PROROK ELIÁŠ
Jméno: ______________________________

POJĎ PROTI PROUDU A STAŇ
SE ELIJÁŠEM DNEŠKA!
SBOROVÁ DOVOLENÁ 2010

Rekreační středisko Krupá

PRAVIDLA NA PROGRAMU BESÍDEK
Ahoj kluci a holky,
jsme rádi, že jste s námi na naší sborové dovolené. Budeme se spolu
učit o Elijášovi, muži, který žil v době plné bezbožnosti tak podobné
té naší. Věříme, že se máme od něj co učit a taky věříme, že si to tady
spolu pořádně užijeme.

1. Jsme tu v první řadě proto, abychom více poznávali
Pána Ježíše, který nám odpouští všechny naše hříchy,
a byli mu stále víc a víc podobnější.
2. Poslouchej své vedoucí a neodcházej nikam bez jejich vědomí. Také se na ně můžeš obrátit, kdykoli si
nebudeš s něčím vědět rady.
3. Projev svou čestnost a při hrách nepodváděj. Při
soutěžích se nehádej se svými soupeři ani spolubojovníky.
4. Dávej pozor, aby ti nic zajímavého neuniklo, a neruš
ostatní kolem sebe mluvením nebo pošťuchováním.
5. Na dopolední program besídek nenos mobilní telefon (k ničemu ho nepotřebuješ) ani jinou elektroniku.
Dvě hodiny bez něj jistě vydržíš. :-)
6. Chovej se k ostatním slušně a ohleduplně - přesně
podle biblického pravidla: „Jak chceš, aby se druzí k
tobě chovali, tak se ty ve všem chovej k nim.“ (Matouš
7,12)
7. Pořádně si to tu užij!!!

NEDĚLE 25.7.2010
⇒

Hlavní téma: ELIJÁŠ U POTOKA – BOŽÍ ZAOPATŘENÍ

⇒

Biblický oddíl: 1. Královská 17,1-24

⇒

Verš z Bible: „Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež
pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“ (Žalm 107,8-9)

⇒

Místo pro poznámky (co mě na příběhu zaujalo):

⇒

Přemýšlej:
Proč Bůh dopustil, že v Izraeli 3 roky nepršelo?
Poznal jsi už skutečný hlad? Jaké to je být hladový?
Bůh se o nás stará a bohatě nás zaopatřuje. Jak se ty můžeš postarat o druhé,
které takové požehnání nemají?

1.
2.
3.

Šifra:

„Jak se jmenoval náš hlavní hrdina celým jménem?
     
__ __ __ __ __ __

  
  
⇪
__ __ __ __ __ __ __ __ __

Klíč:
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E=
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O=
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Y=⇪
Z=

PONDĚLÍ 26.7.2010
⇒

Hlavní téma: ELIJÁŠ NA HOŘE KARMEL – JEDINÝ PRAVÝ BŮH

⇒

Biblický oddíl: 1. Královská 18,21-46

⇒

Verš z Bible: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho …“ (1. Královská 18,21)

⇒

Místo pro poznámky (co mě na příběhu zaujalo):

⇒

Přemýšlej:
Proč Achab uváděl celý Izrael do zkázy podle 1. Královské 18,17-18?
Dnes se lidé neklaní žádným sochám, a přesto mají také své modly. Jaké
modly mají v dnešní době lidé?
Jak pevná je tvoje víra a přesvědčení, že Bůh opravdu žije?
Dokážeš se před svými kamarády přiznat k Ježíši? Řekl/a jsi jim to?

1.
2.
3.
4.

RÉBUS
V následujících verších najdi povzbuzení k odvážnému přiznání.
„Kaž dýkd osek emn ěpřiz nápře dlid mik tom useijáp řizn ámpře dsvý
motce mvneb i; Kd om ěvša k zap řepře dlid mitoh o ijázap řupře dsvý
motce mvneb i.“
(Matouš 10,32-33)
_______________________________________________________________

1.

