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Wprowadzenie
Imię „Eliasz” znaczy „Pan jest Bogiem”. Eliasz był tiszbitą. Miasto Tiszbe znajduje się na
tym samym terenie, co potok Kerit na wschód od Jordanu, na północ od rzeki Jabbok.
(Dobrze będzie pokazać te miejsca dzieciom na mapie). Służba Eliasza trwała około 28 lat (od
924 do 896 roku p.n.e) podczas panowania królów Achaba i Achazjasza w Izraelu (i Jozafata
w Judzie). Eliasz składał świadectwo o prawdziwym i żywym Bogu szczególnie wśród ludu
izraelskiego.
Główna prawda w każdej lekcji
Kiedy będziesz uczyć tych lekcji zwróć uwagę, abyś nie pochłonął się opowiadaniem historii
tak, że przestaniesz uczyć prawd biblijnych. Spraw, aby twoim celem było nauczanie głównej
prawdy w każdej lekcji. Jest to dobry pomysł, aby na arkuszu papieru, albo na tekturze
wypisać główną prawdę i zawiesić ją na tablicy. To pomoże dzieciom w zapamiętaniu jej.
Skrócone zarysy lekcji są podane na początku każdej z nich. Określają one miejsca, gdzie
można nauczać głównej prawdy (GP) i gdzie można wprowadzić zastosowanie. „N” oznacza
zastosowanie dla dziecka niezbawionego; „Z” oznacza zastosowanie dla dziecka zbawionego.
Pomoce wizualne
Wskazane będzie przećwiczenie sposobu używania pomocy wizualnych i zmienianie scen
przed rozpoczęciem lekcji dla dzieci. Tła dla każdej sceny są dużą pomocą, ale nie są
konieczne. Lekcje te mogą być nauczane na tle otwartej Biblii, albo na czystym tle.
Dostępność nauczyciela dla dziecka
W wyniku wysłuchania tych lekcji u dzieci mogą pojawić się pytania, albo objawić potrzeby
duchowe. W jakiejś części programu daj dzieciom znać krótko i wyraźnie, że jesteś dla nich
dostępny, aby udzielić im pomocy i powiedz im, gdzie mogą cię spotkać na zakończenie
spotkania. Przedstawiamy to w trzech lekcjach tej serii lekcji.
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Przegląd lekcji
Lekcja
Zaskakująca
wiadomość od
Eliasza
1 Król. 17:1-16

Główna
prawda
Bóg jest
w stanie
czynić
wielkie
rzeczy

Walka Eliasza
przeciwko
fałszywemu bogu
1 Król. 18:12:17-46

Pan jest
jedynym,
prawdziwym
Bogiem

Ucieczka Eliasza
przed królową
Izebel
1 Król. 19:1-21

Bóg jest
cierpliwy

Eliasz i winnica
Nabota
1 Król. 21:1-26

Bóg jest
sprawiedliwy

Eliasz idzie do
nieba
2 Król. 2:1-15

Rozmowa Eliasza
z Panem Jezusem
Łuk. 9:28-36
(Mat. 17:1-8 i
Mar. 9:2-8
i także opis
przemienienia)

Bóg jest
zawsze ze
Swoimi
dziećmi

Jezus
Chrystus jest
Synem
Bożym

Zastosowanie

Wiersz pamięciowy

Dla nie zbawionych: Zaufaj
Mu, że w twoim życiu
dokona wielkiego dzieła
zbawienia

„Twoją, Panie, jest wielkość i
moc, i majestat, i sława, i
chwała, gdyż wszystko, co jest
na niebie i na ziemi, do ciebie
należy, twoim Panie, jest
królestwo i Ty jesteś wyniesiony
jako głowa nad wszystko”
(1 Kron. 29:11).

Dla zbawionych:
Kiedy jest ci trudno, polegaj
na Nim, że będzie czynił
wielkie rzeczy dla ciebie
Dla nie zbawionych: Pójdź
za Nim
Dla zbawionych:
Bądź wobec Niego zawsze
posłuszny

Dla nie zbawionych:
Nawróć się do Boga teraz,
On na ciebie czeka
Dla zbawionych:
Podziękuj Bogu za Jego
cierpliwość i poproś Go, aby
pomógł ci być cierpliwym
wobec innych
Dla nie zbawionych:
Bóg ukarze cię z powodu
twojego grzechu jeśli nie
zaufasz Chrystusowi jako
Panu i Zbawicielowi
Dla zbawionych:
Kiedy cię oszukują, zostaw
to w rękach Bożych
Dla nie zbawionych:
Zostań Bożym dzieckiem i
ten przywilej będzie twój
Dla zbawionych:
Pamiętaj, że nigdy nie jesteś
sam
Dla nie zbawionych:
Zaufaj Mu ku zbawieniu
Dla zbawionych:
Słuchaj Go i bądź Mu
posłuszny
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Powtórz
1 Kron. 29:11
albo
„Ja jestem pierwszy i Ja jestem
ostatni, a oprócz mnie nie ma
Boga”
(Izaj. 44:6b).
„Łaskawy i miłosierny jest Pan,
Nierychły do gniewu i pełen
łaski”
(Psalm 145:8).

Powtórz Psalm 145:8
albo
„[On] Jest Bogiem wiernym, bez
fałszu, Sprawiedliwy On i
prawy”
(5 Mojż. 32:5b).
„Nie porzucę cię ani cię nie
opuszczę”
(Hebr. 13:5b)

„Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny”
(Jan 3:16).

Lekcja 1
Zaskakująca wiadomość od Eliasza
Fragment Biblii dla nauczyciela
1 Król. 17:1-16
Główna prawda
Bóg jest w stanie czynić wielkie rzeczy
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Zaufaj Mu, że w twoim życiu dokona wielkiego dzieła zbawienia
Dla zbawionych: Kiedy jest ci trudno, polegaj na Nim, że będzie czynił wielkie rzeczy dla
ciebie
Wiersz pamięciowy
„Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na
niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako
głowa nad wszystko”
(1 Kron. 29:11).
Pomoce wizualne


Zestaw ilustracji: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 i 1-6.

albo



Figury EJ-1; EJ-2; EJ-3; EJ-4; EJ-5; EJ1-6; EJ-7i EJ-8.
Tła (niekoniecznie): Wewnętrzna scena pałacowa. Scena zewnętrzna. Scena nad
potokiem i dom wschodni.
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Zarys lekcji
Wstęp
Oto najbardziej nikczemny król w Izraelu!
Bieg wydarzeń
1.

Eliasz przynosi wiadomość od króla

2.

Bóg wysyła Eliasza nad potok Kerit

3.

Eliasz pije wodę z potoku

4.

Eliasz karmiony przez kruki

5.

Bóg mówi do Eliasza „Idź do Sarepty!”

6.

Eliasz jest posłuszny Bogu

7.

