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Lekcja 1: Eliasz –
Bo¿a kara

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
5 Moj¿eszowa 7,1-6

Suma ...........................

Z³oty wiersz

Kaznodziei Salomona 4,13

1 Królewska
16,29-33 i 17,1-7
1 Królewska 17,5

W tych wierszach poznajemy króla Achaba, siódmego króla Izraela, który
panowa³ przez 22 lata. By³ najgorszy ze wszystkich królów izraelskich.
Jest to podsumowane w wierszach 30 i 33 w rozdziale 16.
Co te wiersze mówi¹ nam o Achabie?

2
Jednym z najwiêkszych jego ¿yciowych b³êdów by³o ma³¿eñstwo z bezbo¿n¹ pogañsk¹ ksiê¿niczk¹.
1

Kto to by³?
To sprawi³o, ¿e odwróci³ siê od prawdziwego Boga Izraela.
Na podstawie wiersza 32 napisz, jakie dzia³anie by³o skutkiem tego.

1
Oddawanie czci ba³wanom rozprzestrzeni³o siê w ca³ym Izraelu. Ca³y naród odwróci³ siê od Boga, by
s³u¿yæ i oddawaæ czeœæ Baalowi, bogini imieniem Aszera, i innym fa³szywym bogom.
1
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Kraj, nad którym panowa³ Achab.
Imiê bo¿ka, któremu s³u¿y³ król.
Miasto, w którym panowa³.
Jeden z poprzednich królów.
Kraj, z którego pochodzi³a
¿ona króla Achaba.
6. Imiê jego ¿ony.

5
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Wtedy nagle na scenie pojawi³a siê nowa postaæ. Jego imiê znajdziesz ukryte w uk³adance na
1
poprzedniej stronie . Zacieniuj w ka¿dej poziomej linii jedn¹ kratkê, aby pokazaæ imiê
tego odwa¿nego proroka Bo¿ego. Wpisz równie¿ jego imiê obok. ........................ .
Przyszed³ z pogórza gileadzkiego i przekroczy³ rzekê Jordan. Stan¹³ przed zdeprawowanym królem,
poœród splendoru otaczaj¹cego go dworu z poselstwem od Boga.
Jakie by³o poselstwo Boga dla króla?

2
Czy dziwisz siê, dlaczego Bóg mia³ zamiar wstrzymaæ opady deszczu? Wiemy z 5 Moj¿eszowej 11, ¿e
to by³ sposób, przez który Bóg kara³ swój lud za niepos³uszeñstwo Jego S³owu.
Przeczytaj 5 Moj¿eszow¹ 11,16 i 17 i podsumuj W£ASNYMI S£OWAMI, co Bóg im powiedzia³.

Zgodnie z Bo¿ym kierownictwem Eliasz uciek³
przekraczaj¹c rzekê i ukry³ siê nad potokiem.
Jak nazywa³ siê ten potok?

Rzeka Jordan

2

1

Ten potok bêdzie dostarcza³ mu œwie¿ej wody, której potrzebowa³ do picia podczas nadchodz¹cej
suszy, ale co z jedzeniem? Bóg obieca³ daæ Eliaszowi wszystko, co bêdzie potrzebowa³.
W jaki sposób Eliasz otrzymywa³ po¿ywienie i przez kogo?
1
Ile razy w ci¹gu dnia przynosi³y mu jedzenie?
1
Ze z³otego wiersza wypisz te s³owa, które mówi¹ nam, ¿e Eliasz by³ pos³uszny Bogu.
1
Imiê Eliasz oznacza: Jahwe jest moim Bogiem.

Jahwe to imiê jedynego prawdziwego Boga
Dlaczego imiê Eliasz jest odpowiednim imieniem dla tego proroka?

2
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Lekcja 2: Eliasz –
Bo¿e zaopatrzenie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusza 6,31-34

Hebrajczyków 11,32-35

Jakuba 5,16

Z³oty wiersz

1 Królewska
17,7-24
1Królewska 17,24

Teraz kraj znalaz³ siê w okowach strasznej suszy, któr¹ zapowiedzia³ Eliasz. G³ód z pewnoœci¹
nadejdzie wkrótce. Mija³y dni i tygodnie i potok Eliasza w koñcu wyschn¹³. To Bóg skierowa³ go do
tego cichego opuszczonego miejsca i karmi³ go w cudowny sposób. Teraz wiêc Eliasz czeka³ na Bo¿e
polecenie, co ma robiæ dalej. Pan nie opuœci³ Eliasza.