2. „N-kd- n-m-ž- sl--ž-t dv-m- p-n-m. N-b-ť j-dn-h- b-d- n-n-v-d-t - dr-h-hm-l-v-t, k j-dn-m- s- př-d- - dr-h-m p-t-m p-hrdn-.“ (doplň samohlásky)
(Matouš 6,24)
_______________________________________________________________
3. (51,42 euzoJ) „Áj a jům můd emedub tižuols unidopsoH...tižuols etechc
umok, send is etlovyV“
_______________________________________________________________

STŘEDA 28.7.2010
⇒

Hlavní téma: ELIJÁŠ NA HOŘE CHORÉB - BŮH POVZBUZENÍ

⇒

Biblický oddíl: 1.Královská 19. Kapitola

⇒

Verš z Bible: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ (Filipským 4,6)

⇒

Místo pro poznámky (co mě na příběhu zaujalo):

⇒

Přemýšlej:
Bůh seslal oheň i déšť z nebe, aby dokázal svou existenci. Proč je tedy Eliáš vzápětí na to tak zklamaný?
Co nebo kdo ti pomůže a obvykle tě potěší, když jsi smutný a nešťastný?
Jakými způsoby tě může potěšit Bůh? Jak to dělá On?

1.
2.
3.

Také král David jako každý člověk potřeboval čas od času povzbuzení a útěchu.
Vylušti krátkou modlitbu krále Davida. Je možné, že něco podobného vyznával
svému Bohu i Eliáš.
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ČTVRTEK 29.7.2010
⇒

Hlavní téma: ELIJÁŠ OZNAMUJE BOŽÍ SLOVO – ODVAHA POSTAVIT SE PROTI ZLU

⇒

Biblický oddíl: 1. Královská 21,1-21

⇒

Verš z Bible: „... napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den
Kristův.“ (Židům 10,25)

⇒

Místo pro poznámky (co mě na příběhu zaujalo):

⇒

Přemýšlej:
Co stálo za touhou krále Achaba vlastnit Nábotovu vinici? Které z přikázání desatera přestoupil? Přijal napomenutí proroka Eliáše?
Jak obvykle reaguješ ty, když tě někdo napomene v nějakém hříchu? Umíš
uznat svou chybu a omluvit se?
Co potřebuješ k tomu, aby ses mohl postavit za pravdu a napomenout někoho, když jedná zle? L __ __ __ __ a O __ __ __ __ __ .

1.
2.
3.

Zakroužkuj, co jako praví křesťané máme dělat:

povzbuzovat druhé
napomínat se

hrát karty

pochlebovat si
modlit se

pomáhat si

sledovat horory

podvádět
chodit do sboru
odplatit druhým

odsoudit hříšníka

lhát, když je to nutné
přizpůsobit se světu
milovat své nepřátele

číst Bibli

PÁTEK 30.7.2010
⇒

Hlavní téma: ELIJÁŠ PŘEDÁVÁ ŠTAFETU – POVOLÁNÍ ELÍŠI

⇒

Biblický oddíl: 1. Královská 19, 19-21; 2.Královská 2, 1-18

⇒

Verš z Bible: „…proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru
a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ (Židům 6,12)

⇒

Místo pro poznámky (co mě na příběhu zaujalo):

⇒

Přemýšlej:
Proč se Elíša rozhodl následovat proroka Eliáše, sloužit mu a převzít jeho
službu?
Eliáš měl na Elíšu dobrý vliv a byl mu jistě příkladem svatého života před
Bohem. Kdo je tvým vorem v životě? Koho obdivuješ? Napiš jeho jméno:
__________________________________________________________
Jaká vlastnost se ti na něm nejvíc líbí? V čem bys chtěl být jako on?

1.
2.

3.

Spoj jména a vyluštíš tajenku. Poté upřímně odpověz na otázku:

Achab
Adam
Mojžíš
Golijáš
Syn Davida
Zradil Ježíše
Izajáš
Potopa
12 synů
Josef

Šalamoun
Noe
správce Egypta
Jákob
prorok
Eva
král
kamenné desky
David
Jidáš
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MOC MODLITBY

„Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby
nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.“
Jakub 5,17

NĚKOLIK SVĚDECTVÍ MOCNÉ MODLITBY
Vzdušný pirát se zeptal letušky v Boeingu 737 společnosti „Wien
Consolidatet Airlines“ na co zrovna myslí. „Modlím se za vás!“ Naprosto
nečekaná a klidná odpověď musela únosce úplně vyvést z míry. V každém
případě se ve Vancouveru dobrovolně vzdal policii.
Na fotbalovém mistrovství světa ve Španělsku vyznali dva z nejlepších fotbalistů, mnichovský K.Rummenigge a argentinská fotbalová hvězda Maradonna, že před každým zápasem v modlitbě mluví s Bohem.
„Modlitba mě vždycky postavila na nohy,“ prohlásil pro sportovní časopis
Klaus Fischer, brankař a kapitán známého mužstva. Připojil se k němu také sympatický hlasatel D. Kurten: „Tady jsme v dobré společnosti“.
Kurt Bendlin, světový rekordman v desetiboji, vypravoval na jedné
křesťanské slavnosti: „Na olympijských hrách v Mexiku jsem dlouho
mluvil s Bohem. Skok o tyči, osmá disciplina desetiboje, trval už více jak
šest hodin. Dvakrát jsem shodil laťku na výšce 420 cm. Potřetí a bylo by
po všech nadějích. Trápilo mě zranění na ruce a na stehně. Byl jsem nervózní a roztěkaný. V této situaci jsem si připomněl to, co mi jindy vždy
dalo klid a pokoj. Modlil jsem se: „Milý Pane, chceš-li, veď mne. Rozhodni teď Ty, zda-li se mi má podařit třetí skok.“ K.Bendlin překonal nejen tuto výšku, ale potom ještě 460 cm a získal tehdy bronzovou medaili.