Eliasz spotyka wdowę

GP

GP

GPZ

Punkt kulminacyjny
Bóg dokonuje cudu, rozmnażając oliwę i mąkę

GPZ

Zakończenie
Król Achab nadal ściga Eliasza

GPN
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Lekcja
Scena 1
(Tło dowolne: scena wewnątrz pałacu)
Oto najbardziej niegodziwy król, jaki kiedykolwiek panował w Izraelu. Nazywał się król
Achab
Umieść Achaba (EJ-1) i Izebel (EJ-2).
Był on żonaty z kobieta imieniem Izebel, która pochodziła z kraju, gdzie ludzie nie oddawali
czci Panu, ale oddawali cześć bożkowi zrobionemu z kamienia, zwanemu Baalem. Achan nie
uczył Izebel o jedynym, prawdziwym Bogu. On pozwolił jej na to, aby zaprowadziła w
Izraelu. oddawanie czci Baalowi. Wielu Izraelitów odwracało się od Pana Boga i oddawało
cześć temu bożkowi z kamienia.
Czyżby Bóg pozwolił Swojemu ludowi, aby odwrócił się od Niego i zwracał się do
kamiennego bożka? Nie! Czy powie „Jaka szkoda, ze tak się wydarzyło, ale nic na to nie
jestem w stanie poradzić?” Nie! W tamtym czasie człowiek, który przemawiał w Imieniu
Boga kroczył po marmurowych schodach pałacu.
Umieść Eliasza (EJ-3).
Przyszedł wprost do samego króla i surowo oświadczył „Jako żyje Pan, Bóg Izraela, któremu
służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem!”
Kim był ten człowiek? Nazywał się Eliasz. Przybył z niewielkiej wioski położonej na
wzgórzach. Nie był rodzajem człowieka, którego moglibyśmy spodziewać się w pałacu! Ale
był posłańcem Boga. Biblia nazywa go prorokiem.
Kiedy królowi powiedział o tym, co miało się wydarzyć, opuścił pałac. Boże przesłanie było
następujące: „Nie będzie w tych latach rosy, ani deszczu, tylko na moje słowo”. To nie Eliasz
powstrzymywał deszcz, ale sam Bóg. Było to coś, co tylko Bóg jest w stanie czynić. Czy
może stało się tak, że twoja rodzina planowała wyruszyć na piknik, ale się rozpadało i nie
mogliście wyjechać? Może nawet chciałbyś powstrzymać deszcz, ale było to niemożliwe. Ale
nie jest to niemożliwe dla Boga. On jest w stanie dokonywać takich rzeczy, których nikt nie
jest w stanie robić. On stworzył deszcz, tak więc On może rozkazywać, gdzie powinno padać
i kiedy deszcz powinien przestać padać. Teraz zatrzymywał deszcz, aby ukarać tych ludzi,
którzy odwrócili się do jakiegoś bożka, który nie był przecież Bogiem! Od tej chwili w ogóle
nie było już deszczu! Oczywiście, oznaczało to, że plony ustaną i wkrótce nie będzie już
wiele żywności. Król Achab i królowa Izebel usiłowali zabić Eliasza. Jak myślisz, co się teraz
stanie z Eliaszem?
Przeznacz trochę czasu na odpowiedzi.
Tak, Bóg chronił Eliasza i powiedział mu, gdzie ma pójść, aby się ukryć: „Odejdź stąd i udaj
się na wschód, aby ukryć się nad potokiem Kerit”.
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Ale wystąpił nowy problem – co będzie Eliasz jadł i pił? Bóg miał w zamiarze posłużyć się
szczególnymi posłańcami, aby go karmili. Kim oni byli? Ptakami! Ptakami? Tak, Bóg
powiedział: „Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły”.
Scena 2
Tło dowolne: Scena zewnętrzna, potok w tle.
Eliasz natychmiast postąpił tak, jak mu rozkazał Bóg.
Umieść Eliasza (EJ-4).
Był w stanie ukryć się nad potokiem i tam pił wodę a małego strumyka. Ale wnet bardzo
zgłodniał. Frr, frr, frr – tak, był to trzepot wywołany skrzydłami ptaków.
Umieść ptaki (EJ-5).
To wielkie, czarne ptaki, kruki, przylatywały do niego. W swoich dziobach przynosiły mięso i
chleb dla Eliasza. Zwykle kruki same zjadałyby jakiekolwiek mięso, jakie napotkają. Było to
niezwykłe, że przynosiły je do niego. Działo się po prostu tak, jak zapowiedział Bóg. Bóg
dokonał jeszcze jednej wielkiej rzeczy, której nikt inny nie był w stanie dokonać! On stworzył
kruki i był w stanie powiedzieć im, co maja robić. Bóg jest w stanie takie rzeczy robić, bo
posiada więcej siły i mocy nić ktokolwiek. Czytamy w Biblii: „Twoją, Panie, jest wielkość i
moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie
należy” (1 Kron. 29:11). Bóg ma moc nad każdym i nad wszystkim, On stworzył wszystko,
także i kruki. Biblia mówi nam o wielu, wielu rzeczach, których On dokonał.
Jeśli twoje dzieci mają poznanie Biblii, poproś je, aby opowiedziały ci o niektórych tych
rzeczach.
Największym dziełem, jakiego dokonał jest zbawienie grzeszników. Wiesz o tym, że ty i ja,
wszyscy ludzie na świecie stali się wobec Boga nieposłuszni. Pomyśl o sobie. Czy nie
wykrzykiwałeś na kogoś niemiłe, raniące słowa? Może twój brat nie pozwolił ci bawić się
swoim pociągiem elektrycznym. Zezłościłeś się i krzyczałeś na niego. Powiedziałeś nawet
„Nienawidzę cię”. To nie podoba się Bogu; to jest grzech. Może twoi rodzice powiedzieli ci,
że nigdy nie wolno ci jeździć rowerem po głównej drodze. Oni o tym nie wiedzą, ale ty tam
jeździłeś; to także jest grzechem. Bóg nakazuje: „Czcij ojca swego i matkę swoją” (2 Mojż.
20:12a). Oznacza to, że kiedy jesteś nieposłuszny wobec swoich rodziców, dopuszczasz się
grzechu wobec Boga. Tak, twoje życie pełne jest grzechu. Grzech, jaki popełniliśmy, oddziela
nas od Boga, co oznacza, że nigdy nie możemy być tam, gdzie jest On. To jest ogromny
problem. Możesz próbować rozwiązać ten problem przez to, że starasz się być dobrym, przez
wypowiadanie modlitw, przez chodzenie do kościoła. Ale rzeczy te nie rozwiązują problemu
– nadal ciąży na tobie grzech, który oddala cię od Boga. Mądrzy ludzie, religijni ludzie, albo
sławni ludzie nie są w stanie pokonać takiego problemu. Ale Bóg potrafi zrobić to, czego inni
nie potrafią, żaden problem nie jest dla Niego zbyt wielki – nawet problem grzechu! On oddał
Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa na śmierć na krzyżu, aby w ten sposób ukarać Go
za grzech. Jezus Chrystus został ukarany przez Boga za grzech świata. Bóg wzbudził Go z
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martwych i ten fakt potwierdza, że śmierć Chrystusa rozwiązała ten wielki problem grzechu.
Teraz, jeśli będziesz polegać na Panu Jezusie, aby zgładził twój grzech, On tego dokona dla
ciebie i pojedna cię z Bogiem. Biblia mówi: „U Pana jest zbawienie” (Jon. 2:10). Tylko Bóg
jest w stanie zbawić – i On może dokonać tego wielkiego dzieła w twoim życiu. Jakże
wspaniały On jest – Eliasz także odkrywał tę prawdę. Każdego poranka i każdego wieczora
kruki przybywały z pożywieniem – które było nadawane przez ich Stworzyciela, Boga.
Każdego dnia Eliasz pił z małego strumyka. Każdego dnia Bóg zapewniał mu
bezpieczeństwo! Jak myślisz, jakiej lekcji uczył się wtedy Eliasz?
Daj dzieciom możliwość odpowiadać na pytania – na przykład – ze Bóg jest wszechmocny,
albo wierny, albo, że On zaopatruje.
Czas mijał. W potoku było coraz mniej wody. Wnet wyschnie całkowicie. Czy Eliasz umrze z
pragnienia? Nie, Bóg troszczył się o niego. Bóg Eliasza mógł dokonywać wielkich spraw, aby
zapewnić go, że Jego sługa nie umrze. Bóg powiedział Eliaszowi, aby udał się do miasta
Sarepty, które nie należało do Izraela. Bóg powiedział do Eliasza: „Oto nakazałem pewnej
tamtejszej wdowie, aby cię żywiła”. Eliasz wyruszył do Sarepty, wiedział, że Bóg zatroszczy
się o niego!
Wierzący chłopcze, wierząca dziewczynko, Bóg jest w stanie robić wielkie rzeczy dla Swoich
dzieci. Możesz Jemu ufać, że będzie się o ciebie troszczył, nawet w trudnych sytuacjach.
Znam dziewczynkę, która zaufała Panu Jezusowi i oczywiście, jej życie uległo zmianie. (To
jest prawdziwe zdarzenie). Jej mama chciała, aby poszła na zabawę, ale dziewczynka ta nie
była z tego powodu zadowolona. Wiedziała, że ta zabawa nie jest miejscem, gdzie Pan Jezus
chciałby, aby poszła. Ale jej mama bardzo nalegała: „Musisz pójść”. Tak więc okazała mamie
posłuszeństwo. Zgadnijcie, co się stało? Kiedy mama wiozła ja na miejsce, jej samochód
złapał nie jedną, ale dwie gumy! Nigdy nie dojechały nam miejsce zabawy – Bóg zrobił
wielką rzecz dla tej wierzącej dziewczynki. Pamiętaj, kiedy masz problem, albo jakąś
trudność, nie są one za trudne dla Boga. Zaufaj Mu, że On je rozwiąże – On może dokonywać
wielkich rzeczy dla ciebie, podobnie jak to robił w przypadku Eliasza.
Usuń wszystkie ilustracje.
Scena 3
Tło dowolne: Scena zewnętrzna, dom w stylu wschodnim w tle.
Była to długa i uciążliwa podróż do Sarepty, około 160 kilometrów.
Umieść Eliasza (EJ-3).
Eliasz musiał iść pieszo, musiał przemieszczać się ostrożnie, bo król nadal polował na niego.
Ale Bóg zapewniał mu bezpieczeństwo. Kiedy prorok dotarł do bram miasta, zobaczył
kobietę zbierająca patyki na opał.
Umieść wdowę (EJ-6) i jej syna (EJ-7).
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Zagadnął ją - „Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił”. Kobieta wyruszyła i
wyraziła zgodę. Zanim odeszła dodał - „Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba”.
Kobieta odpowiedziała – „Jako żyje Pan, Bóg twój, ze nie mam nic upieczonego, a tylko
garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem
pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba pomrzemy”.
Eliasz odrzekł – „Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego
mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak
mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do
dnia , kiedy Pan spuści deszcz na ziemię”.
Usuń wszystkie ilustracje.
Wdowa upiekła chleba. Oddała trochę Eliaszowi, a trochę przeznaczyła dla swojego syna i dla
siebie.
Umieść Eliasza razem z wdową i jej synem (EJ-8).
Wnet chleb się skończył i usiała napiec go więcej. Ale czy wystarczy mąki i oliwy? Czy
możesz sobie wyobrazić sytuację, kiedy zbliżała do dzbana i ostrożnie nim potrząsał? Tak, nie
wyglądało na to, że był pusty! Odlewała z niego trochę oliwy. Zaglądała do dzbana i nadal
było dość mąki, aby przygotować więcej chleba. Jakiż cud! Kiedy powracała, nadal była
wystarczająca ilość oliwy i mąki.! Dlaczego tak się działo? To było coś, co tylko Bóg mógł
sprawić i robił tak, aby okazać troskę o Eliasza, wdowę i jej syna. Bóg nadal dokonuje
wielkich rzeczy, aby troszczyć się o Swoje dzieci. Jeśli miłujesz Pana Jezusa Chrystusa,
pamiętaj, że Bóg jest taki sam dzisiaj. Być może, nie robi dokładnie takich samych rzeczy dla
ciebie, jak to czynił w przypadku Eliasza, ale On jest w stanie dokonywać także wielkich
rzeczy dla ciebie. Czy masz jakiś problem, który wydaje się nie do pokonania? Powiedz o tym
Bogu. Kiedy znajdujesz się w niebezpieczeństwie, ufaj Bogu, że zachowa cię bezpiecznie.
Być może, jesteś jedynym chrześcijaninem w swojej rodzinie i pragniesz, aby twoja mama i
twój tata oraz bracia także przyszli do poznania Pana Jezusa. Proś Boga o dokonanie wielkich
rzeczy. Może nie zrobi to tak dokładnie, jak Go prosisz. Może nie dokona tego natychmiast.
Ale On nadal jest Wszechmogącym Bogiem, który jest w stanie dokonywać rzeczy, których
nikt inny nie potrafi. „U Boga wszystko jest możliwe” (Mat. 19:26). To dlatego Eliasz był
bezpieczny i odczuwał, że Bóg się o niego troszczy.
Ale, co działo się z Achabem? Jeśliby stało się według jego zamiaru, wszystko wyglądałoby
inaczej. Nadal nie uznał, że to Pan Bóg jest Tym, którzy zsyła deszcz i go zatrzymuje. Król,
królowa i ich lud nadal chodzili swoimi grzesznymi drogami mimo tych wszystkich wielkich
rzeczy, których dokonywał Bóg. Dzisiaj słyszeliście trochę o tych rzeczach. Czy pamiętasz,
jakie jest największe dzieło, którego dokonał Bóg?
Niech dzieci odpowiedzą.
„U Pana jest wybawienie” (Jon. 2:10). Wybawienie chłopca, lub dziewczynki z grzechu jest
czymś, co tylko Bóg jest w stanie uczynić. Czy Bóg zbawił cię od twojego grzechu? Jeśli
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nigdy nie zaufałeś Panu Jezusowi, aby pojednał cię z Bogiem, proszę, nie myśl, że jesteś w
stanie zrobić to dla siebie sam. Musisz zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Zrób to dzisiaj. W
swoim sercu powiedz Mu, że żałujesz że dopuszczałeś się złą, podziękuj Panu Jezusowi, że
został ukarany za twój grzech, poproś Go, aby cię wybawił z twojego grzechu. Jeśli to teraz
uczynisz, w tym momencie, Bóg usprawiedliwi cię przed Sobą. Jakież to jest wspaniałe!
Tylko Bóg jest w stanie dokonywać coś takiego i On może to uczynić dla ciebie, gdyż Bóg
jest w stanie dokonywać wielkich rzeczy.
Pytania powtórkowe
1. Jak nazywał się bezbożny król i jak nazywała się bezbożna królowa, których Bóg
ostrzegał przez Eliasza? (Achab i Izebel).
2. Dlaczego Bóg powstrzymał deszcz na okres trzech i pół roku? (Dlatego, bo Izraelici
odwracali się od prawdziwego Boga i oddawali cześć Baalowi).
3. Jak Bóg spowodował na samym początku, że Eliasz miał co jeść i pić? (Bóg polecił
mu, aby udał się nad potok Kerit i nakazał krukom, aby go tam karmiły).
4. Na czym polega największe dzieło, którego dokonuje Bóg? (Bóg zbawia
grzeszników).
5. Kogo Bóg przygotował, aby zatroszczył się o Eliasza, kiedy wysechł potok? (Wdowę
z Sarepty).
6. Co, jako chrześcijanie powinniśmy robić, kiedy znajdziemy się w bardzo trudnej
sytuacji, jak na przykład, ta dziewczynka, którą zaproszono na dyskotekę?
(Powinniśmy Bogu zaufać i okazać wobec Niego posłuszeństwo).
7. Co robiła kobieta, kiedy Eliasz dotarł do bramy miasta, kiedy Bóg powiedział, że ma
do niej przemówić? (Zbierała drewno na opał, aby przyrządzić ostatni posiłek).
8. Co zostało kobiecie do zjedzenia? (Garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w dzbanie).
9. Na czym polegała obietnica Boga przekazana kobiecie, jeśli będzie karmić Eliasza?
(Mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan
spuści deszcz na ziemię”).
10. Jak brzmi wiersz pamięciowy, którego uczyliśmy się, a który pomaga nam w
zapamiętaniu o tym, jak wielki jest nasz Bóg? (Powiedz wiersz z 1 Kron. 29:11 z
pamięci – „Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż
wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i
Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko”).
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Lekcja 2
Walka Eliasza przeciwko fałszywemu bogu
Fragment Biblii dla nauczyciela
1 Król. 18:1-2:17-46
Główna prawda
Pan jest jedynym, prawdziwym Bogiem
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Pójdź za Nim
Dla zbawionych: Bądź wobec Niego zawsze posłuszny
Wiersz pamięciowy
Powtórz
1 Kron. 29:11
albo
„Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga” (Izaj. 44:6b).
Pomoce wizualne


Zestaw ilustracji: 1-6; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5 i 2-6.

Albo




Figury EJ-1; EJ-3; EJ-8; EJ-9; EJ-10; EJ111; EJ-11a; EJ-11b; EJ-12 i EJ-13).
Tła (niekoniecznie): Wewnętrzna scena pałacowa. Scena zewnętrzna. Scena nad
potokiem i dom wschodni.
Mała chmura z filcu
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Zarys lekcji
Wstęp
„Gdzie on może być?”

GP

Bieg wydarzeń
1.

Eliasz opuszcza Sareptę na rozkaz króla

GPN

2.

Spotkanie Eliasza z Achabem

3.

Eliasz wydaje wyzwanie królowi, „kapłanom” i ludowi na Karmelu

4.

Eliasz ogłasza – „Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim!”

GPN

5.

Eliasz nadal przemawia i podaje wskazówki

GPZ

6.

Kapłani Baala wzywają swojego boga

7.

Brak odpowiedzi

8.

Eliasz przygotowuje ołtarz i modli się

9.

Ogień spada nagle

GP

Punkt kulminacyjny
10.

Lud woła „Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem!”

11.

Eliasz zabija proroków Baala

12.

