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Lekcja 1: ¯ycie Dawida –
Wybranie na króla

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 78,70-72

1 Samuela 16,1-13

Z³oty wiersz

Dzieje Ap. 13,20-23

Dzieje Ap. 13,22

Dawid dorasta³ w czasie panowania pierwszego króla
Izraela.
Przeczytaj 1 Samuela 15,1-3 i 10-11. Kto by³ wtedy
królem i dlaczego Bóg go odrzuci³?

2
W rezultacie Bóg pos³a³ swojego s³ugê Samuela, aby namaœci³ nowego króla..

Uk³adanka
Uzupe³nij uk³adankê odpowiadaj¹c na
pytania.
1. Cz³owiek, do którego Bóg pos³a³ Samuela.
2. Samuel mia³ z³o¿yæ .................
3. Bóg kaza³ Samuelowi ...................
nowego króla.
4. Kto móg³ zabiæ Samuela?
5. Starsi miasta ........................... siê.
6. Nazwa miasta, do którego Bóg
pos³a³Samuela.

1
2
3
4
5
6

6

Teraz zakreœl w Uk³adance imiê Bo¿ego s³ugi.
Ka¿dy z synów Isajego stan¹³ przed Samuelem.

þ

Zaznacz ( )tych, którzy zostali wymienieni z imienia i zakreœl ilu synów mia³ Isaj.
Eliab

Szamgar
7

Elias
3

Abinadab
8

Szamma
6

Abednego
2
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Co takiego posiada³ najstarszy z synów, ¿e przyci¹gn¹³ uwagê Samuela?
1
Co wed³ug Pana jest wa¿niejsze od wygl¹du zewnêtrznego?
1
Nasz wygl¹d zewnêtrzny mo¿e zwieœæ innych ludzi, ale nie mo¿emy oszukaæ Boga. On wie, jacy
jesteœmy. On wie, czy nasze serce jest w porz¹dku w oczach Bo¿ych.
¯aden z synów Isajego, których Samuel widzia³ do tej pory, nie zosta³ wybrany przez Boga.
Odpowiedz na poni¿sze pytania i podaj numer wiersza, w którym zawarta jest odpowiedŸ.
1) Kto mia³ byæ królem?

Wiersz:

1

Wiersz:

1

2) Jak¹ pracê wykonywa³, gdy Bóg go wybra³?

Co powiedzia³ Bóg do Samuela, kiedy nowy król sta³ przed nim?
1

Wypisz ze z³otego wiersza, co Bóg powiedzia³ o Dawidzie.

1
Gdy Dawid sta³ przed Samuelem, Bo¿e serce
radowa³o siê. Gdy Bóg patrzy³, jak ten
m³odzieniec wzrasta, s³ysza³ i widzia³ rzeczy, które
sprawia³y mu przyjemnoœæ. Dawid kocha³ Boga
i zawsze chcia³ byæ Mu pos³uszny. Dawid równie¿
mia³ wielk¹ wiarê w Boga.
To sprawia³o, ¿e tak bardzo ró¿ni³ siê od Saula!
On jest dobrym przyk³adem dla nas. My równie¿
powinniœmy kochaæ Boga i byæ Mu pos³uszni.
Wstaw brakuj¹ce s³owa, aby odkryæ, co Samuel uczyni³ Dawidowi.
Wtedy wzi¹³ Samuel róg z ....................... i ............................... go w gronie jego .................;
i od tego dnia ..................

............................... spocz¹³ na ............................ i pozosta³ na nim

nadal, ..................................... zaœ powsta³ i poszed³ do .......................... .

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

4

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria C7

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: ¯ycie Dawida
– Walka z olbrzymem

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 108,12-13

1 Koryntian 15,57

Efezjan 6,10-18

Z³oty wiersz

1 Samuela 16,14-19
17, 12-52
1 Samuela 17,47

Po wizycie Samuela Dawid poszed³ dogl¹daæ owiec swojego ojca.
Jednak¿e uczymy siê z 1 Samuela 16,14-19, jak Dawid s³u¿y³ królowi
Saulowi zarówno graj¹c mu na harfie jak i nosz¹c jego zbrojê.
Przeczytaj 1 Samuela 16,18 i wpisz OSTATNI¥ rzecz¹, któr¹ powiedzieli s³udzy Saula o Dawidzie.
1

To jest wa¿niejsze ni¿ wszystko inne.
Teraz, kiedy Dawid by³ w s³u¿bie Saula, Filistyñczycy przygotowywali siê, aby napaœæ i trzej starsi
bracia Dawida wst¹pili do armii, aby walczyæ przeciwko nim. Od czasu do czasu Dawid móg³
powracaæ do domu, aby pilnowaæ owiec swojego ojca.
4

Krzy¿ówka

1

10

8

Uzupe³nij krzy¿ówkê, aby dowiedzieæ siê
wiêcej o tym, jak Dawid zosta³ pos³any przez
ojca, by odwiedzi³ braci na polu walki.

