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Dla ciekawych

Wsłuchani w Boże Słowo

Słońcem 
i tarczą 
jest Pan, Bóg.   
                 Ps 84,12

Słońce – ogromna kula na niebie. Jest 
bardzo daleko od Ziemi, ale ma na naszą 

planetę ogromny wpływ. Dzięki słońcu istnie-
je życie. Bóg tak nas stworzył, że potrzebujemy jego pro-
mieni, abyśmy byli zdrowi. Słońce dodaje nam energii, 
wzbudza radość. Rośliny potrzebują jego światła, by się 
rozwijać i rosnąć. Ono ogrzewa naszą planetę – inaczej 
panowałby tutaj wieczny mróz. Życie bez słońca jest po 
prostu niemożliwe. 

Tak samo, według autora psalmu, jest z Bogiem. Nasze 
życie bez Niego jest niemożliwe. Potrzebujemy Bo-

ga codziennie, aby nasze „duchowe życie” nie umarło. 
Pan Bóg jest również nasza tarczą – On nas 

ochrania. Z Nim możemy się czuć bezpiecznie.2

Zanim człowiek zaczął używać młotka, 
najpierw był zwykły kamień, tak zwany pięś-
ciak. Dopiero około 4 tysiące lat p.n.e. w Mezopotamii powstały 
pierwsze kamienne młotki z rękojeścią, do kucia przed miotów z mie-
dzi. Jak wiele wynalazków, powstały z potrzeby. Wykucie miedzianych 
przedmiotów wymagało siły. Uderzanie kamieniem trzymanym 
w dłoni do tego nie wystarczało. Bicie młotkiem było o wiele silniej-
sze. Takie uderzenie może odpowiadać nawet 250 kg wagi – a więc 
o wiele większej niż ciężar dorosłego człowieka, który młotka używa.

Na przestrzeni wieków używano młotów kamiennych, lecz z czasem 
wykonywano je z żelaza. Najstarszy znany młot pochodzi z wyko-
palisk na terenie byłej Czechosłowacji i powstał około 500 lat p.n.e. 
Na podstawie licznych opisów wiadomo, że w starożytnym Rzymie zna no 
10 typów młotów ręcznych o różnych kształtach i przeznaczeniu.

Młotek
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Stuk, stuk, stuk – mło-
tek w rękach Marcina 
Lutra przybija do drzwi 
kościoła w Wittenber-
dze ważne tezy. Jest 
31 października 1517 
roku. Ten odważny 
mło dy człowiek bardzo 
kocha Boga i swój Koś-
ciół. Bardzo chce, aby 
nauka była wierna prze-
kazom Biblii. Nieste ty 
obserwuje wiele nie-
prawidłowości. Dlate-
go pisze 95 tez – zdań, 
w których for mułuje 
swoje obawy i wskazu-
je, co jego zdaniem po-
winno zostać zmienio-
ne i naprawione. 

Drzwi kościoła są jak tablica ogłoszeń. Następnego dnia przy-
będzie tu wielu wiernych, którzy będą mogli przeczytać jego 
tezy. Mnich ma nadzieję, że dojdzie do rozmów, dyskusji i zmian, 
że ludzie zaczną czytać Biblię i poznawać Boga. Tak zaczął się 
okres zwany Reformacją. Dzień 31 października – ten, w któ-
rym młotek Marcina Lutra przybijał tezy, obchodzimy jako nasze 
ewangelickie święto – Pamiątkę Reformacji. 

Do odnowy Kościoła była jeszcze długa droga. Wiele rzeczy 
nie działo się zgodnie z pierwotnym planem i założeniami Mar-
cina Lutra. Nie doszło do zmian, których pragnął w istnie jącym 
Kościele, dlatego z czasem został utworzony Kościół ewan-
gelicki. 4
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W  czasach, gdy 
nie było jesz-

cze Internetu, w czasach, 
gdy nie było jeszcze ra-
dia ani telewizji, w cza-
sach, gdy nie było jesz-
cze gazet… też trzeba by-
ło przekazywać wiado-
mości! Orędzia króla czy 
innych władców odczy-
tywane były na placach 
miasteczek przez wy-
znaczonych heroldów. 
Ważne dyskusje prowa-
dzono na uniwersyte-
tach czy w sejmach. Je-
śli ktoś miał do przeka-

zania ważne infor-
macje – sięgał 
po młotek. 

Śladami ReformacjiŚladami Reformacji

Stuk, stuk, stuk...Stuk,Stuk,
Tak się zaczęła 
       Reformacja
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Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2022/2023

cz. 4Pierwsi uczniowie
Przeczytaj fragment z 1. rozdziału Ewangelii Jana, wersety 35-51.
Mowa w nich o pierwszych uczniach Jezusa. Dopasuj imiona do opisów 
i połącz je.

Oto kilka wypowiedzi bohaterów, którzy pojawili się w tej historii. 
Dopasuj wypowiedź do odpowiedniej osoby i pokoloruj ramkę z jej 
imieniem odpowiednim kolorem.
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pochodził 
z Betsaidy

był wcześniej
uczniem 

Jana Chrzciciela

miał wątpliwości, 
czy z Nazaretu 

może pochodzić, 
ktoś dobry

był bratem 
Andrzeja

Andrzej

Szymon

Filip

Natanael

Rabbi – Nauczycielu 

– gdzie mieszkasz?

Ty będziesz się nazywał Kefas – to znaczy Piotr.

Znaleźliśmy Mesjasza 
– to znaczy Chrystusa.

Znaleźliśmy Tego, o którym 

napisał Mojżesz w Prawie i prorocy, 

Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.

Rabbi, ty jesteś Synem Boga, 

ty jesteś Królem Izraela. Natanael

Jezus

Filip

Andrzej

Uczniowie 

Jana Chrzciciela
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