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1 Ksiêdze
Samuelowej

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

Ogó³em ........................

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

Lekcja 1: Samuel – Modl¹c siê
do Boga
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 44,21

£ukasz 1,5-25

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Tymoteusz 2,1-3.8

1 Ksiêga Samuela opisuje przejœcie narodu izraelskiego
z okresu Sêdziów do czasów Królów. Samuel by³
ostatnim wielkim sêdzi¹ i jednym z najwiêkszych
proroków izraelskich. Ksiêga zaczyna siê krótk¹
histori¹ rodziny Samuela i wydarzeniami, które
towarzyszy³y jego narodzeniu.

1

Uk³adanka

5

1. Matka Samuela.
2. Ojciec Samuela.
3, 4. Szli do Sylo, aby z³o¿yæ
____________ i ______________.
5, 6. Imiona synów Heliego.
7. Byli oni w Sylo ___________________

Suma ...........................

1 Samuela 1,1-28
Mateusz 6,5-8

2
3
4

6
7

4

U³ó¿ litery z zacienionych kratek, aby otrzymaæ
imiê jednej z ¿on Elkany.

1

Jak zachowywa³a siê w stosunku do Anny?

1

Dlaczego to robi³a?

1

Anna reagowa³a na to w dwojaki sposób. Jak?

1.

2.

2

Bóg nigdy nie chcia³, aby mê¿czyzna mia³ wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê - zobacz 1 Moj¿eszow¹ 2,24. Dobr¹
ilustracj¹ powodu, dlaczego tak nie powinno byæ, jest ci¹g³a rywalizacja i zazdroœæ pomiêdzy ¿onami
Elkany.
Po co Anna posz³a do Domu Bo¿ego?
1
Wiedzia³a, ¿e jest tylko jedna Osoba, która mog³a jej pomóc i chcia³a modliæ siê do Boga. Nie musia³a
g³oœno mówiæ ani jednego s³owa.
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Przeczytaj ostatni¹ czêœæ Psalmu 44,22. Co ten wiersz mówi nam o Bogu?
1
W z³otym wierszu Pan Jezus uczy swoich uczniów na temat modlitwy.
Jak ma wygl¹daæ nasza modlitwa?

Nie b¹dŸcie

Nie b¹dŸcie jak ob³udnicy. Dlaczego?

1
Nie b¹dŸcie jak poganie. Dlaczego?
1

Gdy siê modlicie
Jak mamy siê modliæ?

2
Anna z³o¿y³a uroczyst¹ obietnicê Bogu. Jakie dwie rzeczy obieca³a Bogu, jeœli On odpowie na jej
modlitwê i da jej syna?

1.
2.

2

Ta druga obietnica by³a znakiem, ¿e jej syn bêdzie poœwiêcony Bogu przez ca³e swoje ¿ycie.
Anna w milczeniu modli³a siê do Boga, lecz kap³an Eli uzna³ j¹ za pijan¹.
Co powiedzia³a mu Anna? (Wiersz 16)

1

Co powiedzia³ Heli do Anny, gdy zda³ sobie sprawê, ¿e nie by³a pijana?

1
Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Anny i da³ jej syna. Dlaczego nazwa³a go Samuel?
1
Gdy zabrano Samuela do Sylo, by³ ju¿ na tyle du¿y, ¿e móg³ pozostaæ z Helim. Tak wiêc Anna zgodnie
ze swoj¹ obietnic¹ odda³a ch³opca Bogu, by s³u¿y³ w Domu Bo¿ym.
Moglibyœmy pomyœleæ, ¿e Anna zrobi³a ju¿ doœæ, aby okazaæ wdziêcznoœæ, ale ona przynios³a równie¿
ofiary, aby w ten sposób powiedzieæ Bogu: Dziêkujê!
Jak czêsto pamiêtasz o tym, aby podziêkowaæ Bogu, gdy odpowiada na nasze modlitwy?
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Lekcja 2: Samuel – Wzrastanie
przed Bogiem

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 103,1-5

£ukasza 2,40-52

Jakub 1,14--16

Z³oty wiersz

1 Samuela 2,1-36

1 Samuela 2,30

W tej lekcji bêdziemy uczyæ siê o piêciu g³ównych osobach opisanych we fragmencie do przeczytania.

