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Rut
Rut
1

Rut 1,16 i 17
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Z³oty wiersz

Ta historia zaczyna siê w dobrze znanym z Biblii mieœcie.
U¿yj alfabetu obrazkowego, aby znaleŸæ jego nazwê.

E

E

E

4

W tym mieœcie mieszka³ Elimelech, jego ¿ona Noemi i dwóch ich synów: Machlon i
Kilion. Gdy nasta³ czas straszliwego g³odu, Elimelech zdecydowa³, aby zabraæ swoj¹
rodzinê i pójœæ do innego kraju, zwanego Moab.

Wpisz na drogowskazie nazwê kraju,
do którego poszli.

2

To smutne, ale muszê powiedzieæ, ¿e Elimelech
zmar³ wkrótce po przybyciu do Moabu. Ch³opcy jednak¿e doroœli i zdecydowali siê
o¿eniæ. Machlon poœlubi³ Rut, a Kilion Orpê.
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Wpisz brakuj¹ce imiona:
Machlon i __ __ __

2

Kilion i __ __ __ __

Obie te kobiety nale¿a³y do pogañskiego narodu zamieszkuj¹cego Moab. Zawieranie
z takimi kobietami ma³¿eñstw by³o niezgodne z Bo¿ym prawem.
Wpisz na kamiennych nagrobkach imiona tych ludzi, którzy umarli.
6

Potem Noemi us³ysza³a dobr¹ nowinê! Skoñczy³ siê okres g³odu! Chocia¿ mieszka³a
w Moabie ponad dziesiêæ lat, chcia³a wróciæ do Betlejem. Wysz³y z Moabu razem z Orp¹
i Rut. Noemi próbowa³a przekonaæ ich, aby pozosta³y w Moabie. W koñcu Orpa da³a siê
namówiæ i powróci³a do swojego narodu w Moabie. Rut jednak¿e by³a zdecydowana, aby
pójœæ z Noemi. Podjê³a decyzjê. Powiedzia³a do Noemi:

Bóg twój - Bóg
mój”.
„dok¹d ty pójdziesz i ja pójdê;

Pokoloruj s³owa.

4

W koñcu obie przyby³y do Betlejemu.
Kto przyby³ do Betlejemu?
N __ __ __ __

i

R __ __

Rut wci¹¿ nie wiedzia³a, jaki wielki plan mia³ Bóg
dla jej ¿ycia. Mia³a staæ siê wa¿n¹ osob¹. Sk³adaj¹c
ufnoœæ w ¿ywym, prawdziwym Bogu, zrobi³a
pierwszy krok w kierunku wype³nienia Bo¿ego
planu. Mog³a liczyæ, ¿e On poka¿e jej nastêpny
krok, kiedy przyjdzie czas.
Uwagi prowadz¹cego

2
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Lekcja 2:

Rut i Boaz

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Rut
2, 3 i 4

Z³oty wiersz:

Rut 4,13
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Kiedy Noemi i Rut powróci³y do
Betlejem, w³aœnie by³y ¿niwa.
Rut by³a chêtna do pracy, wiêc posz³a na
pole, gdzie pozwolono jej zbieraæ ka¿dy
k³os, pozostawiony przez ¿niwiarzy.
Pracowa³a ca³y dzieñ prawie bez
przerwy. Wieczorem mog³a zabraæ dla
swojej teœciowej zebrany i wym³ócony
jêczmieñ.
Wstaw brakuj¹ce litery.
W jakim okresie roku Noemi i Rut
przysz³y do Betlejem?
By³ to okres ¿ __ __ __ .
Jakie zbo¿e ros³o na polu, na którym pracowa³a Rut?
__ ê __ __ m __ __ __

4

W³aœcicielem tego pola by³ cz³owiek imieniem Boaz. Okaza³ on Rut wielk¹ ¿yczliwoœæ
i pomóg³ jej zebraæ wiêcej k³osów jêczmienia.
Wstaw PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ:
1. Pole, na którym pracowa³a Rut nale¿a³o do Boaza.

...............

2. Wygoni³ j¹ z pola, poniewa¿ pochodzi³a z innego kraju. ...............
3. By³ dla niej mi³y i pomóg³ jej.

...............

6
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Boaz by³ bogatym cz³owiekiem, który posiada³ wiele ziemi wokó³
Betlejem. Rut natomiast by³a biedn¹ m³od¹ wdow¹ z Moabu. Jednak
pomiêdzy nimi zrodzi³a siê przyjaŸñ, która siê wci¹¿ pog³êbia³a i po
nied³ugim czasie zawarli zwi¹zek ma³¿eñski!

