Codzienny Plan Czytania
Dzień 17 - Rechabeam rozpatruje wniosek ludu
Prośba ludu (12,1-5)
Kto był jednym z pomysłodawców prośby do króla? ………………………………...…………………
Gdzie odbywało się zgromadzenie ludu? ……………………………………………………………….
Jaki był cel zgromadzenia? ……………………………………………………………………………....
Jak brzmiała prośba ludu? Sparafrazuj ją. ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………..
Gdzie przebywał Jeroboam, gdy usłyszał, że Rechabeam zostanie obwołany królem? ………………
Ile czasu lud miał czekać na odpowiedź Rechabeama? …………………………………………………

Porady dla Rechabeama (12,6-11)
Starsi doradcy poradzili Rechabeamowi, aby wystąpił jako ……………………………………………
Jakie trzy zadania miał wykonać Rechabeam idąc za radą starszych?
……………………………….………..

…………………..…………………..

…………………………………………………………………………………………………….…
Młodsi kazali mu odpowiedzieć, że jego …………………………….……. jest grubszy
niż ……………………….. jego ojca oraz że ojciec chłostał ich …………………………………
a on będzie chłostać ich ……………………………………... .
Kim byli młodzieńcy, którzy udzielali mu rad? …………………………………………………………..
Kim byli starsi, którzy udzielali mu rad? ………………………………………………………………….

Odpowiedź króla i reakcja ludu (12,12-19)
Czyją radę przyjął Rechabeam? ………………………………………………………………………….
Czyje proroctwo się wypełniło? ……………………………………………………………………...….
Uzupełnij odpowiedź jaką otrzymał Rechabeam na swoją decyzję:
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„Nie mamy nic …………………………. z …………………..! Nie mamy ……………………………...
z synem …………………………! Do ……………………….. swoich, o ………………….!
Teraz ……………………………. się ty o swój ……………….,. Dawidzie!”
Gdzie mieszkali synowie izraelscy nad którymi królował Rechabeam? ………………………………
Kogo wysłał Rechabeam aby odzyskać kontrolę nad ludem? ………………………………………….
Czym zajmował się Adoniram w państwie Rechabeama? ……………………………………………...
Z jaką reakcją ludu spotkał się nadzorca? ……………………………………………………………….
Jak zareagował Rechabeam na czyn Izraela? …………………………………………………………..
Co było skutkiem decyzji i ucieczki Rechabeama? ………………………………………………………
Czy wiesz, że? Matka Rechabeama była Ammonitką. Naród ten praktykował bałwochwalstwo –
czcił bożka Milkomma, co było jedną z przyczyn odstępstwa syna Salomona od Boga
i serii negatywnych decyzji, które na wiele lat odsunęły lud izraelski od Pana.

Dzień 18 - Panowanie Jeroboama (północne królestwo "Izrael”) - cz. 1
Dojście do władzy (12,20-24)
Nad jakimi plemionami panował Rechabeam wg wersetu 20, a nad jakimi wg wersetu 21?
Werset 20 …………………………………………………
Werset 21 …………………………………………………
Ile wojska zgromadził Rechabeam na wojnę? …………………………………………………………..
Jaki prorok doprowadził do rozejścia się wojska? ………………………………………………...…….
Dlaczego Bóg nakazał wojsku nie wyruszać? …………………………………………………………...

Ustanowienie nowego kultu (12,25-33)
Gdzie zamieszkał Jeroboam? …………………………………………………………..…………….….
Co zbudował Jeroboam? ………………………………………………...………………………………
Co wg Jeroboama może przyczynić się do powrotu władzy królewskiej w ręce Rechabeama?
……………………………………………………………………………………………………………
Gdzie Jeroboam umieścił dwa złote cielce? ……………………….……………………………………
Jak przedstawił ludowi owe cielce? ……………………………………………………………………..
Czym stało się dla ludu stworzenie cielców? ……………………………………………………………
Kto był kapłanem świątynek na wzgórzu? ……………………………………………………………...
Kiedy odbywało się święto na wzór święta judzkiego? …………………………………………………
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Gdzie został sporządzony ołtarz do składania ofiar? …………………………………………………...
Co było składane w ofierze na ołtarzu? …………………………………………………………………
Czy wiesz, że? Kult złotych cielców prawdopodobnie był inspiracją, którą Jeroboam przywiózł z
Egiptu, gdy uciekł przed Salomonem pod skrzydła egipskiego króla Szyszaka. W Egipcie czczono
wówczas bożka Apisa, który był przedstawiany pod postacią byka.

Dzień 19 - Panowanie Jeroboama (północne królestwo "Izrael") – cz. 2
Wizyta proroka z Judy (13,1-10)
Kto miał zbezcześcić ołtarz w Betelu i w jaki sposób? ……………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co miało być znakiem tego, że przepowiednia proroka pochodzi od Pana? …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Jakie trzy cuda towarzyszyły wizycie proroka?
1) …………………………………………………………………………………………..…….… (w.4)
2) …………………………………………………………………………………………..…….… (w.5)
3) ………………………………………………………………………………………………...… (w.6)
Dlaczego ręka Jeroboama uschła i dlaczego mógł ją później opuścić? ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Co zaproponował Jeroboam prorokowi? Jaka była jego odpowiedź na propozycję? …………...……
……………………………………………………………………………………………………………

