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Wstêp
Jest to prawdziwa historia ¿ycia Patrycji St. John, angielskiej pielêgniarki, która mieszka³a i pracowa³a w jednym z pañstw Afryki Pó³nocnej w latach 50-tych.
Tabeeba po arabsku znaczy pielêgniarka.
G³ównym celem poni¿szych lekcji jest pokazanie
dzieciom, jak Bóg powo³uje, kieruje i prowadzi tych,
którzy Jemu zaufali. Dowiedz¹ siê one, ¿e Bóg ma
szczególny cel w ¿yciu ka¿dego z nich i pragnie go im
objawiæ. Bóg mo¿e przygotowaæ je do bardzo wa¿nej
s³u¿by w przysz³oci.
Jednoczenie wierz¹ce dzieci bêd¹ zachêcane, by dostrzega³y piln¹ potrzebê dzieci mieszkaj¹cych zarówno
wokó³ nich, jak i poza granicami ich pañstw. Dowiedz¹
siê równie¿, jak Bóg bêdzie pomaga³ im w tym, by mówiæ o Panu Jezusie dzieciom muzu³mañskim i innym,
zarówno w szkole jak i podczas zabawy. Powinny
w szczególny sposób okazywaæ mi³oæ i troskê ka¿demu
dziecku innego wyznania, jakie napotkaj¹. Powinny
modliæ siê o wszystkie dzieci, które nie znaj¹ Pana Jezusa, okazywaæ uprzejmoæ i szukaæ sposobnoci, aby im
zawiadczyæ. Jeli zaczn¹ od zaraz, mog¹ zostaæ kiedy
powo³ane, by pracowaæ dla Pana nawet w krajach muzu³mañskich.
Niezale¿nie od tego, jak¹ religiê wyznaj¹ ci, którzy
nie znaj¹ Chrystusa, celem chrzecijanina jest zawsze
wskazywaæ na Pana Jezusa. Powinien On byæ zawsze
ukazywany jako ¿yj¹ca Osoba, jako Ten który jest jedynym mog¹cym zbawiæ i zaspokoiæ ka¿de serce. Podkrelanie ni¿szoci innych religii jedynie wznieci antagonizm, a mo¿e nawet zaprzepaci okazjê, by przedstawiæ
Chrystusa.
Gdy pytano pannê St. John, jak ewangelizowa³a muzu³mañskie dzieci, mówi³a, ¿e u¿ywa³a Ksi¹¿eczki bez
S³ów. Nauczyciele powinni j¹ mieæ pod rêk¹, by indywidualnie prezentowaæ j¹ niezbawionym dzieciom lub te¿
nauczaæ z niej w czasie zajêæ. Byæ mo¿e zachêci to zbawione dzieci, by posiadaæ w³asne ksi¹¿eczki, by dzieliæ
siê Ewangeli¹ ze swoimi kolegami.
¯ycie i twórczoæ Patrycji St. John mo¿e pos³u¿yæ
dzieciom za przyk³ad jak wzrastaæ w poznaniu Pana Jezusa. Zarówno jej ksi¹¿ki jak i kasety wideo powinny
byæ dostêpne dzieciom do wypo¿yczania, jeli tylko to
jest mo¿liwe. Ka¿da z nich zawiera duchowe przes³anie
przedstawione w bardzo zrozumia³y i atrakcyjny sposób.
Bóg u¿ywa ich tak wród dzieci, jak i wród doros³ych
na ca³ym wiecie. Byæ mo¿e dzieci zostan¹ zachêcone
do twórczoci pisarskiej maj¹cej na celu rozs³awianie
Bo¿ego Królestwa.

Lekcja 1 i czêæ lekcji 5 zosta³y zaczerpniête z niepublikowanej twórczoci Patrycji St. John. Wiele pozosta³ych informacji przekaza³a jej siostra Hazel.

Ksi¹¿ki dla dzieci:
l.

