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Wsłuchani w Boże Słowo

Znacie pewnie bardzo dobrze zabawę w „Ciepło – zimno”. 
Osoba, która ukrywa przedmiot, jest przekonana, że jej kryjów-
ka jest bardzo dobra i na pewno bardzo długo trzeba będzie go 
szukać. Reszta dzieci podpowiada jednak, gdzie szukać przy 
użyciu słów „ciepło” lub „zimno”. Ukryty przedmiot w końcu 
zostaje odnaleziony. 

W naszym życiu też  mamy taką kryjówkę – to nasza głowa. 
Chowamy w niej nasze myśli i wydaje nam się, że nikt ich 
nie odnajdzie. Przecież nikomu nie podpowiadamy do nich 
drogi. Myślimy, że ludzie, którzy patrzą na nasze zachowanie, 
oceniają nas dobrze i tak może być faktycznie. Jednak przed 
Bogiem nic się nie ukryje. On zna nawet nasze najskryt-
sze myśli. Dlatego, jeśli są one złe, jeśli nawet tylko w myślach 
życzymy komuś czegoś złego – Bóg to wie. Nie patrzy na grzecz-

ne pozory, bo zna nas bardzo dobrze. Jeśli więc chcesz 
być „czysty” przed Bogiem, przepraszaj także za 
swoje myśli. One także mogą „zbrudzić” twoje 
serce grzechem.

Każda droga człowieka 

wydaje mu się prawa, 
lecz tym, 

który bada serca, 
jest Pan.

 Prz 21,2

Apostoł Andrzej należał do ści-
słego grona dwunastu uczniów Je-
zusa i był bratem Szymona Piotra. 
Zanim jednak poszedł za Jezusem, 
był związany z Janem Chrzcicielem.

Nauczanie Jana musiało bardzo 
wpłynąć na Andrzeja, skoro nie wa-
hał się pójść za Nauczycielem. Jan 
złożył świadectwo, że Jezus jest Sy-
nem Bożym i to wystarczyło, by za-
ciekawiony tym Andrzej poszedł 

Dla ciekawych
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sprawdzić, gdzie mieszka. Od tam-
tego czasu towarzyszył Jezusowi 
przez kolejne trzy lata. Podobnie jak 
Piotr porzucił rybołówstwo i zaczął 
uczyć się, a potem nauczać innych 
o Jezusie. 

Niestety nie znamy dalszych lo-
sów Andrzeja. Jest on bardo ważną 
postacią dla wyznaw-
ców Kościoła Prawo-
sławnego.

Dzień apostoła Andrzeja
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„Sola Scriptura”
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Przeczytaj uważnie fragment z 1. Księgi Królewskiej 3,16-28.

Jak zareagowali Izraelici, gdy usłyszeli o rozstrzygnięciu Salomona?

W kole umieszczono zdania – prawdziwe pokoloruj 
na zielono, fałszywe na czerwono.
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W każdym wyrazie przestaw kolejność liter, a poznasz odpowiedź.
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Salomon nie był sprawiedliwy.
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Dziecko nie 

wróciło do matki.

Salomon był 
mądrym królem.

Do Salomona 

przyszły dwie matki.Dziecko jednej 

z kobiet zmarło.

Salomon wiedział, 
że matka kocha swoje 

dziecko.

Prawdziwa matka stanęła 

w obronie dziecka.

Salomon rozkazał 

przeciąć dziecko na pół.



Ukryte myśli
Jacek kochał piłkę nożną. Od najmłodszych lat grał z tatą w przydo-

mowym ogródku. Kiedy rozpoczął naukę w szkole, rodzice zapisali 
go do szkółki piłkarskiej i spełniło się jego największe marzenie. 
Wreszcie mógł spędzać na boisku wiele godzin, aby szkolić się w ulu-
bionej grze. Pękał z dumy, kiedy trener chwalił jego postępy i starał 
się jeszcze bardziej. Wszystko bardzo dobrze mu szło i trener obiecał, 
że ma duże szanse zostać kapitanem drużyny. Już za kilka miesięcy 
będzie mógł założyć wymarzoną kapitańską opaskę na ramię. Będzie 
prowadził swoją drużynę do kolejnych zwycięstw!

