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1.

Jak brzmią ostatnie słowa 11 rozdziału Księgi Koheleta?

2.

Jak brzmi najsłynniejsza maksyma Koheleta?

3.

4.

To zdanie z Księgi Koheleta wywołało w czasach nowoŜytnych
300 letnią dyskusję: za prawdziwością Biblii a przeciw teorii
kopernikańskiej, a później odwrotnie, przeciw prawdziwości
Biblii a za teorią kopernikańską. Przytocz to zdanie, wskaŜ
istotę sporu i powiedz jak to dziś rozumieć?
Jest „czas milczenia i...”

5.

„Lepiej jest słuchać karcenia mędrca...” dokończ.

6.

Dokończ myśl Koheleta: „To co ślubowałeś wypełnij. Lepiej
gdy nie ślubujesz wcale niŜ...”

7.

Jak inaczej nazywa się Księga Koheleta? Co znaczy to słowo?

8.

Jak przedstawiał się Kohelet czytelnikom swojej księgi?

9.

Skąd pochodzą słowa: „nic nowego nie ma pod słońcem” ?

10.

Dokończ myśl Koheleta: „Kto kocha się w pieniądzach...”

11.

Jak brzmi końcowe przesłanie w epilogu Koheleta?

12.

Do jakiego zbioru ksiąg naleŜy Księga Koheleta?

13.

Podaj w przybliŜeniu czas powstania Księgi Koheleta.

14.

Dokończ mądrość Koheleta: „kto kopie dół...”

15.

Dokończ myśl Koheleta: „Wszystko ma swój czas...”

16.

Dokończ zdanie Koheleta: „Słowa mędrców są jak ościenie,
a...”
Przytocz fragmenty Nowego Testamentu, kiedy cytowana jest
Księga Koheleta. Ile jest takich miejsc?
Pod kogo podszywa się Kohelet jako autor księgi?

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

Powołując się na ten fragment,Księgi Koheleta, oczywiście
opacznie odczytany, Świadkowie Jehowy mówią, Ŝe człowiek
nie ma duszy nieśmiertelnej. Przytocz to zdanie i wskaŜ, gdzie
tkwi ich błąd tego odczytania?
Dokończ myśl Koheleta i jak ją rozumiesz:”Lepsze jest dobre
imię...
Z mądrości Koheleta, dokończ: „Nie dopuść do tego by usta
twe...”
Dokończ myśl Koheleta:: „Nie bądź skory w duchu do gniewu
bo...”
Czyje to powiedzenie: „Lepszy jest Ŝywy pies niŜ lew nieŜywy”
?
Dokończ powiedzenie Koheleta: „To co było jest tym co będzie,
a to co się stało...”
Przy niektórych fragmentach Księgi Koheleta trochę się
uśmiechamy: „bardziej gorzka niŜ śmierć jest...” Dokończ całą
tą myśl.
Dokończ zdanie Koheleta: „wszelki trud i powodzenie w
pracy...”
Ile razy powtarza się księdze Koheleta stwierdzenie, Ŝe
wszystko jest marnością?
Kohelet pisze: „ Ciesz się młodzieńcze, w młodości swojej, a
serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej i chodź
drogami serca swego i za tym co oczy twe pociąga, lecz...”
Dokończ to zdanie.
„Pomnij...zanim nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których
powiesz: nie mam w nich upodobania”. Do kogo Kohelet
skierował te słowa, o jakich latach mówił?