Tajemnica dzikiego boru*

2. Tajemnicza ³ód
3. Tajemnica ba¿anciej chatki
4. Tajemnica czwartej wiecy
5. Skarby niegu*
6. Podwójnie wyzwolony
7. wietlista gwiazda (dawniej ¯adnej ciemnoci,
Szkice Biblijne t. VII, zeszyt 1)*
8. Zwyciêzca
9. Têczowy ogród*
10. U ród³a rzeki*

Dla szecio- i omiolatków:
1. Mój przyjaciel Rocky
2. Kotek niespodzianka
*)  Dostêpne jako lekcje w obrazkach (zestawy ilustracji) opublikowane przez Bible Visuals Inc. i do nabycia w Agencji Wydawniczej CEF Press. Zestaw ilustracji do ksi¹¿ki wietlista gwiazda (dawniej ¯adnej
ciemnoci)  nak³ad wyczerpany.
CEF Press
ul. Mêczenników Owiêcimskich 16
43-200 PSZCZYNA
tel. (032) 210 52 15; kom. 0607 264 988
email: konrad@cef.gf.pl dorothy@eta.pl
http://www.cefpress.gf.pl
Podczas gdy seria tych lekcji by³a jeszcze przygotowywana, Patrycja St. John odesz³a do Pana Jezusa.
Zmar³a 16 sierpnia 1993. By³a osob¹ niezwyk³¹. S³u¿y³a wielk¹ pomoc¹ w napisaniu tej ksi¹¿ki.
B³ogos³awieni, którzy w Panu umieraj¹
Obj. Jana 14,13.
Christine M. Chester
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Lekcja l

Z dala od domu
Cel: Ukazanie g³êbokiej duchowej potrzeby dzieci,
które jeszcze nie s³ysza³y o Jezusie Chrystusie.

Scena l
Rynek
Rynek uliczny w Pó³nocnej Afryce by³ ha³aliwy, niespokojny i pe³en ¿ebrz¹cych ch³opców szukaj¹cych okruchów jedzenia. Wkrótce roznios³a siê wród nich wieæ:
Pewna angielska dama przyjecha³a, by zamieszkaæ w ich
miecie i da³a Sillamowi co do jedzenia, kiedy powiedzia³
jej, ¿e jest sierot¹. Jeli wszyscy pójd¹ i powiedz¹, ¿e te¿
s¹ sierotami, bez w¹tpienia dostan¹ co do jedzenia.
Brzmia³o to zbyt piêknie, by mog³o byæ prawdziwe! Grupka ma³ych obdartusów g³ono zastuka³a do drzwi Patrycji
St. John. Niektórzy byli naprawdê bezdomni, zmuszeni do
opuszczenia domu i ¿ebrania. Dziêki temu wiêcej ¿ywnoci mog³o zostaæ w domu dla m³odszego rodzeñstwa.
Angielska pielêgniarka otworzy³a natychmiast drzwi
i popatrzy³a na goci z pow¹tpiewaniem. Wszyscy byli
brudni i zalinieni, a pytaj¹ce spojrzenia ich bystrych
oczu by³y w ni¹ utkwione. Ich ma³e rêce wyci¹gniête
w ¿ebraczym gecie domaga³y siê jedzenia.
Jej arabski nie by³ jeszcze zbyt dobry, ale bardzo
pragnê³a rozpocz¹æ s³u¿bê medyczn¹, a to móg³ byæ
dobry pocz¹tek.
 Wejdcie  powiedzia³a  jestecie g³odni?
Popiesznie opowiedzieli jej, ¿e ich rodzice nie ¿yj¹,
a oni sami nie maj¹ nic do jedzenia przez ca³y dzieñ.
Brzmia³o to smutnie, choæ nie by³o prawd¹. Angielska
pielêgniarka  Tabeeba, jak j¹ nazwano  poprowadzi³a
ch³opców na górê, gdzie usiedli na pod³odze, ze z³o¿onymi rêkami i niemal anielskim wyrazem twarzy. Nie
przejmowali siê tym, ¿e k³amali  jeli tylko ich nie
przy³apano, by³o to bez znaczenia  przekonywali siebie
nawzajem. Nam wszystkim ³atwo przychodzi mówienie
k³amstw, jeli tylko pomo¿e nam to wydostaæ siê z tarapatów, k³opotów albo osi¹gn¹æ to, czego chcemy.
Biblia uczy, ¿e to nie podoba siê Bogu i ¿e On zawsze wie o naszych k³amstwach, nawet wtedy gdy s¹dzimy, ¿e nikt inny o nich nie wie.

