Biuletyn Wielkanocny ChSM
2020
Drodzy Członkowie i
Sympatycy ChSM, Kochani,
Mam nadzieję, że macie się dobrze i
jesteście zdrowi. Mały niewidzialny
wirus zamknął nas w domach, ale nie
dajemy się. Postanowiliśmy, że
Biuletyn ChSM będzie. Okazuje się, że
w tej tragicznej na całym świecie sytuacji dzieje się wiele dobrych rzeczy. Ludzie
wykazują się ogromną twórczością wymyślając sposoby, żeby uatrakcyjnić
pobyt w domu. Ktoś przebiegł dystans maratonu na swoim mini ogródku, inni
realizują swoje artystyczne pomysły. Tyle pięknych przemyśleń dociera do nas
różnymi drogami. Mam nadzieję, że wiele z tych mądrych myśli zostanie w
ludziach na dłużej i będzie ich, a także nas przemieniać na lepsze. Na ostatnim
wirtualnym spotkaniu naszej wspólnoty Ania wymieniła kilka dobrych rzeczy,
które mogą się dziać na skutek obecnej sytuacji: wszyscy ratują życie, nie
mówimy o eutanazji i aborcji, przyroda rozkwita (bo mniej ją zatruwamy),
możemy okazywać sobie wzajemną pomoc, obywamy się bez wielu rzeczy,
może dzieci zatęsknią, żeby częściej spotykać się w „realu” niż wirtualnie, mamy
więcej czasu na modlitwę i rozważanie Bożego Słowa. Można by tu także dodać
wiele spontanicznych inicjatyw, jak wspieranie szpitali przez domową produkcje
maseczek, przyłbic, organizowanie posiłków dla personelu medycznego itd.
Niestety jest także druga, a właściwie pierwsza strona medalu- cierpienie i
śmierć ludzi, pełna poświęcenia praca personelu medycznego, strach przed
zarażeniem.

Jak możemy na to odpowiedzieć jako chrześcijanie? Tylko zanurzając się w
miłości Boga, przebywając w Jego obecności w modlitwie, rozważając Jego
słowo, próbując zrozumieć, co się dzieje. Pan Jezus przeszedł przez znacznie
większy „kryzys”, biorąc na swoje barki wszystkie nasze grzechy, cały brud tego
świata. Musiał wycierpieć straszne męki, żeby wykonać swoją misję, ale
zwyciężył. Dokonało się! Uczynił to z miłości do nas. On pierwszy nas umiłował.
My przyjmując Jego ofiarę możemy, możemy mieć życie wieczne! Każdy może
to uczynić aktem swojej woli. Dlatego nie straszny nam korona wirus.
Życzę Wam radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, innych niż ze
zwykle, prawdopodobnie w mniejszym gronie. Mam nadzieję, że spotkamy się
wkrótce i będziemy wspominać jak „starzy przyjaciele”, co przeżyliśmy.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie,
Jacek Juszczak, Przewodniczący ChSM

Przesłanie Wielkiej Nocy 2020r., czyli Pamiątki śmierci i zmartwychwstania
naszego Zbawiciela, Króla królów, Pana panów, Świętego Boga, Mesjasza
prawdziwego, Księcia Pokoju, Emmanuela, Boga, który jest z nami.
Przesłanie dla kogo? Szczególnie dla nas, medyków,
którzy w tym bardzo trudnym czasie walczą na pierwszej
linii frontu ze śmiercionośnym wirusem. Wielu z nas naraża
się na chorobę, wielu towarzyszy samotnie umierającym,
wielu walczy ze swoją bezradnością, strachem i
zmęczeniem.
Kto z nas, kilka tygodni temu, potrafiłby sobie wyobrazić
taki scenariusz wydarzeń? To jak film Science fiction. Kilka takich wizji
katastroficznych epidemii już znamy z filmów. Ale to się dzieje teraz i naprawdę!
Pewnie każdy z nas śledzi przebieg epidemii w telewizji czy Internecie. Czytamy
liczne wypowiedzi mądrych osób w SMS-ach, na WhatsAppie czy Facebooku.
Oglądamy wiele śmiesznych filmików opowiadających o naszej sytuacji
zamknięcia w domach i pod reżimem sanitarnym.
Myślę, a właściwie mam nadzieję granicząca z pewnością, że częściej
sięgniemy po Biblię. Szczególnie my, Chrześcijanie, którzy kochamy Słowo Boże.