Dzieje proroka z Judy (13,11-34)
Skąd prorok z Betelu dowiedział się o proroku z Judy? …………………………………………………
Gdzie siedział prorok z Judy, gdy prorok z Betelu go odnalazł? ………………………………………..
Co Bóg nakazał nie robić prorokowi z Judy?
1) ……………………………………………………………………………..……
2) ………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………..
Jak brzmiało kłamstwo proroka z Betelu? ………………………………………………………………
Jaki posiłek spożywali prorocy? ………….……………………………………………………………...
Ile i jakie zwierzęta występują w tej historii? ……………………………………………….…………..
Zgodnie z konsekwencjami wyborów proroka, gdzie miały nie spocząć jego zwłoki? …………..……
Gdzie znajdowały się zwłoki proroka przed pochowaniem? Bądź dokładny. …………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
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Gdzie zostały pochowane zwłoki proroka z Judy? ……………………………………………………...
Jak brzmiała treść pieśni żałobnej? ………………………………………….…………………………..
Gdzie synowie proroka-starca mieli pochować jego kości po śmierci? ………………………………...
Co było przyczyną grzechu domu Jeroboama, czego skutkiem miało być jego wytępienie
i zgładzenie z powierzchni ziemi? ……………………………………………………………………….

Dzień 20 - Panowanie Jeroboama (północne królestwo "Izrael") – cz. 3
Chory syn króla (14,1-20)
Jak miał na imię syn króla? ……………………………………………………………………………….
Do jakiego proroka poszła żona Jeroboama? Gdzie on mieszkał? …………………………………….
Co żona Jeroboama miała wziąć ze sobą?
……………………………… ……………………………… ……………………………
Jakie schorzenie zdrowotne towarzyszyło prorokowi? ………………………………………………..
Skąd prorok wiedział kim jest osoba, która do niego przybyła? ………………………………………..
Do jakiej postaci przyrównał Pan Jeroboama? …………………………………………………………

Uzupełnij luki. „Wywyższyłem cię spośród ……………, ustanowiłem cię ……………………… nad
moim ludem izraelskim; Odebrałem domowi …………………………… władzę królewską i dałem
ją tobie, ty jednak nie byłeś takim, jak mój sługa …………………., który ………………………….
moich ………………………….. i który …………………………. mnie z całego swego
………………, aby czynić tylko to, co …………………. w moich oczach; Lecz postępowałeś
…………………… niż wszyscy twoi …………………………, zacząłeś czynić sobie innych
………………., bałwany ……………., aby mnie pobudzić do ………………….., mnie zaś
odrzuciłeś precz na …………………. Dlatego oto Ja sprowadzę ………………………… na dom
Jeroboama

i

………………

u

Jeroboama

każdego

………………….

potomka,

………………………….. i …………………… w Izraelu i ………………… dom Jeroboama, jak się
wymiata do cna ……………….., aż wszystko jest …………………… .”
Co stanie się z tymi, którzy umrą w mieście? …………………………………………………………….
Co stanie się z tymi, którzy umrą w polu? ………………………………………………………………..
Dlaczego tylko syn Jeroboama zostanie pochowany w grobie? ……………………………………….
Co uczyni Pan Izraelowi za ich bałwochwalstwo? (w. 15-16)
1) ………………………………………….. tak, że ……………………………………………….
2) …………………………………….. ………………………, którą ………………...…………..
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3) ………………………………………………………………………. poza ………………….…
4) …………………………………………… z powodu ………………………………………….
Za jaką rzekę mieli być wypędzeni Izraelici? …………………………………………………………….
Jakie bożki sobie uczynili? ……………………………………………………………………………….
Dokąd wróciła żona Jeroboama? …………….………….………………………………………………
Gdzie opisane są wojny i panowanie Jeroboama? ……………………………………………………...
Ile lat panował Jeroboam i kto po nim objął władzę?
Panowanie: ……………………………….

Następca: ………………………….………………….

Czy wiesz, że? Jednymi z najczęściej wymienianych w Biblii bożków są Baal (Moloch, Milkomm)
i Aszera (Astarta). Bożkowie nazywani są również bałwanami. Ludy wierzyły, że mają oni wpływ
na płodność, pomyślność i żywioły. Dlatego wszelkie zjawiska przypisywano ich łasce,
bądź gniewie. Podobizny bożków miały kształt posągów oraz słupów, często utożsamiano ich
również ze słońcem, księżycem i gwiazdami. Ich bałwochwalczy kult wiązał się z nieprzyzwoitymi
i okrutnymi obrzędami m.in. składaniem ofiar z dzieci, co przyczyniło się do głębokiego upadku
moralnego ludu izraelskiego.

Dzień 21 - Królowie na południu (królestwo "Judy") – cz. 1
Dalsze dzieje Rechabeama (14,21-31)
Ile lat miał Rechabeam, gdy rozpoczął panowanie w Judzie? …………………………………………
Co wiemy o matce króla? …………………………………………..…………………………………….
Jakie grzechy Judejczyków zostały wymienione w tym fragmencie? ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Gdzie wznoszono przedmioty i obiekty kultu bałwochwalczego? Bądź dokładny. (w.23)……………
……………………………………………………………………………………………………………
Kto

najechał

Jeruzalem

w

piątym

roku

panowania

Rechabeama?

