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Lekcja 1:

Suma

Ludzie, których u¿y³ Bóg: Gedeon
Sêdziów 6,11-23
7,12-22

Z³oty wiersz

Sêdziów 6,16

Czy zauwa¿y³eœ, jak czêsto ludzie ci¹gle na nowo pope³niaj¹ te same pomy³ki? Tak samo by³o z
Izraelitami. Gdy zapominali o Bogu i zaczynali oddawaæ czeœæ bo¿kom otaczaj¹cych ich narodów,
Bóg kara³ ich, pozwalaj¹c ich wrogom, by na nich napadali. Wtedy Izraelici przychodzili w
upamiêtaniu do Boga i Bóg posy³a³ im przywódcê, aby ich wyratowa³. Przez krótki czas oddawali
czeœæ Bogu, a potem znowu zapominali o Nim. Tym razem, aby ich ukaraæ, Bóg pos³a³ Midianitów.
W tym czasie pojawi³ siê anio³!
Co Gedeon robi³, gdy anio³ przemówi³ do niego?

1
U¿yj tych wyrazów, aby uzupe³niæ poni¿sz¹ rozmowê: Izraela wysy³am najm³odszy Manassesytów
Oto mój ród jest najbiedniejszy wœród
.................................... , ja sam zaœ,
....................................... w domu mego ojca.

IdŸ w tej mocy twojej
i wybaw ........................ z rêki
Midiañczyków. Przecie¿ to Ja ciê
........................................ .

1
4
Wpisz z³oty wiersz, który zawiera Bo¿¹ obietnicê dla Gedeona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
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Gedeon chcia³ sprawdziæ, czy to poselstwo naprawdê pochodzi³o od Pana. Przygotowa³ posi³ek, aby
ofiarowaæ go nieznajomemu.
Przeczytaj Sêdziów 6,19-21i PODKREŒL w³aœciw¹ odpowiedŸ na poni¿sze pytania.
na skale / pod drzewem /

Gdzie by³ anio³?

Gdzie mia³ Gedeon po³o¿yæ posi³ek?

1
4
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/ zjedli go / zepsu³o siê

pozosta³ z Gedeonem / zjad³ posi³ek / znikn¹³

Co siê sta³o z anio³em?
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Gedeon pomyœla³, ¿e bêdzie musia³ umrzeæ, ale Pan rzek³ do
niego takie s³owa:

„Pokój z tob¹; nie bój siê, nie umrzesz”.
Zakreœl wszystkie te s³owa w ROZSYPANCE
a z pozosta³ych liter utwórz imiê.

3
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___ ___ ___ ___ ___ ___

Tej nocy Gedeon zniszczy³ o³tarz Baala nale¿¹cy do jego ojca i
z³o¿y³ Bogu ofiarê. Potem zwo³a³ wielk¹ armiê ale Bóg
zmniejszy³ jej liczbê.
Co powiedzia³ Gedeon do swojej armii, gdy us³ysza³ dwóch
Midiañczyków opowiadaj¹cych sen? (Sêdziów 7,15)

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

1
Ka¿dy z ¿o³nierzy otrzyma³ trzy rzeczy. Jedn¹ z nich by³ dzban.
Ile grup tam by³o ?
Ilu ludzi by³o w ka¿dej z grup ?
Ilu ich tam by³o razem?

3
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Wpisz pierwsze litery obrazków, aby odkryæ pozosta³e dwie rzeczy.
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Bóg da³ Gedeonowi zwyciêstwo! Gedeon potrzebowa³ wiele potwierdzeñ, by uwierzyæ, ¿e Bóg
mo¿e naprawdê go u¿yæ. On by³ „nikim”, który sta³ siê „kimœ”, poniewa¿ Pan by³ z nim.

Jeœli jesteœ prawdziwym chrzeœcijaninem, Bóg mo¿e ciê u¿yæ, kiedy zaufasz Mu
i bêdziesz Mu pos³uszny.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria C11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Ludzie, których u¿y³ Bóg: Samson
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Sêdziów 16,6-11

Sêdziów 16,28

Dzisiaj nadal mówi siê o silnych mê¿czyznach, ¿e s¹ jak Samson. Sta³ siê on
przywódc¹ Izraelitów w czasach, kiedy Filistyñczycy panowali nad nimi. Samson by³
wielkim, silnym mê¿czyzn¹ z d³ugimi w³osami. Znano go jako Nazyrejczyka, co
oznacza³o, ¿e by³ szczególnym mê¿em Bo¿ym. Jego d³ugie w³osy by³y znakiem, ¿e
by³ Nazyrejczykiem. Wiele razy Samson mia³ okazjê u¿yæ swojej od Boga
otrzymanej si³y, aby odnieœæ zwyciêstwo nad Filistyñczykami. Oczywiœcie, oni
pragnêli dowiedzieæ siê, co sprawia³o, ¿e by³ tak silny. Przekupili wiêc kobietê, któr¹
Samson kocha³, aby odkry³a sekret jego si³y.
Zaznacz, ile razy Dalila zadawa³a Samsonowi te same pytania za pomoc¹ ró¿nych s³ów.
6 razy
12 razy
3 razy
1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, jakie pytanie zadawa³a.