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

„Bóg uczynił ludzi prawymi lecz oni szukają...” dokończ
mądrość Koheleta.
Jest „czas miłowania i...”
Dokończ jedno z powiedzonek Koheleta: „Nawet w myślach
swoich nie złorzecz królowi, ani w sypialni swojej nie
przeklinaj moŜnego bo...”
Czy całą księgę Koheleta napisała jedna osoba?
O jakim królu Jeremiasz wypowiedział proroctwo: „będzie
miał pogrzeb, jaki się sprawia osłu, będą go wlec i porzucą”.
Pan powiedział o misji fałszywych proroków: „Nie posłałem
tych proroków, lecz...” dokończ te słowa.
Do kogo Pan powiedział przez Jeremiasza: „Połamałeś jarzmo
drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo Ŝelazne”.
O kim mowa „nawet gdyby... był pierścieniem na mojej prawej
ręce zerwałbym go stamtąd”.
Jak miał na imię król babiloński, który zajął Jerozolimę?
Jeremiasz przytacza imię tej osoby mówiąc: „opłakuje swoich
synów, nie daje się pocieszyć bo ich juŜ nie ma.” O kogo
chodziło?
Jeremiasz kupił od niego pole i ile za nie zapłacił”
„Byłeś dla mnie młotem - narzędziem wojny. MiaŜdŜyłem tobą
narody”. Do czego odnoszą się te słowa”
Jeremiasz wygłosił kilka mów przeciw obcym narodom. Proszę
wymienić którym? (przynajmniej cztery)
Komu Jeremiasz dał na przechowanie kontrakt kupna ziemi?
„Pan jest Bogiem odpłaty, odpłaca niezawodnie. Upoję ich
przywódców i mędrców, jego rządców, urzędników i
bohaterów, zapadną w wieczny sen, tak,Ŝe się nie zbudzą. Wyrocznia Króla, na imię mu Pan Zastępów”. Kogo miała
dotknąć ta odpłata?
Jakimi słowami powołał Pan Jeremiasza na proroka? Przytocz
w całości te słowa.

46.

Do jakiego zbioru ksiąg naleŜy Księga Jeremiasza?

47.

48.

Dokończ słowa pierwszego napomnienia prorockiego: „Jaką
nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, Ŝe odeszli
daleko ode Mnie...?”
Jakie imię nosił ojciec Jeremiasza?

49.

Podaj w przybliŜeniu czas powstania Księgi Jeremiasza.

50.
51.

W jaki sposób Jeremiasz próbował się bronić przed
powołaniem przez Pana?
Kim był Godoliasz? Jaki los go spotkał?

52.

Kim był Nebuzaradan i czym przysłuŜył się Jeremiaszowi?

53.

54.

„Wrzawa wojenna w kraju i wielka klęska. JakŜe jest pobity i
złamany młot całej ziemi”. Czyją klęskę zapowiadał tymi
słowami Jeremiasz?
Kto to był Ewil Merodak?

55.

Dlaczego Jeremiasz wspomina o Izmaelu synu Netaniasza?

56.

Jaki los spotkał Sedecjasza gdy znalazł się w niewoli
babilońskiej?
Kim był Jochanan? O co pytał Jeremiasza i jaką dostał
odpowiedź?
Jaki los spotkał króla Jojakina po I zdobyciu Jerozolimy i
później?
Jakie było przesłanie proroctwa ze zbutwiałym pasem.

57.
58.
59.
60.

61.
62.

Jeremiasz pisze „przeklęty mąŜ, który pokłada nadzieje w
człowieku i który w ciele upatruje swą sił a od Pana odwraca
swe serce”. Do czego go porównuje?
Za niepomyślne proroctwa Sedecjasz postanowił ukarać
Jeremiasza. Co z nim zrobił?
Kto wstawił się u króla Sedecjasza za uwięzionym
Jeremiaszem doprowadzając do jego uwolnienia.

63.

64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.
73.

74.

75.
76.