ANNA

Modlitwa Anny wype³nia pierwsze wiersze tego rodzia³u. Chwali ona Boga
za wszystko, co dla niej zrobi³. W dalszej czêœci opisuje, jak Pan mo¿e
ca³kowicie zmieniæ okolicznoœci ¿ycia.
Podaj przyk³ad tego z modlitwy Anny.
1
Annê spotykamy znowu w wierszach 19-21. Co przynosi³a co roku Samuelowi?
1
Ile pozosta³ych dzieci mia³a Anna?

1

SAMUEL

Mija³ czas a Samuel wzrasta³. ZnajdŸ dwa wiersze, które o tym
mówi¹.
Wiersz ................. i wiersz .................

1

Ale nie by³ to tylko wzrost cielesny!
Przeczytaj wiersze z £ukasza 2,40 i 52, które mówi¹ o wzrastaniu m³odego Jezusa.
ZnajdŸ podobne wyra¿enie, które u¿yte jest w przypadku i Jezusa i Samuela.
2
W chrzeœcijañskim ¿yciu bardzo wa¿ne jest „wzrastanie przed Panem”.
Czego powinien pragn¹æ chrzeœcijanin, by siê „karmiæ”, wed³ug 1 Piotra 2,2, jeœli chce wzrastaæ?
1
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Samuel by³ wyj¹tkowym dzieckiem. Mia³ dobry charakter. Jest on dla nas przyk³adem. Bóg chce,
abyœmy byli tacy jak on. By³ te¿ przeciwieñstwem dwóch synów Heliego.

CHOFNI I PINECHAS
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA, aby odkryæ ich
charakter i sposób zachowania. Podaj te¿ numer wiersza,
który potwierdza twoj¹ odpowiedŸ:
Nie znali Pana. .................... Wiersz ............
¯yli œwiêtym ¿yciem. .................... Wiersz ............
Byli niepos³uszni ojcu. .................... Wiersz ............
6
Pan zapowiedzia³, co siê z nimi stanie. Wpisz to poni¿ej.
1
By³ to dla nich Bo¿y s¹d, poniewa¿ dopuszczali siê wielkiego grzechu. Mo¿esz o tym przeczytaæ w 4,11.

HELI
Heli nie potrafi³ zapobiec grzechowi swoich synów.

Rozsypanka
Odpowiedz na poni¿sze has³a i zakreœl je w rozsypance.
Ukryte s¹ we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce, gdzie sk³adali ofiary. ........................
Heli by³ tam ...................................
Miasto, w którym mieszka³ Elkana. ..............................
Samuel s³u¿y³ przed ........................................ .
Chofni i Pinechas zostali os¹dzeni
za swój. ........................
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5

Pozosta³e litery, zaczynaj¹c od zakreœlonej litery i id¹c od lewej do prawej w dó³ rozsypanki
poka¿¹ ci, co Pan powiedzia³ Heliemu przez mê¿a Bo¿ego.
1

To wype³ni³o siê w ¿yciu Samuela i Anny. Nie wype³ni³o siê natomiast w ¿yciu grzesznych,
niepos³usznych synów Heliego. Jest to wa¿na lekcja dla nas wszystkich. Naucz siê jej i pamiêtaj.
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Lekcja 3: Samuel –
S³uchanie Boga

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Moj¿eszowa 3,1-22

Job 33,14-18

£ukasz 4,46-49

Z³oty wiersz

1 Samuela
3,1-21
1 Samuela 3,10

Jeœli Samuel mia³ w pe³ni s³u¿yæ Bogu, musia³ nauczyæ siê rozpoznawaæ g³os Boga, kiedy Pan mówi³
do niego. Mo¿e myœlimy, ¿e Bo¿y g³os zawsze jest tak wyraŸny i g³oœny, ¿e nie mo¿na go pomyliæ
z innym g³osem. Nie zawsze jednak tak jest. Nawet Samuel na pocz¹tku pomyli³ siê i nie zrozumia³,
¿e to Bóg go wo³a.
Samuelowi wydawa³o siê, ¿e czyj to by³ g³os?

