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Światłość 
przyszła na świat. 

J 3,19



Dla ciekawych

Wsłuchani w Boże Słowo

ŚWIATŁO
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, 

a teraz jesteście światłością w Panu. 
 Ef 5,8

W okresie adwentu pojawia się wiele światła. Nasze ulice 
i domy przyozdabiamy dodatkowymi lampkami. Zapalamy świe-
ce w adwentowym wieńcu. 

W tym okresie noce stają się coraz dłuższe i światło zapalamy 
coraz wcześniej. Gdy około szesnastej już zapada zmrok, potrze-
bujemy światła, aby bezpiecznie wrócić do domu. Światło daje 
bezpieczeństwo na drodze, ale też stwarza atmosferę adwentu. 

Światło ma także wymiar duchowy. Z ciemnością kojarzone są 
wszystkie złe, grzeszne uczynki. Światło wydobywa je na zew-
nątrz. Wiele razy przyłapałam swoich uczniów na stwierdzeniu: 
– „Nie wiedziałem, że to jest złe, że tak nie wolno”. Pan Jezus jako 
Światłość pokazuje nam – oświetla – to, co jest niewłaściwe. Jego 
słowa „Miłuj bliźniego jak siebie samego” są jednoznaczne. Bądź 
dla innych dobry, jeśli chcesz, aby inni dobrze cię traktowali. 

Jeśli chcesz należeć do grona Bożych dzieci – „świeć” 
także! Twoje postępowanie zachęci innych. Adwent to do-

bry czas, aby zacząć się zmieniać. Przygotowujemy prze-
cież nasze serca na święta przypominające o przyjściu 

Zbawiciela na ziemię. Pozwól, aby Jezus zmieniał cię 
i podawaj Jego światło dalej. 2

 Droga ze Słońca na Zie-
mię zajmuje światłu 8 
minut.
 Prędkość światła jest 

zawsze stała, wynosi 
300 tys. km/s. 
 Światłem można malo-

wać, daje to ciekawe 
efekty na zdjęciach.
 Gdy na zdjęciu odbije się światło od naszych oczu, 

bardziej widoczne jest to u osób niebieskookich.
 Napojem, który świeci w ciemnościach jest tonik.
 Świecimy w ciemności, lecz jest to zjawisko zbyt słabe, by można 

je było dostrzec.
 Światło możemy wykorzystywać do pomiaru czasu. 
 Rzymianie używali światła dziennego i ciemności do określenia 

czasu, więc godzina trwała 45 minut zimą i 75 minut latem.
 Światło tworzy efekt fatamorgany, dzięki temu zjawisku widzimy 

rzeczy, których tak naprawdę nie ma.
 Światło tworzy także efekt halo. Jest to zjawisko optyczne na nie-

bie, które powstaje na skutek załamania światła w chmurze za-
wierającej kryształki lodu. Wokół Słońca lub Księżyca widocz-
na jest wtedy aureola. 3
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            Wysłuchane 
modlitwy            Wysłuchane Opowiadanie

Noga za nogą, krok za krokiem sędziwy Zachariasz idzie powoli 
do Jerozolimy. Tym razem to on został wybrany, aby wejść do świą-
tyni i w imieniu całego ludu stanąć przed Bogiem. Nie jest już 
młodzieńcem i droga nie jest już tak łatwa jak kiedyś. Jako kapłan 
wypełnia swoje zadania już wiele lat. Ma poważanie wśród lu-
dzi. Ale w jego sercu, także już od lat, mieszka smutek i żal. 

Wraz z żoną Elżbietą bardzo pragnęli mieć dziecko. Wiele lat 
modlili się o nie do Boga. Żyli mocną nadzieją, że zostaną wysłu-
chani. Nieraz już spotkali małżeństwa, które po wielu latach zo-
stały obdarowane potomstwem. Niestety ich nadzieja dawno zga-
sła. Oboje z żoną są już w podeszłym wieku. Mogą tylko obserwo-
wać szczęście innych, ale nigdy go nie doświadczą. 

Zachariasz nie ma pojęcia, że ten dzień będzie tak ważny 
i szczególny. Przychodzi do Jerozolimy, przygotowuje się do wej-
ścia do świątyni i rozpoczyna swoją służbę w domu Bożym. Ma 
złożyć ofiarę z kadzidła. Nagle ogarnia go strach, bo obok ołtarza 
pojawia się anioł.

 – Nie bój się – wita go Boży posłaniec – przyniosłem ci 
wiadomość. Bóg wysłuchał twojej modlitwy. Elżbieta urodzi sy-
na. Przez głowę Zachariasza przebiega myśl: Teraz? Ale jak to moż-
liwe? Głośno zaś pyta anioła: – Po czym to poznam? Przecież obo-

je jesteśmy już starzy. Może nawet kapłan nie dowierza, że to 
dzieje się naprawdę i sądzi, że umysł płata mu figla. 

Dla Boga jednak nic nie jest nic niemożliwe! Elżbieta na-
prawdę jest w ciąży i po dziewięciu miesiącach rodzi syna. 

Zachariasz odzyskuje wtedy zdolność mówienia, którą po rozmo-
wie z aniołem utracił. 

Dlaczego Bóg tak długo czekał z wysłuchaniem ich modlitwy? 
Dziecko sędziwej pary ma do wypełnienia szczególną misję. Jan 
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Chrzciciel jest rówieśnikiem Jezusa z Nazaretu. Rozpoczyna swo-
ją działalność wcześniej, aby przygotować ludzi na spotkanie 
z Jezusem. 

W domu Zachariasza w dniu narodzin syna zapanowała radość 
i wesele. A Jan, gdy stał się dorosły, przyniósł Żydom nadzieję. 
Wiele lat czekali na przyjście Zbawiciela. Niezliczone pokole-
nia modliły się o to. Teraz zostali świadkami „przyjścia Świa-
tłości na ziemię”.
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Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2022/2023

cz. 7Nocna rozmowa
Uważnie przeczytaj 3. rozdział Ewangelii Jana, wersety 1-21 (BE). 
Następnie rozwiąż krzyżówkę.

W przeczytanym fragmencie 
znajduje się jeden z najważniejszych 

wersetów biblijnych. Myślę, 
że doskonale znasz go na pamięć. 

Zapisz więc poprawnie jego słowa.

2. Tytuł, którym Nikodem przywitał 
Jezusa.

4. Jezus mówił o nowym narodzeniu z... 
(dwa słowa)

5. Nie jest posłannictwem Jezusa.

1. Imię dostojnika żydowskiego.
3. Świadczyły o tym, że Jezus przychodzi 

od Boga.
6. Zadanie, z którym Jezus przyszedł 

na ziemię.
7. Nienawidzi jej każdy, kto źle postępuje.

POZIOMO PIONOWO
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Grudzień 2022MÓJ 
KALENDARZ

3.12. – Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”
Zaznacz w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny.
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