Kto po zdobyciu miasta na rozkaz króla Nabuchodonozora
podpalił i zniszczył świątynię jerozolimską, pałace królewskie i
inne budowle, ludność zaś uprowadził do niewoli
„Błogosławiony mąŜ - pisze Jeremiasz - który pokłada ufność w
Panu i Pan jest jego nadzieją”. Do czego go porównuje?
Jaki był rozkaŜ króla Nabuchodonozora wydany dowódcy
wojsk odnośnie losu Jeremiasza?
Jak miał na imię sekretarz Jeremiasza?
Skąd pochodzą te słowa „Stali się wyuzdani i nieokiełznani
niby konie, kaŜdy rŜy do Ŝony bliźniego swego”.
Jeremiasz wiele razy z powodu zniewag ludzi przeklinał swój
los i obiecywał sobie,Ŝe więcej nie będzie juŜ prorokował w
imię Pana. Miałby przecieŜ wreszcie spokojne Ŝycie. Kiedy
jednak juŜ to postanawiał coś zaczynało się z nim dziać.
Przytocz słowa proroka na ten temat.
„Ty co mieszkasz nad wielkimi wodami, wielkie skarby
posiadasz, nadszedł twój kres, dopełniła się twa miara”. Pod
czyim adresem skierowane były te słowa?
„Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca
mojego...” Dokończ te słowa, powiedz kto i dlaczego je
wypowiedział?
Dokończ: .„czy złem za...”
Jakie miało być znaczenie opowiadania Jeremiasza o dzbanie
napełnionym winem?
Kogo kazał Jeremiasz zawołać: „poślijcie po najroztropniejsze
by przybyły i niech nad nami zaśpiewają pieśń Ŝałobną...
Niewiasty!...Nauczcie wasze córki zawodzeń, a jedna drugą
pieśni Ŝałobnej”.
Pan przez Jeremiasza zapowiedział zawarcie nowego
przymierza z ludem Izraela: „”Umieszczę swe prawo w głębi
ich jestestwa i wypiszę na ich sercach...” Dokończ tą myśl.
W jakiej miejscowości rezydował Godoliasz namiestnik miast
judzkich?
Dokąd chciał udać się Izmael po zabiciu Godoliasza ?

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.

Jakim słowem nazywano ocalałych z pogromu babilońskiego
śydów?
Przeciwko komu Jeremiasz wypowiedział te słowa Pana: „Oto
dam im za pokarm piołun, a za napój wodę zatrutą.”
Dokąd chciał uciec Jochanan wraz z innymi dowódcami
wojskowymi w obawie przed Babilończykami?
W jakiej miejscowości straceni zostali z rąk Nabuchodonozora
synowie króla Sedecjasza, a jemu samemu wyłupano oczy.
Kto jest autorem niektórych rozdziałów Księgi Jeremiasza poza
samym prorokiem, o które rozdziały chodzi?
Jak nazywała się miejscowość w której Jeremiasz zakupił sobie
pole?
Kiedy inni Izraelici sprzeniewierzyli się przymierzu z Bogiem,
rodzina ta pozostała Jemu wierna. Otrzymała za to specjalną
obietnicę od Pana. Jak nazywała się ta rodzina?
Kto i dlaczego kazał spalić zwoje, na których były zapisane
proroctwa Jeremiasza?

85.

Na czym polegała wina fałszywych proroków wobec króla i
całego ludu?

86.

Do czego porównuje prorok Izrael za zerwanie przymierza z
Bogiem?
Urzędnicy królewscy zanim królowi odczytali zwój Jeremiasza,
temu od którego go otrzymali zalecali coś zrobić. Czego
dotyczyła ta rada?
Dokończ myśl proroctwa: „Ci którzy mówią do drzewa: ty
jesteś moim ojcem, a do kamienia: ty mnie zrodziłeś, do Mnie
zaś obracają się plecami a nie twarzą...”
Kto odczytał królowi Jojakimowi proroctwa zapisane przez
Jeremiasza?
Jeremiasz dostał polecenie by ostrzygł swe włosy, odrzucił je i
podniósł lament Ŝałobny na wyŜynach. Dlaczego miał to
uczynić?
Dlaczego Jeremiasz dostał od Boga polecenie by nie wchodził
do domu Ŝałoby, nie ucztował tam zgodnie ze zwyczajem i nie
opłakiwał zmarłego i Ŝałobników?

87.

88.

89.
90.

91.

92.

93.
94.

95.

96.
97.

98.

99.

