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Zdjęcie na okładce: Marc Ewell

Rodzinny skarb
Należał do jego rodziny, od kiedy tylko pamiętał. Gdy Jun Su był 

małym chłopcem, babcia często powtarzała mu:

– Nikomu nie mów o tym, co posiadamy: ani nauczycielce, ani 
kolegom z klasy, ani sąsiadom. Nikomu! To jest nasz największy 
skarb i jeśli nie dochowasz tajemnicy, zabiorą go nam i ukarzą całą 
rodzinę. Zrozumiałeś?

– Tak, babciu – kiwał głową, trochę przestraszony tym, czym 
obarczyła go babcia: odpowiedzialnością za rodzinę i... za skarb.

Ta najcenniejsza rzecz na co dzień spoczywała w glinianym 
garnku, zakopana pod ziemią, na tyłach domu. Raz w tygodniu, po 
zapadnięciu zmroku, wykopywali „skarb”. Zadanie to należało do 
taty, który, tego szczególnego wieczoru, wychodził przed ich nie-
wielki dom i najpierw stał, obserwując okolicę. Uważnie nadsłuchi-
wał wszelkich odgłosów. Najkorzystniejsze dla nich było pochmur-
ne, bezksiężycowe niebo, bo wtedy – choć niewiele mógł dostrzec 
– sam również był prawie nie do zauważenia. Czasem jednak szu-
ranie kroków sąsiadów w drodze do wychodka albo ich przyciszone 
rozmowy – docierające zza okien zasłoniętych tylko kawałkami kar-
tonu – sprawiały, że ojciec nie podejmował ryzyka. Wracał wówczas 
do środka, powiada-
miając członków ro-
dziny, siedzących na 
starych, słomianych 
matach:

– Dzisiaj nic z tego 
nie będzie. Stary Lee ma 
biegunkę. Znów nie bę-
dzie spał przez całą noc.

Donata Maliszak

W Korei Północnej posiadanie, czytanie i rozpowszechnianie Biblii jest 
przestępstwem karanym śmiercią lub dożywotnim pobytem w obozie 
pracy. Karą zostają objęte trzy pokolenia (także dzieci). Obecnie w pań-
stwie istnieje ponad trzydzieści takich obozów, w których przebywa oko-
ło 70 tys. chrześcijan.
Młodzi Koreańczycy są uczeni w szkole, że wiara w Boga to przestępstwo 
przeciwko przywódcy kraju i zasługuje na karę, więc zdarza się, że dzieci 
donoszą władzom na własnych rodziców, gdy znajdą w domu Biblię. Rze-
czywista liczba chrześcijan w Korei Północnej nie jest znana. Jedyną do-
zwoloną religią jest kult zmarłego przywódcy Kim Ir Sena. Wszystkie inne 
religie są surowo tępione. Prześladowania pochłonęły życie setek tysięcy 
chrześcijan. Wiele pieniędzy inwestuje się w wojsko, natomiast wielu lu-
dzi cierpi głód.Granica między obu Koreami jest strzeżona przez potężne 
siły wojskowe i należy do najbardziej szczelnych granic na świecie.*

Korea Północna

KOREA
PÓŁNOCNA

 

POLSKA
tu mieszkasz

TY
 

*Źródło informacji: 
Głos Prześladowanych 
Chrześcijan, 
wikipedia.pl
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Babcia, wzdychając, wstawała, aby wyciągnąć pęczek suszonych 
ziół, zbieranych w górskich lasach.

– Zaparzę sąsiadowi herbaty, bo pewnie znowu dobrze nie 
rozgotowali kukurydzianych kolb. A tyle razy mówiłam pani Lee,  
że twarde łuski szkodzą jej mężowi!

Kim czuł wtedy zawsze wielki zawód. Uwielbiał bowiem te chwi-
le, gdy, siedząc bardzo blisko siebie, oczekiwali, aż matka najpierw 
wytrze zabrudzony ziemią garnek, potem usunie blaszaną pokry-
wę, a następnie delikatnie wyciągnie z wnętrza owinięty w szmatki 
ich Największy Skarb: Pismo Święte… Wydobyta z naczynia stara, 
pożółkła księga wędrowała wówczas z rąk mamy w dłonie ojca. Ten 
ostrożnie przewracał zniszczone kartki i przy nikłym blasku świecy 
odczytywał zakazane w ich kraju słowa. Słuchali uważnie, chłonąc 
każde z nich.

Kiedyś Jun Su w pełni nie rozumiał niebezpieczeństwa wiszące-
go nad nimi z powodu posiadania i czytania tej starej Biblii, ale za-
wsze posłusznie stosował się do przestróg babci. Gdy podczas go-
dziny samokrytyki nauczycielka przepytywała każdego z uczniów:

– Czy twoi rodzice mają w domu czarną księgę?