3
7

12
11
9
5

6

2

1. Filistyñczyk obra¿a³ szeregi Boga
.......................................................................
2. Imiê tego Filistyñczyka.
3. Filistyñczyk obra¿a³ wojsko izraelskie co
rano i co ........................................................
4. Armia izraelska sta³a w Dolinie
6
.......................................................
5. Goliat obra¿a³ wojska izraelskie przez
................................................. dni.
6. Imiê ojca Dawida ........................................
7. Najstarszy brat Dawida.

8. Iloœæ miesiêcy w roku.
9. Dawid przyniós³ ............................. chlebów braciom.
10. Dawid pas³ ...................................... swojego ojca.
11. .......................... Saula mia³a zostaæ ¿on¹ tego, kto pokona Goliata.
12. Saul obieca³ mu te¿ wielkie .............................................
Ka¿dy ba³ siê filistyñskiego olbrzyma. Co powiedzia³ Dawid do Saula,
kiedy król pos³a³ po niego?

1
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Przeczytaj wiersz 37. Dlaczego Dawid by³ w stanie stawiæ czo³a Filistyñczykowi?
1
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Dawid zabi³ lwa i wilka.
Dawid spróbowa³ ubraæ zbrojê Saula.

..................... wiersz ..........
..................... wiersz ..........

Dawid wzi¹³ miecz Saula, aby walczyæ z Goliatem. ..................... wiersz ..........
Dawid wybra³ cztery g³adkie kamienie z potoku.
..................... wiersz ..........
4
Co powiedzia³ Goliat do Dawida, kiedy go zobaczy³?
1

Gdy przeczytasz wiersze 45-47 napisz jedno zdanie na ka¿dy wiersz, który poka¿e, ¿e Dawid
ca³kowicie ufa³ Panu, a nie swojej w³asnej sile.

wiersz 45
wiersz 46
wiersz 47

3

Tak wiêc Dawid zwyciê¿y³ Goliata i zapewni³ wielkie zwyciêstwo
swojemu królowi i narodowi. Na krzy¿u Golgoty Pan Jezus Chrystus
odniós³ wiêksze zwyciêstwo nad szatanem, aby umo¿liwiæ nam
zbawienie. Jeœli wierzymy w Niego i przyjmiemy Go jako Pana
i Zbawiciela, mo¿emy poznaæ Jego zwyciêstwo nad grzechem
i szatanem w naszym ¿yciu.
Gdy jesteœmy zbawieni, szatan jak Goliat przychodzi i stawia przed nami pokusy, aby wci¹gn¹æ nas
w grzech. Musimy byæ jak Dawid i ufaæ mocy Pana, aby nam pomóg³ i oswobodziæ nas. W Nowym
Testamencie Pawe³ porówna³ ¿ycie chrzeœcijañskie do walki i podkreœla, ¿e potrzebujemy w³o¿yæ „ca³¹
zbrojê Bo¿¹”. (Przeczytaj Efezjan 6,10-18).
Wpisz Efezjan 6,10, aby odkryæ w czyjej sile mo¿emy odnieœæ zwyciêstwo.

1

Kto jest nieprzyjacielem, z którym walczymy?

1

Kiedy Pawe³ pisa³ w wierszu 17 o „mieczu Ducha”, do czego nawi¹zywa³?
1

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3: ¯ycie Dawida –
Radz¹c sobie z problemami

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 139,7-12

Psalm 140,1-8

Rzymian 12,17-21

Z³oty wiersz

1 Samuel 18,1-23
19,1-18
Hebrajczyków
13,5 i 6

Po zwyciêstwie nad Goliatem Dawid zyska³ uznanie w oczach króla Saula. Król zabra³ Dawida do
swojego domu, a tam Dawid zaprzyjaŸni³ siê z jego synem.
Imiê przyjaciela Dawida.

