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ÚVOD 

Meno „Eliáš” znamená „Jahve je Boh”. Eliášovo druhé meno bolo Tišbejský: Tišbe, ako aj potok Kerít, je 
v oblasti Gileáda, na východnej strane Jordána, na sever od rieky Jabbok. (Pre deti je vhodné, ak použijete mapu.) 
Jeho pôsobenie trvalo približne 28 rokov (od 924 do 896 pred n. l.) počas vlády kráľa Achába a Achazju v Izraeli 
(a Jóšafáta v Júdsku). Svedčil predovšetkým ľuďom  v Izraeli o pravdivom a živom Bohu. 

Pri vyučovaní týchto lekcií sa snažte predísť rozprávaniu s takým zaujatím, pri ktorom by ste neučili Božie 
pravdy. V každej lekcii zamerajte svoje učenie úplne na „ústrednú pravdu”. Dobrý nápad je vypísať si „ústrednú 
pravdu” (ÚP) na kúsok papiera a umiestniť ju na flanelovú tabuľu. Pomáha to deťom zapamätať si ju. Na začiatku 
každej lekcie je stručný obsah, v ktorom je označené, kde sa učí „ústredná pravda” (ÚP) v lekcii a kde je použitá. S 
- znamená aplikácia pre spasené deti a N - pre nespasené deti. 

Bolo by praktické preskúšať si používanie pomôcok a výmenu scén predtým, než začnete učiť deti. Pozadie pre 
každú scénu je veľkou pomocou, avšak nie je najdôležitejšie. Táto séria sa môže učiť na otvorenom biblickom 
pozadí alebo na obyčajnom pozadí. Ak budú mať deti počas výučby týchto lekcií otázky (alebo budú mať 
duchovný záujem), dajte im jasne vedieť, že ste ochotní im pomôcť a kde vás môžu nájsť po skončení stretnutia. 
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PRVÁ LEKCIA 
ELIÁŠOVE ZNEPOKOJUJÚCE ZVESTI 

  
Biblia: 1Kr 17, 1 - 16 
 
ÚP: Boh môže vykonať úžasné veci. 
 
Aplikácie: N: Dôveruj Mu, On môže vykonať úžasné veci a môže spasiť tvoj život. 
 S: Keď prídu problémy, spoliehaj sa na Neho, On urobí úžasné veci. 
 
Úvod: Stretnutie s najhroznejším kráľom, akého kedy mal Izrael. 
Sled udalostí: Eliáš prináša Boží odkaz. ÚP 
  Boh posiela Eliáša k potoku Kerít. 
  Eliáš pije vodu z potoka. 
  Krkavce kŕmia Eliáša. ÚPN 
  Boh hovorí Eliášovi: Choď do Sarepty. ÚPS 
  Eliáš poslúchne. 
  Eliáš stretne vdovu. 
Vyvrcholenie: Boh robí zázrak s olejom a múkou. ÚPS 
Záver: Kráľ Acháb stále prenasleduje Eliáša. ÚPN 
 
Zlatý verš: „Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi 

i na zemi.” 
1Kron 29, 11 

 
 
1. scéna: Eliášove znepokojujúce správy pre kráľa Achába. 
(Umiestnite postavy 1, 2 a 3 na tabuľu, ako sú označené v texte.) 

Pozrime sa spolu na najhroznejšieho kráľa, akého kedy Izrael mal (1, 2). Volal sa Acháb a mal za ženu Ízebel, 
ktorá prišla z krajiny, kde nechválili Hospodina, ale vzývali kamenného boha, nazývaného Baal. Acháb nenaučil 
Ízebel nič o jedinom pravom Bohu. Dokonca dovolil, aby Baala uctievali aj v Izraeli. Veľa Izraelitov sa odvrátilo 
od Hospodina a začalo uctievať tohoto kamenného boha. 

Dovolí Hospodin svojim ľuďom, aby sa odvrátili od Neho? Nie! Povie: Je to veľká škoda, ale nemôžem proti 
tomu nič urobiť? Nie!  

V tom momente muž, ktorý hovoril v mene Boha, kráčal po mramorových schodoch paláca (3). Vošiel priamo 
ku kráľovi a prísne mu oznámil: „Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky 
ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo.” Kto bol tento muž? Volal sa Eliáš. Prišiel z malej dedinky v horách. 
Nebol to človek, čo žije v palácoch! Bol Božím poslom - Biblia ho nazýva prorokom. Keď oznámil  kráľovi, čo sa 
stane, opustil palác. Boží odkaz znel: „Nebude pršať, až kým Eliáš nepovie.” Nebol to však Eliáš, kto zastavil 
dážď, ale Boh. To bolo niečo, čo mohol urobiť len Boh. 

Stalo sa vám niekedy, že vaša rodina chcela ísť na výlet, ale pršalo a tak ste nemohli ísť? Priali ste si vtedy, aby 
ste mohli zastaviť dážď, ale nebolo to možné? To však nie je nemožné pre Pána Boha. On môže vykonať úžasné 
veci, aké nedokáže nikto iný. On stvoril dážď a môže nariadiť, kedy bude pršať a kedy nie. Teraz zastavil dážď, 
aby potrestal ľudí, ktorí sa odvrátili od Neho k inému bohu, ktorý ani nebol bohom. Odvtedy nepršalo. Znamenalo 
to, že celá úroda uhynie a čoskoro nebude žiadne jedlo. 

Kráľ Acháb a kráľovná Ízebel chceli Eliáša zabiť. Čo myslíte, čo sa stalo s Eliášom? (Nechajte čas na 
odpovede.) Áno, Boh ho ochránil a povedal mu, kam sa má skryť: „Opusti toto miesto a skry sa pri potoku Kerít.” 
Ale bol tam aj ďalší problém: Čo bude Eliáš jesť a piť? Boh poslal špeciálnych poslov, aby ho kŕmili. Kto to bol? 
Vtáky! Vtáky? Áno, Boh povedal: „Prikázal som krkavcom, aby ťa zaopatrili potravou a piť môžeš z potoka.” 
 
2. scéna: Krkavce kŕmia Eliáša. 
(Umiestnite postavu Eliáša 4 a krkavce 5.) 

Eliáš urobil, čo mu Boh prikázal (4). Skryl sa pri potoku a pil vodu z malého pramienka. Čoskoro bol však 
veľmi hladný. Klap, klap, klap - to bol predsa zvuk vtáčích krídel (5). V ústrety mu leteli obrovské čierne vtáky, 
krkavce a v zobákoch mu niesli mäso a chlieb. Krkavce zožerú obyčajne každé mäso, ku ktorému sa dostanú, ale 
teraz sa stalo, ako povedal Pán Boh. 
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Urobil ďalšiu úžasnú vec, ktorú nedokáže nik iný. Stvoril krkavce a povedal im, čo majú robiť. On môže urobiť 
takéto veci, lebo má viac sily a moci ako ktokoľvek iný. V Biblii sa hovorí: „Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, 
dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi.” 1Kron 29, 11. 

Hospodin má moc nad každým a všetkým. Stvoril všetko, aj krkavce. Biblia nám hovorí o mnohých úžasných 
veciach, ktoré urobil. (Nech deti povedia nejaké príklady z Biblie, ak vedia.) 

Najúžasnejšia vec, akú Boh urobil, je záchrana hriešnikov. Vidíte, vy a ja, všetci ľudia na svete, neposlúchali 
Boha. Rozmýšľajte o sebe: kričali ste už na niekoho, alebo hovorili ste nepekné slová? Možno ti tvoj brat nedovolí 
hrať sa s jeho elektrickým vláčikom. Hneval si sa a kričal si na neho? Možno si aj povedal: „Nenávidím ťa!” Toto 
sa Pánu Bohu nepáči, je to hriech. Boh prikazuje: „Cti otca svojho i matku svoju.” (2. Mojžišova 20, 12) To 
znamená, že ak nepočúvneš svojich rodičov, hrešíš proti Pánu Bohu. Áno, tvoj život je plný hriechu. Hriech, ktorý 
sme vykonali, nás vzďaľuje od Boha, preto nemôžeme byť nikdy tam, kde je On. Toto je veľký problém. Môžeš sa 
pokúsiť vyriešiť ho chodením do kostola, modlením sa alebo poslúchaním. Všetko toto však nevyrieši tvoj problém 
- stále máš hriech, ktorý ťa vzďaľuje od Boha. Dokonca aj múdri, nábožní a slávni ľudia nemôžu vyriešiť tento 
problém. Pán Boh však môže vykonať veci, aké nemôže nik iný, pre Neho nie je priveľký žiaden problém - 
dokonca ani problém hriechu! On dal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži a bol potrestaný za 
hriech. Ježiš Kristus bol potrestaný Bohom za všetky hriechy sveta. Boh Ho vzkriesil zo smrti a týmto skutkom 
dokázal, že Ježišova smrť naozaj vyriešila problém hriechu. Ak teraz dôveruješ Pánovi Ježišovi, že vezme tvoje 
hriechy, On tak urobí a budeš zmierený s Bohom. Biblia hovorí: „U Hospodina je vyslobodenie.” (Jonáš 2, 10) Len 
Boh môže zachrániť - On môže vykonať úžasné veci v tvojom živote. 

Aj Eliáš objavil, aký dobrý je Boh. Každé ráno a každý večer prileteli krkavce s jedlom poslaným od Stvoriteľa, 
od Boha. Boh sa staral o neho každý deň! Čo myslíte, čo sa naučil Eliáš? (Dajte deťom čas na odpovede - 
napríklad, že Boh je všemocný, verný, že sa postará.) Postupom času bolo stále menej a menej vody v pramienku, 
až vyschol. Zomrel Eliáš od smädu? Nie, Boh sa o neho staral. Eliášov Boh mohol vykonať úžasné veci, aby 
zachránil svojho služobníka od smrti. Boh nariadil Eliášovi ísť do mesta Sarepta, ktoré nepatrilo Izraelu. Povedal 
mu: „Prikázal som tam jednej vdove, aby ťa zaopatrila potravou.” Eliáš teda išiel do Sarepty, lebo vedel, že Boh sa 
o neho postará! 

Dievčatá a chlapci, pamätajte si, že Pán Boh robí pre svoje deti úžasné veci. Môžete sa na Neho spoľahnúť aj 
v čase problémov. Viem o dievčine, ktorá dôverovala Pánu Ježišovi a jej život sa veľmi líšil od ostatných. (Toto je 
skutočný príbeh.) Jej mama chcela, aby chodila na diskotéky, ale jej sa táto myšlienka nepáčila. Uvedomovala si, 
že diskotéka nie je miesto, kde by ju chcel mať Pán Ježiš. Jej mama však nástojila: „Musíš ísť!” Tak poslúchla, ale 
hádajte, čo sa stalo! Keď ju mama viezla autom, dostali defekt. Nie jeden, ale hneď dva a na diskotéku sa nedostali. 
Pán Boh vykonal pre túto dievčinu - kresťanku úžasnú vec. Pamätajte si, že vaše problémy alebo ťažkosti určite nie 
sú priťažké pre Pána Boha. Dôverujte Mu a On ich vyrieši. On môže vykonať úžasné veci pre vás tak, ako to urobil 
pre Eliáša. 
 
3. scéna: Eliáš stretne vdovu. 
(Umiestnite postavy podľa čísel uvádzaných v texte.) 