1

Nie dziwmy siê, ¿e pomyli³ siê. Przecie¿ by³ wci¹¿
ma³ym ch³opcem i nigdy nie doœwiadczy³ czegoœ
takiego. Pan wo³a³ go po imieniu. Powinniœmy
pamiêtaæ, ¿e Bóg ka¿dego z nas zna indywidualnie i
wie o nas wszystko.
Rozwi¹zania poni¿szych hase³ wpisz w
przygotowane miejsca. Potem zakreœl je w
rozsypance. S¹ ukryte we wszystkich
kierunkach.

Rozsypanka
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1. Samuel spa³ w _________________ Pana.
2. Ile razy Pan wo³a³ na Samuela?
3, 4. Nigdy nie zma¿¹ grzechu rodziny
Heliego - ofiary ze _________________
ani ofiary z ______________________.
5. Samuel spa³ a¿ do _________________.
6. Gdy wsta³, otworzy³ ________________
Domu Pañskiego.
7. Ba³ siê opowiedzieæ Heliemu o tym
_____________________________.
8. Ca³y Izrael dowiedzia³ siê, ¿e Samuel jest
___________________________.
9. Pan objawia³ siê Samuelowi w ________.
9

Id¹c za strza³kami wpisz poni¿ej wszystkie pozosta³e litery a otrzymasz wiadomoœæ.
1
Kto powiedzia³ te s³owa i do kogo?

1.

2.

2
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Te s³owa mówi¹ nam, ¿e ma³y Samuel by³ gotowy nie tylko s³uchaæ Boga, ale równie¿ byæ pos³uszny
temu, co Pan powiedzia³, bo sam siebie okreœli³ jako „s³ugê Boga”. Czy daliœmy kiedyœ Bogu
sposobnoœæ, aby mówi³ do nas przez swoje S³owo, Bibliê lub kogoœ, kto Bibliê nam wyjaœnia? Czy
mamy silne pragnienie, aby s³uchaæ Go, gdy do nas mówi?
Mo¿e boimy siê tego, o co mo¿e nas poprosiæ? Jeœli naprawdê jesteœmy Jego „s³ugami” musimy byæ
pos³uszni Jego poleceniom!
Przeczytaj £ukasza6,46 i napisz, co Pan Jezus o tym powiedzia³.

2
Samuel nie cieszy³ siê z tego, co us³ysza³ od Boga. Przeczytaj wiersze 11-14 i podsumuj w jednym
zdaniu, co Pan powiedzia³ Samuelowi.

1
Chocia¿ by³y to z³e wieœci dla Heliego, to jednak by³ wystarczaj¹co m¹dry, aby wiedzieæ, ¿e to Bóg da³
tak¹ wiadomoœæ Samuelowi
Co powiedzia³ Heli do Samuela po us³yszeniu Bo¿ego poselstwa?

1

Mija³y lata i Samuel sta³ siê doros³ym cz³owiekiem. Bóg czêsto przemawia³ do niego a przez niego do
narodu izraelskiego. Ludzie zauwa¿yli, jak prawdziwe i odpowiedzialne by³y jego s³owa. I Bóg
¿adnego ze s³ów jego nie pozostawi³ nie spe³nionym. (Wiersz 19)
Wpisz brakuj¹ce s³owa w to zdanie.
„I ...................... siê ca³y Izrael od .......... a¿ do ......................., ¿e Samuelowi zosta³o
3

powierzone byæ ....................... Pana”.

Tak wiêc Samuel sta³ siê jednym z wielkich mê¿ów Bo¿ych! Jak inaczej mog³o potoczyæ siê jego
¿ycie, gdyby nie odpowiedzia³ na Bo¿e wo³anie gdy by³ dzieckiem. Bóg wci¹¿ mówi do m³odych ludzi
- takich jak ty. Czy wo³a ciê DZISIAJ, abyœ nawróci³ siê do Niego i pozwoli³ Mu panowaæ w twoim
¿yciu? Pamiêtaj, twoje ¿ycie tutaj na ziemi i wieczne przeznaczenie zale¿y od twojej odpowiedzi.
„Obyœcie dziœ g³os jego us³yszeli: Nie zatwardzajcie serca waszego”.
Psalm 95,7 i 8
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Lekcja 4: Samuel – Pracuj¹c dla
Boga

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Samuela 11,1-13

Psalm 15

1 Tymoteusza 6,10

Z³oty wiersz

1 Samuela 8,1-10
9,1-27; 10,1
1 Samuela 9,6

Wiele lat przeminê³o od czasu, gdy Samuel jako ma³y ch³opiec pomaga³ Heliemu w Domu Bo¿ym. Teraz by³ ju¿
starym cz³owiekiem maj¹cym doros³ych synów. Niestety, jego synowie nie szli za jego przyk³adem.