1

Co zrobi³ syn Saula, aby pokazaæ jak prawdziwa i trwa³a by³a ich przyjaŸñ?
1
Dawid jako ¿o³nierz odnosi³ wiele sukcesów i król popiera³ go. Jednak¿e, pewnego dnia, kiedy Dawid
wraca³ z wojny, kobiety izraelskie pochwali³y go bardziej ni¿ króla.
Co one mówi³y?
1

To sprawi³o, ¿e król Saul rozgniewa³ siê. Ba³ siê, ¿e potem coœ siê stanie. O co mu chodzi³o?
1
Duma i nienawiœæ to dwa straszne grzechy, których musimy unikaæ! Widzimy w tej historii, jak takie
grzechy doprowadzaj¹ do wiêkszych grzechów.
Co potem Saul próbowa³ zrobiæ Dawidowi? (Rozdzia³ 18,10 i 11).
1
W tym rozdziale w wierszach 10-16 dwukrotnie pojawia siê wyra¿enie, które wskazuje, dlaczego
Dawid mia³ ochronê i sukcesy w wyprawach wojennych, jak i dlaczego Saul siê go ba³.
Wpisz te wyra¿enia i podaj numery wierszy, gdzie siê one pojawiaj¹.

wiersz ______ i ______

2

Bóg uczci³ wiarê Dawida i zachowa³ go bezpiecznie jako przysz³ego króla
Izraela. Ka¿dy wierz¹cy w Pana Jezusa mo¿e mieæ pewnoœæ, ¿e On
zawsze jest przy nas obecny.
Wpisz Bo¿¹ obietnicê ze z³otego wiersza. Napisz te¿, co w odpowiedzi
na ni¹ mo¿emy powiedzieæ.

2
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Wydawa³o siê, ¿e problemy pojawiaj¹ siê szybciej ni¿ Dawid by³ w stanie je rozwi¹zywaæ.

Rozsypanka
Rozwi¹¿ poni¿sze has³a, aby dowiedzieæ siê, co Saul
planowa³. (Rozdzia³ 18,17-23). Rozwi¹zania s¹ ukryte
we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1. Saul powiedzia³ Dawidowi, ¿e bêdzie móg³ wzi¹æ za ¿onê
.................., jego najstarsz¹ córkê.
2. Za to mia³ prowadziæ .......... Pana.
3. Saul wyda³ j¹ jednak za .......................
4. Jego druga córka, ..................., pokocha³a Dawida.
5. Gdy Dawid dowiedzia³ siê, ¿e mo¿e zostaæ ziêciem króla,
powiedzia³: Jestem mê¿em ..............................
6. Saul mia³ nadziejê, ¿e Filistyñczycy .................................
Dawida w walce.
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U¿yj pozosta³e litery - pocz¹wszy od zakreœlonej id¹c z lewej strony do prawej - aby
odkryæ dlaczego jeszcze raz spisek Saula nie uda³ siê i dlaczego Dawid ponownie zwyciê¿y³.

6

1
Gdy czytamy rozdzia³ 19, widzimy, ¿e Saul wci¹¿ stara³ siê zabiæ Dawida. Szatan, tak jak Saul, nigdy
nie daje za wygran¹. On zawsze próbuje kusiæ nas, aby zniszczyæ nasze ¿ycie przez takie rzeczy jak
alkohol, narkotyki i niemoralnoœæ. Jego celem jest wnieœæ w nasze ¿ycie problemy i nieszczêœcie,
szczególnie wtedy, gdy jesteœmy chrzeœcijanami. Dawid nie zap³aci³ z³em za z³o!
Z tego, co Jonatan powiedzia³ swojemu ojcu w obronie Dawida (rozdzia³ 19,4 i 5), napisz, w jaki
sposób Dawid by³ wierny królowi Saulowi.

1
Pomimo obietnicy, jak¹ da³ Jonatanowi (wiersz 6), Saul ponownie próbowa³ zabiæ go w³óczni¹.
Opisz W£ASNYMI S£OWAMI, w jaki sposób ¿ona Dawida pomog³a mu uciec.

3
Mo¿e nasze ¿ycie nie jest ci¹gle nara¿one jak ¿ycie Dawida, ale wszyscy napotykamy próby
i trudnoœci. Wiara Dawida w Boga umo¿liwia³a mu radziæ sobie z problemami i nie dawaæ za wygran¹.
Czy osobiœcie przyjaŸnisz siê z Panem Jezusem i jest On obecny codziennie przy tobie pomagaj¹c ci
stawiaæ czo³a problemom?
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Lekcja 4: ¯ycie Dawida –
Dbaj¹c o innych

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Samuela 4,4

Efezjan 2,1-10

Z³oty wiersz

1 Samuela 20,12-17 i 42
2 Samuela 9,1-13
2 Samuela 9,1

¯ycie Dawida wci¹¿ by³o w wielkim niebezpieczeñstwie ze strony Saula, co odkryjesz czytaj¹c
1 Samuela 20. Jonatan ostrzeg³ Dawida wiedz¹c, ¿e Saul nienawidzi³ go i chcia³ go zabiæ. Zanim
rozstali siê, Jonatan obieca³ Dawidowi, ¿e coœ zrobi.
Przeczytaj 1 Samuela 20,14 i 15 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Jonatan obieca³.