Eliasz modli się o deszcz

GPN

Zakończenie
Pojawia się małą chmurka
Pada deszcz

GPZ, GPN
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Lekcja
Scena 1
Tło dowolne: Scena zewnętrzna, dom w stylu wschodnim w tle.
„Gdzie on może być?”
Czas mijał, a ludzie, których Achab wysłał na poszukiwanie Eliasza, nie potrafili go znaleźć.
Król wysłał ich do wszystkich możliwych kryjówek, ale Eliasza nie było nigdzie. Gdzie on
był? Czy pamiętasz? Tak, znajdował się w Sarepcie, przebywał u wdowy i jej syna.
Umieść Eliasza w towarzystwie wdowy i jej syna (EJ-8).
Minęły trzy lata, a oni jedli dzień po dniu chleb sporządzony z mąki i oliwy, które się nie
wyczerpywały, Przez ten cały czas Bóg czuwał nad tym, aby nie został odnaleziony.
Ziemia stawała się sucha i popę kana. Nie było już zielonej trawy. Wszystkie strumienie
wyschły i brakowało wody dla bydła. Bydło padało. Nawet ludzie byli spragnieni i
wygłodzeni. A bezbożny, nierozsądny król przypuszczał, że gdyby udało mu się odnaleźć
Eliasza i go zabić, to wszystko stałoby się normalne. Ale Achab był w błędzie – to Pan Bóg
Tym, który powstrzymał deszcz. Biblia mówi nam, że On jest Tym, który ustanowił deszcz i
On sprawuje nad nim władzę. On stworzył słońce, księżyc, kwiaty, drzewa, morza, wiatr,
wszystko i to On sprawuje władzę nad tym wszystkim. Dawno temu ludzie uważali, że jakiś
bóg roztacza opiekę nad morzem, inny zapewnia zbiory, a jeszcze inny troszczy się o rodziny.
Nawet dzisiaj żyją ludzie, którzy uważają, istnieje wiele bogów. A Biblia mówi nam, że jest
tylko jeden Bóg, Ten, o którym czytamy w Biblii. On mówi „Ja jestem pierwszy i Ja jestem
ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga” (Izaj. 44:6). Król Achab powinien wiedzieć o tym, ale
podobnie, jak wielu ludzi w Izraelu, wierzył w boga fałszywego, Baala. Nienawidził
człowieka, który przemawiał w imieniu jedynego, prawdziwego Boga. Szukał go, aby go
zgładzić.
W ciszy domu w Sarepcie Pan przemówił do Eliasza – „Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę
spuścić na ziemię deszcz.”
Usuń wszystkie ilustracje.
Scena 2
Tło dowolne: Scena zewnętrzna.
Tak więc Eliasz udał się do ziemi izraelskiej. Czyż nie było to bardzo niebezpieczne? Tak!
Ale Eliasz wiedział, że Pan jest jedynym Bogiem, że jest On Bogiem ponad wszystkim. Eliasz
wiedział, że Bóg posiada wszelkie prawo, aby mówić mi, co powinien robić. Eliasz wiedział o
tym, ponieważ Pan jest Tym jedynym Bogiem, Bogiem Wszechmogącym, i Jemu musiał być
posłuszny. Oczywiście, że wiedział także o tym, że ten Bóg, ten jedyny Bóg o niego się
zatroszczy!
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Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, ty i ja, musimy także o tym pamiętać. Bóg jest
jedynym Bogiem, jest nad wszystkim. On jest bardzo wielki, a my niewielcy. Musimy być
posłuszni Jemu, kiedy mówi nam, abyśmy coś zrobili. Nie wolno nam wykręcać się
wymówkami. Bóg mówi nam, abyśmy pomagali ludziom w potrzebie, tak więc, jeśli w twojej
klasie jest ktoś nieśmiały, możesz zaprzyjaźnić się z nim i bawić się z nim. Bóg nakazuje ci
być rodzicom posłusznym, więc nie udawaj, że nie słyszysz, kiedy mam mówi ci, abyś
wyłączył telewizor. Pan, jedyny Bóg, mówi do ciebie „Nie pożądaj” (2 Mojż. 20:17). Jeśli
więc zazdrościsz jakiejś zabawki, powiedz Bogu o swoich zazdrosnych myślach, poproś o
przebaczenie i o pomoc, abyś więcej już takich zazdrosnych myśli nie miał. Musisz być
wobec Niego posłuszny tak, jak to zrobił Eliasz.
Poszedł na spotkanie króla Achaba.
Umieść Eliasza (EJ-3) i Achaba (EJ-1).
Jak tylko Achab ujrzał Eliasza, zadał pytanie – „Czy to ty jesteś, sprawco nieszczęść w
Izraelu?”
Eliasz nie przeląkł się króla. Stanowczo odrzekł – „Nie ja sprowadziłem nieszczęście na
Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś
za Baalami. Poślij teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych
czterystu pięćdziesięciu proroków Baala i czterystu proroków Aszery, którzy jadają u stołu
Izebel”. (Aszerę uważano za boginię).
Bezbożny król postąpił tak, jak mu powiedział Eliasz. Król nie podjął próby zabicia Eliasza.
Posłuchał raczej poleceń proroka. Dlaczego? Dlatego, bo Bóg jest Panem nad wszystkim. On
jest jedynym Bogiem, który istnieje. W celu zrealizowania Swoich planów On nawet jest w
stanie posługiwać się ludźmi bezbożnymi!
Usuń wszystkie ilustracje.
Scena 3
Tło dowolne: Scena górska.
Wciąż wyżej i wyżej wspinał się w górę samotny prorok.
Umieść Eliasza (EJ-3).
W górę podążali także prorocy fałszywych bogów – były ich setki.
W górę podążał król Achab.
Umieść Achaba (EJ-1).
Co takiego miało wydarzyć się na górze Karmel tego dnia? Miał tam odbyć się pojedynek,
który miał rozstrzygnąć, kto naprawdę jest Bogiem prawdziwym, Baal, czy Pan, Bóg Eliasza.
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Eliasz odważnie stanął przed ludem i zawołał – „Jak długo jeszcze będziecie kuleć na obie
strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” Nikt nie wyrzekł
ani słowa. Może dlatego, że zdawali sobie sprawę z tego, że odwrócili się od Pana Boga i
poszli za Baalem, nie mieli teraz już żadnej wymówki. Bóg mówi do każdego z nas tutaj
„Jeśli Pan jest Bogiem, idź za Nim!’ On jest jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem. On jest
Panem wszystkiego. On powinien zajmować pierwsze miejsce w twoim życiu. Czy ty nie
zżyjesz dla siebie, zamiast dla Boga? Tak naprawdę, nie chcesz podzielić się kawałkiem
czekolady ze swoim przyjacielem. Dąsasz się, kiedy twoja mama nie pozwala ci na robienie
tego, co ty chcesz robić. Wykłócasz się, aby nie pójść spać – chcesz bawić się do późna.
Jesteś osobą, która lubi postawić na swoim. To jest nieposłuszeństwo wobec Boga, to jest
grzech, ponieważ Jego przykazanie polega na tym, że On ma być na pierwszym miejscu w
twoim życiu. Jesteś bardzo nierozważny. Pan jest Bogiem – naśladuj Go. Co to znaczy
naśladować Boga? Po pierwsze znaczy to, że zostałeś przed Nim pojednany – cały twój
grzech został zgładzony. Jezus Chrystus jest w stanie usprawiedliwić cię przed Bogiem,
ponieważ On umarł „dla zgładzenia grzechu, przez ofiarowanie samego siebie” (Hebr. 9:26b).
Naśladowanie Boga oznacza, że odwracasz się od rzeczy, o których wiesz, że Bogu nie
podobają się i polegasz na Jezusie Chrystusie, aby pojednał cię przed Bogiem. Następnie, z
Bożą pomocą, każdego dnia usiłujesz żyć tak, aby podobać się Jemu. Od tego momentu Bóg
w twoim życiu będzie na pierwszym miejscu. Bóg mówi „Jeżeli Pan jest Bogiem, naśladujcie
Go!” Czy jesteś do tych ludzi podobny? Ty także możesz pozostać bez słowa. Nie
naśladowałeś Boga, wstyd ci za to, tak samo jak tamtym.
Eliasz mówił nadal „Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest
czterystu pięćdziesięciu”. Nie wyglądało to na równy pojedynek, prawda? Na czym polegała
różnica?
Pozwól dzieciom na odpowiedzi.
Tak, Bóg był z Eliaszem. To było lepiej niż mieć za sobą tysiąc ludzi!
Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będzie
ci się wydawać, że w swojej rodzinie, albo w swojej klasie jesteś jedyny, lub jedyna, który,
lub która jest posłuszna Bogu. Ten jeden prawdziwy Bóg jest z tobą, i to jest dla ciebie coś
najlepszego. Czy jesteś w stanie pomyśleć, jak taka myśl jest w stanie ci pomóc?
Pozwól dzieciom na odpowiedzi.
Możesz posłużyć się następującymi przykładami:




W przedstawieniu, w którym bierze udział twoja klasa, występują brzydkie słowa. Ty
tych słów nie chcesz powiadać. Nikt jednak na to nie zwraca uwagi. Pójdziesz do
nauczyciela i mówisz mu, że raczej takich słów wypowiadać nie będziesz.
Twoi bracia chcą, abyś staruszce w sąsiedztwie razem z nimi spłatał brzydkiego figla.
Z rodzeństwa jesteś najmłodszy i masz obawy, czy należy odmówić.

Jeżeli jesteś chrześcijaninem, ten jedyny, prawdziwy i żywy Bóg będzie z tobą tak samo,
jak był z Eliaszem.
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Prorok Boży teraz udzielał poleceń. „Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go,
i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają” – powiedział wyznawcom Baala. „Ja
również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę”.
Umieść proroków (EJ-9).
„Potem wzywajcie imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg,
który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem”. Lud odpowiedział „Dobrze, niech tak
będzie!”
Prorocy Baala wzięli cielca i przygotowali go na ofiarę. Towarzyszyło temu wiele ekscytacji.
Zaczęli prosić Baala, aby zesłał ogień. „O Baalu, wysłuchaj nas!” – wołali. Nie działo się nic.
Biegali wokół ołtarza, zadawali sobie rany nożami. Wołali i zawodzili „O Baalu, wysłuchaj
nas!’ Ale nie było żadnej odpowiedzi, ogień się nie pojawiał! Trwało to od poranku do
południa. Eliasz zaczął z nich szydzić: „Wołajcie głośniej! Może teraz właśnie Baal
rozmawia, albo udał się w drogę, albo może śpi. Musicie go obudzić”. Prorocy Baala wołali
jeszcze głośniej i zadawali sobie rany. Lecz do wieczora odpowiedzi nie było. Dlaczego nie
było? Baal był tylko bożkiem zrobionym z kamienia. On nie był żywym Bogiem. On nie
potrafił słyszeć. Dobrze jest pamiętać o tym, że Bóg, o którym czytamy w Biblii jest jedynym
prawdziwym Bogiem. Może słyszysz o innych bogach w szkole, może czytasz na ich temat.
Pamiętaj o tym, co mówi Bóg „Oprócz mnie nie ma Boga” (Izaj. 44:5). To dlatego ogień się
nie pojawił.
Wieczorem Eliasz powiedział „Przystąpcie do mnie”. Cały lud podszedł tak blisko, jak to
było możliwe.
Przesuń Izraelitów (EJ-10) na środek. Umieść ołtarz Eliasza (EJ-11 – przetnij wzdłuż linii
perforowanej, tak później umieścić tam rów i ogień).
Wziął dwanaście kamieni i zbudował ołtarz Pana, który został zniszczony i wykopał dookoła
ołtarza rów.
Następnie równo poukładał drwa, pociął ofiarę na kawałki i położył ją na drwach.
„Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie ją do rowu, na ofiarę całopalną i na drwa”. Kiedy
tak zrobili, powiedział „Powtórzcie to jeszcze raz”. Potem jeszcze raz powiedział „Uczyńcie
to po raz trzeci”. Woda spływała z ołtarza i napełniała rów.
Umieść rów (z EJ-11a) z dołu ołtarza.
Eliasz wystąpił naprzód i modlił się „Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś
okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem
to wszystko. Odezwij się Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś
Bogiem prawdziwym i że ty odmienisz ich serca” (1 Król. 18:36b-37.
Nagle, ogień Boży przypadł na ołtarz.
Umieść ogień (EJ-11b)
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Spalił cielca, drwa, kamienie. Ogień był tak mocny, że woda w rowie wygotowała się!
Lud padł na twarz i zawołał „Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem!” Nie potrafili wypowiedzieć
czegokolwiek innego! Bóg zwyciężył w tym wielkim pojedynku. Pokazał, że tylko On jest
jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem. Czy zacząłeś już za Nim kroczyć? Czy pamiętasz,
kiedy zacząłeś Go naśladować?
Pozwól dzieciom powtórzyć to, czego się nauczyły wcześniej.
Musisz zaufać Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który umarł za grzech, aby pojednać
cię z Bogiem. Następnie, rozpoczniesz żyć tak, aby podobać się Bogu. Bóg pomoże ci, abyś
tak zrobił. On będzie ci pomagał, abyś okazywał Mu posłuszeństwo. Bóg chce, abyś zaczął
Go naśladować już dziś. Jeśli jesteś niepewny, jak możesz zaufać Chrystusowi i rozpocząć
naśladowanie Jego, możesz przyjść do mnie po spotkaniu (wyznacz miejsce, gdzie dzieci
powinny przyjść). Będę szczęśliwy, że będę mógł pokazać ci na podstawie Biblii, jak możesz
zostać pojednany z Bogiem i jak możesz rozpocząć naśladowanie Go. Jest to rzecz bardzo
ważna, abyś naśladował Go – podobnie jak to było z tamtymi ludźmi.
Eliasz powiedział ludowi „Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie!”
Wyłapali więc wszystkich proroków i Eliasz ich pozabijał.
Eliasz potem zwrócił się do króla Achaba i powiedział „Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać
szum ulewnego deszczu”.
Usuń wszystkie ilustracje.
Scena 4
Tło dowolne: Scena górska.
Prorok Boży wspiął się na górę Karmel, przykucnął do ziemi i ukrył głowę między kolanami.
Umieść Eliasza (EJ-12).
Modlił się. Następnie odezwał się do swojego sługi „Nuże! Wstąp wyżej i spójrz w stronę
morza!” Sługa podszedł wyżej i spojrzał w kierunku morza.
Umieść sługę (EJ-13).
„Nie ma nic” - odparł.
Jeszcze sześć razy Eliasz powtarzał „Idź jeszcze raz!”
Za siódmym razem sługa doniósł „Oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z
morza”.
Teraz możesz umieścić chmurkę.
Eliasz rozkazał słudze „Idź i powiedz Achabowi – zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie
zaskoczyła”.
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Zanim sługa był w stanie powrócić, niebo zrobiło się czarne, zadął wiatr i zaczął padać
ulewny deszcz. Kto go zesłał? Bóg! To ten jedyny, prawdziwy Bóg, który jest Bogiem ponad
wszystkim. Nic nie wymyka się spod Jego władzy.
Nie ma żadnego innego, prawdziwego, żywego Boga. Wierzący chłopcze i wierząca
dziewczynko, pamiętaj o tym. On jedynie jest Bogiem i to dlatego masz wobec Niego być
posłuszny. Nawet, kiedy nikt tak nie postępuje, pamiętaj, że On jest z tobą i to jest lepsze niż
gdyby całą klasa miała iść za tobą.
Czy wiesz, że już jesteś chrześcijaninem? Eliasz do ludu powiedział „Jak długo będziecie
kuleć na dwie strony?” Bóg nie chce, abyś czekał. On chce, abyś Go naśladował już teraz.
Czy chcesz odwrócić się od złych rzeczy, które Jemu się nie podobają? Czy będziesz polegał
na Panu Jezusie, aby pojednał cię przed Bogiem. Możesz do Niego powiedzieć, w swoim
sercu, gdzie, gdzie teraz siedzisz „Panie Jezu, jestem zły i grzeszny. Przepraszam. Dziękuję,
że zostałeś ukarany za te wszystkie złe rzeczy, których się dopuściłem. Proszę, zabierz mi mój
grzech i pojednaj mnie z Bogiem. Od teraz chce naśladować ciebie”.
Pytania powtórkowe
1. Jak nazywało się miasto, do którego Bóg wysłał Eliasza, aby mógł ukryć się Przed
Achabem i Izebel? (Sarepta).
2. Jak nazywał się fałszywy bóg, któremu wielu Izraelitów oddawało cześć? (Baal).
3. Dlaczego mamy zaufać tylko temu Bogu, o którym mówi nam Biblia i dlaczego mamy
wobec Niego okazywać posłuszeństwo? (On jest jedynym, prawdziwym Bogiem).
4. Jak nazywała się góra, na której Eliasz spotkał się z fałszywymi prorokami i tam
złożył swoja ofiarę? (Góra Karmel).
5. Co Eliasz powiedział Izraelitom, kiedy uświadomią sobie, że Pan jest jedynym,
prawdziwym Bogiem? (Powiedział im, że mają Mu służyć).
6. Ilu fałszywych proroków musiał pokonać Eliasz na górze Karmel? (Ośmiuset
pięćdziesięciu).
7. Kto nam pomaga, kiedy w Jego oczach robimy to, co właściwe? (Bóg).
8. Co trzeba zrobić, aby rozpocząć naśladowanie Boga? (Trzeba odwrócić się od grzechu
i zaufać Panu Jezusowi).
9. Jak na górze Karmel pokazał Bóg, że jest jedynym, prawdziwym Bogiem? (Spuścił
ogień i spalił ofiarę Eliasza wraz z ołtarzem).
10. Ile razy musiał sługa iść i patrzeć w kierunku morza, aby ujrzeć Bożą odpowiedź na
modlitwę Eliasza? (Siedem razy).
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Lekcja 3
Ucieczka Eliasza przed królową Izebel
Fragment Biblii dla nauczyciela
1 Król. 19:1-21
Główna prawda
Bóg jest cierpliwy
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Nawróć się do Boga teraz, On na ciebie czeka
Dla zbawionych: Podziękuj Bogu za Jego cierpliwość i poproś Go, aby pomógł ci być
cierpliwym wobec innych
Wiersz pamięciowy
„Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski” (Psalm 145:8).
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5 i 3-6.

