
Lekcja biblijna: Eliasz u wdowy w Sarepcie 

Główna Prawda (GP): Zawodnik Bożej drużyny ma siły do posłuszeństwa Bogu
tylko wtedy, gdy jest blisko Niego

Zastosowanie dla dzieci zbawionych (ZZ): Módl się codziennie i czytaj Boże
Słowo, by mieć siłę do posłuszeństwa Bogu

Zastosowanie dla dzieci niezbawionych (ZN): Zaproś Pana Jezusa do swojego
życia, by dał ci siłę do posłuszeństwa Bogu

Tekst biblijny: 1 Krl 17:10–24

Werset przewodni (WP): Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy
biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę
zdobyli. (1 Kor 9:24)(powtórka) 

ZAWODNIK BOŻEJ DRUŻYNY JEST POSŁUSZNY BOGU
DZIEŃ DRUGI

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Baala czczono jako Boga pogody. W tej historii Bóg Izraela udowadnia, że to
On ma władzę nad słońcem oraz deszczem i troszczy się o Eliasza w krainie
Baala, koło Sydonu. Sarepta (Sarfata) leżała w połowie drogi między Tyrem
a_Sydonem w Fenicji, tam gdzie religia Kananejczyków panowała nad
Izraelitami. Wdowa tam mieszkająca, do której Bóg polecił udać się Eliaszowi
nie była Izraelitką, ale poganką. Bóg użył jej, aby karmiła proroka.
Wykorzystanie wdowy było niezwykłym źródłem pomocy, ponieważ na Bliskim
Wschodzie wdowy zajmowały najniższą pozycję społeczną. Zakon ich nie
chronił, były biedne, nie miały materialnego zabezpieczenia i polegały na
miłosierdziu innych. Były często ofiarami nadużyć. Jednak podczas bolesnego
okresu w historii swego ludu, Bóg zachowuje życie swojego sługi przy pomocy
wdowy, poganki, która przyjęła wyzwanie, by uwierzyć w Boże Słowo. Jej wiara
ma tak wielką wartość, że wiele wieków później mówi o niej Pan Jezus
(Łk_4:25–26).



Wiara to trwała postawa serca, posłuszeństwo, które nie pyta. Najważniejsze
dla wiary są Boże obietnice. Od tej poganki wymagało się wielkiego czynu
wiary – wiary w Boga, którego nie znała osobiście. Została wezwana, aby zaufać
słowom człowieka, co do którego nie wiedziała, czy jest rzeczywiście sługą
Bożym i czy jest godny zaufania. Jednak w słowach proroka było tyle mocy,
tyle autorytetu i nadziei, że odważyła się. Otrzymywała pożywienie tylko na
jeden raz i nie mogła robić zapasów. Jej zaufanie musiało się opierać jedynie
na Bożej obietnicy. Każdy dzień wymagał czynnej wiary w słowo, które jej
zostało powiedziane. Tylko wiara, która przeszła ogniową próbę cierpienia jest
prawdziwa. Wiara wdowy i Eliasza na miano takiej zasługuje. 
To lekcja o wierze i posłuszeństwie wynikającym z wiary. O tym, że kiedy ty i ja
jesteśmy blisko Boga, On daje wiarę i siły do posłuszeństwa nawet w_najtrud-
niejszych okolicznościach. Chcemy zachęcać dzieci poprzez te lekcje do
czegoś bardzo praktycznego – do tego, aby każdego dnia zbliżały się do Boga
poprzez modlitwę oraz czytanie Bożego Słowa. Tylko wtedy w ich sercach
wzrośnie wiara i będą miały siłę do posłuszeństwa. 

WSTĘP DO LEKCJI – STUDIO OLIMPIJSKIE
(Wywiad ze znakomitym trenerem reprezentacji pływaków oraz lekarzem)

Reporter (zwracając się do dzieci): Drodzy kibice! Nie sądziłem, że uda mi się
zaprosić do naszego studia tu w ___________ (nazwa miejscowości)
znakomitego, wspaniałego trenera, pana ___________ (fikcyjne nazwisko) oraz
lekarza naszej reprezentacji pływackiej, pana ___________ (fikcyjne nazwisko).
Nasza drużyna pływacka już od kilku lat sięga po najwyższe nagrody pod ich
kierownictwem. Oczywiście i tym razem mamy nadzieję, że tu, na naszej
olimpiadzie pływacy zdobędą złoto. 

