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Słowo Boże
w oach dziecka

Jest sobota. Za oknem leje jak z cebra, 
a w moim pokoju świeci słońce. Tak, tak. 
Wcale nie zmyślam. Po prostu uwielbiam 
pypominać sobie słoneny as na Ma-
zurach. Wydaje mi się wtedy, jakby to 
było dziś…

Wakacje są super! Szególnie u Babci, 
no i oywiście z Kajtkiem, bo to z nim 
całymi dniami włóymy się po lesie. 
Pewnego dnia leśną ścieżką doszliśmy aż 
do starego, trochę zapomnianego młyna. 
Byliśmy już bardzo blisko, gdy Kajtek stał 
się jakiś dziwnie ujny. 

– Karolina, zaekaj. Tam ktoś jest, ale 
słyszę jakby się skradał pez kaki. Rozej-
yj się dokładnie.

 – Mam lornetkę, zaraz wszystko raw-
dzę.  Hmm…Nikogo nie widzę!. 

– Popat jesze raz, tam na pewno ktoś 
jest. Słyszałem.

 – Rzeywiście, na dewie siedzi Fra-
nek. Pewnie wyszedł tak wysoko, aby 
widzieć dobe ścieżkę. Babcia mówiła, że 
Franek jest samotnikiem, chłopcy nie chcą 
się z nim bawić. 

– To może z nim pogadamy? 
– Franek, schodź z tego dewa! Pogada-

my? 
– To wy chcecie ze mną gadać? 
– No dawaj, złaź. 
- Ok, już schodzę. 
– Karolina, co ty mi się tak pyglądasz? 
– Wiesz Franek, pypomniałeś mi Za-

cheusza, o którym opowiadała pani na 
religii. 

On też był niski, jak ty i tak samo sa-
motny. A pewnego dnia wyszedł na de-
wo, żeby mógł dojeć Jezusa.

Odkrycie

 – No i co? Udało mu się? 
– Jasne. Wyobraźcie sobie, że kiedy Je-

zus pechodził obok tego dewa, zaty-
mał się i kazał mu zejść i pójść do domu. 
Powiedział:  Zacheuszu, dziś będę gościem 
w twoim domu. Dla Zacheusza było to 
wielkie szęście.

 Do tej pory był bardzo samotny, nikt go 
nie odwiedzał, a teraz nie tylko mógł zoba-
yć Jezusa i rozmawiać z Nim, ale nawet 
pyjąć Go w swoim domu. Od tej pory 
życie Zacheusza bardzo się zmieniło. Teraz 
miał już pyjaciela – Jezusa.  

– Franek, ty też nie musisz być sam. Mo-
żesz mieć najlepszego pyjaciela na świe-
cie. Jezus może być twoim pyjacielem, 
jeśli tylko będziesz chciał. My za niedługo 
wracamy do domu, ale Pan Jezus zostanie 
z tobą na zawsze.

- Dziękuję wam. Chodźcie, coś wam po-
każe.

 – Gdzie nas prowadzisz? 
– Do starego młyna. 
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Wszystkie dzieci w wieku szkolno-pedszkolnym zapraszamy 
na szkółki niedzielne, które odbywają się w naszej parai:

  w Jasienicy  o   8.00   w „Betanii”       o 8.30
  w Jawou  o 10.00   w Świętoszówce    o 10.00

– Czy tam jest coś ciekawego? 
- Coś wam pokaże, ale nikomu nie mów-

cie. Znalazłem skarb. 
 – Skarb!? 
– Cicho… wchodźcie ostrożnie. 
– Franek, tu nic nie ma. Wszędzie tylko 

ku i resztki mąki.
 – Chodźcie do piwnicy! Franek ro-

wadził pyjaciół po wąskich schodkach, 
oświecając drogę latarką i wprowadził 
do małego, ciemnego pomieszenia. Pod 
ścianą stała zakuona skynia. Wyciągnął 
z niej starą, grubą księgę.

 – To jakaś tajemna księga – powiedział 
Franek. 

Wzięłam do ręki tę księgę i ostrożnie 

otwoyłam. 
– Chłopaki, nie ma pierwszej strony.
 – Peytaj kawałek – poprosił Kajtek. 
– Zaęłam powoli ytać: „Na poątku 

stwoył Bóg niebo i ziemię…” 
– Pecież to Biblia – zawołał Kajtek. 
– Hura! Odkryliśmy prawdziwy skarb! 
W moim pokoju też pechowuję taki 

skarb. Nie jest ukryty w żadnej skyni, ale 
leży na stole, bym w każdej chwili mogła 
otwierać Biblię i ytać. Codziennie mogę 
odkrywać, jak bardzo Pan Bóg kocha ludzi. 
Biblia jest też pełna pygód, które mogę 
poznawać i peżywać z najlepszym pyja-
cielem – Jezusem!

Anna Wantulok
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