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Codzienny Plan Czytania 

 

 

Dzień 1 - Koniec panowania Dawida cz. 1 

Podeszłe lata Dawida (1,1-4) 

Jakie zadania otrzymała Abiszag? (1,2) 

a) …………………………… b) ………………………………     c) …………………………… 

Czy wiesz, że? Szunem, z którego pochodziła Abiszag pojawia się w kilku innych historiach 
biblijnych. Z Szunem pochodziły dwie kobiety: pierwsza z nich jest bohaterką Pieśni nad Pieśniami 
i jest opisana jako lojalna kobieta, która nie opuściła swojego ukochanego pasterza, nawet  
w zamian za miłość Salomona i przywileje królewskie. Druga z kobiet wraz ze swoim mężem 
pomagała Elizeuszowi dając mu pożywienie i dach nad głową (zob. 2 Król 4:8-10). 
 

Adoniasz chce objąć władzę (1,5-10) 

Kto popierał, a kto nie popierał Adoniasza w staraniach o tron? 

Imię Funkcja Poparcie dla Adoniasza 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Natan i Batszeba interweniują u Dawida (1,11-32) 

Kogo zaprosił Adoniasz na ucztę wg Batszeby? ………………...………….……………………(1,19) 

Kogo nie zaprosił Adoniasz na ucztę wg Batszeby? ……….….………………………………....(1,19) 

Kogo nie zaprosił Adoniasz na ucztę wg Natana? 

…………………………………………………………………………………………………...…(1,26) 
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Dzień 2 - Koniec panowania Dawida cz. 2  

Salomon zostaje królem (1,32-53) 

Kto zaprowadził Salomona nad Gichon? 

……………………………………………………………………………………………………...(1,32) 

Jakie dwa instrumenty pojawiają się w tym fragmencie? ……………………………………(1,39-40) 

Gdzie się schował Adoniasz? ……………………………………………………………………...(1,50) 

Czy wiesz, że? W Biblii słowo Gichon odnosiło się do dwóch miejsc. Pierwsze z nich  

to jedna z czterech rzek wypływających z ogrodu Eden, a drugie to źródło wodne  

w Jerozolimie. 

 

Śmierć Dawida (2,1-11) 

Komu Dawid kazał okazać łaskę i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………...…..(2,7) 

Kogo Dawid kazał ukarać i za co? (2,5-6; 8-9) 

a. ............................................................................................................................................. 

b. ............................................................................................................................................ 

Czy wiesz, że? Jeruzalem jest wspomniane w Biblii pod dwiema innymi nazwami: „Syjon” oraz 
„Miasto Dawida”.  Nazwa Syjon pochodzi od starożytnej twierdzy Jebuzejczyków znajdującej się 
na wzgórzu w Jeruzalemie. Syjon nie tylko reprezentuje twierdzę, ale również miasto w którym 
twierdza powstała. Po tym jak Dawid zdobył „fortecę Syjon”, Syjon został nazwany „miastem 

Dawida”. Później, słowo Syjon pojawiające się w Biblii zaczęło być używane do nazywania nie 
tylko wzgórza i miasta, ale również ludu izraelskiego. Słowa Syjon możemy użyć nawet mówiąc o 
nas jako o ludzie Bożego (zob. Iz 60:14) 

 

 

Dzień 3 - Panowanie Salomona cz. 1 

Salomon usuwa swoich przeciwników (2,12-46) 

a. O co poprosił Adoniasz? (2,15-17) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Co go za to spotkało? (2,22-25) 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Czy wiesz, że? Zgodnie ze zwyczajami starożytnego Wschodu, żony i nałożnice króla 
przysługiwały wyłącznie jego prawowitemu następcy (zob. 2 Sm 3:7; 16:21). Prawdopodobnie, 
Salomon odebrał prośbę Adoniasza jako chęć przejęcia władzy  
w królestwie i dlatego pozbawił go życia. 
 

b. Co uczynił Salomon Ebiatarowi? (2,26-27) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kto został kapłanem na miejsce Ebiatara? (2,35) ……………………………………………... 

c. Gdzie schronił się Joab? (2,28) ………………………………………………………………… 

Kogo zabił w przeszłości Joab wg 1 Król 2,32? 

…………………………………………………………………................................................... 

Czy wiesz, że? Joab był kuzynem Salomona (jego matką była Seruja – siostra Dawida)  
i dowódcą wojsk Dawida. Joab zamordował Abnera w ramach zemsty za zabicie  

jego rodzonego brata Asaela w walkach przy Gibeonie. Joab chciał w ten sposób zemścić się 
również na Amasie, który był jego konkurentem na stanowisko dowódcy wojsk. 

 
d. Gdzie miał osiedlić się Szymeja? (2,36) …………………………………………………………. 

Jakiej granicy miał nie przekraczać? (2,37) ………………………………………….……..….. 

Dokąd się udał? (2,40) …………………………………………………………………………. 

Czy wiesz, że? W czasie buntu Absaloma, Szymeja działał przeciwko Dawidowi,  
a gdy jego orszak uciekający z Jeruzalemu przechodził w okolicy Bachurim, Szymeja obrzucił  
go kamieniami i przeklinał. Dawid darował mu życie, a przy kolejnym spotkaniu Szymeja ukorzył 

się przed królem. (zob. 2 Sam 16:5-6) 

 
e. Ile osób zabił Benaja w dzisiejszym fragmencie? ………………………………....................... 

