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Lekcja 1:

Suma

Eliasz: Bo¿y rozkaz
1 Królewska 16,29-33
i 17,1-7

Z³oty wiersz

1 Królewska 17,5

Ten cykl lekcji mówiæ bêdzie o jednym z najwiêkszych proroków
izraelskich - Eliaszu. ¯y³ on w czasach, kiedy oddawanie czci, s³u¿ba
i pos³uszeñstwo prawdziwemu Bogu by³y niebezpieczne. Czêœæ tego
problemu powodowa³ panuj¹cy wtedy król Izraela.
Przeczytaj uwa¿nie 1 Królewsk¹ 16,29-33 i podkreœl w³aœciwe
odpowiedzi w nawiasach.
Ten król Izraela mia³ na imiê (ACHAB / ASA / ABIRAM).
Panowa³ przez (20 / 22 / 32) lat.
Jego ¿ona mia³a na imiê (JUDYTA/ JOCHEBED / IZEBEL).
Sprawi³, ¿e lud odwraca³ siê od Pana i zachêca³ go, aby oddawali czeœæ fa³szywemu bogu zwanemu
(ETBAAL / OMRI / BAAL).
By³ (LEPSZY JAK / GORSZY NI¯/ TAK DOBRY JAK) wszyscy królowie, którzy
5
1
panowali przed nim.
Czy Bóg nie wyst¹pi przeciwko tak bezbo¿nemu królowi? Oczywiœcie, ¿e tak. Bóg da³ swojemu
prorokowi Eliaszowi poselstwo dla króla.
Przeczytaj rozdzia³ 17,1 i wpisz poni¿ej, co Eliasz powiedzia³ Achabowi.

2
¯adnej rosy! ¯adnego deszczu. Przez ca³e lata. W taki sposób Bóg chcia³, aby Achab zrozumia³, ¿e
jego bezbo¿noœæ nie mo¿e pozostaæ bez kary. Czasami i my tak¿e musimy nauczyæ siê, ¿e z³o, które
robimy, przynosi cierpienie i w koñcu œmieræ.
Popatrzmy teraz co mówi Rzymian 6,23. Wpisz pierwsz¹ czêœæ tego wiersza.

2

S C9/1

Aby znaleŸæ s³owo okreœlaj¹ce „brak deszczu”, wpisz pierwsze litery pod obrazkami.

1
____
____ ____ ____
____
Jak d³ugo nie pada³ deszcz? Aby odpowiedzieæ, dokonaj poni¿szych dzia³añ:
(12 x 3) + 6 = ........ miesiêcy
Zamieñ na LATA i sprawdŸ w Jakuba 5,17.

.............. roku.

2

Nastêpne Bo¿e poselstwo skierowane by³o do Eliasza. Wykaza³ on wiele odwagi
przekazuj¹c Bo¿e przes³anie bezbo¿nemu królowi. Teraz Bóg powiedzia³ mu, jaki ma plan, aby
utrzymaæ go przy ¿yciu w pierwszym okresie suszy.

Uk³adanka wyrazowa
Przeczytaj ponownie rozdzia³ 17,1-7 i uzupe³nij uk³adankê.
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1. Nie by³o go przez
d³ugi czas.
2. Ptaki przynosi³y go
prorokowi.
3. Nazwa tych ptaków.
4. Du¿a rzeka w Izraelu.
5. Ptaki przynosi³y te¿ ...................
6. Miasto, z którego pochodzi³ prorok.

6
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Eliasz, tak jak wielu innych ludzi, doœwiadczy³, ¿e najlepszym sposobem ¿ycia, jest
pos³uszeñstwo Bogu i ufanie Mu, ¿e zrobi to, co obieca³. Z³oty wiersz mówi nam o pos³uszeñstwie i
ufnoœci Eliasza.
Wpisz z³oty wiersz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
„Ufaj i b¹dŸ pos³uszny, bo nie ma innego sposobu,
Aby byæ szczêœliwym w Jezusie, jak tylko ufaæ i byæ pos³usznym”.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Eliasz: Bo¿a troska
Przeczytaj

1 Królewska 17,7-24

Z³oty wiersz:

1 Królewska 17,24

Po pewnym czasie potok wyschn¹³,
a wci¹¿ nie by³o znaku deszczu. Co teraz
zrobi Eliasz? Czy Bóg zapomnia³ o nim?
Nie! Nasz fragment do przeczytania
pokazuje nam jaki nowy plan mia³ Bóg,
aby zatroszczyæ siê o Eliasza.