Co k tomu ještě dodat? Moderně znějící radu latinského klasika Ovidia, abychom neztráceli čas modlením? Nebo ujištění teologa Augusta Tholucka: „
Modlitba znamená spoluúčast na Božím řízení světa?“ Modlit se, to je buď největší nesmysl všech
dob, nebo nejvíce vzrušující možnost světových dějin.
Kdo se nemodlí, dopouští se největšího klamu svého života. Připravuje se o veliké možnosti. Vždyť modlitba má přímý přístup k Bohu.
Bez čekárny, bez ohlašovací povinnosti, bez instancí, které by setkání s
Bohem zprostředkovaly. Bůh má pro každého z nás vždy čas. Ale kolik
času věnujeme jemu?
Modlitebníci jsou nejdůležitější a nejvýznamnější lidé, jací dnes
žijí na zemi. Nikdo nemá takový vliv jako právě oni. Kdo se modlí, dostává se do středu všeho dění. Proto mohl říct jeden z mučedníků třetí říše v
nejtemnější hodině Německa: „Jen modlitebníkům se může ještě podařit
odvrátit meč od našich hlav.“ Světem se nehýbe ani v Bílém domě, ani v
Kremlu ani někde jinde na světě. Světem jedinečně hýbá modlitba. „
Archimedův bod mimo svět je modlitební komůrka, kde se pravý modlitebník ve vší spravedlnosti modlí – ten pohne zemí.“ Soren Kierkegaard
Jsme dětmi milujícího Otce. A můžeme ho dokonce nazývat „
Abba“ – Ř 8,15. To je název, kterým izraelské dítě volá svého tatínka. Základem postoje modlitebníka je tento vztah: Otec – dítě. A protože našemu nebeskému Otci patří všechno, nepřehání když slibuje: „Proste a bude
vám dáno!“ – Mt 7,7. Bůh neříká, tak jako většina velkohubých politiků,
prázdná slova. On stojí ke svému slovu. Co říká, to také může.

A TAK VYUŽIJ TÉTO ZBRANĚ A MODLI SE
STEJNĚ JAKO ELIÁŠ!

S O B O T A - 31. 7. - rozloučení
Kontakty
Získal/a jsi na sborové dovolené nového kamaráda nebo kamarádku?
Abyste si mohli někdy napsat nebo zavolat, můžeš si zde napsat jeho/její
adresu:
Jméno: …………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………...…… Telefon: ……………………………………
Jméno: …………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………...…… Telefon: ……………………………………
Jméno: …………………………………………………………………………...
Adresa: …………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………...…… Telefon: ……………………………………

Co jsem prožil/a
Sborová dovolená ti jistě zajistila spoustu zážitků. Máš-li chuť, zamysli se
nad tím:
Co se mi sborové dovolené líbilo? ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Co se mi na sborové dovolené nelíbilo? ………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Došlo v mém životě k nějaké změně? ………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

Jsme rádi, že jsi spolu s námi prožil sborovou dovolenou a společnou
cestu do pohnuté doby vlády bezbožného krále Achaba, kterému odvážně čelil prorok Eliáš. Právě on byl hlavní postavou a vzorem celé
dovolené. Od něho jsme se za ten týden mohli naučit věrnosti Bohu a
vytrvalosti, také poslušnosti Božím nařízením, odvaze mluvit pravdu
a pravé zbožnosti. Tím ovšem náš výcvik zdaleka nekončí. Bůh pro
tebe připravil mnohem víc a určitě tě s ním čeká velké dobrodružství.
Stačí, když budeš chtít následovat Ježíše - s ním se rozhodně nikdy
nebudeš nudit!
Přejeme ti krásný zbytek prázdnin plných radosti s naším Pánem.
Tým služebníků sborové dovolené 2010