STUDIUM POSTACI
1. OJCIEC Imiê: Samuel
W jaki sposób s³uga Saula okreœli³ Samuela w z³otym wierszu?

1
2. SYNOWIE Imiona: Joel i Abiasz
Wpisz DWA przejawy z³ego postêpowania, którego siê dopuszczali.

1.
2.

2

Dzisiejszych czasach nic siê nie zmieni³o. Wielu ludzi odchodzi od Boga z powodu chciwoœci
i nieszczeroœci!
Przeczytaj i wpisz poni¿ej, co 1 Tymoteusza 6,10 mówi o „mi³oœci pieniêdzy”.

2
Wszyscy starsi Izraela przyszli do Samuela do Ramy i poprosili go, aby namaœci³ im króla nad Izraelem.
Podali DWIE przyczyny, dla których chcieli mieæ króla. Jakie to by³y przyczyny?

1.
2.

2

Proœba o cz³owieka, który zosta³by królem, by³a krokiem w z³ym
kierunku, bo pokazywa³a, ¿e tak naprawdê odrzucaj¹ Boga jako
Króla. Zobacz rozdzia³ 8,7. Jest to ostrze¿enie dla nas wszystkich.
Musimy wystrzegaæ siê wszystkiego, co mog³oby zaj¹æ miejce,
które w naszym ¿yciu nale¿y siê Bogu.
Kiedy Samuel us³ysza³ ich proœbê, co uczyni³?
1
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Przeczytaj wiersze 7-9 z rodzia³u 8 i napisz zdanie, które podsumowuje odpowiedŸ, jak¹ Pan da³
Samuelowi.

2
Rozdzia³ 9 mówi nam o tym, jak spotkali siê Samuel i Saul, cz³owiek, który mia³ zostaæ królem Izraela.

Krzy¿ówka
Ta krzy¿ówka oparta jest o ca³¹ historiê.
Rozwi¹zania hase³ znajdziesz we wszystkich fragmentach
do przeczytania.
4

11

5
7
2
9

10

3
8
1
6

Poziomo:
1. Samuel ustanowi³ swoich synów
_________ nad Izraelem.
6. Miejsce, gdzie Saul zaproponowa³ s³udze,
aby zawrócili do domu.
7. Przybli¿ona liczba ludzi zaproszonych
przez Samuela na ucztê.
8. Samuel poprosi³ ________ aby przyniós³
dla Saula specjalne jedzenie.
9. Samuel u¿y³ tego, aby namaœciæ Saula.
10. Samuel wyla³ olejek na t¹ czêœæ cia³a
Saula.
2.
3.
4.
5.
8.
11.

Pionowo:
Liczba synów Heliego.
Dziadek Saula
Tyle s³ug wzi¹³ Saul ze sob¹.
Izraelici chcieli mieæ ______ nad sob¹.
Ojciec Saula.
Samuel po namaszczeniu Saula
_________________ go.
8

3. CZ£OWIEK WYBRANY NA KRÓLA. Imiê: Saul
Napisz w poni¿szej ramce, dwie cechy jego wygl¹du.

1.
2.

2

Nasz wygl¹d jest wa¿ny. Ale NIE jest najwa¿niejszy. Czym JESTEŒMY jest wa¿niejsze od tego jak
WYGL¥DAMY. Bóg patrzy na serce (1 Samuel 16,7).
Koñcz¹c t¹ lekcjê, widzimy Samuela, który jak zwykle wiernie s³u¿y³ Bogu i by³ Mu pos³uszny.
Smutno mu by³o z powodu zachowania siê jego synów. By³ nieszczêœliwy, ¿e lud ¿¹da³ króla. Ale nie
pozwoli³, aby te rzeczy odwiod³y go od wykonywania tego, co Bóg chcia³ od niego w jego ¿yciu. A
oto wezwanie dla ka¿dego z nas:
Czy jestem gotowy z ca³ego serca byæ pos³uszny Bogu i Mu s³u¿yæ tak jak Samuel?
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