Ja przynajmniej znajduję w Nim zawsze, a szczególnie teraz, słowa pociechy.
Bardzo cenny dla mnie we wszelkich trudnościach czy doświadczeniach jest
Psalm 91:
„Kto mieszka pod osłoną Najwyższego (…) Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i
od zgubnej zarazy.(…) Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za
dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w
południe.(…) Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego,
albowiem aniołom Swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach
twoich.”
Kiedy w nocy dopada mnie strach, przerażenie, co będzie dalej, kogo z moich
bliskich czy przyjaciół ta zaraza zniszczy, wypowiadam słowa tego Psalmu i
innych np.23 :
„Pan jest Pasterzem moim” i z Izajasza 41,10 :
„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię
cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości Swojej”
i proszę Wszechmocnego Boga o pokój i go otrzymuję. Świat nie będzie po
epidemii taki sam. Może będzie mniej egoizmu, hipokryzji, wiary w to, że
człowiek trzyma wszystko w swoim ręku? Może nastanie czas upamiętania i
odwrócenia się od grzechu? Może ten werset z Dziejów Apostolskich przemówi
do wielu serc?
„Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie
wszystkich ludzi, aby się upamiętali (...)” (Dz.Ap.17,30).
Bóg wzywa nas pod krzyż Swego Syna, byśmy zostawili pod nim wszystkie troski
i ciężary, niepokój i lęk i doznali Jego przebaczającej miłości.
A jednak nastało zmartwychwstanie i
radość w Wielkanocny Poniedziałek,
która wypełni nas pokojem Bożym i
szczęściem. Bo tak nam nasz Zbawiciel
obiecał:
„Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję
wam, nie jak świat daje, Ja wam daję.
Nie się nie trwoży serce wasze i niech
się nie lęka.” (Jan 14,27).
Życzę Wam wszystkim wiary w To, co Jezus obiecał i udanych z Nim relacji
(przeczytajcie Ewangelię Jana od 13 do 16 rozdziału – koniecznie!)
Anna Kolebacz

Drodzy Przyjaciele, Członkowie i
Sympatycy CHSM,
Zostałem zachęcony przez Sekretarza
ChSM do napisania krótkiej refleksji na
temat Nadziei.
Wyznaję, że mam z tym dwa problemy: Po
pierwsze, nie chciałbym stawiać na
pierwszym miejscu tematu zaprzątającego
teraz uwagę wszystkich, po wtóre,
wolałbym nie popełnić plagiatu wykładów, których dzisiaj słuchałem.
Pewnie zgodzimy się z twierdzeniem, że u podstaw życia społecznego leży
zaufanie. Ufamy, że pracodawca wypłaci nam pieniądze, ufamy, że w sklepie
spożywczym kupimy jedzenie, a na stacji benzynowej paliwo. Idąc do lekarza
ufamy, że otrzymamy niezbędną pomoc w naszych problemach zdrowotnych.
I tak dalej...
Dlatego też podstawową istotą grzechu jest podważenie zasady zaufania, a w
konsekwencji destrukcja relacji z Bogiem oraz więzi międzyludzkich. Każdy
grzech niszczy poczucie bezpieczeństwa i uderza zarówno w grzesznika jak i w
jego ofiarę (czasem jest to ten sam człowiek).
Poczucie bezpieczeństwa, poczucie więzi, akceptacji i zaufania jest podstawową
potrzebą człowieka. Człowiek potrzebuje na co dzień potwierdzenia, że
otaczającym światem kierują racjonalne zasady, a ludźmi sprawiedliwe prawo i
moralność. W destrukcyjny sposób wpływają na nas również nieszczęścia,
choroby i kataklizmy. Poukładane plany życiowe rozsypują się jak domek z kart.
Możemy to dostrzec obecnie. Szczególnie uderza to w ludzi pokładających
ufność we własne siły, w mądrość społeczeństwa czy też jakikolwiek system
polityczny. W spotkaniu z kataklizmem czy nieszczęściem wszyscy stajemy w
obliczu niewiadomej przyszłości i zastanawiamy się jak to się skończy. Lęk jest
powszechnym doświadczeniem. Doświadczali go nawet Bohaterowie Wiary –
przykłady możemy znaleźć na stronach Biblii.
Na szczęście Pan Bóg wyposażył człowieka w specjalne błogosławieństwo,
błogosławieństwo potwierdzone milionami świadectw. Tym
błogosławieństwem jest poczucie nadziei - wizja pozytywnego rozwiązania
problemu. Dzięki nadziei człowiek może oczekiwać wyzdrowienia, ratunku i