Albo
•

Figury EJ-2; EJ-3; EJ-4; EJ-14; EJ-15; EJ-16; EJ-17; EJ-18; EJ-19; EJ-20 i EJ-21).

•
Tła (niekoniecznie): Wewnętrzna scena pałacowa. Scena zewnętrzna. Krzak jałowca i
jaskinia w tle.
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Zarys lekcji
Wstęp
„Czy czasem jako chrześcijanin nie czujesz, że się poddajesz?”
Bieg wydarzeń
1.

Eliasz podejmuje ucieczkę

2.

Eliasz kładzie się pod drzewem i prosi o śmierć

3.

Przychodzi anioł i mówi: „Wstań im jedz!”

4.

Eliasz je, śpi i znów je

5.

Eliasz wyrusza na górę Choreb

6.

Bóg pyta: „Co tu robisz?”

7.

Eliasz odpowiada: „Pozostałem tylko ja sam”.

8.

Bóg mówi: „Wyjdź i stań na górze przed Panem!”

9.

Wiatr, trzęsienie ziemi, ogień

GP

GPZ

GPZ

Punkt kulminacyjny
10.

Cichy, łagodny powiew – Bóg mówi do Eliasza

GPN

11.

Bóg poucza Eliasza: „Idź, udaj się w drogę powrotną”.

GPZ

Zakończenie
Eliasz okazuje posłuszeństwo wobec Boga

GPZ, GPN
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Lekcja
Scena 1
Tło (niekoniecznie): Wewnętrzna scena pałacowa.
Czy czasem jako chrześcijanin nie czujesz, że się poddajesz? Być może powiedziałeś nawet
Bogu „Panie, Nie potrafię iść dalej. Człowiek ten sprawia, że jest mi w życiu tak trudno,
ponieważ jestem chrześcijaninem. Nie warto, składać świadectwo o Tobie”. Wszyscy wielcy
mężowie Boży i kobiety Boże przezywali okresy zniechęcenia.
Eliasz także w pewnym momencie był bardzo zniechęcony, kiedy królowa Izebel wysłała
swojego sługę ze straszliwą wiadomością: „Jutro o tym czasie będziesz zabity”.
Umieść Izebel (EJ-2) i sługę (EJ-14).
Król Achab opowiedział jej o wszystkim, co wydarzyło się na górze Karmel. To dlatego,
pełna nienawiści Izebel, postanowiła Eliasza zabić. Nie wiedziała o tym, ze nie była w stanie
zrobić mu nic złego, gdyby Bóg na to nie zezwolił. Wygląda na to, że Eliasz też o tym
zapomniał, ponieważ, kiedy usłyszał tę wiadomość, przestraszył się i uciekał, aby zachować
swoje życie.
Usuń wszystkie ilustracje. Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna. Umieść Eliasza (EJ-15).
W wielkim pośpiechu Eliasz opuścił miasto i udał się na południe, do ziemi judzkiej.
Następnie, wciąż przerażony, pospieszył na pustynię. Zatrzymał się tam, bo nie mógł już iść
dalej. Był bardzo zmęczony. Pojedynek na górze Karmel pochłonął wiele jego energii, a teraz
jeszcze ta długa podróż. Był bardzo, bardzo zniechęcony. Miał nadzieję, że ludzie nawrócą
się do Pana Boga, ale czy było to możliwe, kiedy krajem rządziła królowa Izebel? To
wszystko, co dotąd robił, wydawało mu się bezużyteczne. Biedny Eliasz usiadł pod krzakiem
jałowca. Czuł się opuszczony, zniechęcony i tak zmęczony, że wydawało mu się, iż jego
życie jest pozbawione sensu. „Panie, weź życie moje!” – prosił.
Jak Bóg postąpi z Eliaszem? Czy powie- „Eliaszu, już więcej nie jesteś moim sługą, gdyż
uciekłeś przed Izebel?” Nie! Bóg rozumiał, jak bardzo zmęczony i zniechęcony był Eliasz.
Okazał mu wiele cierpliwości. Co znaczy słowo „cierpliwość?” Znaczy tyle, że chociaż Bóg
miał prawo pogniewać się na Eliasza, to jednak tak nie postąpił. Wciąż był dla niego
uprzejmy. Może w twojej klasie jest chłopiec, który nie bardzo pojmuje matematykę.
Pomagasz mu, a on ciągle przychodzi i ciągle o coś pyta. Jeśli jesteś cierpliwy wobec niego,
co powinieneś zrobić? Tak, powinieneś mu nadal pomagać. A, jeśli jesteś niecierpliwy, jak
postąpisz? Być może powiesz mu „Odejdź, nie będę ci już dłużej pomagał”. Pamiętaj o tym,
że Bóg jest cierpliwy. Biblia mówi nam, że to jest „Bóg, który jest źródłem cierpliwości”
(Rzym. 15:5). To właśnie dlatego Bóg nie odwrócił się od swojego sługi Eliasza wtedy, kiedy
się poddał i uciekał.
Usuń Eliasza (EJ-15).
Scena 2
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Tła (niekoniecznie): Scena zewnętrzna z krzakiem jałowca w tle. Krzaki jałowca były
niewielkie w krajach pustynnych przedstawianych przez Biblię).
Kiedy Eliasz położył się pod krzakiem jałowca, twardo zasnął.
Umieść Eliasza (EJ-16).
Ale Bóg z łagodnością troszczył się o Eliasza i dlatego posłał anioła.
Umieść anioła (EJ-18).
Anioł dotknął pogrążonego we śnie proroka i powiedział mu: „Wstań i jedz!”
Zamień Eliasza (EJ-16) na ilustrację EJ-17.
Eliasz przebudził się i rozglądnął się dookoła. Obok niego leżał upieczony placek na ogniu i
dzban wody.
Umieść posiłek (EJ-19).
Eliaszowi bardzo posiłek smakował, gdyż był głodny i spragniony po swojej długiej podróży.
Kiedy spożył posiłek, położył się i znów twardo zasnął!
Jakiś czas potem anioł Pana obudził go znów i kazał mu się posilić. Jak bardzo Bóg miłował i
opiekował się Swoim sługą. Nie powiedział mu „Eliaszu, jakże niemądry ty jesteś, że uciekłeś
przed królową Izebel, nie podobasz mi się”. Miał prawo by tak powiedzieć, ale tak nie zrobił.
Dał raczej Eliaszowi to, czego akurat potrzebował: odpoczynku i posiłku. Tak właśnie Bóg
postępuje wobec Swoich dzieci. Jeśli jesteś chrześcijaninem, pamiętaj, że Bóg nie odwraca
się od ciebie, kiedy znajdujesz się „w dolinie”. Kiedy zawiedziesz Go, przykładowo,
zdenerwujesz się na swojego młodszego brata, to On nie mówi: „Wszystko między nami
skończone”. On działa w twoim życiu tak, abyś coraz bardziej się stawał podobny do Pana
Jezusa. Może to trwać długo, ale On nie poddaje się. On także nie poddał się w przypadku
Eliasza.
Usuń wszystkie ilustracje.
Scena 3
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna z jaskinią w tle.
Umieść Eliasza (EJ-3).
Prorok poczuł się o wiele lepiej, kiedy się wyspał i sobie pojadł. Powinien teraz zapytać
Boga, co ma robić, ale nie zrobił tego. Podróżował na południe przez czterdzieści dni i
czterdzieści nocy.
Zamień Eliasza (EJ-3) na figurę EF-4.
Zmierzał na górę Choreb , gdzie kiedyś Bóg przemawiał do Mojżesza i dał mu Dziesięcioro
Przykazań oraz plan Namiotu Przymierza. Eliasz bardzo potrzebował rozmowy z Bogiem.
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Wreszcie dotarł na górę Choreb, górę Bożą. Wszedł do jaskini i spędził tam noc. Tam Bóg
przemówił do niego „Co tu robisz, Eliaszu?”
„Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili
przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem
tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać” - odpowiedział Eliasz.
Pan odrzekł „Wyjdź i stań na górze przed Panem”.
Jeszcze raz Bóg okazał cierpliwość wobec Eliasza. Nie powiedział mu nawet, jak wielkiego
błędu się dopuścił. Chciał Eliaszowi pokazać coś o Sobie Samym. Tego właśnie potrzebował
prorok. Zbyt wiele myślał o swoich własnych problemach. Jakże jestem szczęśliwy, ze Bóg
nas miłuje, rozumie i jest wobec nas cierpliwy. Nie przerywa Swojego dzieła w Swoich
dzieciach. Nie poddaje się zniecierpliwieniu. Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, nie
zapominaj dziękować Mu za to, że On jest taki dobry. Może powinieneś przyjść do Niego i
powiedzieć Mu, jak bardzo jest ci przykro z powodu jakiegoś grzechu. Wydaje się, że
przychodzisz do Niego ciągle na nowo z tym samym swoim grzechem. On nie mówi „To jest
ostatni raz, kiedy okazuję ci wybaczenie”. Biblia mówi, że On jest „nierychły do gniewu i
pełen łaski” (Psalm 145;8). Czyż nie chcesz Mu podziękować Mu za to, że jest tak cierpliwy?
Tak Bóg przemówił do Eliasza.
Zerwał się potężny i porywisty wicher, którzy wstrząsał górami i kruszył skały. Ale Pana nie
było w tym wichrze.
Kiedy wicher ustał, nadeszło trzęsienie ziemi. Zatrzęsła się cała górą. Lecz w tym trzęsieniu
nie było Pana.
Następnie pojawił się ogień, ale Boga w tym ogniu nie było. W jaki sposób więc Bóg objawi
się Eliaszowi?
Po wichrze, trzęsieniu ziemi i ogniu, Eliasz usłyszał cichu, łagodny głos. Zakrył swoją twarz
swoim płaszczem i stał na górze. Eliasz uznał natychmiast, że to Bóg mówił do niego –
łagodnie i uprzejmie. Bóg zapytał „Co tu robisz, Eliaszu?”
Zamień Eliasza (EJ-4) na figurę EJ-20.
Eliasz przyszedł na górę, nie pytając Boga, czy tak powinien zrobić. Uciekł sprzed oblicza
Izebel, a Bóg nadal był wobec niego delikatny. Jakże Bóg jest cierpliwy! Biblia mówi, że On
„nie chce, aby ktokolwiek zginął” (2 Piotra 3:9). Bóg jest cierpliwy dla każdego, nie tylko w
przypadku Swoich dzieci. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, Bóg jest cierpliwy także wobec
ciebie. Czy wypowiedziałeś jakieś kłamstwo w tym tygodniu? We wtorek rano powiedziałeś
„Mamusiu, boli mnie głowa”. Twoja mama uznała, że będzie najlepiej, kiedy do szkoły nie
pójdziesz. Ale ty w ogóle żadnego bólu głowy nie miałeś. Tylko udawałeś i kłamałeś. To jest
grzech, ponieważ Bóg nakazuje „Nie będziesz kłamał!” (2 Mojż. 20:16). Wiele, wiele razy
byłeś wobec Niego nieposłuszny, a On nie ukarał cię natychmiast. Pomimo tego, Bóg nie
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ukarał cię natychmiast. Dlaczego? Dlatego, bo jest cierpliwy. Wiele, wiele razy byłeś wobec
Niego nieposłuszny, a On nie ukarał cię natychmiast. To nie znaczy, że nigdy cię nie nigdy
ukarze. On czeka, tak abyś odwrócił się od swojego grzechu i zaufał Panu Jezusowi
Chrystusowi, aby ci odpuścił. Jeśli tego nie uczynisz, On ukarze cię na wieki. Ale dotąd
okazywał wobec ciebie cierpliwość. Tak, On jest cierpliwy wobec wszystkich ludzi i On był
cierpliwy w przypadku Eliasza, kiedy zapytał go „Dlaczego jesteś tutaj?” Eliasz dał taką sama
odpowiedź, jak za pierwszym razem, wyjaśniając, jak to Izraelici pozabijali proroków Bożych
i, że pozostał tylko on sam.
Pan do niego powiedział „Idź, udaj się w drogę powrotną”. Bóg powiedział Eliaszowi kilka
bardzo ważnych wskazówek, co miał robić, kiedy powróci – jedna z nich polegała na tym, że
miał kogoś wybrać na króla nad Izraelem w miejsce Achaba, inna zaś polega na tym, że miał
wybrać młodego człowieka, który miał zająć miejsce Eliasza jako proroka Bożego. Następnie
Pan powiedział Eliaszowi o czymś cudownym: powiedział mu, że w Izraelu było jeszcze
siedem tysięcy ludzi, którzy pozostali wierni Bogu i nie oddawali czci Baalowi. Jakaż to
wspaniała była nowina dla Eliasza! On myślał sobie, że jest sam, a teraz Bóg dodawał mu
otuchy. Bóg naprawdę podniósł go na duchu.
Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, jeśli jesteś załamany, to nie myśl, że Bóg jest
przeciwko tobie. Powiedz Mu, dlaczego jest ci tak przykro. Nie myśl, że On cię opuścił, On
cię nie opuścił, gdyż On jest dla Swoich dzieci bardzo cierpliwy. Z tego względu, że On jest
tak bardzo cierpliwy wobec ciebie, powinieneś także być cierpliwy wobec innych.
Być może twoja rodzina wybiera się na piknik i twój tatuś mówi, że ty i twój młodszy
braciszek będziecie mogli wdrapać się na pobliskie wzgórze. Wspinacie się, ale twój
braciszek jest o dwa lata młodszy od ciebie, jest mniejszy i nie potrafi wdrapywać się tak
szybko. Co zrobisz, jeśli będziesz chcieć okazać wobec niego cierpliwość?
Pozwól odpowiedzieć dzieciom.
Może twoja klasa została podzielona na dwie drużyny, aby zagrać w dwa ognie (albo jaką
inna grę, która dzieciom jest znana). Jedna z dziewcząt nie potrafi łapać piłki, bo ma słaby
wzrok. W jaki sposób możesz okazać jej cierpliwość, gdyby znalazła się w twojej drużynie?
Pozwól odpowiedzieć dzieciom.
Byłoby to bardzo trudne dla nas, nawet niemożliwe, gdyby Bóg nie wykazywał cierpliwości
wobec Swoich dzieci. Jeśli jesteś chrześcijaninem, proś Boga, aby ci pomagał, abyś był
cierpliwy wobec innych tak, jak On jest cierpliwy jeśli chodzi o ciebie. Jestem pewien, ze
Eliasz czuł się szczęśliwy, ze Bóg traktował go tak uprzejmie.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna.

