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Dzieñ 31 paŸdziernika 1517 r., w którym ksi¹dz Marcin Luter przybi³ do drzwi koœcio³a zamkowego w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom i innym b³êdom w
nauce Koœcio³a, uznajemy za symboliczny pocz¹tek Reformacji. Z tej okazji zapraszamy Was do wspólnej zabawy i przypomnienia sobie niektórych wydarzeñ zwi¹zanych z Reformacj¹.
Czytaj¹c Bibliê m³ody mnich Marcin Luter doszed³ do wniosku, ¿e w wielu miejscach
naucza ona inaczej ni¿ ówczesny koœció³. A skoro Biblia zosta³a napisana przez ludzi natchnionych przez Boga i jest Ÿród³em nauki koœcio³a, w sprawach w¹tpliwych trzeba s³uchaæ
bardziej Biblii ni¿ koœcio³a. W ten sposób zrodzi³a siê najwa¿niejsza zasada Reformacji: sola
scriptura (czytaj: sola skriptura), czyli tylko Pismo.
Ksi¹dz Luter pragn¹³, aby ka¿dy cz³owiek móg³ osobiœcie poznaæ treœæ Biblii. W tym celu
nauczy³ siê najpierw jêzyka greckiego, a nastêpnie przet³umaczy³ (w 1522 r.) Nowy Testament
na jêzyk niemiecki. W 1534 r. ukaza³o siê t³umaczenie z jêzyka hebrajskiego na jêzyk niemiecki Starego Testamentu. Dziêki wynalazkowi druku Biblia dotar³a do wielu domów.
ROZWI¥¯ REBUS, A DOWIESZ SIÊ JAK BRZMIA£A JEDNA Z TEZ MARCINA LUTRA:
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LUTER-QUIZ
1. Marcin Luter urodzi³ siê 10 listopada 1483 r. Dlaczego
nadano mu imiê "Marcin"?
a.
bo jego ojciec mia³ na imiê Marcin, a synowie otrzymywali wówczas takie same imiona, jak ich ojcowie.
b. bo imiê Marcin by³o po prostu modne
c.
bo jego chrzest mia³ miejsce 11 listopada, czyli
w dzieñ Œwiêtego Marcina
2. Marcin musia³ zmieniaæ szko³ê. Z jakiego powodu?
a.
bo wci¹¿ podpowiada³ swoim kolegom
b. bo jego ojciec chcia³, ¿eby chodzi³ do lepszej szko³y w Eisenach
c.
bo nie chcia³ odrabiaæ zadañ domowych z ³aciny
3. Gdy Marcin mia³ 22 lata przerazi³a go burza. Jak¹ obietnicê z³o¿y³ ze strachu
przed piorunami?
a.
¿e zostanie mnichem
b. ¿e zostanie zakonnic¹
c.
¿e zostanie profesorem
4. Jakie prze¿ycie okreœla siê jako "moment narodzin
Reformacji"?
a. prze¿ycie w piwnicy
b. prze¿ycie w wie¿y
c. prze¿ycie w domu
5. Co
a.
b.
c.

spowodowa³o, ¿e Marcin Luter sta³ siê s³awny?
przybicie 95 tez do drzwi koœcio³a zamkowego
¿e zosta³ porwany przez dzikich jeŸdŸców
¿e urz¹dza³ dzikie imprezy w swoim pokoju

6. Kiedy obchodzimy Œwiêto Reformacji?
a. 31 paŸdziernika 1517 r.
b. kiedy mamy ochotê
c. co roku 31 paŸdziernika
7. Na jakim zamku Luter zosta³ ukryty jako rycerz Jörg?
a.
w Eisenach
b. na Wartburgu
c.
na Eisenburgu
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8. Œlub
a.
b.
c.

Marcina Lutra wywo³a³ skandal. Kogo poœlubi³ 13 czerwca 1525 r?
Dodê
Krystynê de Bona
Katarzynê von Bora

9. Marcin Luter zmar³ w wieku 62 lat, policz kiedy to by³o:
a.
1564
b. 1566
c.
1546

Prawid³owe odpowiedzi to:
1. C, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, 6. C, 7. B, 8. C, 9. 1546

SPRÓBUJ POKONAÆ LABIRYNT
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RÓ¯A LUTRA
Ksi¹dz Marcin Luter mia³
pierœcieñ - sygnet z ró¿¹.
Pieczêtowa³ nim wa¿ne
dokumenty i pisma. Z czasem ró¿a ta sta³a siê znakiem ewangelików
na ca³ym œwiecie i zosta³a nazwana herbem
koœcio³a luterañskiego. Na pewno widzieliœcie ten znak ju¿ nieraz. A jeœli nie, to przyjrzyj
mu siê i zobacz, co symbolizuj¹ kolory ró¿y.
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Czarny krzy¿

- wiara w Jezusa

Chrystusa, który za nas umar³.