Kim został mianowany? (2,34) ………………………………………………………………… 

Czy wiesz, że? Barzillaj był postacią znaną z lojalności wobec króla Dawida. W czasie buntu 
Absaloma, Barzillaj dał pożywienie Dawidowi i jego wojskom w Machanaim. (zob. 2 Sam 17:27-28) 
 

Dzień 4 - Panowanie Salomona cz. 2 

Małżeństwo Salomona (3,1-2) 

Kto został żoną Salomona? …………………………………………………………………………….. 

Jakie budowy były nieukończone w czasie ślubu? 

…………………………………………...………………………………………………………………. 

Co wiązało się z brakiem przybytku w Jeruzalemie? ………………………………………………….. 
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Sen i prośba Salomona (3,3-15) 

O co poprosił Salomon Boga i w jakim celu? (3,9) 

…………………………………………………….................................................................................... 

O co nie poprosił Salomon? (3,11) 

a) ………………………………. b) …………………………….. c) .......................................... 

Co miał otrzymać? (3,12-4) 

a) ………………………………………………… b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… d) ……………………………………(warunkowo) 

Czy wiesz, że? Przed wybudowaniem świątyni, miejscem kultu religijnego był Przybytek 
znajdujący się na wzgórzu Gibeonu. Właśnie dlatego Salomon wybrał to miejsce, aby tam 

pomodlić się o błogosławieństwo Boże i złożyć ofiarę. W Gibeonie składane były ofiary i spalane 
kadzidła, lecz nie było tam Skrzyni Pańskiej. Ta znajdowała się w specjalnym namiocie  

w Jeruzalemie, gdzie przenieśli ją kapłani Dawida z Kiriat-Jearim, gdzie trafiła po tym jak została 
przejęta przez filistyńczyków. (1 Sam. 7:1-2; 2 Sam 6). Kapłani odbywali więc codzienną służbę  
w Jeruzalemie, a ofiarę składali w Gibeonie (1 Krn 16:37-40). 

 

Mądry wyrok Salomona (3,16-28) 

Kim były matki dzieci? ……………………………………………………………………….……(3,16) 

Ile jeden syn był starszy od drugiego? …………………………………….……………………...(3,18) 

Prawdopodobnie w jaki sposób zmarł jeden z noworodków? …………………………….…..(3,19) 

Co zyskał Salomon po wydaniu wyroku? ……………………………………………………..….(3,28) 

 

Dzień 5 - Panowanie Salomona cz. 3 

 

Czy wiesz, że? Przypowieści i pieśni Salomona stały się tematem dwóch ksiąg biblijnych: księgi 
Przypowieści Salomona zawierającej rady i pouczenia dotyczące życia z innymi ludźmi  
oraz relacji z Bogiem, a także księgi Pieśń nad Pieśniami, która opowiada o miłości między 
kobietą, a mężczyzną i jej symbolice względem miłości Boga do ludzi. Jego dzieła znajdziemy 

również w Księdze Psalmów (zob. Ps. 127 i Ps. 72) 
 
Czy wiesz, że? Przypowieści i pieśni Salomona pełne są wzmianek dotyczących przyrody. Oznacza 

to, że Salomon musiał być jej dobrym obserwatorem. Bohater wspominał m.in. o następstwie 
pór roku, zwyczajach zwierząt (Przyp. Sal. 26:1-2; 30:24-31) i charakterystyce roślin (zob. PnP 2:11-

13; 4:13; 6:11). 
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Pracownicy sfery budżetowej (4,1-19) 

Połącz podanych dostojników z pełnionymi przez nich funkcjami. 

Azaria, syn Sadoka    kanclerz 

Elichoref      

Achia      postawiony nad odrabiającymi pańszczyznę 

Jehoszafat, syn Achiluda      

Benaja      postawiony nad wojskiem 

Sadok      pisarz 

Ebiatar      postawiony nad namiestnikami 

Azaria, syn Natana       

Zabud      postawiony nad dworem 

Achiszar      

Adoniram     kapłan 

 

 

Dopasuj imiona namiestników do każdej z ziem. 

1] Ben- Chur 

2] Ben-Deker  

3] Ben-Cheset   

4] Ben-Abinadab 

5] Baana 

6] Ben-Geber 

7] Achinadab  

8] Achimaas 

9] Baana 

10] Jehoszafat, syn Paruacha 

11] Szymei  

12] Geber 

 

 

 

 

 

Jak nazywały się żony Ben-Abinadaba i Achimaasa? Co miały ze sobą wspólnego? (4,11; 15) 

Ben-Abinadab + ……………………………….  Achimaas + ………………………………… 

Co miały ze sobą wspólnego? …………………………………………………………………………. 

a] Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon i Bet-Chanan 

b] pogórze efraimskie 

c] Nafat-Dor 

d] Arubbot, Socho i cała kraina Chefer.  

e] Machanaim. 

