocné a účinné. Přečti
si Jakub 5,16!

CELKEM:

/1

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

4. STUDIE :

C9

JMÉNO:

Eliáš
Boží přítomnost

Další doporučená čtení: • Izaiáš 40,29-31 • Židům 13,5 a 6

Přečti si:
1. Královská
19,1-18

Klíčový verš:
Jakub 4,8

Vítězství na hoře Karmel dostalo Eliáše do velikého nebezpečí. Když zvrácená královna Jezábel
od svého manžela uslyšela, co se stalo, poslala Eliášovi vzkaz.
O:

O:

Napiš SVÝMI SLOVY, o jaký vzkaz se jednalo:

Jaká byla Eliášova reakce na Jezábelin vzkaz?
Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

/1

Nebál se.

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

Vydal se na jih do Judského království.

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

Znovu se ukryl u potoka.

Svého služebníka nechal ve městě a sám pokračoval do pouště.

Po celodenním chození si odpočinul pod stromem.

Zůstal celou noc vzhůru.

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

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

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

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

Eliáš byl zoufalý. Cítil se velmi opuštěn. Udělal přece, co bylo v jeho silách! Myslel si, že je
jediný z izraelského národa, kdo stojí za Bohem, a jaká byla jeho odměna? Utíkal před těmi,
kdo plánovali jeho smrt. Litoval sám sebe a dokonce prosil Boha, aby ho nechal zemřít.

/6

Jak byl ustrašený a nešťastný! A přece na něj Hospodin nezapomněl!
O:

Vyhledej Žalm 103,13 a 14. Vypiš verše a podtrhni dvě skutečnosti, které dokazují,
že Hospodin má o nás zájem:

To platilo i pro Eliáše. Přestože byl vyčerpaný a vystrašený, Bůh rozuměl tomu, jak se cítí,
a povzbudil ho.
O:
O:

/2

Koho Bůh za Eliášem poslal?

Jaké zásoby poslal Bůh svému proroku?

Když se Eliáš dvakrát vyspal a najedl, byl připraven jít dál.

/2

O:

Dej následující věty do správného pořadí od 1 do 5 (viz 1. Královská 19,8-13):

úroveň 4

Hospodin mluvil k Eliášovi tichým, jemným hlasem.

Eliáš přišel na horu Oréb (Sinaj) a strávil zde noc v jeskyni.

Eliáš cestoval 40 dní a 40 nocí.

Byl tam silný vítr, který následovalo zemětřesení a potom oheň.

Hospodin řekl Eliášovi, aby šel a postavil se na horu.

O:

To, co se stalo na hoře Oréb, bylo pro
Eliáše velmi vzácné, protože k němu Bůh
mluvil pozoruhodným způsobem. Pochopil,
že Bůh měl o okolnostech jeho života
daleko větší přehled, než si myslel.

/5

Zjistil, jak pravdivá je první část klíčového verše. Vypiš ji:

To platí i dnes! Pokud my, jako hříšníci, hledáme Hospodina, najdeme ho a on se od
nás neodvrátí (viz Jan 6,37).

/1

I jako křesťané si musíme tuto skutečnost pamatovat. Výsledkem Eliášova setkání
s Bohem bylo, že nabyl čerstvých sil do nových úkolů.
Hospodin ho poslal do pouště, aby vyvolil tři lidi.
O:

1.

O koho se jednalo?

2.
3.
Na konci těchto studií o Eliášovi vidíme, jak velikým Božím mužem byl. Ve dnech
krále Achaba a královny Jezábel mělo zlo velký vliv na celý národ. Eliášův dobrý vliv
byl však obrovský! Stejně jako my měl i Eliáš své slabé stránky, ale s Boží pomocí byl
silný. Pokud upřímně vložíš svůj život do jeho rukou - celým srdcem uvěříš, že Tě tak
miluje, že dal svého Syna, aby se stal Tvým Spasitelem, potom i TVŮJ ŽIVOT může
být pro Boha užitečný.
C9
Body (vyplní vedoucí skupiny)
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CELKEM:
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1. studie:
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