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Słowo Boże
w oczach dziecka

Boży dar
- Karolina, chodź już, bo się spóźnimy.
- Kajtek, już idę. Ale czemu ty się dziś tak spie-
szysz. Nabożeństwo jest przecież jak zwykle  
o 10:00.
- Zapomniałaś? Mamy dzisiaj przyjść wcześniej.
- Wcześniej, ale po co? Nic nie rozumiem. 
- No chodź, nie marudź, powiem ci po drodze.
- O, a co masz w tym koszyku?
- Jak to co? Warzywa, owoce, nawet kłosy zboża. 
- Teraz rozumiem. Dziś jest Święto Żniw!

W czasie nabożeństwa dzieci przyniosły na 
ołtarz warzywa, owoce, snopki zboża, chleb, 
upieczony z tegorocznej mąki i całe kosze z mnó-
stwem małych chlebków. Wszyscy przyszli dziś, 
żeby podziękować za te Boże dary. Po nabożeń-
stwie każdy otrzymał mały chlebek. 
- Fajnie, że dostaliśmy te małe chlebki z tegorocz-
nej mąki. Trochę szkoda, że nie było też ryby…
- A co? Tak lubisz rybki?
- Lubię, ale to zupełnie nie o to chodzi. Gdyby-
śmy dostali chlebek i rybkę, byłoby tak, jak wte-
dy…
- Kiedy? Teraz ja nic z tego nie rozumiem.
- Nie pamiętasz, jak czytaliśmy w Ewangelii  
o pewnym spotkaniu z Jezusem? Tego dnia wo-
kół Jezusa zebrało się mnóstwo ludzi, cały tłum. 
Podobno było tam 5 000 mężczyzn, a do tego 
jeszcze kobiety i dzieci. Wszyscy usiedli na wiel-
kiej łące i słuchali, jak Jezus nauczał. Byli tak 
zasłuchani, że nawet nie czuli, jak szybko minę-
ło kilka godzin. Powoli nadchodził już wieczór,  
a oni przez cały dzień nic nie jedli.
- Gdybym ja przez cały dzień nic nie jadł, to bur-
czało by mi w brzuchu tak głośno, że słychać by 
to było na drugim końcu miasta.
- Oni też byli już głodni. Jeden z uczniów pod-
szedł do Jezusa i powiedział, żeby odesłał tych 
ludzi do miasta, by mogli kupić sobie coś do je-
dzenia. Jednak usłyszał: Wy im dajcie jeść.
- I oni mieli tyle jedzenia? Przecież tam było 
dziesięć razy więcej ludzi, niż uczniów w naszej 
szkole.

- No właśnie nie mieli. Znalazł się chłopak, który 
miał ze sobą 5 chlebów i 2 ryby.
- Karolina, nawet mnie nie rozśmieszaj. To mia-
ło wystarczyć dla wszystkich? Wiesz, jak musieli 
być głodni.
- Wyobrażam sobie. Pewnie się zdziwisz, ale wy-
starczyło!
- Nie bajeruj. To niemożliwe!
- Tylko posłuchaj, co się dalej działo. Przyprowa-
dzono tego chłopca do Jezusa. Wtedy Jezus kazał, 
by ludzie usiedli w grupach po 50 osób. Wziął 
te chleby i ryby, pobłogosławił je. A później dał 
uczniom, żeby podzielili dla wszystkich. Jezus cu-
downie rozmnożył chleby i ryby, tak że starczyło 
dla wszystkich. Nikt nie był już głodny.
- Starczyło dla wszystkich?
- Tak. Nawet zostało jeszcze wiele okruchów. Gdy 
uczniowie je pozbierali, zapełnili nimi 12 koszy. 
- To niesamowite! Dla Jezusa rzeczywiście nie ma 
rzeczy niemożliwych!
- Myślę sobie, że On chce nas nauczyć, żebyśmy 
się dzielili z innymi tym, co mamy. Wiesz, w na-
szej klasie jest taki Karolek. Nigdy nie przynosi 
drugiego śniadania. Gdy wczoraj zaproponowa-
łam mu kanapkę, nie chciał wziąć. Ale widzia-
łam, że chyba jest głodny. Zostawiłam tę ka-
napkę na jego stoliku. A później zobaczyłam, że 
spałaszował ją ze smakiem. I od razu humor mu 
się poprawił.
- A wiesz, że niektórzy ludzie wyrzucają chleb do 
kosza. Przecież jak nie chcą, to mogą dać innym. 
Mama mówiła ostatnio, że jest dużo głodnych 
ludzi na świecie.
- Moja Babcia opowiadała mi kiedyś, że daw-
niej, gdy jej mama upiekła chleb, to najpierw no-
żem robiło się na nim znak krzyża, a dopiero po-
tem można było go pokroić. A jak kromka spadła 
na podłogę, to trzeba było podnieść i pocałować. 
Dawniej chleb bardzo szanowali. Wiedzieli, że to 
jest Boży dar.
- Szkoda, że teraz tak nie jest.
- Ale możemy się postarać, żeby znowu tak było. 
- Na pewno się postaramy!
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