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Eliasz jest pos³uszny Bogu
1 Królewska
17,1-7

Z³oty wiersz

1 Królewska 17,5
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

W czasach Eliasza Izrael mia³ bardzo bezbo¿nego króla.
Mia³ on na imiê Achab. Tak naprawdê by³ najgorszym
królem jakiego mia³ Izrael. Jego ¿ona, Izebel, by³a równie
z³a jak on. Wszystkie z³e uczynki, które pope³niali, bardzo
nie podoba³y siê Bogu.
1. Wpisz imiê króla. A __ __ __ __
2. Wpisz imiê królowej. I __ __ __ __ __

4

Bóg wybra³ Eliasza na proroka. Oznacza³o to, ¿e Bóg powiedzia³ mu, co ma powiedzieæ
bezbo¿nemu królowi. Bóg powiedzia³ te¿ Eliaszowi o tych rzeczach, które mia³y
wydarzyæ siê w przysz³oœci.
Pewnego dnia Bóg pos³a³ Eliasza do Achaba.
Wymaga³o to wiele odwagi, aby powiedzieæ
królowi, ¿e Bóg ukarze jego i jego kraj za ich
z³e postêpowanie.
Ale Eliasz by³ pos³uszny Bogu i powiedzia³
królowi, co Bóg kaza³ mu przekazaæ. Mia³o nie
byæ deszczu ani rosy w ca³ym kraju przez d³ugi
okres czasu.

M C9/1

Uzupe³nij brakuj¹ce litery w poni¿szych s³owach.
1. Eliasz by³ Bo¿ym p __ __ r __ __ i __ __.
2. Powiedzia³ królowi Achabowi, ¿e nie bêdzie d __ __ __ c __ __ ani r __ __ y.

4

3.Bóg chcia³ u __ __ __ __ æ Achaba i jego lud za ich grzechy.
Król Achab rozgniewa³ siê na Eliasza za to, ¿e przyniós³ mu tak¹ wiadomoœæ. Bóg
poleci³, aby prorok ukry³ siê i tak jak poprzednio Eliasz zrobi³ dok³adnie to, co mu Bóg
powiedzia³. Poszed³ na puste miejsce i zamieszka³ nad ma³ym strumieniem czy potokiem.
ZnajdŸ nazwê tego potoku u¿ywaj¹c alfabetu obrazkowego.

4

Bóg zatroszczy³ siê o Eliasza. Ka¿dego ranka i wieczora wielkie czarne ptaki, nazywane
krukami, odwiedza³y Eliasza. Za ka¿dym razem przynosi³y mu potrzebny chleb i miêso.
Gdy by³ g³odny, pi³ czyst¹ wodê z potoku. Eliasz doœwiadczy³, ¿e najlepiej jest byæ
pos³usznym Bogu i ufaæ Mu.
Zaznacz (ü) obok ka¿dej prawid³owego stwierdzenia a (û) przy nieprawid³owym.
1. Bóg troszczy³ siê o Eliasza, kiedy prorok siê ukrywa³.

..........

2. Wrony przynosi³y Eliaszowi jedzenie dwa razy dziennie. ..........
3. Kruki przynosi³y Eliaszowi chleb i miêso.

..........

4. Eliasz pi³ wodê z potoku.

..........

8

Czas ucieka³ a wci¹¿ nie by³o deszczu ani rosy. Jak myœlisz, co sta³o
siê z potokiem? Tak, wysech³. Ale Bóg mia³ gotowy inny plan, aby
zatroszczyæ siê o proroka. Eliasz wiedzia³, ¿e powinien ufaæ Bogu
nawet wtedy gdy zaczê³o brakowaæ ¿ywnoœci w ca³ym kraju.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Eliasz ufa Bogu
1 Królewska
17,8-24

1 Królewska 17,14
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Gdy wysech³ potok, Bóg pos³a³ Eliasza do miasta zwanego Sarepta. Bóg poleci³
tamtejszej wdowie, aby o niego siê zatroszczy³a.

