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Stanisław Laszko

MALI RYCERZE,
czyli rzecz o tym,
jak wytrwać w wierze

lIustracje: Ewa Ludwikowska

B

óg uczynił świat z miłości,
dla nas, ludzi wszystko stworzył,
byśmy żyli z Nim w radości
– taki właśnie był plan Boży.
Dał nam wszystko co potrzeba,
podarował wolną wolę.
Był szczęśliwy patrząc z nieba,
na swe dzieło, tam, na dole.
Lecz zgrzeszyliśmy w swej pysze,
to już pisać wam nie trzeba,
jak do Ewy szatan przyszedł
i zerwała owoc z drzewa.
Co się stało, dobrze wiemy
– grzech oderwał nas od Boga
i panuje śmierć na ziemi,
a do nieba długa droga.
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Ale Pan Bóg, moi mili,
posłał Syna, by nas zbawił
i choć ludzie Go zabili,
On z szatanem się rozprawił.
Jezus otwarł nieba bramy,
z piekła biorąc święte dusze
i tę prawdę wszyscy znamy,
tego pisać wam nie muszę.
Chociaż szatan przegrał bitwę,
wojna wcale się nie kończy,
diabeł zwodzi ludzkie dusze,
chce od Boga nas odłączyć.
Jezus poprzez miłość swoją
Straż powołał Honorową
swego Serca Najświętszego,
żeby strzegła Boże słowo.
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Także członków swojej Straży
bardzo dobrze wyposażył
– dał wytrwałość oraz męstwo
i nad grzechem dał zwycięstwo.
Miłość, wierność, pewność tego,
że nie stanie się nic złego,
gdy będziemy przy Nim trwali,
tak dorośli jak i mali.
Wszystkim ludziom dał osłonę,
by ich chronić przed demonem,
żeby wciąż z nim toczyć boje
– każdy z nas otrzymał zbroję.
Tutaj przyznam się wam szczerze
– całkiem inną niż rycerze,
których to z historii znamy
– nie o takiej rozmawiamy.
5

Ciężki pancerz chroni ciało,
a to dla nas jest za mało.
Choć żelazo trudno skruszyć,
nie osłoni naszej duszy.

Nie ochroni dostatecznie
– a przed nami życie wieczne!
I gdy siły zła się mnożą
Pan nam daje zbroję Bożą.

Idealną dla każdego
– nie ma od niej nic lepszego,
bo wykuta jest z miłości,
wiary, prawdy i wolności.
Duchem Świętym ozdobiona
– doskonała w niej ochrona.
Kto ją zna, ten o niej marzy
– można zdobyć ją też w Straży.
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Przyjmij od Jezusa dary
– nieodzowną tarczę wiary,
która od zwątpienia chroni
– ona zawsze nas osłoni.
I w najgorszej nawet chwili,
kiedy diabeł chce cię zmylić,
pokazując słabość twoją,
wiara będzie ci ostoją.
Hełm zbawiania – chroni myśli,
byśmy wewnątrz byli czyści;
w naszym sercu, w duszy, w słowie,
by bez grzechu mógł żyć człowiek.
Mądry ten, kto Boga słucha,
bo nagrodą jest miecz Ducha.
Duch zaś Święty, gdy jest dany,
leczy duszy wszelkie rany.
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Chociaż zło doskwiera wokół,
szerzy się na każdym kroku,
w każdej chwili siły pręży
– Jezus Chrystus go zwyciężył!
Gdy za chwilę się ukarze
twoje imię na zegarze,
Serce Boże się rozszerzy
i swe łaski ci powierzy.
Jeśli w to uwierzysz szczerze,
Pan cię wzmocni, wytrwasz w wierze,
da odwagę, męstwo, honor,
a na koniec świętych grono.
Dalej młodzi przyjaciele,
Bóg chce zbawić nas w Kościele.
Doprowadzić mnie i ciebie,
do ojczyzny naszej w niebie.
22

I NA KONIEC, DLA JASNOŚCI,
CZYM JEST HONOROWA STRAŻ
I GODZINA OBECNOŚCI?
Jeśli przeczytałeś tę książeczkę, na pewno zadasz sobie to pytanie. Czy Straż Honorowa to jacyś rycerze, lub gwardia przyboczna
wielkiego króla? Jesteś bardzo blisko! Tymi rycerzami jesteśmy my
wszyscy – mali i duzi, a Królem – Pan Jezus, który spojrzał na nas ze
szczególną miłością i prosi o wybranie jednej godziny w ciągu dnia,
by ofiarować ją Jego Sercu.
Podczas tej godziny – zwanej Godziną Obecności przy Sercu Jezusa – wszystko, co będziesz robić w szkole, w domu, w czasie przeznaczonym na wypoczynek rób tak, jakby Jezus był blisko Ciebie
i na Ciebie spoglądał. Pamiętaj, że jest Twoim najlepszym Przyjacielem i Obrońcą, więc jeśli będziesz Mu ufać i poprosisz Go o pomoc,
On zawsze będzie obok Ciebie.
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