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

biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

Eliáš – Výzva k následování
PŘEČTI SI:
1. Královská 19,19-21
2. Královská 2,1-15

KLÍČOVÝ VERŠ:
2. Královská 2,14
Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

C10

Eliáš byl nyní stařec. Mnoho let pracoval jako Boží
prorok a brzy nastane čas jeho odchodu do nebe.

Po nějaké době se Bůh rozhodl, že vezme Eliáše do nebe.
Eliáš řekl Elíšovi, aby s ním nechodil.
Ten ho však nechtěl opustit, a tak spolu zůstali až do chvíle, kdy
dorazili k řece Jordán.

O:

4.

Doplň slovní doplňovačku:

1. Kdo měl pomáhat Eliášovi?
2. Elíša šel s Eliášem, aby … Bohu.
3. Elíša se rozloučil se svou … .
4. K jaké řece spolu došli?
5. Co přehodil Eliáš přes Elíšu?

3.

5.

2.
1.

E L I Á Š

/12

mladší žáci

Bůh chtěl, aby Eliášovi pomohl Elíša.
Elíša se totiž měl brzy stát dalším prorokem.
Eliáš šel tedy za Elíšou a přehodil přes něj svůj plášť.
Elíša věděl, že to je znamení.
Má následovat Eliáše a sloužit Bohu.
Rozloučil se proto se svou rodinou a odešel s ním.
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Když stáli na břehu řeky, Eliáš vzal svůj plášť, zavinul ho a udeřil jím do vody. Vody se rozestoupily a
oba prošli na druhou stranu suchou nohou. S Eliášem byla Boží moc!
Potom se Eliáš zeptal Elíši, co pro něj může před svým odchodem do nebe udělat. Elíša věděl, že bude
potřebovat Boží moc a jeho pomoc. Také bude muset důvěřovat Bohu stejně jako Eliáš, a proto si přál
být jako on. Elíša požádal o správnou věc!
Náhle se objevil vůz tažený koňmi, který vypadal, jako by hořel. Eliáše uchvátil velký větrný vír a
Elíša zůstal stát sám, ohromen tím, co se stalo. Potom si všiml, že Eliášův plášť leží na zemi. Zvedl ho,
postavil se na břehu řeky a použil ho stejným způsobem jako předtím Eliáš.

O:

Ozdob písmena:

Elíša se zeptal:

je
Eliášův
												

2. Královská 2,14

/4
Jakmile Elíša udeřil do řeky, vody se rozdělily a on přešel. Nyní si byl jist, že Eliášův Bůh je i s ním.
Eliášův Bůh je také jeho Bůh! Elíša věděl, že není sám a že mu Bůh pomůže v jeho službě.

O:

Odfajkuj správné věty, nesprávné označ křížkem:

Elíša našel na zemi Eliášův plášť.
Elíša nebyl schopen se dostat na druhou stranu řeky.
Boží moc byla jen s Eliášem, ne s Elíšou.
Bůh dal Elíšovi, oč žádal.

/4

Bůh si přeje, aby každý z nás, kdo ho miluje, mu sloužil. Můžeme mu sloužit tím,
že budeme žít své životy tak, aby mu to dělalo radost, a budeme o něm vyprávět
ostatním.
CELKEM:
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2. PŘÍBĚH: Elíša – Útěcha pro přítele
PŘEČTI SI:
2. Královská
4,8-37

KLÍČOVÝ VERŠ:
2. Královská
4,33

Elíša cestoval zemí a konal Boží dílo. Občas navštěvoval místo zvané
Šunem. Žila tam jedna bohatá a k Elíšovi laskavá paní.
Vždy mu uvařila dobré jídlo a nechala pro něj postavit samostatný
pokoj na střeše svého domu, kde si Elíša mohl odpočinout.

O:

Nakresli věci, o kterých si v Bibli čteme, že je paní dala do Elíšova pokoje:

POSTEL

ŽIDLE

STŮL

LAMPA

/8
Elíša byl velmi vděčný za vše, co pro něj paní dělala. Chtěl pro ní také něco
udělat. Neměla děti, a tak jí Elíša slíbil, že jí Bůh dá dítě – chlapce. Brzy se jí
narodil syn. Jak musela být šťastná!
Jednoho dne, o několik let později, když byl chlapec na poli se svým otcem,
náhle velmi onemocněl. Přinesli ho do domu, ale krátce nato zemřel. Jeho
maminka spěšně osedlala osla a vyrazila za Elíšou. Věděla, že Elíša je Boží
muž a dokáže Boží mocí vyřešit její trápení.
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Když Elíša dorazil do domu, šel do svého pokoje, kde ležel mrtvý
chlapec. Elíša zavřel dveře a modlil se k Bohu. Potom se položil
na chlapcovo tělo a jeho život se začal vracet. Chlapec sedmkrát
kýchl a otevřel oči! Bůh odpověděl na Elíšovu modlitbu.
Nedokážeme si představit, co cítila paní, když se jí její syn vrátil.
Viděla, jak Elíša důvěřoval Bohu a modlil se k němu.
Díky tomu se stalo něco, co se zdálo být nemožné.

O:

Dej věty do správného pořadí pomocí čísel 1 až 5:

Když byl chlapec už větší, onemocněl na poli.
Paní se narodilo dítě – chlapec.
Paní sedla na osla a jela za Elíšou.
Elíša se modlil k Bohu a chlapec obživl.

/10

Za několik chvil chlapec zemřel.

Bůh si přeje, abychom mu důvěřovali a modlili se za těžké situace, které se nám mohou v životě přihodit.