1
Przekreœl NIEW£AŒCIWE s³owa.
Plan by³ taki:
1. Dalila mia³a:

zwi¹zaæ Samsona

/

sprawiæ, by Samson by³ nieprzytomny.

2. Wtedy Dalila mia³a: krzykn¹æ: „Samsonie, Filistyñczycy nadchodz¹” / potrz¹sn¹æ Samsonem.
3. Filistyñczycy czekali:

w s¹siednim pokoju

/

w pobliskiej wsi.

3
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Wypadki nie potoczy³y siê wed³ug planu. Za ka¿dym razem Samson by³ w stanie uwolniæ
siê bez problemu. Dalila zaczê³a nagabywaæ go dzieñ po dniu, aby powiedzia³ jej, jaki jest sekret
jego si³y. W koñcu Samson powiedzia³ jej o wszystkim.
Zakreœl w³aœciwy obrazek.
Jego sekret tkwi³ w jego :
Który wiersz mówi nam, ¿e tym razem
Dalila by³a pewna, ¿e pozna³a prawdê?

W³osach

Uchu

Stopie

Wiersz:

1

Samson ponownie po³o¿y³ siê spaæ, a Dalila zawo³a³a kogoœ, aby obci¹³ jego w³osy.
Napisz, co powiedzia³a Dalila i co pomyœla³ Samson, gdy siê obudzi³.
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Popatrz na zakoñczenie wiersza 20. Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e Pan go opuœci³. Jakie to smutne.
Samson by³ dziwnym cz³owiekiem. Zosta³ u¿yty przez Boga a jednak zapomnia³, ¿e to Bóg da³ mu t¹
si³ê w szczególnym celu. Filistyñczycy nie zwlekaj¹c z³apali Samsona, zakuli go w ³añcuchy
i torturowali go. Ale Bóg wci¹¿ mia³ dla Samsona pracê do wykonania.
Przeczytaj wiersz 22 i napisz poni¿ej co siê sta³o Samsonowi w wiêzieniu.

2
Przeczytaj wiersze 23-25. Filistyñczycy byli bardzo rozradowani, gdy us³yszeli wieœci
o aresztowaniu Samsona. Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa.
......................... z³o¿yli wielk¹ ....................... swojemu bogu. Lud ......................... swojego boga.
Wszyscy chcieli, aby przyprowadzono Samsona z ........................... , aby ich zabawia³.

1
4

Samson mia³ ostatni¹ proœbê. Poprosi³ ch³opca, który go prowadzi³, aby pozwoli³ mu siê
oprzeæ o s³upy, na których dom siê wspiera.
Przeczytaj z³oty wiersz i wpisz poni¿ej o co poprosi³ Samson Boga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Samson wysili³ siê po raz ostatni i przewróci³ dwa
œrodkowe filary. Budynek siê zawali³ i wielu
Filistyñczyków zosta³o zabitych. Zgin¹³ równie¿ Samson.
WyobraŸ sobie opis historii jaki pojawi³ siê
w gazecie nastêpnego dnia i wpisz koniec
wiersza 30 jako nag³ówek!

Kurier Gazy

1
To jest smutna historia. Ostrzega ona wierz¹cych
o niebezpieczeñstwie pokusy odejœcia od Pana
i o strasznych skutkach, które mog¹ nast¹piæ. Jednak¿e
Pan nigdy nie zapomina o nas i zawsze jest chêtny
odpuœciæ nam, kiedy upamiêtamy siê ze z³ych rzeczy,
które robimy.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria C11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Ludzie, których Bóg u¿y³: Jonasz
Przeczytaj

Jonasz 1,1-17; 3,1-3

Z³oty wiersz:

Jonasz 2,9

Czy zawsze robisz od razu to o co siê ktoœ poprosi? A mo¿e trzeba ci powiedzieæ drugi lub trzeci
raz? Bóg da³ Jonaszowi zadanie do wykonania ale Jonasz by³ niepos³uszny i to spowodowa³o wiele
problemów!
Jonasz by³ prorokiem. Wstaw PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
Prorok to cz³owiek, który przekazuje ludziom, co mówi Bóg.
.................
Prorok to cz³owiek, który mówi, co siê stanie.
.................
Prorok to cz³owiek, który jest dowódc¹ armii.
.................

