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Lekcja 1: Mê¿owie Bo¿y Starego
Testamentu: Gedeon

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Sêdziów 6,24-40;

1 Koryntian 1,26-29;

Z³oty wiersz

Hebrajczyków 11,32

Sêdziów 6,1-23
7,1-23
Sêdziów 6,22 i 23

Regularnie s³yszymy o problemach na Bliskim Wschodzie. W czasach Gedeona nie by³o inaczej.
Odpowiedz na poni¿sze pytania, aby odkryæ, co siê sta³o.
Kto by³ wrogiem Izraela?
..............................................
Jak d³ugo uciskali Izraela?
..............................................
Gdzie ukrywali siê Izraelici?
..............................................
Co robili nieprzyjaciele?
..............................................
Jak wielka by³a armia nieprzyjaciela?
..............................................
Izraelici w desperacji wo³ali do Pana a On pos³a³ proroka, by wyjaœni³, dlaczego ich karze.
Jak prorok to wyjaœni³ i w których wierszach mo¿emy znaleŸæ jego s³owa?

wiersze ................

5

2

Bóg równie¿ mia³ plan wyswobodzenia ich od ich nieprzyjació³!

Uk³adanka
Gdy wype³nisz uk³adankê, dowiesz siê, co by³o
2
dalej.
1. Gedeon zapyta³ anio³a: Czy nie Pan wywiód³ nas
z ..................?
4
2. Anio³ nazwa³ Gedeona mê¿em .............................
3. Anio³ usiad³ pod .........................
4. Gedeon wtedy wyklepywa³ (m³óci³) ..........................
5. Miejsce, gdzie wygniatano winogrona.
6. Gedeon zapyta³: „Jeœli ........... jest z nami, dlaczego spotka³o
nas to wszystko?”

1

5
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Gedeon czu³, ¿e Bóg porzuci³ Izraela.
Nie rozumia³, ¿e Izraelici zas³u¿yli na
karê. Jednak¿e przez anio³a Pan wyjaœni³, ¿e wybra³ Gedeona, aby uwolni³
Jego lud. Bóg da³ Gedeonowi
PRZYKAZANIE.
Jakie to by³o przykazanie?

1

Gedeon WYMAWIA£ SIÊ.
Co powiedzia³?

1

Bóg da³ mu OBIETNICÊ. Jak¹?

1

Gedeon poprosi³ o DOWÓD.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co zdarzy³o siê, kiedy Gedeon umieœci³ ¿ywnoœæ na skale.

2
Z³oty wiersz mówi nam, ¿e Bóg przemówi³ osobiœcie do Gedeona. Nazwa³ go swoim pos³añcem
i powiedzia³, ¿e on poprowadzi Izraela przeciwko Midianitom. Ale Gedeon myœla³, ¿e by³ najmniej
wa¿n¹ osob¹ jak¹ ktoœ móg³by wybraæ. Czasami i my chrzeœcijanie robimy wymówki, tak jak Gedeon,
i czujemy siê s³abi i bezu¿yteczni, gdy proszeni jesteœmy, by zrobiæ coœ dla Boga. Ale mo¿e jesteœ
w³aœciw¹ osob¹ do tej pracy! Nie ma znaczenia jak czujesz siê s³aby. Jeœli ufasz Bogu i jesteœ Mu
pos³uszny, On da ci si³ê, której potrzebujesz, aby dokoñczyæ swoj¹ pracê. Gedeon przyj¹³ zadanie.
Przeczytaj rozdzia³ 7 i wstaw w³aœciwe s³owa w puste miejsca, aby pokazaæ, co zdarzy³o siê
potem.
Bóg powiedzia³ Gedeonowi, aby przekaza³ swojej armii, ¿e jeœli ktoœ ..................... mo¿e iœæ do domu,
i ............. tysi¹ce posz³o do domu. Wtedy Bóg powiedzia³ Gedeonowi, aby sprowadzi³ swoj¹ armiê
w dó³ nad ............... i powiedzia³ im, aby ............... . siê wody. W koñcu pozosta³o tylko ..................
¿o³nierzy. Bóg uczyni³ to dlatego, aby Izraelici nie mogli ................
3
¿e sami wywalczyli zwyciêstwo.
Gedeon nauczy³ siê, ¿e musia³ wykonywaæ Bo¿e dzie³o w Bo¿y sposób. Niezwyk³e wyposa¿enie
nauczy³o ich tej samej lekcji.. Z jakich trzech czêœci sk³ada³o siê wyposa¿enie?
1
Co krzyknêli ruszaj¹c do boju?
1
Tak wiêc Bóg da³ zwyciêstwo Gedeonowi, cz³owiekowi, który ufa³ Mu
i by³ Mu pos³uszny. Gedeonowi nie wydawa³o siê to mo¿liwe. Kiedy jednak
pozwalamy Bogu u¿yæ nas i ufamy Mu we wszystkim, bêdziemy w stanie zwyciê¿yæ
„nieprzyjacielskie” pokusy, grzech i diab³a.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Mê¿owie Bo¿y Starego
Testamentu: Samson

