

„Biblia dla Ciebie”
Konkursowy zestaw pytań 
Księgi Samuela i Królewskie  Starego Testamentu

1.	 Jakiej broni użył Dawid podczas walki z Goliatem?
2.	 „Saul pobił tysiące a Dawid,,,” dokończ.
3.	 Czym zajmował się Dawid przed powołaniem go na króla?
4.	 „Mów bo sługa twój...” dokończ.
5.	 Kogo można nazwać mordercą olbrzymów?
6.	 Kto posiadał włócznię, której grot ważył 6oo syklów żelaza? 
7.	 Jak się nazywało miasto, z którego pochodził Dawid?
8.	 Jakie dwa dzikie zwierzęta zabił Dawid jako młodzieniec?
9.	 Jak nazywał się człowiek, którego żony Dawid i dlatego nakazał go 
	 zgładzić
10.	 Do kogo należał miecz, którym Dawid odciął głowę Goliatowi?
11.	 Jak się nazywał prorok, którego kruki zaopatrywały w jedzenie.
12.	 Która kobieta odbyła długą podróż aby przekonać się o mądrości
	 Salomona?
13.	 Kto powiedział: „Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę
	 jednej i połowę drugiej”?
14.	 Ile razy wyszedł w nocy Samuel do Helego, gdyż myślał, że został przez 
	 niego zawołany?
15.	 Jak się nazywała królowa, którą pożarły psy?
16.	 Kto miał trzysta żon drugorzędnych?
17.	 Kto skazał na śmierć 450 proroków?
18.	 Co uspokoiło Saula dręczonego przez złego ducha?
19.	 Pismo Święte opowiada o sędziwym mężczyźnie, któremu nocą było tak zimno, że tylko młoda kobieta mogła go rozgrzać. Kto to taki?
20.	 Do kogo Dawid zwrócił się ze słowami: „Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary”?
21.	W jaki sposób Eliasz dostał się do nieba?
22.	Kto prosił: „Niechby dwie części twego ducha przeszły na mnie”?
23.	Kogo upoił winem Dawid?
24.	Ile kamieni włożył Dawid do torby pasterskiej, zanim wyruszył przeciw Goliatowi?
25.	 Jak się nazywała matka Salomona?
26.	Który prorok był wyśmiewany jako „łysek”?
27.	Kim był Gechazi?
28.	Ile lat liczył sobie Dawid kiedy został królem?
29.	Kto posiadał naczynia do picia wykonane ze szczerego złota?
30.	Ile razy ziewnął chłopiec, którego Elizeusz wskrzesił z martwych?
31.	Kto zjadł ubogiej wdowie ostatnia kromkę chleba?


32.	Budowano wielki gmach, ale przy jego wznoszeniu nie słyszano ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. O jaką budowlę chodzi?
33.	Kto zbudował pierwszą wymienioną w Piśmie Świętym flotę?
34.	Kto odwiedził wróżkę z Endor?
35.	Kto  i kogo zapytał „jak zdrowie mój bracie?”, a następnie pchnął go mieczem w brzuch?.
36.	Podczas gdy Saul spał Dawid zabrał coś od jego wezgłowia. Co to było?
37.	Kto zabrał i połamał wszystkie złote przedmioty ze świątyni pańskiej?
38.	Jak się nazywał sługa Elizeusza?
39.	Dokończ myśl: „Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu...” 
	Z której księgi pochodzą te słowa?
40.	Który ojciec chciał zabić swojego syna za to że skosztował miodu?
41.	Komu król Dawid kazał się troszczyć o chromego Meribbaala?
42.	Kto użył soli do oczyszczenia wody?
43.	Którą królową wyrzucono z okna?
44.	Gdzie ukrył się Saul, kiedy Samuel chciał go przedstawić ludowi?
45.	Kim był Joab?
46.	Kto będąc trędowatym dowodził wojskami?
47.	Kto był ostatnim sędzia w Izraelu?
48.	Jak nazywała się pierwsza żona Dawida?
49.	Jak nazywała się kobieta, która najpierw była żoną Nabala, a potem została żoną Dawida?
50.	Dlaczego Dawid zaczął udawać szalonego przed bramami Gat?
51.	Jak mieli na imię rodzice Samuela?
52.	Kto pochodził z Tiszbe w Gileadzie?
53.	Co oznacza słowo „ikabod”?
54.	Kto i do kogo  powiedział: „Czy jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem”?
55.	Pewien człowiek w  bardzo sędziwym wieku upadł z krzesła do tyłu, złamał sobie kark i umarł. Kto to taki i ile miał lat?
