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nr 1/2018Kłamstwo ma krótkie nogi

— Spakowałeś się do szkoły? — mama zapytała Filipa.
— Oczywiście mamusiu! — odpowiedział Filip.
—  Na pewno masz wszystko? — mama znając roztargnienie Filipa nie była do tego przekonana. 
Strój do ćwiczeń też?
— Tak — przed chwilą pakowałem.
Następnego dnia…
— Tatusiu, jesteś jeszcze w domu? — Filip dzwoni do taty w czasie przerwy między lekcjami.
— Niestety, jestem już w drodze do pracy. Czego zapomniałeś?
— Stroju do ćwiczeń.
— Wieczorem powiedziałeś mamie, że spakowałeś.
— No tak, bo nie chciałem przerywać oglądania programu w telewizji i dlatego tak powiedziałem. 
A później zapomniałem.
— Czyli skłamałeś!
— No tak, ale…
— Nie ma żadnego „ale”. Skłamałeś i teraz poniesiesz konsekwencje swojego kłamstwa i lenistwa. 
Będziesz musiał siedzieć przez 2 godziny na ławce i patrzeć jak inni ćwiczą.
Minęło kilka dni.
— Filip! Czy odrobiłeś zadania domowe?
— Nic dziś nie dostaliśmy.
— Jesteś pewny?
— Tak. Przed chwilą sprawdzałem.
— W takim razie skoro masz więcej czasu posprzątaj klatkę chomika.
— Już posprzątałem!
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 — To świetnie!
Następnego dnia…
—  Dlaczego znów mnie okłamałeś? — mama nie kryła zdenerwowania na Filipa.
— Ja Cię nie okłamałem! — oburzył się Filip.
— Powiedziałeś mi wczoraj, że nie miałeś żadnego zadania a dziś dostałeś jedynkę za 
brak zadania z polskiego. I nie posprzątałeś chomikowi!
 — Bo to zadanie było dziwne i nie chciało mi się go robić. A poza tym nauczycielka nie 
zawsze sprawdza zadania i myślałem, że znowu się uda.
— Znowu? To znaczy, że nie pierwszy raz mnie okłamałeś?
 — Nie okłamałem tylko zapomniałem a to przecież różnica — Filip próbował się bronić.
— Dla mnie to kłamstwo a nie roztargnienie. A dlaczego nie powiedziałeś prawdy o nie 
posprzątanej klatce chomika?
— Bo chciałem obejrzeć film w telewizji a Ty kazałabyś mi sprzątać.
 — Zawiodłam się na Tobie! Kolejny raz przyłapałam Cię na kłamstwie! Nie rozumiesz, 
że „kłamstwo ma krótkie nogi”?
— A co to znaczy?
— Że prędzej czy później wszystko wychodzi na jaw. Niezależnie jak bardzo chcesz to 
ukryć.
— Ale ja nie kłamię! — w oczach Filipa, jak na zawołanie, pojawiły się łzy.
— Teraz też nie? 
Filip bez słowa poszedł do swojego pokoju…
Minęło kilka tygodni. Filip, pomimo starań, czasem jeszcze mijał się z prawdą. Pewno 
dnia mama wróciła do domu smutna i zdenerwowana.
— Dzwoniła do mnie mama Twojego kolegi — powiedziała ze smutkiem w głosie do Filipa. 
Powiedziała, że uderzyłeś Tomka.
— Ale ja tego nie zrobiłem! — zapewnił Filip.
— Nie było żadnych świadków tego zdarzenia. Więc trudno to będzie rozstrzygnąć. 
— Ale ja naprawdę go nie uderzyłem! — Filip zaczął szlochać.
— Gdybyś zawsze mówił prawdę mogłabym powiedzieć mamie Tomka, że Ci wierzę,  
bo nigdy wcześniej mnie nie okłamałeś. A teraz, co mam jej powiedzieć? Mam kłamać  
w twojej obronie?
— Ale uwierz mi! Teraz mówię prawdę!
—  Przykro mi, ale sama już nie wiem czy można Ci zaufać. 
Filip nic nie odpowiedział.
— Dostałeś nauczkę. Teraz już będziesz wiedział, że każde Twoje działanie ma swoje 
konsekwencje. Pamiętaj, że nawet jeśli zdarzy Ci się oszukać rodziców, brata czy inne 
osoby i nikt się nie zorientuje to Pan Bóg to wszystko widzi. A Jego nie da się oszukać! 
Rozumiesz?
Filip stał ze spuszczoną głową.
— Już nigdy nie będę kłamał! — zapewnił.
— Chciałabym w to wierzyć — odpowiedziała cichutko mama.
— Przepraszam za wszystkie moje kłamstwa. Już wiem, że zrobiłem źle. I źle się czuje 
z tym, że Tomek mnie oskarżył o coś, czego nie zrobiłem.
— Może Ty też kiedyś zachowałeś się w podobny sposób? Może przez Ciebie też ktoś źle 
się poczuł? Nie ma żadnej osoby, którą powinienieś przeprosić?
Filip milczał przez chwilę. A poźniej powiedział.
— Chyba jednak jest. Załatwię to jutro w szkole. A teraz pójdę przeprosić Pana Boga… 
Filip przytulił się do mamy i poszedł do swojego pokoju.
A Wy zawsze mówicie prawdę?