Rut dozna³a nowego szczêœcia, gdy nadszed³ nastêpny etap Bo¿ego
planu dla jej ¿ycia.

„Boaz Rut
za ¿onê”.
poj¹³ wiêc

Pokoloruj s³owa.
Bóg ma plan dla ka¿dego z nas. Powinniœmy powierzyæ nasze ¿ycie Panu Jezusowi,
a potem codziennie próbowaæ robiæ to, co siê Jemu podoba. Kiedy to zrobimy, On
bêdzie realizowa³ swój plan dla naszego ¿ycia krok po kroku.

4

Po pewnym czasie urodzi³ im siê ch³opiec imieniem Obed.
Wszycy siê z tego cieszyli lecz najbardziej cieszy³a siê z tego
Noemi, która sta³a siê jego piastunk¹.
Obed rós³ i wiele lat póŸniej zosta³ dziadkiem najwiêkszego króla
Izraela - Dawida! Tak wiêc Rut - obcy przybysz z Moabu zosta³a prababk¹ króla Dawida. Bóg wype³ni³ cudowny plan dla
jej ¿ycia!
Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca:
Rut

Dawida

Obed

1. Boazowi i Rut urodzi³ siê syn imieniem __ __ __ __ .
2. Kiedy Obed zestarza³ siê zosta³ dziadkiem __ __ __ __ __ __ .
6

3. Prababk¹ Dawida by³a __ __ __ .

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Anna modli siê do Boga
1 Samuela
1,1-20

£ukasz 11,9
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Zdarza³o siê w czasach biblijnych, ¿e mê¿czyŸni mieli po
dwie ¿ony. To nie by³ Bo¿y plan i czêsto prowadzi³o to do
k³ótni i nieszczêœcia. Elkana mia³ dwie ¿ony. Jedna mia³a
na imiê Anna a druga Peninna. Peninna, która mia³a
kilkoro dzieci, czêsto wyœmiewa³a siê z Anny, poniewa¿
nie mia³a ¿adnego dziecka.
Zacieniuj tê po³owê ko³a, po której znajduje siê
w³aœciwa odpowiedŸ.
Zgodnie z Bo¿ym planem mê¿czyzna powinien mieæ – jedn¹ ¿onê
Elkana mia³

– dwie ¿ony

wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê.

jedn¹ ¿onê.
6

Peninna wyœmiewa³a siê, poniewa¿ Anna –
mia³a dzieci

nie mia³a ¿adnego dziecka.

Elkana i jego rodzina co roku odwiedzali Sylo, aby oddaæ
chwa³ê Panu. W Sylo by³o miejsce, gdzie Heli i jego synowie
s³u¿yli Bogu i sk³adali Mu ofiary. Miejsce to nazywano
„Domem Bo¿ym”.
Pewnego razu, gdy przybyli do Sylo, Anna by³a bardzo smutna
z powodu niemi³ych s³ów Peninny. Po posi³ku postanowi³a pójœæ
i modliæ siê do Boga..

Wstaw w³aœciwe s³owa na koñcu poni¿szych stwierdzeñ.
modliæ siê do Boga.

s³u¿yli Bogu.

oddaæ chwa³ê Panu.

1. Elkana poszed³ do Sylo, aby ___________ __________ ______ .
2. Heli i jego synowie ____________ _________ .
3. Anna postanowi³a ___________ ____ ____ ________ .

3
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Gdy Anna modli³a siê, kap³an Heli siedzia³ w pobli¿u i przygl¹da³ siê jej. Ona
p³aka³a, gdy mówi³a Panu o swoim problemie. Prosi³a Boga, aby da³ jej syna.
Obieca³a, ¿e ten syn zawsze bêdzie s³u¿y³ Panu.
Poniewa¿ Anna w modlitwie porusza³a swoimi ustami, Heli nie s³ysza³ jej s³ów
i myœla³, ¿e jest pijana. Lecz Anna mówi³a do Boga w swoim sercu!
Odpowiedz na pytania.
1. O co Anna prosi³a Boga? ___________________________ .
2. Co obieca³a Bogu? ___________________________________ .
6

3. Co z³ego myœla³ Heli o Annie?____________________________.
Anna szybko powiedzia³a Heliemu, ¿e nie jest pijana tylko bardzo smutna i zatroskana.
Wyjaœni³a, w jaki sposób modli³a siê do Pana. Heli odpowiedzia³: „IdŸ do domu i nie
b¹dŸ smutna i niech Bóg da ci to, o co Go prosi³aœ”.
Jakiœ czas póŸniej Anna urodzi³a syna.