1

Has³a znajdziesz w poni¿szej historii.
2

Krzy¿ówka
6
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7

Pan powiedzia³ Eliaszowi, aby poszed³ do
miasta zwanego (4) gdzie przykaza³ pewnej
(1 pionowo) aby go karmi³a. Kiedy przyszed³
do (6) miasta, w³aœnie zbiera³a drewno.
Poprosi³, aby przynios³a mu (1 poziomo) do
picia. Gdy mia³a ju¿ odejœæ, aby to przynieœæ,
poprosi³ tak¿e o kawa³ek (3).
Jakiœ czas póŸniej (5) wdowy zachorowa³
i umar³. Eliasz wzi¹³ go na górê i po³o¿y³ na
swoim (2). Wyci¹gn¹³ siê nad dzieckiem (7)
razy i modli³ siê do Boga.
8

W tych wierszach opisane s¹ dwa cuda. Pierwszy z nich jest podsumowany w poselstwie, które Pan,
Bóg Izraela da³ Eliaszowi, aby zaniós³ do tej kobiety (zobacz wiersz 14).
Jakie to by³o poselstwo?

2
W ten sposób Bóg zaopatrzy³ Eliasza, wdowê i jej syna. Da³ równie¿ Eliaszowi miejsce do
zamieszkania.
Gdzie mieszka³ Eliasz w tym czasie?
1

G C9/2

Tego pierwszego dnia, kiedy Eliasz przyszed³ do miasta, powiedzia³ tej kobiecie, aby zrobi³a coœ
ZANIM przygotuje po¿ywienie dla siebie i swojego syna.
Co ta wdowa mia³a zrobiæ najpierw?
1
Wydaje siê, ¿e by³o to ³atwe do zrobienia, dopóki g³êbiej siê nad
tym nie zastanowimy. Jeœli s³owa Eliasza nie by³yby prawdziwe,
to by³aby ona w jeszcze gorszej sytuacji ni¿ do tej pory. Robi¹c
to, o co prosi³ Eliasz, pokaza³a swoj¹ wiarê w Boga i w Eliasza,
jego proroka. Pewnego dnia jej syn zachorowa³ i w koñcu umar³.
W swoim smutku i bólu obwinia³ Eliasza za œmieræ syna. On, oczywiœcie, nie by³ winny. ale w obliczu
tragicznej œmierci ch³opca modli³ siê do Boga. Jego modlitwa sk³ada siê z dwóch czêœci.
Pierwsza czêœæ, zanim wyci¹gn¹³ siê nad dzieckiem, jest w formie pytania. Wpisz j¹ poni¿ej.

2
Druga czêœæ, po tym jak wyci¹gn¹³ siê nad dzieckiem, by³a proœb¹. Jaka to by³a proœba?
2
Ten drugi cud zosta³ dokonany w odpowiedzi na modlitwê Eliasza.
Wpisz s³owa z fragmentu do przeczytania, które mówi¹ nam, ¿e Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Eliasza.

2
W z³otym wierszu wdowa wyra¿a swoj¹ wiarê w Boga i w Jego proroka, Eliasza.
Napisz ten wiersz.

1
Bóg spe³ni³ te wielkie rzeczy, które obieca³ zarówno dla wdowy jak i dla Eliasza. Obieca³ nam ¿ycie
wieczne, gdy uwierzymy w Pana Jezusa. Z ca³¹ pewnoœci¹ Bóg zas³uguje na nasze zaufanie.
Wpisz Jego obietnicê z Jana 3,15.

1
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Lekcja 3: Eliasz –
Bo¿a moc

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jakub 24,15

Izajasz 45,21-22

Hebrajczyków 12,29

Z³oty wiersz

1 Królewska
18,1-46
Jakub 5,17 i 18

Po wielu miesi¹cach Pan powiedzia³ Eliaszowi, ¿e susza dobiega koñca i poleci³ mu, aby pokaza³ siê
znowu królowi Achabowi.
Jak d³ugo trwa³a susza? (Przeczytaj z³oty wiersz).
1
Po drodze Eliasz spotka³ Obadiasza, zarz¹dcê (ochmistrza) domu królewskiego i pobo¿nego wyznawcê
Pana. Obadiaszowi musia³o byæ trudno pogodziæ to, by byæ wiernym Panu i byæ prze³o¿onym nad
s³u¿b¹ pa³acow¹. To w³aœnie on powiedzia³ Eliaszowi, ¿e Achab wszêdzie na niego poluje .
PóŸniej tego samego dnia Eliasz spotka³ Achaba. Achab powita³ go s³owami: Czy to ty jesteœ, sprawco
nieszczêœæ w Izraelu? To nie by³a prawda. Eliasz powiedzia³ królowi, ¿e to on i jego rodzina
spowodowali problemy Izraela.
W jaki sposób - zgodnie ze s³owami Eliasza - Achab i jego rodzina sprowadzili problemy na Izrael?