Przeczytaj

Sêdziów 13,1-25
16,4-31

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Sêdziów 14,1-20 i 15,1-20;

Jakuba 4,7 i 8

Z³oty wiersz

1 Jana 4,4

W tym fragmencie do przeczytania mamy przedstawionego innego cz³owieka, którego Bóg u¿y³ jako
sêdziego. Sêdziowie to wybrani przez Boga przywódcy Izraela zanim zaczêli w nim panowaæ królowie.

Krzy¿ówka

6

1

4

1. Imiê dziecka.
2. Kto objawi³ siê ¿onie tego cz³owieka?
3. Cz³owiek poœwiêcony Bogu
w specjalny sposób to ..........................................
4. Przedmiot, który nie powinien dotkn¹æ jego g³owy.
5. (poziomo) Miejsce, gdzie mieszkali.
5. (pionowo) W koñcu narodzi³ im siê .............
6. Ojciec z³o¿y³ ................... Panu.
7. W m³odoœci .................... Pana dzia³a³ w ch³opcu.
8. Tak nazywa³ siê ojciec Samsona.

7

3

2

5

8

Nigdy nie by³o cz³owieka takiego jak Samson. Jego si³a by³a niewyobra¿alna. Przewodzi³ on
Izraelowi przez 20 lat. (Sêdziów 15,20)

5

Wpisz Dane Osobowe dotycz¹ce kobiety, z któr¹ Samson nawi¹za³ przyjazne stosunki. (16,4).

Dane
Jej imiê:

Osobowe
Co Filistyñczycy chcieli, aby zrobi³a:

Jej adres:

Jej panowie:

Zap³ata jak¹ jej zaproponowali:

5
O co zapyta³a ta kobieta Samsona?

1
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Próbowa³a trzy razy podejœæ Samsona ale nie uda³o jej siê, bo j¹ ok³amywa³.
Wymieñ trzy sposoby, jak Dalila zwi¹za³a Samsona.
Pierwszy raz ............................................................................
Drugi sposób ...........................................................................
Trzeci sposób ..........................................................................

3

Samson by³ kuszony, aby z³amaæ przykazanie dane przez Boga jego rodzicom. (Zobacz Sêdziów 13,5).
W tym przypadku powinien przeciwstawiæ siê pokusie i powiedzieæ Dalili, ¿e nie zdradzi jej tajemnicy. On
jednak tego nie uczyni³. szatan czêsto kusi nas do z³ego. Mo¿emy mu siê przeciwstawiæ tylko dziêki pomocy
Ducha Œwiêtego, którego Bóg da³ nam, kiedy uwierzyliœmy w Pana Jezusa jako Zbawiciela.
To daje nam moc wiêksz¹ ni¿ si³a, któr¹ posiada diabe³. (Zobacz 1 Jana 4,4)
Który wiersz mówi nam, ¿e Samson w koñcu
wyjawi³ prawdziwy sekret jego si³y?

Wiersz:

1

Samson nie przeciwstawi³ siê pokusie, tak wiêc w koñcu sta³ siê niepos³uszny S³owu Bo¿emu.
Wpisz w wykropkowane miejsca.
Wiersze 19 i 20 wyjaœniaj¹, ¿e:

Samson straci³ swoje ................... a wtedy .................. go opuœci³.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
Filistyñczycy obciêli Samsonowi ramiona.
..................
Filistyñczycy trzymali Samsona w wiêzieniu.
..................
W³osy Samsona nigdy nie odros³y.
..................
Samson zabi³ wiêcej ludzi, gdy umiera³, ni¿ gdy ¿y³.
..................

2

2

Wpisz z³ote wiersze.