1
Od tego czasu a¿ do czasu, kiedy Dawid sta³ siê królem,
by³ cz³owiekiem, na którego polowano. Mimo to dwukrotnie darowa³ ¿ycie Saulowi, kiedy ³atwo móg³ go
zabiæ. (Zobacz 1 Samuela 24 i 26). Potem pewnego dnia
Dawid us³ysza³ tragiczn¹ nowinê, ¿e zarówno Saul jak
i Jonatan zostali zabici w czasie bitwy. W rezultacie zosta³ wtedy królem, najpierw Judy (2 Samuela 2) a potem
ca³ego Izraela, panuj¹c przez 40 lat i 6 miesiêcy.
Nasz drugi fragment do przeczytania mówi nam o czymœ, co Dawid zrobi³ podczas swojego
panowania. Pewnego dnia myœla³ o obietnicy, któr¹ z³o¿y³ Jonatanowi wiele lat wczeœniej.
Co Dawid chcia³ zrobiæ?

1

Przekreœl niew³aœciwe s³owa, aby odkryæ, co siê potem sta³o.
Dawid powiedzia³ do ZIMRIEGO / SYBY / SADOKA,
S£UGI / ¯O£NIERZA / ŒPIEWAKA
domu Saula o swoim pragnieniu. Dowiedzia³ siê, ¿e Jonatan mia³ SYNA / CÓRKÊ
który by³ ŒLEPY / TRÊDOWATY / KULAWY. Mieszka³ on
5
w MACHIR / LODABAR / AMMIEL.
Przeczytaj 2 Samuela 4,4 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co przydarzy³o siê synowi Jonatana,
kiedy mia³ piêæ lat!

2
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Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych stwierdzeniach:
Syn Jonatana mia³ na imiê Mefiboszet.
Kiedy przyby³, stan¹³ przed królem.
Kiedy zobaczy³ Dawida, przestraszy³ siê go.

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

3

Wypisz z wiersza 7 trzy rzeczy, które Dawid powiedzia³ synowi Jonatana.

1.
2.
3.

3

Z odpowiedzi na poni¿sze pytania wybierz odpowiednie litery (podane w nawiasach), uporz¹dkuj
litery i odkryj KLUCZOWE S£OWO.
1.
2.
3.
4.

Syba by³ wczeœniej jego s³ug¹.
Jakimi s³owami okreœli³ siebie Mefiboszet?
Gdzie odt¹d zawsze zasiada³?
Jak nazywa³ siê syn Mefiboszeta?

..........................
...................... .................
Przy stole .......................
....................................

(2 litera)
(6 i 11 litera)
(1 litera)
(5 litera)

KLUCZOWE S£OWO:

4
1

To kluczowe s³owo oznacza ¯YCZLIWOŒÆ w stosunku do kogoœ, kto na to nie zas³uguje, ze wzglêdu
na kogoœ innego.
Dawid okaza³ swoj¹ ¿yczliwoœæ w stosunku do
Mefiboszeta z powodu swojej wielkiej mi³oœci do
jego ojca - Jonatana. Jest to obraz Bo¿ego zbawienia.
Bóg pokazuje swoj¹ mi³uj¹c¹ ¿yczliwoœæ w stosunku
do nas przez Pana Jezusa.
Jesteœmy bezradni jak Mefiboszet ze wzglêdu na
nasze grzechy. Kiedy jednak zaufamy Panu Jezusowi,
Bóg nie tylko wybaczy nam, ale wprowadzi nas do
swojej rodziny i obficie nas pob³ogos³awi - jednak nie
dlatego, ¿e zas³u¿yliœmy na to, lecz ze wzglêdu na to,
kim jest Pan Jezus i co uczyni³ dla nas na krzy¿u.
Gdy rozwa¿amy ¿ycie Dawida, widzimy, ¿e jego serce by³o w porz¹dku przed Bogiem a jego wiara w Boga
by³a bardzo mocna. Ufa³ Bogu w ka¿dej sytuacji, dobrej czy z³ej, i okazywa³ Jego mi³oœæ innym.
Powinniœmy pragn¹æ, aby poznaæ Pana Jezusa i s³u¿yæ Mu w podobny sposób.
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