Cesta do Sarepty bola ťažká a dlhá - asi 160 km. Eliáš (3) musel ísť pešo a tajne, lebo kráľ ho stále 
prenasledoval. Boh ho však opatroval. Keď prišiel k mestskej bráne, uzrel ženu, zbierajúcu drevo na oheň (6). 
Zavolal na ňu: „Doniesla by si mi, prosím ťa, v nádobe trocha vody, aby som sa napil?” A keď mu ju už išla 
doniesť, zavolal ešte raz: „A doniesla by si mi, prosím ťa, aj kúsok chleba?” Žena mu odvetila: „Akože žije 
Hospodin, tvoj Boh, tak je isté, že nemám ani kúsok chleba v dome. Mám len za hrsť múky a trocha oleja 
v nádobe. Práve som vyšla von nazbierať dreva na oheň, aby som pripravila posledný chlieb pre seba a svojho syna 
(7). Keď to zjeme, nebudeme mať už ničoho a zomrieme.“ Eliáš jej odpovedal: „Neboj sa, lebo Boh Izraela hovorí: 
Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď.” 
(Umiestnite obrázok Eliáša s vdovou a jej synom (8).) Vdova upiekla chlieb a dala Eliášovi, synovi a jedla aj ona. 
Keď sa minul chlieb, potrebovala napiecť ďalší. Bude však dosť oleja a múky? Viete si predstaviť, ako prišla 
k džbánu a pomaly ho otvorila… áno, zdal sa byť prázdny! Vyliala však trocha z neho a pozrela sa do džbánu 
naspäť, či je dosť na upečenie druhého chleba. A aký zázrak! Zistila, že je dosť oleja aj múky! Ako sa to mohlo 
stať? To bolo niečo, čo mohol vykonať len Boh a urobil to pre Eliáša, vdovu a jej syna. 

Boh stále robí úžasné veci pre svoje deti! Ak miluješ Pána Ježiša, pamätaj, že Boh je stále ten istý. Možno 
neurobí presne to isté, ako urobil pre Eliáša, ale môže vykonať úžasné veci aj pre teba. Ak máš problém, povedz to 
Pánu Bohu. Ak si v nebezpečenstve, dôveruj Mu, že ťa zachráni. Možno si jediný veriaci vo vašej rodine a chceš, 
aby aj tvoja mamička, otecko a súrodenci uverili v Pána Ježiša. Potom pros Pána Boha, aby vykonal úžasné veci. 
Možno neurobí presne to, čo chceš, možno to neurobí hneď, ale On je stále ten istý, všemocný Boh, ktorý môže 
robiť veci, ktoré sa nám zdajú nemožné. „U Boha je všetko možné.” (Matúš 19, 26) Preto aj o Eliáša bolo tak dobre 
postarané. 
Čo sa dialo s kráľom Achábom? Ak by sa malo stať, ako on chcel, všetko by bolo inak. Ešte stále nechcel 

pripustiť, že to bol Boh, kto zastavil dážď. Kráľ, kráľovná a ľudia hrešili ďalej napriek všetkým úžasným veciam, 

4 5 6 
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ktoré vykonal Boh. Dnes ste počuli o niekoľkých takých zázrakoch. Ktorý bol najväčší, pamätáte si? (Nechajte deti 
odpovedať.)  
„U Hospodina je vyslobodenie.” (Jonáš 2, 10) Od hriechu ťa môže zachrániť len Pán Boh. Ak si ešte neuveril Pánu 
Ježišovi, nemysli si, že sa môžeš zachrániť sám. Nie. Musíš Mu dôverovať. Urob to dnes. Vo svojom srdci Mu 
vyznaj, že si bol zlý, poďakuj Mu, že bol potrestaný za tvoj hriech, popros Ho, aby ťa zachránil od hriechu. Ak tak 
urobíš, v tú chvíľu sa zmieriš s Bohom. Aké je to nádherné! Pán Boh to môže urobiť a urobí to práve pre teba, lebo 
dokáže robiť úžasné veci. 
 

Otázky na zopakovanie 1. lekcie: 
 

1. Ako sa volal hrozný kráľ a kráľovná, ktorých Boh varoval cez Eliáša? (Acháb a Ízebel.) 
2. Prečo Boh zadržal dážď? (Lebo Izraeliti sa odvrátili od Boha, aby uctievali Baala.) 
3. Ako Boh zariadil, že Eliáš nebol ani smädný ani hladný? (Boh ho poslal k potoku Kerít a prikázal krkavcom, 

aby ho kŕmili.) 
4. Čo je najväčšia a najúžasnejšia vec, akú urobil Boh? (Zachránil hriešnikov.) 
5. Koho Boh poslal, aby sa postaral o Eliáša, keď vyschol potok? (Vdovu v Sarepte.) 
6. Čo máme robiť my kresťania, ak sa ocitneme v ťažkej situácii ako to dievča, ktoré muselo ísť na diskotéku? 

(Dôverovať Bohu a poslúchať Ho.) 
7. Čo robila vdova, keď Eliáš prišiel k mestskej bráne a Boh mu kázal prihovoriť sa jej? (Zbierala drevo na oheň, 

aby pripravila posledné jedlo.) 
8. Čo mala žena ako posledné na jedenie? (Štipku múky a olej v nádobe.) 
9. Čo prisľúbil Boh vdove, ak sa postará o Eliáša? („Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej 

až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď.”) 
10. Ktorý zlatý verš sme sa naučili, aby nám pomáhal zapamätať si, aký úžasný je náš Boh? (1. Kronická 29, 11) 
 
 
 Obr. 4 

Obr. 3 

Obr. 2 

Obr. 1 

 1. scéna 

 2. scéna 

 3. scéna 

 4. scéna 
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DRUHÁ LEKCIA 
ELIÁŠOV BOJ PROTI FALOŠNÝM BOHOM 

 
Biblia: 1Kr 18, 1 - 2; 17 - 46 
 
ÚP: Hospodin je jediný pravý Boh. 
 
Aplikácia:  N: Nasleduj Ho! 
 S: Vždy Ho poslúchaj! 
 
Úvod: Kde by mohol byť? ÚP 
Sled udalostí: Eliáš opúšťa Sareptu na Boží príkaz. ÚPS 
 Eliáš sa stretne s Achábom. 
 Eliáš zvoláva kráľa, kňazov a ľud na vrch Karmel. 
 Eliáš vyhlasuje: „Ak je Hospodin Boh, nasledujte Ho!” ÚPN 
 Eliáš hovorí ďalej a dáva inštrukcie. ÚPS 
 Kňazi vzývajú svojho boha Baala. 
 Žiadna odpoveď. ÚP 
 Eliáš pripravuje oltár a modlí sa. 
 Oheň sa zapáli. 
Vyvrcholenie: Ľudia kričia: „Hospodin je Boh!” ÚPN 
 Eliáš zabíja Baalových kňazov. 
 Eliáš sa modlí za dážď. 
Záver: Objaví sa búrkový oblak, prší. ÚPS + N 
 
Zlatý verš:   Zopakujte si minulý verš. (Ak používate túto lekciu osobitne, navrhujeme nasledujúci verš: „Ja 

som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.” Izaiáš 44, 6) 
 
 
1. scéna: O Eliáša je postarané. 
(Umiestnite obrázok Eliáša s vdovou a jej synom (8).) 

„Kde by mohol byť?” Čas plynul a  Achábovi ľudia stále nemohli Eliáša nájsť. Kráľ ich poslal na každé možné 
miesto, ale aj tak ho nemohli nájsť. Kde bol? Pamätáte sa? Eliáš bol v Sarepte, kde zostal s vdovou a jej synom (8). 
Počas troch rokov jedli stále len chlieb z múky a oleja, z ktorých vôbec neubúdalo. Pán Boh zabezpečil, aby Eliáša 
nik neobjavil. 

Zem bola vyprahnutá a suchá. Nikde už nebola zelená tráva. Všetky pramene vyschli a nebolo vody pre 
dobytok. Ľudia boli hladní a smädní. Napriek tomu si kráľ Acháb stále myslel, že ak nájde Eliáša, všetko sa zmení, 
ale mýlil sa. Pán Boh zastavil dážď. Biblia nám hovorí, že On je Ten, kto stvoril dážď a má nad ním moc. Stvoril 
slnko, mesiac, kvety, stromy, moria, vietor, proste všetko a panuje nad všetkým. Dávno predtým si ľudia mysleli, 
že existuje viac bohov: jeden panuje nad morom, druhý nad úrodou a ďalší nad rodinami. Biblia nám však hovorí 
len o jedinom Bohu. A On hovorí: „Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.“ (Izaiáš 44, 6). 

Kráľ Acháb to vedel, ale ako mnohí Izraeliti, aj on uctieval falošných bohov. Nenávidel muža, ktorý hovoril 
o jedinom pravdivom Bohu, preto ho hľadal, aby ho zabil. Zatiaľ v Sarepte Boh Eliášovi hovoril: „Choď, ukáž sa 
Achábovi a pošlem dážď na zem.” 

 
2. scéna: Eliáš sa stretne s Achábom. 
(Umiestnite figúrky 1 a 3 na tabuľu, podľa označenia v texte.) 

Eliáš šiel teda dole do Izraelskej zeme. Nebolo to príliš nebezpečné? Veru áno! Eliáš však vedel, že Hospodin je 
jediný Boh, je Bohom nad všetkým a má právo povedať mu, čo má robiť. Eliáš vedel, že Hospodin je jediný Boh, 
ktorého má poslúchať. Vedel aj to, že Boh sa o neho postará. Veriace dievčatá a chlapci, vy aj ja si to musíme 
zapamätať. On je veľký a my sme maličkí! Musíme Ho poslúchnuť vždy, keď nám niečo nariaďuje. Nesmieme sa 
vyhovárať. Pán Boh hovorí, aby sme pomáhali tým, ktorí to potrebujú.  Ak poznáš vo svojej triede niekoho 
bojazlivého, mohol by si sa s ním zblížiť a spriateliť ho s ostatnými. Pán Boh ti prikazuje poslúchať svojich 
rodičov, tak nepredstieraj, že nepočuješ mamičku, keď ti hovorí, aby si nepozeral televíziu. Hospodin, ten jediný 
Boh, nám hovorí: „Netúžte po všetkom!“ Ak túžiš po niekoho hračke, povedz o svojich myšlienkach Pánu Bohu, 
popros Ho o odpustenie a pomoc, aby si nemal takéto myšlienky. Musíš poslúchať Pána Boha, ako Ho poslúchal 
Eliáš. 
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Eliáš odišiel, aby sa stretol s Achábom (1, 3). Keď ho Acháb zbadal, spýtal sa ho: „Si to ty, kto trápiš Izrael?” 
Eliáš sa však nebál kráľa a prísne mu odpovedal: „Ja netrápim Izrael, ale ty a rodina tvojho otca, pretože ste sa 
odvrátili od Božích príkazov a uctievali ste Baala. Tak teda zvolaj ku mne všetkých ľudí Izraela na vrch Karmel, 
priveď 450 Baalových kňazov a 400 kňazov Ašéry!” (Ašéra bola bohyňa.) Hrozný kráľ sa ho teraz nesnažil zabiť, 
ale urobil presne tak, ako mu Eliáš povedal. 

Prečo? Lebo Boh je Pánom nad všetkým. On je jediným Bohom. Môže použiť dokonca hrozných ľudí, aby 
uskutočnil svoje plány! 

 
3. scéna: Zhromaždenie na vrchu Karmel. 
 (Umiestnite figúrky 1, 3, 4, 9, 10, 11, 11a - 11b, podľa označenia v texte.) 

Eliáš kráčal na vrch sám (3). Potom kráčali aj ľudia Izraela a boli ich tisíce (10) a s nimi aj stovky kňazov 
a prorokov nepravého boha (9). Na vrch kráčal aj kráľ Acháb (1). Čo sa malo stať na vrchu Karmel v ten deň? 
Súboj, ktorý rozhodne, kto je skutočným Bohom - či Baal alebo Eliášov Boh. 