Kto kazał zatrzymać Jeremiasza w świątyni, i wychłostać?
Jakie „nowe imię”, przezwanie, dostał ten człowiek od
Jeremiasza i co znaczyło to słowo?
Jakie polecenie dostał od Boga Jeremiasz odnośnie swojego
Ŝycia osobistego i rodzinnego?
W chwilach trudnych prorokiem targały róŜne rozterki. W
jednej z takich chwil prorok powiedział czym osobiście stało się
dla niego słowo Pańskie
„Idź... ty i odczytaj słuchającemu ludowi w świątyni w dzień
postu, słowa Pańskie ze zwoju, który zapisałeś pod moje
dyktando. Czytaj takŜe wszystkim słuchającym mieszkańcom
Judy, przychodzącym ze swych miast”. Komu Jeremiasz wydał
to polecenie i dlaczego sam tego nie zrobił?
Przytocz słowa kiedy Jeremiasz opowiada jak to Pan Bóg
powołując go na proroka dotknął jego ust i coś mu powiedział.
Był męŜem prorokującym w imię Pana. Prorokował w tym
samym czasie podobnie jak Jeremiasz przeciw królowi i ziemi
judzkiej. Jak miał na imię i co z nim się stało?
Jeremiasz wysłał list do wygnańców do Babilonu. Przekazał go
przez ręce dwóch dygnitarzy królewskich króla Sedecjasza. Jak
mieli oni na imię?
Czego dotyczyło proroctwo dla Barucha?

W Księdze Jeremiasza wspomniane jest imię Micheasza
proroka z czasów Ezechiasza, króla judzkiego. W jakim
kontekście wspomniane zostało to imię?
101. Kto miał odczytać publicznie przed ludźmi w Babilonie groźby
proroka pod adresem tego miasta i co miał dalej zrobić z
księgą, z której czytał?
102. W czasie zagroŜenia obcym najazdem Jeremiasz od swojego
krewnego kupił pole. Gdzie kazał ukryć dokumenty zakupu i co
to miało znaczyć ?
103. Co znaczy imię Jeremiasz hebr. Jirmejahu?
100.

104.

Jeremiasz wysłał list do wygnańców w Babilonie. Przekazał go
przez ręce dwóch dygnitarzy królewskich króla Sedecjasza.
Czego dotyczyła treść tego listu?

„Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aŜ do dnia,
w którym o nie się zatroszczę – wyrocznia Pana” O czym
mowa?
106. Ochraniał Jeremiasza by nie został wydany w ręce ludu na
śmierć.
107. Ile rozdziałów liczy Księga Jeremiasza i Koheleta?, Która z
nich jest starsza?
108. Do jakiej grupy biblijnych proroków jest zaliczany Jeremiasz?
105.

Kto tymi słowami oskarŜał Jeremiasza: „Kłamstwo głosisz! Nie
posłał cię Pan \, nas Bóg byś mówił: Nie chodźcie do Egiptu by
się tam osiedlić. Raczej Baruch syn Neriasza, podburza cię
przeciw nam, by nas wydać w ręce Chaldejczyków, którzy nas
zabiją lub uprowadzą na wygnanie do Babilonu”.
110. Kim byli Chofra i Neko? Jeremiasz wymienia ich imiona.
109.

111.
112.

113.
114.

115.
116.

117.
118.

W kolejności ksiąg, która z tych dwóch występuje jako pierwsza
w kanonie Pisma Św. Starego Testamentu.
Objaśnij słowa prorockiej wyroczni:”Prorok, który ma sen,
niech opowiada swój sen. Kto miał moje słowo, niech wiernie
opowiada moje słowo”.
Kim był Chananiasz? Czego dotyczył jego spór z Jeremiaszem
?
Pomimo doświadczenia niewoli nie znikła miłość BoŜa. Prorok
przypomni słowo Pana: „ ukochałem cię odwieczną
miłością...” Dokończ tą myśl.
Nad kanonicznością, czyli świętością, której z tych dwóch ksiąg
zastanawiano się długi czas w historii?
„JakŜe chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną
ziemię... Myślałem, Ŝe będziesz mnie wzywał: mój Ojcze i nie
odwrócisz się ode mnie, ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary
swemu oblubieńcowi tak nie dotrzymywaliście mi wiary wy...”
Kto do kogo wypowiedział te słowa?
Co zrobił Jeremiasz po zniszczeniu zapisanych zwojów
prorockich?
Dlaczego Jeremiasz dostał polecenie by udać się do domu
garncarza?

119.

„Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem! Dzień w
którym urodziła mnie matka moja...” Dokończ te słowa, kto i
dlaczego je wypowiedział?

120.

Wymień imiona królów judzkich, których czasów dotyczyły
proroctwa Jeremiasza.

