
Bohaterowie Starego Testamentu (17)

Eliasz - „prorok jak ogień” (1Krl 18-19; 2Krl 2)

• Podział królestwa po śmierci Salomona (1Krl 12,3-16)

a) część północna (większa):     Królestwo Izraela (król Jeroboam)
b) część południowa (mniejsza, z Jerozolimą):   Królestwo Judy (król Roboam, syn Salomona)

• Grzech Jeroboama: kult dwóch złotych cielców w Betel i w Dan (1Krl 12,26-30; por. 13,34; 
14,16; Oz 8,5-6)

• Eliasz – pochodził z Tiszbe w Gileadzie, był prorokiem i cudotwórcą

- jego działalność przypada na czasy panowania króla Izraelskiego Achaba (875-854), syna 
Omriego oraz żony Achaba - Fenicjanki Izebel (por. 1 Krl 16,29-34)

- sprzeciwiał się oficjalnemu kultowi Baala w królestwie północnym (Baal – kananejski i 
fenicki bóg burzy i życiodajnego deszczu, władca świata; co roku ginął w mitycznej walce z 
Motem, bogiem śmierci, aby z nadejściem wiosny powrócić do życia)

• Życie i działalność Eliasza:

- zapowiedź suszy i  ucieczka nad potok Kerit (1 Krl 17,1-6)

- przeniesienie się do Sarepty i wskrzeszenie syna wdowy (1 Krl 17,7-24)

- sąd Boży nad prorokami Baala na górze Karmel (1 Krl 18,1-46) 
→ opowiedzenie się Izraela za monolatrią (kultem jednego Boga, JHWH)
→ „nie potrzebujecie już Baala” (por. Ps 29)

- zemsta Izebel i ucieczka Eliasza przez Beer-Szebę do Góry Horeb oraz doświadczenie tam 
Boga (1 Krl 19,1-18)

- powrót i powołanie Elizeusza (1 Krl 19,19-21)

- wniebowzięcie (?) Eliasza (2 Krl 2,9-12)

• Do przemyślenia: 

(1) Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie 
strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie 
jemu!» Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. (1Krl 18,21)

→ Komu/czemu wciąż oddaję cześć? (rzeczy materialne, sukces, jakaś relacja, 

(2) Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. 
Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pan nie był 
w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu 
ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. (1Krl
19,11-12) 

→ Jakie jest moje, osobiste doświadczenie Boga?


