
Religia kl. 7 18.11.2020 r. 

Temat 15: Sędziowie i królowie izraelscy. 
 

Modlitwa: 
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze… 

 

 

Przeczytajcie  opowiadanie s. 51 z podręcznika: 

 

W gimnazjum Julki, Izy i Rafała od kilku miesięcy funkcjonowała szkolna strona 

internetowa. Wszyscy byli z niej dumni, bo była „wspólnym dziełem”. Każdy mógł wnieść do 

niej coś nowego i interesującego. Po pewnym czasie uczniowie uznali jednak, że przydałby 

się komitet uczniowski, który zajmowałby się przeglądaniem i porządkowaniem jej 

zawartości. Do tej pory robił to nauczyciel języka angielskiego, będący jednocześnie jej 

administratorem i głównym prowadzącym. Młodym ludziom przestało to wystarczać. 

Rozpisano więc wybory i wyłoniono kilkuosobowy zespół mający pomóc opiekunowi strony 

w jej redagowaniu.  

Niestety, po kilku tygodniach okazało się, że i komitet nie jest w stanie zaspokoić 

oczekiwań wszystkich, że jego członkom często trudno się porozumieć i wypracować 

kompromis, dlatego zadecydowano, że prowadzenie strony zostanie powierzone jednej, 

wybranej osobie. Znowu rozpisano wybory i wyłoniono na to stanowisko chłopaka z ostatniej 

klasy, zwycięzcę powiatowej olimpiady informatycznej. To był „strzał w dziesiątkę”. Tomek 

świetnie czuł się w swojej roli i doskonale radził sobie ze wszystkim, tylko że z każdym 

dniem miał dla swojej nowej pracy coraz mniej czasu, bo nieubłaganie zbliżał się czas 

egzaminów końcowych, a Tomkowi zależało na uzyskaniu w nim jak największej ilości 

punktów, bo marzył o dostaniu się do najlepszego liceum w mieście. Wybrano więc kolejnego 

ucznia – tym razem chłopca z pierwszej klasy, co wzbudziło niezadowolenie części drugo- i 

trzecioklasistów, którzy uznali, że jest za młody i nie nadaje się na kierownika. Nie zgadzali 

się, żeby rządził nimi „maluch”. Na oburzenie pierwszoklasistów nie trzeba było długo 

czekać. Poczuli się dotknięci takim traktowaniem i stanęli w obronie swojego kolegi. 

Doprowadziło to do ogólnego konfliktu i wielkiej kłótni. W rezultacie nie było już nikogo, 

kto mógłby prowadzić stronę, i jej działalność zawieszono. Tak w ciągu kilku tygodni udało 

się zaprzepaścić dzieło, nad którym pracowano kilkanaście miesięcy i które było szkolną 

chlubą. 

 

– Z jakich powodów trzeba było zawiesić funkcjonowanie szkolnej strony internetowej? 

– Dlaczego gimnazjalistom trudno było się porozumieć? 

– Spróbujmy poradzić im, co powinni teraz zrobić. 

 

Po czterdziestoletniej wędrówce Izraelici, pod wodzą Jozuego, weszli do upragnionej 

Ziemi Obiecanej. To była dla nich nagroda za podjęty trud (nie tylko trud przemierzania 

kolejnych kilometrów i zmagania z niewygodami podróży, ale także trud zaufania Panu Bogu 

– On spełnił daną przodkom obietnicę). Z pewnością w nowych warunkach nie było im łatwo. 

Do tego warto pamiętać, że dojście do Kanaanu nie kończyło problemów narodu: trzeba było 

tę ziemię zdobyć, trzeba było ją zasiedlić, ale przede wszystkim nie wolno było zapomnieć o 

Panu Bogu, o jego przykazaniach, o potrzebie zaufania i postawie posłuszeństwa wobec 

Niego. Z tym niestety naród wybrany miewał kłopoty. Izraelitom zbyt często wydawało się, że 

potrafią sami decydować o swoich sprawach. Zobaczymy dziś, jakie były konsekwencje tej 

„samodzielności”. 



Izraelici wiedzieli, że ich królem jest Pan Bóg, ale po powrocie do Ziemi Obiecanej 

„ktoś” musiał być dla ludu wybranego przekazicielem woli Bożej, aby dowiedzieć się, kto 

dostąpił tego zaszczytu, rozwiąż krzyżówkę (Zadanie 1 – „Karta pracy”):s. 22 

 

 

 
Sędziowie starotestamentalni powoływani byli przez Boga po to by przypominali 

Izraelitom o konieczności zachowywania Bożych przykazań. Do najbardziej znanych spośród 

nich należeli Gedeon, Samson i Samuel. By mogli oni spełnić powierzone im zadania pan Bóg 

obdarzał ich mądrością i udzielał im swojego Ducha. 

 

Jednakże Izraelici, widząc, że narody ościenne mają swoich ziemskich władców 

zażądali od Samuela, aby ustanowił im króla. Pismo Święte opisuje to wydarzenie w 

następujący sposób:  

 

Odczytanie z podręcznika: s.52 

 

Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się 

do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami; ustanów 

raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».  

Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił 

się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co 

mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie 

jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, 

porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich 

głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować».  

I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. (1 Sm 

8,4–10) 

 

– Jakich argumentów używają Izraelici żądając ustanowienia król? 