wybawienia z najtrudniejszej opresji. Nadzieja
dana jest wszystkim ludziom, bez względu na ich
uczynki, poglądy, wierzenia czy zasady moralne.
Człowiek może przeżyć trudny okres właśnie
dzięki nadziei. Kiedy człowiek porzuca nadzieję
zwykle nie jest w stanie sprostać
przeciwnościom. Na szczęście chrześcijanie dzięki
Łasce wyposażeni są na podstawie Wiary w
unikalny rodzaj Nadziei. Nasza Nadzieja jest sam Bóg - Jezus żywy - Bóg z nami,
żywy w Swoim Świętym Słowie, żywy w Swoim Kościele, żywy w Duchu
Świętym, ożywiającym nasze ciała i umysły. O tej nadziei mówili prorocy i
apostołowie:
„Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o
niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludem nadziei”- Jer.
29:11
„Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się
to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp,
za sprawą wiary, do tej Łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się
nadzieją chwały Boga”.- Rzymian 5:1-2
Nie wiem co przyniesie najbliższy czas. Nie wiem jak na tym świecie potoczą się
losy moje i mojej rodziny, ale jestem pewien, że Bóg, któremu oddałem życie,
ma pełną kontrolę nad przyszłością. Wiem, że moja wieczność jest dobrze
zabezpieczona.
Nic tak nie umacnia mojej wiary w bezpieczna przyszłość jak biblijny obraz
Jezusa spoczywającego spokojnie na dnie łodzi w czasie sztormu. Jesteśmy
bezpieczni.
Życzę Radosnego wspominania Pamiątki Zmartwychwstania
Tomasz Waszyrowski

Czyżby pora karcenia?
Przystępując do Wieczerzy Pańskiej przypominamy sobie słowa Pana Jezusa
przekazane przez Pawła nam wszystkim: "Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie
z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, do czasu Jego przyjścia" 1Kor.11.23-32.

Bardzo Panu zależało, abyśmy stale pamiętali o Jego męczeńskiej śmierci na
krzyżu dla naszego zbawienia, o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu i
oczekiwali Jego powrotu po swój kościół.
W czasie oczekiwania mamy jednak uczciwie " przyjrzeć się sobie" czy aby nasz
duchowy stan nie jest czasem " niegodny" tego wspominania i uczestnictwa w
tym Bożym obrzędzie. Ponieważ bywa z tym różnie, padają następnie te słowa
ostrzeżenia: " Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni". A
tak, sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać
potępienia.”/31,32/.
W czasie ostatnich dwóch miesięcy czyjaś potężna ręka zatrzymała szalony pęd
tego świata, zamknęła usta szydercom i pyszałkom, przypomniała o kruchości
życia ludzkiego i zupełnej bezsilności człowieka próbującego podważyć Boże
zasady życia. Siedzimy w domach odcięci od swych dotychczasowych sposobów
funkcjonowania, w tym coraz
bardziej bezbożnym świecie.
Po co? Być może po to, by
opamiętać się i pokutować z życia,
które się Bogu nie podoba.
Następnego skarcenia może już nie
być. Czterej jeźdźcy Apokalipsy
zaczną siodłać swe konie.
Dziękujmy Bogu za to zatrzymanie bezmyślnej karuzeli tego świata, po to , by
się przygotować na Jego przyjście. Bo On wróci, jak obiecał! Tylko, czy znajdzie
wiarę, czyste serca spragnione prawdy o Nim, pełne pokory i cichego oddania?
To już tylko od nas zależy.
Błogosławionego czasu oczekiwania!
Jerzy Czech