Eliáš sa smelo postavil pred všetkých ľudí a jeho hlas bolo počuť do ďaleka: „Ako dlho ešte budete nerozhodní? 
Ak je Hospodin Boh, nasledujte Ho! Ak je ním Baal, nasledujte toho!” Nikto nepovedal ani slovo. Zrejme preto, 
lebo vedeli, že sa nedá ospravedlniť skutočnosť, že sa odvrátili od pravého Boha k Baalovi. Pán Boh hovorí ku 
každému z vás: „Ak je Hospodin Boh, nasledujte Ho!” On je jediný pravý a žijúci Boh. Je Pánom nad všetkým. 
Mal by byť na prvom mieste aj v tvojom živote. Žiješ pre Pána Boha alebo pre seba? Možno sa nerád delíš 
o čokoládu so svojím kamarátom, šomreš, keď ti mamička nedovolí urobiť, čo by si chcel, chceš zostať dlhšie hore, 
keď je čas ísť spať. Tvoje záujmy sú u teba na prvom mieste. Avšak neposlúchať Pána Boha je hriech, lebo On 
chce byť na prvom mieste v tvojom živote. Hospodin je Boh - nasleduj Ho! Čo znamená nasledovať Boha? 
Predovšetkým musíš byť s Ním zmierený - všetky tvoje hriechy musia byť odstránené. Pán Ježiš ťa môže zmieriť 
s Bohom, lebo zomrel, „aby svojou obeťou zahladil hriech” (Židom 9, 26). To znamená, že sa odvrátiš od vecí, 
ktoré sa nepáčia Pánu Bohu a budeš sa spoliehať na Pána Ježiša, aby ťa zmieril s Bohom. Potom s Božou pomocou 
sa budeš snažiť žiť deň čo deň tak, ako sa páči Bohu. Boh bude u teba na prvom mieste. Pán Boh hovorí: „Ak je 
Hospodin Boh, nasleduj Ho!” Si aj ty ako tí ľudia, že nemôžeš povedať ani slovo? Si zahanbený ako boli oni, 
pretože nenasledovali Boha? 

Eliáš pokračoval: „Ja som tu jediný Boží prorok. Baalových kňazov je tu 450.” Vôbec to nevyzeralo na 
vyvážený pomer. Aký však bol rozdiel? (Nechajte deti reagovať.) Hospodin bol s Eliášom, a to bolo lepšie, ako 
mať za sebou 1000 ľudí! 

Veriaci chlapec a dievča, pamätaj si: keď sa ti nabudúce bude zdať, že si jediný vo vašej rodine či triede, kto 
poslúcha Pána Boha, Boh bude aj vtedy s tebou, a to je to najlepšie. Porozmýšľaj, kedy by ti mohlo pomôcť toto 
poznanie. (Nechajte deti zareagovať.) Príklady, ktoré by ste mohli použiť:  

• S triedou máte hrať nejakú hru, ale sú v nej škaredé slová, ktoré nechceš vysloviť. Nikomu to však nevadí. 
Pôjdeš preto za učiteľom a povieš mu, že ich nechceš vysloviť. 

• Tvoji bratia chcú, aby si s nimi vyparatil niečo staršej pani, ktorá býva vo vedľajšom vchode. Si najmladší 
v rodine, preto je ťažké nepripojiť sa k nim. Ak si kresťan, pevne veríš, že ten jediný a pravdivý Boh bude 
s tebou práve tak, ako bol s Eliášom. 

Zatiaľ Boží prorok Eliáš dával pokyny Baalovým nasledovníkom: „Vyberte si jedného junca a pripravte ho. 
Položte ho na kopu driev, ale nezapáľte ich. Ja si prichystám druhého junca, položím ho na kopu dreva, a tiež ho 
nezapálim.” (11, odstrihnite od oltára jarček, aby ste ho doložili neskôr.) „Baalovi proroci a kňazi, vzývajte 
Baalovo meno a ja budem vzývať Hospodinovo meno. Ten boh, ktorý pošle oheň na svoju obeť, je pravým 
Bohom!” Ľud odpovedal: „Áno, áno, tak je to správne. Urobme to!” 

Baalovi kňazi zaobstarali junca, pripravili ho a tešili sa. Začali vzývať Baalovo meno a žiadali ho o oheň: „Ó, 
Baal, vypočuj nás! Vypočuj nás!” Nič sa však nestalo. Behali okolo oltára, skákali naň a bodali sa nožmi. Začali 
znova kričať: „Ó, Baal, vypočuj nás! Vypočuj nás!” Ale odpoveď neprichádzala - ani oheň! Tak sa dialo celé 
dopoludnie, až sa im Eliáš začal posmievať: „Kričte hlasnejšie! Možno sa Baal práve rozpráva, alebo je niekde na 
cestách. Možno spí a musíte ho zobudiť.” Baalovi proroci kričali ešte viac, bodali sa nožmi, ale do večera sa nič 
nestalo. Prečo? Baal bol len bohom z kameňa, nebol živým bohom. Nemohol nič počuť. Je dobré vedieť, že Boh, 
o ktorom čítame v Biblii, je jediný živý Boh. Možno si už počul v škole o iných bohoch, alebo si o nejakých čítal. 
Pamätaj si však, čo hovorí Pán Boh: „Okrem mňa nieto Boha.“ (Izaiáš 44, 6). 

Večer povedal Eliáš: „Poďte bližšie ku mne!” Všetci teda podišli bližšie. (Posuňte 11 do stredu.) Z 12 kameňov 
postavil Hospodinovi oltár, ktorý bol zborený a vykopal okolo neho jarček. (Priložte k oltáru jarček 11a.) Potom 
uložil drevo, posekal býčka na kusy a položil ho na drevo. Prikázal: „Naplňte štyri vedrá vodou a polejte obeť aj 
oltár.” Keď to spravili, povedal: „Urobte to znovu a potom ešte raz.” Voda tiekla okolo oltára a naplnila jarček. 

Eliáš podišiel bližšie a pomodlil sa: (4) „Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech poznajú dnes, že 
Ty si Boh Izraela a ja som Tvojím služobníkom a všetko som vykonal na Tvoje slovo. Vypočuj ma a odpovedz mi, 
aby títo ľudia poznali, že Ty, Hospodine, si Boh a že si to Ty, kto obracia ich srdcia k sebe.” 
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Odrazu padol na oltár Boží oheň (11b) a spálil obeť, drevo a kamene. Oheň bol tak horúci, že dokonca aj voda 
v jarčeku sa vyparila. 
Ľudia padli na tvár a volali: „Hospodin je Boh! Hospodin je Boh!” Nemohli povedať nič iné, lebo Boh vyhral 

zápas. Dokázal, že iba On je Boh. On je jediný, pravdivý, živý Boh. Už Ho nasleduješ? Pamätáš si ešte, ako sa to 
stalo? (Zopakujte deťom, čo ste si povedali predtým.) Musíš veriť Pánu Ježišovi, Božiemu Synovi, ktorý zomrel za 
tvoje hriechy, aby ťa zmieril s Bohom. Potom začneš žiť tak, ako sa páči Pánu Bohu. Pán Boh ti pomôže tak žiť 
a pomôže ti poslúchať. Chce, aby si Ho začal nasledovať už dnes. Ak nemáš istotu, ako Mu máš veriť a nasledovať 
Ho, môžeš prísť za mnou po hodine. (Navrhnite deťom, kam môžu za vami prísť.) Rád ti ukážem z Biblie, ako sa 
môžeš zmieriť s Bohom a ako Ho môžeš nasledovať. Je veľmi dôležité nasledovať Ho tak, ako to bolo dôležité pre 
ľudí Izraela. 

Eliáš povedal ľuďom: „Zadržte Baalových prorokov a kňazov a nedovoľte im uniknúť!” Ľudia ich pochytali 
a Eliáš ich pobil. 

Potom sa obrátil k Achábovi a povedal mu: „Choď, jedz a pi, lebo sa blíži hukot veľkého dažďa.” 
 

4. scéna: Eliáš sa modlí za dážď. 
(Umiestnite figúrky 12, 13, keď je to označené v texte.) 

Boží prorok vyšiel na vrch Karmel, zohol sa k zemi, položil svoju tvár medzi kolená (12) a modlil sa. Potom 
povedal svojmu sluhovi: „Choď a pozri sa smerom k moru!” Sluha išiel a pozrel sa (13). „Nič tam nie je,” povedal. 
Eliáš mu povedal ešte 6-krát, aby išiel naspäť. 

Na siedmy raz sluha oznámil: „Obláčik, malý ako ľudská dlaň, stúpa z mora.” (Môžete pridať malý obláčik.) 
Eliáš mu prikázal: „Choď a povedz Achábovi: „Priprav svoj voz a ponáhľaj sa domov skôr, než ťa zastihne 

dážď.” Ešte skôr, než sa sluha vrátil, sa obloha zatiahla, vietor začal duť a spustil sa dážď. Kto ho poslal? Pán Boh! 
Ten jediný pravdivý Boh, ktorý je Pánom nad všetkým. Nič Mu neunikne spod kontroly. Niet iného pravého Boha, 
veriace dievčatá a chlapci, zapamätajte si to. On sám je Bohom, a preto Ho musíme poslúchať. Keď už nik nie je 
s tebou, pamätaj si, že On je s tebou stále, a to je omnoho lepšie, ako mať za sebou celú triedu. 

Vieš, že ešte nie si kresťanom? Eliáš povedal ľuďom: „Ako dlho sa budete rozhodovať?” Pán Boh nechce, aby 
si čakal. Chce, aby si Ho nasledoval už teraz. Si ochotný vzdať sa vecí, ktoré sa Mu nepáčia? Uveríš Pánu Ježišovi, 
že On ťa zmieri s Bohom? Práve v tejto chvíli môžeš vyznať vo svojom srdci: „Pane Ježišu, som zlý a hriešny, 
odpusť mi to. Ďakujem, že si bol potrestaný za moje zlé skutky a prosím Ťa, zober moje hriechy a zmier ma 
s Pánom Bohom. Odteraz Ťa chcem nasledovať.” 
 

Otázky na zopakovanie 2. lekcie: 
 

1. Do ktorého mesta poslal Boh Eliáša, aby sa skryl pred Achábom a Ízebel? (Do Sarepty.) 
2. Ako sa volal falošný boh, ktorého uctievali mnohí Izraeliti? (Baal.) 
3. Prečo máme dôverovať a poslúchať Boha, o ktorom nám hovorí Biblia? (Lebo je jediným pravdivým Bohom.) 
4. Na ktorom vrchu obetoval Eliáš? (Na vrchu Karmel.) 
5. Čo povedal Eliáš ľuďom, ktorí si uvedomili, že Boh je jediným pravdivým Bohom? (Povedal im: „Nasledujte 

Ho!”.) 
6. Koľko kňazov spolu zvolal Eliáš na vrch Karmel? (450) 
7. Kto je hotový pomôcť nám, keď robíme, čo hovorí Biblia? (Pán Boh.) 
8. Čo musíme urobiť, aby sme začali nasledovať Pána Boha? (Odvrátiť sa od hriechu a dôverovať Kristovi.) 
9. Ako Boh dokázal na vrchu Karmel, že On je jediným pravdivým žijúcim Bohom? (Zapálil obeť a Eliášov 

oltár.) 
10. Koľkokrát sa musel ísť sluha pozrieť smerom k moru, kým uvidel Božiu odpoveď na Eliášovu prosbu o dážď? 

(7-krát.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 14 
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TRETIA LEKCIA  
ELIÁŠ UTEKÁ PRED KRÁĽOVNOU ÍZEBEL 

 
Biblia:  1Kr 19, 1 - 21 
 
ÚP: Pán Boh je trpezlivý. 
 
Aplikácie:  N: Obráť sa k Bohu. On čaká na teba. 
 S: Ďakuj Mu za trpezlivosť a popros Ho, aby si aj ty bol trpezlivý k ostatným. 
 
