
Obrazkowy przegląd
Pisma Świętego3



Prezentacja ta zawiera 36 tematów,
które mogą być nauczane pojedynczo
(co tydzień) przez cały rok szkolny. To
pozwoli studentom Biblii uchwycić ca-
łość Pisma Świętego.
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Biskup bowiem jako włodarz Boży,

powinien być nienaganny, nie

samowolny, nieskory do gniewu, nie

oddający się pijaństwu, nie

porywczy,

Paweł, s
ługa Boży, apostoł Jezusa

Chrystusa w służbie wiary

wybranych Bożych i w służbie

poznania prawdy, która jest zgodna

z pobożnością.

W nadziei żywota wiecznego,

przyobiecanego przed dawnymi

wiekami przez prawdomównego

Boga, a objawionego we właściwym

czasie w Słowie

 zwiastowania, które zostało mi

powierzone z rozkazu

  Boga, Zbawiciela naszego.

Pozostawiłem cię na Krecie w tym

celu, abyś uporząd-kował to, co

pozostało do zrobienia, i ustanowił

po miastach starszych, jak ci

nakazałem, takich, którzy są

nienaganni, są męża
mi jednej żony,

którzy mają dzieci wierzące, które

nie stoją pod zarzutem rozpusty

albo krnąbrności.

Do Tytusa
, prawowitego syna

według wspólnej wiary: Łaska i

pokój od Boga Ojca i od

Chrystusa Jezusa, Zbawiciela

naszego.

33 34



1. Stworzenie 

Bóg stworzył niebo

i ziemię.

 1 Mojżeszowa 

(Ks. Rodzaju) 1 i 2



2. Upadek

Wąż oszukał Ewę
i ludzie dopuścili się 
nieposłuszeństwa. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 3.



3. Potop

Bóg osądził mieszkań-
ców ziemi poprzez 
potop, ale zachował 
Noego z rodziną. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 6-9.



4. Wieża Babel

Bóg rozproszył miesz-
kańców ziemi i stworzył 
nowe języki. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 10 i 11.



5. Abraham

Abraham opuścił Ur,
a Bóg zawarł a nim 
Przymierze. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 12-25



6. Izaak

 Izaak był synem obie-
tnicy i ojcem Jakuba. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 25. 



7. Jakub

 Jakub, którego imię zosta-
ło zmienione na Izrael, 
oszukał swego brata Ezawa 
i ukradł jego pierworodztwo. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 27-36.



8. Józef

 Józef, 11-ty syn Izraela, 
został sprzedany do 
niewoli do Egiptu. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 37-50.

 Głód zmusza 70 osób
od Jakuba do przepro-
wadzki do Egiptu. 

 1 Mojżeszowa 
(Ks. Rodzaju) 46-47.

9. Jakub z rodziną
idzie do Egiptu



Powtórka



10. Niewola

Po 400 latach niewoli, 
Bóg pokazał swoją moc 
poprzez 10 plag. 

 2 Mojżeszowa 
(Ks. Wyjścia) 7-12.



11. Mojżesz wyprowadza Izraela z Egiptu.
2 Mojżeszowa (Ks. Wyjścia) 12.

12. Przejście przez Morze.
2 Mojżeszowa (Ks. Wyjścia) 14.

13. Bóg zaopatruje w wodę
i mannę. 2 Mojżeszowa

(Ks. Wyjścia) 15-16. 



14. 10 Przykazań – Mojżesz dostaje Prawo
2 Mojżeszowa (Ks. Wyjścia) 20.

15. Przybytek na Pustyni – Mojżesz 
dostaje instrukcje odnośnie bu-

dowy przybytku
2 Mojżeszowa (Ks. Wyjścia) 24-27.



16. 12 Szpiegów w Kanaanie – 2 relacjono-
wało pozytywnie a 10 negatywnie

4 Mojżeszowa (Ks. Liczb) 13.

17. Wędrówka po Pustyni –
Izrael przyjął negatywną 
relację i za karę chodził 40 
lat po pustyni. 
4 Mojżeszowa (Ks. Liczb)14.

