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Słowo Boże
w oach dziecka

Cześć! Ale ten as szybko leci. Dopiero 
co był grudzień i święta, potem ferie, a już 
mamy maec. Wiosna! Na wiosnę cała 
pyroda budzi się do życia, cały świat wo-
kół nas się zmienia, odradza – tak mówi 
mama. I ma rację! 

Tyle się zmieniło, mam wam tak wiele 
do opowiedzenia… ale po kolei. Na po-
ątku ferii okazało się, że sąsiedni dom, 
który od dawna stał pusty, nareszcie 
będzie zamieszkany. Będziemy mieli no-
wych sąsiadów. Ciekawe, jacy będą? Czy 
pojawią się w okolicy nowe dzieci? Faj-
nie, gdyby to była dziewynka, najlepiej 
w moim wieku. Chodziłybyśmy razem do 
szkoły, może nawet do jednej klasy, a po 
południu mogłybyśmy razem się bawić. 
Ale byłoby super! 

W waek wracałam z tatą z base-
nu, no bo pecież nie z sanek – śniegu 
jak na lekarstwo, jak to w ferie. Patę, 
u sąsiadów straszny ruch. Acha! Chyba się 
wprowadzają. W domu od razu pobiegłam 
do swojego pokoju, do okna – stąd jest 
najlepszy widok. Wnoszą jakieś meble 
i mnóstwo paek, pauszek. Ale nigdzie 
nie widać dzieciaków, ani jednego. Szkoda, 
myślałam, że będę mieć nową koleżankę, 
no albo chociaż kolegę. Trudno, dalej będę 
sama jak palec w tej okolicy.

Zawiedziona powlokłam się do kuchni. 
Mama wróciła z pracy i woła na obiad. 
Kiedy mnie zobayła, zawołała: 

- Karolinko! Co się stało? Dlaego jesteś 
taka smutna? 

Na te słowa wszedł do kuchni tato 

Niedowiarek jak Tomasz
i oznajmił tajemnio: - Mam dla was nie-
odziankę! – Jak pamiętacie, uwielbiam 
nieodzianki! 

– Tato, tatusiu, co to za nieodzianka? 
Powiedz, zdradź choć troszkę? 

- Ale wtedy to nie będzie nieodzianka! 
– powiedział tata. – Zdradzę tylko ciut, ciut. 
Zaprosiłem na jutejszą kolację naszych 
nowych sąsiadów. Karolinko, jutro wieo-
rem będziesz skakać z radości. Zobaysz.

– Nie wieę! Ale mi nieodzianka! Czu-
jecie, na pewno będą nudy. Pecież tam 
nie ma dzieciaków. Pyjdą dorośli i będą 
znowu prowadzić jakieś poważne rozmo-
wy.

Nieodzianka taty wcale mnie nie 
ucieszyła. Nie wieyłam, że wieorem 
będę taka szęśliwa. Jednak pez cały 
dzień się niecierpliwiłam. Co tato miał na 
myśli? Może to jednak jakaś zupełnie inna 
nieodzianka? W ciągu dnia kilka razy za-
glądałam z mojego okna na dom sąsiadów, 
ale nic ciekawego nie zauważyłam. 

W końcu mama powiedziała: 
-  Karolcia, ty to jesteś jak Tomasz! 
– Mamo, jaki znowu Tomasz? Co ty mó-

wisz?  
- No jak to nie pamiętasz? Tomasz – ueń 

Jezusa. On też był takim niedowiarkiem. 
Zupełnie jak ty teraz. Zamiast chodzić od 
okna do okna, lepiej otwó Nowy Testa-
ment, ten od babci Marysi – i poytaj 
o Tomaszu.

Zrobiłam, jak radziła mama. Zaęłam 
ytać. Uniowie byli bardzo smutni 
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i pestraszeni, bo kilka dni temu Jezus zo-
stał ukyżowany. Umarł. Już Go nie ma 
wśród nich. Co prawda kobiety, które te-
ciego dnia poszły do grobu, by namaścić 
jego ciało, nie znalazły Go tam. Grób był 
pusty! Maria Magdalena mówiła, że Go 
widziała, a nawet z Nim rozmawiała. Ale 
uniowie nie wieyli w to. Zapomnieli, 
że Jezus sam im zapowiedział, że zmar-
twychwstanie. Tego dnia Tomasz poszedł 
odwiedzić swego brata bliźniaka. Pozostali 
uniowie byli razem. Nieodziewanie Je-
zus pojawił się wśród nich. Bardzo cieszyli 
się z tego otkania. Wieorem wrócił To-
masz.

- Tomaszu! Tomaszu! Mamy dla ciebie 
waniałą wiadomość. Odwiedził nas wy-
jątkowy gość. Jezus do nas pyszedł!

- Co wy mówicie? Na pewno chcecie 
mnie tylko pocieszyć.

- Tomaszu, On naprawdę żyje! Zmar-
twychwstał!

- Nie wieę! Uwieę, jeśli Go zobaę 
na własne oy i będę mógł dotknąć Jego 
ran po gwoździach.

Minęło osiem dni. Uniowie znowu byli 
razem. Teraz Tomasz był z nimi. Nagle wśród 
nich pojawił się Jezus. Pozdrowił ich: - Pokój 
wam! – A później zwrócił się do Tomasza:

- Tomaszu, to ja. Dotknij moich ran. Nie 
bądź bez wiary, tylko wie.

Tomasz odpowiedział: - Pan mój i Bóg 
mój!

Jezus ekł: - Że mnie ujałeś, uwie-
yłeś. Błogosławieni, któy nie widzieli, 
a uwieyli.

Mama ma rację, że jestem takim niedo-
wiarkiem. Nie wieyłam, że będę skakać 
z radości. Wieorem pekonałam się, że 
tata mówił prawdę. Wao wieyć rodzi-
com. Na kolację pyszli nasi sąsiedzi. Szko-
da, że wtedy was tu nie było i widzieliście 
mojej zaskoonej miny. Pamiętacie moje-
go pyjaciela, Kajtka? To właśnie on z ro-
dzicami zostali naszymi nowymi sąsiada-
mi. Kiedy tylko minęło moje zaskoenie, 
eywiście skakałam z radości. Wieór 
z nowymi sąsiadami był bardzo udany. 
Mam teraz mojego pyjaciela tak blisko.

Anna Wantulok