Úvod: Cítiš niekedy, že sa ako veriaci vzdávaš? 
Sled udalostí: Eliáš uteká preč. ÚP 
 Leží pod stromom a chce umrieť. 
 Anjel prichádza a hovorí: Vstaň a jedz! 
 Eliáš je, spí a zase je. ÚPS 
 Eliáš putuje na vrch Chóréb. 
 Boh sa ho pýta: „Čo tu robíš?” 
 Eliáš odpovedá: „Som jediným prorokom, ktorý zostal.” 
 Boh hovorí: „Choď na vrch.“ ÚPS 
 Vietor, zemetrasenie, oheň. 
Vyvrcholenie: Tichý hlas - Boh hovorí k Eliášovi. ÚPN 
 Boh poúča Eliáša: „Choď späť, nie si jediným prorokom.” ÚPS  
Záver: Eliáš poslúchne Božie príkazy. ÚPS + N 
 
Zlatý verš: „Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti.” Žalm 145, 8 
 
 
1. scéna: Ízebel sa vyhráža, že zabije Eliáša. 
(Umiestnite figúrky1,  2, 14 a 15, keď sa to uvádza v texte.) 

Cítiš niekedy, že sa ako veriaci vzdávaš? Možno si už niekedy povedal Bohu: „Pane, nemôžem už ďalej. Iní 
ľudia mi strpčujú život len preto, že som kresťan. Nevyplatí sa hovoriť o Tebe.” Všetci veľkí muži a ženy sa 
niekedy cítia slabí, alebo zbavení odvahy. Aj Eliáš sa tak cítil, keď kráľovná Ízebel (2) poslala k nemu svojho sluhu 
(14) so strašným odkazom: „Zajtra o takomto čase budeš už mŕtvy!” Keď Acháb (1) porozprával kráľovnej všetko, 
čo sa stalo na vrchu Karmel, veľmi sa nahnevala. Rozhodla sa, že Eliáša zabije. Nevedela však, že mu nemôže 
nikdy ublížiť, iba ak by to dovolil Boh. Zdalo sa, že na to zabudol aj Eliáš, lebo keď dostal odkaz od Ízebel, zľakol 
sa. (Odstráňte 2, 14 a umiestnite 15.) Rýchlo opustil mesto a cestoval na juh do Júdskej zeme. Aj tam sa bál a tak 
utekal do hôr. Zastavil sa až vtedy, keď nevládal ísť ďalej. Bol veľmi unavený. Súboj na vrchu Karmel a cestovanie 
ho veľmi oslabilo. Cítil sa slabý a zbavený odvahy. Dúfal, že ľudia sa obrátia späť k Bohu, ale bolo to možné za 
vlády kráľa Achába? Všetko, čo vykonal, sa mu zdalo zbytočné. Chudák Eliáš! Sadol si pod strom a cítil sa 
unavene a zničene. Má život vôbec nejaký zmysel? Volal: „Ó, Pane, nechaj ma zomrieť!” 
Čo urobil Pán Boh s Eliášom? Povedal: „Eliáš, utiekol si od Ízebel, tak už nie si mojím služobníkom?” Nie! 

Boh vedel, ako sa Eliáš cítil a mal s ním trpezlivosť. Čo vlastne znamená slovo „trpezlivosť”? Znamená to, že aj 
keď sa Pán Boh mohol na Eliáša nahnevať, neurobil to. Nie, aj naďalej bol k nemu milý. Možno je v tvojej triede 
chlapec, ktorému sa nedarí v matematike. Pomôžeš mu raz, ale on bude za tebou stále chodiť a žiadať ťa o pomoc. 
Čo urobíš, ak si trpezlivý? Budeš mu aj naďalej pomáhať. Čo však urobíš, ak si netrpezlivý? Povieš: „Choď preč, 
neotravuj ma! Viac ti nepomôžem.” Pamätaj si však, že Boh je trpezlivý. Biblia nám hovorí, že On je: „Boh 
trpezlivosti” (Rímskym 15, 5). Preto sa neodvrátil od svojho služobníka napriek tomu, že Eliáš sa vzdal a utiekol. 

 
2. scéna: Anjel pripravuje pre Eliáša jedlo. 
(Umiestnite figúrky 1 ,4 a 16 - 19, keď je to uvedené v texte.) 

Keď si Eliáš ľahol pod strom (16), zaspal. Boh sa naďalej staral o neho a poslal anjela (18). Anjel sa dotkol 
spiaceho proroka a povedal: „Vstaň a jedz!” (Odstráňte 16 a pridajte 17 a 19.) Eliáš vstal, poobzeral sa dookola 
a uvidel chlieb, čo sa piekol na uhlí a džbán s vodou. Rýchlo sa pustil do jedenia, lebo bol veľmi hladný a smädný 
po dlhej a namáhavej ceste. Keď všetko zjedol, znova si ľahol a zaspal. Anjel znovu prišiel, zobudil ho druhýkrát 
a povedal mu, aby sa najedol viac. Ako milo sa Boh staral o neho. Nepovedal: „Eliáš, aký si ty blázon, keď si 
utiekol od Ízebel, nie som s tebou spokojný.” Mohol to povedať, ale neurobil to. Namiesto toho zabezpečil Eliášovi 
všetko, čo potreboval - oddych a pokrm. Pán Boh je presne taký dobrý ku každému zo svojich detí. Ak veríš 
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v Neho, pamätaj si, že Pán Boh sa neodvráti od teba, aj keby si bol v najhoršej kríze. Ak sa neovládneš pri svojom 
mladšom bratovi, Pán Boh nepovie: „Skončil som s tebou.” Pracuje v tvojom živote tak, aby si sa aspoň trocha 
podobal na Pána Ježiša. Možno to bude trvať dlho, ale On sa nevzdá. Nevzdal sa ani pri Eliášovi! 

 
3. scéna: Eliáš na vrchu Chóréb. 
(Umiestnite figúrky 17, 17a a 20 na tabuľu, keď je to označené v texte.) 

Po krátkom spánku a jedle sa prorok Eliáš cítil lepšie. Mal sa opýtať Boha, čo má urobiť ďalej, ale neopýtal sa. 
Namiesto toho putoval ďalej na juh 40 dní a nocí. Išiel na vrch Chóréb, kde jedného dňa prehovoril Boh 
k Mojžišovi a dal mu 10 Božích prikázaní a plán truhly Zmluvy. Eliáš tiež potreboval, aby Boh k nemu prehovoril. 
Vyšiel preto na vrch Chóréb, Boží vrch. Vošiel do jaskyne a strávil v nej noc (17 a 17a). Tam sa mu Boh 
prihovoril: „Čo tu robíš, Eliáš?” 

„Ťažko som bojoval za všemocného Boha. Napriek tomu sa synovia Izraelovi odvrátili od Boha a pobili Božích 
prorokov. Ja jediný som zostal,” odpovedal Eliáš. 

Na to mu Boh riekol: „Choď a postav sa na vrch, lebo tadiaľ pôjde Pán.” Boh bol trpezlivý. Eliášovi nič 
nevyčítal, ale milo sa mu prihovoril. Práve to potreboval prorok, lebo sa až príliš zamýšľal nad svojimi 
problémami. Som šťastný, že Pán Boh je milujúci, chápavý a trpezlivý. Nepreruší prácu svojich detí. Nie je 
netrpezlivý. Veriaci chlapci a dievčatá, nezabudnite ďakovať Bohu za to, aký je. Možno by si mal k Nemu prísť 
a vyznať, ako ľutuješ svoj hriech. Prichádzaj s touto prosbou znova a znova. On nepovie: „Toto je posledný raz, čo 
ti odpúšťam.” Biblia nám hovorí, že „zhovievavý a bohatý je v milosti.” (Žalm 103, 8) Nechceš Mu poďakovať za 
Jeho trpezlivosť? Taký je Boh, ktorý hovoril s Eliášom. 

Eliáš si zakryl tvár plášťom a postavil sa na vrch. (Umiestni figúrku 20.) Obrovský, silný vietor začal duť 
a lámať veľké kusy skál. Avšak Boh nebol vo vetre. Keď sa vietor utíšil, prišlo strašné zemetrasenie, až sa celý 
vrch zatriasol, ale Pán Boh nebol ani tam. Potom prišiel oheň, ale ani tam nebol Boh. Ako sa ukáže Boh Eliášovi? 
Po vetre, zemetrasení a ohni Eliáš počul tichý hlas. Hneď vedel, že k nemu hovorí Boh - milo a pokojne. Boh sa ho 
opýtal: „Čo tu robíš?” Hoci Eliáš prišiel bez opýtania, keď utiekol pred Ízebel, aj tak bol Boh k nemu dobrý. Aký je 
len trpezlivý! Biblia hovorí: „Lebo Pán nechce, aby niekto zahynul.” (2. Petra 3, 9). Boh má trpezlivosť s každým, 
nielen so svojimi deťmi. Ak ešte nie si kresťan, aj tak má Boh s tebou trpezlivosť. Klamal si tento týždeň? V utorok 
ráno si možno povedal: „Mami, bolí ma hlava.” Mamička povedala, aby si zostal doma, lebo ti chce len to 
najlepšie. Teba však vôbec nebolela hlava, len si to predstieral a klamal si. To je hriech, lebo Boh hovorí: „Nebudeš 
klamať!” (2. Mojžišova 20, 16). Napriek tomu ťa Pán Boh nepotrestal. To však neznamená, že ťa vôbec nepotrestá. 
Čaká, či sa odvrátiš od svojich hriechov a budeš dôverovať Pánu Ježišovi, že ti odpustí. Ak tak neurobíš, potrestá 
ťa. Doposiaľ však mal s tebou veľkú trpezlivosť. Ako so všetkými ľuďmi, tak aj s Eliášom, keď sa ho opýtal: 
„Prečo si tu?” Eliáš odvetil tak isto ako po prvýkrát, vysvetľoval, ako Izraeliti zabili Božích prorokov a že napokon 
zostal len on.  

Boh mu povedal: „Choď späť tou istou cestou, ktorou si prišiel.” Potom mu nariadil niekoľko dôležitých vecí, 
čo má urobiť, keď sa vráti. Jednou z nich bolo vybrať kráľa pre Izrael namiesto Achába, druhou bolo zavolať 
niekoho, aby pokračoval v práci Božieho proroka namiesto Eliáša. Nakoniec mu Boh povedal niečo úžasné. 
Povedal, že v Izraeli je sedem tisíc Bohu verných ľudí, ktorí nevzývajú Baala. To bola pre Eliáša fantastická zvesť! 
Myslel si, že je sám a teraz ho Boh povzbudil a potešil. Dievčatá a chlapci, ktorí ste už uverili v Pána Ježiša, keď 
ste na dne alebo v koncoch, nemyslite si, že Boh stojí proti vám. Povedzte Mu, prečo ste smutní. Nemyslite si, že 
vás opustí. Neopustí, lebo má veľkú trpezlivosť so svojimi deťmi. Keďže On má trpezlivosť s tebou, aj ty by si mal 
mať trpezlivosť s ostatnými. 

Možno má vaša rodina piknik a otec dovolí tebe a tvojmu bratovi vyšplhať sa na najbližší kopec. Tvoj mladší 
brat je pomalší než ty a nedokáže ísť tak rýchlo. Čo urobíš, ak chceš prejaviť trpezlivosť? (Deti odpovedajú.) 

Možno sú deti v tvojej triede rozdelené do družstiev a hádžu si loptu (alebo hrajú nejakú inú hru, ktorú deti 
poznajú). Jedno dievča len ťažko chytá loptu, lebo dobre nevidí. Ak by bola v tvojom družstve, ako jej môžeš 
preukázať trpezlivosť? (Deti nech odpovedajú.) 

Bolo by to pre nás veľmi ťažké, priam nemožné, ak by Boh nemal trpezlivosť so svojimi deťmi. Ak v Neho 
pevne veríš, pros Ho o pomoc, aby si mal takú trpezlivosť k iným, ako má On s tebou. Eliáš bol istotne rád, že Boh 
s ním jednal tak milo. 