Wpisz szczegó³y dotycz¹ce tej osoby,
do której Bóg pos³a³ Eliasza:
Kim by³a ta kobieta?
W jakim mieœcie ¿y³a?
Co robi³a, kiedy Eliasz j¹
spotka³?
Co mia³a zamiar zrobiæ po
powrocie do domu?
Kto mieszka³ razem z ni¹?

5
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Eliasz poprosi³ j¹ o dwie rzeczy.
Uporz¹dkuj litery, aby pokazaæ, co to by³o. Wpisz numer wiersza, który to pokazuje.
1. „trochê OWYD”
__ __ __ __ . Wiersz ............
2. „kawa³ek LACBEH” __ __ __ __ __ __. Wiersz .............

2

Te proœby Eliasza by³y trudne do spe³nienia dla tej kobiety!
Przeczytaj wiersz 12 i napisz, jaki mia³a problem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Kiedy Eliasz us³ysza³ to, za¿¹da³ czegoœ, co mo¿e wydawaæ siê nam samolubne. „Przyrz¹dŸ mi z tego
ma³y placek i przynieœ mi go, dla siebie zaœ i syna swojego przyrz¹dzisz póŸniej” - powiedzia³.
PóŸniej! Sk¹d mia³yby siê wzi¹æ takie placki póŸniej skoro oliwa i m¹ka zostan¹ zu¿yte? Znajd¹ siê,
gdy Bóg dokona wielkiego cudu! I tak w³aœnie siê sta³o!

S C 9/2

Przeczytaj wiersz 14 i napisz obok pojemników, co Bóg obieca³ odnoœnie tego, co zawiera³y.
......................................................................................................................

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

2
Co mia³a zrobiæ? Nie podejmowaæ ryzyka? Byæ samolubn¹ i zatrzymaæ chleb dla siebie i syna? Czy
zaufaæ Bogu, ¿e dokona cudu?
Uporz¹dkuj poni¿sze s³owa, aby pokazaæ, jaki kierunek myœlenia obra³a:
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_ _ _ _ _

SLEAIZA
_ _ _ _ _ _ _ .”

1

Bóg powiedzia³ prawdê. A¿ do koñca suszy ta kobieta mia³a doœæ m¹ki i oliwy.
Który wiersz to mówi?

Wiersz

1

Gdy mija³y dni w jej sercu by³a wielka wdziêcznoœæ, ¿e zaufa³a Bogu i postawi³a Go na
PIERWSZYM miejscu w swoim ¿yciu. Dla nas równie¿ nie ma lepszej drogi.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej, co Pan Jezus powiedzia³ w Mateusza 6,33.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
W ostatniej czêœci tej historii wdowa nauczy³a siê czegoœ wiêcej na temat wielkiej Bo¿ej mocy.
Wpisz te s³owa we w³aœciwe miejsca.
¿ycie

trzy

zachorowa³

modli³ siê

wyci¹gn¹³

oddychaæ

Syn tej kobiety ....................... a potem przesta³ ................. . Eliasz ............... siê nad martwym
cia³em ..................... razy, i ........................... do Boga. Bóg przywróci³ .................... dziecku,
i Eliasz odda³ go jego matce.
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Jak wielki jest Bóg! Ka¿de ¿ycie pochodzi od Niego. On nie tylko zachowuje nasze ¿ycie fizyczne
ale chce daæ nam wieczne ¿ycie jako bezp³atny dar (przeczytaj Rzymian 6,23).
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Lekcja 3: Eliasz: Pojedynek z prorokami Baala
Przeczytaj

1 Królewska 18,1.2
18,16-46

Z³oty wiersz:

1 Królewska 18,39

W tamtym czasie ziemia izraelska by³a w op³akanym stanie. Susza i g³ód panowa³y wszêdzie. Jednak
król Achab szed³ swoj¹ z³¹ drog¹ nie chc¹c zwróciæ uwagi na to, co Bóg mówi do niego. Teraz wiêc
Bóg przemówi do niego w nowy, bardziej przekonywuj¹cy sposób.
Kiedy Eliasz i król Achab spotkali siê, prorok oskar¿y³ króla o to, ¿e robi DWIE rzeczy.
Jakie to by³y rzeczy? (Przeczytaj wiersze 17 i 18).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Eliasz zasugerowa³, ¿e zrobi¹ POJEDYNEK, który poka¿e, kto jest prawdziwym BOGIEM. Zgodzili
siê (zobacz wiersz 24), ¿e prawdziwym Bogiem bêdzie ten, kto odpowie na modlitwê swoich
naœladowców w œciœle okreœlony sposób.
Uporz¹dkuj litery w tych s³owach, aby pokazaæ, jaki to by³ sposób.
NET
___

BGÓ,
___

ÓTRYK
_____

DOWIEPO

OMGNIE,

STEJ

GIEMOB.