E

3

Wpisz pierwsz¹ literê ka¿dego z obrazków, aby odkryæ imiê dziecka.
Bóg w swojej ³asce odpowiedzia³ cudownie na modlitwê Anny. Bóg chce, abyœmy
rozmawiali z Nim w modlitwie. Wa¿ne jest, aby przeznaczaæ codziennie czas, aby modliæ
siê do Pana. Pan Jezus spêdza³ wiele czasu modl¹c siê i czêsto mówi³ swoim
przyjacio³om na temat modlitwy. Pewnego dnia powiedzia³ im:

„Proœcie
szukajcie

a bêdzie wam dane;

a znajdziecie”.

2
Pokoloruj s³owa.
Najwa¿niejsze to prosiæ Pana Jezusa, aby odpuœci³ nasze grzechy i wszed³ do naszego
¿ycia jako Pan i Zbawiciel. Czy to ju¿ zrobi³eœ?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Samuel s³yszy Bo¿y g³os
1 Samuela
1,21 do 3,21

1 Samuela 3,9
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Kiedy Samuel by³ jeszcze ma³y, jego matka przyprowadzi³a
go do Domu Pana w Sylo, aby spotka³ siê z kap³anem
Helim. Anna przypomnia³a Heliemu o wczeœniejszym
spotkaniu i o jej modlitwie do Boga.

1

2

3

4

5

Anna podziêkowa³a Bogu za to, ¿e odpowiedzia³ na jej modlitwê i dotrzyma³a swojej
obietnicy - pozostawi³a Samuela z Helim, aby s³u¿y³ Bogu!
Nigdy nie zapomnij podziêkowaæ Bogu, kiedy odpowie na twoje modlitwy.
Wype³nij krzy¿ówkê, rozwi¹zuj¹c poni¿sze has³a.
1 Imiê kap³ana z Sylo.
2 Miejsce, gdzie by³ Dom Bo¿y.
3 Kto modli³ siê do Boga?
4 Ma³y ch³opiec, który mia³ s³u¿yæ Bogu.
5 Nie wolno nam zapomnieæ, by __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Bogu.
Samuel cieszy³ siê z s³u¿by w Domu Bo¿ym. Uczy³ siê wiele na temat Boga. Coraz
bardziej Go kocha³. Co roku matka, gdy przychodzi³a do Sylo, przynosi³a mu p³aszcz.
Wszyscy lubili Samuela i wszystko, co robi³, podoba³o siê Panu.

10
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Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:
Samuel kocha³ Boga.

..................

Samuel pomaga³ Heliemu.

..................

Rodzice odwiedzali Samuela co miesi¹c.

..................

Samuel dostawa³ od nich p³aszcz za ka¿dym razem, gdy byli w Sylo. ..................

8

Pewnej nocy, gdy Heli i Samuel ju¿ spali, Pan zawo³a³ Samuela po imieniu. Ch³opiec
natychmiast siê zerwa³ i pobieg³ do Heliego i powiedzia³: Oto jestem - myœl¹c, ¿e to
starszy cz³owiek go wo³a. Heli powiedzia³ mu, aby wróci³ do ³ó¿ka, bo on go nie wo³a³.
Pan wo³a³ Samuela jeszcze dwa razy i za ka¿dym razem ch³opiec bieg³ do Heliego.
Po trzecim razie Heli zrozumia³, ¿e to Bóg wo³a Samuela. Tak wiêc powiedzia³
Samuelowi, ¿e jeœli g³os zawo³a go ponownie, to niech odpowie: Mów, Panie, bo s³uga
twój s³ucha. Kiedy Bóg zawo³a³ czwarty raz, Samuel by³ gotowy i odpowiedzia³ na Jego
wo³anie.
Zakreœl ile razy:

1 2 3 4
4 3 2 1

1. Samuel bieg³ do Heliego.
2. Bóg wo³a³ na Samuela.

2

Biblia mówi nam, ¿e kiedy Bóg
przemówi³ do Samuela, to on Go jeszcze
nie zna³. Samuel wiedzia³ wiele o Bogu
ale osobiœcie nigdy Go nie pozna³. Mo¿e
to jest prawda o tobie. Wiesz wszystko
„o” Panu Jezusie ale czy znasz Go jako
osobistego Pana i Zbawiciela.
Czy odpowiesz na Jego wo³anie teraz i zaufasz Mu ?
Tej nocy Bóg da³ Samuelowi bardzo wa¿ne poselstwo, które rano przekaza³ Heliemu.
Gdy Samuel dorasta³, Bóg da³ mu wiele wieœci do przekazania dla swojego ludu
izraelskiego. Ka¿dy wiedzia³, ¿e Samuel by³ prorokiem Pana i ¿e Bóg by³ z nim.
Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