26

Mądrze postąpił Eliasz, robiąc tak, jak mu nakazał Bóg i wyruszył w drogę, którą
przemierzył.
Umieść Eliasza (EJ-3).
Eliasz znalazł człowieka, który pewnego dnia miał go zastąpić. Zauważył go, kiedy orał
ziemię przy pomocy wołów. Nazywał się Elizeusz.
Umieść Elizeusza (EJ-21).
Eliasz podszedł do Elizeusza i rzucił na niego swój płaszcz. Elizeusz natychmiast wiedział, o
co chodziło. Wiedział, że Bóg powoływał go do służby dla Niego. Kiedy swojemu ojcu i
swojej matce powiedział „do widzenia”, wyruszył z Eliaszem. Przez jakiś czas był sługą męża
Bożego. Jeszcze nie przejmował zadań od Eliasza, ponieważ Bóg zlecił na Eliaszowi
wykonanie jeszcze kilku ważnych zadań. Mimo tego, że Eliasz uciekał, Bóg doprowadził go z
powrotem i nadal pozwalał Eliaszowi na pracę dla Niego. Jakże cierpliwy jest Bóg!
Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, powoli, ale z pewnością Bóg będzie czynił cię
coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa. On z ciebie nie zrezygnuje – nawet kiedy jesteś
nierozsądny, nawet kiedy dopuszczasz się grzechu, nawet kiedy znajdziesz się „w dolinie”.
Czy nie powiesz w swoim sercu „Dziękuję Ci, Boże, że jesteś wobec mnie tak cierpliwy”.
Ty, który jeszcze nigdy nie zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi – Bóg był dla
ciebie cierpliwy. Wiesz, że zgrzeszyłeś. Nie ukarał cię natychmiast. Przemówił do ciebie.
Może miałeś takie chwile, kiedy czułeś, że musisz zaufać Panu Jezusowi, ale nie zrobiłeś
tego. Właśnie teraz Bóg do ciebie mówi znów i możesz zaufać Panu Jezusowi teraz. Jego
cierpliwość wobec ciebie nie będzie trwała na zawsze, jęli nadał będziesz chodził swoja
grzeszna drogą. Zwróć się teraz do Boga, tam gdzie siedzisz, powiedz Mu w ciszy swojego
serca „Panie, dziękuję Ci, że jesteś wobec mnie cierpliwy, kiedy byłem tak bardzo wobec
ciebie nieposłuszny. Dziękuję, że znów do mnie mówisz. Cieszę się, że Pan Jezus umarł za
mnie i teraz ufam Mu, że zgładzi moje grzechy”.
Pytania powtórkowe
1. Jak nazywała się bezbożna królowa, która groziła Eliaszowi śmiercią? (Izebel).
2. Co zrobił dla Eliasza Bóg, kiedy on uciekał i był tak bardzo zniechęcony na pustyni?
(Zatroszczył się o niego i posłał anioła, aby przekazać mu posiłek i wodę i pozwolił
mu na odpoczynek).
3. Gdzie w Biblii znajdujemy słowa „Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do
gniewu i pełen łaski”? (Psalm 145:8).
4. Ili dni szedł Eliasz na Bożą górę Choreb, kiedy odpoczął pod krzakiem jałowca?
(Czterdzieści dni).
5. Jak u wejścia do jaskini pokazał Bóg Eliaszowi , że jest Wszechmocny i sprawuje
władzę nad całym wszechświatem? (Poprzez gwałtowny wicher, trzęsienie ziemi i
ogień).
6. Co Bóg powiedział Eliaszowi cichym, łagodnym głosem? (Co tu robisz? Idź z
powrotem drogą, którą przyszedłeś).
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7. Podaj dwie rzeczy, o które Bóg poprosił Eliasza, aby zrobił, kiedy powróci? (Miał
wybrać nowego króla zamiast Achaba oraz znaleźć człowieka, który zastąpi go jako
proroka).
8. Eliasz myślał, że by sam jako naśladowca prawdziwego i żywego Boga. W jaki
sposób zachęcił go Bóg? (Zachęcił go poprzez wiadomość, że było jeszcze siedem
tysięcy ludzi, którzy dochowali wierności Bogu).
9. O czym powinieneś pamiętać, kiedy jako chrześcijanin ogarnia cię zniechęcenie? (Że
Bóg jest cierpliwy wobec każdego z nas).
10. Jeżeli Bóg jest wobec nas cierpliwy, jak powinniśmy traktować ludzi, którzy
przeżywają problemy? (Powinniśmy wobec nich okazywać cierpliwość).
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Lekcja 4
Eliasz i winnica Nabota
Fragment Biblii dla nauczyciela
1 Król. 21:1-26
Główna prawda
Bóg jest sprawiedliwy
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Bóg ukarze cię z powodu twojego grzechu jeśli nie zaufasz Chrystusowi
jako Panu i Zbawicielowi
Dla zbawionych: Kiedy cię oszukują, zostaw to w rękach Bożych
Wiersz pamięciowy
Powtórz Psalm 145:8
Albo (jeśli posługujesz się ta lekcją jako lekcja odrębną, proponujemy wiersz:
„[On] Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy” (5 Mojż. 32:5b).
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5 i 4-6.

Albo
•

Figury EJ-1; EJ-2; EJ-3; EJ-4; EJ-10; EJ-14; EJ-22; EJ-23; EJ-24 i EJ-25).

•
Tła (niekoniecznie): Scena przedstawiająca winnicę. Wewnętrzna scena pałacowa i
scena zewnętrzna.
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Zarys lekcji
Wstęp
„Czy jest ktoś w ogóle w porządku?”

GP

Bieg wydarzeń
1.

Król Achab pragnie posiadać winnicę Nabota

GPN

2.

Achab prosi Nabota o winnicę

GPN

3.

Nabot nie zgadza się, ani na sprzedaż, ani na zamianę

4.

Król Achab czuje się obrażony

5.

Izebel interweniuje

6.

Nabot zostaje wezwany na „sąd”

7.

Nabot zostaje zamordowany

8.

Król Achab wyrusza, aby przejąć winnicę Achaba

9.

Król Achab spotyka Eliasza

GPN

GPZ

Punkt kulminacyjny
„Gdzie zginął Nabot, tam i ty zginiesz!”

GPN

Zakończenie
Śmierć króla Achaba w walce
Śmierć królowej Izebel

GPN, GPZ
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Lekcja
„Czy jest ktoś w ogóle w porządku?” – mruczał pod nosem Adam, kiedy na ulicy kopnął w
kamień w piątkowe popołudnie. Przez cały tydzień za karę musiał pozostawać po zajęciach w
szkole, bo kilku chłopców z jego klasy przyłapano na rzucaniu kamieniami w samochody. On
był tam także, ale nie rzucił ani jednego kamienia. Właściwie to czekał na kolegę, który tylko
wszedł do sklepu. „I ty oczekujesz, abym ci uwierzył w taką bajkę?” – skwitowała
nauczycielka. Kiedy starał się wyjaśniać – ona nie słuchała. Nie dziwne, że Adam mruczał
pod nosem „Czy jest ktoś w ogóle w porządku?” Nauczyciele popełniają takie błędy, a także
matki i ojcowie. Jest tylko jeden, który takiego błędu nie popełnia – jest Nim Bóg. Biblia
mówi nam, że Bóg jest sprawiedliwy. On jest w porządku we wszystkim, co robi. On nigdy
nie popełnia błędu. Nigdy nie jest obłudny. Kiedy karze za grzech, wymierza karę, która jest
właściwa. Biblia mówi „Sprawiedliwy On i prawy” (5 Mojż. 32:4).
Scena 1
Tło niekoniecznie: scena przedstawiająca winnicę.
Niegodziwy król Achab tak naprawdę nie rozumiał tego, bo nigdy nie dopuściłbym aby
wydarzyły się te straszliwe rzeczy, o których będziemy słyszeć w dzisiejszej lekcji biblijnej.
Umieść Achaba (EJ-1).
Wszystko zaczęło się od tego, że król czegoś tak bardzo zapragnął! Król posiadał już
przepiękny pałac w Samarii. W pobliżu tego pałacu mieszkał człowiek imieniem Nabot.
Nabot posiadał winnicę, w kto rej rosły okazałe. Soczyste, fioletowe winogrona. Nabot
bardzo cieszył się swoja winnicą. Być może, że kiedy był chłopcem, pomagał swojemu ojcu
opiekować się krzewami winnymi, a teraz należały do niego. Kiedyś należały one do jego
dziadka.
Kiedy król Achab spoglądał na winnicę rozpościerającą się w pobliżu jego pałacu, zapragnął
jej dla siebie! Król był bogaty. Posiadał wszystko, co tylko zapragnął, a nawet więcej. Ale
chciał mieć jeszcze tę winnicę. Kiedy tak mocno chcesz mieć cos, co należy do kogoś
innego, to nazywa się „pożądaniem”. Boże przykazanie mówi „Nie będziesz pożądał!” (2
Mojż. 20:17a). Czy nie złamałeś tego przykazania?
Być może chłopiec , który mieszka obok przejechał na twoich oczach swoi błyszczącym,
nowiutkim rowerem. Pomyślałeś „Ja chciałbym taki posiadać – dlaczego ja nie mogę mieć
takiego?” I tak bardzo myślisz na ten temat. Pożądasz jego roweru.
Albo też w twojej klasie jest dziewczynka, która pokazuje się w pięknych, modnych
ubraniach. Jesteś o te je rzeczy zazdrosna – ty chcesz mieć takie ubrania. Ciągle mówisz
swojej mamie, że musisz je zdobyć. Pożądasz jej ubrać.
Czy to ma jakieś znaczenie? Tak, ma, złamałeś Boże przykazanie. Co Bóg, sprawiedliwy
Sędzia orzeknie w sprawie kary za złamanie Jego prawa? „Każdy, kto grzeszy, umrze”
(Ezech. 18:4b). Oznacza to, że cały grzech, włączając pożądanie, musi być ukarany śmiercią.
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„Śmierć” oznacza być odciętym od Boga i w ten sposób być ukaranym na wieki wieków. To
jest kara, na którą ty i ja zasługujemy, ponieważ ciągle okazywaliśmy nieposłuszeństwo
wobec Bożych przykazań. Nie możemy się sprzeczać z tym tak, by to było nie w porządku,
bo właśnie na to zasługujemy, a Bóg jest Sędzią sprawiedliwym.
Ale Achab w ogóle o Bogu nie myślał. Myślał tylko o winnicy. Postanowił z porozmawiać
Nabotem.
Umieść Nabota (EJ-22).
„Odstąp mi swoja winnicę!” - powiedział – „Ja zaś dam ci lepszą od niej, albo – jeśli wolisz –
zapłacę ci za nią”.
Ale Nabot odpowiedział „Niech mnie Pan ustrzeże, abym co miał odstąpić dziedzictwo po
moich ojcach”. Nabot postanowił być posłusznym Bogu.
Usuń wszystkie figury.
Scena 2
Tło niekoniecznie: wewnętrzna scena pałacowa.
Król był wściekły i rozczarowany. Poszedł do swojego pałacu i skrył się w swojej sypialni.
Rzucił się na łóżko, odwrócił swoja twarz do ściany i odmówił posiłków.
Umieść Achaba (EJ-23).
Król się obraził! Królowa Izebel weszła do jego pokoju.
Umieść Izebel (EJ-2).
„Dlaczego jesteś taki posępny i dlaczego nie przyjmujesz posiłków?’ – zapytała.
„Poprosiłem Nabota, aby mi odsprzedał swoja winnicę, a on odmówił ją dla mnie” –
odpowiedział nadąsany Achab.
„Kto tu jest królem?” – wykrzyknęła królowa. „Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli.
Ja dam ci winnice Nabota!”
Usuń wszystkie figury.
Scena 3
Tło niekoniecznie: wewnętrzna scena pałacowa.
Niegodziwa królowa zabrała się do dzieła.
Umieść Izebel (EJ-2).
Napisała listy, które podpisała imieniem Achaba; opatrzyła je pieczęcią Achaba. Jej posłaniec
rozwiózł je do wszystkich przywódców (starszych) miasta.
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Umieść sługę (EJ-14).
Pouczyła przywódców, że musza spowodować rozprawę sądową i musza na nią sprowadzić
Nabota. Mieli namówić dwóch ludzi, aby oświadczyli „Nabot przeklina Boga i króla!” Izebel
nie znała, ani nie dbała o prawo Boże. Po udowodnieniu winy Nabota mieli go ukamienować
na śmierć. Brnęła w realizacji swojego planu i wydawało się jej, że wszystko układa się po
jej myśli. Musimy jednak pamiętać, że Bóg nie zawsze wymierza karę natychmiast. Nie
oznacza to, że człowiek staje poza Jego zasięgiem. Czasem w szkole uczniowie ukryją swoje
złe zachowanie – może nawet nauczyciel nie ma pojęcia, co się naprawdę stało, albo jest w
dobrym nastroju i nie ma chęci na zastosowanie kary. Ale nigdy tak nie dzieje się w
przypadku Boga. On wie o wszystkich faktach. On nie miewa ani dobrych, ani złych
nastrojów. On zawsze jest taki sam. Może nie ukarze natychmiast, ale z pewnością ukarze.
Czyż nie pomyślisz o tym poważnie? Byłoby głupotą nie pomyśleć o tym, ponieważ pewnego
dnia musisz spotkać się z Bogiem jako swoim Sędzią. Izebel nie wiedziała o tym, dlatego w
ogóle na ten temat nie myślała. Brnęła w realizacji swojego podstępu, aby zdobyć winnicę dla
Achaba.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło niekoniecznie: scena zewnętrzna.
Przywódcy miasta postąpili tak, jak królowa poleciła im zrobić. Wezwali Nabota na rozprawę
sądową.
Umieść Nabota (EJ-24).
Mieszkańcy miasta zgromadzili się , aby zobaczyć, co się będzie działo.
Umieść lud (EJ-10 i EJ-25).
Wtem weszło dwóch nikczemnych, złych ludzi. Oświadczyli, że Nabot złośliwie wypowiadał
się na temat króla, a także na temat Boga. Nabot nie miał szansy, aby powiedzieć cokolwiek.
Stwierdzili, że był winny”, wyprowadzili go poza miasto i ukamienowali na śmierć. Nie była
to uczciwa rozprawa sadowa. Nabot, naśladowca Boga, został nieuczciwie potraktowany
przez tych ludzi. Czasem Boże dzieci są traktowane w sposób nieuczciwy przez innych i jest
to trudne zrozumieć, dlaczego Bóg na to zezwala. To nie oznacza, że On przestał być uczciwy
i sprawiedliwy. On ma Swoje powody, dla których zezwala nam na niesłuszne cierpienie, ma
słuszne powody, o których wie tylko On i On je rozumie. Ale ci, którzy traktują Boże dzieci
w niedobry sposób zostaną ukarani. Boże dzieci, które cierpiały niesłuszne zostaną
nagrodzone. Bóg tego w końcu dopatrzy, wszystko będzie właściwie. Jeśli jesteś
chrześcijaninem, co powinieneś robić, kiedy ludzie traktują cię niewłaściwie? Powiedzmy, że
niektórzy chłopcy w twojej klasie zabrali twój tornister, wrzucili książki do kosza na śmieci i
wołali:
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„Tak, ty jesteś chrześcijaninem, to pokażemy ci, co my robimy z chrześcijanami! Które z
poniższych zachowań będzie właściwe?