f] Issachar 

g] Taanak, Megiddo, cały Bet-Szean tuż przy Sartan pod Jezreelem,  

od Bet-Szean po Abel-Mechola i poza Jokmeam 

i] Aszer i Bealot 

j] ziemia Gilead, ziemia Sychona, króla Amorejczyków i Oga,  

króla Baszanu 

k] Beniamin 

l] Ramot-Gilead, Sioła Jaira Manassesa, położone w Gileadzie;  

pas ziemi Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast, 

zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory. 

m] Naftali 
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Ilu namiestników było w każdej z ziem?........................................................................................ (4,19) 

Jak często namiestnicy zaopatrywali króla i jego dwór w żywność? ……………………….……(4,7) 

 

Aprowizacja (zaopatrzenie) (4,20-34) 

Ilu Izrealitów i Judejczyków było w królestwie Salomona? Co tam robili? (4,20) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Gdzie znajdowały się królestwa podległe Salomonowi i składające mu daniny? (4,21) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ile dziennie potrzebował Salomon (4,22-23): 

Mąki przedniej: …………………………………… Mąki zwykłej: ……………………………………. 

Tucznych wołów: …………………   Wołów z pastwiska ……………………   Owiec ……………… 

Dodatkowa zwierzyna: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

Gdzie znajdowały się krainy, którymi władał Salomon? (4,24) ……………………………………….. 

Pod jakimi dwiema roślinami mieszkali Judejczycy i Izraelici? (4,25) 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Gdzie mieszkali Judejczycy i Izraelici wymienieni w 1 Król 4,25? …………………………………….. 

Co namiestnicy dostarczali dla wierzchowców i koni pociągowych króla Salomona? (4,28) 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Ile zaprzęgów do wozów bojowych i jeźdźców miał Salomon? (4,26) 

Zaprzęgi: ………………. Jeźdźcy: ………………. 

Mędrcy których przewyższał Salomon (4,30-31): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tematy przypowieści i pieśni (4,33) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ilość ułożonych przypowieści: ………………… Ilość ułożonych pieśni: ………………… 



 
7 

 
 

Dzień 6 - Budowa świątyni cz. 1 

Organizacja dostaw drewna (5,1-12) 

Dlaczego Chiram wysłał do Salomona swoje sługi? …………………………………………..…..(5,1) 

Z jakiego powodu, wg Salomona, Dawid nie zdołał zbudować świątyni? ……………………….(5,3) 

Jakie dwa czynniki pozwoliły Salomonowi zbudować świątynię? (4,4) 

……………………………………….  ………………………………………. 

Pochodzenie (miasto) drwali:   ……………………………………… 

Miejsce wyrębu:    ……………………………………… 

pozyskiwane gatunki drewna:   ……………………………………… 

Sposób transportu:    ……………………………………… 

Król który dostarczał drewno:   …………………………………….. 

Forma zapłaty:    ……………………………………… 

Jakie dwa gatunki drzew dostarczał Chiram Salomonowi? (4,10) 

……………………………………   …………………………………… 

Czy wiesz, że? Chiram, król Tyru już wcześniej dostarczał władcy izraelskiemu drzewa cedrowego 
oraz cieśli i murarzy. Byli oni potrzebni Dawidowi do rozbudowy Jego siedziby. (zob. II Sam. 5:11) 

 

Przymusowe roboty (5,13-18) 

Liczba robotników do prac przymusowych: ……………………………………………….…..(5,13) 

Liczba robotników do pracy w Libanie:   ……………………………   

Ile trwała jedna zmiana?    ……………………………  

Ile czasu robotnicy przebywali w domu?  …………………………… 

Ilu robotników pracowało na swojej zmianie? …………………………… 

Nadzorca pracowników w Libanie:   …………………………... 

Liczba tragarzy:    ……………………………………………. 

Liczba pracowników kamieniołomów: ……………………………………………. 

Liczba urzędników nadzorujących:  …………………………………………… 

Kto obrabiał kosztowne kamienie przeznaczone do budowy świątyni? (5,18) 

…………………………………………..…… 
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…………………………………………..…… 

…………………………………………..…… 

Dzień 7 - Budowa świątyni cz. 2 

Opis budowy świątyni (6,1-38) 

Data rozpoczęcia budowy świątyni (6,1): 

Rok panowania Salomona   ……………….  

Miesiąc panowania Salomona  ………………. 

Ile lat po wyjściu z Egiptu  ………………. 

 

Uzupełnij wymiary elementów świątyni na obrazku: 

 

 

 

Prawda czy fałsz? Długość świątyni 60 łokci obejmuje również przedsionek …………....(6,2; 16-17) 

 

Jakie elementy świątyni zostały wykonane z poniższych surowców? 

Kamień …………………………………………………………………………………………. 

Drewno cedrowe (deski, belki) ……………………………………………………………….. 
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Drewno cyprysowe ……………………………………………………………………………. 

Złoto ……………………………………………………………………………………………. 

Drzewo oliwkowe …………………………………………………………………………… 

Jak wchodziło się do poniższych komnat? (6,8) 

…………………………………………………. → Komnata środkowa 
 

…………………………………………………. → Komnata trzecia 
 
 

Narysuj jak mogły wyglądać płaskorzeźby na ścianach świątyni (6,29): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porównanie drzwi 
 

 Drzwi do Miejsca Najświętszego Drzwi wejściowe do przybytku 

Kształt drzwi   

Ilość drzwi   

Materiał wykonania 

futryny 
  

Materiał wykonania drzwi   

Czy drzwi są wahadłowe?   