Scena 2
W domu Tabeeby
Chleb i miska jedzenia tego dnia zosta³y przygotowane wczeniej. Ch³opcy opró¿nili j¹ do czysta w nieca³¹
minutê, a bystre oczy zaczê³y przeszukiwaæ pokój, do4

strzegaj¹c ró¿ne przedmioty. Tabeeba niczego nie podejrzewa³a  wygl¹dali zbyt anielsko, aby kraæ. £amanym
arabskim opowiedzia³a im pewn¹ historiê, ilustruj¹c j¹
obrazkami. By³a to historia o zagubionej owcy, która zapl¹ta³a siê w kolczaste krzewy i o ma³o nie zosta³a zjedzona przez wilka. Jej pasterz znalaz³ j¹ i uratowa³,
wzi¹³ na ramiona i z radoci¹ zaniós³ do domu.
Angielka wyjani³a, ¿e pasterz jest obrazem kogo
o imieniu Jezus, kto mo¿e uratowaæ ludzi z r¹k szatana
i poprowadziæ do nieba.
Ch³opcy byli zachwyceni. Bardzo podoba³y siê im
obrazki i ciep³o oraz blask paleniska pod stoj¹cym na
rodku kocio³kiem. Jeden z nich, Hamid, s¹dzi³, ¿e Jezus
jest z pewnoci¹ kim takim jak Mahomet, ich prorok,
dlatego, ¿e nauczano go, i¿ Mahomet by³ kim, kto mówi³ ludziom o drodze do Boga. Nie wiedzia³ jednak, ¿e
Mahomet by³ tylko cz³owiekiem, który zmar³ pó³tora tysi¹ca lat temu. Pan Jezus Chrystus równie¿ ¿y³ bardzo
dawno temu, ale zmar³ na krzy¿u z powodu naszych
z³ych uczynków. Potem zmartwychwsta³, gdy¿ jest Bogiem i ¿yje teraz na zawsze! Tylko On jedynie mo¿e nas
zbawiæ od naszych grzechów, zg³adziæ nasze grzechy.
Ch³opcy tacy jak Hamid pragnêli us³yszeæ o Jezusie, jedynym Zbawicielu.
Inni natomiast rozgl¹dali siê po pokoju i, gdy przyszed³ czas, aby iæ do domu, Sillam skierowa³ siê w stronê stosu ³y¿eczek do herbaty. Kiedy pielêgniarka sprowadza³a resztê na dó³, pomyla³, ¿e to jego wielka szansa. Cisnêli siê wokó³ niej zarzekaj¹c siê, ¿e odt¹d ona
jest ich matk¹ i ¿e jutro wszyscy tu wróc¹. Ca³owali j¹
w rêkê i k³aniaj¹c siê nisko, obsypywali b³ogos³awieñstwami. Poca³unek w rêkê, niskie uk³ony i grad b³ogos³awieñstw spada³y zarówno na ni¹ jak i na dom jej
przodków. Zachwycona Tabeeba nawet nie zauwa¿y³a,
jak Ayashi skorzysta³ z ca³ego zamieszania i ciemnego
korytarza, i zabra³ kawa³ek myd³a le¿¹cego w zlewie
pod schodami. Gdy zamknê³y siê ju¿ drzwi, dumnie kroczyli razem, przekrzykuj¹c siê nawzajem. Sillam i Ayashi stali siê bohaterami, którzy nie posiadali siê z radoci.
Przecie¿ Angielka da³a im jedzenie. Nastêpnego dnia
udawali, ¿e nic nie wiedz¹ o mydle i ³y¿eczce.
Jak¿e czuli siê dumni i sprytni, ok³amuj¹c Tabeebê.
Nakarmi³a ich, zaprosi³a, by ogrzali siê przy kominku
i opowiedzia³a piêkn¹ historiê lecz oni w swoich sercach
samolubnie myleli tylko o sobie i swoich zachciankach.
Czy zdarza siê, ¿e i ty bywasz taki? Tylko Pan Jezus mo¿e pomóc ci, by innych stawia³ wy¿ej od siebie, pozwala³, by to oni wybrali smaczniejsze ciastko b¹d najciekawsz¹ rolê w szkolnym przedstawieniu.

