
Wstąp do bram serca mego, 
o Duchu zagość w nim. 
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Wsłuchani w Boże Słowo

Dla ciekawych

Wzajemna 
pomoc

Po tym poznajemy, 

         że w nim mieszkamy, 

a On w nas, że z Ducha 

swojego nam udzielił.   1 J 4,13

2

Odchodząc do nieba Jezus dał 
uczniom obietnicę. Wiedział, że 
nadal potrzebować będą Jego 

wsparcia. Bez Bożej pomocy człowiek nie potrafi wiele zdziałać. 
Od uczniów oczekiwał „wielkich rzeczy”. Mieli dalej szerzyć na-

ukę i dzieło swego Nauczyciela głosząc Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Ciągle, tak jak Jezus, napotykali przeciwników. Na każdym kroku 
czekać ich mogło niebezpieczeństwo, a nawet śmierć. Działanie 
w takich warunkach wymagało wielkiej odwagi. Jezus wiedział to 
doskonale, dlatego obiecał, że ześle na ziemię Ducha Świętego. 

Przez dziesięć dni uczniowie nie ujawniają się. Gromadzą się ra-
zem w Jerozolimie w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy. Przycho-
dzi święto Pięćdziesiątnicy i wydarza się cud. Nagle uczniowie wy-
chodzą na ulicę i każdy mówi w zupełnie obcym języku! Przybyli 
do miasta cudzoziemcy mogą zrozumieć Dobrą Nowinę. Duch 
Święty zaczyna działać poprzez uczniów i z odwagą opowiadają 
o Jezusie. Taka jest Jego moc – odwaga i chęć do głoszenia Ewan-

gelii. Podobnie i dziś każdy, kto opowiada o Jezusie, jest wspiera-
ny mocą Ducha Świętego. On udziela się każdemu wierzącemu.
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Od wielu już lat obchodzone jest w Pol-
sce Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa. W tym roku przypada ono 16 czerw-
ca. Skąd się wzięło?

Król Szwecji Gustaw Adolf chciał wes-
przeć swoich współwyznawców, ewange-
lików, w walce. Na jego pamiątkę w miej-
scu, gdzie zginął, 200 lat później posta-
wiono pomnik. Okazało się, że pieniądze, 
które zebrano na ten cel, nie zostały wy-
dane w całości. Postanowiono, że zosta-
ną przekazane mniejszym, biedniejszym 
parafiom. Tak zrodził się pomysł powoła-
nia funduszu pomocowego.

Co roku, także w Polsce, zbierane są na 
ten cel ofiary. Każdy ewangelik może w ten 
sposób wesprzeć potrzebujące parafie. 
Wiele z ewangelickich kościołów wyma-
ga remontu, kosztownych napraw. Człon-
kowie parafii nie zawsze potrafią sami 
opłacić rachunki. Dlatego fundusz dzieli 
zebrane środki między parafie. W ten sposób wy-
rażamy swoje przywiązanie do Kościoła i wzajem-
ną troskę. Zbiórka w naszych parafiach prowa-
dzona jest od Wielkanocy do Zielonych Świąt. 

Rypin

Szczecin

Lubań

33

Między innymi te kościoły zostały 

wyremontowane dzięki Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa.
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tra, który tak je zakończył: „Niechże tedy wie z pewnością cały 
dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, 
którego wy ukrzyżowaliście”.  Słuchacze byli przerażeni: – Bóg 
wysłał nam Zbawiciela, a myśmy Go odrzucili! Co mamy robić?

Po zburzeniu świątyni w święto Szawuot  przypo-
minano sobie o wielkim darze Boga dla Ludu Wybra-
nego – Torze, czyli Słowie Bożym. My znamy Torę 
pod nazwą Pięcioksięgu – są to Księgi Mojżeszowe 
od 1 do 5, zamieszczone na początku Starego Testa-
mentu. Ważnym fragmentem są zamieszczone w To-
rze przykazania – stanowią „dokument” przymierza, 
które Bóg zawarł z ludźmi. 