– Jak Pan Bóg zareagował na tę prośbę? 

 

Mimo wyrażonego jasno niezadowolenia, Bóg przychylił się do prośby swego ludu. 

Wraz z tym w dziejach Izraela zakończyła się epoka sędziów i rozpoczął się nowy czas – 

epoka królów. Mówiąc o niej trzeba wspomnieć trzech władców: Saula, Dawida i Salomona. 

Przyjrzyjmy się im, analizując dane zamieszczone w diagramie w podręczniku  

 



 
 

Niestety po śmierci Salomona jego państwo zostało podzielone. W wyniku podziału Izraela 

powstały dwa królestwa: Judzkie (Judea, cześć południowa) oraz Izraelskie (Izrael, część 

północna), co widoczne jest na mapie w podręczniku 

 

Zastosowanie życiowe: 

Izraelici, po powrocie z niewoli egipskiej, stworzyli własne państwo, a potem królestwo, 

które jednak na skutek braku jedności i sprzeniewierzenia się Bogu rozpadło się. Każdy 

chrześcijanin zobowiązany jest do tego, aby budować Królestwo Boże. Często wspominał o 

nim Pan Jezus w przypowieściach. Królowanie Boga realizuje się w świecie, dzięki temu, że 

są ludzie, którzy chcą mu służyć; tam rośnie królestwo Boże, gdzie są ludzie Bogu oddani i 

poddani Jego panowaniu: 

 

– W jaki sposób, jako uczniowie Jezusa, możemy włączyć się w dzieło budowania Królestwa 

Bożego?. 

 

Wpiszmy nasze pomysły do diagramu (Zadanie 2 – „Karty pracy”):s.22 

 

 
 



 

1. Podsumowanie:  

Korzystając z tablicy chronologicznej zamieszczonej w podręczniku „Zapamiętaj”  

– W jakich latach w imieniu Boga Izraelem kierowali sędziowie? 

– Jak nazywali się królowie Izraela? 

– W jaki sposób rozpadło się królestwo izraelskie? 

 

 

TABLICA CHRONOLOGICZNA* 

* Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte, 

Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000. 

 

  

Lata 

przed narodzeniem 

Chrystusa 

 

 

 

Wydarzenia biblijne 

 

ok. 1220–1200 

 

 

 

 

 

Wejście do ziemi Kanaan pod wodzą Jozuego 

 

 

ok. 1200–1030 

 

 

 

 

Czasy sędziów 

 

ok. 1040 

 

 

 

 

Powołanie Samuela na proroka 

 

ok. 1030–1010 

 

 

 

 

 Król Saul 

 

ok. 1010–970 

1005–1000 

998 

 

 

 

 

 

 

Dawid królem 

Dawid zdobywa Jerozolimę 

Dawid obejmuje władzę nad całym Izraelem 

 

970–931 

967 

 

 

 

 

 

Król Salomon. Koniec podboju ziemi Kanaan 

Wybudowanie świątyni. 

 

931 

 

586 

 

722/721 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział Izraela na dwa królestwa: 

Judzkie (Judea, cześć południowa 931 – 586) 

Nabuchodonozor zdobywa i niszczy Jerozolimę wraz ze świątynią  

Izraelskie (Izrael, część północna, 931–722/721)  

Izraelici w niewoli asyryjskiej 

 

 

 



2. Notatka: 

  

Po wejściu Izraelitów do Ziemi Obiecanej od około 1200 roku przed Chr. władzę w 

narodzie sprawowali sędziowie. Ich podstawowym zadaniem było przypominanie 

narodowi o zobowiązaniach przymierza na Synaju. Około roku 1030 rozpoczyna się w 

dziejach Izraela czas rządów królewskich. Pierwsi królowie to Saul, Dawid i Samuel. 

Rok 931 przynosi podział Izraela na dwa królestwa: północne i południowe. 

 

3. Praca domowa: 

Napisz w zeszycie, do czego Jezus porównuje Królestwo Boże w przypowieściach zawartych w 

13. rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. 

 

 

4. Modlitwa:  
Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nieustanny rozwój Królestwa 

Bożego. Prośmy o to, byśmy umieli sprostać temu zadaniu: 

 

Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą. 

Jesteś dobry, a Twoje miłosierdzie nie zna granic.  

Wszelkie stworzenie głosi Twoją chwałę. 

Boże, Ty dałeś nam wewnętrzne prawo, 

według którego musimy żyć. 

Wypełniać Twoją wolę oznacza wypełniać nasze obowiązki. 

Kroczyć Twoimi drogami oznacza znać pokój uszy. 

Tobie ofiarujemy nasze posłuszeństwo. 

Kieruj nami we wszystkich poczynaniach, 

które podejmujemy na ziemi. 

Wyzwól nas od złych skłonności, które oddalają 

nasze serce od Twojej woli. 

Nie pozwól nam oddalić się od Ciebie. 

Boże, Sędzio całej ludzkości, pomóż nam znaleźć się 

w gronie Twoich wybranych 

w dniu ostatecznym. 

Boże, Twórco sprawiedliwości i pokoju, 

obdarz nas prawdziwą radością, 

autentyczną miłością i trwałą solidarnością pośród narodów. 

Napełniaj nas zawsze swoimi darami. 

Amen!  

 

 

 

Prace wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 