Kościół domowy
Jeszcze niedawno czytaliśmy o kościele domowym, który dynamicznie się
rozwija w Chinach, Korei, czy także u nas. Teraz termin ten nabrał nowego

znaczenia. Nasze kościoły, zbory są zamknięte. Nasze nabożeństwa, Msze
Święte odbywają się teraz w naszych domach za pomocą wirtualnych
przekazów. Kościołem stała się rodzina. Wróciliśmy do pierwotnego znaczenia
kościoła. Nie jest to budynek, lecz ludzie,
którzy go tworzą. Jest to jedno ciało, które ma
różne członki, każdy jest niezbędny. Pięknie o
tym pisze św. Paweł w 1 liście do Koryntian
12, 12-31 „wszyscy bowiem w jednym duchu
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno
Ciało”. Jezus powiedział, że” gdzie dwaj lub
trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem
pośród nich” (Mt 18,20). W innym miejscu
czytamy, że jesteśmy ludem kapłańskim,
narodem wybranym- „i uczynił nas rodem
królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego”
(Obj. Św. Jana 1,6). Powinniśmy więc być kapłanami tam gdzie jesteśmy,
świadkami Jezusa. Co by się stało, gdyby nagle zniknęły wszystkie kościoły i
zbory, księża i pastorzy?
Bóg nadal byłby obecny wśród nas (gdzie dwaj lub trzech….), chciałby, żebyśmy
byli jego kapłanami. Dzisiaj funkcję kapłanów spełniają księża i pastorzy, ale my
również mamy swoje posłanie i misję zadaną przez Jezusa- „idźcie na cały świat
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem. A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).
Może właśnie teraz jest czas, żeby spełnić nasz kapłański obowiązek i budować
nasz kościół domowy, modlić się razem z rodziną, rozważać wspólnie Jego
Słowo i wysławiać Jego wspaniałe czyny?
Jacek Juszczak

Świadectwo.
Trudne to dla mnie zadanie, po prostu ja nie umiem się ładnie wypowiadać, ale
piszę .Nikt nie lubi długich wypowiedzi, więc krótko się postaram. Obecnie nie
pracuję (poradnia specjalistyczna jest zamknięta), więc mam czas…

Sytuacja obecna uczy mnie bardzo wiele.
Po pierwsze tego, że Boże plany to nie moje plany: w styczniu postanowiłyśmy z
Martą -córką, która jest w Anglii, że pojedziemy jak co roku czy tam co 2 lata w
Włoskie Dolomity. Będzie cudownie itd. Więc poszukiwałam ofert-sporo czasu
mi to zajęło, bo jakoś nie mogłam znaleźć tej najlepszej. Pomyślałam, że Bóg
chyba nie chce żebyśmy jechały, ale Marta "cisnęła", więc w końcu mam!
Marta mogła jechać między 20.03 a 27.03 - super termin, no i mamy to zaliczka poszła w styczniu, ale w lutym zobaczyłam co się dzieje we Włoszech.
Więc pragnąć zrezygnować z wyjazdu, kontaktuję się z biurem. Okazuje się ,że
jest to już niemożliwe, ale po kilku telefonach okazuje się, że mogą mi
zaoferować voucher ważny rok.
Na szczęście nie wpłaciłam reszty kwoty. Czyli Pan Bóg już dobrze wiedział co i
jak będzie, w końcu jest Wszechwiedzącym Bogiem, a ja niezbyt dokładnie Go
słuchałam.
Po drugie: Pan strzeże ludzi na obczyźnie- Ps.146.9 -Marta miała przylecieć
20.03 do Polski i 2.4 wrócić do Anglii. Wiadomo granice zamknięto - siedzi w
Anglii - ponownie plan nasz nie wypalił.
ŚCIEŻKI MOJE TO NIE ŚCIEŻKI WASZE MÓWI PAN.
Ale ona ma się dobrze, mieszka u chrześcijańskiej rodziny i codziennie wielbią
Pana. Chwała Panu także za Internet.
Po trzecie -„Przyjdźcie do Mnie wszyscy obciążeni i spracowani” - ja zabiegana
od wielu lat od rana do wieczora, plus dyżury - nagle ...bez pracy. A tak czasem
wzdychałam o trochę wolnego - więc mam aż do bólu głowy trzydniowego, jak
to u pracoholika bywa.
Po czwarte:” Zwróć swój wzrok na Jezusa” - serio wzięłam się za czytanie Księgi
Ksiąg. Do tej pory robiłam to niesystematycznie lub bardzo powierzchownie ,
często bez zastanowienia. Obecnie mogę rozważać Boże Słowo, zastanawiać się
nad nim.
Po piąte :”W niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych” - wszystkie obecne kazania,
nauczania, oraz przesłania Słowa Bożego nawołują do oczyszczenia siebie i
Kościoła. Kładę na to nacisk bardzo osobiście, dotyka mnie to.
Pragnę codziennie na nowo weryfikować swoją postawę względem innych i
Boga.
Po szóste : „Bogu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi” - pomimo
moich, przyznaję, okresowych lęków o to co się dalej wydarzy, pragnę Mu
zaufać i wszystko oddać pod Jego panowanie i mieć w pamięci to, iż „Pan zna
nasz dzień narodzin i nasz dzień śmierci. I czy żyjemy czy umieramy Pańscy
jesteśmy”