1
Te wiersze mówi¹ nam co powinniœmy zrobiæ kiedy
szatan kusi nas do z³ego.
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Lekcja 3: Mê¿owie Bo¿y Starego
Testamentu: Jonasz

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jonasz 2,1-9 i 4,1-11;

Mateusz 12,38-41

1 Jana 1,9

Z³oty wiersz

Jonasz 1,1-17
2,10-3,2
Jonasz 2,9

Jonasz to jeszcze jedno znajome imiê ze Starego Testamentu. By³ on prorokiem. Prorok by³ dla ludzi
jakby „ustami” Bo¿ymi. Jego zadaniem by³o przekazywanie Bo¿ego poselstwa odnoœnie
teraŸniejszoœci a tak¿e zapowiadanie Bo¿ych planów odnoœnie przysz³oœci.
Co Pan chcia³, aby Jonasz zrobi³?

1

Podró¿e
Jonasza

1.

Zaznacz na mapie nazwy miejsc:
1. Miejsca, do którego Jonasz mia³ pójœæ.
2. Miejsca, do którego Jonasz siê uda³.
3. Miejsca, gdzie wsiad³ na statek.
Jonasz myœla³, ¿e gdy p³ynie w tê podró¿
ucieknie przed Panem, ale siê myli³. Pan wiedzia³
dok³adnie, gdzie on by³.

2.
3.

3
Co Pan uczyni³, gdy Jonasz by³ na statku?
1
U³ó¿ poni¿sze wydarzenia we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1 do 5.
.......
.......
.......
.......
.......

Los pad³ na imiê Jonasza .
W czasie burzy statkowi grozi³o rozbicie.
Marynarze postanowili rzucaæ losy, aby dowiedzieæ siê, kto jest odpowiedzialny za t¹ burzê.
Kapitan obudzi³ Jonasza i powiedzia³ mu, aby wo³a³ do swojego Boga.
5
Wszyscy marynarze przestraszyli siê i wo³ali do swoich bo¿ków.

Marynarze zadawali Jonaszowi pytania.
Narysuj proste linie, aby po³¹czyæ pytanie, które mu zadawano z jego odpowiedziami.
Sk¹d pochodzisz?
Co robisz?
Co zrobi³eœ?

Uciek³em sprzed oblicza Pana.
Jestem Hebrajczykiem.
Czczê Pana, Boga Niebios.

3
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Jonasz wiedzia³, ¿e zrobi³ Ÿle bêd¹c niepos³usznym Bogu. Wiedzia³ tak¿e, ¿e burza, która siê rozpêta³a,
by³a Bo¿¹ kar¹ dla niego. Jak d³ugo on przebywaæ bêdzie na statku, tak d³ugo nie bêdzie koñca burzy.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej 1 Jana 1,9 i PODKREŒL kluczowe s³owo, które mówi nam, co musimy
zrobiæ, kiedy zgrzeszymy przeciwko Bogu.

1
W którym wierszu Jonasz przyznaje, ¿e to on jest winien tej burzy?

Wiersz:

1

Wpisz s³owa, których u¿y³ przyznaj¹c siê do tego.
1

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ:
Marynarze próbowali z ca³ych si³ przybiæ do brzegu.
....................
Marynarze modlili siê ponownie do swoich bo¿ków.
....................
Marynarze wyrzucili Jonasza za burtê.
....................
Marynarze przestraszyli siê prawdziwego Boga i z³o¿yli Mu ofiarê.
....................

2

Jonasz wyzna³ swój grzech. Wtedy Bóg odpuœci³ mu i zbawi³ (uratowa³) go w niesamowity sposób.
Ka¿dy z nas jest czêsto niepos³uszny Bogu. Czy doszed³eœ kiedyœ do takiego punktu, by wyznawaæ swój
grzech Bogu i prosiæ Go o przebaczenie? Zarówno Jonasz jak i marynarze zrobili to tamtego dnia.
Marynarze otrzymali w darze spokojn¹ podró¿ a Jonasz ratunek od Pana. Jonasz dowiód³ - jak to sam
powiedzia³ w z³otym wierszu - ¿e „U Pana jest wybawienie".
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, w jaki sposób Bóg uratowa³ Jonasza od utoniêcia i bezpiecznie
wyprowadzi³ go na brzeg.