_______

______

____ ______.

1

Wielki pojedynek mia³ odbyæ siê na górze.
Wpisz nazwê tej góry.

1

Kiedy nadszed³ ten wyznaczony dzieñ, na górze znajdowa³o siê wiele ludzi, zwierzêta i inne rzeczy.
Wpisz w wykropkowanych miejscach, co i kto znajdowa³ siê na górze.
1. 450 proroków ....................................... (wiersz 19).
2. Dwa ........................................... (wiersz 23).
3. ........................... na ognisko (wiersze 23 i 33).
4. Narzêdzia: ........................... i ...........................
(wiersz 28).
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5 Cztery ................................................... (wiersz 33).
6. Dwanaœcie ........................ na o³tarz (wiersz 31).

Nazwa TEJ RZECZY, której nie wziêli ze sob¹ na górê.

1

S C 9/3

W pojedynku najpierw wyst¹pili prorocy Baala. Przygotowali wszystko a potem wo³ali, aby ich bóg
odpowiedzia³ ogniem.
Napisz ca³ym zdaniem, co oni robili, aby uzyskaæ odpowiedŸ Baala.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Pomimo ca³ego wysi³ku nic siê nie sta³o. Baal nie odpowiedzia³, bo by³ tylko niemym ba³wanem i nie
móg³ s³yszeæ ani widzieæ. Teraz nadesz³a kolej na Eliasza.
Napisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
Odbudowa³ o³tarz Pana u¿ywaj¹c 12 kamieni.

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

W sekrecie pola³ o³tarz i ofiarê dzbanem oleju.

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

Krzycza³ i wo³a³ do Boga godzinami, tak jak czciciele Baala.

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

Z uni¿eniem prosi³ Boga, aby dowiód³, ¿e jest prawdziwym Bogiem.

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

1
4

Bóg us³ysza³ i odpowiedzia³!
SWOIMI S£OWAMI opisz, co zdarzy³o siê, kiedy Eliasz przesta³ siê modliæ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
W rezultacie lud przekona³ siê, ¿e g³upot¹ jest czciæ Baala. Wydaje siê, ¿e w swoich sercach nawrócili
siê do Pana.
Wpisz brakuj¹ce litery,
aby pokazaæ, co powiedzieli.

P_ n j _ st B_g_em.
P _ N j _ _ t B _ g _ _ m.

W koñcu Achab i jego lud nauczyli siê, jak g³upi byli opuszczaj¹c Pana
i s³u¿¹c Baalowi. Bóg by³ dla nich dobry i kiedy Eliasz modli³ siê
ponownie, sprawi³, ¿e susza nagle siê skoñczy³a.

1

Przeczytaj wiersz 45 i napisz, co siê wydarzy³o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
I my, podobnie jak naród izraelski, mo¿emy pozwalaæ sobie, aby odwróciæ siê od Boga. Inne rzeczy
(tak jak bo¿ki dla Izraela) mog¹ zaj¹æ jego miejsce w naszym ¿yciu. Ta wspania³a historia powinna
sk³oniæ nas, abyœmy odwrócili siê od fa³szywych bogów i zaufali jedynemu, prawdziwemu Bogu. On
nas kocha i dowiód³ swojej mi³oœci daj¹c nam Pana Jezusa, aby sta³ siê naszym Zbawicielem.
Czy zatem nie powinniœmy ofiarowaæ Mu za to naszej ufnoœci i ca³kowitej wiernoœci?
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Lekcja 4: Eliasz: Problem strachu
Przeczytaj

1 Królewska 19,1-16

Z³oty wiersz:

