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PŘÍBĚH 1:

O čem je příběh:

C9

Eliáš poslouchá Boha
Bůh trestá zlého krále

Eliáš žil za doby, kdy v Izraeli kraloval zlý král. Jmenoval se Achab.
Jeho žena, královna Jezábel, byla také velmi zlá.

PŘEČTI SI:
1. Královská
17, 1-7

Napiš královo jméno:

__ CH __ B
Napiš jméno královny:

Bůh si vybral za proroka Eliáše.
Vybarvi obrázek.
Řekl mu, jakou zprávu má předat králi.
Zpráva byla velmi vážná. Eliáš měl vyřídit Achabovi, že Bůh na celé území jeho království nenechá po velmi
dlouhou dobu spadnout jedinou kapku deště ani rosy. Král Achab se na Eliáše rozzlobil a chtěl ho zabít. Bůh
ale poradil Eliášovi, kam se schovat – u potoka

Vybarvi název potoka i obrázek havrana.

Bůh se o Eliáše staral. Dvakrát denně mu velcí ptáci – havrani nosili chléb a maso.
Pil vodu z potoka. Po nějaké době však potok vyschl. Co měl teď Eliáš dělat? Bůh však pro něj měl už
připravený plán! Všechno, co Eliáš musel udělat, bylo poslechnout Boží pokyny.
I pro Tebe je nejlepší vždy poslouchat Boha!
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PŘÍBĚH 2:

Eliáš důvěřuje Bohu

O čem je příběh:

Bůh dává Eliášovi všechno, co potřebuje.

Když potok vyschl, poslal Bůh Eliáše ke vdově. Ona se o něj postará.
Když Eliáš dorazil do města, kde bydlela, zjistil, že vdova i její syn mají velmi málo jídla.
Všude to bylo stejné. Nikde se neurodilo žádné obilí, protože vůbec nepršelo.
Eliáš ji požádal o chleba a vodu.

PŘEČTI SI:
1. Královská
17, 8-16

Vybarvi obrázek.
Podtrhni správná slova ve větách:
1. Eliáš poprosil vdovu o maso
2. Také chtěl olej

/ ovoce / chleba.

/ vodu / víno.

Řekla mu, že má mouku jen na jeden malý chleba pro sebe a svého syna.
„Připrav chléb nejdřív pro mě,“ řekl Eliáš. „Bůh ti slibuje, že tvá mouka ani olej nedojde,
dokud znovu nezaprší.“
Byla to moudrá žena, a proto uvěřila Božímu slibu a důvěřovala Eliášovi.
Bible nám říká, že šla a udělala, co jí Eliáš řekl.
Bůh svůj slib dodržel. Vdova se starala o Eliáše dlouhou dobu
a stále měla dost mouky a oleje, aby mohla péct chléb.
Vdova i Eliáš během této doby poznávali, jak velký je Bůh!
A protože Bůh je velký, měl/a bys mu také důvěřovat a poslouchat ho.
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PŘÍBĚH 3:

Eliáš slouží Bohu

O čem je příběh:

Bůh dává Eliášovi vítězství

PŘEČTI SI:
1. Královská
18, 1-2 a 16-46

Nepršelo více než tři roky. Všechno uschlo a i zvířata umírala.
Jednoho dne poslal Bůh Eliáše zpátky ke králi Achabovi.
„Pojď se mnou na horu Karmel,“ řekl Eliáš králi. „Vezmi s sebou proroky falešného boha
Baala. Vyzkoušíme, kdo je opravdovým Bohem.“
Na hoře postavili dva oltáře – jeden pro Baala a druhý pro Hospodina.
Na každý z nich položili býka jako oběť. Domluvili se, že ten, kdo vyslyší
jejich modlitby a sešle z nebe oheň, aby zapálil oběť, je tím pravým Bohem.
Zakroužkuj SPRÁVNÁ slova v závorkách:
1. Na každý oltář položili (kozu,

berana, býka).

2. Čekali, až Baal nebo Hospodin sešle (oheň,

déšť).

Nakresli oheň nahoru na oltář.

Hodiny a hodiny se Baalovi proroci modlili za oheň. Žádná odpověď! Křičeli proto ještě hlasitěji.
A stále nikdo neodpovídal. Eliáš nejprve připravil Hospodinův oltář. Potom se tiše modlil k Bohu
a ten seslal z nebe oheň. Byl tak silný, že všechno spálil!
Když lidé viděli, co se stalo, poklonili se a řekli:

.
Vybarvi písmena.

Po této události se mnoho lidí obrátilo srdcem zpět k opravdovému Bohu. Ukázal jim svou velkou moc.
Tento podivuhodný den skončil obrovským lijákem.
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PŘÍBĚH 4:

O čem je příběh:

Eliáš zklame Boha

Eliáš se bojí a zapomíná na Boha.

PŘEČTI SI:
1. Královská
19, 1-16

Královna Jezábel, Achabova žena, Eliáše velmi nenáviděla. Vzkázala mu, že ho do zítřejšího dne zabije.
Eliáš se lekl. Utekl na pusté místo. Tam se posadil pod strom a prosil Boha, aby ho nechal zemřít.

Kdo se chystal zabít Eliáše?

__ __ Z __ __ __ L.
Bůh věděl, jak je Eliáš unavený. Potřeboval se pořádně
vyspat a najíst. Usnul, a když se probudil, našel vedle
sebe čerstvý chléb a džbán s vodou.
Po dobrém jídle znovu usnul a pak ho čekalo další jídlo!
Teď se cítil mnohem lépe. Bůh se o něj staral, i když
Jezábel měla v úmyslu ho zabít.
Poté šel Eliáš do jeskyně. Tam k němu Bůh mluvil tichým,
jemným hlasem. Řekl Eliášovi, aby vyhledal mladého
muže Elíšu. Elíša se stane Božím prorokem místo Eliáše.

E L Í __ __ se měl stát prorokem
místo E L I __ __ __.
Eliášův život byl na konci. Sloužil Bohu dobře. Bůh mu pomáhal, aby mu sloužil.
Pomůže i Tobě, když mu budeš důvěřovat stejně jako Eliáš.
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