Obecność płaskorzeźb   

Złotem w jakiej formie 

zostały pokryte? 
  

 
 

Mur wokół dziedzińca wewnętrznego składał się z: 

…………………………………………….… oraz …………………………………………… 

Data zakończenia budowy świątyni (6,37-38): 

Rok i miesiąc w którym położono fundament:  …………………………………… 

Rok i miesiąc w którym wykończono świątynię: …………………………………… 
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Czy wiesz, że? Świątynia została wybudowana na górze Moria, tej samej która pojawia się w kilku 
innych historiach w Biblii. Na górze Moria Abraham miał ofiarować swojego syna Izaaka  
(zob. Rdz 22,2), a Dawid złożył na niej ofiary, aby powstrzymać anioła zagłady i Pan zesłał  
na te ofiary ogień z nieba (zob. 1 Krn 22,1-30). Sama nazwa wzgórza „Moria” oznacza „Wybrane     

przez Jahwe”. 

Dzień 8 - Budowa świątyni cz. 3 

Dom Salomona (7,1-12) 

Jakie wymiary miał Leśny Dom Libański (długość x szerokość x wysokość)? (7,2) 

……………………………………………......................................................... 

Kolumny 

Kolumny Domu wykonane były z ………………….. rzędów ………………………. kolumn  

z cedrowymi ………………………… na kolumnach. (7,2) 

Komnaty 

Dom miał ………………….. boczne komnaty, które były wzniesione na kolumnach.  

W każdym rzędzie znajdowało się ……………… komnat. Nad komnatami dom był wyłożony 

………………………………………………………. (7, 3) 

Okna, drzwi i futryny 

Ilość rzędów okien, drzwi i futryn (7,4):        ……………………… 

Kształt drzwi i futryn:          ………………………. 

Położenie okien, drzwi i futryn względem siebie: …………………………………………………… 

Jakie trzy sale są wymienione w tekście i co o nich wiadomo? (7,6-7) 

1)  ………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Z czego był zbudowany dziedziniec Domu? (7,12)  

………………………………………………  ……………………………………………… 

Kamienie użyte do budowy Domu (7,9-11): 

Rodzaj użytych kamieni  ……………………………………………………………….. 

Wymiary kamieni   ………………………………………………………………. 

Miejsce ułożenia   ………………………………………………………………. 
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Narzędzie, którym zostały obrobione  ………………………………………………………………. 

Co znajdowało się na fundamencie Domu? (7,11) …………………………………………………… 

 

Wykonanie kolumn (7,13-22) 

Jak nazywał się i jakiego pochodzenia był rzeźbiarz w brązie? (7,13-14) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie wymiary miały kolumny? (wysokość x obwód) …………………………………………………. 

Jakie wymiary miały głowice na kolumnach? ………………………………………………………….. 

Czym były przyozdobione głowice na kolumnach i w jakiej ilości? (7,17-20; 22) 

Owoce: ……………………………………………. 

Kwiaty: ………………………………………....... 

Plecionki: ………………………………………….. 

Jak zostały nazwane kolumny i gdzie zostały ustawione? (7,21) ……………………………………... 

Kolumna lewa: ……………………………… Kolumna prawa: ……………………………… 

 

Narysuj jak mogły wyglądać kolumny i głowice świątynne. Uwzględnij ich wymiary  

oraz przyozdobienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że? Wielkie kolumny stojące u wejścia do świątyni, prawdopodobnie miały wskazywać 
na majestat i potęgę Pana. W ten sam sposób Egipcjanie stawiali przed świątyniami szpiczaste, 

kamieniste obeliksy. O znaczeniu kolumn mogą świadczyć również nadane im nazwy – Boaz, 
oznaczający waleczność, w mocy i prędkość oraz Jachin, oznaczający mocny, utwierdzający, dający 
trwałość, ten którego Pan wzmacnia. 
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Dzień 9 - Budowa świątyni cz. 4 

Wykonanie sprzętów świątynnych (7,23-51) 

Zanotuj wymiary i inne najważniejsze cechy sprzętów wykonanych przez Chirama, a następnie 

naszkicuj je: 

Kadź obmywań (7,23-26; 39) 

 Podobna do: ………………………………………… Kształt: ……………………………………… 

Wymiary (długość od krawędzi do krawędzi x wysokość na krawędzi x obwód): …………………………. 

Ozdoby pod krawędzią (ilość i rodzaj): ………………………………………………………………... 

Na czym stała kadź (ilość, rodzaj, położenie):………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Grubość ściany: …………………………………… Krawędź: …………………………………… 

Pojemność: ……………………………………………………………………………………………… 

Lokalizacja: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że? Kadź służyła kapłanom do oczyszczania się przed wejściem do świątyni  
(Wj 30:18-20). 

 
Umywalnie (7,27-37; 39) 

Ilość: ……………………………… Wymiary (długość x szerokość x wysokość): …………………... 

Położenie listew: ……………………………………...………………………………………………… 

Zdobienia na listwach: ………………………………………………………………………………….. 