Reporter (zwracając się do swoich rozmówców): Witam panów gorąco
i_dziękuję, że zgodziliście się udzielić wywiadu.
Rozpocznę od pytania do trenera: Czego przede wszystkim jako trener chce
pan nauczyć swoich zawodników?
Trener: Dyscypliny, poświęcenia, oczywiście technik szybkiego pływania
i_posłuszeństwa.
Reporter: Posłuszeństwa? To znaczy, że zawodnicy nie mogą sami decydować
o rozkładzie treningów, o tym, co ćwiczyć?
Trener: Pewne rzeczy ustalamy wspólnie, ale zawodnicy muszą podporząd-
kować się moim zaleceniom. Musimy ze sobą blisko współpracować.
Reporter (zwracając się do lekarza): Panie doktorze, a jakim pańskim
zaleceniom muszą podporządkować się zawodnicy? 
Lekarz: Odpowiednia dieta, określone witaminy i lekarstwa w razie osłabienia
czy choroby. Zawodnik nie może jeść wszystkiego, co mu się podoba.



Reporter: A więc posłuszeństwo i współpraca przede wszystkim. Dlaczego jest
to aż tak ważne? 
Lekarz: To gwarancja sukcesu!
Reporter: Jesteście panowie znakomitymi fachowcami. Sądzę, że zawodnicy
z_przyjemnością słuchają waszych rad i poleceń, i dlatego osiągają tak
wspaniałe wyniki. Dziękuję za przybycie do studia i życzę panom oraz
zawodnikom zdobycia złotego medalu na naszych igrzyskach.

Reporter (zwracając się do dzieci): Usłyszeliśmy właśnie, jak ważna jest bliska
współpraca zawodnika z trenerem, lekarzem czy dietetykiem. Bez posłu-
szeństwa trenerowi i innym instruktorom nie może być mowy o sukcesie.

Komu ty jesteś posłuszny? Czy słuchasz Boga, który przemawia do nas przez
swoje Słowo – Biblię? Czy słuchasz Boga, który wie, co jest dla ciebie najlepsze
i który chce, abyś osiągnął w życiu sukces? Czy raczej słuchasz złych
podpowiedzi kolegów, rad płynących z gazet, TV? A może sam ustalasz, co jest
dla ciebie najlepsze? Biblia mówi, że ten kto należy do Boga, jest
zawodnikiem Jego drużyny i ma siłę do posłuszeństwa Bogu tylko wtedy, gdy
jest blisko Niego (wprowadź GP).
Za chwilę spotkamy ludzi, którzy byli posłuszni Bogu nawet w trudnych
i_niezrozumiałych dla nich sytuacjach. Niechaj ci ludzie staną się dla ciebie
przykładem.

LEKCJA BIBLIJNA

Przebieg wydarzeń

1. Eliasz w drodze do Sarepty...  

Gdzie pozostawiliśmy wczoraj Eliasza? Na drodze do Sarepty – trudnej
i_dalekiej. Czy widzisz, jak blisko Boga jest Eliasz? Tak blisko, że słyszy Jego
głos i wie doskonale, czego Bóg od niego chce. Toteż Eliasz bez zastanowienia,
bez wątpliwości jest posłuszny swojemu Bogu. Czy ty jesteś tak blisko Boga,
jak Eliasz? Czy jesteś posłuszny Bogu jak Eliasz? Widzisz, zawodnik Bożej
drużyny ma siłę, by być posłusznym Bogu tylko wtedy, gdy jest blisko
Niego(GP), więc... Módl się codziennie i czytaj Boże Słowo, by być blisko Boga
i by mieć siły do posłuszeństwa. Czy robisz to? Jeśli nie, zacznij od dziś. Czytaj
codziennie jeden werset, myśl o nim, zastosuj go w praktyce. Możesz czytać
według jakiejś książeczki z rozmyślaniami (Nauczycielu, pokaż dzieciom różne
dostępne rozważania biblijne). Módl się za każdym razem do Boga, by pomógł
ci być posłusznym temu, co przeczytałeś (ZZ). 



2. Eliasz spotyka w bramie wdowę zbierającą drewno i rozmawia z nią... 

(Przeczytaj dialog Eliasza z wdową
z_1_Krl 17:10b–13). Co za niezwykła
prośba! Czy Eliasz nie jest zbyt zu-
chwały? Czy nie widzi, że wdowa i_jej
syn mogą umrzeć? Nie! Eliasz wie, co
nastąpi, bo Bóg już mu to powiedział:
„Mąka w garncu nie wyczerpie się,
oliwy w bańce nie zabraknie aż do
dnia, kiedy Pan spuści deszcz na zie-
mię” (w.14). Co za niezwykła obiet-
____nica! Tak niezwykła, że trudno w nią uwierzyć. Przecież, kiedy opróżnisz
naczynie, nie ma możliwości, by znów było pełne, póki tam czegoś nie włożysz
(zademonstruj to). Wdowa jeszcze nigdy w swoim życiu nie doświadczyła
takiego cudu. Czy w tej sytuacji ona i Eliasz będą posłuszni Bogu? 

