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Chwała 
Tobie, 
wieczny 
Panie,
za ojcowskie 
Twe 
staranie. 
        ŚE 92,1



Wsłuchani w Boże Słowo
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Słowa psalmisty mogą nas bardzo zdziwić. Jak to? Niebo 
potrafi opowiadać? Przecież nie słyszymy gwiazd ani słońca. 
To chyba żarty! Po części to racja, nie słyszymy ich. Jednak 
opowiadać można nie tylko słowami. Wiele „mówią” nasze 
gesty, miny, zachowanie. Jeśli ktoś się uśmiecha, wiadomo, 
że jest zadowolony, że się cieszy. Osoba, która płacze jest 
pewnie smutna. Ktoś rozgniewany może tupać nogami. Onie-
śmielona osoba siedzi cicho w najdalszym kącie. Oto tylko 
kilka przykładów. 

Niebiosa opowiadają o Bogu swoją potęgą. Nie można 
zmierzyć wszechświata. Nie poznamy wszystkich jego zaga-
dek. Nie możemy policzyć wszystkich gwiazd. Jedyne, co nam 
pozostaje, to zachwyt. Tylko potężny Bóg był w stanie 
wszystko stworzyć swoją mocą. On też nadal wszyst-
kim kieruje. I za to powinniśmy Go chwalić. 

Niebiosa opowiadają chwałę Boga. 
                               Ps 19,2

Bożonarodzeniowa opowieść najczęściej kończy się na wizycie mędrców 
w Betlejem. Mniej zajmujemy się tym, co działo się później. Tymczasem ko-
lejny raz anioł przychodzi do Józefa we śnie, aby ostrzec go przed niebez-
pieczeństwem. Rozważny Józef zabiera swoją rodzinę do Egiptu. Krajem 
tym rządził inny władca, więc Jezus był już tam bezpieczny. I w tym momen-
cie biblijny opis się kończy. 

Szacuje się, że pobyt ziemskiej rodziny Jezusa w Egipcie trwał około 
3-3,5 roku. Mieszkała tam spora żydowska społeczność, która osiedliła 
się tam już na długo wcześniej, podczas niewoli babilońskiej. Być może 
Maria i Józef z Dzieckiem znaleźli u tych ludzi schronienie. On był cieślą, 
więc mógł znaleźć pracę w swoim zawodzie, aby utrzymać rodzinę. 

Wrócili w rodzinne strony, gdy stało się to możliwe – po śmierci Heroda. 
Wtedy trzeci raz Józef spotyka się z aniołem we śnie i słyszy, że jest już bez-
piecznie. Znów wyruszają w podróż. Nie idą jednak do Betlejem, lecz do 
swego rodzinnego domu w Nazarecie. Tam Jezus dorasta. Z tego powodu 
potem nazywano Go Nazarejczykiem lub Galilejczykiem.

Mędrcy – i co dalej?
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Połącz liniami trasę wędrówek rodziny Józefa od momentu wyjazdu 
z Nazaretu.

NAZARET

NAZARET

EGIPT

BETLEJEM
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co dalej?
Warto zapamiętać
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„Sola Scriptura”
2021/2022Wspaniała świątynia cz. 8
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Przeczytaj 6. rozdział 1. Księgi Kró-
lewskiej. Znajdziesz w nim opis budo-
wanej przez Salomona świątyni. 

Następnie rozwiąż krzyżówkę. Powodzenia!

  Długość świątyni to ... łokci. 
  Miejsce przygotowania kamieni do budowy świątyni.
  Nazwa miesiąca, w którym rozpoczęto budowę.
  Tym narzędziem nie pracowano przy budowie świątyni.
  Drewno, którym pokryto dach.
  Wewnętrzny przybytek odgrodzony deskami cedrowymi. 
  Pokrywały wykładzinę cedrową. 
  Znajdowała się w miejscu najświętszym. 
  Pokrywało całe wnętrze świątyni. 
  Świątynię budowano ... lat. 
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Kraj ten jest 3,2 razy większy od Polski. 
Cywilizacja starożytnego Egiptu znajdowała się wzdłuż rzeki 
Nil w północno-wschodniej Afryce. Nil był źródłem znacznej 

części starożytnego bogactwa Egiptu. 
Wielkie egipskie miasta rozwijały się wzdłuż Nilu, gdy Egipcjanie stali się 
ekspertami w nawadnianiu i byli w stanie wykorzystać wodę z rzeki do 
przynoszących zyski upraw. Starożytni Egipcjanie byli prawdopodobnie 

pierwszymi ludźmi, którzy hodowali bydło. 

Piramidy w Egipcie to najstarszy z siedmiu cudów starożytnego 
świata – jedyny który przetrwał do dzisiaj. 

Dla ciekawych

EGIPT
Egipcjanie byli pierwszymi ludźmi, którzy mieli rok składający się z 365 dni, 
podzielonych na 12 miesięcy. Wiedzieli o istnieniu planet: Merkurego, 
Wenus, Saturna, Marsa i Jowisza. Wymyślili też zegar. 

Alfabet egipski zawierał ponad 700 hieroglifów. Ponieważ w hierogli-
fach nie ma samogłosek, nie da się określić, jak brzmiały wypowiadane 
starożytne słowa. 

W dniu 13 grudnia 2013 roku 
w Kairze spadł śnieg. Ostat-
nia taka sytuacja miała miej-
sce ponad 100 lat wcześniej. 
Najniższa temperatura 
w tym kraju, czyli -15 °C 
zmierzona została w Jabal 
Zubayr. Najwyższa tempera-
tura, czyli 50,3 °C zmierzona 
została w Kharga. 

Starożytni Egipcjanie wymy-
ślili wiele rzeczy, których 
nadal używamy, takich jak 
papier, długopisy, zamki 
i klucze oraz pastę do zębów. 
Również najstarsza sukienka 
na świecie pochodzi z Egip-
tu i ma ponad 5000 lat.
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Hieroglify



MÓJ 
KALENDARZ

Zaznacz w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny. 
Wpisz datę swoich ferii zimowych.
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Dzień kota
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Dzień gumy 
do żucia

Dzień 
ofiarowania  
Pana Jezusa

Dzień  
ciasta mar-

chewkowego Dzień  
apostoła 
Macieja