Scena 3
Hamid zastanawia siê
Kiedy wszystkie inne sierotki rozproszy³y siê, by
pobiec do swoich rodziców gnie¿d¿¹cych siê w norach
okrelanych mianem domów b¹d te¿ spali przy os³oniêtych od deszczu i wiatru drzwiach wejciowych, Hamid
nie czu³ siê tak naprawdê szczêliwy. Z nienawici¹ wymierzy³ nagle potê¿nego kopniaka swojemu bratu Ayashi, który ukrad³ myd³o. Dosz³o do awantury na schodach
meczetu. Noc by³a zimna, a oni nie mieli koców i aby
nie zmarzn¹æ jedynym sposobem by³o przytuliæ siê mocno do siebie. Hamid nie spa³, wci¹¿ myla³ o historii,
któr¹ us³ysza³ tego wieczoru. Prorok Mahomet by³ wielki i potê¿ny, wzywa³ swoich wyznawców by pocili, dawali ja³mu¿ny, zanosili mod³y i odbywali pielgrzymki
do miejsc kultu. Kto pos³usznie przestrzega³ jego zasad,
mia³ powód do dumy. Ale jak¹ nadziejê mogli mieæ mali ch³opcy? Nic nie umieli i niczego nie posiadali. Tymczasem w pasterzu by³a jaka mi³oæ i bezradnoæ
owieczek, które w ¿aden sposób nie pasowa³y do tego,
o czym naucza Koran  ich wiêta Ksiêga. Jutro pójdzie
tam znowu, by s³uchaæ, a nie kraæ.
(U¿yj obrazka nr 2 ponownie).
Kiedy nastêpnego wieczoru ch³opcy znowu siê pojawili, bardzo siê oburzyli, gdy Tabeeba wspomnia³a co
o mydle, nie mówi¹c ju¿ o ³y¿eczkach  w koñcu ¿a³owa³a, ¿e poruszy³a tê sprawê.
Kiedy zjedli, usiad³a obok nich i zaczê³a mówiæ
o grzechu i ¿yciu, które nie podoba siê Bogu. Opowiada³a o jasnoci i czystoci niebios, domu Boga, miejscu,
w którym nie mo¿e znaleæ siê ¿aden grzech.
 Bóg nienawidzi kradzie¿y, k³amstwa, nieuprzejmoci, a to s¹ grzechy, które oddzielaj¹ ludzi od nieba  mówi³a.
Przytakuj¹co kiwali g³owami, zgadzaj¹c siê ze wszystkim.
 S¹ tacy, co k³ami¹ codziennie, a niektórzy to nawet
kradn¹, ale my jestemy dobrymi, pe³nymi wdziêcznoci
sierotkami, nie tacy jak inni.
Nowe k³amstwa pojawia³y siê na ich wargach z tak¹
³atwoci¹, ¿e sta³o siê to niemal ich przyzwyczajeniem.
Bystre oczka rozgl¹da³y siê po pokoju, ale tym razem
nie wziêli nic. Z pewnoci¹ bacznie ich obserwowa³a.

Scena 4
W potrzasku
Na ulicy przed domem kto na nich czeka³. By³ to
nauczyciel z meczetu, miejsca, gdzie niemal wszyscy
mieszkañcy schodzili siê, by zanosiæ mod³y do Allacha.