– Nie, nie mają – odpowiadał, kiedy przyszła jego kolej. Cieszył 
się w duchu, że nie musiał kłamać, bo przecież „zakazana księga”,  
w tym momencie spoczywała sobie spokojnie poza ich domem. 

Czasami jednak trudno było dotrzymać obietnicy danej babci. 
Tyle razy chciał podzielić się wspaniałymi opowieściami, które po-
znawał.

„Dlaczego właściwie mi nie wolno? Dlaczego muszę ukrywać się 
przed innymi?” – nachodziły go buntownicze myśli. Poznał odpo-

wiedź, gdy – podczas jednej z lekcji – usłyszał definicje pochodzące 
z koreańskiego słownika: 

„Kościół – organizacja rozpowszechniająca fałszywe myśli prze-
ciwko rządowi. Poprzez religijne aktywności odbiera ludziom ich 
prawa. 

Biblia – książka fałszywej chrześcijańskiej religii, napisana, by 
zwodzić ludzi. 

Bóg – kłamca, który twierdzi, że stworzył naturę, ludzi i prze-
znaczenie. 

Krzyż – drewniany symbol łaski i miłości, używany przez ludzi 
prymitywnych, wierzących w Jezusa”.

Jeden z uczniów zgłosił się i zapytał nauczycielkę, jak wygląda 
krzyż. Pozostali uczniowie również nigdy nie widzieli tego chrześci-
jańskiego znaku. Z całej klasy jedynie Jun Su go znał – mama nary-
sowała mu kiedyś na piasku.

Teraz, gdy Jun Su skończył 25 lat, oj-
ciec przekazał mu swój dotychczasowy 
obowiązek. Dziś po raz pierwszy to on 
stoi przed domem, czekając dogodnej 
chwili. Noc jest jasna, niebo gwieździste i 
bezchmurne. Jun Su opiera się o pokrytą 
zaciekami ścianę domu, udając swobo-
dę, ale wewnątrz jest cały spięty. Przy-
tupuje lekko nogami, bo schodzone te-
nisówki – samodzielnie wykonane przez 
matkę z gumy i skrawków sztucznego 
materiału – nie są odpowiednie 
na tę porę roku. W myślach 
powtarza instrukcję ojca: 
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„Musisz być całkowicie pewien, że nikt cię nie widzi. Jeżeli usłyszysz 
jakiś ruch u sąsiadów – wracaj. Gdyby ktoś cię jednak zauważył  
i pytał o cokolwiek, powiedz, że odkopujesz garnek z kimczi” 

Wygląda jednak na to, że dzisiaj się uda. Cierpiący na ciągły brak 
świeczek ludzie we wsi przestali się odwiedzać wieczorami i chodzą 
spać zaraz po zapadnięciu zmroku. Jest bardzo cicho. 

Jun Su nasłuchuje jeszcze chwilę, a potem odwraca się i rusza 
na tył domu. Odlicza w myślach trzy kroki od krzaczka rosnącego za 
rogiem. Kuca. Jest listopad, ziemia jest zimna i twarda. Cienka, łata-
na wielokrotnie kurtka, ledwie chroni przed wiatrem. Palce szybko 
cierpną, gdy Jun Su odgarnia czarne, zmarznięte grudy. Nareszcie 
czuje dotyk pokrywy garnka. Po chwili wyciąga go, a potem, przy-
ciskając do piersi, przekrada się do drzwi. Kiedy klęka na podłodze, 
serce bije mu jak szalone.

– Przyniosłem – szepcze Jun Su.

Ojciec, ostrożnie stąpając w ciemności, sprawdza jeszcze raz, 
czy wiatr nie odchylił tektury zasłaniającej okna. Potem zapalają 
kawałek świeczki, znowu jakimś cudem zdobyty przez matkę i po-
zostawiony na tę wyjątkową chwilę. Gdy ciepły blask światła oble-
wa twarze rodziny, Jun Su dostrzega łagodny uśmiech matki i czuje 
dłoń ojca na ramieniu. Tętno i oddech powoli dochodzą do normy.

„Szkoda, że babcia nie dożyła tego, jak to ja wykopuję skarb!” 

Jun Su czuje zadowolenie z dobrze wykonanej misji. Jednak za-
raz niespokojna myśl przemyka mu przez głowę: „To tylko połowa 
zadania. Będę musiał jeszcze zakopać garnek z powrotem”. 