56.	Jak się nazywał wnuk Helego?
57.	Kto zaczepił głową o drzewo i zawisł między niebem i ziemią?
58.	Elizeusz przeklął małych chłopców, ponieważ wyśmiewali go. Co mówili do niego?
59.	Kto jeździł szaleńczo rydwanem?
60.	Kto założył pierwszą orkiestrę?
61.	Kto sprawił, że wypłynęła zagubiona siekiera?
62.	Kto podróżował przez 40 dni, nie spożywając pokarmu?
63.	Dlaczego Absalom kazał zabić swojego brata Ammona?
64.	Kto odebrał sobie życie własnym mieczem?
65.	Który król był rozgoryczony, położył się do łóżka i nie chciał jeść, ponieważ nie udało mu się nabyć pewnej winnicy?
66.	Jakie imię dał Bóg Salomonowi?
67.	Krew tej królowej obryzgała mur i konie. O kogo chodzi?
68.	Kto strzygł sobie głowę co roku, gdyż jego włosy były zbyt ciężkie?
69.	Jak nazywała się strzała, którą Joasz wystrzelił przez otwarte okno?
70.	Który król panował w Izraelu najdłużej?
71.	Który król stał się trędowaty, gdyż chciał zawłaszczyć dla siebie urząd kapłański?
72.	W jaki sposób Naaman został uzdrowiony z trądu?
73.	Kogo zabito 3 oszczepami, kiedy żywy wisiał na terebincie?
74.	Kogo w wieku 8 lat ukoronowano na króla?
75.	Ile dzbanów wody wylano na ołtarz ofiarny na górze Karmel?
76.	Na jaką karę zdecydował się Dawid po tym, jak dokonał zabronionego spisu ludności?
77.	Ile razy posyłał Elizeusz sługę by wyglądał chmury?
78.	Ile lat miał Joasz w chwili objęcia rządów?
79.	Co uczynił Dawid, kiedy 3 bohaterowie z narażeniem życia przynieśli mu wody ze studni betlejemskiej?
80.	Na jakim zwierzęciu jechał Absalom, kiedy zawisł włosami na terebincie?
81.	Kto nosił łuskowy pancerz z brązu?
82.	Gdzie mieszkała kobieta wywołująca duchy, którą odwiedził Saul?
83.	Co zrobił Dawid z orężem Goliata?
84.	Z ilu kamieni zniósł Eliasz ołtarz na Górze Karmel?
85.	Ile kóz miał Nabal?
86.	Kto zakochał się w swojej siostrze?
87.	Kto biegnąć, był szybszy od powozy zaprzęgniętego w konie?
88.	Kto upokarzał i jątrzył Annę?
89.	Był pierwszym nadawcą listu.
90.	Był pierwszym odbiorcą listu.
91.	Kto zrobił otwór pokrywie skrzyni i i postawił ją jako skarbonę obok ołtarza?
92.	Który ciężko ranny król pozostawał przez cały dzień stojąc w swoim rydwanie?
93.	Kiedy Eliasz spotkał się z Elizeuszem, zobaczył  go orzącego ziemie. Kto pomagał Elizeuszowi  w tej pracy?
94.	W którym mieście musieli pozostać słudzy Dawida zanim odrosły im brody?
95.	Ile stopni wiodło do tronu Salomona?
96.	Za ile napletków filistyńskich  Dawid nabył Mikal?
97.	Ilu królów wspomagało Ben- Hadada przy obleganiu Samarii?
98.	Jak miał na imię ojciec Jiszwiego i Malkiszuy?
99.	Jak miał na imię przełożony pasterzy Saula?
   100. Co oznacza „Eben - Eser”?
   101. Kto musiał umrzeć, gdyż dotknął Arki Bożej?
   102. Kto sam siebie nazwał zdechłym psem?
   103. Który następca tronu z powodu swojej babki musiał przez 6 lat ukrywać
           się w sypialni?
  104.W jakim mieście mieszkał Goliat?