Kiedy Eliasz tam przyby³, poprosi³ tê kobietê, aby da³a mu wody do picia i kawa³ek
chleba.
Kobieta odpowiedzia³a: Nie mam chleba. Mam tylko garœæ m¹ki i w³aœnie idê, aby upiec
ostatni bochenek chleba. Gdy go zjemy, ja i mój syn, umrzemy z g³odu.
Jakie to smutne. We wszystkich okolicznych krajach zbiory by³y bardzo ma³e, bo nie
by³o deszczu i ludzie oczekiwali na œmieræ g³odow¹.
Uporz¹dkuj litery w wyrazach, aby dokoñczyæ to zdanie.
1. Kobieta, której m¹¿ zmar³ nazywana jest o d w w ¹ __ __ __ __ __ .
2. Eliasz poprosi³ wdowê o l e c h b __ __ __ __ __
i d o w ê __ __ __ __ .
3. Mia³a ona tylko r œ g æ a __ __ __ __ __ m¹ki.

8

Wtedy Eliasz powiedzia³: Pos³uchaj mnie! Zrobisz jak powiedzia³aœ, ale najpierw zrób
dla mnie pierwszy bochenek.
A potem doda³: Bóg obieca³, ¿e m¹ka i olej, które masz, nie wyczerpi¹ siê a¿ znów zeœle
deszcz na ziemiê.
Co zrobi³a ta kobieta? Mog³a byæ samolubna i zatrzymaæ wszystko dla siebie lub mog³a
podzieliæ siê z prorokiem i zaufaæ Bogu, ¿e bêdzie j¹ zaopatrywa³ a¿ skoñczy siê g³ód.

M C9/2

By³a ona m¹dr¹ i ufn¹ kobiet¹. Biblia mówi, ¿e

4

Pokoloruj wyrazy.
Dzisiaj Bóg chce, aby ka¿dy z nas wierzy³ w to, co On mówi: ¿e gdy „uwierzymy” w
Pana Jezusa, to „otrzymujemy” ¿ycie wieczne. (Przeczytaj Jan 3,16).
Bóg dotrzyma³ swojej obietnicy danej wdowie. Opiekowa³a siê ona Eliaszem przez
d³ugi czas i zawsze by³o doœæ m¹ki i oliwy, aby zrobiæ chleb. Gdy mija³ czas czêsto
musia³a zdumiewaæ siê nad tym, jak wielki i wszechmocny jest Bóg.
Wstaw PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.

4

1. Wdowa nigdy nie mia³a doœæ m¹ki podczas g³odu.
................................
2. Wdowa odkry³a jak wszechmocny jest Bóg.
..................................
Pewnego dnia nauczy³a siê jeszcze wiêcej na temat Bo¿ej
mocy. Jej ma³y syn zachorowa³ i umar³. Eliasz zaniós³ jego
cia³o do swojego pokoju i po³o¿y³ go na ³ó¿ku. Potem
wyci¹gn¹³ siê nad ch³opcem trzy razy i modli³ siê do Boga:
„Panie, Bo¿e mój, przywróæ, proszê, ¿ycie temu dziecku”.
Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Eliasza. Ch³opiec zacz¹³ znowu oddychaæ. Bóg
przywróci³ go do ¿ycia. Bóg jest naprawdê wszechmocny!
U¿yj tych wyrazów, aby odpowiedzieæ na pytania:
Eliasz Ch³opiec Wdowa Bóg
1. Kto zachorowa³ i umar³?
..............................
2. Kto modli³ siê do Boga?

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

3. Kto przywróci³ ch³opca do ¿ycia?

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

4. Kto pozna³, ¿e Bóg jest wszechmocny?

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

Uwagi prowadz¹cego

4

Razem
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Eliasz s³u¿y Bogu
1 Królewska
18,1-2
i 16-46