Teraz jednak nie warto się nad tym zastanawiać. Trzeba oddalić 
wszelkie sprawy i skupić się na słuchaniu. Świeczka jest mała i nie 
starczy na dłuższe czytanie. Może za kilka dni uda się zdobyć więcej 
oświetlenia... Kolega z wojska ma jakieś możliwości. Porozmawia z nim…

Matka nareszcie odwija księgę i odkłada na bok grube płótno. 
Jak zawsze podaje zawartość ojcu. I oto w niedogrzanej, biednej, 
koreańskiej izbie troje ludzie pochyla głowy nad przekazywanym 
sobie od trzech pokoleń najcenniejszym skarbem rodzinnym.  
Następuje chwila, na którą czekają od kilku dni i dla której od tylu 
lat narażają życie: ojciec otwiera Ewangelię św. Jana, pochyla się 
nisko nad kartkami, aby dobrze widzieć niewielkie litery i cicho od-
czytuje słowa Jezusa:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; 
nie jak świat daje ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze 

i niech się nie lęka.
Jan 14,27

Opowiadanie napisane przez Donatę Maliszak pochodzi z książki „Obłok 
świadków” wydanej przez Pojednanie, Lublin 2015.

Módlmy się 
o wytrwałość 

dla północnokoreańskich 
chrześcijan.

Módlmy się 
za przywódcę tego kraju  

i jego współpracowników, 
aby Duch Święty  

doprowadził ich do pokuty 
i wiary w Jezusa.
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Czas na twoją modlitwę
Kochany Boże! Pomóż mi skupiać się na 
tych dobrych rzeczach, które są cenne w 
Twoich oczach. Chcę sprawiać Ci wiele 
radości, a nie marnować czasu na walkę 

o „ziemskie skarby”. Potrzebuję Twojej pomocy. Amen.

Chwila na przemyślenia 
Pomyśl o swoim największym marzeniu. 
Ładne buty, dobre oceny, nowa gra kom-
puterowa czy rower, podziw kolegów,  
a może dużo pieniędzy? 

Często myślimy sobie: „gdybym tylko miał 
przyjaciela, wtedy byłbym szczęśliwy”. Takie ziemskie skarby  
z pewnością są cenne i dają wiele radości, ale same z siebie nie 
zapewniają szczęścia! 

Do czego w takim razie warto dążyć? 
W Ewangelii Mateusza znajdują się słowa Jezusa: „Gromadźcie 
sobie skarby w niebie.” (Mt 6:20). 
Nie chodziło Mu bynajmniej o kosmiczny bank na innej planecie, 
ale o wszystko, co podoba się Bogu: życzliwe słowa, pomocne 
ręce, kochające serce, radosne myśli i wiele wiele innych cudow-
nych spraw. 

Dla Jun Su z Korei skarbem było Boże Słowo – co za wspaniała 
inwestycja!

Korea Północna to jeden z najbardziej tajemniczych i odizolowanych kra-
jów świata. Nawet turyści omijają go szerokim łukiem, bojąc się, że nigdy 
stamtąd nie wrócą...

Korea Północna

Połącz „rozerwane” części zdań, a następnie odczytaj informacje o Korei 
Północnej.

Kim Dzong Un

ustrój polityczny, w 
którym władze państwa 
w pełni nadzorują życie 
osobiste mieszkańców

najwyższy budynek  
w stolicy, w kształcie 
piramidy, ma 105  
pięter, nieukończony  
i niezamieszkany

przywódca 
Korei Północnej

porusza się nim ok. 
70% mieszkańców, 
większość nie ma 
samochodu

stolica 
Korei Północnej

Totalitaryzm

Pjongjang

Rower

Hotel Rjugjong
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Kimczi Skarbonka modlitwy

Kimczi to tradycyjna ko-
reańska potrawa przy-
gotowywana z kapusty 
pekińskiej. Uporządkuj  
i ponumeruj podane 
poniżej etapy przygoto-
wywania tego zdrowego 
smakołyku.

Niektórzy kolekcjonują znaczki pocztowe, inni monety albo naklejki.  
Co powiesz na to, żeby zacząć „gromadzić” modlitwy o różnych ludzi?

Odcedź 
kapustę.

Mieszankę 
kapusty 
i przypraw  
odstaw 
na 2 dni. 
Gotowe!

Poszatkowaną kapustę zalej wodą, posól  i odstaw 
na godzinę.

Do odcedzonej 
kapusty dodaj 
cebulę, czosnek, 
paprykę i kleik 
ryżowy.

Poszatkuj 
kapustę.

1
Wytnij „monety”. Codziennie wybierz sobie jedną 
osobę, o którą chcesz się modlić, napisz jej imię  
na „monecie” i wrzuć do skarbonki. 
Może spróbujesz zapełnić całą butelkę? 
Jeżeli zabraknie Ci monet, wytnij kolejne z kartki 
papieru!

Weź pustą, czystą, plastikową butelkę, obklej np. 
różowym papierem i wytnij na środku podłużny 
otwór (to nie takie proste, warto poprosić  
o pomoc kogoś starszego). 