Po siódme "Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję"-bez
komentarza.
Pragnę dziękować codziennie za wszystkich, którzy stoją obecnie na froncie
walki z pandemią.
Niech Imię Pańskie będzie wywyższone.
Błogosławię w Imieniu Najwyższego Pana Jezusa Chrystusa.
Ania Cięgiel-Tochaczek
( Dziękujemy Aniu za świadectwo)

Wielkanocna radość
Byłem w tym kościele po raz pierwszy. Wiele już o nim słyszałem, ale osobiście
nigdy nie miałem okazji tutaj przyjechać. Wszedłem do środka i rozejrzałem się
po pięknym wnętrzu. Niedawno zapewne było odnawiane i zrobiono to
naprawdę z gustem, pieczołowicie odrestaurowano stare malowidła. Ponieważ
do rozpoczęcia nabożeństwa zostało niewiele czasu, zacząłem szukać wolnego
miejsca w ławce. Ponieważ jednak właśnie były Święta Wielkanocne, prawie
wszystkie miejsca były zajęte. Stałem, więc na środku przejścia i nieśmiało
zerkałem na siedzących w ławce ludzi.
- Czy mógłby się pan troszeczkę przesunąć – zagadnąłem uprzejmie elegancko
ubranego mężczyznę, widząc, że w jednej w ławek jest jeszcze nieco miejsca.
Człowiek ten popatrzył na mnie wprawdzie jak na intruza, ale po chwili wahania
przesunął się na tyle, że mogłem usiąść obok niego.
Zabrzmiało podniosłe preludium organowe, a po chwili zbór zaczął śpiewać
pierwszą pieśń. Niestety, nie miałem śpiewnika, z którego wszyscy śpiewali,
więc próbowałem zerkać do książki mojego sąsiada. Ale on dzielił swój śpiewnik
z siedzącą obok niego kobietą, więc niewiele widziałem. Skoro nie mogłem
śpiewać, zacząłem wsłuchiwać się w słowa pieśni. I odkryłem coś bardzo
dziwnego.
Większość pieśni mówiła o radości, natomiast ludzie, którzy je śpiewali –
patrzyłem na nich dyskretnie, bo trochę niestosownie było rozglądać się
dookoła – byli niesamowicie poważni, a nawet smutni. Nie mogłem zrozumieć –