Nie s³yszeli o jedynym prawdziwym Bogu, o którym
czytamy w Biblii, Bogu  Stwórcy nieba i ziemi. Ten
cz³owiek naucza³ dzieci Koranu, ich wiêtej Ksiêgi, która mówi³a o Allachu. Jakie to smutne, ¿e ani ten nauczyciel, ani jego uczniowie nie s³yszeli dot¹d o prawdziwym Bogu i Jego jedynym Synu, Panu Jezusie Chrystusie.
 Po co tam chodzicie?  zapyta³ ostro.
Sillam odrzek³ niemia³o:
 Ona daje nam jeæ i pozwala ogrzaæ siê przy ogniu.
 I pokazuje obrazki i opowiada historie  doda³ najm³odszy sporód nich.
 Jakie historie? Opowiedzcie mi o nich  powiedzia³
ostro nauczyciel.
 O owcy, pasterzu i o niebie  odpowiedzia³.
 Ach, tak  wykrzykn¹³ nauczyciel z wciek³oci¹. 
To jest ta angielska religia, której was uczy. Ona nie ma
pojêcia o drodze do nieba. Ci, którzy jej s³uchaj¹, s¹ na
drodze do zatracenia. Nie wa¿cie siê wiêcej wstêpowaæ
do jej domu. Kto z³amie mój zakaz, dostanie lanie.
Po czym odszed³ wolnym krokiem.
Wszyscy rzucili siê na najm³odszego sporód nich
i spucili mu têgie baty za jego bezmylnoæ. Ledwie zaczêli siê cieszyæ tyloma przyjemnociami i ciep³em kominka, a ju¿ mieliby z tego zrezygnowaæ? Sillam zd¹¿y³
spostrzec pude³ko o³ówków na stole i postanowi³, ¿e jeden z nich bêdzie jego.
 Przeczekamy dzieñ lub dwa, a potem znowu pójdziemy  zdecydowali  zaczekamy a¿ siê ciemni i zamkn¹ sklep naprzeciwko.
W przeci¹gu trzech dni wiosenne deszcze utworzy³y
na ulicach potoki, a w domu Tabeeby by³o jedzenie
i ciep³o. Trzeba by³o tylko zaryzykowaæ, a oni przecie¿
przywykli do ryzyka. Mieli taki plan, ¿e jak tylko zamkn¹ sklep, jeden zapuka, a drugi stanie na czatach. Ca³a reszta ukryje siê za rogiem i w przejciach. Jak tylko
drzwi siê otworz¹, wszyscy popêdz¹ w ich kierunku.
Ma³y, szybki i zwinny Ayashi stan¹³ na warcie, podczas gdy Sillam pobieg³ i delikatnie zapuka³ do drzwi.
Potem b³yskawicznie przesun¹³ siê tak, ¿e cieñ skry³ jego postaæ. Angielka nie mia³a pojêcia o tym, co siê wydarzy³o. Otworzy³a drzwi i zdumienie j¹ ogarnê³o na widok pustej ulicy. Rozejrza³a siê i o ma³o nie upad³a. Nagle z ciemnoci wynurzy³o siê siedmiu rozpêdzonych ma³ych ³achmaniarzy, którzy wpadli na ni¹, wbiegaj¹c do
mieszkania.
Wepchnêli j¹ do rodka, zatrzasnêli i zaryglowali
drzwi. Siedem zuchwa³ych triumfuj¹co rozemianych
twarzy utkwi³o w niej swe spojrzenia. Sprawiali wra¿enie zdobywców tego domu. Pomaszerowali na piêtro,
zostawiaj¹c za sob¹ lady b³ota, po czym usiedli wokó³
ognia i za¿yczyli sobie kolacji.
5