  105. Ile przysłów ułożył Salomon?
  106. Jak miała na imię dziewczyna, która ogrzewała sędziwego króla Dawida?
  107. Pod jakim drzewem siedział Saul, kiedy jego syn Jonatan zakradł się pod
          straże filistyńskie?
  108. Kto skomponował 1005 pieśni?
  109. Jak miał na imię 5 letni chłopiec, który był chromy na obie nogi, gdyż jego
          piastunka uciekając, upuściła go?
  110. Kiedy cena głowy osła doszła do 80 srebrnych syklów?
  111. Co łączy Samsona, Dawida i Benajasza?
  112. Kto zgładził 800 przeciwników za pomocą włóczni?
  113. Kto ofiarował złote myszy jako dar pokutny?
  114.  Kto trafił Jorama między ramiona, tak że strzała przeszyła jego serce, 
          a  on padł na swój rydwan?
  115. Kogo głód skłonił do zjedzenia własnego syna?
  116. W którym mieście zginęło 27 tys. ludzi, gdy zwalił się mur miejski?
  117.Kto pokonał człowieka wielkiego wzrostu mającego po 6 palców u rąk 
          i nóg? 
  118. Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie
          Izraela z wyzwaniem: „Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy
          do walki” O kim mowa? 
  119. Który król podpalił swój pałac i sam zginął w jego płomieniach?
  120. Kto rozdarł swój płaszcz na 12 części?
  121. Jak Michal pomogła Dawidowi w ucieczce przed posłańcami Saula?
  122. Czyją głowę ścięto i rzucono przez mur?
  123. Kto potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz?
  124. Kogo uduszono mokrym okryciem?
  125. Kto groził wszystkim mężczyznom miasta Jebesz w Gileadzie wyłupaniem
          prawego oka?
  126. W jakiej odległości od Jerycha był położony potok Siba?
  127. Kto do kogo powiedział: „Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu”?
  128. Komu przesłano w koszach głowy 70 synów Achaba?
  129. Która rodzina nie musiała płacić danin?
  130. Komu przed pogrzebaniem najpierw odcięto głowę, a potem go spalono?
  131. Gdzie pochowano głowę Iszbaala?
  134. W jaki sposób Ezechiasz odzyskał zdrowie?
  135. Kto obciął do pośladków szaty sług Dawida aby ich upokorzyć?
  136. Jakie były pierwsze słowa Elizeusza, kiedy Eliasz w rydwanie ognistym
          został wzięty do nieba?   
  137. Ilu proroków ukrył Obadiasz w grotach, aby uchronić ich przed Izebel?
  138. Kto i do kogo mówił te słowa. Dokończ je:”O tego chłopca się modliłam
	i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam”.
  139. Dokończ zdanie i powiedz kto to powiedział:”Jeśli człowiek zawini przeciw 
          człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz  gdy człowiek zawini wobec
          Pana...” 

  140. Ile dzieci urodziła Anna Elkanie po narodzeniu Samuela?
  141. Jak  autor natchniony oceniał postawę synów Samuela? Przytocz jego
          słowa.
  142. Kto do kogo mówił: „nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla
          nad sobą”?
  143. Jak brzmiały pierwsze słowa modlitwy dziękczynnej po narodzinach
          Samuela?
  144. Kogo nazywano „Widzącym”?
  145. Dokończ tą myśl i czyje były to słowa: „Nie bójcie się! Wprawdzie
         dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak Pana, lecz
         służcie mu z całego serca! Nie odstępujcie od niego...”
  146. Kim była Achinoam?
  147. Jak miały na imię dzieci Saula?
  148. Dokończ te słowa. Do kogo skierował je Samuel: ”Nie pójdę z tobą, gdyż
         odrzuciłeś słowo Pana, dlatego też odrzucił cię Pan...”
  149.Uczynił go swoim  najbliższym przyjacielem. Oddał mu z przyjaźni swój
          płaszcz jak i resztę swego stroju  aż do miecza, łuku i pasa. 
  150. Kim był Achimelek i o co prosił go Dawid?
  151. Gdzie został pochowany Samuel? 
  152. Kto do kogo powiedział? Dokończ te słowa: „Pan dał mi ciebie w ręce,
          lecz...”
  153. Na cześć Saula Dawid zaśpiewał pieśń żałobną. Jaki był jej początek?
  154. Kto i o kim powiedział: „kochani i pełni uroku, za życia i w śmierci nie są
          rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów.”