Poznaj historie 
dzieci z innych 
krajów

Natalie z Austrii

Nazywam się Natalie Miksa, mam 7 lat i mieszkam w Wiedniu. Od września 
chodzę do drugiej klasy Volksschule, a dokładniej do 2c. Dodatkowo w każdą 
sobotę jeździmy razem z mamą lub tatą do polskiej szkoły w Wiedniu. Chodzę 
tam do 2a �. Czasami trochę trudno jest 6 dni w tygodniu być w szkole, ale mi 
sprawia dużo radości uczenie się nowych rzeczy. Nieraz troszkę mi się myli, 
jakie literki w której szkole mam pisać, bo wyglądają one trochę inaczej. 
W niedzielę jesteśmy zawsze razem na zebraniu. Za każdym razem jest ono  
u kogoś innego w domu.  Najważniejsze dla mnie jest to, że na początku ze-
brania jest szkółka, na której razem z Natanem i Kacprem uczę się o Panu 
Bogu. Często rozwiązujemy łamigłówki biblijne, malujemy obrazki, a czasami 
sklejamy i wycinamy. Na koniec zebrania pokazujemy wszystkim ciociom i wuj-
kom to, co zrobiliśmy w trakcie tych dwóch godzin i opowiadamy o tym, czego 

się nauczyliśmy. 
Kiedy nie muszę być w szkole  
i mam trochę więcej wolnego 
czasu, uwielbiam grać w gry plan-
szowe. Mam ich tyle w domu, że 
aż sama nie wiem ile. A na do-
datek w Wiedniu jest coś, jakby 
biblioteka z grami do wypożycze-
nia. W ten sposób mogę wypró-
bować tyle gier, na ile mam siły 
(oraz na ile rodzicom wystarczy 
cierpliwości).  

Natalka Miksa

W1_2018.indd   2 04.03.2018   19:58:32



6 3

Gdy zdarzy Ci się zgrzeszyć
Jeżeli teraz przychodzi Ci do głowy grzech, który popełniłeś i jest Ci przykro, tak jak Dawi-
dowi, napisz go na kartce papieru.  Podziękuj Bogu za Jezusa, który umarł za Twój grzech  
i poproś o przebaczenie. Następnie porwij tę kartkę na strzępy i wyrzuć do kosza na śmieci. 
To, co ty zrobiłeś z kartką, Bóg uczynił z twoim grzechem – przebaczył, wymazał, 

zapomniał i już nigdy go nie wspomni.     
Dowiesz się kiedy, Pan Bóg odpuści Ci twoje winy, jeżeli wpiszesz w puste kratki odpowiednie 
litery.