Zdobienia szczebli: ……………………………………………………………………………………… 

Ilość kół z brązu z osiami brązowymi: ……………………………………………………………….… 

Wygląd i położenie uchwytów: ………………………………………………………………………… 

Położenie zwisających wieńców: ………………………………………………………………………. 
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Otwór (wygląd, rozmiar, zdobienia): …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kształt listew otworu: ………………………………………………………………………………….. 

Ilość kół: …………………………… Średnica koła: ……………………………… 

Koła (mocowanie, wygląd): ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Co było na wierzchu umywalni i w jakim rozmiarze? ………………………………………………….. 

Co było u góry umywalni? ……………………………………………………………………………… 

Co znajdowało się na płaszczyznach uchwytów? ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Umywalnie były jednego: ………………….. , ………………………… i …………………………….. 

Lokalizacja umywalni: …………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że? Umywalnie były ruchome i służyły do mycia kapłanów, ich ubrań, przedmiotów  
i samego dziedzińca. 

Wanny (7,38) 

Ilość: …………………..    Długość: …………………..     Pojemność: ……………………………….. 

 

Garnki, łopatki i kropielnice (7,40; 45-47) 

Z czego były wykonane te przedmioty? ……………………………………………………………….. 

Gdzie i w czym były one odlewane? ……………………………………………………………………. 

Przedmioty dla świątyni pańskiej (7, 48-51) 

Zanotuj ilości i cechy przedmiotów złotych (jeżeli są wymienione): 

a. ołtarz …………………………………………………………………………..…………… 

b. stół na chleby pokładne …………………………………………………………………… 
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c. świecznik …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

d. miednice, noże, kropielnice, kadzielnice, węglarki ………………………………………. 

e. zawiasy 

………………………………………………………………………………………………. 

Co sprowadził Salomon do skarbca świątyni Pańskiej po zakończeniu prac? ……………………..… 

…………………………………………………………………………………………………..….(7,51) 

 

Dzień 10 - Poświęcenie świątyni cz. 1 

Przeniesienie skrzyni (8,1-11) 

Kogo Salomon zgromadził na uroczystość? …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……(8,1) 

Trzy sposoby, na jakie opisane jest miejsce, gdzie ustawiono arkę przymierza (8,6): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

W jakim miesiącu odbyło się przeniesienie Skrzyni Przymierza? …………………………………… 

Czy wiesz, że? Uroczystość poświęcenia świątyni odbyła się w miesiącu Etanim, czyli miesiącu 
siódmym, trwającym u nas od połowy września do połowy października. Była to dogodna pora 
na zebranie wszystkich Izraelitów, ponieważ w tym miesiącu odbywało się Święto Szałasów, 
ustanowione za czasów Mojżesza w celu upamiętnienia trybu życia, jaki prowadzili Izraelici  

po wyjściu z Egiptu. W tym czasie, zebrane były również już niemal wszystkie plony,  
co zwiastowało zakończenie roku rolniczego, więc Izraelici mogli sobie pozwolić na odpoczynek.  
Po niewoli babilońskiej nazwa tego miesiąca została zmieniona na Tiszri. 
 
Co zostało przeniesione przez kapłanów i lewitów? (8,4) 

…………………………………    ………………………………….    ………………………………… 

Czy wiesz, że? Przeniesienie Skrzyni Pańskiej odbyło się w akompaniamencie śpiewu lewickich 
chórzystów oraz dźwięków cymbałów, lutni i cytr i trąb, na której grało 120 kapłanów. Wszyscy 
oni śpiewali i grali Panu pieśń chwały i dziękczynienia. Możemy o tym przeczytać w 2 Krn 5,12-13. 

 
Gatunki zwierząt jakie były składane na ofiary: 

…………………………….   ………………………………... 

Ile ofiar z owiec i wołów złożono w ofierze?…………………………………………………….. (8,5) 

Co znajdowało się w Skrzyni?..........................................................................................................(8,9) 

Skąd widoczne były drążki, a skąd nie było ich widać?...................................................................(8,8) 
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Co stało się, gdy kapłani wychodzili ze świątyni?……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...(8,10-11) 

Czy wiesz, że? Poświęceniu świątyni towarzyszyły nietypowe zjawiska. Po modlitwie Salomona 
na ofiarę całopalną i ofiary rzeźne spadł ogień z niebios, który je strawił. Natomiast świątynia 
Pańska napełniła się obłokiem chwały Boga, tak że kapłani nie mogli pełnić swojej służby w niej. 

Możemy o tym przeczytać w 2 Krn 7,1-3. 
 