3
1

Wpisz, co Bóg kaza³ zrobiæ Jonaszowi.

1
Dlaczego Jonasz nie poszed³ do Niniwy? Mo¿e dlatego, ¿e . . .
. . . ba³ siê mieszkañców Niniwy.
. . . nie podoba³o mu siê poselstwo, które mia³ przekazaæ.
. . . jeœli Bóg nie ukarze mieszkañców Niniwy, Jonasz bêdzie g³upio wygl¹da³.
Jonasz próbowa³ iœæ w odwrotnym kierunku. Kiedy by³ na statku, Pan zes³a³ sztorm.
Wpisz w ramkach nazwy trzech miejsc wspomnianych w wierszach 1-3.

Podró¿e Jonasza
Bóg powiedzia³, aby poszed³ do

Jonasz w koñcu poszed³ do (3,1)
Statek p³yn¹³ do
Jonasz wszed³ na pok³ad
statku w

2
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Wpisz na kropkowanych liniach, kto to
powiedzia³. (Wiersze 6-12)
„Wo³aj do swojego Boga!” ..............................
„Rzuæmy losy!”

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

„Z którego ludu jesteœ?”

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

„Jestem Hebrajczykiem.” ..............................
„Co poczniemy z tob¹?”

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

„Wrzuæcie mnie do morza” ..............................

6
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Marynarze nie chcieli wyrzuciæ Jonasza poza
burtê, tak wiêc ciê¿ko wios³owali, ale morze nie uciszy³o siê, dopóki nie wrzucili Jonasza do morza.
Kiedy morze uciszy³o siê, marynarze modlili siê do Boga Jonasza i obiecali Mu s³u¿yæ.
Marynarze spodziewali siê, ¿e Jonasz utonie ale Bóg ci¹gle mia³ plan dla Jonasza. Mia³ zamiar daæ
mu jeszcze jedn¹ szansê.
Wpisz W£ASNYMI S£OWAMI, w jaki sposób Bóg zachowa³ Jonasza od œmierci.

1
Gdy Jonasz by³ we wnêtrzu ryby, przypomnia³ sobie, jak by³ blisko œmieci i jak Pan go uratowa³
(zbawi³).
Wpisz ostatnie zdanie z³otego wiersza.

1
My równie¿ musimy zrozumieæ, ¿e tylko Pan mo¿e nas zbawiæ (uratowaæ) od skutków naszego
grzechu i niepos³uszeñstwa.
Aby podsumowaæ historiê Jonasza, odpowiedzi na poni¿sze has³a znajdŸ w Rozsypance.
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Rozsypanka
1. By³ synem Amittaja.
2. Marynarze wrzucili Jonasza do ............
3. Nazwa portu, z którego Jonasz wyp³yn¹³.
4. Nazwa miasta, do którego Bóg go pos³a³.
5. Jonasz zap³aci³, aby pop³yn¹æ tam.
Pozosta³e litery czytane od lewej do prawej powiedz¹
nam coœ na temat Jonasza.
______ ___ ____________

6
1

Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Jonasza i sprawi³, ¿e ryba wyplu³a Jonasza na suchy l¹d. Jeszcze raz
Bóg powiedzia³ Jonaszowi, aby poszed³ do Niniwy. Tym razem Jonasz by³ pos³uszny. W Biblii
mamy wiele rzeczy, o których Bóg mówi, abyœmy je czynili ale najwa¿niejsze jest, by odwróciæ siê
od grzechu i uwierzyæ w Pana Jezusa. Od Jonasza uczymy siê, jak wa¿ne jest, by okazywaæ Bogu
pos³uszeñstwo zamiast chodziæ swoimi drogami.