Namówię mojego starszego brata i jego kolegów i sprawią im lanie.
Odpłacę się im w szkole w taki sposób, że nie będą wiedzieć, że to ja.
Poproszę Boga, aby zajął się tym problemem i będą się trzymał od nich z dala , kiedy
będę wracał do domu.

Umożliw dzieciom dyskusję, który sposób jest najlepszy? Dobrą rzeczą będzie powiedzieć
dzieciom wierzącym, że kiedy napotkają taki problem, to z radością porozmawiasz z nimi na
ten temat. Powiedz dzieciom, gdzie mogą cię znaleźć po spotkaniu.
Bóg nie chce, abyśmy odpłacali złem za zło. On mówi, że takie sprawy powinniśmy zostawić
w Jego rękach. „Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan” (Rzym. 12:19b). On odpłaci
Izebel i Achabowi za ich niegodziwość.
Usuń wszystkie figury.
Scena 5
Tło niekoniecznie: Scena przedstawiająca winnicę.
Byli tak szczęśliwi, że Nabot już nie żył.
Izebel powiedziała do Achaba „Idź i przejmij winnice na swoją własność”.
Jak tylko król dowiedział się, że Nabot już nie żył, udał się do winnicy, aby przejąć ja na
własność”.
Umieść Achaba (EJ-1).
Tam spotkał najmniej oczekiwanego człowieka na całym świecie! Czy możecie zgadnąć, kto
to był? Tak, Eliasz.
Umieść Eliasza (EJ-3).
Bóg wiedział o wszystkim, co tam się działo i posłał Eliasza ze Swoją wiadomością dla króla.
Prorok dostał się do winnicy. Kiedy Achab ujrzał go, ledwie z siebie wydusił „Już mnie
znalazłeś, wrogu mój?”
Eliasz odważnie odpowiedział „Znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to,
co złe w oczach Pana! Oto Bóg sprowadzi na ciebie nieszczęście za zło, które uczyniłeś,
dlatego umrzesz ty i twoi synowie”. Eliasz powiedział także, że psy pożrą ciało Izebel. Jakże
przerażająca wiadomość! Ale Achab i jego żona na coś takiego zasłużyli. Bóg postępował
właściwie. On zawsze tak postępuje. On musi ukarać cały grzech. W jaki sposób ktokolwiek
może dostać się do nieba, jeśli Bóg musi ukarać cały grzech? On znalazł wspaniałe
rozwiązanie tego problemu. Posłał Swojego jedynego Syna na świat. Jego Syn, Jezus
Chrystus, nigdy nie dopuścił się żadnego grzechu, tak więc nie zasłużył na jakąkolwiek karę.
Ale Bóg ukarał Go. Bóg ukarał Go za grzech , który inni ludzie, tacy jak ty i ja, popełnili.
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Oznacza to, że jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, aby cię zbawił od grzechu, będziesz
wiedział o tym, że cała kara za grzech za twój została poniesiona, więc Bóg nie będzie ukarze
cię jeszcze raz. Tak więc Bóg jest sprawiedliwy i uczciwy – nawet kiedy odpuszcza grzech.
Może myślałeś o tym, na co zasługujesz od Boga? Oto dobra nowina dla ciebie – przyjdź do
Pana Jezusa, poproś Go, aby ci odpuścił, aby się stał twoim Zbawicielem. Wtedy będziesz
wiedział, że została wymierzona kara za cały twój grzech i nie musisz obawiać się spotkania z
Bogiem. Biblia mówi „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w
Chrystusie Jezusie” (Rzym. 8:1). Oznacza to, ze nie będzie kary dla tych, którzy należą do
Pana Jezusa. Jest to prawdą, bo tak powiedział Bóg. Wszystko, co On powiedział jest prawdą.
On mówi, jeśli nie zaufasz Chrystusowi, zostaniesz ukarany na wieki wieków i to jest prawdą
tak, jak prawdą była ta straszna wiadomość, którą przyniósł Eliasz.
Niedługo potem król został zraniony w walce i umarł. Kilka lat potem Izebel wychylała się
przez górne okno i pewni ludzie popchnęli ją tak, że psy żarły jej umarłe ciało. Tak, Bóg,
sprawiedliwy Bóg, ukarał niegodziwego króla i niegodziwa królowa. Kiedy dzisiaj wyjdziesz
stąd, proszę, nie zapomnij o tym, jaki jest Bóg. On jest sprawiedliwy i uczciwy. Jeśli miłujesz
Pana Jezusa, nie odpłacaj ludziom, którzy są wobec ciebie niemili. Zostaw to w rękach Boga,
niech On się tym zajmie. Jeśli wiesz o tym dzisiaj, że wszystko, na co zasługujesz od Boga to
kara za twój grzech, czy odwrócisz się od grzechu i zaufasz Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi, wiedząc o tym, że On przyjął na Siebie twoją karę. Jeśli nadal będziesz kroczył
drogą nieposłuszeństwa, Bóg ukarze cię na wieki. Jeśli zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi,
aby odpuścił twoje grzechy i stał się twoim Zbawicielem, nigdy nie zostaniesz ukarany. Teraz
będziemy mieli chwilę ciszy. Jeśli naprawdę tego chcesz, porozmawiaj cichutko z Panem
Jezusem – nie na głos – poproś Go, aby się stał twoim Zbawicielem, aby cię zbawił od kary,
na którą zasługujesz.
Zrób chwilę ciszy i zakończ modlitwą.
Pytania powtórkowe
1. Co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy? (To znaczy, że jest uczciwy i zawsze udziela
właściwej kary i nagród dla tych, którzy na to zasługują).
2. Jak nazywał się mężczyzna, który był właścicielem winnicy, która spodobała się
Achabowi?
3. Które przykazanie Boże łamał Achab przez to, ze chciał czegoś, do czego nie miał
prawa („Nie pożądaj!” (2 Mojż. 20:17a).
4. Co powinny się stać z nami dlatego, że nie jesteśmy posłuszni Bogu? (Zasługujemy na
karę i na to, aby zostać odciętym od Boga na zawsze).
5. Co zrobił Achab, kiedy nie otrzymał tego, co tak bardzo chciał? (Poszedł do swojej
sypialni, położył się i dąsał się).
6. Co zrobiła Izebel, aby Achab mógł uzyskać winnice Nabota? (Namówiła ludzi, aby
posłużyli się kłamstwem na jego temat, po to, aby móc go zabić).
7. Jak myślisz, dlaczego niegodziwy król nie życzył sobie spotkania z Eliaszem?
(Ponieważ wiedział, że dopuścił się grzechu, a Bóg karze za grzech).
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8. Jaką wieść od Boga przyniósł Eliasz dla Achaba? (Że on i Izebel zostaną ukarani i
jakim rodzajem śmierci).
9. W jaki sposób Bóg może być sprawiedliwy i pomimo tego odpuścić nasz grzech? (On
ukarał Swojego Syna na krzyżu za nasz grzech).
10. Czyje grzechy są odpuszczone? (Tych, którzy ufają Panu Jezusowi Chrystusowi).
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Lekcja 5
Eliasz idzie do nieba
Fragment Biblii dla nauczyciela
2 Król. 2:1-15
Główna prawda
Bóg jest zawsze ze Swoimi dziećmi
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Zostań Bożym dzieckiem i ten przywilej będzie twój
Dla zbawionych: Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam
Wiersz pamięciowy
„Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Hebr. 13:5b)
Pomoce wizualne


Zestaw ilustracji: 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 5-5 i 5-6.

Albo



Figury EJ-3; EJ-26; EJ-27; EJ-29 i EJ-25 EJ-30; EJ-31 i EJ-32)
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna na tle rzeki



Napisy z pytaniami do gry „Kim jestem?”

i
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Zarys lekcji
Wstęp
„Kim jestem?”
Bieg wydarzeń
1.

Życie Eliasza za ziemi dochodzi do końca

GP

2.

Eliasz i Elizeusz idą do Betelu i do Jerycha

GPZ

3.

Przekraczają Jordan

4.

Synowie proroccy przyglądają się

5.

Eliasz prosi Elizeusza, czy ma jakąś prośbę

6.

Elizeusz prosi o podwójną część jego ducha

7.

Wspólna podróż dwóch proroków

8.

Ukazuje się ognisty rydwan i Eliasz odchodzi

9.

Elizeusz przejmuje płaszcz Eliasza

GPZ

GPZ

GPN

Punkt kulminacyjny
10.

Elizeusz uderza płaszczem o wodę i zadaje pytanie „Gdzie jest Bóg Eliasza?”

11.

Rozdzielenie wody

GPZ

Zakończenie
Synowie proroccy spotykają Elizeusza
Oddają Elizeuszowi pokłon

GPN, GPZ
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Lekcja
Teraz zapytam was „Kim jestem?” Zobaczymy, ile podpowiedzi potrzebujecie, aby
odgadnąć?
Możesz wypisać te podpowiedzi na kawałkach papieru.
1.
2.
3.
4.
5.

Byłem rolnikiem.
Potrafiłem wołami orać w polu.
Swojemu ojcu i swojej matce powiedziałem „Do widzenia”.
Byłem sługą i przyjacielem Eliasza.
Moje imię podobne jest do imienia Eliasz.

Usuń kawałki papieru.
Scena 1
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna na tle rzeki.
Bóg wybrał Elizeusza, aby kontynuował dzieło, którym zajmował się Eliasz. Upłynęło wiele
lat od tego dnia. Po tym, kiedy Eliasz powiedział Elizeuszowi, aby z nim poszedł, Elizeusz
spędzał czas z Eliaszem i uczył się od niego.
Umieść Eliasza (EJ-3) i Elizeusza (EJ-26).
Czas służby Eliasza na ziemi już prawie doszedł do końca. Jakże pełne przygód było to życie!
Bóg posłużył się nim, aby niegodziwemu królowi i niegodziwej królowej przekazać wieść,
której oni słuchać nie chcieli. Z tego powodu nienawidzili go i chcieli go zgładzić. Tylko
Boża obecność i Boża opieka uratowały jego życie. Czy pamiętasz niektóre z sytuacji, kiedy
Bóg pokazywał, że był z nim i troszczył się o niego w cudowny sposób?
Pozwól odpowiadać dzieciom.
Bóg był z Eliaszem przez cały czas. Bóg jest ze wszystkimi Swoimi dziećmi przez cały czas.
On jest tak wielkim Bogiem, że może być wszędzie. Ale On w szczególny sposób jest blisko
Swoich. Cudowną rzeczą jest to, że chociaż są tysiące tysięcy ludzi, którzy naprawdę są Jego
dziećmi, w różnych częściach świata, On jest bliski każdemu z nich przez cały czas. On w
Biblii mówi „Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?” (Jerem. 23:24). On jest tak wielki, że
potrafi być ze wszystkimi Swoimi dziećmi – On także był z Eliaszem.
Teraz nadszedł czas, kiedy bóg miał zabrać Eliasza do nieba, ponieważ jego praca została
zakończona. Eliasz i Elizeusz wiedzieli o tym. Dwaj słudzy Boży podróżowali razem z miasta
Gilgal, kiedy Eliasz zwrócił się do Elizeusza „Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do
Betelu”.
Elizeusz nie chciał spuścić oka z Eliasza. Wiedział, że będzie mu go bardzo brakować i
dlatego odrzekł „Jako żyje Pan i jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę”.
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Wiele lat wcześniej Samuel założył szkoły, aby pomóc młodzieńcom uczyć się więcej o
Bogu. Były one nazwane „szkołami prorockimi”.
Młodzieńcy, którzy tam studiowali byli nazywani „synami prorockimi”. Kiedy Eliasz i
Elizeusz przybyli do betel, spotkali tych młodzieńców, i wygląda na to, że oni także wiedzieli,
że Eliasz już wnet pójdzie do nieba.
Umieść synów prorockich (EJ-27).
Poprosili Elizeusza na bok i zapytali „Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego pana w górę?”
„Tak” – odpowiedział Elizeusz – „Ja też to wiem, lecz wy milczcie”.
Eliasz znów powiedział do Elizeusza „Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan”.
Ale Elizeusz odrzekł „Jako żyje Pan, nie opuszczę cię”.
Elizeusz chciał spędzić każdą możliwą minutę z Eliaszem, gdyż wkrótce już go nie będzie.
Istnieje różnica pomiędzy przyjacielem na ziemi, a Bogiem. Przyjaciel na ziemi, twój
najlepszy przyjaciel, nawet twoja mama, czy twój tata, nie mogą być z tobą każdej minuty
każdego dnia i każdej nocy. Jakże inaczej jest w przypadku Boga. Wiele, wiele lat temu Bóg
obiecał jednemu ze Swoich sług „Nie opuszczę cię” (1 Mojż. 28:15). Jeśli jesteś Bożym
dzieckiem, On jest bliski dla ciebie przez cały czas, gdziekolwiek się znajdujesz, w każdym
czasie. Żaden z przyjaciół na ziemi nie jest w stanie być takim. Nawet Eliasz nie był w stanie
być takim. Wkrótce ma opuścić Elizeusza.
Scena 2
Kiedy Eliasz i Elizeusz dotarli do rzeki Jordan, Eliasz zdjął swój płaszcz i zwinął go.
Następnie uderzył nim w powierzchnię wody. Kiedy to zrobił, rzeka rozdzieliła się i obaj
przeszli na drugi brzeg po suchym dnie.
Z daleka przyglądali się temu synowie proroccy.
Co im mogło przyjść na myśl?




