
Przegląd Starego Testamentu



Pierwszymi królami Izraela byli: Saul, Dawid i Solomon. 



50 lat po śmierci Salomona, królem został Achab. 

On był najgorszym królem. 



Pojął za żonę Izebel czcicielkę Baala. 

Achab wzniósł ołtarz i świątynie dla Baala. 



Bóg przez proroka Eliasza ogłosił sąd nad grzechem Achabem. 

Zapowiedział suszę co rozgniewało króla Achaba. 



PAN ostrzegł Eliasza: 

„Ukryj się nad potokiem Kerit, po wschodniej stronie Jordanu.” 



Eliasz postąpił według Słowa PANA, 

poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit. 



Z tego potoku pił wodę, 

a PAN nakazałem krukom, by go tam utrzymywały. 



Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, 

ponieważ w kraju nie było deszczu. 



PAN rzekł do Eliasza: „Idź do miasta Sarepty. 

Oto nakazałem tam pewnej wdowie, aby cię utrzymywała.” 



W Sarepcie, gdy Eliasz zobaczył wdowę powiedział: 

„Przynieś mi, proszę, trochę wody i chleba.”



Ona odpowiedziała: 

„Mam tylko garść mąki i nieco oliwy. Gdy to zjemy, to umrzemy.” 



Na to Eliasz: „Nie bój się! Najpierw nakarm mnie. PAN mówi, że mąka

i oliwa nie skończy się do dnia, w którym PAN znów ześle deszcz.”



Mąka nie wyczerpała się i nie zabrakło oliwy, zgodnie ze Słowem PANA. 

Eliasz mieszkał z nią 3 lata. 



Pewnego dnia zmarł jej syn. Rzekła do Eliasza: „Przyszedłeś do mnie, 

by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna.” 



Lecz on ją poprosił: „Daj mi swego syna.” 



Potem modlił się do PANA: 

„Czy na tę wdowę chcesz sprowadzić nieszczęście?” 



PAN wysłuchał głosu Eliasza, 

życie dziecka wróciło do jego wnętrza — i ożyło! 



Wtedy kobieta powiedziała: 

„Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i że przekazujesz Słowo PANA.” 



PAN skierował Słowo do Eliasza: 

„Idź do Achaba, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię.” 



Eliasz poinformował zarządcę królewskiego, że przyjdzie go Achaba. 

Zarządca przekazał tą wiadomość królowi. 



Gdy Achab zobaczył Eliasza, przywitał go słowami: 

„Czy to ty, dręczycielu Izraela?” 



Eliasz odpowiedział: „Ty porzuciłeś PANA i kroczysz za Baalem. 

Zbierz Izraela proroków Baala na górze Karmel.” 



Elisz powiedział do ludu: 

„Jeśli PAN jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za nim!” 



Eliasz zaproponował próbę: „Złóżmy ofiarę. 

Niech ten Bóg, który odpowie ogniem, okaże się prawdziwym Bogiem.” 



Wieczorem gdy Baal nie odpowiadał, Eliasz wezwał lud do siebie. 

Najpierw naprawił zburzony ołtarz PANA. 



Wokół ołtarza wykopał rów i na ołtarzu ułożył drewno, 

a na nim przygotowaną ofiarę. 



Kazał wylać wodę na ofiarę tak, 

że spływająca woda wypełniła rów wokół ołtarza. 



Eliasz modlił się: „JHWH, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! 

Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu.” 



Na te słowa spadł ogień PANA i strawił ofiarę całopalną,

a wodę wypełniającą rów wysuszył. 



Gdy lud to zobaczył, padł na twarz: 

„JHWH! — wołali. — To On jest Bogiem! JHWH! On jest Bogiem!” 



Potem Eliasz wszedł na górę Karmel i modlił się o deszcz. 



Eliasz 6 razy posyłał swego sługę, aby zobaczyć czy zbliża się deszcz. 



Za siódmym razem sługa zawołał: 

„Widzę! Oto mała chmurka, jak dłoń ludzka, podnosi się z morza!” 



„Ruszaj zatem! — rozkazał mu Eliasz. —

Powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i jedź w dół, aby nie zatrzymał cię deszcz!” 



Achab wsiadł na rydwan i gnał co sił. 

Na Eliaszu zaś spoczęła ręka PANA i biegł przed Achabem. 



Eliasz powołał Elizeusza i przekazał mu swoją służbę. 



Pewnego dnia Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba.  