18. Podbój Kanaanu – Moj-
żesz umarł i Jozue wpro-
wadził Izraela do ziemi 
obiecanej.  Jozue 1.



19. Sędziowie

Brak posłuszeństwa i 
wiary powodował sła-
bość Izraela i ustawicz-
ne cykle: wojen, niewoli, 
pokuty i wolności.

Sędziów. 



20. Izrael nie ma Króla

Narody napadające na 
Izraela mieli królów, 
więc Izrael również 
zapragnął króla. 

 1 Samuela 8. 



21. Król Saul

Saul był pierwszym 
królem w zjednoczo-
nym królestwie. 

 1 Samuela 9. 



22. Król Dawid

Dawid był drugim kró-
lem w zjednoczonym 
królestwie i służył Bogu 
z całego serca. 

 1 Samuela 15 
do 2 Samuela 5. 



23. Król Salomon

Salomon był trzecim 
królem w zjednoczo-
nym królestwie, 
zbudował świątynie i 
rozszerzył królestwo. 

 1 Królewska 14:1-20. 



24. Podział Królestwa

Syn Salomona Reho-
boam podjął błędną 
decyzję, która dopro-
wadziła do podziału 
królestwa.  

 1 Królewska 14:21-31. 



25. Podział Ziemi

Zjednoczone królestwo 
podzieliło się na:
- 10 plemion na Północy

(Izrael)
- 2 plemiona na Południu

(Juda). 
 2 Kronik 10.

2

10
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26. Asyryjska Niewola

27. Babilońska Niewola.
Juda (2 plemiona), również od-
rzucił słowa Bożych proroków 
został uprowadzony do niewoli 
Babilońskiej. 2 Królewska 23-25.

Izrael (10 plemion) odrzucił słowa Bożych proroków 
i został uprowadzony do niewoli Asyryjskiej.
2 Królewska 17. 

28. Cyrus – jego edykt.
Po 70 latach, Cyrus, król perski, 
wydaje edykt pozwalający po-
wrócić Żydom do Jerozolimy. 
Ezdrasza 1.



29. Milczenie - brak proroków

 400 lat między-testa-
mentowej historii. 



30. Narodziny Jezusa

 Jezus Chrystus, Syn 
Boży, przyszedł na 
ziemię i narodził się w 
Betlejem. 

Ew. Łukasza 2. 



31. Życie i ukrzyżowanie 
Jezusa Chrystusa

 Jezus żył 33 lata i został 
ukrzyżowany. Za życia 
nauczał, czynił cuda i żył 
bezgrzesznym życiem.

Ewangelie: Mateusza, 
Marka, Łukasza i Jana. 



32. Zmartwychwstanie i 
Wniebowstąpienie Jezusa

 Jezus powstał z mar-
twych i wstąpił do nieba.

Ew. Łukasza 24 
oraz Dz. Ap. 1. 



33. Zesłanie Ducha Św.

Duch Święty został 
zesłany na uczniów 
Jezusa w dniu Pięć-
dziesiątnicy . 

Dz. Ap. 2. 



34. Podróże misyjne

Apostołowie Jezusa 
podróżowali po zie-
mi, aby zwiastować 
Ewangelię i zakła-
dać Kościoły Jezusa 
Chrystusa. 

Dzieje Apostolskie. 



35. Listy do Kościołów

 21 listów zostało napi-
sanych by wzmacniać 
kościoły i Bożych 
pracowników. 

Rzymian do Judy. 



36. Objawienie Jana

 Janowi zostaje dane 
objawienie o tym 
„co się stanie potem”. 

Objawienie Jana 
(Apokalipsa Św. Jana). 
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Gratulacje!

Właśnie ukończyłeś Obrazkowy Prze-
gląd Pisma Świętego. Mamy nadzieję,
że to zachęci cię do dalszego pozna-
wania Biblii.

Przed tobą jest jeszcze dużo wspa-
niałych rzeczy do odkrycia.



opracował: Piotr Starzęba
Po inny format pisz na adres:

piotr@mapabiblii.pl

Więcej na stronie:
www.MapaBiblii.pl

Rozpowszechnianie 

dozwolone