…………………………………………………………………………………………………...……….
Co zabrał najeźdźca? ……………..…………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
Gdzie

składowane

były

i

kiedy

były

używane

miedziane

tarcze?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Gdzie opisane są pozostałe sprawy i dokonania króla? ………………………………………………...
Ile lat panował Rechabeam? ……………………… W jakim wieku zmarł? …………………………..
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Czy wiesz, że? Maacha była jedną z żon Rechabeama, którą miłował najbardziej ze wszystkich 18
żon i 60 nałożnic. Z tego powodu to właśnie Abijjam, syn Maachy był pierwszy w kolejce do tronu,
choć nie był najstarszym z potomstwa Rechabeama. Jeśli chodzi o rodzinę Maachy znajdziemy
w Biblii i innych źródłach kilka informacji – jedna z nich podaje, że była ona córką Abszaloma,
a druga że jej ojcem był Uriel z Gibea. Przypuszcza się, że Maacha mogła być wnuczką Absaloma
(brata Salomona) i córką Uriela.
Król Abijam (15,1-8)
W którym roku panowania Jeroboama Abijam objął władzę w Judzie? ……………………………….
Ile lat Abijam panował w Jeruzalemie? ………………………………………………………………….
Co wiemy o matce Abijama? ……………………………………………………………………………..
Jakim królem pod względem prawości i szczerości był Abijam? ………………………………….……
Jakie wydarzenia były objawami tego, że Pan pozwolił pochodni Abijama świecić w Jeruzalemie?
1) …….……………………………………… 2) ……………………………………………….
Przez wzgląd na jaką postać Bóg zapewniał względną pomyślność Abijamowi?...................................
Jakie wydarzenie jest jedynym negatywnym przykładem odstającym od jej prawej postawy?
……………………………………………………………………………………………………………
W

jakiej

wojnie

brał

udział

Abijam

i

ile

czasu

ona

trwała?

…………………………………………………………………………...……………………………….
Gdzie

opisane

są

pozostałe

sprawy,

dokonania

króla

i

wojna?

…………………………………………………………………………………………….……………...
Ile lat Abijam panował w Jeruzalemie? ………………………………………………………………….
Czy wiesz, że? Niechlubne wydarzenie z życia Dawida możemy przeczytać w 11. rozdziale 2. Księgi
Samuela. Uriasz jest żołnierzem w wojsku Dawida. Gdy walczy na wojnie z Ammonitami, Dawid
uwodzi jego żonę Batszebę, a następnie podstępem ściąga na Uriasza śmierć. Choć Dawid
przedstawiany jest jako prawy sługa Boży, to ten grzech był przez wiele lat wypominany mu przez
proroków.

Dzień 22 - Królowie na południu (królestwo "Judy") – cz. 2
Król Asa (15,9-24)
W którym roku panowania Jeroboama król Asa objął rządy nad Judą? ………………………………
Jakim królem pod względem prawości i szczerości serca był Asa? ………………………………….…
Jakie cztery dobre działania Asy wymienia Biblia?
………………………………………………………………………………………….………… (w. 12)
…………………………………………………………………………………….……………… (w. 12)
………………………………………………………………….………………………………… (w. 13)
……………………………………………………………………………………….…………… (w. 15)
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Kto toczył walkę przeciwko Judzie? …………………………………………………………………….
Z kim zawarł sojusz?……………………………………………………………………………...………
Jaka była cena zawarcia sojuszu? ………………………………………………………………………
Czego oczekiwał Asa od swojego sojusznika? …………………………………………………………..
Jakie miasta i krainy Izraela zostały zaatakowane przez Aramejczyków?...............................................
……………………………………………………………………………………………………………
Jaka była reakcja Baaszy na atak? ……………………………………………………………………….
Czy wiesz, że? Po zawarciu przymierza Asy z Benhadadem do króla judzkiego przybył jasnowidz,
którzy zapowiedział mu, że do końca życia będzie musiał zmagać się z wojnami dotykającymi jego
kraj. Przyczyną tego była decyzja Asy, który postanowił zaufać sojuszowi z Benhadadem, zamiast
zwrócić się ze swoim problemem do Pana. (2 Krn. 16:7-9)
Jakie dwa materiały budowlane pozostałe po obwarowywaniu Ramy zostały użyte
do obwarowania nowych miast?
……………………………………………

……………………………………………

Jakie miasta zostały obwarowane z użyciem tych materiałów?
……………………………………………

……………………………………………

Ile czasu Asa sprawował rządy w Jeruzalemie? …………………………………………………………
Gdzie
opisane
są
pozostałe
sprawy,
dokonania
i
potęga
króla?
…………………………………………………………………………………………….……………...
Jakie schorzenie towarzyszyło królowi na starość? …………………………………………………….
Kto był następcą Asy? ……………………………………………………………………………………
Czy wiesz, że? Na tle pozostałych królów judzkich i izraelskich Asa pokazany jest jako przykład
prawego władcy. W czasie pokoju król zadbał o wyszkolenie swojego wojska, umocnienie
twierdz, ale również o to, aby jego lud pojednał się z Bogiem. Asa był bardzo zbudowany
błogosławieństwami Bożymi i dzięki temu przeprowadził reformy usuwając bożki z wielu
terenów Judy.
Na podstawie dotychczasowej lektury 1 Księgi Królewskiej narysuj drzewo genealogiczne Asy i
uzupełnij je imionami: Batszeba, Absalom, Maacha, Naama, Salomon, Rechabeam, Maacha,
Abijam, Asa, Jechoszafat.