Odezwa do ludu (8,12-22) 

Dla kogo/czego zamierzał zbudować przybytek Dawid? Bądź dokładny. …………………….. (8,13) 

Ile razy określenie to pojawia się w tym fragmencie? …………………………………….(8,13; 16-20) 

Kto wybrał Bóg, aby stał na czele ludu izraelskiego? …………………………………………..(8,16) 

 

 

Dzień 11 - Poświęcenie świątyni cz. 2 

Modlitwa Salomona (8,23-53) 

O co prosi Salomon Boga w modlitwie? (streść krótko własnymi słowami) 

a. ……………………...……………………………………………………………….....…. (8,25) 

b. ..…………………………………………..…………………….……………….……….. (8,26) 

c. ……………………………………………………………………………..…………….. (8,28) 

d. …………………………………………………………..……………………………….. (8,29) 

e. ………………………………………………………..………………………………….. (8,30) 

f. ………...……………………………………….………………………………………… (8,30) 

g. ……………………………………….………..………………………………………. (8,31-32) 

h. ……………………………………………..…………………………….…………….(8,33-34) 

i. …………………………….………………….……………………………...………...(8,35-36) 

j. …………………………………….….………………..……………………................(8,37-39) 

k. ……………………………………….……...……………………………………….…(8,41-43) 

l. ………………………………………...……………………………………………….(8,44-45) 

m. ………………………………………..………………………………………………..(8,46-50) 

n. ……………………………………………...…………………………………………..…(8,52) 
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Dzień 12 - Poświęcenie świątyni cz. 2 

Salomon błogosławi ludowi (8,54-61) 

Jakie życzenia wypowiada Salomon? (streść krótko własnymi słowami) 

a. ………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………….… (8,57) 

b. ……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………..…………… (8,58 i 8,60) 

c. ……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………....(8,59-60) 

 

Złożenie ofiar i zakończenie nabożeństwa (8,62-66) 

Jakie trzy rodzaje ofiar złożono? ………………………………………………………………... 

 

Rozmowa z Bogiem (9,1-9) 

Jaką obietnicę złożył Bóg jeżeli Salomon będzie posłuszny Bogu i jaki był jej warunek? (9,4-5) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Co miało się stać w przypadku nieposłuszeństwa? (9,6-8) 

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

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

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

Czy wiesz, że? Bóg ukazał się Salomonowi dwa razy. Pierwszy raz w nocy w Gibeonie we śnie,  
gdy Salomon poprosił o serce rozumne, a drugi raz po poświęceniu świątyni zapewniając 
Salomona o wysłuchaniu jego modlitwy (zob. 2 Krn 7,12-22) 

 

Dzień 13 - Dalsze rządy Salomona cz. 1 

Polityka i gospodarka (9,10-28) 

Co Chiram dostarczał Salomonowi? ………………………………………………………………(9,11) 

Co Salomon odstąpił Chiramowi i jaka była jego reakcja na to? 

…………………………………………………………………………………………….......(9,11-12;14) 
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Ile złota dostał Salomon od Chirama?  ………………………………………………….. (9,14) 

Ile złota przywieźli żeglarze z Ofir?  ………………………………………………….. 

W jaki sposób Salomon stał się właścicielem Gezer?  ……...……………………..…………………… 

………………………………………………………………………………..……………………(9,16) 

Jakiej narodowości byli ludzie, którzy odbywali roboty pańszczyźniane? (9,20) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Czy wiesz, że? Do pracy w kopalniach, w których wydobywano złoto przywożone przez statki 
Chirama z Ofiru, Salomon wyznaczył robotników pańszczyźnianych spośród tubylczej 
nieizraelskiej ludności, ponieważ nikt inny nie chciał tam pracować ze względu na suszę i upały 
panujące w tym regionie. (Prorocy i Królowie, r. Skutki Grzechu) 

 
Jakie role pełnili synowie izraelscy w królestwie Salomona?  ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...………………(9,22) 

Jakie budowle i miejsca są wymienione w tym fragmencie? 

a. ……………………………………...……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......(9,15) 

b. ………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………….……… (9,17-19) 

c. …………………………………………………………………………………………… (9,24) 

Kto podróżował okrętami zbudowanymi w Esjon-Geber? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………….(9,27) 

 

Dzień 14 - Dalsze rządy Salomona cz. 2 

Odwiedziny królowej Saby (10,1-13) 

Jaki był cel przyjazdu królowej Saby do Salomona? (w.1) …………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………….…………………...… 

Z czym przyjechała królowa Saby do Jeruzalemu? (w.2) 

…………………………………………………………………………………...………………….……

……………………………………………………………………………………………………...…… 

Co obejrzała i co poznała? (w. 4-5) 

……………………………. ……………………………… ……………………………… 
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……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… Poznała: ……………………………………………………… 

Jakie 3 rzeczy królowa podarowała Salomonowi i w jakiej ilości? (w.10) 

…………………………………………………………………………………...….……………………

……………………………….................................................................................................................... 

Czy wiesz, że? Królestwo Saby znajdowało się na Półwyspie Arabskim, w odległości ok. 800 km 
od Jeruzalemu. Taką drogę musiała pokonać królowa, aby dotrzeć do królestwa Salomona. 

Oprócz zaspokojenia jej ciekawości królowej o królestwie Salomona, ta wizyta pozwoliła ponieść 
wieść o Bogu na południe. 
 

Pomyślność i bogactwo (10,14-29) 

Jakie były inne źródła złota napływającego do skarbca Salomona oprócz tego, które jest 

wymienione w wersecie 14? ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..(10,15) 

Ile złotych tarcz sporządzono?  ………………………….  

Ile złota wychodziło na jedną tarczę?  …………………………. 

Ile złotych puklerzy sporządzono?  ………………………....  

Ile złota wychodziło na jeden puklerz? ……………………..…...  

