Jedna droga
Labirynt znany jest od czasów starożytnych. Była to budowla odznaczająca się zawiłym układem
wielu pomieszczeń i łączących je krętych korytarzy. Utrudniało to niepowołanym osobom dostęp do usytuowanego zwykle centralnie, strzeżonego grobowca czy skarbca.
Później labirynty robiono w parkach i ogrodach. Współcześnie stosuje się je na polach jako
atrakcję turystyczną. Najbardziej znane labirynty polowe tworzone są z kukurydzy. Jest wystarczająco wysoka, aby ukryć kręte ścieżki. Jeżeli wszystkie ściany labiryntu są ze sobą połączone,
wystarczy cały czas trzymać się wyłącznie lewej lub prawej strony. Wtedy prędzej czy później
wyjdzie się z labiryntu.

1.

Czy lubisz labirynty? Sprawdź, jak dojść do celu.
Ile dróg zaprowadziło cię do celu?
…………………………………….
(zapisz odpowiedź)

2.

Do Boga też prowadzi tylko jedna droga.
Jaka to droga? Dowiesz się z drugiego labiryntu.
Znajdź wyjście z labiryntu. Obwiedź obwódką słowa,
które napotkasz po drodze.

Kto to powiedział?
.........................................
(sprawdź odpowiedź
w Ew. Jana 14:6)

W tym zdaniu Pan
Jezus powiedział,
że jest jedyną, prawdziwą drogą do życia
wiecznego, czyli do
Ojca w niebie.
Nie wszyscy ludzie
to rozumieją i nie
wszyscy w to wierzą.
Człowiek, który nie
uwierzy, nigdy do

Nieba nie pójdzie…

3.

Na koniec masz do pokonania trudny labirynt! Cel wędrówki nazywa się…
NIEBO.

Uwaga!
Dlaczego wybraliśmy trudny labirynt do celu, którym jest NIEBO? Bo wędrówka do
Nieba nie jest łatwa. Wprawdzie Pan Jezus przygotował DROGĘ i wejście do Nieba
jest otwarte dla każdego, kto w Niego wierzy, ale życie wierzącego człowieka nie
zawsze jest łatwe. Pan Jezus powiedział: „Na świecie ucisk mieć będziecie”.
Posłuszeństwo Bogu wymaga od nas często wysiłku, niewygody lub ofiary. Gdy na
przykład kolega namawia cię do złego, a ty nie chcesz tego zrobić, to może się od
ciebie odwrócić. Nie łatwo jest przyznawać się do wiary w Pana Jezusa w szkole
czy w towarzystwie kolegów. Szatan jest naszym prawdziwym i groźnym wrogiem.
Chce ściągnąć nas z drogi za Panem Jezusem.
Pan Jezus dokończył to zdanie o ucisku słowami: „ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat
(szatana)!” (Ew. Jana 16:33). Jeżeli wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje, bądź Mu
zawsze posłuszny, a On w tym ci pomoże i doda sił.