Dzień 23 - Przewroty w Izraelu (na północy)
Król Nadab (15,25-28)
W którym roku panowania Asy objął Nadab rządy w Izraelu? ………Ile czasu panował Nadab? ……..
Jakim królem pod względem prawości był Nadab?.................................................................................
Gdzie zginął Nadab i z czyjej ręki? ………………………………………………………………………..
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Baasza dochodzi do władzy (15,29-16,7)
Kto zapowiedział zagładę rodu Jeroboama? …………………………………………………………...
Gdzie opisane są pozostałe sprawy i dokonania Nadaba? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
W którym roku panowania Asy objął Baasza władzę nad Izraelem? …………………………………...
Ile lat panował Baasza?………………………... Gdzie miał swoją stolicę? ………………….…………
Jakim królem pod względem prawości był Baasza?.................................................................................
Jaki prorok przemawiał przeciwko Baaszy? …………………………………………………………….
Losy rodu Baaszy miały być podobne do losów czyjego rodu? ………………………………………...
Gdzie opisane są pozostałe sprawy i dokonania Baaszy? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Kto był następcą Baaszy? ………………………………………………………………………………..
Syn Baaszy traci władzę i życie (16,8-14)
W którym roku panowania Asy w Judzie, objął Ela władzę nad Izraelem? ……………………………..
Ile lat panował Ela w Tirsie? ……………………………………………………………………………...
Jak nazywał się i kim był zabójca Eliego? ………………………………………….…………………….
W jakich okolicznościach Ela zginął? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W którym roku panowania Asy w Judzie zginął Ela? …………………………………………………....
Kto zapowiedział wytracenie rodu Baaszy? …………………………………………………………….
Gdzie opisane są pozostałe sprawy i dokonania Eliego? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Czy wiesz, że? Baasza, dowódca armii izraelskiej w spisku w Gibbeton zabił nie tylko króla Nadaba,
ale również wszystkich jego krewnych, czyli potencjalnych kandydatów do objęcia tronu.
W ten sposób spełniły się słowa Achiasza z Sylo, który przepowiedział zagładę rodu Jeroboama.

Panowanie i upadek Zimriego (16,15-20)
W którym roku panowania Asy w Judzie objął Zimri władzę? ………………………………………….
Jak krótko panował Zimri nad Izraelem? ………………………………………………………………..
Do kogo należało oblegane przez wojowników Gibbeton? ……………………………………………
Kogo obwołał Izrael nowym królem po wyjściu na jaw spisku Zimriego? ……………………………...
W jakich okolicznościach zginął Zimri? ……………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………..……..
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Gdzie opisane są pozostałe sprawy i spisek Zimriego? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Dzień 24 - Początek dynastii Omriego w Izraelu (na północy)
Król Omri (16,21-28)
Kim był Omri (zob 1 Kr. 16,16)? …………………………………………………………………………...
Jakiego męża (innego niż Omri) popierał podzielony lud izraelski? ……………………………………
W którym roku panowania Asy w Judzie objął Omri władzę? ………………………………………….
Ile lat panował Omri? …………………………. Ile lat panował w Tirsie? ………………………………
Jakiej transakcji dokonał Omri? ………………………………….………………………………………
Jak brzmiała nazwa zakupionej góry i od czego ona pochodziła? ……………………………………...
Co uczynił Omri ze swoim zakupem? ……………………………………………………………………
Jakim królem pod względem prawości był Baasza?.................................................................................
Gdzie został pochowany Omri? ………………………………………………………………………….

Król Achab (16,29-34)
W którym roku panowania Asy w Judzie objął Achab władzę? ………………………………………...
Ile lat panował Achab nad Izraelem? ……………………………………………………………………
Kogo pojął Achab za żonę? ………………………………………………………………………………
Jakim dwóm bałwanom służył Achab? ……………………………… …………………………………
Jakim królem pod względem prawości był Achab? ……………………………………………………..
Jakie miasto odbudowano za jego czasów? …………………………………………………………….
Kto odbudował to miasto? ………………………………………………………………………………
„Na kim” założył Achab fundamenty tego miasta? …………………………………………………….
„Na kim” założył Achab bramy tego miasta? ………………………………………………………….
Kto przepowiedział odbudowę Jerycha? ……………………………………………………………….
Jacy dwaj ludzie zginęli podczas odbudowy?

……………………… ………………………

Czy wiesz, że? Etbaal, król Sydonu i ojciec Izebel był arcykapłanem Baala.

Dzień 25 - Działalność Eliasza w Izraelu (na północy) – cz. 1
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Wiadomość dla Achaba (17,1-2)
Skąd pochodził Eliasz? …………………………………………………………………………………...
Jak określił swoje relacje z Bogiem? ……………………………………………………………………..
Co przepowiedział Eliasz? ……………………………………………………………………………….

Ucieczka nad potok Kerit (17,3-7)
Gdzie miał Eliasz się ukryć? ………………………………………………………………………………
Jak ułożony był potok względem Jordanu? ……………………………….……………………………
Jaką dietę miał prorok? …………………………………………………………………………………..
Co było wynikiem braku deszczu w kraju? ………………………………………………………………

Eliasz u wdowy w Sarepcie (17,8-24)
Czym zajmowała się wdowa przy pierwszym spotkaniu? ………………………………………………
O co poprosił ją Eliasz? …………………………………………………………………………………...
W jakich naczyniach wdowa przechowywała jedzenie?
Wg wersetu 12. …………………………………………………………………………………………...
Wg wersetu 14 i 16 ………………………………………………………………………………………..
Jakie polecenie względem posiłku i jaką obietnicę składa Eliasz wdowie? …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Czym objawiło się wzmożenie choroby syna wdowy? ………………………………………………….
Jak przebiegało uzdrowienie dziecka wdowy? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co powiedziała wdowa o Eliaszu po wskrzeszeniu syna?
………………..……………………………

………………………………………………....

