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Udanych
wakacji!



Wsłuchani w Boże Słowo

Dla ciekawych
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Strzeż moich 
przykazań, 

a będziesz żył, 
strzeż mojego 

wskazania jak swej 
źrenicy!  Prz 7,2

Czy wiesz, ile mrugnięć wykonują twoje powieki? 
Mrugamy średnio 17 razy w ciągu 1 minuty, 14 tysięcy 280 razy 
w ciągu dnia i 5 milionów 200 tysięcy razy w ciągu roku!

Ludzkie oko jest bardzo wrażliwe i stale musi być nawilżane. 
Wykonują to powieki. Mrugając chronimy oko przed utratą 
wilgoci, usuwamy wtedy także zanieczyszczenia. Oko jest tak-
że automatycznie chronione przez powiekę, gdy zbliża się za-
grożenie. Gdy widzisz, że coś zbliża się w stronę twojego oka, 
od razu je zamykasz. W ten sposób chronisz oczy. Źrenice, 
które w oku odbierają obraz, są bardzo cenne. 
To dzięki nim widzimy świat wokół nas.

Tak cenne powinny być dla nas przykazania. Przestrze-
ganie ich powinno być nawykiem – jak mruganie.

To właśnie czyni nasze życie wartościowym.

ganie ich powinno być nawykiem – jak mruganie.

Oto co powinno wejść nam w nawyk:

  szanuję i kocham Boga

   szanuję i kocham moich rodziców

    chodzę do kościoła, na szkółkę niedzielną

     nie przeklinam

      mówię prawdę i jestem uczciwy

       pomagam innym 

źrenice...źrenice...
CZY WIESZ, ŻE

 Kiedy coś wymaga twojego 
skupienia i wzmożonej kon-
centracji, rozszerzają się.

 Są bardzo zwężone, gdy jesteś 
bardzo zmęczony.

 Rozszerzają się, gdy jesteś 
czymś bardzo zainteresowany.

 Bardzo często lekarze przy badaniu sprawdzają reakcję oczu na 
światło. Jeśli oczy reagują prawidłowo, świadczy to o tym, że 
układ nerwowy pracuje tak, jak powinien.

 Gdy coś cię przeraża lub obrzydza, twoje powieki zbliżają się do siebie 
i oczy automatycznie się zwężają, tak jakby chciały ograniczyć możli-
wość oglądania nieprzyjemnych obrazów.

 Oczy pokazują też, gdy coś cię boli – źrenice wtedy rozszerzają się.

Symbol Opatrzności Bożej, wszystkowidzące oko Pana Boga



25 
czerwca 

(sobota) Pamiątka 
Wyznania augsburskiego

W sobotę 25 czerwca przypada kolejna rocznica Wyznania 
augsburskiego. Była to pierwsza księga, która zebrała naukę refor-
matorów, aby przedstawić ją ówczesnej władzy cesarskiej. Inaczej 
mówiąc była to odpowiedź na pytanie: Dlaczego tak wierzymy?

Filip Melanchton, współpra-
cownik Marcina Lutra, podjął 
się tej trudnej pracy i przy apro-
bacie Reformatora spisał naj waż-
  niejsze elementy naszego ewan-
gelickiego wyznania. Dla wielu 
księga może być zawiła i z pew-
nością trudno byłoby ci przez 
nią przebrnąć, dlatego wskażę 
tu najważniejsze fragmenty.

Żaden człowiek swoimi czynami nie może przeprosić za grze-
chy. Tylko dlatego, że Bóg nas bardzo kocha oraz dzięki 
śmierci Jezusa, grzechy mogą być nam wybaczone – jeśli 
szczerze za nie żałujemy. Nadal jednak po zostajemy grzesz ni, dla-
tego każde go dnia potrzebu-
jemy Bożego przebaczenia.

Jeśli kochasz Boga, sta -
rasz się kochać innych i wy-
rażasz to swoimi czynami, 
a pomaga ci w tym Duch 
Święty. Duch Święty trosz-
czy się o Kościół. Stale po-
winno się w nim głosić Sło-
wo Boże – opowiadać Dobrą 
Nowinę o Jezusie.

W Kościele udzielane są sa-
kramenty: Chrzest Święty 
dzieci i Komunia Święta. 

Wiele z tych treści poznaje-
cie na lekcjach religii i na zajęciach szkółki nie-
dzielnej. Dlatego tak ważne jest, aby w nich uczest-
niczyć systematycznie. Dzięki temu można być 
ewangelikiem, który zna naukę swojego Kościoła.

Bóg Ojciec – Stworzyciel Świata;

Jezus Chrystus – nasz Zbawiciel; 

Duch Święty – „Budowniczy”

naszego Kościoła. 

Dzieci w Kościele

Bóg istnieje 

w Trzech Osobach:
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Kiedy twoje książki i zeszyty leżakują na półkach, bywa, że uczniowie 
w Południowej Korei i Chinach chodzą na korepetycje, do szkoły prywat-
nej czy na dodatkowe zajęcia. Czas wakacji to także dla nich czas nauki. 
Ponieważ uczniowie we Włoszech odpoczywają aż 3 miesiące, to często 
w tym okresie wykonują prace domowe – czytają książki z zadanych list 
lektur i rozwiązują ćwiczenia w specjalnie przygotowanych wakacyjnych 
podręcznikach.

Mam nadzieję, że waszym wakacyjnym podręcznikiem będzie 
przede wszystkim Biblia! I wybrana przez każdego i każdą z was cie-
kawa książka. Uczcie się przez doświadczenie i zabawę. Wypo czy wajcie 
– to się wam należy po dziesięciu miesiącach pilnej pracy.   

Udanych wakacji!
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Nie wszędzie wakacje trwają tyle samo co u nas. W Japonii ferie letnie 
są krótkie – trwają 5 tygodni. Nieco dłużej wypoczywają uczniowie 
w Korei – 6 tygodni. W Europie najdłuższą przerwą wakacyjną cieszą się 
młodzi Bułgarzy – jej długość waha się od 13,5 do 16,5 tygodnia. Finowie 
odpoczywają przez 10–11 tygodni. Tyle samo wolnego, co polscy ucznio-
wie, czyli około 9 tygodni, mają nasi sąsiedzi – Czesi i Słowacy. Najkrócej 
latem cieszą się Anglicy, Irlandczycy, Holendrzy i Duńczycy – w ich kra-
jach wakacje trwają 6–6,5 tygodnia.

Dobrej 
zabawy!

W czasie wakacji często wyjeżdżamy. Jedną z ciekawych pamią tek 
mogą być kamyki. Możesz je wykorzystać do stworzenia gry 
w „Kółko i krzyżyk”.

 Musisz zebrać płaskie kamyki, które można położyć 
i nie wywra cają się. Pomaluj je na dwa kolory. Na jednym namaluj 

kółko, 
na drugim 
krzyżyk. 
Przygotuj 
kartkę z wy-
rysowanymi 
liniami i gra 
gotowa.
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MÓJ 
KALENDARZ

Zaznacz w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny, 
wakacyjne Dni Dobrej Nowiny i terminy kolonii i obozów.

4

Dzień
psa

Między-
narodowy 
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przyjaźni
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Święto 
hot doga

Dzień 
lodów

Dzień 
bez 

telefonu 
komórko-

wego

Dzień 
szachów

Dzień rekina
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