Numer Litera Numer Litera Numer Litera
1 = W 9 = B 17 = I
2 = E 10 = Ś 18 = U
3 = L 11 = M 19 = H
4 = Z 12 = O 20 = P
5 = J 13 = G 21 = Ó
6 = D 14 = S 22 = R
7 = A 15 = C
8 = N 16 = Y
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Gdy zdarzy Ci się zgrzeszyć

Pani przyniosła na lekcję torbę z czekoladowymi cukierkami, które wysypała na tacę. Wy-
chodząc z sali poprosiła dzieci, aby nie wstawały z ławek i uważnie rozwiązywały zadania, 
a dopiero kiedy wróci będą mogły się poczęstować.  Mateusz zerkał na kolorowe papierki 
połyskujące w słońcu i miał ogromna ochotę, żeby poczęstować się smakołykiem. Poja-
wiła się POKUSA. Pomyślał: „Przecież Pani nic nie zauważy, gdy wezmę tylko jedne-
go.” Wstał z ławki i udając, że idzie zmazać tablicę sięgnął po jednego cukierka. Popełnił 
GRZECH, ponieważ sprzeciwił się nauczycielce. Pamiętaj, że grzech to jest sprzeci-
wienie się woli Boga, ale także nieprzestrzeganie ustalonych zasad.

Pewnie znasz ze swojego życia mnóstwo podobnych historii. W liście do Rzymian 3:23 jest 
napisane, że wszyscy ludzie, żyjący na ziemi, grzeszą. Grzech jest jak robak, który dostał 
się do jabłka. Niszczy je od środka i jeżeli go stamtąd nie usuniesz, zniszczy cały owoc. 

WYZNANIE GRZECHU

to przyznanie się do 

popełnionego zła 
i żal z tego 
powodu.

PRZEBACZENIE
to zaprzestanie gnie-wu, darowanie win, zapomnienie o dozna-nym złu.

GRZECH

to nieposłuszeń-

stwo Bogu, zły 

czyn.

POKUSA

to chęć na coś zaka-
zanego, złego lub to, 
co kusi do złego.

Zmiłuj się nade mną, Boże
według łaski swojej według wielkiej litości swo-
jej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie  

z winy moje 
i oczyść mnie z grzechu mojego !...

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem 
i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich.

Psalm 51:3,4,6

Podobnie grzech może zniszczyć ciebie. Najlepszym sposobem na uzyskanie Bożego  
PRZEBACZENIA jest WYZNANIE GO w modlitwie i przed bliźnim.

Do tej pory czytałeś o tym jak Dawid mężnie stawiał czoła pokusom, nie mścił się na Saulu,  
nie popadał w pychę, ale szukał Bożej rady i pomocy. Sytuacja jednak bardzo się zmieniła,  
gdy zobaczył ze swojego królewskiego tarasu żonę Uriasza, piękną Betszebę (POKUSA). 
Sprowadził ją do swojej sypialni i  popełnił z nią GRZECH. Wykorzystując swoją władzę 
odebrał drugiemu mężczyźnie jego żonę. Gdy okazało się, że Betszeba jest z Dawidem  
w ciąży, postanowił pozbyć się Uriasza i wystawił go w pierwszej linii niebezpiecznej walki. 
Jak się domyślasz wojownik zginął  a niegodziwy  czyn króla mógł zostać ukryty. Był jednak 
ktoś, kto doskonale zdawał sobie sprawę z królewskiego przewinienia. Był nim prorok Natan, 
który w imieniu Pana Boga wytknął królowi  jego grzech. Betszeba urodziła Dawidowi syna  
i stało się to, co przepowiedział Natan – dziecko zachorowało. Dawid WYZNAŁ swój 
GRZECH Bogu. Uzyskał jego PRZEBACZENIE, ale musiał ponieść karę– dziecko 
umarło.
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— Stroju do ćwiczeń.
— Wieczorem powiedziałeś mamie, że spakowałeś.
— No tak, bo nie chciałem przerywać oglądania programu w telewizji i dlatego tak powiedziałem. 
A później zapomniałem.
— Czyli skłamałeś!
— No tak, ale…
— Nie ma żadnego „ale”. Skłamałeś i teraz poniesiesz konsekwencje swojego kłamstwa i lenistwa. 
Będziesz musiał siedzieć przez 2 godziny na ławce i patrzeć jak inni ćwiczą.
Minęło kilka dni.
— Filip! Czy odrobiłeś zadania domowe?
— Nic dziś nie dostaliśmy.
— Jesteś pewny?
— Tak. Przed chwilą sprawdzałem.
— W takim razie skoro masz więcej czasu posprzątaj klatkę chomika.
— Już posprzątałem!
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