Słowniczek…
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POZIOMO
1. Archanioł, który objawił Maryi, że zostanie Matką Jezusa, którego nazwą Synem
Najwyższego
2. Hymn uwielbienia Boga wygłoszony przez Maryję (Łk 1,46-55)
3. Miasto Dawidowe, z którego pochodził Józef – Oblubieniec Maryi
4. Krewna, która nawiedziła brzemienna Elżbieta
5. Św. Jan Chrzciciel to ostatni … zapowiadający narodziny Mesjasza
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Hasła ‘Krzyżówki Sanctusa’ nr 3 obejmują tematykę biblijną związaną oczywiście z okresem
Adwentu i Bożego Narodzenia. Każdy, kto posiada Pismo Święte (a wierzymy, że wszyscy
chrześcijanie mają tę najważniejszą Księgę w domu) nie będzie miał najmniejszego problemu z rozwiązaniem krzyżówki. Za tydzień oprócz ostatniego kuponu zostanie dołączony
szablon konkursowy.
Redakcja SANCTUS
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٭Agapa – Etymologicznie słowo, agape
pochodzi z języka greckiego ἀγάπη (agape),
co w dosłownym tłumaczeniu na język polski
oznacza miłość. W ujęciu chrześcijańskim
agape rozumiana jest jako szczególny rodzaj
bezwarunkowej miłości Boga do człowieka.
Taka miłość jest zdolna do samo poświęcenia
Boga w celu odkupienia grzechów człowieka
i wyzwolenia go z mocy szatana. Taka miłość
została zrealizowana w życiu przez Jezusa,
który „umiłowawszy swoich, którzy byli na
świecie do końca ich umiłował”. Wcześni
chrześcijanie uważali, że wobec siebie także
powinni okazywać agape, zgodnie z nakazem
Chrystusa. Pisarze wczesnochrześcijańscy
podkreślali odmienność agape jako miłości
braterskiej i siostrzanej od miłości seksualnej
(eros). W początkach chrześcijaństwa agapa
była wspólną ucztą o charakterze religijnym.
Celem agap było podkreślenie jedności
wyznawców i podtrzymywanie ich trwania
w wierze. W dzisiejszych czasach agapy
rozpowszechnione są wśród różnego rodzaju
wspólnot chrześcijańskich, np. w kościołach ewangelikalnych. W Kościele katolickim agapy
mają miejsce na Drodze Neokatechumenalnej oraz w Ruchu Światło-Życie. W Ruchu Światło
– Życie, agapa jest ostatnim posiłkiem w piętnastym dniu rekolekcji.
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PIONOWO
6. Ojciec Jana Chrzciciela
7. Król Judei za czasów, którego narodził się Jezus
8. Chwała na wysokości Bogu – „Gloria in …”
9. Cezar, który zarządził spis ludności z powodu, którego wyruszyli w podróż Józef
z Maryją