Po przeciwnej stronie 
przyklej plasteliną 
cztery plastikowe 
zakrętki, tak aby 
utworzyły nóżki świnki-
skarbonki. 
Wytnij odonek  
i przyklej do dna  
butelki

Wytnij oczy, uszy i nos 
(zamieszczone na str. 10). 
Przyklej je w odpowiednich 
miejscach na „głowie”.

Ania

1.

2.

4.

3.
fo

t.p
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Łamigłówki dla główki
W które skarby warto inwestować czas, żeby sprawić Bogu radość?  
Z każdego kwiatka odczytaj zapisaną na jego płatkach nazwę skarbu,  
a następnie oceń, czy jest on dla Boga cenny. Jeżeli tak, to narysuj  
w środku uśmiechniętą buzię, a jeśli nie – smutną.
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Nowinki znad Nilu Krótka lekcja arabskiego
W jednym z poprzednich numerów Małego Idźcie poznałeś już Anię Pin-
kas – polską pielęgniarkę, która od trzech lat służy Bogu w Egipcie. 
Co u niej słychać? 

Rozsypanka zawiera arabskie nazwy pięciu owoców: arbuza, winogrona, 
pomarańczy, jabłka i truskawki.  Odczytaj nazwy, rozpoczynając od litery 
na owocu w kole. 

Dużo się dzieje w ostatnich mie-
siącach. Wiem, że gdyby nie Bóg,  
nie dałabym rady podołać nowym 
zadaniom.

PRZED TABLICĄ
Bycie nauczycielem dla nowych pie-
lęgniarek, które potrzebują edukacji 
pielęgniarskiej od samych podstaw 
- to jedno z głównych zadań stojących przede 
mną. Muszę przedstawić im różne lekcje i przećwiczyć 
z nimi zadania. Potem czeka je test sprawdzający. 

PRZEPROWADZKA
Z różnych względów postanowiłam przeprowadzić 
się do Aswanu, czyli opuściłam wyspę i zamieszkałam 
niedaleko szpitala. Życie na lądzie jest o tyle lepsze  
i wygodniejsze, że nie muszę już pokonywać Nilu  
i czekać na łódź.

POTRZEBUJĘ MODLITWY
Jeśli chciałbyś się o mnie modlić, proś o siły do pracy 
dla Boga i bezpieczeństwo – Egipt nie jest państwem 
przyjaznym dla chrześcijan.

Pozdrawiam, Ania Pinkas

Może wpiszesz Anię na monetę do skarbonki modlitw?
A jeżeli interesuje Cię jej służba to informacje i piękne zdjęcia znajdziesz 
na tworzonym przez nią blogu: 
odkrywanie-afryki.blogspot.com
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1. Miesiąc, w którym Jun Su pierwszy raz w życiu odkopywał  
rodzinną księgę.

2. Koreańska potrawa z kiszonej kapusty.

3. Zakazana księga Korei Północnej.

4. Gliniane naczynie, w którym rodzina przechowywała swoją  
cenną księgę.

5. Osoba, która przestrzegała Jun Su, aby dochował tajemnicy.

Hasło: __ __ __ __ __ 

PS. Czy pamiętasz jeszcze, co oznacza arabskie słowo ‘batih’? 

UKRYTY SKARB 
Wybierz poprawną odpowiedź na poniższe pytania, a otrzymasz 
wskazówki dotyczące miejsca, w którym ukryto skarb. Zaznacz 
krzyżykiem miejsce na mapie, w którym ukryto skarb. 
(podpowiedzi:1M 44:12, Mt 6:19-20, Mt 13:44, Mk 12:43, J 13:29) 
 
1) W czyim worze ukryty został srebrny kubek Józefa? 
a) Potyfara  → skarb ukryto na Dzikiej Plaży 
b) Beniamina  → skarb nie znajduje się w wodzie 
 
2) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie sobie…..? 
a) zboże pod ziemią  → skarb jest na północ od Śnieżnych Szczytów 
b) skarby w niebie →  skarb znajduje się daleko od Głębokiego Morza 
 
3) Co jest podobne do ukrytego skarbu w przypowieści Pana Jezusa? 
a) Królestwo Niebios → skarb jest na zachód od Śnieżnych Szczytów 
b) anioł → skarb jest w krainie sąsiadującej z Dziką Plażą 

 
4) Co cennego ofiarowała wdowa do skarbca w świątyni? 
a) dwie drobne monety → skarb nie jest ukryty w Perłowym Stawie 
b) srebrne kolczyki → skarb znajduje się na północ od Jaskini Krabów 
 
5) Kto był skarbnikiem wśród uczniów? 
a) Judasz → skarb jest ukryty w krainie sąsiadującej z Jaskinią Krabów 
b) Tomasz → skarb leży między Wartką Rzeką a Głębokim Morzem 
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Zdjęcie na okładce Marc Ewell 

Krzyżówka
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