Czerwone serce - mi³oœæ Boga do
cz³owieka, okazana w Jezusie Chrystusie.

Niebieskie t³o - przysz³a radoœæ w
Bo¿ym Królestwie.

Z³oty pierœcieñ - zbawienie, Bo¿y
dar ¿ycie wiecznego.

A teraz spróbuj pokolorowaæ poni¿sz¹ mandalê prawd³owymi, podanymi powy¿ej
kolorami. Ró¿a Lutra jest tu dodatkowo otoczona rybkami (ryba by³a symbolem pierwszych chrzeœcijan). Rybki mo¿esz pokolorowaæ dowolnym kolorem.
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RY B K A Z K O L O R O W Y C H ¯ Y £ E K
Potrzebne materia³y:
- 2 ¿y³ki kolorowe,
- kó³ko do breloczka,
- zapalniczka;

Sposób wykonania:
¯y³ki nale¿y podzieliæ na po³owê (nie
przecinaæ!). Do pierwszej z ¿y³ek - czerwonej przywi¹zaæ kó³ko od breloczka
(w po³owie d³ugoœci ¿y³ki). Nastêpnie
drug¹ ¿y³kê - niebiesk¹ u³o¿yæ tak, aby miêdzy nimi powsta³
k¹t prosty (rys.1). Pamiêtajmy aby wszystkie cztery ramiona
by³y równej d³ugoœci.
Nastêpnie oba koñce ¿y³ki czerwonej prze³o¿yæ nad ¿y³k¹
niebiesk¹, tak aby powsta³y dwie pêtle (rys.2).
Teraz odpowiednie niebieskie ¿y³ki przeci¹gn¹æ przez czerwone pêtle znajduj¹ce siê po przeciwnej stronie (rys.3).
Wszystkie ¿y³ki mocno œci¹gn¹æ!
Ca³oœæ powtarzaæ. Kiedy z ¿y³ek pozostan¹ tylko oko³o 15 cm
kawa³ki nale¿y ca³oœæ uformowaæ w kszta³t rybki z jedn¹ czêœci¹ ogona (fot.). Przyk³adamy ostatni zrobiony przez nas splot
do powsta³ego wczeœniej fragmentu który bêdzie ogonem,
tak aby po ka¿dej z dwóch stron znalaz³a siê 1 ¿y³ka niebieska i 1 ¿y³ka czerwona. Kontynuujemy plecenie.
Jak ogon rybki bêdzie proporcjonalny do wczeœniejszego
kawa³ka to nale¿y obci¹æ pozosta³e fragmenty ¿y³ki w odleg³oœci 0,5 cm od splotu i nastêpnie przypaliæ je zapalniczk¹
tak by rybka siê nie rozplot³a. Uwaga ¿y³ki s¹ bardzo ³atwo
palne i nale¿y to robiæ bardzo ostro¿nie, najlepiej z pomoc¹
osoby doros³ej!
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BU£ECZKI REFORMACYJNE
SK£ADNIKI:
500g m¹ki
40g dro¿d¿y
30g cukru
250ml mleka
50g mas³a
50g posiekanych migda³ów
100g rodzynek
skórka starta z cytryny
200g ulubionego d¿emu

SPOSÓB PRZYRZ¥DZENIA:
Do garnuszka wlaæ 1/3 letniego mleka, wsypaæ cukier i pokruszone dro¿d¿e, wymieszaæ
i pozo-stawiæ na ok. 10 min. w ciep³ym miejscu do wstêpnego wyroœniêcia.
M¹kê wsypaæ do miski, zrobiæ poœrodku
zag³êbienie, wlaæ dro¿d¿e i wymieszaæ.
Po³¹czyæ z miêkkim mas³em, migda³ami, rodzynkami i skórk¹ cytrynow¹, dodaæ resztê mleka i zagnieœæ ciasto.
Odstawiæ do czasu a¿ ciasto podwoi
swoj¹ objêtoœæ.
Ponownie ugnieœæ, rozwa³kowaæ i wycinaæ kwadraty 12x12cm. Pozaginaæ
rogi, tak aby ich czubki spotka³y siê
poœrodku. Na³o¿yæ na œrodek ³y¿eczkê
d¿emu i jeszcze raz odstawiæ do wyroœniêcia. Piec ok. 20 minut, w nagrzanym piekarniku, w temperaturze ok. 200oC. Gotowe
posypaæ cukrem pudrem.
Przepis pochodzi z:
http://www.chefkoch.de/rezeptanzeige/ID.16831001077626/ID2.56/ Reformationsbroetchen.html

¯YCZYMY SMACZNEGO!
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