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1 Ksiêdze
Samuelowej

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

Suma

Ogó³em .....................

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1:
Przeczytaj

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

Samuel – Modlitwa do Boga
1 Samuela 1,1-28

Z³oty wiersz

1 Samuela 1,10-11

W czasie tej historii wielu Izraelitów chodzi³o co roku do Domu Bo¿ego w Sylo. Heli by³ tam
kap³anem.
Poznajmy Elkanê i jego dwie ¿ony. W³aœnie odbywaj¹ coroczn¹ podró¿, aby w Sylo oddaæ Panu
chwa³ê.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ imiona jego dwóch ¿on.
NIPNAEN

_ _ _ _ _ _ _

NANA

_ _ _ _

2

W tej lekcji napotkamy na problem, modlitwê i obietnicê.
Opisz poni¿ej problem Anny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Przeczytaj wiersze 9 i 10 i wpisz pod obrazkami, co dzieje siê na ka¿dym z nich.

---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------

3
1

S C6/1

Przeczytaj drugi z³oty wiersz i odpowiedz na poni¿sze pytania.
1. Co Anna robi³a, gdy siê modli³a?

1

2. O co prosi³a Pana?

1

3. Co obieca³a, ¿e zrobi, gdy Pan odpowie na jej modlitwê?
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Anna zrobi³a w³aœciw¹ rzecz, gdy modli³a siê o swój problem.
Jak nazwa³a Boga w modlitwie? (Wiersz 11 ).

2

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

1

Przekreœl Z£E odpowiedzi.
Anna modli³a siê przez KRÓTKI / D£UGI czas.
Modli³a siê G£OŒNO / CICHO.
Jej usta PORUSZA£Y SIÊ / BY£Y ZAMKNIÊTE.
Jej g³os by³o S£YCHAÆ / NIE BY£O S£YCHAÆ.

1
4

Heli pomyœla³, ¿e by³a pijana. Anna musia³a byæ tym bardzo
zraniona. My tak¿e czêsto ranimy innych z³ym os¹dem!
Podsumuj, co Anna odpowiedzia³a Heliemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Heli pocieszy³ Annê a ona wróci³a do domu szczêœliwa. Wczeœniej by³a tak nieszczêœliwa, ¿e nie
by³a w stanie jeœæ. Wyla³a swój problem przed Panem i teraz posz³a do domu wierz¹c, ¿e Pan
us³ysza³ jej modlitwê i odpowie na ni¹.
Po roku Bóg odpowiedzia³ na jej modlitwê.
Jak nazwa³a swojego syna i dlaczego ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Anna pozostawa³a w domu i opiekowa³a siê synem przez nastêpne kilka lat, gdy Elkana i jego
rodzina udawali siê do Sylo. Kiedy Samuel by³ na tyle du¿y, by jeœæ zwyczajne jedzenie, Elkana
i Anna przygotowali ofiary i zabrali Samuela ze sob¹ do Domu Bo¿ego.
Pan odpowiedzia³ na modlitwê Anny i rozwi¹za³ jej problem. Anna dotrzyma³a obietnicy, jak¹ z³o¿y³a
Panu.
Gdy mamy problem, powinniœmy o nim rozmawiaæ z Panem, jak to zrobi³a Anna. Powinniœmy
te¿ modliæ siê dot¹d, a¿ Bóg jasno nam poka¿e, co chce, abyœmy zrobili.
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Lekcja 2: Samuel – Wzrastanie przy Bogu
Przeczytaj

1 Samuela 2,1-2
2,18-21.26.34

1 Samuela 2,30

Z³oty wiersz:

Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Anny i da³ jej syna, którego od lat pragnê³a. Ona dotrzyma³a swojej
obietnicy i zaprowadzi³a ma³ego Samuela do Domu Bo¿ego, gdzie móg³ uczyæ siê s³u¿yæ Bogu.
Która z poni¿szych odpowiedzi okreœla, na jaki czas Anna odda³a Samuela Panu.
Na trzy miesi¹ce

Na trzy lata

A¿ sta³ siê mê¿czyzn¹

Na ca³e ¿ycie

1

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych stwierdzeniach:
Anna wróci³a do domu z Domu Bo¿ego bardzo smutna.

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

Anna radowa³a siê w Panu.

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

Anna powiedzia³a, ¿e Pan jest œwiêty.

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

Anna oskar¿a³a Boga za wszystko, co siê zdarzy³o.

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

1
4

Przeczytaj teraz wiersze 18-21 i zobacz, jak siê powodzi³o ma³emu Samuelowi.
Wpisz tê czêœæ wiersza 18, która mówi nam, ¿e by³ pomocnikiem Pana.

1
Byæ mo¿e jego zadanie polega³o na pomaganiu Heliemu
w czyszczeniu mebli, zamiataniu pod³ogi, otwieraniu
drzwi i przygotowywaniu ofiar.
Musia³ tak¿e poœwiêcaæ
czas na naukê ze S³owa Bo¿ego,
które Bóg da³
Moj¿eszowi

Samuel ciê¿ko pracowa³.
On s³u¿y³ _ _ _ _ .

