
Temat katechezy: Eliasz – jedyny prorok Boga Prawdziwego.  

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani uczniowie! :) :) :) 
Witam Was serdecznie na kolejnej katechezie. Podczas dzisiejszego naszego spotkania z Panem 
Jezusem w modlitwie, w Jego Słowie, czyli słowach Pisma Świętego oraz pracy z materiałami, które 
poniżej Wam zaproponuję. Dziś poznamy postać proroka Eliasza. Przyjrzymy się tejże postaci,  
zastanowimy się kim właściwie jest prorok oraz na czym polega jego powołanie i misja. 

Rozpocznijmy naszą katechezę, jak zwykle to czynimy od modlitwy. Uczyń znak Krzyża Świętego:  
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

Amen. 

1. Wprowadzenie.

W królestwie północnym, czyli królestwie Izraela w IX wieku swoje panowanie rozpoczął 
król Achab. Był on dobrym politykiem i administratorem. Pojął za żonę córkę władcy 
fenickiego, Izebel dzięki czemu zyskał sobie sprzymierzeńca. Fenicja było bowiem krajem 
pogańskim.  Izebel wniosła ze sobą prócz pokoju pomiędzy Izraelem a Fenicją kult bożków. 
Religię tę chciała zaszczepić wśród Izraelitów i to przymusem. Wielu Izraelitów niestety 
zaczęło ulegać potężnej królowej. Wówczas Bóg z pomocą Izraelitom posyła proroka Eliasza.

2. Prorok Eliasz.

Eliasz był prorokiem, człowiekiem posłanym przez Boga, przekazującym Jego wolę ludziom. 
Jego imię oznacza „moim Bogiem jest Jahwe”. Eliasz działał w czasach, gdy Izraelitami 
rządził król Achab, który ulegając wpływom żony, wprowadził w kraju kult pogańskiego 
bożka Baala. Zmuszał swych poddanych do składania ofiar bożkowi i pozwalał na 
prześladowanie proroków Jahwe. Lekceważył Boże przykazania i krzywdził poddanych. 
Wielu Izraelitów poszło za złym przykładem króla, odstępując od prawdziwego Boga. Bóg 
posłał wówczas proroka Eliasza, by upomniał króla i przypomniał swoim rodakom, że 
jedynym Panem jest Bóg i że postępują źle, wiążąc się z poganami i oddając cześć ich 
bożkom. Działalność proroka spotkała się z niezrozumieniem i oporem z ich strony. Eliasz był
prześladowany i musiał ukrywać się na pustkowiu. Decydującym momentem było spotkanie
z prorokami bożka Baala i sąd Boży nad nimi.



3. Tak wyglądał prorok Eliasz :) :) :)



4. W jaki sposób Eliasz upomniał króla i przypomniał swoim rodakom, że jedynym 
Panem jest Bóg i że postępują źle, wiążąc się z poganami i oddając cześć ich 
bożkom?

Eliasz przybliżył się do całego narodu i rzekł: „Jak długo będziecie chwiać się na obie 
strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! Tylko 
ja sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego 
niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech 
go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz 
umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga,    
a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest 
naprawdę Bogiem”. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: „Dobry pomysł!” Wzięli więc cielca i 
oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: „O Baalu, odpowiedz 
nam!” Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, 
mówiąc: „Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może jest zamyślony albo zajęty, albo udaje
się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi!” Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też 
dowodu uwagi.

Po dwóch stronach stanęli przeciwko sobie Eliasz i 450 proroków bożka Baala. Zadanie 
polegało na złożeniu ofiary całopalnej z cielców, z zastrzeżeniem, że nie można było podłożyć ognia.
Prorocy mieli wzywać imienia bożka, aby Baal zesłał ogień i w ten sposób ofiara została przyjęta. 
Tak się jednak nie stało. Eliasz również wezwał imienia Boga Jahwe, który zesłał ogień i strawił 
ofiarę, drewno, kamienie, a nawet muł i wodę z rowu. Tak wielką potęgę okazał prawdziwy Bóg. 
Prorocy Baala stanęli przeciwko prawdziwemu Bogu i zostali wytraceni, zginęli. Konsekwencją 
niewłaściwego wyboru była śmierć. 

Obejrzyj krótki film o miejscu, w którym prorok Eliasz zwyciężył w  450 proroków bożka 
Baala: https://www.youtube.com/watch?v=F9avHs-8M40 

Krótki film o proroku Eliaszu: https://www.youtube.com/watch?v=efhptRYV2l4. 

BARDZO WAŻNE!!!
Poznaliśmy dziś historię, która pokazuje, że nie zawsze większość ma rację. I historię, 

która przypomina nam, że jako ludzie wierzący, chrześcijanie, jesteśmy zaproszeni przez Pana 
Boga do odważnego wyznawania wiary na wzór proroka Eliasza.

5. Wobec tego kim jest prorok? Jakie jest jego zadanie?
Aby znaleźć odpowiedź zajrzyj do podręcznika na stronę nr 59 do ramki: 

1. „Kilka słów o …”.

KOCHANI :) O CZYM NAM PRZYPOMINA PROROK ELIASZ?

Jesteśmy chrześcijanami i to zobowiązuje nas do odważnego wyznawania
naszej wiary. Nie możemy wstydzić się tego, że chodzimy do kościoła, czy tego,
że się modlimy. Mamy stanowić dla innych ludzi przykład wiary, pobożności
i sumiennego wypełniania swoich obowiązków. Zawsze też w modlitwie możemy
prosić Boga o siłę potrzebną do obrony wiary.

https://www.youtube.com/watch?v=F9avHs-8M40
https://www.youtube.com/watch?v=efhptRYV2l4


A teraz odważnie do pracy!  :) :) :) 
               Najpierw otwórz zeszyt :)

6. Zapis do zeszytu:
A. Zapisz w zeszycie kolejny numer Katechezy
B. Zapisz temat: Eliasz – jedyny prorok Boga prawdziwego.

A teraz... otwórz podręcznik na stronie 59 :)

C. Z podręcznika, ze strony 59, z ramki: „Kilka słów o...”, zapisz kim jest prorok i jakie jest jego 
zadanie.
D. Zapisz notatkę: Zapamiętaj! Strona 59.
E. A teraz zastanów się i w 3-4 zdaniach napisz, na czym według Ciebie polega dawanie świadectwa
wiary w czasach, w których żyjemy.

Drogi uczniu :) 

Jeśli postać proroka Eliasza Cię zaciekawiła, masz jeszcze siły i chwile czasu, chcesz jeszcze bardziej 
poznać proroka Eliasza zapraszam do obejrzenia kilku filmów:

Ognie Eliasza [#01] Ogień gorliwości: https://youtu.be/g1hjbLxuTkw

Ognie Eliasza [#02] Ogień oczyszczenia: https://youtu.be/g3sPtUyHFWY

Ognie Eliasza [#03] Ogień gniewu: https://youtu.be/tv6e1cA-Wq8 

Ognie Eliasza [#04] Ogień wypalonych: https://youtu.be/jcgUpgZjsNc 

Życzę udanej przygody z prorokiem Eliaszem!

https://youtu.be/jcgUpgZjsNc
https://youtu.be/tv6e1cA-Wq8
https://youtu.be/g3sPtUyHFWY
https://youtu.be/g1hjbLxuTkw
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