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Redaguje: Iwona Orawska

bli¿a siê Œwiêto Reformacji. Jak co roku bêdziemy œpiewaæ hymn naszego Koœcio³a
Warownym grodem jest nasz Bóg. Czy wiesz, ¿e pieœñ ta powsta³a w roku
1529 podczas podró¿y Marcina Lutra na Sejm w Augsburgu? Luter obawia³ siê o
swoje ¿ycie, jednak zaufa³ Bogu i Jemu powierzy³ swoje bezpieczeñstwo.
Pieœñ Warownym grodem odwo³uje siê do œwiata zamków, rycerzy i bitew. Jak
wiadomo, ka¿dy rycerz nosi³ zbrojê, która chroni³a go od ran i pomaga³a w walce z przeciwnikiem. My codziennie walczymy z ró¿nymi pokusami i potrzebujemy przed nimi
ochrony. Dlatego o zbroi Bo¿ej napisa³ aposto³ Pawe³ w liœcie do Efezjan 6, 10-18.
Czy wiesz, co jest t¹ zbroj¹? Poni¿ej znajdziesz rycersk¹ zbrojê z szyfrem.
W puste miejsca wpisz litery wystêpuj¹ce w alfabecie tu¿ przed liter¹ wpisan¹ poni¿ej.
Dziêki temu dowiesz siê, jak powinna wygl¹daæ Bo¿a Zbroja ka¿dego chrzeœcijanina.
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Marcin Luter za jedn¹ z najwa¿niejszych swoich zasad przyj¹³ zasadê Sola scriptura czyli tylko Pismo. Oznacza to, ¿e tylko w Biblii mo¿emy odnaleŸæ prawdê o Bogu.
Biblia daje nam instrukcje, jak postêpowaæ. Rozwi¹¿ poni¿sze zadanie, by zrozumieæ,
na czym polega ta prawda.
Jeœli poprawnie rozwi¹¿esz poni¿sze kody, bêdziesz móg³ odczytaæ
pewn¹ wiadomoœæ. Ka¿dy z tych dziwnych symboli poni¿ej oznacza literê
alfabetu.

U¯YJ SYMBOLI DO ODKODOWANIA ZDANIA.

TU WPISZ ROZWI¥ZANIE (to dopiero pocz¹tek zadania): ..........................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

TERAZ POKONAJ LABIRYNT. Id¹c poprawn¹ drog¹ odnajdziesz
litery, które powiedz¹ ci, co robiæ dalej.

Jeœli post¹pi³eœ wed³ug instrukcji i wybra³eœ pierwsze litery s³ów
z odkodowanego szyfru -
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Kiedy ju¿ z³ama³eœ kod i poprawnie wykona³eœ wszystkie instrukcje, twoim
rozwi¹zaniem jest proste zdanie. Lecz je¿eli nie postêpowa³eœ wed³ug wskazówek,
wszystko pomiesza³eœ! Oto jakie wnioski powinieneœ wyci¹gn¹æ z tego zdania: Jeœli
chcesz byæ chrzeœcijaninem, musisz postêpowaæ wed³ug instrukcji, jakie
daje nam Bóg. Je¿eli nie chcesz mówiæ swoim przyjacio³om o Jezusie, jest tak
z pewnoœci¹ dlatego, ¿e nie masz wiele do powiedzenia poniewa¿ nie postêpowa³eœ
wed³ug Jego zasad. Rób to, co Bóg nakazuje, ¿yj dla Niego, a wtedy na
pewno bêdziesz mia³ wiele wspania³ych rzeczy do przekazania swoim
kolegom!
Jeœli chcesz samemu odkryæ m¹droœæ Bo¿¹ zawart¹ w Biblii, najlepiej skorzystaj z pomocy narzêdzi biblijnych wymienionych poni¿ej. W du¿ym polu w kszta³cie litery B
zapisane s¹ zwroty, które musisz odnaleŸæ i zakreœliæ. Ale uwaga! S³owa
zakrêcaj¹ i wyginaj¹ siê we wszystkich mo¿liwych kierunkach i wbrew pozorom nie jest
to takie proste zadanie!
Pomoce i narzêdzia do studiowania Biblii:
1. £ATWY TEKST BIBLIJNY (Wspó³czesna wersja jêzykowa, proste s³ownictwo)
2. KONKORDACJA BIBLIJNA (Pomaga
w znalezieniu s³ów i zwrotów w Biblii.)
3. BIBLIA Z ODNOŒNIKAMI (Pomaga
w znalezieniu innych wersetów na ten
sam temat, o którym mówi¹ wersety
w³aœnie przez ciebie czytane.)
4. S£OWNIK BIBLIJNY (Wyjaœnia znaczenie s³ów u¿ywanych w Biblii.)
5. PODRÊCZNIK BIBLIJNY (Podaje
skrótowy obraz historii biblijnej.)
6. S£OWNIK JÊZYKA POLSKIEGO
(Podaje definicje s³ów i terminów.)
7. KOLOROWE KREDKI LUB PISAKI
(Do zaznaczania ulubionych wersetów.)
8. KARTKA I O£ÓWEK (Do zapisania
pytañ i komentarzy.)
9. OSOBA •ZRÓD£OWA (Do
odpowiadania na trudne pytania.)
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MOJ¯ESZ I PRZYKAZANIA
Na Górze Synaj Bóg przekaza³ Moj¿eszowi swoje s³owa. By³ to dar
dla ludzi, który mia³ im pomóc ¿yæ w zgodzie i mi³oœci. ZnajdŸ 15
szczegó³ów, którymi ró¿ni¹ siê rysunki.

