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Wsłuchani w Boże Słowo

2
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W popularnej encyklopedii internetowej znajdziemy takie wy-
jaśnienie znaczenia słowa życzliwość: „przyjazne usposobienie; 
jedna z cnót społecznych”. To cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, 
chce ich dobra i gotów jest działać tak, aby działo im się dobrze. 
Życzliwość wyraża się w postawie, czynach i słowach wobec dru-
giego człowieka. 

Jak to pięknie brzmi! Przypomina to postawę każdego Bożego 
dziecka. Zauważmy, że chodzi tutaj nie tylko o przyjazne nasta-
wienie wobec innych, ale także o działanie. 

Życzliwy człowiek będzie:

Wasza życzliwość niech będzie 

znana wszystkim ludziom.

                                                        
             Flp 4,5; BE

1
Uśmiechał się do innych.

Dzielił się tym, co ma.

4
Troszczył się o innych.

2

Poda pomocną dłoń, 

pomoże nawet 

nieznajomemu. 
5

Cieszył się z podarunków, które otrzyma.
3

Takiej postawy oczekuje od nas Bóg. 
Uśmiechaj się i bądź życzliwy, aby inni widzieli w tobie 

Boże dziecko.

Imię Macieja jako apostoła pojawia się dopiero w Dziejach Apostolskich. 

Czy wiecie, dlaczego?
Jezus wybrał sobie dwunastu apostołów, którzy zostali jego najbliższymi 

towarzyszami. Niestety jeden z nich – Judasz – zdradził Go, a gdy zrozumiał, 

jak wielki popełnił błąd, odebrał sobie życie. 

Gdy Jezus żegna się z uczniami przed swoim wniebowstąpieniem, jest 

ich już tylko jedenastu. Otrzymują od Jezusa ważny nakaz głoszenia Ewan-

gelii. Piotr decyduje więc, że w miejsce Judasza trzeba wybrać nową osobę. 

Stu dwudziestu zebranych ludzi wybiera dwóch kandydatów –  Józefa i Ma-

cieja. Modlą się o wsparcie Boga, a potem obaj ciągną losy. Wybór pada na 

Macieja. Apostołowie przyjmują go do swojego grona. 

Wiemy o nim niewiele. Najbardziej prawdopodobne jest to, że jak inni 

apostołowie był Żydem. Towarzyszył też Jezusowi od chwili Jego 

chrztu, czyli od początku ziemskiej działalności Nauczyciela. 

Dzień apostoła Macieja

Dla ciekawych

24 
lutego 

(czwartek)
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„Sola Scriptura”
2021/2022Skrzynia Przymierza cz. 10
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W 8. rozdziale 1. Księgi Królewskiej znajdziemy opis przynie-
sienia Skrzyni Przymierza do gotowej świątyni. 

Poniżej znajdziesz zdania. Zaznacz, czy jest prawdziwe, 
czy fałszywe. Litery utworzą hasło.

A C D H I L Ł M O P S T
   

U W Y
♥ ♪ ♫ ☼  

  ♥ 
On każdej

  ☼ ♫ ♪  

osoby, która szczerze prosi Boga o

    
SKORZYSTAJ  Z  KLUCZA:

HASŁO:

Po wniesieniu Skrzyni Przymierza 
całą świątynię wypełniła 

........................................     ...................................... .

Król Salomon zwrócił się teraz do Boga. 

Prosił Go, aby 

prawda

 Chiram zwołał u siebie starszych izraelskich,   
 naczelników plemion i przywódców rodów. D C

 Skrzynia Przymierza znajdowała się   
 w mieście Dawida – Syjonie. H B

 Święto odbyło się w miesiącu Etanim. W I

 Żołnierze Salomona przynieśli 
 Skrzynię Przymierza do świątyni. P A

 Lewici i kapłani przynieśli wszystkie 
 przybory z Namiotu Zgromadzenia. Ł S

 Zgromadzeni składali Bogu ofiary. A D

 Liczba złożonych ofiar sięgała 300. W B

 Skrzynię Przemierza umieszczono 
 w przedsionku świątyni. J O

 W Skrzyni Przymierza znajdowały się 
 kamienne tablice z Bożymi przykazaniami. Ż C

 Kamienne tablice włożył do Skrzyni  
 Przymierza Jozue, pomocnik Mojżesza. L A

fałsz



Rusz głową

Do przedszkola przyszła nowa dziewczynka, która jeszcze 
nikogo nie zna.

a) Podchodzisz do niej i zapraszasz 
do wspólnej zabawy.

b) Uśmiechasz się do niej, ale rozpoczynasz zabawę tylko 
z najlepszą przyjaciółką.

Rusz głowąRuszRuszRusz

Co zrobi życzliwy?
Zaznacz jedną z podanych możliwości, którą wybierze życzliwe Boże dziecko.

Franek nie nauczył się na 
sprawdzian i dostał jedynkę.

a) Pomyślisz – „Dobrze mu tak, trzeba  

    było się uczyć”.

b) Zaproponujesz pomoc w nauczeniu    

     się do poprawy sprawdzianu.

Jola zapomniała przynieść do szkoły drugie śniadanie.
a) Dzielisz się swoją kanapką.
b) Idziesz zjeść swoją 
    kanapkę w inne miejsce,
    aby cię nie widziała.

Młodszy braciszek jest śpiący, 

a rodzice kazali mu przed 

pójściem spać posprzątać klocki.

a) Pomagasz mu sprzątać, 

    aby było szybciej.

b) Idziesz szybko do łazienki, 

    aby cię nie wyprzedził.

Właśnie rozpoczął się 

twój ulubiony serial, a mama sprząta 
po posiłku ze stołu.

a) Rozsiadasz się wygodnie 

w fotelu i włączasz telewizor.

b) Pomagasz mamie, 

a dopiero potem oglądasz film.

Babcia jest chora i musi leżeć w łóżku.

a) Wychodzisz z kolegami pograć w piłkę.

b) Odwiedzasz babcię 

     i czytasz jej fragment książki.

Do przedszkola przyszła nowa dziewczynka, która jeszcze 
nikogo nie zna.

 Podchodzisz do niej i zapraszasz 
do wspólnej zabawy.

 Uśmiechasz się do niej, ale rozpoczynasz zabawę tylko 
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