Czy wiesz, że? Prośba Eliasza o przyrządzenie posiłku najpierw dla niego była dla wdowy dużą
próbą wiary. Mąka i oliwa były ostatnimi zapasami jedzenia, które rodzina posiadała w domu.
Jeśli zapewnienia Eliasza nie potwierdziłyby się, wdowę i jej syna czekałaby pewna śmierć
głodowa. Jednak gościnność i szczodrość wdowy zwyciężyły, a dzięki temu Pan obdarzył
ją błogosławieństwem w postaci uzdrowienia jej syna i zaopatrzenia ich w żywność.

Dzień 26 - Działalność Eliasza w Izraelu (na północy) – cz. 2
Achab poszukuje Eliasza (18,1-6)
W którym roku doszło Eliasza słowo Pana? …………….………………………………………………
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Jakie warunki panowały wówczas w Samarii? ………………………………………………………….
Kim był Obadiasz? ………………………………………………………………………………………..
Jak zatroszczył się Obadiasz o proroków? ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Dla kogo poszukiwał Achab wody?
…………………………..

…………………………..

…………………………..

Co miało być oznaką obecności wody na danym terenie? ……………………………………………...
Czy wiesz, że? Izraelici zapomnieli, że brak deszczu związany jest z ich nieposłuszeństwem wobec
Boga. Pan prowadząc ich z Egiptu do tej Ziemi zapewnił ich że jest ona urodzajna, a jej klimat
bogaty w opady deszczu. W Księdze Powtórzonego Prawa 11,13-17 czytamy, że Pan zamknie
niebiosa i nie będzie deszczu oraz plonów, jeśli serce Izraelitów zostanie zwiedzione,
a oni przestaną przestrzegać jego przykazań.

Obadiasz spotyka Eliasza (18,7-16)
Co robił Achab podczas suszy? …………………………………………………………………………..
Czego bał się Obadiasz? ………………………………………………………………………………….
Kiedy wg zapowiedzi Eliasza miał się on pokazać Achabowi? ………………………………………….

Achab umawia się z Eliaszem (18,17-19)
W jaki sposób Achab i jego ród sprowadzili nieszczęście na Izrael?
…………………………………………………

……………………………………………………..

Ilu proroków i jakich bóstw kazał Achabowi zgromadzić Eliasz?
…………………………………………………

……………………………………………………..

Gdzie mieli się zgromadzić Izraelici oraz prorocy bożków? …………………………………………….
Czy wiesz, że? Nazwa góry Karmel oznacza „winnicę Boga” lub „ogród Boży”. Odnosi się to do jej
urodzajnych terenów. Przed suszą góra ta charakteryzowała się bogactwem źródeł i zielonej
roślinności. Do piękna tej góry nawiązują również inne teksty biblijne m.in. Pieśń nad Pieśniami
7:6.

Dzień 27 - Działalność Eliasza w Izraelu (na północy) – cz. 3
Zgromadzenie na górze Karmel (18,20-40)
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Uzupełnij znane słowa Eliasza: „Jak …………………… będziecie …………………… na dwie
……………….? Jeżeli Pan jest ………………, ……………….. za nim, a jeżeli ……………,
……………. za nim!”
Ile wynosił stosunek proroków Pana do proroków Baala?
….…… proroków Pana

:

…..…. proroków Baala

Co prorocy mieli uczynić z cielcami po wybraniu ich?
…………………………….. → …………………………….. → ……………………………..
Co wydarzyło się w tych momentach dnia?
a) rano
……………………………………………………………………………………………………………
b) południe
……………………………………………………………………………………………………………
c) pora ofiary z pokarmów
………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………
Jakimi słowami prorocy wzywali Baala? ………………………………………………………………..
Jakie powody braku odpowiedzi ze strony Baala wymienił Eliasz?
……………………………………………

………………………………..…………

………………………...…………………

……………………………………………

Z czego składał się ołtarz używany przez Eliasza i do czego nawiązywały użyte materiały?
……………………………………………………………………………………………………………
Co znajdowało się wokół tego ołtarza? ………………………………….……………………………...
Ile wiader wody łącznie wylano na ofiarę składaną przez Eliasza? ……………………………………..
Czego miał dowieść cud spuszczenia ognia?
…………………..…………………………………………………………………………...…… (w.36)
………………………..………………………………………………………..…………………. (w.36)
……………………………………………………………………...…………………………….. (w.37)
……………………………………………………………………...…………………………….. (w.37)

Co strawił ogień Pana i co stało się z wodą w rowie?
Strawił: …………………………………………………………………………………………………...
Wodę w rowie ……………………………………………………………………………………………
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Jak lud zareagował na wydarzenia na górze? ……………………………………...……………………
Gdzie mieli zostać zabici prorocy Baala? ………………………………………………………………...
Czy wiesz, że? Potok Kiszon to ta sama rzeka, która opisana jest w historii biblijnej zapisanej
w Księdze Sędziów, rozdziałach 4-5. Jest to historia Debory i Baraka, którzy pokonali dowódcę
króla kananejskiego.

Dzień 28 - Działalność Eliasza w Izraelu (na północy) – cz. 4
Deszcz (18,41-46)
Co Eliasz nakazał uczynić Achabowi?
……………………………….

………………………………….

……………………………..

W jakiej pozycji i gdzie dokładnie modlił się Eliasz? …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Jakie polecenia dał Eliasz swojemu słudze?
1.

Wstąp ………………. i spójrz ……………………………………..