Boże przykazania są także dla nas wielkim da-
rem. Podobnie jak zesłany Duch Święty, który 
działa wśród nas, chrześcijan, już dwa tysiące lat.

–– ––   ––   –– ––   ––   –– ––   ––   ––   ––   ––        się i niechaj się każdy z was 

da  –– ––   ––   –– ––   ––   –– ––    w imię  –– ––   ––   –– ––   ––   Chrystusa 

na odpuszczenie  –– ––   ––   –– ––   ––   –– ––    waszych, 

a otrzymacie dar  ––   ––   –– ––    ––      Świętego.

4
5

Oto odpowiedź Piotra. Uzupełnij ją wpisując brakujące 
słowa do tekstu według podanego kodu.

 grzechów      ª Jezusa         Ducha 
 Upamiętajcie       ochrzcić
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Wielu słuchaczy nawróciło się. Oblicz, jaka to liczba.                       

1000 + 1000 + 1000 =    ––      ––       ––  ––

Pięćdziesiątnica
W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich możemy przeczytać:
„A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spo-

śród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; gdy więc powstał 
ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał 
ich mówiących w swoim języku”.

Jerozolima była dla Żydów bardzo ważna ze względu na świą-
tynię. Każdy miał obowiązek pielgrzymowania do świętego 
miejsca. Jednym z dni, na które do Jerozolimy pielgrzymowały 
tłumy, było święto Pięćdziesiątnicy zwane Szawuot. Pielgrzymi 
przybywali do Jerozolimy, aby w świątyni złożyć ofiary z pierw-
szych płodów ziemi, takich jak jabłka, granaty, oliwki, oraz z bo-
chenków chleba upieczonych z nowej mąki. Pielgrzymki te były 
uroczyste, owoce niesiono na  
drogich naczyniach, a pocho-
dowi towarzyszyli fleciści 
i śpiewacy. Jerozolima witała 
ich gorąco – dary przekazy-
wano lewitom i kapłanom, 
którzy składali je w imieniu 
ludu, a potem biedni i bogaci 
wspólnie zasiadali do rado-
snej uczty. Tego dnia nikt nie 
pracował.

Zaciekawiony tłum słuchał 
wtedy kazania apostoła Pio-
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Zrób to samsam
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SYMBOL 
       DUCHA 
   ŚWIĘTEGO
Gdy uczniowie otrzymali Ducha Świętego, pojawił 
się nad ich głowami płomień ognia. Jest on od 
tej pory jednym z Jego symboli. Proponuję wam 
jednak zrobienie innego znaku Bożego Ducha 
– gołębicy. Ukazała się ona nad głową Jezusa 
podczas chrztu Syna Bożego w Jordanie.

Potrzebna 
będzie kartka 

w kształcie 
kwadratu. 

Wielkość jest 
dowolna, im większa 

kartka, tym 
większy gołąb.

1

2

Złóż kartkę na pół 
łącząc dwa 

przeciwległe rogi.

Otwórz kartkę i odegnij w dół jeden z rogów.

Odwróć kartkę i tak samo złóż drugi róg.

Chwytamy ten sam róg i wywijamy 
w drugą stronę.

Całość składamy na pół łącząc 
dwa pozostałe wierzchołki.
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Łapiemy za poprzedni róg i wywijamy 
w drugą stronę tworząc skrzydło ptaka. 
Podobnie robimy drugie skrzydło.

8

7

Dorysuj oczy, 
zaznacz pióra 
i gołąbek 
gotowy.

Dziób robimy zaginając 
jeden z pozostałych rogów 
w obie strony i wpychając 
do środka według 
zaznaczonych linii.



Czerwiec 2022
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niedziela
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MÓJ 
KALENDARZ

Dzień 
Dziecka

Zaznacz w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny, 
wakacyjne Dni Dobrej Nowiny i wyjazdy na kolonie i obozy.
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Zakończe-
nie roku 

szkolnego

Dzień 
Ojca

Święto 
Muzyki

Dzień 

Krwiodawstw
a

1. Dzień 
Świąt 

Zesłania 
Ducha 

Świętego

2. Dzień 
Świąt 

Zesłania 
Ducha 

Świętego