  155. Jak długo Dawid sprawował rządy jako król.
  156. Kto wysłał do Dawida posłów z drewnem cedrowym, cieślami
          i murarzami, aby zbudowali mu pałac.
  157. Dawid wygłosił na cześć Pana słowa pieśni. Było to wtedy gdy Pan
          wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula. Mówił: Przytocz
          początek tej modlitwy.
  158.  Kto i do kogo powiedział te słowa: „Ja wyruszam w drogę przeznaczoną
           ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem.”
  159.  Na polecenie Dawida namaścił Salomona na króla.
  160. Kto o kim mówił: „Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość
          niżeli miłość kobiet.”
  161. Do kogo Pan powiedział w widzeniu: „Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie
          zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem,
          nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię
          tego ze twego życia ze względu na twego ojca..., to wyrwę je z ręki twego 
          syna.”
  162. Kim był Roboam i jakie brzemienne wydarzenie za jego życia miejsce w
          historii narodu żydowskiego.
  163. Kto był pierwszym królem Izraela po podziale państwa?

  164. Czyje to były słowa modlitwy: „Wielki już czas o Panie! Zabierz moje
          życie , bo nie jestem...”, dokończ to zdanie.
  165. Achab król izraelski w walce z królem Aramu szukał pomocy u króla
          judzkiego Jozafata. Co usłyszał od niego w odpowiedzi?
  166. Kto, przed kim i dlaczego wypowiedział te słowa: „Ujrzałem całego Izraela
          rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza, i Pan rzekł: Nie ma nad
          nimi pana.”
  167. Król izraelski Ochozjasz miał wypadek i chorował. Wysłał posłańców aby
          zapytali się czy wyzdrowieje. Dokąd kazał się im udać?
  168. Jak miał na imię król babiloński który  dwukrotnie złupił Jerozolimę
          niszcząc państwo judzkie.
  169. Kto był ostatnim królem Izraela?
  170. Za  co król izraelski Achab nienawidził proroka Micheasza?
  171. Kto był ostatnim królem Judy?
  172. Jaki los spotkał ostatnich królów judzkich po najazdach babilończyków 
          na Jerozolimę. 
  173. Kogo wyznaczył na zarządcę Judy król babiloński po zniszczeniu
          niepodległego państwa, jaki los,  za co i z czyjej ręki go spotkał.
  174. Modlitwa Anny przypomina modlitwę innej biblijnej niewiasty. Czyją?
  175. Kto do kogo  i dlaczego powiedział: „Nie bałeś się podnieść ręki,  by zabić
          pomazańca Pańskiego”? 
  176. Jak miał na imię pierworodny syn Dawida, kto był jego matką?
  177. Kto ułaskawił  króla judzkiego Jojakima i wypuścił go z wiezienia?
  178. W rozmowie z Saulem Dawid cytuje starożytne przysłowie. Proszę je
          przytoczyć?
  179. Który król izraelski czynił to co słuszne w oczach Boga?
  180.Jak miał na imię ostatni król judzki, który czynił to co słuszne w oczach
         Pana?
  181.O kim Dawid mówił: „Odpowiedzialność za twoją krew zrzucam na twoją
         głowę.”
  182. Pogrążony w strachu  i niemocy Saul szukał pomocy nawet o wróżki. 
          Chciał by przywołała ona ducha zmarłej osoby. Kogo?
  183. Chroniąc się przed Saulem Dawid szukał schronienia nawet u obcych. 
          Kto udzielił mu schronienia, w jakim mieście i na jak długo osiadł.
  184. Kto był matką Salomona?
  185. Przeciw władzy Dawida wybuchały na tle separatystycznym rozmaite
          bunty. Jeden z buntowników zadął w róg i krzyknął: „Nie mamy działu
          wspólnego z Dawidem, ani dziedzictwa z synem Jessego.”  Podaj jego 
          imię i dokończ jego słowa.
  186. Podaj lata rządów króla Dawida.   
  187. Podaj lata rządów króla Salomona.
  188. Podaj kto panował najdłużej w królestwie judzkim. Także wiek i ile lat.
  189. Podaj kto panował najdłużej w Izraelu. Także wiek i ile lat.
  190. Podaj lata istnienia Królestw Izraela i Judy.

