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A ujrzawszy 
gwiazdę, 

niezmiernie 
się uradowali. 

Mt 2,10
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Dla ciekawych

Wsłuchani w Boże Słowo
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Wybaczanie – trud-
na rzecz. Gdy poczuje-
my się urażeni, narasta 
w nas ból, który często 
przeradza się w złość. Gdy krzywda powtarza się pomimo 
obietnicy poprawy, wywołuje jeszcze większy gniew. 

–  „Jak to? Obiecał się poprawić, mówił, że już nigdy tego 
nie zrobi! I co – słowa rzucane na wiatr! Wcale się nie popra-

wił, w ogóle nie jest mu przykro. 
Nigdy o mnie nie pomyśli!” – ta-
kie zdania kłębią się w głowie 
skrzywdzonego. W końcu może 
powiedzieć: – „Dość! Już więcej 
ci nie zaufam, nigdy już ci nie 
wybaczę!”.

Gdy to czytasz, może przycho-
dzi ci do głowy myśl: „Słusznie, 
dlaczego to ja mam stale wyba-
czać? Niech ten, co mnie uraził, 
radzi sobie teraz sam”.

Jeśli twój paluszek wskazał 
kogoś innego, to teraz skieruj go w swoją stronę. Taką osobą 
jesteś również ty, bo każdy z nas krzywdzi Jezusa swo-
im nieposłuszeństwem i grzechami! Tymczasem Jezus 
nigdy nie powie: – „Dość, nigdy ci już nie wybaczę”. Przeciw-
nie, On dał nam wspaniałą obietnicę: 

– „Jeśli do Mnie przyjdziesz, nie każę ci odejść z grze-
chami”. On przyjmuje je na siebie 
i stale nam wybacza. 

Potrafią bardzo długo wytrzymać bez wody. Znane są przypadki osob-
ników, które nie piły przeszło dwa tygodnie. W ekstremalnych i suchych 
warunkach zaczynają czerpać tłuszcz i wodę metaboliczną z własnych 
garbów. Gdy już dostaną się do wodopoju, potrafią wypić jednorazowo 
nawet do 150 litrów wody.

Ich oko wyposażone jest w aż trzy powieki. Znajdująca się wewnątrz 
oka transparentna powłoka jest tzw. trzecią powieką, która pełni bardzo 
ważną funkcję czyszczącą i ochronną. 

Potrafią rozpędzić się nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzi-
nę. W niektórych krajach  wykorzystuje się je nadal do transportu rzeczy, 
bo są w stanie przenosić ciężary do około 500 kg.

Domyślasz się, o jakich zwierzętach mowa? To prawdopodobnie one 
przywiozły mędrców ze Wschodu do Betlejem, aby mogli zobaczyć i po-
witać Jezusa. Podpowiedź znajdziesz na str. 6. 

Zgadnij,
 o czym mowa?
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 HASŁO ROKU:
Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę.  J 6,37
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Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2021/2022Wielkie przygotowania cz. 7

Do każdej ważnej pracy trzeba się porządnie przygotować. 
Podobnie wyglądał sprawa budowy świątyni. Jej wzniesienie 
zaplanował ojciec Salomona – król Dawid. Jednak nie udało 

mu się spełnić tego marze-
nia. Dopiero jego syn mógł 
je zrealizować. 

Nastał czas pokoju i wład-
ca rozpoczął prace. Świą-
tynia miała być najważ-
niej szym budynkiem w ca-
łym królestwie Izraela. 
Musiała być najwspanial-
sza – to przecież dom 
Boży. 

W 5. rozdziale 1. Księgi Królewskiej znajdziesz opis przygotowań. Przeczytaj 
go, a potem połącz odpowiednie wyrażenia z obu kolumn. 

Mądry król Salomon 
zawarł przymierze z są-
siadem, aby zdobyć do-
skonały budulec. 

4

drogą morską 
przypływało do Izraela

król Tyru

sprowadzane z Libanu

zapłata za drewno 
i pracę robotników

wyznaczeni 
do przymusowych robót

czuwał nad pracą
przymusowych 

robotników w Libanie

pracowało 
w kamieniołomach

nadzorowali pracę
robotników 

w kamieniołomach
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30 000 mężczyzn

Adoniram

25 000 korców pszenicy 
i 20 000 wiader oliwy

330 nadzorców

drzewa cedrowe 
i cyprysowe

Chiram

drewno powiązane 
w tratwy

70 000 tragarzy 
i 80 000 robotników
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Rusz głowąRusz Rusz Rusz ?????Czyj to cień









Obracając kartkę 
przeczytaj, jaka była 
decyzja mędrców 
i zapisz poniżej, 
jakiego Króla 
przywitali.

Mędrcy 
powitali
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Decyzja mędrców

_ _ _ _ __
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Święto 
Epifanii

Nowy Rok

Dzień 
Babci

Dzień 
Dziadka

Etap 
diecezjalny

15.01 – Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” 2021/2022

W ciągu roku zaznaczaj w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny. 
Wpisz datę swoich ferii zimowych.

Dzień 
Sprzątania 
Biurka

19

Dzień 
Śniegu

Styczeń 2022