 
4. scéna: Boh povoláva Elízea. 
(Umiestnite figúrky 3 a 21, keď je to označené v texte.) 

Eliáš urobil presne to, čo mu Boh povedal a vybral sa tou istou cestou naspäť (3). Našiel presne toho muža, 
ktorého potreboval. Uvidel ho, ako orie na poli. Volal sa Elízeus (21). Eliáš podišiel k nemu, hodil na neho svoj 
plášť a Elízeus hneď vedel, čo to znamená. Vedel, že ho Boh povoláva do služby. Rozlúčil sa so svojím otcom 
a matkou a odišiel s Eliášom. Stal sa sluhom Božieho proroka, ale nezastúpil ho hneď, lebo Boh mal pre Eliáša ešte 
nejaké povinnosti. Aj keď Eliáš utiekol, Boh ho priviedol naspäť a dovolil mu, aby pre Neho ešte pracoval. Boh je 
veľmi trpezlivý! Veriace dievčatá a chlapci, Boh bude vo vašom živote pracovať pomaly, aby vás pripodobnil Pánu 



 12 

Ježišovi. Nevzdá sa vás, aj keď ste zhrešili, aj keď ste na dne. Povedz si vo svojom srdci: „Ďakujem Ti, Bože, že 
máš so mnou takú trpezlivosť.” 

Aj s vami, ktorí v Neho ešte neveríte, má Boh trpezlivosť. Keď si zhrešil, nepotrestal ťa hneď. Hovoril k tebe 
a určite si cítil, že musíš dôverovať Pánu Ježišovi, ale si to neurobil. Boh však práve teraz hovorí k tebe znova. 
Môžeš Mu dôverovať. Jeho trpezlivosť s tebou nebude trvať večne, ak si pôjdeš svojou cestou. Obráť sa k Bohu 
práve v tejto chvíli a vyznaj Mu vo svojom srdci: „Pane, ďakujem, že si mal so mnou trpezlivosť, aj keď som Ťa 
neposlúchal. Vďaka, že znova hovoríš ku mne. Som rád, že Pán Ježiš zomrel za mňa a môžem Mu dôverovať, že 
sníme všetky moje hriechy.“ 
 

Otázky na zopakovanie 3. lekcie: 
 

1. Ako sa volala hrozná kráľovná, čo sa vyhrážala Eliášovi? (Kráľovná Ízebel.) 
2. Ako sa postaral Boh o Eliáša, keď utiekol a zaspal  na púšti? (Boh poslal anjela, aby sa postaral o Eliáša. Anjel 

mu doniesol jedlo, vodu a dovolil mu oddýchnuť si.) 
3. Kde v Biblii nájdeme zapísané slová: „Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti.“ 

(Žalm 145, 8) 
4. Koľko dní trvalo Eliášovi, kým sa dostal na vrch Chóréb po tom, čo si oddýchol pod stromom? (40 dní) 
5. Ako dokázal Boh Eliášovi, že On je všemocný Boh, ktorý vládne nad všetkým?  (Cez obrovský vietor, 

zemetrasenie a oheň.) 
6. Čo povedal Boh Eliášovi, keď sa mu prihováral tichým hlasom? (Čo tu robíš? Choď späť tou cestou, ktorou si 

prišiel.) 
7. Povedz aspoň dve veci, ktoré mal Eliáš spraviť po návrate. (Mal vybrať nového kráľa pre Izrael a ešte 

niekoho, kto prevezme jeho prácu proroka.) 
8. Eliáš si myslel, že je už len sám, kto nasleduje jediného a pravého Boha. Ako ho Boh povzbudil? (Povedal mu, 
že v Izraeli je sedem tisíc ľudí verných Bohu.) 

9. Čo by si si mal zapamätať, keď sa cítiš slabý ako kresťan? (Boh má trpezlivosť s každým z nás.) 
10. Keď má Boh s nami trpezlivosť, akí by sme mali byť my k ostatným? (Mali by sme mať s nimi trpezlivosť.) 
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ŠTVRTÁ LEKCIA 

ELIÁŠ A  NÁBOTOVA VINICA 
 
Biblia: 1Kr 21, 1 - 26 
 
ÚP: Boh je spravodlivý. 
 
Aplikácie: N: Boh ťa potrestá za tvoje hriechy, ak nebudeš dôverovať Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi. 
 S: Ak si urobil niečo zlé, vyznaj to Bohu. 
 
Úvod: Je niekto spravodlivý? ÚP 
Sled udalostí: Kráľ Acháb túži po Nábotovej vinici. ÚPN 
 Vyžiada si ju od Nábota. 
 Nábot ju odmieta predať alebo vymeniť. 
 Acháb sa zlostí. 
 Ízebel sa do toho stará. ÚPN 
 Nábot je obvinený. 
 Nábot je zabitý. ÚPS 
 Kráľ Acháb ide do vinice. 
 Kráľ Acháb sa stretáva s Eliášom. 
Vyvrcholenie: „Kde zomrel Nábot, tam zomrieš aj ty.” oznámil Eliáš. ÚPN 
Záver: Kráľ Acháb zomiera v boji. 
 Kráľovná Ízebel zomiera. ÚPN + S 
 
Zlatý verš: Zopakujte si minulý verš. (Ak používate túto lekciu samostatne, navrhujeme verš: „Je Bohom 

verným a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy.” 5. Mojžišova 32, 4.) 
 
 

„Je niekto spravodlivý?” hundral si Alan cestou zo školy, pričom nohou kopal do kameňa. Musel zostať po 
škole, lebo niektorých chlapcov prichytili, ako hádžu kamene do áut. Aj on tam bol, ale nehodil ani jeden kameň. V 
skutočnosti vlastne len čakal na kamaráta, ktorý si odskočil do obchodu. „A ty si myslíš, že ti to uverím?” spýtala 
sa ho učiteľka. Vysvetlil jej to, ale aj tak mu neverila. „Je tu niekto spravodlivý?” sťažoval sa teda Alan. Učitelia, 
ale aj mamičky a oteckovia robia chyby. Je len jeden, kto sa nikdy nemýli - Pán Boh. Biblia nám hovorí, že Boh je 
spravodlivý vo všetkom, čo robí. Nikdy neurobí chybu. Nie je krutý. Keď trestá, trestá spravodlivo. Biblia hovorí: 
„Je spravodlivý a priamy.” (5. Mojžišova 32, 4). 

 
1. scéna: Kráľ Acháb túži po Nábotovej vinici. 
(Umiestnite figúrky 1 a 22, keď je to zmienené v texte.) 

Kráľ Acháb to vlastne nikdy nepochopil, lebo by nedopustil, aby sa stali veci, o akých si povieme v dnešnej 
lekcii. Všetko sa začalo tým, že kráľ veľmi po niečom túžil.  

(1) Acháb vlastnil nádherné miesto v Samárii. Blízko jeho paláca žil muž menom Nábot, ktorý mal obrovskú 
vinicu, kde pestoval šťavnaté hrozno. Nábot mal rád svoju vinicu. Keď bol malým chlapcom, staral sa o vinicu ešte 
so svojím otcom, lebo vtedy patrila jemu a predtým jeho starému otcovi. 

Kráľ Acháb pozoroval vinicu z okien svojho paláca a veľmi po nej túžil. Bol bohatý a mal všetko, čo si len 
zažiadal. Chcel však aj túto vinicu. Keď túžite po niečom, čo nie je vaše, volá sa to žiadostivosť. Boží príkaz znie: 
„Nepožiadaš!” (2. Mojžišova 20, 17). Porušil si už tento príkaz? 

Možno má chlapec z vedľajšieho vchodu nový bicykel BMX. Pomyslel si si: „Keby som aj ja mohol mať taký - 
prečo nemôžem?“ Stále na to myslíš, túžiš po tom bicykli. 

Alebo: Dievčatá vo vašej triede sa obliekajú do moderných, pekných šiat. Závidíš im - to sú šaty, aké by si 
chcela mať aj ty. Stále prosíš svoju mamičku, aby ti také kúpila. Túžiš po tých šatách. 

Záleží na tom? Ale áno. Porušila si Boží príkaz. A čo hovorí Boh, spravodlivý Sudca, ak porušíš Jeho Zákon? 
„Osoba, ktorá hreší, zomrie.” (Ezechiel 18, 4) To znamená, že všetky hriechy, aj žiadostivosť, musia byť potrestané 
smrťou. „Smrť” znamená byť navždy odlúčený od Boha. To je trest, ktorý si zaslúžime ty aj ja, lebo sme porušili 
znova a znova Božie príkazy. Nemôžeme sa vyhovárať, že to nie je spravodlivé, lebo je to presne to, čo si 
zaslúžime. Boh je spravodlivý Sudca. 

Acháb však vôbec nemyslel na Boha, myslel len na tú vinicu. Rozhodol sa, že sa porozpráva s Nábotom. (22) 
„Daj mi tú vinicu,” povedal mu, „dám ti ešte lepšiu vinicu na inom mieste alebo peniaze, ak chceš.” 



 15 

Ale Nábot mu odvetil: „Boh mi nedovolí predať vinicu, o ktorú sa starala naša rodina taký dlhý čas.” Boh 
povedal, že rodina sa má starať o pôdu, ktorú dostala. A Nábot sa rozhodol poslúchnuť Boha. 

 
2. scéna: Kráľovná Ízebel sľúbi Achábovi vinicu. 
(Umiestnite figúrky 23 a 2, keď je to vyznačené v texte.) 

Kráľ bol sklamaný a nahnevaný. Išiel späť do paláca, ľahol si do svojej spálne a odmietal jesť (23). Veľmi sa 
zlostil. Kráľovná Ízebel prišla do jeho izby (2). „Prečo si smutný a prečo nič neješ?” spýtala sa ho. „Požiadal som 
Nábota, aby mi predal svoju vinicu, ale on odmietol.” „A kto je tu kráľom?” rozčúlila sa kráľovná. „Vstaň a raduj 
sa! Dostaneme Nábotovu vinicu.” 

 
3. scéna: Kráľovná Ízebel plánuje Nábotovu smrť. 
(Umiestnite figúrky 2 a 14, keď je to zmienené v texte.) 

Zlá kráľovná začala pracovať (2). Napísala listy v Achábovom mene a dala na ne Achábovu pečať. Jej posol ich 
potom rozniesol starejším v meste (14). Prikázala im, aby bol súd, na ktorom bude aj Nábot. Na súde mali dvaja 
muži svedčiť proti Nábotovi, že zlorečí Bohu a preklína kráľa. Mali ho obviniť a ukameňovať k smrti. Ízebel sa 
nestarala o Boží zákon. Uskutočnila svoje plány a vyzeralo to, že všetko je fajn. Musíme si však zapamätať, že Boh 
netrestá hneď, ani nenechá vinníka odísť len tak. Niekedy sa v škole stane, že žiaci urobia niečo za učiteľovým 
chrbtom a myslia si, že keď to nevidel, nepotrestá ich. Toto však neplatí u Pána Boha. On všetko vie a vidí každú 
podrobnosť. Možno nepotrestá hneď, ale raz určite. Porozmýšľajte o tom, lebo raz stretnete Boha ako svojho 
Sudcu. Ízebel o tom nevedela, ani na to nemyslela. Chcela získať Nábotovu vinicu a bola spokojná. 

 
4. scéna: Nábotova smrť. 
(Umiestnite figúrky 10, 24, 25, keď je to zmienené v texte.) 