Scena 5
Historia krzy¿a
Poniewa¿ ch³opcy nie zjawiali siê od kilku dni, Tabeeba dzisiaj równie¿ nie spodziewa³a siê ich wizyty. Jednak zdo³a³a przygotowaæ siedem kromek chleba z syropem. Po raz pierwszy w ¿yciu jedli syrop  smakowa³
wybornie! Gdy starannie oblizali palce, wygodnie siê
usadowili, czekaj¹c na kolejn¹ opowieæ. Poniewa¿ to,
co mówi³a, zosta³o uznane za niebezpieczne i z³e, tym
bardziej wydawa³o siê ciekawe i warte us³yszenia.
A by³a to dziwna historia. Przys³uchiwali siê bardzo
uwa¿nie z szeroko otwartymi oczami, a kiedy skoñczy³a
mówiæ, siedzieli cicho zamyleni. Ten cz³owiek o imieniu Jezus, syn Boga, zosta³ przybity gwodziami do drewnianego krzy¿a. Umar³, aby zap³aciæ za wszelkie z³o
pope³nione przez ludzi. On zmar³ za grzechy tych ch³opców i za twoje równie¿. Czy kiedykolwiek poprosi³e
Pana Jezusa, aby przebaczy³ ci twoje grzechy, zamieszka³ w tobie i przemieni³ ciê? On mo¿e uczyniæ to nawet dzisiaj, je¿eli ¿a³ujesz z powodu pope³nionych grzechów i jeli poprosisz, aby On ci przebaczy³ i uczyni³ ciê
now¹ osob¹. Gdyby chcia³ siê wiêcej dowiedzieæ na ten
temat, przyjd do mnie po lekcji. Nawet tym ch³opcom,
twardym, zahartowanym przez cierpienie, takie potraktowanie dobrego cz³owieka wyda³o siê okrutne. Hamidowi, nie wiadomo dlaczego, zrobi³o siê bardzo przykro.
Mi³a i ciep³a godzina dobieg³a koñca i znowu trzeba by³o wróciæ na zab³ocone ulice.
Ch³opcy ha³aliwie schodzili po schodach, a Ayashi
ostro¿nie otworzy³ drzwi. Na ulicy by³o cicho i pusto.
Wszyscy wybiegli za nim, gdy nagle dwie wysokie postacie z kijami w rêkach rzuci³y siê na nich i tylko gryzienie, drapanie i chowanie g³ów pozwoli³o im ujæ ca³o. Ich ubrania zmieni³y siê w jeszcze bardziej porwane
³achmany. Ch³opcy postanowili nie zadawaæ siê wiêcej
z t¹ angielsk¹ pani¹. Przez kilka dni postanowili pojawiaæ siê w meczecie na lekcjach Koranu jak przyk³adni
muzu³manie, wymylaj¹c przy tym cudzoziemskiej nauczycielce. Tylko Hamid by³ smutny. W tym brudnym,
pozbawionym manier ch³opcu bi³o delikatne, wdziêczne
serce. Chcia³ wróciæ tam i nie po to, by co dostaæ, ale
¿eby spotkaæ Angielkê. Chocia¿ mówiono z³e rzeczy
o tym, czego ona uczy, jemu wydawa³o siê to byæ dobre
i koj¹ce. Dosyæ mia³ ju¿ chciwoci i hardoci, a ona mówi³a o uprzejmoci, prawdzie, wspó³czuciu. Nic nikomu
nie wspomina³, ale kilka dni póniej uwolni³ siê z objêæ
przytulonego do niego Ayashi, pi¹cego na schodach
meczetu. Przeczeka³ w zaciemnionym miejscu, a¿
wszyscy li ludzie zapadn¹ w g³êboki sen, ¿eby nie natkn¹æ siê na ¿adnego z nich. Kiedy szybko i delikatnie
6

zapuka³ do drzwi pielêgniarki, z uchylonego okna odezwa³ siê g³os.
 Kto tam?
Hamid pobieg³ na rodek ulicy, stan¹³ pod lamp¹, by
byæ dobrze widocznym. Rozpozna³a go i po chwili zesz³a na dó³ w szlafroku, aby mu otworzyæ. Wskoczy³ jak
wystraszony królik, zamkn¹³ i zaryglowa³ za sob¹ drzwi.
Chwyci³ jej rêkê, cisn¹³ i sta³ przed ni¹ rozpromieniony. Dzisiaj nie musia³ udawaæ ani sieroty, ani niewini¹tka. Móg³ po prostu byæ sob¹, szczêliwym ma³ym
ch³opcem, który znalaz³ przyjaciela.
Pielêgniarka przyrz¹dzi³a kanapki z syropem, a on jedz¹c, opowiada³ o tym, co siê sta³o i jak wszystkim im
zakazano przychodziæ do niej.
 Ale ja bêdê przychodzi³  zakoñczy³ ciszonym
g³osem.  Bêdê przychodzi³ ka¿dej nocy kiedy ju¿ zasn¹.
A teraz opowiedz mi historiê.
Dotrzyma³ s³owa. Przychodzi³ co wieczór. Tylko ma³y Ayashi by³ we wszystko wtajemniczony, ale strach
przed starszym bratem skutecznie powstrzymywa³ go
przed rozg³oszeniem jakichkolwiek wieci.
Tabeeba zap³aci³a czynsz za 4 miesi¹ce i przenios³a
siê do innej dzielnicy, aby tam nieæ pomoc. Kiedy jesieni¹ przeprowadzi³a siê na boczn¹ ulicê z dala od rynku,
Hamid pojawi³ siê znowu. Z twarz¹ pociemnia³¹, ogolon¹ g³ow¹ i widocznymi na niej plamami wydawa³ siê
nieco wy¿szy. Poza tym by³ to ten sam ch³opiec, a jego
d³uga koszula wygl¹da³a tak, jakby nie by³a prana od
czasu, gdy widzieli siê ostatnio.