3. Wdowa okazuje posłuszeństwo Bogu, a Bóg dokonuje cudu z oliwą i mąką... 

Eliasz i wdowa okazali posłuszeństwo
nie tylko tego dnia, gdy pierwszy raz
ta kobieta nasypała mąki z prawie
pustego garnka, ale przez następne
(około) trzy lata, bo tak długo prorok
mieszkał u niej. Bóg widział ich
posłuszeństwo dzień po dniu przez
wiele miesięcy i czynił cuda! Choć
w_całym kraju panowała wielka
susza i_głód, oni nigdy nie byli  gło-
_______dni! Skąd Eliasz i wdowa czerpali siłę do posłuszeństwa Bogu? Z pewnością

byli blisko Niego. Zawodnik Bożej drużyny ma siły do posłuszeństwa Bogu
tylko wtedy, gdy jest blisko Niego (GP). W jaki sposób można być blisko Boga?
Poprzez modlitwę, czytanie i słuchanie Jego Słowa. Jeśli więc należysz do
Bożej drużyny, tak jak Eliasz, módl się codziennie i czytaj Biblię, aby być
blisko Boga i stąd czerpać siłę do posłuszeństwa Jemu. Módl się codziennie
przed pójściem do szkoły, by Bóg pomógł ci nie słuchać złych podpowiedzi
kolegów, módl się, gdy masz podjąć jakąś decyzję, np. czy pójść do kolegi, by
grać w gry komputerowe, o których wiesz, że nie podobają się Bogu. Módl się,
gdy stoi przed tobą trudne zadanie, którego nie masz ochoty wykonać. Zbliż
się do Boga w modlitwie, wołaj o Jego pomoc, a On da ci siły do posłuszeń-
stwa (ZZ). 



4. Syn wdowy choruje i umiera... 

Dlaczego to się wydarzyło? Czy wdowa nie okazała
posłuszeństwa Bogu? Widzisz, nawet wtedy, gdy
jesteśmy posłuszni Bogu, On czasem dopuszcza
w_naszym życiu rzeczy, których nie rozumiemy,
których nie chcemy i które są trudne. Co wtedy
mamy robić? Ufać Bogu, że On wie, co robi i nadal
być Mu posłusznym. To jest bardzo trudne, ale
możesz mieć do tego siłę! Pod warunkiem, że
będziesz blisko Boga. Może już należysz do Bożej
drużyny, tak jak Eliasz, ale czy jesteś blisko Boga?
W_jaki sposób możesz być blisko Niego, skąd
możesz wziąć siłę, aby być Mu posłusznym? Tylko
z_jednego źródła, a_jest nim modlitwa i czytanie
___ Bożego Słowa. Aby mieć siłę do posłuszeństwa Bogu, módl się codziennie
i_czytaj Biblię. Jeśli masz kłopoty z posłuszeństwem rodzicom, jeśli sprawia ci
problem odmówienie kolegom, gdy namawiają cię do złego, np. do bicia
kolegi, oszukiwania nauczyciela, jeśli lenistwo króluje w twoim życiu, módl się
do Boga. Wołaj: „Panie, pomóż mi być posłusznym Twemu Słowu, pomóż mi
słuchać rodziców, odmówić kolegom, być pracowitym”. A potem wykonaj to,
o co się modliłeś. Bóg da ci siły do takiego posłuszeństwa, gdy rzeczywiście
będziesz tego pragnął (ZZ).

5. Bóg przywraca życie chłopcu, a Eliasz
oddaje go matce...

Eliasz zbliża się do Boga w modlitwie
i_prosi Go o rzecz niemożliwą z_ludzkiego
punktu widzenia. Bóg spełnia prośbę Elia-
sza, chłopiec wstaje na jego oczach. Czy
ten cud wydarzył się z powodu posłuszeń-
stwa Eliasza i wdowy? Jak myślicie? 