Jak wyglądał tron Salomona?  (10,18-20) 

a. Surowiec z którego został wykonany: ……………………..……………………………….....   

b. Czym został pokryty?   ……………………….…..…………………………… 

c. Co znajdowało się z tyłu?   ……………………..…................................................  

d. Co znajdowało się po obu stronach?  …………………………………………………...…...  

e. Gdzie stały lwy?   ………………………………………………………... 

f. Ile lwów łącznie stało przy tronie Salomona? ……………………..………………………….. 

Dlaczego kielichy (i inne przedmioty) króla Salomona nie były ze srebra? …………………………... 

………………………………………………………………………………………………..……(10,21) 

Co przywoziły okręty płynące z Tarszysz? 

……………………………………………………………….........................................................(10,22) 

Czy wiesz, że? Bóg dając Izraelitom przykazy dotyczące władzy królewskiej nakazał, aby przyszły 
król nie trzymał wiele koni, czyli nie gromadził siły zbrojnej (zob. Pwt. 17:16).  Niestety Salomon 
nie zastosował się do tej rady gromadząc nie tylko konie z Koe, lecz również wozy wojenne  
i jezdnych. 
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Dzień 15 - Odstępstwo i śmierć Salomona cz. 1 

Bałwochwalstwo Salomona (11,1-13) 

Jakie były narodowości kobiet, które pokochał Salomon? (11,1)  

………………………………. ………………………………. ……………………………….    

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Jaki był stosunek Boga do związków Izraelitów z powyższymi narodami? ………………… 

…………………………………………………………………………………….…….....(11,2) 

Ile nałożnic miał Salomon? ……………. Ile prawowitych żon miał Salomon? …………… 

Jaki był skutek związków Salomona z tymi kobietami? ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….(11,4) 

Czy wiesz, że? Po wyjściu Izraelitów z Egiptu Bóg przykazał im, aby król którego sobie wybiorą 
nie brał sobie wiele żon (zob. Pwt. 17:17 i 7:3), aby jego serce nie odstąpiło od Pana. Niestety 
Salomon nie usłuchał tego nakazu, a jego związki z wieloma kobietami (zwłaszcza pogankami) 

doprowadziły do jego odstępstwa. 
 
Jakim bałwanom służył Salomon? Skąd pochodził ich kult? (11,5; 7) 

a) ………………………………………………….………………………………...…………..  

b) ……………………………………………….….………………………………...……….…  

c) ……………………………………………….…….……………………………...……….…. 

d) ……………………………..……………………………………………………...………….  

Co miało być skutkiem bałwochwalstwa Salomona? ………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………………………………...(11,9-13) 

 

Przeciwnicy Salomona (11,14-28) 

• Hadad - Pochodził z …………………… . Dużą część życia spędził w ……………………...  

i władał nad ……………………………(11,14; 25) 

• Rezon - Pochodził z ……………………, władał nad ………………………………(11,23-24) 

• Jeroboam - Pochodził z ……………………………………, był ………………………….. 

Salomona (11,26) 
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Z czego wynikała niechęć Hadada do Izraela? ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….….(11,15-18) 

Co uczynił kiedyś Dawid Rezonowi i jego bandzie? ……………………………………………..(11,23) 

Czy wiesz, że? Pojawienie się przeciwników Salomona było prawdopodobnie krokiem Boga, 
podjętym celu przemówienia do sumienia króla o upamiętanie się i porzucenie grzechów.  
Taką samą funkcję pełniło gorzkie proroctwo, które doszło do uszu Salomona. (Prorocy i Królowie, r. 

Skrucha Salomona) 
 

Dzień 16 - Odstępstwo i śmierć Salomona cz. 2 

Proroctwo o przyszłości kraju (11,29-40) 

Prorok ……………………….. pochodził z ………………. podarł on swój nowy …………………... 

na ……………. kawałków. Nakazał ………………………… zabranie sobie ………….. kawałków. 

Kawałki symbolizowały …………………………. 

Co było przyczyną zapowiadanego kryzysu w kraju? ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………(11,33) 

Jakie 3 bałwany wymienił prorok? (11,33) 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

Jeroboam uciekł przed śmiercią z rąk Salomona do …………………………………………...(11,40) 

Czy wiesz, że? Salomon odszedł od Boga i przestał być Mu posłuszny, ale pod koniec swojego 
życia doszedł do wniosku, że zmysłowe przyjemności: bogactwo, wielożeństwo, zabawa nie są 

w życiu najważniejsze. O swoich rozmyślaniach napisał w Księdze Kaznodziei Salomona,  
aby przekazać tę mądrość przyszłym pokoleniom. Wg Salomona najważniejsze jest, aby pamiętać 
o Stwórcy, być blisko niego i przestrzegać Jego przykazań (zob. Kazn. 12,1-14). 
 