2. Powtórz to ……………….. razy
3. Powiedz Achabowi „…………………………………………………………………………”
Jak wyglądał początek deszczu (w.44-45) ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dokąd udał się Achab? ………………………………. Czym podróżował? …………………………….
W jaki sposób objawiła się moc Pana, która ogarnęła Eliasza? …………………………………………
Czy wiesz, że? W książce „Prorocy i Królowie” r. „Z Jezreelu do Horebu” możemy przeczytać,
że Eliasz biegł przed rydwanem Achaba po to, aby wśród ciemności i deszczu wskazać mu drogę
do miasta.
Załamanie Eliasza (19,1-7)
W jaki sposób zginęli prorocy Baala? ……………………………………………………………………
Do jakiego miasta i kraju udał się Eliasz po usłyszeniu gróźb? ………………….………………………
Co tam zrobił? ……………………………………………………………………………..…………….
Gdzie następnie się udał? ……………………………………………………………………………
Uzupełnij słowa Eliasza: „……………………. już Panie, weź …………………… moje,
gdyż nie jestem ………………………… niż moi …………………………….”
Gdzie zasnął Eliasz? ………………………………………………………………………..……………..
Czym posilił się Eliasz? …………………………………………………………………………………...
Dlaczego anioł nakazał Eliaszowi wstać i posilić się? …………………………………………………...
Ile razy przyszedł anioł do Eliasza? ……………
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Dzień 29 - Działalność Eliasza w Izraelu (na północy) – cz. 5
Eliasz na górze Horeb (19,8-18)
Ile czasu szedł Eliasz w mocy tego posiłku do góry Bożej Choreb? ……………………………………
Gdzie chciał zanocować Eliasz? ………………………………………………………………………….
Jakie grzechy synów izraelskich wspomina Eliasz?
1.

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

2. …………………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………………………………………...
Jak został opisany wicher na górze?
……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

Nie było w nim ……………………
Jakie inne dwie manifestacje żywiołów pojawiły się na górze? ………………………………………...
Jak zareagował Eliasz na łagodny powiew? …………………………………………………………….
Bóg polecił Eliaszowi:
a) udać się do ………………………….………………………………………………..……..…. (w. 15)
b) ……………………………………………………………………………………..………...… (w. 15)
c) …………………………………………………………………………………………………. (w. 16)
d) ………………………………………………………………………………………………… (w.16)
Ile miała wynosić resztka w Izraelu, którą zachowa Pan? ………………………………………………
Czym charakteryzuje się ta resztka? …………………………………………………………………….
Czy wiesz, że? Inna nazwa góry Choreb (Horeb) to góra Synaj. Na tej górze Pan objawił się
Mojżeszowi jako płonący krzew i powołał go do służby.

Powołanie Elizeusza (19,19-21)
Czym zajmował się Elizeusz, gdy Eliasz go znalazł? ……………………………………………………..
Ile zaprzęgów brało udział w orce? ……………. Przy którym zaprzęgu szedł Elizeusz? ……………...
Jakim gestem Eliasz powołał Elizeusza? ………………………………………………………………...
Jakie zwierzęta pomagały w pracy? ……………………………………………………………………..
O co poprosił Elizeusz Eliasza? …………………………………………………………………………
Jaki posiłek spożyli ludzie? Ile zwierząt zostało wykorzystanych do przygotowania posiłku?
……………………………………………………………………………………………………………
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Dzień 30 - Wojny Achaba – cz. 1
Dyplomacja (20,1-11)
Skąd pochodził i kim był najeźdźca Samarii? ……………………………………………………………
Jakie siły wyruszyły przeciwko Achabowi? …………………………………………………...…………
Jakie były początkowe żądania Benhadada?
………………………………….……………

………………………………….……………

………………………………….……………

………………………………….……………

Jakie były kolejne roszczenia najeźdźcy? …………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kiedy słudzy najeźdźcy mieli przybyć do Achaba? ………………………………………………………
Jaka była reakcja Achaba na pierwsze i kolejne żądania? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kto doradzał Achabowi w sprawie odpowiedzi na roszczenia? ………………………………………
Uzupełnij wypowiedzi Benhadada i Achaba:
Benhadad: „To niech uczynią …………………. i to niech …………………., że nie starczy
………………..

po

…………………,

aby

napełnić

………………….

wszystkich

…………………….., którzy …………… ze mną.”
Achab: „Niech się nie ……………….., ten który ………….. ………………., jak ten, który go
………………………...”
Czy wiesz, że? Stolicą królestwa południowego było Jeruzalem. Na północy tę funkcję pełniły
Dan i Betel zlokalizowane w północnym i południowym krańcu Izraela. Od czasu panowania
króla Omriego stolicą Izraela stała się Samaria.
Działania wojenne, część 1 (20,12-21)
Kto miał wg słów proroka doprowadzić do zwycięstwa Achaba? ……………………………………..
Kto miał wszcząć bitwę? …………………………………………………………………………………
Ilu było naczelników okręgów? ……………….. Ilu było wojowników……………………………….
Kto zainicjował walkę? O jakiej porze? …………………………………………………………………..
Co robił Benhadad i królowie w czasie gdy Achab wysłał swoich wojowników? ………………………
Jakie polecenie wydał Benhadad swoim ludziom? ……………………………………………………
Jaki był skutek działań wojowników i naczelników Achaba? …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
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Dzień 31 - Wojny Achaba – cz. 2
Przygotowanie do drugiej rundy (20,22-27)
W jakim czasie po pierwszej bitwie miał król Aramu ponownie ruszyć na Achaba? …………………...
Jakie rady udzielili królowi Aramu jego dworzanie?
a) Miejsce bitwy ………………………………………… Uzasadnienie: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) Kadra: zamiana ………………………….……………… na …………………………………..…….
c) Wojsko: zebranie ……………………………………………………………………………………...
Do jakiej miejscowości ruszyli Aramejczycy, aby walczyć z Izraelem? ………………………………….
Jak stali Izraelici przed obozem? ………………………………………………………………………...