1 Królewska 19,10

Radoœæ Eliasza po wielkim zwyciêstwie nad prorokami Baala na Górze Karmel trwa³a krótko.
Przeczytaj uwa¿nie wiersz 1 i 2 a potem wstaw w³aœciwe s³owa w przygotowanych miejscach.
Kobieta imieniem ................................ zaczê³a mu siê odgra¿aæ.
Powiedzia³a, ¿e jutro go .................................
Ta kobieta by³a ........................ Achaba . (Rozdzia³ 16,30 i 31)

3
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Eliasz przestraszy³ siê i uciek³ do pewnego miejsca daleko na po³udniu kraju.
ZnajdŸ jego nazwê, wstawiaj¹c pierwsze litery pod ka¿dym z obrazków.
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Gdy tam przyby³, szed³ przez ca³y dzieñ na pustyniê, usiad³ i zacz¹³ modliæ siê do Boga.
Napisz, co powiedzia³ Bogu.

1
Biedny Eliasz! Mo¿emy zapytaæ: Co by³o z nim nie w porz¹dku? Gdzie podzia³a siê
odwaga, któr¹ pokaza³ na Górze Karmel? Teraz siedzia³ na pustyni, rozdarty, bez chêci do ¿ycia.
Jego problemem by³o to, ¿e pozwoli³, aby STRACH PRZED IZEBEL zaj¹³ miejsce WIARY W
BOGA. To samo mo¿e przydarzyæ siê i nam. Mo¿emy byæ smutni i niespokojni, jeœli pozwolimy,
aby niepokój i strach zajê³y miejsce naszego zaufaniu Bogu. Bóg jednak nie zrezygnowa³ z niego.
Wiedzia³ dok³adnie, co Eliasz czuje i przyszed³, aby mu pomóc.
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Przeczytaj, co zdarzy³o siê w wierszach 5-8 i znajdŸ
rozwi¹zania poni¿szych hase³.
1.
2.
3.
4.
5.

Eliasz po³o¿y³ siê pod krzakiem .............................
Dotkn¹³ go ..............................
Dotkn¹³ go ..................... razy.
Przyniós³ mu .............................
Przyniós³ mu te¿ dzban .................
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Eliasz by³ teraz silniejszy. Podró¿owa³ przez nastêpne czterdzieœci dni a¿ doszed³ do pieczary.
Ponownie poczu³ siê zagro¿ony i samotny. Bóg jednak¿e by³ wci¹¿ z nim. - Co tu robisz, Eliaszu? zapyta³ Bóg.
Wpisz odpowiedŸ Eliasza, jak¹ znajdziesz w z³otym wierszu.

2
Bóg jednak znowu pokaza³ prorokowi swoj¹ wielkoœæ. Nie da³ mu teraz ¿ywnoœci, ale
pokaza³ mu, ¿e panuje nad si³ami przyrody.
Przeczytaj, co zdarzy³o siê w wierszach 11-14 a potem u³ó¿ te zdania we
w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c od 1 do 5.

q
q
q
q
q

Trzêsienie ziemi sprawi³o, ¿e góry siê trzês³y.
Wia³ potê¿ny wicher krusz¹cy ska³y.
Bóg zapyta³ ponownie: Co tu robisz, Eliaszu?
Ogieñ od Boga przesun¹³ siê przed jego oczami.
Us³ysza³ cichy ³agodny g³os.

5
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Bóg powiedzia³ Eliaszowi, aby Mu zaufa³ i nie ba³ siê. Najwa¿niejsza lekcja wyp³ywaj¹ca z tej
historii zosta³a podsumowana w Psalmie 56,4. Wpisz ten wiersz poni¿ej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Teraz Eliasz by³ gotowy, aby wype³niæ Bo¿e polecenia. Mia³ pójœæ do pó³nocnej czêœci kraju,
znaleŸæ pewnego cz³owieka i namaœciæ go. (Namaszczenie to wylanie oleju na czyj¹œ g³owê, aby
pokazaæ, ¿e jest przeznaczony do wykonania szczególnego zadania - np. na króla lub proroka).
Ilu ludzi mia³ namaœciæ? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
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Eliasz wci¹¿ mia³ do zrobienia wiele trudnych rzeczy, zanim Bóg zabra³ go do nieba. Ale nauczy³
siê, ¿e przy Bo¿ej pomocy mo¿e przezwyciê¿yæ strach i mo¿e byæ mocny i u¿yteczny w s³u¿bie
Bo¿ej. Wa¿ne jest, abyœmy siê tego nauczyli i my!
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