Eliasz jest jakimś supermenem.
Bóg nadal był z Eliaszem,
To tylko wiatr wyrobił takka ścieżkę przez rzekę.

Pozwól dzieciom na wybranie właściwej odpowiedzi.
Mogli zobaczyć, że Bóg nadal był z Eliaszem. Bóg był z nim przez wiele lat i w tym
momencie także był z nim. Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, Bóg będzie z tobą
każdego dnia przez całe twoje życie. Może przeprowadzasz się do nowej szkoły i jesteś tym
właśnie przerażony. Nie znasz tam nikogo. Myślisz „Nie chcę tam iść sam”. Nie idziesz sam.
Bóg jest z tobą. Jego obietnica, jako dla chrześcijanina polega na tym: „Nie porzucę cię, ani
cię nie opuszczę” (Hebr. 13:5b). On będzie z tobą przez całe twoje życie, tak samo jak był z
Eliaszem.
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Stary prorok zwrócił się do Elizeusza. „Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę
wzięty do nieba” – zapytał.
Elizeusz wiedział, co chciał. „Proszę, niech mi przypadnie w udziale podwójna część
twojego ducha” – powiedział. (Innymi słowy, Elizeusz chciał uzyskać pełnej pomocy, jaką
miał Eliasz, by móc wykonywać swoja pracę). Elizeusz wiedział, że Eliasz, jego pan, miał
wielka siłę i moc od Boga i Elizeusz chciał tego samego, aby móc wykonywać Boże dzieło.
Ale było to coś, czego Eliasz nie był w stanie mu dać – jedynie Bóg jest w stanie udzielić siły
i mocy.
Wierzący chłopcze i wierząca dziewczynko, czy wiedzieliście o tym, że kiedy Pan Jezus
powrócił do nieba, On posłał Ducha Świętego, aby mieszkał w każdym, kto Go zna jako Pana
i Zbawiciela. Tak więc nie tylko Bóg jest z tobą – On mieszka w tobie. Jeśli zaufałeś Panu
Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, Bóg Duch Święty mieszka w tobie. On będzie cię
wzmacniać i czynić odważnym, aby żyć dla Niego. Może u siebie w domu stwierdzasz, że
jest trudno obejść się bez kłótni. Jakże to cudowne, wierzący chłopcze i wierząca
dziewczynko, że Bóg nie tylko jest z tobą, ale On także jest w tobie, aby pomagać ci w twoim
życiu dla Niego.
Elizeusz wiedział tylko o tym, że bardzo potrzebował Boga, aby udzielił mu mocy, jeśli w
ogóle będzie w stanie wykonywać pracę proroka. Dlatego poprosił „Proszę, niech mi
przypadnie podwójna część twojego ducha”.
„O trudną rzecz prosiłeś” – odpowiedział Eliasz – „Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę
od ciebie wzięty, spełni się to”.
Usuń wszystkie figury.
Scena 3
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna na tle rzeki.
Dwaj mężowie Boży szli ze sobą i rozmawiali. Nagle pojawił się rydwan ognisty. Zatrzymał
się pomiędzy Eliaszem, a Elizeuszem i tak Eliasz z szumem wiatru poszedł do nieba, a jego
płaszcz upadł na ziemię.
Umieść Eliasza (EJ-29), płaszcz (EJ-31) i Elizeusza (EJ-30).
Kiedy Elizeusz ujrzał, że Eliasz odchodzi, zawołał „Ojcze mój, ojcze mój! Rydwanie Izraela i
jego konnico!” (Eliasz, dzięki swoim modlitwom i kazaniom wpływał na bezpieczeństwo
Izraela – robił to lepiej niż wojsko Achaba). I tak Elizeusz już więcej nie widział Eliasza.
Eliasz poszedł prosto do nieba, nie umierając. Dlaczego poszedł do nieba? Był gotów na
spotkanie z Bogiem, ponieważ ufał Bogu w sprawie zbawienia. Jak jest z tobą – czy jesteś
gotów na spotkanie z Bogiem? Czy pójdziesz do nieba? Tylko Boże dzieci będą tymi, którzy
będą z Nim na wieki w niebie. Stajesz się Bożym dzieckiem, kiedy polegasz na Panu Jezusie,
aby cię zbawił z grzechu, wiedząc o tym, że On przyjął kare, kiedy umarł na krzyżu. Czy
polegasz na Panu Jezusie jako swoim Zbawicielu? Jeśli tak, jesteś Bożym dzieckiem. Biblia
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mówi „Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię jego” (Jan 1:12). „Wierzyć w imię jego” oznacza polegać na Nim. Jeśli nie polegasz na
Panu Jezusie, aby zgładzić twój grzech, nie jesteś Bożym dzieckiem. Tylko Boże dzieci są
tymi, którzy widzą, ze Bóg jest im bliski każdego dnia. Tylko Boże dzieci będą żyły z
Bogiem na wieki wieków. Tam teraz znalazł się Eliasz – był u Boga.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło (niekoniecznie): Scena zewnętrzna na tle rzeki.
Ale co teraz stanie się z Elizeuszem? Czy Bóg będzie z nim? Czy otrzyma siłę i moc?
Zapewne Elizeusz także zadawał takie pytania.
Schylił się, aby podnieść płaszcz, który spadł z Eliasza i poszedł z powrotem w kierunku rzeki
Jordan
Umieść Elizeusza (EJ-32).
Czy pamiętasz, jak Eliasz i Elizeusz przekroczyli rzekę? Kiedy Elizeusz przyszedł nad rzekę,
wziął płaszcz Eliasza i zapytał „Gdzie jest pan, Bóg Eliasza?” Kiedy płaszczem uderzył w
powierzchnię wody, rozstąpiła się na prawo i na lewo i Elizeusz przeszedł na druga stronę.
Bóg pokazywał mu, że naprawdę został wybrany, aby zastąpić Eliasza. Bóg bardzo wyraźnie
pokazywał Elizeuszowi, że był z Nim tak samo, jak był z jego panem. Dobrze jest wiedzieć,
że Bóg jest ze wszystkimi Swoimi dziećmi. On jest nie tylko z misjonarzami, kaznodziejami,
albo dorosłymi, którzy są chrześcijanami. Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi, On jest z tobą. Może
jakiś kolega w twojej klasie też jest chrześcijaninem. Łatwiej będzie w szkole, kiedy obaj
jesteście chrześcijanami. Ale teraz twój kolega wyprowadza się do innego domu i myślisz, że
nie będziesz już w stanie w pojedynkę żyć dla Pana Jezusa w szkole. Mimo tego, że twój
wierzący kolega wyjeżdża, Bóg nie opuszcza cię i to jest o wiele ważniejsze. Pamiętaj, nie
jesteś nigdy sam. Bóg chce, abyś dzisiaj o tym wiedział, tak samo, jak chciał, żeby Elizeusz
wiedział o tym wiele lat temu.
Synowie proroccy przyglądali się temu, jak rozstała rozdzielona rzeka Jordan.
Umieść synów prorockich (EJ-27).
W ten sposób oni także wiedzieli, ze Bóg był z Elizeuszem w szczególny sposób i że on był
tym, którego wybrał Bóg w miejsce Eliasza. Tak więc wyszli na spotkanie Elizeusza i
pokłonili się przed nim. Teraz Elizeusz miał rozpocząć prace dla Boga. Jakże to było
znaczące dla niego, że wiedział, iż Bóg był z nim, tak samo jak był wcześniej z Eliaszem.
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, pamiętaj o tym, ze Bóg zawsze jest z tobą. Kiedy czujesz się
samotny, Bóg nadal jest i jest blisko ciebie. Inni przyjaciele mogą cię opuścić, ale Bóg nigdy
nie opuści. A potem na koniec życia Bóg zabierze cię do nieba, gdzie będziesz już na zawsze
z Nim, a On będzie z tobą. Jakże to cudownie być Bożym dzieckiem!
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Być może teraz powiadasz „Tak, ale ja nie jestem Bożym dzieckiem”. Czy naprawdę chcesz
nim być? Jeśli zaufasz Panu Jezusowi jako Temu, który został ukarany za twój grzech –
wtedy staniesz się Bożym dzieckiem. Obietnica ta jest skierowana do „tych, którzy wierzą w
Jego (Pana Jezusa) Imię” (Jan 1:12b). czy zechcesz w ciszy porozmawiać z Bogiem teraz i
powiedzieć Mu „Boże, ja naprawdę chcę być Twoim dzieckiem. Przepraszam za wszystko
złe, co robiłem. Wierzę, że Pan Jezus umarł za mnie i ufam Jemu, że zgładzi mój grzech”.
Kiedy staniesz się Bożym dzieckiem, będziesz wiedzieć o tym, że On zawsze jest z tobą.
Pytania powtórkowe
1. Czym zajmował się Elizeusz zanim został powołany, aby zastąpić Eliasza? (Był
rolnikiem).
2. Co chciał robić Elizeusz, kiedy dowiedział się, że Eliasz miał wkrótce go opuścić?
(Chciał przebywać z nim).
3. W jakich trzech miastach Eliasz polecił Elizeuszowi, aby w nich pozostał i aby nie
szedł z nim? (Gilgal, Betel i Jerycho).
4. Jak nazywała się rzeka, nad która przybyli Eliasz i Elizeusz? (Jordan).
5. Co się wydarzyło, kiedy Eliasz uderzył swoim płaszczem powierzchnię wód Jordanu?
(Rzeka rozdzieliła się i obaj mogli przejść po suchym lądzie).
6. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg nigdy nie zostawi nas samych, jeśli do Niego
należymy? (On obiecał „Nigdy cię nie opuszczę”).
7. O co Elizeusz poprosił Eliasza, zanim go opuścił? (O podwójną część jego ducha).
8. W jaki sposób Eliasz został zabrany bezpośrednio do nieba z ominięciem śmierci?
(Bóg zabrał go w szumie wiatru)..
9. Co musimy zrobić, aby być pewnym, że pewnego dnia pójdziemy do nieba? (Musimy
przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyć w Niego).
10. Jak synowie proroccy uznali, że Bóg był z Elizeuszem tak samo, jak był z Eliaszem?
(Kiedy Jordan rozdzielił się, kiedy Elizeusz uderzył w powierzchnię wody płaszczem).
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Lekcja 6
Rozmowa Eliasza z Panem Jezusem
Fragment Biblii dla nauczyciela
Łuk. 9:28-36 (Mat. 17:1-8 i Mar. 9:2-8 i także opis przemienienia)
Główna prawda
Jezus Chrystus jest Synem Bożym
Zastosowanie
Dla nie zbawionych: Zaufaj Mu ku zbawieniu
Dla zbawionych: Słuchaj Go i bądź Mu posłuszny
Wiersz pamięciowy
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).
Pomoce wizualne


Zestaw ilustracji: 6-2; 6-3; 4-4; 5-5 i 6-6.

Albo




Figury EJ-33; EJ-34; EJ-35; EJ-36 i EJ-37 EJ-38; EJ-39; EJ-40 i EJ-41)
Tło (niekoniecznie): Scena górska
Obłok zacieniony na biało i żółto, który przykryje figury EJ-37, EJ-38 i EJ-40



Napisy słów „saliewywprid”, „wikiel”, „wyricepli”, „cechąwyszmog” i „łośmić”

i
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Zarys lekcji
Wstęp
Sprawdźmy, jak szybko jesteśmy w stanie odgadnąć te słowa?
Bieg wydarzeń
1.

Bóg posłał Swojego Syna

2.

Pan Jezus, Piotr, Jakub i Jan idą na górę

3.

Pan Jezus się modli

4.

Pan Jezus zostaje przemieniony

5.

Piotr, Jakub i Jan śpią

6.

Ukazują się Eliasz i Mojżesz i rozmawiają z Chrystusem

7.

Uczniowie się budzą

8.

Piotr proponuje postawienie trzech namiotów

9.

Obłok opada

GP

GP

GPN

Punkt kulminacyjny
10.

Bóg mówi „To jest Syn mój Umiłowany!”

11.

Znikają Mojżesz i Eliasz

12.

Pan Jezus „Nie bójcie się!”