Po wakacyjnej przerwie wiele się jednak zmieniło. Do szkoły i dru-
żyny przyszedł nowy kolega. Maciek także przez kilka lat trenował 
piłkę nożną w innym mieście i był w tym bardzo dobry. Trener zwró-
cił uwagę na nowego piłkarza i Jacek bał się, że jego pozycja może 
być zagrożona. Niestety, nie mylił się. Trener powiedział, że musi za-
stanowić się dobrze nad decyzją odnośnie kapitana drużyny i pod 
uwagę bierze dwie osoby – Jacka i Maćka. Jacek był wściekły. Jak tre-
ner może! Przecież on już tak długo się stara, tak bardzo mu zależy. 
Strzelił już tak dużo bramek dla zespołu. Maciek jeszcze nic nie zrobił 
dla drużyny! Nie ma prawa być kapitanem! – myślał Jacek. 

Jacek musiał jednak przyznać, że nowy kolega jest bardzo do-
brym zawodnikiem i to go denerwowało jeszcze bardziej. Dlate-

Opowiadanie
go na treningach jeszcze bardziej się starał, jeszcze więcej trenował. 
Chciał udowodnić trenerowi, że to on zasłużył na wyróżnienie. 

Zbliżał się ważny mecz z drużyną z sąsiedniego miasteczka. Gra 
w tym meczu miała przesądzić o decyzji trenera. W głowie Jacka zaczę-
ły rodzić się niedobre myśli. A może Maciek zostanie poważnie sfau-
lowany? O, jak dobrze by się stało! Na kilka tygodni wyłączony byłby 
z gry i wtedy to on, Jacek, zdobędzie wymarzoną opaskę – myślał. 

Nadszedł dzień meczu. Wszyscy byli podekscytowani. Każda dru-
żyna chciała wygrać i każdy zawodnik chciał zdobyć gola. Do końca 
pierwszej połowy trener miał kłopot z wyłonieniem kapitana. Obaj 
chłopcy świetnie spisywali się na boisku i nawet obaj strzelili gola. 
Rozpoczęła się druga połowa. Maciek przejął piłkę i pędził szybko 
w kierunku bramki przeciwnika, gdy nagle ktoś podłożył mu nogę. 
Maciek zrobił fikołka, runął na ziemię i złapał się za kostkę. Jego 
twarz była pełna bólu. Nie mógł już dokończyć gry, odwieziono go 
do szpitala. Drużyna Jacka wygrała, ale on jakoś słabo się cieszył. 
Wieczorem podszedł do taty ze smutną miną.

–  Tatusiu, czy wszystkie życzenia się spełniają? –  zapytał.
–  Niestety nie, synku. Nie zawsze – odparł tata niczego nie podej-

rzewając. – Nawet jeśli bardzo tego chcemy.
–  A jeśli życzy się komuś czegoś złego? – zapytał cicho Jacek i roz-

płakał się. – Tato, ja zrobiłem cos bardzo złego. Chciałem, aby Maćka 
sfaulowali i żeby nie mógł grać. Wtedy trener wybrałby mnie na ka-
pitana. Ale Maciek może mieć nawet złamaną nogę i nie wiadomo, 
czy jeszcze w tym roku będzie mógł w ogóle zagrać. Nie chciałem te-
go, przepraszam. 

–  Na szczęście, synku, sytuacja okazała się nie tak bardzo poważ-
na. Noga Maćka jest tylko mocno stłuczona. Powinien szybko dojść 
do siebie. Ale masz rację, nie powinniśmy nikomu źle życzyć. Nasze 
myśli też mogą być grzeszne. Powinieneś przeprosić i Boga, i Maćka 
– poradził tata. 

Następnego dnia Jacek odwiedził kolegę w domu. Szcze-
rze porozmawiali i… zostali dobrymi kolegami. Teraz to do-
piero trener będzie miał problem.
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Niedziela, która w tym 
roku przypada 21 listopada, 
zwana jest Niedzielą Wiecz-
ności. Kończy ona kolejny 
rok kościelny. Ten dzień jest 
pełen zadumy. Podczas 
nabożeństw przypominamy 
naszych bliskich, którzy 
zmarli w ostatnim roku. 
Jest to czas, który przypo-
mina nam, ludziom, że 

każdy z nas, niezależnie od wieku, musi być czujny i gotowy na 
spotkanie z Bogiem. 

Jednocześnie jako Boże dzieci możemy być pewni zbawienia. 
Jezus umarł za nasze grzechy, dlatego każdy, mały i duży, kto 
przyjmie ten dar, ma miejsce w niebie, w Bożym Królestwie.

Tydzień później, 28 listopada, przypada 1. Niedziela Adwentu. 
Rozpoczyna się kolejny rok kościelny. Znowu odliczać będziemy 
cztery tygodnie do świąt Bożego Narodzenia. Przygotowywać 
będziemy nasze serca na spotkanie ze Zbawicielem.

Dzieci w Kościele

          Początek   
        i  koniec
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