O:

Vystínuj každé písmeno s tečkou. Zjistíš, co Elíša udělal:

/2
CELKEM:
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3. PŘÍBĚH: Elíša – Očištění malomocného
PŘEČTI SI:
2. Královská
5,1-19

KLÍČOVÝ VERŠ:
2. Královská
5,15

Náman byl velmi důležitý člověk. Byl to generál královské armády.
Měl však vážný problém – nemoc kůže zvanou malomocenství,
pro kterou neexistovala léčba.

O:

Vybarvi obrázek:

V Námanově domácnosti byla malá služebná, která pocházela z Izraele,
kde žil Elíša. Byla si jistá, že Bůh pomůže Elíšovi Námana uzdravit.
A tak Náman dostal svolení od krále k cestě do Izraele.
Vzal s sebou dary jako zlato, stříbro a krásné oblečení.
Nakonec dorazil k Elíšovu domu.
Byl však nemile překvapen, když ho Elíša nepřišel ani přivítat,
natož aby ho pozval dál! Elíša mu pouze vzkázal, aby se šel sedmkrát
umýt v řece Jordán. Tak se uzdraví.

O:

/5

Spoj správné části vět:

Malá služebná věděla o 				

Izrael.

Náman cestoval do země 				

domem.

Námanův vůz zastavil před				

Elíšovi.

Námana velmi rozhněval způsob, jak se s ním zde zacházelo!
Rozhodně neměl v plánu vstoupit do toho špinavého Jordánu.
Jeho služebníci ho však přemluvili, aby splnil,
co mu Elíša uložil – byla to jeho jediná naděje na uzdravení.

/4

poznejBibli C10
Biblické příběhy pro děti

Náman sestoupil do zablácené řeky. Ponořil se pod hladinu, ale jeho choroba nezmizela. Až poté,
co přesně vyplnil Elíšovy pokyny – sedmkrát se ponořil do řeky, se mu udělalo dobře. Jeho kůže
se zcela uzdravila, nikde ani památky po té ošklivé nemoci. Náman poznal, že Elíšův Bůh je skutečným
Bohem. Vrátil se zpět k Elíšovi. Chtěl ho obdarovat, aby vyjádřil svou vděčnost. Ale Elíša si nevzal nic!
Věděl, že ve skutečnosti to byl Bůh, kdo uzdravil Námana.

O:

Odpověz ANO nebo NE:

Chtělo se zpočátku Námanovi do Jordánu?
Přijal Elíša Námanovy dary?

/6

Uvěřil Náman v Boha, když se uzdravil?

Jak hloupý by Náman byl, kdyby odmítl udělat, co mu Elíša vzkázal. Existovala jediná cesta k uzdravení
a jediné, co musel udělat, bylo poslechnout! Bůh také otevřel jedinou cestu, jak mohou být naše hříchy
(které jsou jako nemoc) odpuštěny – vírou v Pána Ježíše a jeho smrt na kříži. Jak bychom byli hloupí,
kdybychom odmítli záchranu, kterou nám nabízí Bůh!

O:

Doplň chybějící slova:

Námanova nemoc se jmenovala

m __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Nemoc, kterou máme my všichni se nazývá

h __ __ ____ .

Může nám být odpuštěno, pokud uvěříme v

P __ __ __

J __ __ __ __ __ .

/5
CELKEM:
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4. PŘÍBĚH: Elíša - Podvod potrestán
PŘEČTI SI:
2. Královská
5,19-27

KLÍČOVÝ VERŠ:
Numeri 32,23

Když se Náman vydal na cestu domů, Elíšův služebník, Gehazi, začal přemýšlet o tom, co se stalo.

O:

V této lekci budeš muset několikrát vybrat vhodné slovo, abys popsal/a Gehaziho:
Můj pán byl bláhový,
že si nic od Námana nevzal.

SLOVNÍ BANKA

Já bych ty dary moc chtěl!

podváděl
chamtivý
lhal

Gehazi byl: .........................................................

Některá slova budeš muset
použít dvakrát.

/2

Gehazi běžel, aby Námana dohnal. Náman ho viděl už z dálky a divil se, co se mohlo stát.
Gehazi si vymyslel lživou historku.

O:

Můj pán mě poslal, protože k němu
právě přišli hosté a on by je rád podaroval
stříbrem a oblečením.

Gehazi .......................................................
Náman dal Gehazimu ochotně dva pytle se stříbrem a dvoje šaty.
Dva služebníci je donesli až k domu, kde je Gehazi schoval.

/2

O:
Gehazi ....................................................... Námana.

/2

úroveň 2

Gehazi byl nejspíš sám se sebou spokojený, že to tak chytře vymyslel. Byl teď bohatý
a jeho pán Elíša nikdy nezjistí, co udělal. Když se Gehazi vrátil, zeptal se ho Elíša, kde byl.

O:

Tvůj služebník nikde nebyl!

Gehazi ......................................................

/2

Ale Elíša věděl přesně, k čemu došlo. Elíša byl Boží muž a to, co se stalo, mu bylo ukázáno.
Najednou byl Gehazi malomocný. Onemocněl stejnou nemocí jako Náman. Bůh nemohl dovolit,
aby Gehazi jen tak vyvázl ze špatnosti, kterou udělal. Po zbytek svého života ponese trest.

O:

Zakroužkuj věci, které dostal Gehazi od Námana:

ovoce

pytle s penězi

oblečení

zvířata

/4

Kdo potrestal Gehaziho?

/4

Co bylo trestem?
Bible nám říká, že všechny tyto věci, které Gehazi udělal, byly špatné.
My všichni jsme také zhřešili. Bůh nás za náš hřích potrestá, pokud nepožádáme o jeho
odpuštění. To získáme, když uvěříme v Pána Ježíše jako svého Zachránce.

O:

Vybarvi a nauč se klíčový verš:

„ ... zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že
"
.
Numeri 32,23

/4		
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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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