Działania wojenne, część 2 (20,28-30)
Ile czasu obie strony konfliktu stały naprzeciw drugich? ……………………………………………….
Ile

żołnierzy

Aramejskich

zginęło

tego

dnia

i

w

jaki

sposób?

……………………………………………………………………………………………………………
Gdzie chował się Benhadad? …………………………………………………………………………….

Łaska okazana Benhadadowi (20,31-43)
Jakie dwa przedmioty nałożyli na siebie dworzanie Benhadada? Na jakie części ciała?
……………………… na …………………….

……………………na ……………………....

Jak nazwał Achab Benhadada? ………………………………………………………………………….
Do czego zobowiązał się Achab względem Benhadada? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
O co uczeń prorocki poprosił swojego towarzysza i napotkanego człowieka? ………………………..
Jak

te

osoby

zareagowały

na

tę

prośbę?

Jak

się

to

skończyło?

Towarzysz: ……………………………………………………………………………………………….
Napotkany człowiek: …………………………………………………………………………………….
Jak prorok zmienił swój wygląd? ………………………………………………………………………...
Co przydarzyło się prorokowi wg jego opowieści? Opisz tę historię własnymi słowami.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jak król izraelski skomentował tę opowieść? …………………………………………………………...
Co przepowiedział prorok Achabowi? …………………………………………………………………..
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Gdzie mieścił się dom Achaba? …………………………………………………………………………..

Dzień 32 - Upadki i wzloty Achaba – cz. 1
Pragnienie Achaba (21,1-7)
Gdzie mieściła się winnica Nabota? Bądź dokładny. ……………………………………………………
Co chciał urządzić Achab w winnicy? ……………………………………………………………………
Co zaproponował Nabotowi Achab za jego winnicę?
a) ………………………………………..…… b) …………………………………………………
Dlaczego Nabot nie chciał odstąpić swojej winnicy? ……………………………………………………
Jak Biblia opisuje Achaba który spotkał się z odmową? Jaki był? Co robił?
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Czy wiesz, że? Według przepisów lewickich, ziemi nie wolno było się wyzbywać na stałe ani drogą
sprzedaży ani wymiany (Lb 36:7). Z tego powodu, a także ze względu na to jak Nabot cenił winnicę
swoich przodków, nie chciał jej oddać w ręce Achaba.

Przejęcie winnicy (21,8-16)
W jaki sposób Izebel podszyła się pod Achaba? ………………………………………………………...
Do kogo Izebel wysłała list? ……………………………………………………………………………...
Co mieli zrobić odbiorcy listu:
1.

Ogłosić …………………………..

2. Postawić ………………………… wśród ………………… na ………………………
3. Wysunąć ………………………………… niemu ………………………………………………
4. Wyprowadzić go i ……………………………………………………………………………….
O co oskarżono Nabota? ………………………………………………………………………………...
Nagana i pokuta (21,17-29)
Co zapowiedział Eliasz?
……………………………………………………………………………………………….…… (w. 19)
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………….…. (w.21)
……………………………………………………………………………………………….…… (w.22)
……………………………………………………………………………………………………..(w.23)
……………………………………………………………………………………………………. (w.24)
Jak Achab nazywa Eliasza? ………………………………………………………………………………
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Kto przywiódł Achaba do zła i zaprzedania? ……………………………………………………………
Co uczynił Achab gdy usłyszał te słowa?

…………………………………………………...

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Co zapowiedział Pan w odpowiedzi na ukorzenie się Achaba? ………………………………………...

Dzień 33 - Upadki i wzloty Achaba – cz. 2
Sojusz z królem Judzkim (22,1-5)
Przez ile czasu nie było wojny między Aramejczykami, a Izraelem? ……………………………………
Jakie miasto chcieli odzyskać sojusznicy? ……………………………………………………………….
Uzupełnij deklarację sojuszu, którą wypowiedział Jehoszafat: „Ja zrobię tak jak …………, mój
………. jak twój ………….., a ……………. moje jak twoje ………………….”
Co zaproponował zrobić Jehoszafat przed wyruszeniem na miasto? …………………………………
Czy wiesz, że? Syn Jehoszafata – Jehoram ożenił się z Atalią – córką Achaba. To zbliżyło do siebie
obu władców i przyczyniło się do wspólnej wyprawy królów na Ramot Gileadzkie.

Zwiedzenie (22,6-28)
Ilu proroków zgromadził Achab? ………………………………………………………………………..
Dlaczego Achab nienawidził jednego z proroków? …………………………………………………….
Opisz jak wyglądały konsultacje królewskie z prorokami - Gdzie siedzieli? Jak wyglądali? ……………
……………………………………………………………………………………………………………
Jacy prorocy wymienieni są z imienia? …………………………………………………………………..
Co miały oznaczać żelazne rogi? ……………………………………….………………………………..
Do czego porównani zostali Izraelici w proroctwie? ……………………………………………………
Własnymi słowami opisz wizję proroka Micheasza …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co spotkało proroka zwiastującego nieszczęście? ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kiedy Sedekiasz przekona się o tym, że Pan odszedł od niego? ………………………………………..