1

Jeœli kochamy Pana Jezusa i wierzymy w Niego, powinniœmy wykonywaæ ka¿d¹, nawet
najzwyklejsz¹ rzecz dla innych ludzi tak, jakbyœmy s³u¿yli samemu Bogu. „Cokolwiek czynicie, z
duszy czyñcie jako dla Pana, a nie dla ludzi” (Kolosan 3,23).

S C 6/2

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, aby zobaczyæ, co
wydarzy³o siê dalej.
1. Ka¿dego roku odwiedza³a Samuela (w. 19)
2. Heli ....................... Elkanie i Annie (w. 20)
3. Samuel ................ przed Panem (w. 21)
4. Ka¿dego roku dostawa³ to od matki

5. Anna mia³a jeszcze .................. innych
synów.
6. Elkana i Anna co roku sk³adali ...................
7. Anna urodzi³a .......... córki
8. Heli powiedzia³: Niech ......... ci wzbudzi
potomstwo.
3

Krzy¿ówka

7

4
2

5

1

8
6

8
1
Wstaw brakuj¹ce s³owa, aby odkryæ, co dzia³o siê z Samuelem.
mi³y

Panu

wzrasta³

ludziom

Samuel stale ............................. i by³ ......................... zarówno ...........................

2

jak i ........................... .
Samuel, chocia¿ by³ tak m³ody, wyrasta³ na wielkiego s³ugê Bo¿ego. Wszyscy m³odzi wierz¹cy
równie¿ powinni robiæ to, co Pan chce i s³u¿yæ Mu wszelkimi mo¿liwymi sposobami. Samuel robi³
to, co dobre lecz synowie Heliego postêpowali wprost przeciwnie. Nie zale¿a³o im na s³u¿bie Panu i
na przestrzeganiu Jego przykazañ.
Przeczytaj wiersz 34 i wpisz imiona synów Heliego.

1

2

2

W jaki sposób zostali ukarani?

1
Czy chcesz wzrastaæ i ¿yæ dla Boga? Heli by³ dobrym kap³anem, ale faworyzowa³ swoich synów.
Pozwala³ im stan¹æ pomiêdzy sob¹ a Panem.
Z³oty wiersz wyjaœnia, jak wa¿ne jest, aby Pan zajmowa³ pierwsze miejsce w naszym ¿yciu i
abyœmy byli Mu pos³uszni.
Przeczytaj go uwa¿nie jeszcze raz i pomyœl na nim.
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Lekcja 3: Samuel – S³uchanie Boga
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

1 Samuela 3,1-21

1 Samuela 3,10

W tej lekcji Samuel s³ucha tego, co Pan chce mu powiedzieæ. To zdarzy³o siê, gdy w Izraelu nasta³y
czasy wielkiej bezbo¿noœci. Dlatego to, co Pan chcia³ powiedzieæ, by³o bardzo wa¿ne.
Gdy Heli by³ ju¿ starym cz³owiekiem, pewnej nocy, gdy obaj z Samuelem le¿eli w ³ó¿kach,
zdarzy³o siê coœ zadziwiaj¹cego.

Nie wo³a³em ciê!

Mów, Panie, bo
s³uga twój s³ucha.

Samuel!
Samuel!

Oto jestem,
wo³a³eœ mnie?

Samuel!

5
1
U³ó¿ powy¿sze obrazki we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1 do 5.
Ile razy Samuel bieg³ do Heliego ? Zakreœl poprawn¹ odpowiedŸ.
4 razy

2 razy

5 razy

3 razy

Wpisz TAK lub NIE obok poni¿szych stwierdzeñ:
Samuel spa³ zdrowo przez ca³¹ noc.

1
................

Heli zrozumia³ za trzecim razem, ¿e to Pan mówi do Samuela.

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

Samuel nie zna³ jeszcze Pana.

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

Synowie Heliego s³yszeli, jak Pan przemawia³.

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

1
4
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Przeczytaj z³oty wiersz i wpisz w dymek t¹ jego czêœæ,
która mówi nam, co Samuel powiedzia³ Panu za
czwartym razem.

1
Samuel rzeczywiœcie us³ysza³ g³os Pana. S³ucha³ straszliwych wieœci, ¿e Pan ukara Heliego
i jego rodzinê.
Dzisiaj nie s³yszymy prawdziwego g³osu Pana - podobnego do g³osu ludzkiego - ale On przemawia
do nas przez swoje S³owo, Bibliê. W³aœnie dlatego musimy czytaæ j¹ ka¿dego dnia i staraæ siê, by
nasze serce i umys³ by³y gotowe na przyjêciego tego, co Bóg mówi. Powinniœmy modliæ siê zanim
zaczniemy czytaæ. Te s³owa, które przepisa³eœ ze z³otego wiersza mog¹ byæ dobr¹ modlitw¹ przed
rozpoczêciem czytania.
Potem musimy byæ pos³uszni Panu w tym, o czym nam mówi³ w przeczytanym fragmencie.
Opowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA:
Samuel nie spa³ ca³¹ noc.
Ba³ siê rozmowy z Helim.
Powiedzia³ Heliemu tylko czêœæ poselstwa.
Heli nie odczuwa³ ¿alu do Boga,
gdy us³ysza³, co stanie siê z jego synami.
Co Heli powiedzia³ w wierszu 18?