Predstavitelia v meste urobili, ako im prikázala. Obvinili Nábota a poslali ho na súd (24). Ľudia z celého mesta 
sa zbehli, aby videli, čo sa bude diať (10). Prišli dvaja krutí, zlí muži. Rozprávali, že Nábot hovoril nepekné veci 
o Bohu a o kráľovi. Nábot nemal šancu sa brániť. Usvedčili ho, vyviedli za mesto a tam ho ukameňovali k smrti. 
Nebol to spravodlivý súd. Nábot ako človek, ktorý je verný Bohu, bol nespravodlivo obvinený. Niekedy ľudia 
zaobchádzajú zle s Božími deťmi a je ťažké pochopiť, prečo to Boh dopustí. Neznamená to však, že už nie je tým 
dobrým a spravodlivým Bohom. Nie. On má svoje dôvody, prečo nás nechá nespravodlivo trpieť. Tieto dôvody 
pozná len On a my im nemôžeme rozumieť. Tí však, ktorí nezaobchádzajú pekne s Božími deťmi, budú potrestaní. 
Božie deti, ktoré trpeli, budú nakoniec odmenené. Čo by si mal robiť ako veriaci v Pána Boha, keď s tebou zle 
zaobchádzajú? Keď ti napríklad chlapci vo vašej triede vezmú tašku, vysypú ti knihy do najbližšej mláky a ešte sa 
ti smejú: „Takže ty si hovoríš kresťan! No však my ti ukážeme, čo robíme s kresťanmi!” Ako by bolo najlepšie 
zareagovať? 

 

• Poprosíš svojho staršieho brata a jeho kamarátov, aby ich zbili. 
• Ty sa s nimi porátaš, keď ťa nikto nebude vidieť. 
• Poprosíš Pána Boha, aby ti pomohol vyriešiť tento problém a vyhneš sa tým chlapcom po ceste zo školy. 
 

(Nechajte deti diskutovať, čo by bolo najlepšie. Mali by ste povedať deťom, ak majú podobný problém, že ste 
pripravený hocikedy sa o tom s nimi rozprávať a modliť sa. Povedzte im, kde vás môžu nájsť po hodine.) Boh 
nechce, aby sme sa odplácali zlým za zlé. Chce, aby sme nechali odplatu na Neho: „Mne patrí pomsta, ja odplatím; 
hovorí Pán.” (Rímskym 12, 19). Odplatil sa aj Achábovi a Ízebel za ich krutosť. 

 

5. scéna: Kráľ Acháb sa stretne s Eliášom vo vinici. 
(Umiestnite figúrky 1 a 3, keď je to zmienené v texte.) 

Všetci boli radi, že Nábot je mŕtvy. Ízebel povedala Achábovi: „Teraz choď a zober si Nábotovu vinicu.” Keď 
sa kráľ dopočul, že Nábot už nežije, išiel sa sám do vinice pozrieť (1). Tam stretol muža, ktorého chcel najmenej 
vidieť! Uhádnete, kto to bol? Presne tak, Eliáš (3). 

Boh videl všetko, čo sa stalo a poslal Eliáša ku kráľovi s odkazom. Eliáš sa prechádzal po vinici, keď ho kráľ 
zbadal: „Našiel si ma, nepriateľu?” A Eliáš mu odpovedal: „Našiel som ťa, lebo si sa zapredal hriechu. Boh ťa 
potrestá za ten skutok. Zomrieš ty aj tvoji synovia.” Povedal ešte, že psy budú žrať telo Ízebel - aké hrozné 
posolstvo! Bolo to však presne to, čo si kráľ s kráľovnou zaslúžili. Boh bol spravodlivý a vždy je taký. Musí 
potrestať všetky hriechy. Ako však môže ísť niekto do Neba, keď všetkých potrestá? On našiel odpoveď aj na túto 
otázku. Poslal svojho jediného Syna na svet. Jeho Syn, Ježiš Kristus, nikdy nezhrešil, takže nemal byť potrestaný. 
Boh Ho však potrestal za hriechy všetkých ľudí, za mňa a za teba. To znamená, že ak veríš Pánu Ježišovi, že ťa 
zachránil od hriechu, vieš, že ty už nebudeš potrestaný. Boh je spravodlivý aj vtedy, keď ti odpúšťa hriechy. 
Možno si už rozmýšľal, čo si zaslúžiš od Boha… Tu je dobrá zvesť: Prídi k Pánu Ježišovi, popros Ho o odpustenie, 
požiadaj Ho, aby bol tvojím Spasiteľom. Potom budeš vedieť, že všetky tvoje zlé skutky boli už potrestané 
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a nemusíš sa báť stretnutia s Bohom. Biblia hovorí: „Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši.” 
(Rímskym 8, 1). 

To znamená, že už niet trestu pre tých, ktorí patria Pánu Ježišovi. Je to pravda, lebo to povedal Pán Boh 
a všetko, čo On povie, je pravda. Hovorí, že ak nedôveruješ Pánu Ježišovi, budeš navždy zatratený. Je to tiež 
pravda, ako bol pravdivý aj ten hrozný odkaz, čo priniesol Eliáš Achábovi. 

O krátky čas bol kráľ zranený v boji a zomrel. O niekoľko rokov neskôr sa Ízebel pozerala von z okna. Nejakí 
muži ju vystrčili a psy zožrali jej mŕtve telo. Boh, ten spravodlivý Boh, potrestal zlého kráľa a kráľovnú. Keď 
budeš dnes odchádzať, spomeň si, aký je Boh. Ak miluješ Pána Ježiša, nesnaž sa uzmieriť so zlými ľuďmi, nechaj 
to na Pána Boha, On to dá do poriadku. Keď dnes vieš, že si zaslúžiš trest od Pána Boha, odvráť sa od hriechu 
a spoliehaj sa na Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Ak ale budeš pokračovať v hriechu, Boh ťa potrestá. Teraz 
sa na chvíľu stíšime. Ak to myslíš úprimne, hovor k Pánu Ježišovi potichu - nie nahlas a popros Ho, aby sa stal 
tvojím osobným Spasiteľom a aby ťa zachránil od trestu, ktorý si zaslúžiš. (Krátke stíšenie uzavrite modlitbou.) 
 

Otázky na zopakovanie 4. lekcie: 
 

1. Čo znamená, že Boh je spravodlivý? (Znamená to, že On vždy vie, koho treba potrestať a koho odmeniť.) 
2. Ako sa volal muž, čo vlastnil vinicu, ktorú chcel Acháb? (Nábot.) 
3. Ktorý príkaz neuposlúchol Acháb, keď túžil mať Nábotovu vinicu? (Nepožiadaš!) 
4. Čo by sa malo stať nám, keď neposlúchame Boha? (Zaslúžime si byť potrestaní a navždy odlúčení od Boha.) 
5. Čo urobil Acháb, keď nedostal, čo chcel? (Išiel do svojej spálne, ľahol si a zlostil sa.) 
6. Čo urobila Ízebel, aby dostala Nábotovu vinicu? (Presvedčila ľudí, aby klamali o Nábotovi.) 
7. Prečo nechcel Acháb stretnúť Eliáša? (Vedel, že zhrešil a že Boh hriechy trestá.) 
8. Aký odkaz priniesol Eliáš Achábovi? (On aj Ízebel budú potrestaní a zomrú.) 
9. Ako môže byť Boh spravodlivý a zároveň nás netrestať za naše hriechy? (Potrestal za nás svojho Syna.) 

10. Čie hriechy sú odpustené? (Tých, ktorí dôverujú Pánu Ježišovi.) 
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PIATA LEKCIA 
ELIÁŠ VZATÝ DO NEBA 

 
Biblia: 2Kr 2, 1 - 15 
 
ÚP: Boh je so svojimi deťmi po celý čas. 
 
Aplikácie: N: Staň sa Božím dieťaťom a toto privilégium bude aj tvoje. 
 S:  Pamätaj, že nikdy nie si sám. 
 
Úvod:    „Kto som?” 
Sled udalostí:  Eliáš na konci svojej púti na zemi. ÚP 
 Eliáš a Elízeus idú do Bételu a do Jericha. ÚPS 
 Prekračujú rieku Jordán. 
 Synovia prorokov sa prizerajú. ÚPS 
 Eliáš sa pýta Elízea, či nemá nejakú prosbu. 
 Elízeus si žiada dvojitú silu Eliášovho ducha. 
 Spolu cestujú ďalej. 
 Zjaví sa ohnivý voz a Eliáš odchádza. ÚPN 
 Elízeus si berie Eliášov plášť. 
Vyvrcholenie: Elízeus udiera o vodu a pýta sa: „Kde je Eliášov Boh?” 
 Voda sa rozostúpi. ÚPS 
Záver: Synovia prorokov stretávajú Elízea. 
 Klaňajú sa mu. ÚPS + N 
 
Zlatý verš: „Neopustím ťa, ani nezanechám.” Židom 13, 5 
 
 

Teraz vám dám hádanku: „Kto som?“ A trocha vám aj pomôžem: 
a)  Bol som farmárom. 
b)  Oral som na poli s volmi. 
c)  Povedal som svojim rodičom „Dovidenia”. 
d)  Bol som Eliášovým priateľom a sluhom. 
e)  Moje meno znie podobne ako Eliáš. 

(Môžete si to napísať na kúsky papiera.) 
 

1. scéna: Eliáš a Elízeus putujú spolu. 
(Umiestnite figúrky 3 a 26, keď je to zmienené v texte.) 

Boh si vybral Elízea, aby pokračoval v Eliášovej práci. Už uplynulo veľa rokov odvtedy, ako vyzval Eliáš 
Elízea, aby išiel s ním (3). Odvtedy mu Elízeus pomáhal a učil sa od neho (26). 

Eliášov čas na zemi sa blížil ku koncu. Bol to zaujímavý život! Boh ho použil, aby odovzdal posolstvo 
Achábovi a Ízebel o ich smrti. Oni ho za to nenávideli a chceli ho zabiť. Len Božia prítomnosť ho zachránila. 
Môžete si spomenúť na niektoré situácie, kedy sa Boh zvláštnym spôsobom o neho postaral? (Nechajte deti 
spomenúť si na nejaké situácie.) Boh bol s Eliášom po celý čas a je stále aj so svojimi deťmi. Najzvláštnejšie je, že 
aj keď sú na celom svete tisíce a tisíce Jeho detí, je blízko každého z nich. V Biblii nám hovorí: „Či ja nenaplňujem 
nebo i zem?” (Jeremiáš 23, 24). Boh je tak úžasný, že môže byť so všetkými svojimi deťmi - a bol aj s Eliášom. 

Prišiel čas, keď bola Eliášova práca dokončená a Pán ho chcel zobrať k sebe. Eliáš s Elízeom o tom vedeli. 
Putovali spolu z mesta Gilgál, keď Eliáš povedal Elízeovi: „Zostaň tu, lebo Boh ma poslal až do Bételu.” Elízeus to 
nechcel dovoliť. Vedel, že ak odíde, bude mu veľmi chýbať, preto odvetil: „Ako že žije Hospodin, neopustím ťa!” 

Pred viacerými rokmi Eliáš založil školy pre mladých mužov, aby sa naučili viac o Bohu. Tieto školy sa volali 
„školy prorokov” a mladí muži, čo tam študovali, sa volali „synovia prorokov”. Keď Eliáš s Elízeom prišli do 
Bételu, stretli týchto mladých mužov, ktorí tiež vedeli, že Eliáš ich onedlho opustí. Zavolali Elízea nabok a spýtali 
sa ho: „Vieš o tom, že dnes si Boh vezme tvojho pána do Neba?” „Áno, viem. Nemusíte mi to hovoriť,” povedal im 
Elízeus. 