dlaczego?
Po liturgii wystąpił chór parafialny, a następnie zespół młodzieżowy, który
zachęcał wszystkich, by zaśpiewać kilka pieśni wspólnie. Niestety, niewiele osób
otwierało usta, mimo że słowa były wyświetlane z rzutnika na duży ekran.
Ludzie siedzieli z taką miną, jakby ci młodzi zrobili coś bardzo niewłaściwego. A
oni śpiewali – co przecież się czuło – z całego serca, żywo, radośnie. Dołączałem
się do nich jak umiałem, ale wtedy zobaczyłem wzrok innych osób, które
dziwnie na mnie patrzyły. No, to musielibyście zobaczyć…
Trochę nieswojo się poczułem, ale już zaczynało się kazanie. Wszyscy słuchali w
tak wielkim skupieniu, że nawet, gdy ksiądz powiedział coś wesołego, nikt się
nawet nie uśmiechnął.
- Odczuwamy dziś wszyscy wielką radość – mówił ksiądz – z pamiątki
zmartwychwstania Zbawiciela! Zwycięstwo życia nad śmiercią! Rozejrzałem się
wokoło, ale nie zauważyłem, aby ktoś odczuwał jakąś radość. Gdyby to był
Wielki Piątek, ale dziś jest Niedziela Wielkanocna!!!
Dlaczego – pomyślałem – dlaczego oni się nie cieszą? Nie zrozumieli, co
wydarzyło się w tę Wielką Noc? Prawdę mówiąc miałem ochotę wstać i zapytać
– a raczej zawołać: - Dlaczego jesteście tacy smutni, przecież to najradośniejsze
święto?!
Po nabożeństwie stałem chwilę przed kościołem i przyglądałem się
wychodzącym ludziom. Chciałem jeszcze porozmawiać z księdzem i zapytać go
o kilka spraw, które nie do końca były jasno powiedziane na kazaniu.
Ktoś mnie poinformował, że muszę pójść do kancelarii parafialnej. Nim ją
znalazłem okazało się, że ksiądz już wyjechał na następne nabożeństwo, a
kościelny nie miał wyraźnie ochoty na rozmowę ze mną. Pomyślałem, że w
takim razie porozmawiam z członkami rady parafialnej, ale oni zajęci byli
liczeniem ofiary. Wróciłem zatem przed kościół, licząc na to, że tam może z
kimś uda mi się nawiązać kontakt. Jednak ludzie szybko rozchodzili się do
domów. Tylko kilkoro małych dzieci biegało, trzymając w rękach rysunki.
- Jaki ładny obrazek – zagadnąłem.
- Robiliśmy dzisiaj na szkółce – odrzekł chłopczyk.
- A co jest na tym obrazku? – spytałem.
- Pan Jezus, jak wstał z martwych. I takie prześcieradła, które On z siebie zrzucił.
Widzisz, tutaj? I tu jest kamień, bo On go rozwalił, chociaż tam byli żołnierze.
I to było dzisiaj w nocy! Widzisz? – buzia malca promieniowała radością.

- Widzę – przytaknąłem, choć bez jego objaśnienia trudno byłoby mi się
domyślić, co jest na tym rysunku.
- I o tym słyszałeś na szkółce niedzielnej?
- No, i jeszcze tata mi czytał z takiej Biblii dla dzieci, co ma dużo obrazków.
- To świetnie. A kto to jest? – zapytałem o nagryzmoloną postać na drugim
rysunku, który malec trzymał w rączce.
- To Pan Jezus, jak wstał z grobu – malec powiedział z dumą. Nie poznajesz? –
tu ma takie dziury od gwoździ – pokazał na wielkie czerwone punkty.
- Ale on się śmieje – zauważyłem.
- No bo wygrał z diabłem!
- To o tym też ci tatuś czytał?
- Pewnie.
W tym momencie usłyszeliśmy głos, który wołał: Piotruś, idziemy do domu!
- To ty masz na imię Piotruś? – zapytałem.
- Tak, muszę już iść, do widzenia.
- Do widzenia, Piotrusiu.
Malec odbiegł kilka kroków, ale po chwili wrócił.
- A ty … a pan – jak się nazywa? – spytał.
- Ja? Ja nazywam się Jezus…

za zgodą :Lidia Czyż – „Zwiastun” 2005 rok

Do
zobaczenia –
Barbara Szczuka
Sekretarz ChSM
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