Śmierć Salomona (11,41-43) 

Tytuł księgi z osiągnięciami króla …………………………………………………………...……(11,41) 

Ile czasu panował Salomon?       …………………………. (11,42) 

Gdzie został pochowany Salomon? ………………………………………………………...……(11,43) 

Kto został królem po Salomonie? ………………………………………………………………..(11,43) 

Odnajdź odpowiedni fragment i porównaj (dłużej/krócej) czas panowania Salomona z czasem 

panowania Dawida …………………………………………………………………………………… 

Czy wiesz, że? Księga Dziejów Salomona o której wspomina 1 Król 11:41 była prawdopodobnie 
kroniką o charakterze sprawozdawczym, która mogła powstać w oparciu o urzędowe 
dokumenty kancelarii królewskich i była znana autorowi Ksiąg Królewskich. 
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Słowniczek trudnych pojęć 

 

Derka (1 Król 1:1) – grube nakrycie, które może być 

używane zarówno do przykrywania ciała, jak i przedmiotu 

Świta (1 Król 1:5) - grono osób towarzyszących 

panującemu władcy lub dostojnikowi 

Chełpić się (1 Król 1:5) - wynosić się nad kogoś 

Zbroczony (1 Król 2:9) - zabrudzony krwią 

Spowinowacić się (1 Król 3:1) - stać się częścią czyjejś 

rodziny, ale nie być powiązanym z nimi więzami krwi  

Ofiara całopalna (1 Król 3:15) – ofiara całkowicie strawiona 

przez ogień 

Nierząd (1 Król 3:16) – sypianie z mężczyznami  

lub kobietami, którzy nie są naszymi małżonkami  

za pieniądze 

Dostojnik (1 Król 4:2) - człowiek pełniący wysoki urząd 

Kanclerz (1 Król 4:3) - urzędnika kierujący sprawami 

administracyjno-organizacyjnymi  

Namiestnik (1 Król 4:7) - osoba sprawująca władzę w kraju 

lub prowincji w zastępstwie lub w imieniu panującego 

Pańszczyzna (1 Król 4:6) - obowiązek wykonywania  

przez poddanych różnego rodzaju prac na rzecz władcy 

Danina (1 Król 4:21) - obowiązkowe świadczenie w naturze 

lub w pieniądzach składane dawniej przez poddanych 

Korzec (1 Król 4:22) - naczynie do przechowywania zboża 

oraz jednostka objętości ciał sypkich (364 litry) 

Sieczka (1 Król 4:28) - drobno pocięte słoma, siano itp., 

służące jako pasza 

Spiż (1 Król 4:31) - stop miedzi, cyny i cynku 

Namaszczenie (1 Król 5:1) – poświęcenie na urząd  

czy służbę, w celu podkreślenia powołania tej osoby oraz 

prośby o szczególne błogosławieństwo dla niej 

Tragarz (1 Król 5:15) - człowiek zajmujący się 

przenoszeniem ciężkich przedmiotów 

Nawa główna (1 Król 6:13) – znajdowała się w świątyni 

Salomona i jest odpowiednikiem miejsca świętego  

w Przybytku 

Framuga (1 Król 6:4) - wnęka w murze, w której osadza się 

okno lub drzwi 

Krużganek (1 Król 6:10) - korytarz obiegający budynek, 

oddzielony od niego rzędem kolumn 

 

 

Strop (1 Król 6:16) - sufit 

Futryna (1 Król 6:31) - rama umocowana w ścianie, do której 

przymocowuje się okna, drzwi 

Dźwigar (1 Król 6:31) - poziomy element konstrukcyjny 

podtrzymujący stropy, mosty itp. 

Okap (1 Król 7:6) - wystająca część jakiegoś przedmiotu, 

skały itp. lub część osłaniająca coś 

Kadź (1 Król 7:23) – duży zbiornik, w którym kapłani 

obmywali się przed wejściem do świątyni 

Listwa (1 Król 7:29) - podłużny, wąski kawałek surowca, 

służący do wzmacniania jakiejś konstrukcji lub jako element 

zdobniczy 

Oś koła (1 Król 7:33) - część maszyny lub urządzenia,  

na której osadzone są inne części, obracające się dokoła niej 

lub wzdłuż niej albo poruszające się ruchem wahadłowym 

Podwoje (1 Król 7:50) - okazałe, dwuskrzydłowe drzwi 

Śnieć (1 Król 8:37) - grzyb pasożytniczy niszczący uprawy 

pszenicy i cebuli; też: choroba wywoływana przez ten grzyb 

Zaborca (1 Król 8:46) - osoba, która przywłaszczyła sobie 

cudzą własność / państwo, które zagarnęło cudze 

terytorium 

Tygiel (1 Król 8:51) - miejsce, w którym zachodzą gwałtowne 

przemiany społeczne, narodowościowe, religijne  

lub w którym mieszają się różne wpływy, narodowości, 

wyznania 

Posag (1 Król 9:16) - majątek wnoszony mężowi przez żonę 

przy zawieraniu małżeństwa 

Spichlerz (1 Król 9:19) - budynek do przechowywania 

zapasów np. zboża 

Rotmistrz (1 Król 9:22) – dowódca oddziału wojska 

Przybytek (1 Król 9:22) – nazwa świątyni zbudowanej  

wg nakazów Boga danych Izraelitom podczas wędrówki 

przez pustynię 

Cło (1 Król 10:15) - opłata pobierana przez państwo  

za przewóz towarów przez granice 

Puklerz (1 Król 10:17) - okrągła, wypukła tarcza używana 

dawniej przez jazdę 

Bałwan (1 Król 11:5) - posąg bożka pogańskiego 
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Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia 

 
 