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

1
4

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

1
U¿yj poni¿szych s³ów, aby wstawiæ je we w³aœciwych miejscach.
z
prorokiem
Pana
wype³ni³o siê
Tak wiêc Pan by³ ......... Samuelem. Pan b³ogos³awi³ mu, wiêc wszystko, co powiedzia³
......................... . Samuel pozna³ ................. . Ca³y kraj wiedzia³, ¿e Samuel by³
........................... Pana.

1
4

Samuel nauczy³ siê, jak wa¿ne jest s³uchanie tego, co Pan chce mu powiedzieæ. Gdy
wzrastamy jako chrzeœcijanie, te¿ powinniœmy siê tego nauczyæ. Poznawa³ te¿ Pana, co jest równie¿
wa¿ne. Ludzie, którzy wierz¹ w Pana Jezusa musz¹ zadaæ sobie dwa pytania:
Czy s³ucham g³osu Pana, gdy czytam Jego S³owo? Czy poznajê Pana coraz lepiej, gdy dorastam?
Jeœli jesteœ chrzeœcijaninem, jaka bêdzie twoja odpowiedŸ?
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Lekcja 4: Samuel – Praca dla Boga
1 Samuela 8,1-9
9,1.2.14-27
10,1

Przeczytaj

Z³oty wiersz:

1 Samuela 9,6

Minê³o wiele lat i Samuel zestarza³ siê. Nie by³ ju¿ w stanie kierowaæ Izraelem w sposób, w jaki to
robi³ przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia.
Jak nazywali siê jego dwaj synowie, którzy zostali namaszczeni na sêdziów?

2
Ci synowie bardzo ró¿nili siê od swojego ojca i nie byli pos³uszni Bogu.
Przeczytaj ponownie
1 Samuela 8,1-9 i rozwi¹¿
poni¿sze zadanie, aby odkryæ,
co siê wydarzy³o.
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Rozsypanka

W rozsypance wpisano odpowiedzi na poni¿sze has³a. ZnajdŸ je
i zakreœl. S¹ ukryte we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1. Miasto, do którego przyszli starsi Izraela, by spotkaæ Samuela
(w. 4).
2. Poprosili o .............................. (w. 5)
3. Izrael chcia³ byæ podobny do innych ........................ (w. 5)
4. Samuelowi siê to nie ....................................... (w. 6)
5. Wtedy Samuel .............. siê do Pana (w. 6)
6. Pan powiedzia³: Oni .......................... mn¹ (w. 7)
7. Izraelici odrzucali Boga od czasu wyjœcia z ....................... (w. 8)
8. Zamiast s³u¿yæ Bogu, s³u¿yli innym ............................ (w. 8)

8
1

Przeczytaj pierwsze wiersze z rodzia³u 9 i uzupe³nij DANE OSOBOWE, aby odkryæ wszystko,
na temat Saula.

Dane

Osobowe

Imiê ojca

Wygl¹d

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

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

Plemiê
........................................
Wzrost
.......................................

Ojciec pos³a³ go, by
.......................................

5
1
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Zakreœl poprawn¹ odpowiedŸ, aby wyjaœniæ, dlaczego Saul nie chcia³ iœæ, by poszukaæ Samuela.
Nie wierzy³, ¿e by³ prorokiem.
Nie mia³ prezentu dla proroka.
Myœla³, ¿e wkrótce znajdzie oœlice.

q
q
q

1

Przeczytaj wiersz 16 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Bóg powiedzia³ Samuelowi
dzieñ wczeœniej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Wstaw w dymki poprawne
odpowiedzi. (Zobacz wiersze 1719).
1. Co Bóg powiedzia³, kiedy
przyby³ Saul.
2. Co Saul powiedzia³.
3. Co powiedzia³ Samuel.

SAMUEL
SAUL

3
1

PóŸniej Samuel namaœci³ Saula na pierwszego króla Izraela. Zaczê³a siê nowa era w historii narodu
izraelskiego. Samuel odgrywa³ wa¿n¹ rolê w historii swojego narodu. By³ otaczany wielkim
szacunkiem zarówno jako prorok jak i sêdzia. Sekret jego wielkoœci tkwi³ w bliskiej spo³ecznoœci z
Bogiem. Nasze ¿ycie równie¿ mo¿e byæ u¿yteczne, gdy pozwolimy Bogu przej¹æ ca³kowit¹ kontrolê
nad nim. Przeczytaj w 1 Samuel 12: 24, co Samuel powiedzia³ przy koñcu swojego ¿ycia.
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