2
Jest tylko jeden sposób, abyœ móg³ byæ
zbawiony od kary za twój grzech. Musisz
uwierzyæ, ¿e Pan Jezus umar³ na krzy¿u za
ciebie i poprosiæ Go, aby odpuœci³ ci
grzechy i panowa³ w twoim ¿yciu.
PAMIÊTAJ
„Wszak¿e ka¿dy, kto bêdzie wzywa³ imienia Pañskiego, zbawiony bêdzie” Dzieje Apostolskie 2,21.
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Lekcja 4: Mê¿owie Bo¿y Starego
Testamentu: Nehemiasz

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Nehemiasz 2,9-20;

Psalm 118,8 i 9

Efezjan 6,10-18

Z³oty wiersz

Nehemiasz 1,1-4
2,1-8; 4,8-23
Nehemiasz 4,20

Chocia¿ Ksiêga Nehemiasza znajduje siê prawie w œrodku Starego
Testamentu, to opisuje ona wydarzenia, które mia³y miejsce przy koñcu
epoki starotestamentowej. Izrael zosta³ pokonany. Œwi¹tynia Salomona
zosta³a zniszczona a przez wiele lat ¯ydzi mieszkali jako niewolnicy w
Babilonie. I chocia¿ czêœæ wygnañców wróci³a, aby odbudowaæ
œwi¹tyniê w Jeruzalem, odbudowa miasta napotyka³a na przeszkody.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI wieœæ jak¹ otrzyma³ Nehemiasz odnoœnie Jezuzalemu.
2

Nehemiasz by³ bardzo zasmucony.
Wymieñ cztery rzeczy, które robi³, a które pokazuj¹, co czu³.

1.

2.

3.

4.

2

Nehemiasz by³ podczaszym króla Artakserksesa. By³a to bardzo odpowiedzialna praca. Znaczy³o to, ¿e
czêsto przebywa³ w obecnoœci króla.
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Uzupe³nij poni¿sze stwierdzenia a potem zakreœl swoje
odpowiedzi w Rozsypance literowej.
1. Król nie móg³ zrozumieæ, dlaczego Nehemiasz wygl¹da
tak .......................
2. Nehemiasz przestraszy³ siê, kiedy król ......................... go,
jaki ma problem.
3. Nehemiasz odpowiedzia³, ¿e martwi go to, ¿e ...................
z którego pochodzi, jest zburzone.
4. Kiedy król zapyta³, czego chce, Nehemiasz najpierw siê
...................................
5. Nehemiasz zapyta³, czy móg³by pójœæ do Jeruzalem i
............................... go.
6. Król chcia³ wiedzieæ, jak d³ugo potrwa jego ......................
7. Nehemiasz poprosi³ równie¿ o ............................, aby móg³
bezpiecznie dotrzeæ do Jeruzalem.
7
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Wpisz tê czêœæ wiersza 2,8, w której Nehemiasz potwierdza Bo¿¹ pomoc we wszystkim, co chcia³
zrobiæ.

1
Historia Nehemiasza uczy nas jak wa¿na jest modlitwa i przypomina nam, ¿e Bóg s³yszy nasze
modlitwy i odpowiada na nie.
Nehemiasz przyby³ do Jeruzalemu i zacz¹³ budowaæ mur wokó³ miasta. Jednak¿e wci¹¿ mia³ problemy.
Wkrótce odkry³, ¿e byli tam wrogowie, którzy sprzeciwiali siê budowie murów i planowali atak na
miasto.
Przeczytaj wiersz 4,9. Co zrobi³ Nehemiasz w odpowiedzi na te pogró¿ki?

1
Wtedy pracuj¹cy tam ludzie byli niezadowoleni. Na co narzekali?

1
Wstaw brakuj¹ce s³owa, aby odkryæ, co siê potem zdarzy³o.
Nehemiasz ustanowi³ pewnych ludzi stra¿nikami w szczególnie zagro¿onych miejscach muru. Byli
uzbrojeni w .............., ................... i ................. Nehemiasz wtedy powiedzia³ im, aby siê nie
..............., ale ............................ Pana wielkiego i strasznego, i walczyli za swoje rodziny i za swoje
.................. . Wrogowie jednak nie zaatakowali i praca odbudowy murów posuwa³a
4
siê naprzód.. .............. ludzi by³a stra¿nikami a druga ....................... pracowa³a.
Przeczytaj Efezjan 6,10 i 11. Wiersze te przypominaj¹ nam, ¿e wierz¹cy te¿ musz¹ stawiæ czo³o
nieprzyjacielowi.
Kto jest naszym g³ównym nieprzyjacielem?

1

Wpisz z³oty wiersz, który przypomina nam, ¿e musimy zaufaæ Bogu tak, jak to zrobi³ Nehemiasz.

1
W koñcu praca zosta³a zakoñczona, mury odbudowane i Nehemiasz z Bo¿¹ pomoc¹ ukoñczy³ zadanie.
Jako chrzeœcijanie mamy do wykonania zadanie i walkê, w której bierzemy udzia³. Mo¿emy byæ pewni
sukcesu, gdy postêpujemy jak Nehemiasz i ufamy Panu we wszystkim.
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