2
W tym rozdziale poznamy trochê lepiej królow¹ Izebel. Ona nie tylko szerzy³a oddawanie czci
fa³szywym bogom, ale w tym czasie utrzymywa³a 850 fa³szywych proroków. A co najgorsze,
zamordowa³a wielu proroków Pana. (Zobacz wiersze 13 i 19).
W tej lekcji wymienionych jest wiele licz. Napisz, w który wierszu pojawia siê liczba i do czego
nawi¹zuje.
Liczba

Wiersz

Czego dotyczy...

4
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12
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450

5

Eliasz powiedzia³, aby król Achab zgromadzi³ ca³y lud izraelski a tak¿e wszystkich fa³szywych
proroków na Górze Karmel. Gdy wszyscy siê zebrali, Eliasz zwróci³ siê do wielkiego t³umu.
Wypisz te œmia³e s³owa z wiersza 21.

1

G C9/3

Wszyscy milczeli. Eliasz wtedy zaproponowa³ wspó³zawodnictwo pomiêdzy nim a 850 prorokami a
tak naprawdê pomiêdzy Bogiem a Baalem. Od rana do zachodu s³oñca prorocy Baala skakali wokó³
swojego o³tarza, zadawali sobie rany no¿ami i w³óczniami i wo³ali do swojego boga. Ale nie by³o
¿adnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz wyst¹pi³ naprzód. Teraz by³a jego kolej.
Odbudowa³ stary o³tarz Pana.
Opisz krótko SWOIMI S£OWAMI wszystkie przygotowania, które uczyni³ zanim siê modli³.

1
Kiedy Eliasz siê modli³, Pan objawi³ swoj¹ wielk¹ moc zsy³aj¹c ogieñ z nieba.
Co uczyni³ ogieñ Pana?

1
Kiedy ca³y lud zobaczy³ to, co siê sta³o, upadli na ziemiê na twarz.
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Zakreœl odpowiedzi na poni¿sze has³a w Rozsypance.
Pozosta³e litery czytane z lewej na praw¹ z góry do do³u N
odkryj¹ s³owa, jakie wypowiedzia³ lud. Wpisz je poni¿ej
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Rozsypanka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miasto, gdzie panowa³ wielki g³ód.
Góra, gdzie mia³ miejsce pojedynek.
Tam ponieœli œmieræ prorocy Baala.
Eliasz w³o¿y³ pomiêdzy to swoj¹ twarz.
Ma³a chmura by³a tej wielkoœci (dwa s³owa).
Achab pojecha³, a Eliasz pobieg³ do tego miasta.

O

7
1

To by³ niezapomniany dzieñ dla Izraela. Lud zobaczy³, jak g³upie by³o ich zachowanie i znowu
nawrócili siê do Pana. Czy doszed³eœ do podobnego wniosku i podporz¹dkowa³eœ szczerze ca³e swoje
¿ycie Panu?
Z³oty wiersz mówi nam, ¿e Eliasz modli³ siê ponownie.
Jaka by³a odpowiedŸ na jego drug¹ modlitwê?
1
Jaki by³ sekret modlitwy Eliasza? Nie chodzi o to, ¿e by³ jakiœ bardzo szczególnym cz³owiekiem. Chodzi
raczej o to, ¿e by³ cz³owiekiem, którego ¿ycie podoba³o siê BOGU. Modlitwy takich ludzi s¹ skuteczne
i maj¹ moc. Przeczytaj Jakuba 5,16!
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Lekcja 4: Eliasz –
Bo¿a obecnoœæ

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Izajasz 40,29-31

Hebrajczyków 13,5 i 6

Z³oty wiersz

1 Królewska
19,1-18
Jakuba 4,8

Zwyciêstwo Eliasza na Górze Karmel postawi³o go
w wielkim niebezpieczeñstwie. Kiedy bezbo¿na królowa
Izebel us³ysza³a od mê¿a, króla Achaba, co siê sta³o,
pos³a³a wiadomoœæ do proroka Eliasza.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co to by³a za wiadomoœæ.