A znova riekol Eliáš Elízeovi: „Zostaň tu, lebo Boh ma poslal do Jericha.” Ale Elízeus zostal so svojím pánom. 
V Jerichu bola zase taká istá škola prorokov, Elízeovi znova hovorili tie isté veci synovia prorokov. Chceli vedieť, 
čo sa stane s Eliášom, preto vyšli na vyvýšené miesto, odkiaľ oboch prorokov sledovali. 
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Eliáš riekol Elízeovi: „Boh ma poslal k Jordánu, zostaň tu.” Ale Elízeus odpovedal: „Ako že žije Hospodin, 
neopustím ťa!” Chcel stráviť s Eliášom čo najviac času, lebo vedel, že už onedlho s ním nebude. To je rozdiel 
medzi ľudskými priateľmi a Pánom Bohom ako priateľom. Dokonca aj tvoj najlepší priateľ, mamička a otecko, 
nemôžu byť s tebou stále, každý deň a každú noc, ale s Pánom Bohom je to úplne inak. Raz dávno Boh sľúbil 
jednému zo svojich služobníkov: „Neopustím ťa.” (1. Mojžišova 28, 15). Ak si Božím dieťaťom, Pán Boh ťa nikdy 
neopustí a vždy ti bude nablízku. Žiaden z tvojich priateľov nie je taký. Dokonca ani Eliáš nebol takým priateľom; 
čoskoro mal Elízea opustiť. 

 
2. scéna: Rieka Jordán sa rozostúpi. 
(Umiestnite figúrky 28, 26 a 27, keď je to zmienené v texte.) 

Keď Eliáš s Elízeom prišli k Jordánu, Eliáš si zobliekol svoj plášť, stočil ho a udrel ním vodu. Rieka sa 
rozostúpila a oni dvaja prešli po suchej zemi na druhú stranu (28, 26). Z diaľky ich pozorovali synovia prorokov 
(27). Čo si asi mysleli? 

a)  Eliáš bol asi superman. 
b)  Boh bol stále s Eliášom. 
c)  Bol to len vietor, ktorý vytvoril cestičku. 

(Nech deti vyberú správnu odpoveď.) 
Videli, že ako bol Boh s Eliášom po všetky tie roky, tak je s ním aj teraz. Veriace dievčatá a chlapci, Pán Boh 

bude s vami stále. Povedzme, že sa sťahujete do iného mesta a máš z toho obavy, lebo v novej škole nebudeš 
nikoho poznať. Pomyslíš si: „Nechcem tam ísť sám.” Ale ty tam nepôjdeš sám, Pán Boh pôjde s tebou. Raz ti to už 
sľúbil: „Neopustím ťa, ani nezanechám.” (Židom 13, 5). Bude s tebou po celý tvoj život tak, ako bol aj s Eliášom. 

Prorok Eliáš sa naposledy otočil k Elízeovi a spýtal sa ho: „Chceš, aby som urobil pre teba ešte niečo, prv než 
odídem?” Elízeus vedel presne, čo si zažiada a tak povedal: „Chcel by som dvojitú silu tvojho ducha.” (Inými 
slovami povedané: chcel mať takú silu, akú mal Eliáš pri vykonávaní svojich povinností.) Vedel, že Eliáš, jeho pán, 
dostal obrovskú silu a moc od Pána Boha a on ju chcel dostať tiež, aby dokázal vykonať veľké veci pre Pána Boha. 
Túto prosbu mu však Eliáš nemohol splniť - silu a moc mu mohol dať len Boh. 

Veriace dievčatá a chlapci, viete, že keď Pán Ježiš išiel do Neba, zoslal svojho Svätého Ducha, aby žil 
v každom, kto Mu dôveruje ako svojmu osobnému Spasiteľovi? Takže Boh nielenže je s vami - On žije vo vás. 
Spraví vás mocnými a odvážnymi vo viere v Neho. Niekedy sa vám možno zdá, že nehádať sa doma je priam 
nemožné, ale Boh, ktorý žije vo vás ako Svätý Duch, vám pomôže nehádať sa. Nie je fantastické, že Pán Boh 
nielenže je s vami, ale aj vo vás, aby vám pomohol žiť pre Neho? Elízeus vedel, ako veľmi potrebuje Božiu pomoc, 
aby mohol vykonávať prácu proroka, preto si vypýtal až dvojitú silu a pomoc. „Ťažkú vec si žiadaš,” povedal mu 
Eliáš, „ale ak ma uvidíš odchádzať do Neba, dostaneš silu, ktorú si pýtaš.” 
 
3. scéna: Eliáš je vzatý do Neba. 
(Umiestnite figúrky 29, 30, 31, keď je to vyznačené v texte.) 

Ako išli ďalej a rozprávali sa, zrazu sa zjavil na oblohe ohnivý voz s ohnivými koňmi, oddelil ich jeden od 
druhého a Eliáš vystúpil vo víchrici do Neba (29). Svoj plášť zanechal na zemi (31). Keď to Elízeus videl (30), 
kričal: „Môj otče, môj otče! Vozy a jazdcovia Izraelovi!” (Eliáš totiž vo svojich modlitbách ochraňoval Izrael 
lepšie ako Achábova armáda.) Potom ho už viacej nevidel. Eliáš nezomrel, bol vzatý priamo do Neba. Prečo išiel 
do Neba? Bol pripravený stretnúť sa s Bohom, lebo veril, že Boh je spása. A čo ty? Si pripravený stretnúť sa 
s Bohom? Bol by si vzatý do Neba? Len Jeho deti budú s Ním v Nebi. Božím dieťaťom sa môžeš stať, ak budeš 
veriť, že ťa Pán Ježiš zachránil a zobral na seba všetky tvoje hriechy, keď zomrel na kríži. Dôveruješ Pánu Ježišovi 
ako svojmu osobnému Spasiteľovi? Ak áno, si Božím dieťaťom. V Biblii sa hovorí: „Ale tým, čo Ho (Pána Ježiša) 
prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.” (Ján 1, 12). Veriť v Jeho meno znamená 
dôverovať Mu. Ak neveríš, že zobral tvoje hriechy, nie si Božím dieťaťom. Len Božie deti vedia, že Boh je v ich 
blízkosti deň čo deň a že budú žiť navždy s Bohom. Tak ako Eliáš - navždy s Bohom. 

 
4. scéna: Elízeus sa vracia späť cez Jordán. 
(Umiestnite figúrky 27 a 32, keď je to zmienené v texte.) 
Čo sa však stane s Elízeom? Bude s ním Boh aj naďalej? Dostane silu a moc, akú mal Eliáš? Aj Elízeus si musel 

klásť tieto otázky. 
Elízeus zdvihol Eliášov plášť (32) a kráčal naspäť k Jordánu. Pamätáte si, ako Eliáš s Elízeom prekročili 

Jordán? Keď Elízeus prišiel k rieke, vzal plášť, udrel o vodu a povedal: „Kdeže je Hospodin, Eliášov Boh?” Vtedy 
sa voda rozdelila napravo a naľavo a Elízeus prešiel po suchu. Boh mu dokázal, že si ho naozaj vybral, aby 
pokračoval v Eliášovej práci a že je s ním tak, ako bol s Eliášom. Je dobré vedieť, že Boh je so svojimi deťmi, 
nielen s misionármi, kňazmi alebo dospelými. Ak dôveruješ Pánu Ježišovi, On je s tebou. Možno aj niekto z tvojej 
triedy v Neho verí - vtedy je to ľahšie, lebo sa navzájom podporujete. Teraz sa však tvoj priateľ sťahuje a ty máš 
pocit, že nedokážeš byť jediným veriacim v triede. Avšak nemaj strach. Aj keď tvoj priateľ odchádza, Boh bude 
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vždy s tebou a to je najdôležitejšie. Zapamätaj si, že nikdy nie si sám. On chce, aby si na to nezabudol, ako chcel, 
aby na to nezabudol Elízeus. 

Synovia prorokov (27) ho videli prechádzať cez Jordán, spoznali, že Boh je s Elízeom a vybral si ho, aby 
pokračoval v Eliášovej práci. Prišli mu preto v ústrety a poklonili sa mu. Aký to bol zrazu rozdiel, keď Elízeus 
spoznal, že Boh je s ním tak, ako bol s Eliášom! Ak si Božím dieťaťom, nezabudni, že Boh je s tebou stále, aj keď 
sa cítiš sám a si smutný. Iní kamaráti ťa možno opustia, ale Boh nikdy. A na konci tvojho života ťa vezme k sebe 
do Neba, kde budeš navždy s Ním a On s tebou. Nie je to nádherné byť Božím dieťaťom? 

Možno si uvedomuješ, že nie si Božím dieťaťom. Chceš ním byť? Stačí, ak uveríš, že Pán Ježiš bol potrestaný 
za tvoje hriechy - potom sa staneš Božím dieťaťom. Sľub z Biblie patrí: „...tým, čo veria v Jeho (Ježišovo) meno.” 
Vyznaj Pánu Bohu: „Bože, naozaj sa chcem stať tvojím dieťaťom. Veľmi ľutujem všetko zlé, čo som kedy urobil. 
Verím, že Pán Ježiš za mňa zomrel a zobral na seba všetky moje hriechy.” Potom sa staneš Božím dieťaťom a Boh 
ťa nikdy neopustí. 
 

Otázky na zopakovanie 5. lekcie: 
 

1. Aké bolo Elízeove zamestnanie predtým, než sa stal Eliášovým pomocníkom? (Bol farmárom.) 
2. Čo nechcel urobiť Elízeus, keď sa dozvedel, že Eliáš odíde? (Nechcel ho opustiť.) 
3. V ktorých troch mestách požiadal Eliáš Elízea, aby ho už nenasledoval? (Gilgál, Bétel a Jericho.) 
4. Ako sa volala rieka, ku ktorej prišiel Eliáš s Elízeom? (Jordán.) 
5. Čo sa stalo, keď Eliáš udrel plášťom o vodu? (Rieka sa rozostúpila a oni prešli po suchu na druhú stranu.) 
6. Ako môžeme vedieť, že nás Pán Boh neopustí, keď Mu patríme? (Sľúbil nám to: „Neopustím ťa....”.) 
7. Čo si vypýtal Elízeus od Eliáša? (Dvojnásobnú silu jeho ducha.) 
8. Ako bol Eliáš vzatý priamo do Neba? (Boh ho zobral vo víchrici.) 
9. Čo musíme robiť, aby sme mali istotu, že aj my pôjdeme raz do Neba? (Musíme prijať Pána Ježiša ako svojho 

osobného Spasiteľa.) 
10. Kedy zistili synovia prorokov, že Boh je s Elízeom tak, ako bol s Eliášom? (Keď Elízeus udrel o vodu a tá sa 

rozostúpila.) 
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ŠIESTA LEKCIA 

ELIÁŠ SA ROZPRÁVA S PÁNOM JEŽIŠOM 
 
Biblia: Lukáš 9, 28 - 36  

(Matúš 17, 1 - 8; Marek 9, 2 - 8) 
 
ÚP: Ježiš Kristus je Boží Syn. 
 
Aplikácie: N: Dôveruj Mu, aby ťa spasil. 
 S: Poslúchaj Ho! 
 
Úvod: Rozlúštite tieto slová. 
Sled udalostí: Boh posiela svojho Syna. ÚP 
 Pán Ježiš vezme Petra, Jakuba a Jána na vrch. 
 Pán Ježiš sa modlí. 
 Pán Ježiš sa premení. ÚP 
 Peter, Jakub a Ján zaspia. 
 Mojžiš a Eliáš sa rozprávajú s Ježišom. ÚPN 
 Učeníci sa zobudia. 
 Peter navrhne, aby postavili tri „stany”. 
 Oblak zostupuje. 
Vyvrcholenie: Boh prehovorí: „Toto je môj vyvolený Syn…” ÚPS 
 Učeníci sa zľaknú. 
 Mojžiš a Eliáš zmiznú. 
 Ježiš hovorí: „Nebojte sa!” 
Záver: Zostupujú z vrchu. ÚPS + N 
 
Zlatý verš: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 

každý, kto verí v Neho.” Ján 3, 16 
 
 
(Pre učiteľa: Pripravte si na tabuľu kúsky papiera, kde budete mať napísané: SŽANÝÚ, VOSPRAVÝDIL, 
VÝEILZTRP, VŠMOCNÝE a ASKLÁ) 

Deti, skúste čo najrýchlejšie rozlúštiť tieto slová! (Nech deti nájdu: úžasný, spravodlivý, trpezlivý a všemocný.) 
Prečo mám na tabuli tieto slová? Lebo všetky opisujú Boha. Už sme sa učili, aký je Boh. Mám nachystané ešte 
jedno slovo: ASKLÁ. Čo je to? (Láska.) 