6. Król Achab wciąż ściga Eliasza...

Minęły ponad trzy lata. Czy król Achab zapomniał o Eliaszu i chęci zemsty?
O_nie! Król nie miał zamiaru się zmienić, nie miał zamiaru słuchać Boga. A ty?
Czy chcesz słuchać Boga, czy chcesz być blisko Niego? Pamiętaj, zawodnik
Bożej drużyny ma siłę, by być posłusznym Bogu tylko wtedy, gdy jest blisko
ze swoim Panem (GP).



Ale może ty jeszcze wcale nie należysz do Boga i nie jesteś zawodnikiem
Bożej drużyny? Jeśli tak właśnie jest, możesz to zmienić. Jeśli nigdy do tej
pory tego nie uczyniłeś, dziś zaproś Pana Jezusa do swojego życia! W ten
sposób staniesz się zawodnikiem Bożej drużyny na zawsze. Będziesz
reprezentantem nieba! Nie pozostawaj w drużynie Bożego przeciwnika,
odrzuć robienie złych rzeczy i zwróć się do Boga. Może próbowałeś być
lepszy, nie słuchać złych podszeptów kolegów, nie pyskować więcej
rodzicom, nie mówić brzydko itd., ale wciąż ci się to nie udaje. Bez Pana
Jezusa, bez Boga mieszkającego w tobie nie jest to możliwe! Dlaczego? Bo
nie jesteś w Bożej drużynie, a szatan i grzech, który cię od Boga oddziela,
przeszkadzają ci w posłuszeństwie Bogu. Wyznaj dziś Bogu swoje grzechy
i_nieposłuszeństwo i poproś o przebaczenie. On ci przebaczy, bo dużo Go
„kosztowałeś”. On chce cię mieć w swojej „drużynie” – bardzo Mu na tobie
zależy. Zapłacił już „transfer” za ciebie. Czy wiedziałeś o tym? Aby cię wykupić
do swojej „reprezentacji” zapłacił za ciebie najwyższą cenę – życie swojego
Syna Pana Jezusa! (ZN).  

Za sportowców drużyny płacą po kilka milionów, ale za ciebie Bóg zapłacił
o_wiele więcej, zapłacił wszystko, co miał – dał swojego Syna, który poszedł za
ciebie na krzyż! Nie odrzucaj dziś zaproszenia do Bożej drużyny!

Eliasz przez trzy i pół roku „trenował”– był blisko Boga, słuchał Go,
przygotowywał się do „występu”, do kolejnego zmierzenia się z Achabem, ale
o_tym już jutro...

Zajęcia praktyczne: Naucz dzieci, jak czytać Biblię każdego dnia. Można to
zrobić w małych grupach – każdy nauczyciel ze swoją grupą. Pokaż dzieciom,
od którego miejsca mogą zacząć czytać Biblię, np. od Ewangelii Marka. Naucz
je, jak rozmyślać nad tym, co przeczytały, jakie zadawać sobie pytania.
W_ramach zajęć dodatkowych dzieci mogą same wykonać małą składaną
książeczkę, która mieści się w Biblii (wzór na stronach 81 i 82). Jeśli jest taka
możliwość, możesz przygotować z dziećmi „posiłek sportowca”, czyli np.
sałatkę owocową. Obok talerzyka możesz położyć wersecik dla każdego
dziecka. 

Zakończenie 



PYTANIA DO POWTÓRKI

1.  Dlaczego Eliasz zrezygnował z pobytu nad potokiem Kerit? 
2. Dlaczego prorok miał odwagę prosić wdowę, by z ostatniej
odrobiny mąki upiekła mu placek? 
3. Wdowa była posłuszna Eliaszowi i tym samym Bogu. W jaki
sposób to pokazała? 
4. Podaj przykłady różnych sytuacji, w których ty możesz
okazać posłu-szeństwo Bogu. 
5. Skąd Eliasz czerpał siły, by być posłusznym Bogu? 

KONKURENCJA SPORTOWA DNIA

Jeśli jest taka możliwość, zorganizuj zawody pływackie. 

Inne proponowane konkurencje tego dnia to skoki do wody (konkurs na
najzabawniejszy skok, najdalszy itd.) lub pływanie drużynowe na desce
surfingowej – cała grupa siada okrakiem na desce i odpychając się rękami
płynie do wyznaczonej linii. Wygrywa najszybsza drużyna. 

6. W jaki sposób zawodnik Bożej drużyny może być tak blisko Boga, jak Eliasz? 
7. Co Bóg uczynił w odpowiedzi na posłuszeństwo wdowy, gdy zmarł jej syn? 
8. Dlaczego Pana Boga można porównać do trenera? 