Jonasz w koñcu by³ pos³uszny - A ty?
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Ludzie, których u¿y³ Bóg: Nehemiasz
Przeczytaj

Nehemiasz 1,1-4;2,1-8; 4,6-23
(Biblia Tysi¹clecia: 3,38-4,17)

Z³oty wiersz:

Nehemiasz 4,6
(Biblia Tysi¹clecia:
Nehemiasz 3,38)

Nehemiasz wykonywa³ wa¿n¹ pracê, któr¹ otrzymywa³ tylko ktoœ zaufany.
By³ podczaszym króla Pesji. Znaczy³o to, ¿e musia³ próbowaæ wino, aby
udowodniæ, ¿e nie by³o zatrute, zanim wypi³ je król. Pewnego dnia jego brat,
Chanani, przywióz³ z³e wieœci z dalekiego Jezuzalemu: Mieszkaj¹cy tam
¯ydzi prze¿ywali trudny czas.
Wstaw brakuj¹ce litery a, e, o, u, y, aby dowiedzieæ siê, co powiedzia³ na
temat tego miasta.
„M_r J_r_z_l_m_ j_st zw_l_n_, _ j_g_ br_m_ sp_l_n_”.
Jak ta wieœæ podzia³a³a na Nehemiasza? Uporz¹dkuj wyrazy.
On A£AP£K _ _ _ _
On I£SUCM siê
_ _ _ _ _ _ _
On ŒCIPO£ _ _ _ _ _ _

On MDLOI£ siê

_ _ _ _ _ _

2

1
4

Nehemiasz by³ ¯ydem, który kocha³ Jeruzalem. Modli³ siê o t¹ sytuacjê przez cztery
miesi¹ce. Pewnego dnia król zauwa¿y³ coœ, co dotyczy³o Nehemiasza.
Co król powiedzia³ do Nehemiasza? (2,2)

1
Nie wolno by³o tak wygl¹daæ w obecnoœci króla. Nehemiasz zachêcony pytaniem króla opowiedzia³
mu nowiny, które otrzyma³ z Jeruzalemu. Ku zdziwieniu Nehemiasza, król powiedzia³: Czego byœ
sobie ¿yczy³?
Co nastêpnie zrobi³ Nehemiasz? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

On modli³ siê / p³aka³ / poœci³

i

odpowiedzia³ królowi / uciek³ od króla / ok³ama³ króla / .

2
Gdzie chcia³ iœæ?

1

Co chcia³ zrobiæ?

1

Król powiedzia³ Nehemiaszowi, ¿e mo¿e na pewien czas opuœciæ obowi¹zki w pa³acu i pójœæ do
Jeruzalemu.

S C11/4

Krzy¿ówka
1. Nehemiasz chcia³ odbudowaæ ..... wokó³
miasta (2,13).
2. Ten cz³owiek by³ stra¿nikiem lasu
królewskiego (2,8).
3. ¯ona króla (2,6).
4. Nehemiasz poprosi³ o nie (2,7).
5. Potrzebne by³o do odbudowy (2,8).

5
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4

Nehemiasz uda³ siê w d³ug¹ podró¿ do Jeruzalemu. Kiedy
tam przyby³, przeprowadzi³ inspekcjê miasta. Przedstawi³
ludziom swoje plany a oni przyjêli je z entuzjazmem.
Wtedy zaczêli budowaæ.

5
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Kiedy jednak praca by³a w po³owie wykonana, budowniczowie napotkali sprzeciw (Nehemiasz 4,6-23).
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co ich wrogowie zaplanowali (4,8).

1
Nehemiasz i pracuj¹cy MODLILI SIÊ I USTANOWILI STRA¯E!
Nehemiasz wierzy³ w wytrwa³¹ modlitwê i ciê¿k¹ pracê. To by³o ogromne
zadanie, szczególnie kiedy ich ¿ycie by³o w niebezpieczeñstwie.
Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe s³owa, aby uzupe³niæ ten fragment.
gwiazd

tr¹bkê

mur

po³owa walczy³

wspomnieli

Nehemiasz zachêca³ swoich pracowników mówi¹c im, aby .............................. Pana.
................... ludzi pracowa³a, podczas gdy druga po³owa trzyma³a w³ócznie, tarcze, ³uki i pancerze.
Nehemiasz mia³ równie¿ cz³owieka, który, jeœli by pojawi³y siê problemy, mia³ d¹æ w ................... .
Nehemiasz powiedzia³ pracuj¹cym, ¿e: „Bóg nasz bêdzie .................... za nas”. Pracowali bardzo
ciê¿ko od pojawienia siê zorzy porannej a¿ do wzejœcia .......................... . W koñcu ........................
zosta³ odbudowany.

3
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Bóg by³ w stanie u¿yæ Nehemiasza, poniewa¿ by³ cz³owiekiem modlitwy i mia³ pragnienie ukoñczenia
pracy, któr¹ zleci³ mu Bóg, bez wzglêdu na to, co siê dzia³o. Wszyscy naœladowcy Pana Jezusa powinni
staraæ siê robiæ wszystko w domu i w szkole z takim samym pragnieniem, by podobaæ siê Bogu.
Przeczytaj Kolosan 3,23 i 24.

Uwagi prowadz¹cego
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