1
Jak zareagowa³ Eliasz na t¹ wiadomoœæ?
Napisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok ka¿dego z poni¿szych stwierdzeñ.
Nie ba³ siê.
..................
Ukry³ siê znowu nad potokiem.
..................
Uda³ siê w na po³udnie Izraela do królestwa Judy.
..................
Pozostawi³ swojego s³ugê a sam poszed³ na pustyniê.
..................
Szed³ ca³y dzieñ a potem usiad³ pod drzewem.
..................
Czuwa³ nie œpi¹c przez ca³¹ noc.
..................

6

Eliasz by³ przera¿ony. Czu³, ¿e ma wszystkiego doœæ. Zrobi³ wszystko najlepiej jak móg³. Myœla³, ¿e
by³ jedynym, który sta³ po stronie Boga wœród narodu izraelskiego i co dosta³ w nagrodê? Ucieka³
przed tymi, którzy chcieli go zabiæ. Tak bardzo u¿ala³ siê nad sob¹, ¿e nawet b³aga³ Boga, aby pozwoli³
mu umrzeæ. Jak¿e by³ zniechêcony i smutny. Pan jednak nie zapomnia³ o nim.
Przeczytaj Psalm 103,13 i 14. Wpisz te wiersze poni¿ej i PODKREŒL trzy stwierdzenia, które
pokazuj¹, ¿e Pan naprawdê troszczy siê o nas.

2

To by³o prawda dla Eliasza. Pomimo tego ¿e by³ wyczerpany i przestraszony Bóg rozumia³, co czu³
i zachêca³ go.
Kogo pos³a³ Bóg do Eliasza?

1

Co darowa³ Bóg swojemu prorokowi?

1

Gdy przespa³ siê i dwukrotnie po¿ywi³ by³ gotowy, aby wyruszyæ w drogê.

G C9/ 4

U³ó¿ poni¿sze stwierdzenia we w³aœciwej kolejnoœci wstawiaj¹c numery od 1 do 5 w kratkach.
Pan przemówi³ do Eliasza z cichego ³agodnego podmuchu.
Eliasz przyszed³ do Góry Horeb (Synaj) i spêdzi³ noc w jaskini.
Eliasz podró¿owa³ przez 40 dni i 40 nocy.
By³ silny wicher a po nim trzêsienie ziemi a potem ogieñ.
5
Pan powiedzia³ Eliaszowi, aby poszed³ i stan¹³ na górze.
To co przytrafi³o siê Eliaszowi na Górze Horeb by³o bardzo szczególne, poniewa¿ Bóg przemówi³ do
niego w niezwyk³y sposób. Zrozumia³, ¿e Bóg wiedzia³ o wiele wiêcej o jego sytuacji ni¿ móg³ sobie
wyobraziæ.
Dowiedzia³ siê, jak prawdziwa jest pierwsza czêœæ z³otego wiersza.
Wpisz t¹ czêœæ wiersza poni¿ej.

1
Dzisiaj to tak¿e jest prawd¹. Jeœli my, jako grzesznicy, szukamy
Pana, znajdziemy Go a On nas nie odrzuci.
(Zobacz Jan 6,37).
Równie¿, gdy uwierzyliœmy w Pana Jezusa, musimy o tym
pamiêtaæ. W rezultacie spotkania Bogiem, Eliasz otrzyma³ nowe
si³y do wykonania nowych zadañ.
Pan pos³a³ go na pustkowie, aby namaœci³ trzech ludzi.
Kogo mia³ namaœciæ?

1.
2.
3.

3

Przy koñcu lekcji o Eliaszu widzimy, jakim wielkim cz³owiekiem by³ dla Boga. W czasach, kiedy król
Achab i królowa Izebel mieli z³y wp³yw na naród izraelski, dobry wp³yw Eliasz by³ niezwyk³y. Tak jak
my mia³ swoje s³abe strony, ale z Bo¿¹ pomoc¹ by³ mocny. TWOJE ¯YCIE mo¿e równie¿ byæ
u¿yteczne dla Boga, jeœli szczerze oddasz Mu kontrolê nad swoim ¿yciem wierz¹c z ca³ego serca, ¿e
On kocha ciê tak bardzo, ¿e da³ swojego Syna, aby sta³ siê twoim Zbawicielem i Panem.
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