1 Królewska 18,39
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Deszczu nie by³o przez ponad trzy lata. Nie
by³o zbiorów i nawet trawa wysch³a. Zwierzêta
umiera³y.
Pewnego dnia Bóg powiedzia³ Eliaszowi, aby
wróci³ do króla Achaba. Król od razu oskar¿y³
Eliasza o spowodowanie wszystkich tych
problemów.
Eliasz odpowiedzia³: Nie ja sprawi³em
wszystkie te problemy. Ty, królu Achabie
sprowadzi³eœ te problemy na swój kraj.
Z³ama³eœ Bo¿e prawo i oddawa³eœ czeœæ
pogañskiemu bo¿kowi, Baalowi, który tak
naprawdê nie jest bogiem.
Wpisz odpowiedzi na poni¿sze pytania.
1. Jak d³ugo nie by³o deszczu? ______________________ lata .
2. Kto wed³ug króla Achaba by³ sprawc¹ tych problemów? E __ __ __ __ __ .
3. Kto z³ama³ Bo¿e prawo? A __ __ __ __ .

6

Eliasz zdecydowa³, ¿e nadszed³ czas, aby pokazaæ, ¿e
Pan jest jedynym prawdziwym Bogiem. Powiedzia³
królowi, aby przyszed³ z prorokami Baala na Górê
Karmel. Mieli tam zbudowaæ dwa kamienne o³tarze,
jeden dla Baala a drugi dla Pana. Na ka¿dym z o³tarzy
mieli z³o¿yæ cielca na ofiarê.
Potem prorocy Baala mieli modliæ siê do swoich
bogów a Eliasz do Pana. Jeœli ogieñ spad³by z nieba
i ÿspali³ ofiarê Baala, to Izraelici wiedzieliby, ¿e Baal
jest prawdziwym Bogiem; jeœli zaœ ogieñ spali³by
ofiarê Pana, to by³by dowód, ¿e Pan jest prawdziwym
Bogiem.

M C9/3

Zakreœl PRAWID£OWE s³owa w nawiasach.
1. Zbudowali (trzy, dwa, cztery) o³tarze z (drzewa, siana, kamienia).
2. Na ka¿dym o³tarzu umieœcili (koz³a, jagniê, cielca).
3. Czekali, by zobaczyæ, czy Baal czy Pan odpowie przez
(ogieñ deszcz, trzêsienie ziemi).
8
Gdy prorocy Baala byli gotowi, wo³ali ca³ymi godzinami do swojego boga ale
nie by³o ¿adnej odpowiedzi. Krzyczeli coraz g³oœniej i wprawili siê w stan wielkiego
podniecenia, ale ognia wci¹¿ nie by³o!
Wtedy przysz³a kolej na Eliasza. Kiedy jego o³tarz by³ gotowy przykaza³, aby wylano na
niego dwanaœcie wiader wody. Potem cicho modli³ siê do Pana i ogieñ Pana spad³ z
nieba i spali³ wszystko, wyparowa³a nawet woda stoj¹ca woko³o o³tarza!
Wpisz te s³owa obok w³aœciwego o³tarza.
G³oœne wo³anie woda
brak ognia
ogieñ

O³tarz Baala

O³tarz Pana

Kiedy lud zobaczy³, co siê sta³o, pad³ na twarz i powiedzia³:

4

Pokoloruj wyrazy.
2

To by³o wielkie zwyciêstwo dla Boga i Eliasza. Wielu
ludzi nawróci³o siê do prawdziwego Boga i przesta³o oddawaæ
czeœæ fa³szywym bo¿kom.
Dzieñ zakoñczy³ siê nawa³nic¹ deszczu. Lata g³odu i suszy
dobieg³y koñca.
Jest wiele „fa³szywych bogów”, którym dzisiaj ludzie s³u¿¹.
Czy ty chcia³byœ przyznaæ pierwsze miejsce w twoim ¿yciu
Bogu? Jeœli tak, to przyjmij Jego Syna, Pana Jezusa jako
swojego Zbawiciela i Pana.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 4:
Tê historiê
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Eliasz zawodzi Boga
1 Królewska
19,1-16

Psalm 62,9
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Królowa Izebel, ¿ona Achaba, wpad³a w wielki gniew, gdy
us³ysza³a, co zdarzy³o siê na Górze Karmel (lekcja 3).
Szczególnie rozgniewa³o j¹ to, gdy us³ysza³a, ¿e Eliasz kaza³
straciæ wszystkich proroków Baala. Pos³a³a pos³añca do Eliasza,
aby mu powiedzieæ, ¿e zabije go w ci¹gu dwudziestu czterech
godzin.
Wstaw brakuj¹ce litery, aby odpowiedzieæ na te pytania.
1. Kto by³ ¿on¹ króla Achaba? I __ __ b __ l .
2. Kto rozgniewa³ siê na Eliasza? __ __ e __ e __ .
3. Kto próbowa³ zabiæ Eliasza?

