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Daję ci serce 
mądre i rozumne. 
                     1 Krl 3,12
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W Podobieństwie o synu mar-
notrawnym czytamy, że młod-
szy syn opuszcza dom ojca z na-
leżnym mu spadkiem, bo chce 
poznać świat. Niestety traci 
wszystkie pieniądze – wydaje je 
na niepotrzebne rzeczy i pozy-
skiwanie nowych przyjaciół. Jak 
to często bywa, pieniądze szyb-
ko się kończą i chłopak traci 
dom, nowych znajomych i nie 

ma nawet co jeść. Szuka więc pracy, aby zarobić na życie. 
Wtedy przypomina sobie, jak dobrze mu było w rodzinnym 

domu. Tam niczego mu nie brakowało. Nawet pracownicy ojca 
mają się o wiele lepiej niż on teraz. Syn znajduje sposób wyj-
ścia z tej sytuacji: Muszę powrócić do ojca i przyznać się 
do błędu. Powinienem przeprosić, że tak źle go potraktowa-
łem – myśli. 

Spróbujmy wyobrazić sobie, co czuł ojciec. Kochane dziec-
ko przychodzi do niego i mówi: 

– Słuchaj tato, nie chce mi się już dłużej pracować w twoim 
gospodarstwie. Chcę zamieszkać gdzie indziej. Daj mi już te-
raz pieniądze, które miałbym odziedziczyć po twojej śmierci. 

Ze złamanym sercem ojciec zgadza się i żegna z synem. Co-
dziennie jednak czeka na jego powrót! Ojciec nadal kocha 
swojego syna! 

Tak samo i na nas czeka Bóg Ojciec. Opuszczamy Go, 
gdy popełniamy grzechy, łamiemy przykazania. Z każdym 
grzechem tracimy cenny dar – życie wieczne. Na szczęście 

Bóg czeka, wypatruje naszego powrotu. Chce usły-
szeć – Przepraszam, Ojcze, wybacz mi.

Syn zaś
 rzekł do niego: 

Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciwko niebu 

i przeciwko tobie, 
już nie jestem 

godzien nazywać 
się synem twoim. 

Łk 15,21

Wsłuchani w Boże Słowo
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Mądrość
Narysuj linię, aby połączyć odpowiednie 
prostokąty w pary.

rozległy jak piasek  
nad brzegiem morzaMądrOść  SalOMOna

rOzuM  SalOMOna

MądrOść  BOga

przewyższała  
wszystkich ludzi

jest  
niezmierzona

3Pokoloruj liście.
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„Sola Scriptura”
2021/2022Sen w Gibeonie   cz. 4

Historia z trzeciego rozdziału 1. Księgi Królewskiej przypomina 
trochę bajkę o złotej rybce. Rybak złowił ją i w zamian za wypuszcze-
nie mógł wypowiedzieć trzy życzenia. Niestety z powodu chciwości 
bajka nie kończy się dobrze. Rodzina rybaka nadal pozostaje biedna.

A Salomon? Nie złowił wprawdzie złotej rybki, ale rozmawiał  
z kimś o wiele potężniejszym, z Bogiem, który może wszystko.  
I usłyszał od Niego: Proś, co ci mam dać?

Co wybierze Salomon? Bardzo długie życie? Śmierć dla wrogów? 
Nieograniczoną władzę nad wszystkim? 

Nie, Salomon prosi o mądrość. Dobrze wie, ile obowiązków cze-
ka na młodego króla. Chce je dobrze wypełniać, dlatego potrzebu-
je mądrości. 

Panu Bogu bardzo się to podobało i Salomon otrzymał także:

Aby Salomon mógł długo żyć, musi spełnić jeden warunek:

O A B W G C O T

A S Ę Ł W
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Przenieś litery posuwając się po sznurkach.

Wpisz litery powyżej używając kodu:

 ♪☺ ♫ a♥ k§ Þ

A Ć E G K Ń P R S T Y Z

☺ ♥k § ♫Þ ♪♥♪k
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Sweet Publishing / Bibliawobrazach.pl.

Czy Salomon okaże się wierny Bogu? Przekonasz 
się, czytając kolejne rozdziały.

  ak  ☺ ♪ ☺♪
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Owoce i liście

Rusz głową

Dopasuj i połącz liniami liść, owoc i nazwę drzewa. Jednemu z nich brak 
pary. Dorysuj brakujący liść.

Orzechy laskowe, czyli owoce  
leszczyny, podobnie jak inne orzechy, 

posiadają liczne wartości odżywcze  
i właściwości lecznicze.  

Mają sporo witaminy E oraz B,  
które wzmacniają nerwy;  

potas, który obniża ciśnienie;  
wapń i fosfor – pierwiastki, które  

odpowiadają za mocne kości i zęby.

Kasztan 

Dąb 

Orzech laskowy 

Jarzębina 
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Potrzebne będą:
• kilka kolorowych, jesiennych liści,

• słoik,
• sznurek, 

• klej typu magik

Gwint słoika owiń sznurkiem.  
Do środka włóż świecę – i gotowe!Słoik oklej kolorowymi liśćmi. Poczekaj, aż  

dokładnie wyschnie.
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Zrób to sam

Jesienią dni są bardzo  
krótkie, wieczory  

zaś długie. Potrzebujemy  
wtedy wiele światła.  

Przyjemne światło świec może 
umilić każdy wieczór.  

Zwłaszcza, jeśli umieścisz 
świecę we własnoręcznie  

zrobionym lampionie.

Jesienne  lampiony

1. 