JAK PEWIEN CH£OPIEC
U¯Y£ CA£EJ ZBROI BO¯EJ
Kuba w³aœnie otrzyma³ swoje kieszonkowe i zaraz pobieg³ do domu Wojtka.
- Czeœæ Wojtek - zawo³a³. - Teraz mam dosyæ pieniêdzy, aby sobie
kupiæ ten nó¿, który widzieliœmy. Pójdziesz ze mn¹ do sklepu?
Obaj ch³opcy pobiegli do sklepu, gdzie przedtem widzieli specjalny nó¿, który
Kuba tak bardzo chcia³ mieæ na obóz. By³a sobota, a obóz mia³ siê rozpocz¹æ
w poniedzia³ek. Móg³ go wiêc mieæ na czas.
Podeszli do lady, gdzie le¿a³ nó¿.
- Jest! - krzykn¹³ Kuba.
Potem zatrzyma³ siê.
- Wojtek, ile kosztowa³ ten nó¿ w zesz³ym tygodniu? - zapyta³.
- Dwadzieœcia dwa z³ote - powiedzia³ Wojtek.
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- Tak, pamiêtam... Ale zobacz, teraz kosztuje dwadzieœcia szeœæ
z³otych.
- S³uchaj Kuba - szepn¹³ Wojtek. - Nikogo tu nie ma. Nikt ciê nie zobaczy. WeŸ go sobie a potem spokojnie wyjdziemy. Nikt siê nigdy nie
dowie.
Kuba rozejrza³ siê woko³o, aby upewniæ siê, ¿e naprawdê s¹ sami. A potem bez
zastanowienia z³apa³ nó¿ i w³o¿y³ go do kieszeni. Obaj ch³opcy wyszli ze sklepu. Poszli
do parku, ale Kuba czu³ siê okropnie.
- Wojtek, nie powinienem by³ tego robiæ - powiedzia³.
- Dlaczego nie? - zapyta³ Wojtek. - Przecie¿ nikt o tym nie wie.
- Bóg wie - odpowiedzia³ Kuba.
Kuba by³ wierz¹cym ch³opcem, a Wojtek nie. Kuba mia³ nadziejê, ¿e i Wojtek
kiedyœ uwierzy... Ale teraz by³ pewny, ¿e wszystko zepsu³. Chrzeœcijanin nie powinien
kraœæ. Jak mia³ teraz byæ dobrym œwiadectwem dla Wojtka?
W nastêpnym tygodniu Kuba nauczy³ siê na obozie, jak osi¹gn¹æ zwyciêstwo nad
pokuszeniem u¿ywaj¹c Bo¿ej zbroi. Jako chrzeœcijanin mia³ "przy³bicê zbawienia",
obietnicê, ¿e Pan Jezus uwolni go od pokuszenia. Zamiast myœleæ muszê mieæ ten
nó¿ i to natychmiast, móg³ pomyœleæ: chcê mieæ ten nó¿ na obóz, ale nie
mam teraz dosyæ pieniêdzy, a wiêc nie mogê go kupiæ. To by³o bardzo
nieuczciwe ukraœæ ten nó¿. By³ to rodzaj k³amstwa, a wiêc Kuba nie w³o¿y³ "pasa
prawdy" ani "pancerza sprawiedliwoœci". Móg³ jednak teraz u¿yæ pasa i pancerza,
gdyby wzi¹³ nó¿, poszed³ do sklepu i przyzna³ siê do tego, co zrobi³. Nawet nie u¿y³
jeszcze tego no¿a.
Kiedy Kuba dowiedzia³ siê, w jaki sposób Pan Jezus pokona³ szatana u¿ywaj¹c
S³owa Bo¿ego czyli "miecza Ducha", zrozumia³, ¿e i on móg³ pokonaæ szatana, gdyby
pamiêta³ o przykazaniu: "Nie kradnij". Gdyby Kuba modli³ siê, to nigdy nie zabra³by
no¿a. Teraz czu³ siê okropnie. Kiedy tylko spojrza³ na nó¿, by³o mu niedobrze. Nie
móg³ byæ dobrym przyk³adem dla Wojtka, kiedy on sam nie by³ w porz¹dku.
Aby osi¹gn¹æ pokój, musia³ uporz¹dkowaæ swoje sprawy w sklepie. A wtedy
Wojtek zobaczy ró¿nicê w ¿yciu Kuby. Dopiero wtedy bêdzie móg³ siê podzieliæ z nim
"dobr¹ nowin¹ o pokoju". To w³aœnie zrobi³, kiedy tylko wróci³ do domu z obozu.
Teraz kiedy przeprosi³ w sklepie i wyzna³ swoje przewinienie, móg³ byæ ca³kowicie
pewny, ¿e Pan Jezus mu przebaczy³ (1 Jan 1,9).
Opowiadanie z zeszytu “Zbroja Bo¿a”
wyd. Centrum Misji i Ewangelizacji, Duszpasterstwo wœród Dzieci, Dziêgielów
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