GPZ

Zakończenie
Wszyscy razem schodzą z góry

GPN, GPZ
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Lekcja
Umieść napisy na tablicy ( „saliewywprid”, „wikiel”, „wyricepli”, „cechąwyszmog” i
Sprawdźmy, jak szybko jesteśmy w stanie odgadnąć te słowa?
Pozwól dzieciom odgadnąć – „sprawiedliwy”, „wielki”, „cierpliwy” i „wszechmogący”.
Dlaczego umieściłem te słowa na tablicy? Tak, każde z nich opisuje Boga. Uczyliśmy się o
tym, że Bóg taki jest. Mam jeszcze jedno słowo do odgadnięcia: „łośmić”.
Umieść napis „łośmić”.
Co oznacza to słowo? (Miłość).
Biblia mówi nam, że Bóg jest miłością. On dowiódł Swojej miłości w cudowny sposób.
Jakieś 900 lat po odejściu Eliasza do nieba Bóg posłał Swojego Syna na ta ziemię.
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał…” (Jan 3:16a).
Boży Jedyny Syn opuścił niebo i przyszedł na ziemię. Urodził się jako małe niemowlę.
Niewielu wiedziało, Kim On był naprawdę.
Kiedy wyrósł na mężczyznę nauczał ludzi o Swoim Ojcu w Niebie. Uzdrawiał wielu chorych
ludzi, a nawet przywracał życie zmarłym. On potrafił robić takie rzeczy, ponieważ jest
Bogiem Synem. On także jest wszechmocny i wielki.
On powołał dwunastu mężczyzn, aby stali się Jego uczniami, czyli naśladowcami. Mężczyźni
ci spędzali wiele czasu z Nim, a On uczył ich wielu rzeczy. Oni coraz bardziej byli pewni, ze
On był inny – że On naprawdę jest Jedynym Synem Bożym.
Usuń napisy.
Scena 1
Tło (niekoniecznie): Scena górska.
Pewnego dnia On zaprosił trzech ze Swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, aby poszli z Nim
na modlitwę na górze.
Umieść Jezusa (EJ-33) i uczniów (EJ-34).
On pozwolił tym trzem uczniom zobaczyć coś, czego nikt na ziemi kiedykolwiek nie widział.
Zagadnijcie, kto to jeszcze zobaczył – Eliasz! Czyż nie jest to wielka niespodzianką? Poszedł
do nieba setki lat wcześniej, a mimo tego, on to widział. Jak to mogło się stać? Co oni
wszyscy zobaczyli? Wnet poznamy odpowiedź…
Tym trzem uczniom musiała podobać się ta wspinaczka na górę. Pan Jezus szedł z nimi. On
lubił góry, kwiaty, ptaki i wszystkie cudowne rzeczy, które On sam stworzył. Dlatego, że On
jest Bogiem Synem, jego życie nie miało początku. Właśnie Biblia mówi „Wszystko prze
Noego powstało…” (Jan 1:31). Pan Jezus, Piotr, Jakub i Jan zapewne rozmawiali z
Niebiańskim Ojcem, kiedy posuwali się na szczyt góry. Po jakimś czasie zatrzymali się, gdyż
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Pan Jezus zapragnął porozmawiać ze Swoim Ojcem. Chciał się pomodlić. Odszedł trochę
dalej od Swoich uczniów. Bóg Syn rozmawiał z Bogiem Ojcem.
Usuń wszystkie figury.
Scena 2
Tło (niekoniecznie): Scena górska.
Kiedy Pan Jezus się modlił, nastąpiła wielka przemiana.
Jego twarz zaczęła jaśnieć jak blask słońca. Jego szaty stały się białe i lśniące, jak czysty
biały śnieg. Cóż takiego się działo? Ta błyszcząca jasność to chwała Bożą. Niebo jest pełne
chwały. Kiedy jedyny Boży Syn opuścił nieb On ukrył Swoją chwałę. Tak więc, kiedy ludzie
spotykali Pana Jezusa na ulicy, nie zauważali nic szczególnego w Nim. Wyglądał tak, jak
wszyscy pozostali ludzie. Ale teraz Jego chwała jaśniała, ukazując, kim naprawdę jest Bóg
Syn. Jakże nadzwyczajny, święty widok! Co robili Piotr, Jakub i Jan? Czy przyglądali się?
Umieść uczniów (EJ-36).
Nie – oni twardo spali.
Scena 3
Kiedy oni spali, dwaj mężowie przyszli i rozmawiali z Panem Jezusem. Jednym z nich był
Eliasz, a drugi to Mojżesz.
Zamień postać Jezusa (EF-35) na figurę EJ-37. Umieść Eliasza (EJ-39) i Mojżesza (EJ-38).
Być może pomyślałeś, że zakończyliśmy historię Eliasza, kiedy w ubiegłym tygodniu
słyszeliście, jak on został zabrany do nieba. No tak, dzisiaj jest nasza ostatnia lekcja o Eliaszu,
ponieważ setki lat po tym, kiedy poszedł do nieba, przyszedł na ziemię znów, aby
porozmawiać z Panem Jezusem. Bóg posłał tych mężów z nieba, aby porozmawiali z Jego
Synem! Dlaczego Bóg posłał tych dwóch mężów? Biblia nie mówi nam tego, ale może
dlatego, że Bóg przekazał Swoje Prawo, Dziesięcioro Przykazań Mojżeszowi, a Pan Jezus był
jedyna Osobą, która doskonale przestrzegała Bożego Prawa. Eliasz był prorokiem, a wszyscy
prorocy oczekiwali tego czasu, kiedy nadejdzie Ten Obiecany. On nadszedł – Bóg posłał
Swojego jedynego Syna. Jakaż nadzwyczajna rzecz się wydarzyła! Pan Jezus w chwale
rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Jak myślisz, o czym oni rozmawiali? O czym mógł
rozmawiać Eliasz? Czy mógłby rozmawiać o wielkim pojedynku na górze Karmel? Nie! Czy
Mojżesz mógł rozmawiać o czasie, kiedy Bóg przygotował drogę poprzez Morze Czerwone?
Nie! Czy rozmawiali o niebie, skąd przed chwilą przyszli? Ależ nie! Wiele o wiele
ważniejszy temat do rozmowy. Rozmawiali na temat najważniejszego wydarzenia , jakie
kiedykolwiek miało miejsce. Co to takiego? To śmierć Pana Jezusa. Rozmawiali o tym, co
miało wydarzyć się z Panem Jezusem w Jerozolimie już wkrótce. Kiedy Pan Jezus umarł,
Jego śmierć była inna od śmierci kogokolwiek. Został przybity do krzyża – we tamtych
czasach wielu ludzi było zabijanych w taki sposób. Ale śmierć Pana Jezusa bardzo się różniła.
Kiedy On umierał, Bóg karał Go za grzech takich ludzi, jak ty i ja. To była straszliwa kara.
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Kiedy Boży Syn wisiał na krzyżu, Bóg Ojciec opuścił Go. Cierpiał z powodu Bożego gniewu
przeciwko grzechowi. Jedynie Boży Syn mógł ponieść grzech świata i być za niego ukarany.
Dzięki temu, że tak zrobił, On jest jedynym Zbawicielem. On może zgładzić twój grzech. On
może cię zbawić od kary, na którą zasługujesz.
Zasługujesz na to, aby zostać od Boga oddalony na zawsze. Biblia nazywa to „zatraceniem”.
Jezus Chrystus może cię wybawić od zatracenia. On może zmienić twoje życie, ale ty musisz
Jemu zaufać, aby to zrobił. Jeśli naprawdę chcesz Mu zaufać, ale nie wiesz, jak to zrobić,
przyjdź i porozmawiaj ze mną o tym po spotkaniu. Ja będę (określ miejsce, gdzie dzieci mogą
przyjść). Z radością pokażę ci, jak to możesz zrobić na podstawie Biblii. Pamiętaj, Jezus
Chrystus może cię zbawić, ponieważ On jest Bożym jedynym Synem, który umarł za nasz
grzech.
Nie ma nic zaskakującego w tym, że Mojżesz i Eliasz rozmawiali o Jego śmierci. Ale czy
uczniowie mieli to wszystko zaprzepaścić? Po jakimś czasie ci trzej śpiący uczniowie
obudzili się.
Zamień uczniów (EJ-36) na figurę EJ-40.
Nigdy w życiu nie widzieli cos takiego. Patrzeli na niebiańska jasność i chwałę. Było to tak
nadzwyczajne i cudowne, że uczniowie przestraszyli się. Piotr zaczął mówić, właściwie nie
wiedząc, co mówi. „Panie” – powiedział – „Dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty,
jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi”.
Scena 4
Pan Jezus na to nie odpowiedział, bo kiedy Piotr mówił, jasny obłok zasłonił Jego, Mojżesz i
Eliasza.
Umieść obłok na postaci Jezusa (EJ-37), Eliasza (EJ-39) i Mojżesza (EJ-38).
Z obłoku rozległ się głos. Był to głos Boga Ojca. Powiedział do uczniów „Ten jest Syn mój
umiłowany, Jego słuchajcie”. Bóg obwieszczał, ze Jezus Chrystus był Jego Synem. Uczył
uczniów wielkiej lekcji tam na górze. Jest to lekcja, którą chce, abyśmy dzisiaj także się
nauczyli. On chce, abyśmy w naszych sercach wiedzieli, że nie ma takiej drugiej Osoby, jak
Pan Jezus. Mojżesz i Eliasz byli ludźmi, którzy służyli Bogu, ale byli tylko ludźmi. Oni
popełniali wiele błędów, także dopuszczali się grzechu. Ale Pan Jezus był inny. Był
Człowiekiem, a jednocześnie Synem Bożym. Wiemy, że mamy trzy Osoby w jednym Bogu –
Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Nazywamy Go Trójcą. Jezus Chrystus jest Jednym z
Trzech w jednym Bogu. On jest jedynym Zbawicielem. On jest Jedynym, co do Którego Bóg
chce, abyśmy Go słuchali i byli Mu posłuszni.
Być może uczysz się w szkole o innych religiach. Nauczyciel mówi ci, ze istnieje wiele dróg
do Boga i do nieba. Jako chrześcijanin, powinieneś odkrywać to, co mówił Pan Jezus i
wierzyć Jemu. On powiedział „Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie” (Jan
14:6b). Słuchaj Go, wierz w to, co mówi On.
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Może zdarzyło się tak, że twoja przyjaciółka zaprosiła cię na oglądanie filmu video w swoi
domu. Powiedziała ci trochę o nim. Ty wiesz, ze nie jest to rodzaj video, na którego oglądanie
przystałby Pan Jezus. Czy posłuchasz swojej przyjaciółki, albo posłuchasz Pana Jezusa, Syna
Bożego i twojego Zbawiciela. Słuchaj jego, bądź Jemu posłuszny. O tym mówił Bóg Ojciec
do trzech uczniów, kiedy przemawiał z obłoku.
Uczniowie bardzo się przestraszyli. Upadli na swoje twarze i nie mieli odwagi się podnieść.
Usuń obłok (EJ-39) i Mojżesza (EJ-38). Zamień postać Jezusa (EJ-37) na figurę EJ-41.
Pan Jezus przyszedł i dotknął ich. „Nie bójcie się!” – powiedział.
Trzej uczniowie spojrzeli w górę. Obłoku nie było. Mojżesz i Eliasz zniknęli. Został tylko Pan
Jezus, ale Jego jaśniejącej chwały już też nie było.
Przyszedł czas, aby zejść z góry w dół. Trzej uczniowie już nigdy nie zapomną tego, co
widzieli i słyszeli. Bez żadnych wątpliwości wiedzieli, kim był Jezus – jedynym Bożym
Synem Bożym!
Wierzący chłopcze, wierząca dziewczynko, pamiętaj, kim jest twój Zbawiciel. Kiedy masz
dokonać wyboru, kogo masz słuchać, Jego, lub kogoś innego, słuchaj Jego. Bądź wobec
Niego zawsze posłuszny, nawet jeśli inni odciągają cię, abyś wybrał inną drogę.
Jeśli nie jesteś chrześcijaninem i będziesz nadal chodził drogą, na której się znajdujesz, twój
grzech powstrzyma cię od Boga na zawsze. Jest tylko jedna Osoba, która może zgładzić twój
grzech i uczynić cię chrześcijaninem. Tą Osobą jest Jezus Chrystus, Boży Syn. Potrzebujesz
Go bardzo, bardzo. Posłuchaj, co powiedział Pan Jezus: „Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny” (Jan 3:16). Jeśli zaufasz Panu Jezusowi, aby zbawił cię od zatracenia – On to uczyni
i zgładzi twój grzech. Powiedz Mu teraz w swoim sercu, że wiesz o tym, że Go potrzebujesz.
Podziękuj Mu, że On umarł za twój grzech, poproś Go, aby cię zbawił od zatracenia właśnie
teraz. Wtedy Jezus Chrystus, Boży Syn, stanie się twoim Zbawicielem.
Pytania powtórkowe
1. Którzy trzej uczniowie poszli z Panem Jezusem, aby się modlić na górze? (Piotr,
Jakub i Jan).
2. Co stało się z Panem Jezusem, kiedy na górze modlił się do Swojego Ojca? Jego twarz
zaczęła jaśnieć jak słońce i jego szata stała się błyszcząco biała).
3. Kto ukazał się na górze razem z Panem Jezusem? (Eliasz i Mojżesz).
4. O czym Pan Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem? ( (O Jego nadchodząej śmierci
w Jerozolimie).
5. Co robili uczniowie zanim ujrzeli Pana Jezusa w Swojej chwale? (Spali).
6. Jak zareagował Piotr? (Powiedział „Panie, dobrze nam tu być, uczyńmy trzy
namioty!”).
7. Co do uczniów powiedział Bóg Ojciec o Panu Jezusie? („Ten jest Syn Mój
umiłowany, Jego słuchajcie!”).
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8. Co zrobili uczniowie, kiedy usłyszeli, jak Bóg mówił z nieba? (Upadli przestraszeni
na ziemię).
9. Kto pozostał, kiedy trzej uczniowie podnieśli swoje oczy? (Tylko Pan Jezus).
10. Jakich wyrazów brakuje w tym wierszu: „Albowiem tak Bóg umiłował świat,
_______________________________, aby każdy, kto weń wierzy, ______________,
ale miał żywot wieczny” - patrz: Jan 3:16).
.
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