Bitwa i śmierć Achaba (22,29 - 40)
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Jak przygotował się Achab do bitwy? …………………………………………………………………...
Z kim mieli walczyć wojownicy aramejscy? ……………………………………………………………...
Gdzie Achab został trafiony i czym? …………………………………………………………………......
Po czym wojownicy poznali, że Jehoszafat nie jest królem? …………………………………………...
Kto wywiózł Achaba z pola bitwy? ………………………………………………………………………
O jakiej porze dnia zmarł Achab? ………………………………………………………………………...
Jak spełniły się słowa Pana? (w.38) ……………………………………………………………………..
Kiedy zakończyła się bitwa? ……………………………………………………………………………..
Gdzie pochowano Achaba? ……………………………………………………………………………...
Co osiągnął Achab za życia (w. 39)? ……………………………………………………………………..
Gdzie opisane są pozostałe sprawy i dokonania Achaba? ……………………………………………...
Kto został następcą Achaba na tronie królewskim? …………………………………………………….

Dzień 34 - Upadki i wzloty Achaba – cz. 3
Sojusznik Achaba - Jehoszafat (22,41-51)
W którym roku panowania Achaba objął Jehoszafat panowanie nad Judą? …………………………..
Ile lat miał, gdy objął panowanie? …………………… Ile lat panował nad Judą? ……………………..
Jakim królem pod względem prawości był Jehoszafat? ………………………………………………..
Czego nie udało się zrealizować Jehoszafatowi?
a) ................................................................................................................................................... (w.44)
b) ................................................................................................................................................... (w.49)
Gdzie

opisane

są

pozostałe

sprawy,

wojny

i

potęga

Jehoszafata?

……………………………………………………………………………………………………………
Co udało mu się zrealizować?
a) ................................................................................................................................................... (w.45)
b) ................................................................................................................................................... (w.47)
W czym Achazjasz i Jehoszafat się nie zgodzili? ………………………………………………………...
Kto był królem w Edomie za panowania Jehoszafata? …………………………………………………
Jak na imię mieli krewni Jehoszafata?
Ojciec…………………………………..……

Matka

………………..…………………………

Dziadek od strony matki ……………...…………………… Syn ……………………………….………
Czy wiesz, że? Jehoszafat podobnie jak jego ojciec starał się sprawować władzę zgodną z Bożą
wolą. Jego królestwo było szanowane przez pobliskie narody, od których otrzymywał haracz
i dary, a jego miasta stale się rozbudowywały. Pan błogosławił mu również bogactwem i sławą.
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W ramach reform usuwał z Judy bożki i ich świątynie, opracował system sądowniczy,
a nauczycieli zobowiązał do nauczania Judejczyków o Bogu.

Syn Achaba - Achazjasz (22,52-54)
W którym roku panowania Jehoszafata objął Achazjasz panowanie nad Izraelem? …………………..
Ile lat panował Achazjasz? ………………………………………………….……………………………
Jakim królem pod względem prawości był Achazjasz? ………………………………………………..
Do zachowania jakich osób porównane zostało jego złe postępowanie?
………………………………

………………………………

………………………………

Słowniczek trudnych pojęć
Jarzmo – coś ciężkiego, trudnego do zniesienia; coś, co zniewala
Kańczuga - bicz z plecionego rzemienia osadzonego na krótkim kiju
Bałwany lane – metalowe posągi bożka pogańskiego
Słup – posąg bożka w formie słupa
Kultowy – związany z czynnościami i obrzędami religijnymi
Obwarować - otoczyć coś murem, wałem itp. w celu umocnienia lub zabezpieczenia przed czymś
Przymierze - umowa międzynarodowa, w której strony zobowiązują się do współpracy politycznej
i wojskowej oraz do udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej umową sytuacji
Powinowaty - osoba będąca w stosunku rodzinnym z krewnymi współmałżonka, ale niepowiązana
z nimi więzami krwi
Pierworodny - urodzony jako pierwszy spośród całego rodzeństwa
Posucha - długotrwały brak deszczu i utrzymujące się przez dłuższy czas upały
Ochmistrz - urzędnik dworski, zarządca dworu królewskiego
Pieczara – jaskinia
Orka – odwracanie i kruszenie warstwy ziemi na polu
Konnica – wojsko konne
Szturm - bezpośrednie uderzenie wojska w celu zdobycia bronionego rejonu, obiektu
Umór – śmierć, zguba, zagłada
Równina – płaski, poziomy teren
Powrozy - gruby sznur skręcony z włókna
Jeniec – żołnierz wzięty do niewoli
Ukamienować - zabić kogoś, obrzuciwszy go kamieniami
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Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia
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Dawid
Czas panowania: 40 lat (33 w Jeruzalem, 7 w Hebronie)

Salomon
Królestwo Południowe
2 plemiona: Judy i Beniamina
Stolica: Jeruzalem

Czas panowania: 40 lat w Jeruzalemie

Królestwo Północne
10 plemion

Rechabeam
! Podział królestwa !

Stolica: Dan/Betel na początku.
Od Omriego Samaria

Rechabeam
Czas panowania: 17 lat

Abijjam

Jeroboam
Czas panowania: 22 lata

Czas panowania: 3 lata w Jeruzalemie

Nadab
Czas panowania: 2 lata w Izraelu

Baasza
Czas panowania: 24 lata w Tirsie

Asa
Czas panowania: 41 lat w Jeruzalemie

Ela
Czas panowania: 2 lata w Tirsie

Zimri
Czas panowania: 7 dni w Tirsie

Omri
Czas panowania: 12 lat (6 w Tirsie)

Jehoszafat
Czas panowania: 25 lat w Jeruzalemie

Jehoram

Achab
Czas panowania: 22 lata w Samarii

Achazjasz
Czas panowania: 2 lata nad Izraelem

Królowie prawi

Królowie, którzy odstąpili od Boga

Królowie Izraela i Judy – 1 Księga Królewska