__ __ __ __ e l .

6

Co zrobi³ Eliasz? By³ tak przestraszony, ¿e uciek³ do pustynnej czêœci kraju. Tam usiad³
pod drzewem i poprosi³ Boga, aby pozwoli³ mu umrzeæ. Biedny Eliasz. Czy¿by
zapomnia³, ¿e Bóg siê nie zmienia? Z³oty wiersz mówi nam, ¿e wszyscy powinniœmy

5

Pokoloruj wyrazy.
Bóg dok³adnie wiedzia³, czego zmêczony prorok potrzebuje - wiele odœwie¿aj¹cego snu
i dobrego jedzenia. Tak wiêc po d³ugim œnie pod drzewem obudzi³ go anio³. Gdy Eliasz
otworzy³ swoje oczy, zobaczy³ kawa³ek œwie¿o upieczonego chleba i dzban wody. Zjad³
wiêc i napi³ siê, a potem znowu zasn¹³.
Anio³ obudzi³ go po raz drugi i Eliasz kolejny raz poczêstowa³ siê tym, co Bóg mu da³.
Po tak dobrym odpoczynku i posi³ku by³ w stanie udaæ siê w dalsz¹ drogê.

M C9/4

Zaznacz (ü) obok stwierdzeñ, które s¹ PRAWDZIWE, a (û) obok tych, które s¹
NIEPRAWDZIWE.
1. Bóg opiekowa³ siê Eliaszem nawet wtedy, gdy ucieka³
przed Izebel.

...........

2. Bóg przygotowa³ dla niego do jedzenia rybê i owoce.

...........

3. Pod drzewem zjad³ dwa dobre posi³ki.

...........

4. Jedzenie i spanie wzmocni³o go na tyle, ¿e móg³ iœæ dalej.

...........

4

Na koñcu tej podró¿y Eliasz odpocz¹³ w jaskini.
Tam mia³ cudowne spotkanie z Bogiem. Na
pocz¹tku przeszed³ silny i potê¿ny wicher, potem
nast¹pi³o trzêsienie ziemi, potem przeszed³ ogieñ
ale Boga nie by³o tam. Po tym wszystkim nasta³
cichy ³agodny powiew. To Bóg przemawia³ do
swojego proroka.
Bóg zapyta³: Co tu robisz, Eliaszu?
Eliasz odpowiedzia³: Twój lud odwróci³ siê od
Ciebie. Oddawali czeœæ fa³szywym bogom.
Pozabijali Twoich proroków i teraz moje ¿ycie
jest w niebezpieczeñstwie.
Tego dnia Bóg da³ Eliaszowi kilka nowych zadañ do wykonania. Jednym z zadañ by³o
odnalezienie m³odego cz³owieka imieniem Elizeusz i namaszczenie go na proroka na
swoje miejsce.
Uzupe³nij poni¿sze wyrazy.
1. Bóg przemówi³ do Eliasza z ci __ __ __ go ³a __ __ __ __ego p __ __ __ __ wu.
2. Eli __ __ __ __ __ mia³ byæ prorokiem w miejsce Eli __ __ __ __ .

5

Eliasz by³ wielkim mê¿em Bo¿ym. Teraz jego ¿ycie dobiega³o niemal koñca. Dobrze
s³u¿y³ Bogu pomimo bezbo¿noœci wokó³ niego. Bóg pomaga³ mu w dotrzymaniu
wiernoœci. Ty tak¿e mo¿esz liczyæ na Bo¿¹ pomoc, jeœli naprawdê ufasz Mu w ka¿dym
czasie!
Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
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