Biblia nám hovorí, že Boh je láska. Preukázal nám ju, keď poslal svojho Syna na zem. „Lebo tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného Syna dal…” (Ján 3, 16) Jediný Boží Syn opustil Nebo a prišiel na zem, kde sa 
narodil ako malé dieťa a kde skoro nikto nevedel, kto On skutočne je. 

Keď vyrástol, učil ľudí o svojom Otcovi, ktorý je v Nebi. Uzdravoval chorých ľudí a dokonca aj vzkriesil zo 
smrti. Mohol robiť tieto zázraky, lebo je Božím Synom. Aj On je úžasný a všemocný. 

Povolal si 12 mužov za učeníkov a títo potom strávili väčšinu času s Ním. Učil ich mnohým veciam a oni 
pomaly zisťovali, že On je odlišný od ostatných ľudí a že je Božím Synom. 

 
1. scéna: Ježiš a Jeho učeníci vystupujú na vrch. 
(Umiestnite figúrky 33 a 34, keď je to zmienené v texte.) 

Jedného dňa zavolal Pán Ježiš troch svojich učeníkov, Petra, Jakuba a Jána (33, 34), aby išli s Ním na vrch 
modliť sa. Dovolil im uvidieť niečo, čo nevidel nikto iný zo smrteľníkov. Hádajte, kto to ešte videl? Eliáš! Odišiel 
do Neba pred viac ako 900 rokmi, a predsa to videl. Ako je to možné? Čo vlastne videli? Čoskoro sa to dozvieme. 

Traja učeníci sa istotne tešili z tejto cesty na vrch. Tešil sa aj Pán Ježiš. Miloval hory, kvety, vtáky a všetko, čo 
stvoril, lebo On bol aj pri stvorení sveta. On je Boží Syn a Jeho život nemal začiatok. Biblia nám hovorí: „Ním 
povstalo všetko…” (Ján 1, 3). Cestou sa učeníci rozprávali s Pánom Ježišom o Jeho nebeskom Otcovi. Zrazu 
zastali, lebo Ježiš sa chcel rozprávať so svojím Otcom, chcel sa modliť, a tak poodišiel trocha nabok. 
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2. scéna: Pán Ježiš sa modlí. 
(Umiestnite figúrky 35 a 36, keď je to zmienené v texte.) 

Ako sa modlil, nastala veľká zmena (35). Jeho tvár sa skvela ako slnko, jeho šaty obeleli a boli biele ako nový 
sneh. Čo sa dialo? Táto jasná žiara sa volá sláva. Nebesia sú plné slávy. Keď Ježiš opustil Nebo, ukryl svoju slávu. 
Keď ľudia stretli Ježiša na ulici, nezbadali na ňom nič zvláštne. Teraz však Jeho sláva žiarila, aby každý videl, že 
On je Boží Syn. Aký zvláštny pohľad! Čo však robili učeníci, videli to všetko? Nie, tuho spali (36). 
 
3. scéna: Mojžiš a Eliáš sa rozprávajú s Ježišom. 
(Umiestnite figúrky 36, 37, 38, 39, 40 na tabuľu, keď je to zmienené v texte.) 

(36) Kým učeníci spali, k Ježišovi prišli dvaja muži: jeden z nich bol Eliáš (39) a druhý Mojžiš (38). Možno ste 
si mysleli, že sme príbeh o Eliášovi ukončili minulý týždeň, keď sme hovorili, ako bol vzatý do Neba. Ale až dnes 
si naposledy niečo o ňom povieme: Stovky rokov po jeho odchode do Neba ho Boh poslal naspäť na zem, aby sa 
rozprával s Ježišom. Boh ho poslal, aby sa rozprával s Jeho vlastným Synom! Prečo však poslal práve Eliáša 
a Mojžiša? Biblia nám nedáva presnú odpoveď, ale mohlo to byť preto, lebo Boh dal Mojžišovi svoj zákon, 10 
Božích prikázaní, aby ich strážil a Eliáš bol prorok. Proroci vždy čakali na príchod Božieho Syna. Preto teda prišli, 
aby videli tak túžobne očakávaného Božieho Syna. Bolo to niečo preúžasné! O čom sa asi rozprávali, o čom asi 
rozprával Eliáš? Rozprával o súde na vrchu Karmel? Nie! A Mojžiš - hovoril o prechode cez Červené more? Tiež 
nie! Rozprávali sa o niečom omnoho dôležitejšom, čo sa ešte len malo stať - a to bola smrť Pána Ježiša. Vedeli, čo 
sa stane po príchode Ježiša do Jeruzalema. Pán Ježiš mal byť pribitý na kríž. Tak zomierali ľudia v tých časoch. 
Jeho smrť však bola iná. Pán Boh Ho potrestal za všetky zlé skutky všetkých ľudí. Bol to hrozný trest. Keď visel na 
kríži, Boh Ho opustil. On znášal Boží hnev. Len Boží Syn mohol vziať na seba hriechy sveta a byť za ne 
potrestaný. Len On môže byť naším Spasiteľom. On nás môže zachrániť od trestu za naše hriechy. 

Zaslúžiš si byť navždy odtrhnutý od Boha. Biblia to nazýva „zahynutie”. Pán Ježiš ťa však môže zachrániť od 
zahynutia. On môže zmeniť tvoj život. Musíš Mu však veriť, že to dokáže. Ak Mu chceš dôverovať a nevieš, ako to 
máš urobiť, príď za mnou po tomto stretnutí. (Povedzte deťom, kde vás nájdu.) Rád si s tebou prečítam miesta 
v Biblii, v ktorých sa o tom píše. Pamätaj si: Pán Ježiš ťa môže zachrániť od hriechu, lebo len On je Boží Syn, 
ktorý zomrel za naše hriechy. 

Nie je teda prekvapujúce, že Mojžiš a Eliáš rozprávali o Ježišovej smrti. Ale mali toto všetko učeníci zmeškať? 
Nie! O chvíľu sa zobudili a boli udivení, čo sa deje (vymeňte 36 za 40). Hľadeli na nebeskú žiaru a báli sa. Peter 
začal rozprávať, ale ani nevedel, o čom hovorí: „Pane, dobre nám je tu. Postavme tri stany: jeden pre Teba, druhý 
pre Mojžiša a tretí pre Eliáša.” 
 
4. scéna: Oblak zostupuje. 
(Urobte biely oblak, ktorý prikryje figúrky 37, 39, 38. Odstráňte figúrky  z tabule, keď je to uvedené v texte. 
Umiestnite figúrku 41.) 

Ježiš mu neodpovedal, lebo kým Peter rozprával, zostúpil na Neho, Mojžiša a Eliáša biely oblak. (Umiestnite 
oblak nad 37, 39, 38.) Z oblaku sa ozval Boží hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, Jeho poslúchajte!” Boh učil 
učeníkov na vrchu veľkú vec. Je to vec, ktorú sa máme naučiť aj my. Chce, aby sme mali istotu, že niet nikoho ako 
je Pán Ježiš. Mojžiš aj Eliáš boli muži, ktorí slúžili Bohu, ale boli to len ľudia. Urobili mnoho chýb a veľakrát 
zhrešili. Ale Pán Ježiš bol iný: bol človekom, ale zároveň aj Božím Synom. Vieme, že Boh je Trojjediný, sú v Ňom 
tri osoby: Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. Voláme to Trojica. A Pán Ježiš je súčasťou tejto Trojice. On je 
náš Spasiteľ. On je ten, koho máme počúvať a poslúchať. 

Niekedy sa možno v škole učíte o iných náboženstvách a učiteľ vám hovorí, že sú rôzne cesty, ako môžeme 
prísť k Pánu Bohu. Ako veriaci kresťan by si mal veriť slovám, ktoré povedal Pán Ježiš: „Nik neprichádza 
k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” (Ján 14, 6). Počúvaj Ho, ver tomu, čo hovorí. 

Možno máš kamarátku, ktorá ťa zavolala pozrieť si video. Niečo ti o tom filme povedala. Tušíš, že to nie je 
práve to, s čím by súhlasil aj Pán Ježiš. Koho teda poslúchneš: kamarátku alebo Pána Ježiša, Božieho Syna, tvojho 
osobného Spasiteľa? Počúvaj Pána Ježiša a poslúchaj Ho. Toto oznamoval Boh učeníkom na vrchu, keď sa zjavil 
v oblaku. 

Keď to učeníci počuli, padli na svoju tvár a veľmi sa báli. (Odstráňte oblak, 39 a 38.) Ježiš k nim pristúpil (41), 
dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!”  

Traja učeníci vstali, pozreli sa, ale už nebolo ani oblaku, ani Mojžiša, ani Eliáša. Len Pán Ježiš zostal, ale Jeho 
žiarivá sláva tam nebola. „Poďme dolu,” povedal Ježiš. Učeníci už viac nepochybovali, kto je Ježiš. On bol 
ozajstný Boží Syn! 

Veriaci chlapci a dievčatá, pamätajte si, kto je vaším Spasiteľom. Ak si máte vybrať, koho počúvať, vyberte si 
Jeho. Vždy Ho poslúchajte, aj keď vás iní ľudia budú lákať inde.  

Ak ešte nie si kresťanom a stále si robíš po svojom, tvoj hriech ťa vzďaľuje od Boha. Je len jedna osoba, ktorá 
ťa môže priblížiť k Bohu. Je to Ježiš Kristus, Boží Syn. Veľmi Ho potrebuješ. Počúvaj, čo ti hovorí: „Lebo tak Boh 
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” (Ján 
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3, 16). Ak veríš, že Ježiš ťa môže zachrániť od zahynutia, On tak urobí a zoberie tvoje hriechy. Povedz Mu vo 
svojom srdci, ako veľmi Ho potrebuješ. Poďakuj Mu, že zomrel za teba a že ťa zachránil od hriechu. Potom sa 
Ježiš, Boží Syn, stane tvojím osobným Spasiteľom. 

 
 
 

Otázky na zopakovanie 6. lekcie: 
 

1. Ktorí traja učeníci išli s Ježišom na vrch? (Peter, Jakob a Ján.) 
2. Čo sa stalo s Pánom Ježišom, keď sa modlil? (Jeho tvár žiarila ako slnko a Jeho šaty sa beleli ako nový sneh.) 
3. Kto sa rozprával s Pánom Ježišom na vrchu? (Eliáš a Mojžiš.) 
4. O čom sa rozprávali Mojžiš a Eliáš s Ježišom? (O Ježišovej smrti v Jeruzaleme.) 
5. Čo robili zatiaľ učeníci? (Spali.) 
6. Ako zareagoval Peter? (Povedal: „Pane, je nám tu dobre. Postavme tu tri stany.”) 
7. Čo povedal Boh učeníkom o Ježišovi? („Toto je môj vyvolený Syn, Jeho poslúchajte.”) 
8. Čo urobili učeníci, keď sa im Boh prihovoril? (Padli tvárou dole a báli sa.) 
9. Kto zostal, keď učeníci vzhliadli hore? (Len Pán Ježiš.) 

10. Ktoré slová chýbajú v nasledujúcom verši:  
„Lebo tak Boh miloval svet, že __________________________________________________, aby 
_____________, ale večný život mal _______________, kto verí v Neho.” Ján 3, 16  
(...svojho jednorodeného Syna dal …nezahynul... každý...). 
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