Scena 6
Zaproszenie Hamida
Tabeeba przywioz³a ze sob¹ lekarstwa, które za darmo rozdawa³a wszystkim potrzebuj¹cym i dziêki temu
sta³a siê znana, a Hamid omieli³ siê na tyle, ¿e codziennie odwiedza³ j¹ o zachodzie s³oñca.
Pewnego razu wpad³ przejêty, sk³oni³ siê i owiadczy³:
 Moja mama zaprasza pani¹ do nas.
 Myla³am, ¿e jeste sierot¹  odpar³a zdumiona pielêgniarka. Zby³ jej uwagê i zapyta³ jedynie:
 Kiedy pani przyjdzie?
 Jutro o drugiej po po³udniu przyjd po mnie.
Rodzice Hamida i Ayashi powrócili do miasta po
wielu miesi¹cach i zamieszkali w ma³ym pokoiku na
piêtrze. Hamid popêdzi³ do domu krzycz¹c: Jutro o drugiej przychodzi, ¿eby nas odwiedziæ i opowiedzieæ ci
o czym.
Matka zamia³a siê:
 Oczywicie, ¿e nie przyjdzie, bo có¿ bymy z ni¹
zrobili, gdyby nawet przysz³a opowiedzieæ o czym?

Gdzie¿ bymy j¹ posadzili i co dalibymy jej do jedzenia?

Scena 7
Pokój na poddaszu
 Przygotujesz herbatê, a posadzimy j¹ na p³aszczu
ojca. Musisz kupiæ cukier i herbatê  nalega³ Hamid.
Nazajutrz mama miesza³a duszon¹ fasolê w okr¹g³ej
glinianej misie ustawionej na palenisku, a jej myli przerwa³ tupot nóg dobiegaj¹cy z podwórka. Hamid wsun¹³
do kuchni g³owê i rozpromieniony krzykn¹³:
 Przysz³a!
S³ychaæ by³o jak kto wchodzi i za chwilê twarz gocia ukaza³a siê w drzwiach. Naraz wszyscy zamilkli, ale
w chwilê póniej wybuch³y okrzyki i miech. Co zrobi³
Hamid? Wyci¹gn¹³ pelerynê ojca, na której siedzia³, rozpostar³ j¹ przed swoj¹ przyjació³k¹ i zachêci³, aby na niej
usiad³a. Nakaza³ mamie przynieæ herbatê. Bêd¹c 11-letnim muzu³maninem, mia³ prawo wydawaæ polecenia
przebywaj¹cym w jego otoczeniu kobietom. Cukru
w domu nie by³o, bo matka w ogóle nie spodziewa³a siê
wizyty tej kobiety. Nasta³a niezrêczna chwila. Zaczêli
szeptaæ, chichotaæ, tr¹caæ siê ³okciami. Pozosta³o zaprosiæ j¹, by chocia¿ zjad³a z nimi fasolê z chlebem ry¿owym. Anglicy pewnie nie jadaj¹ takich rzeczy, ale nic
innego nie mieli, aby j¹ ugociæ. Z ulg¹ spostrzegli, ¿e
lubi fasolê, bo wyci¹gnê³a rêkê i zaczerpnê³a ze wspólnej miski. A jeli je z nimi fasolê, to jest jedn¹ z nich.
Kiedy skoñczyli, przysz³a wielka chwila dla Hamida.
 Teraz pos³uchajcie  krzykn¹³  a ona opowie wam
kilka historii ze swojej ksi¹¿ki.
Wieci szybko siê rozchodz¹, tote¿ wkrótce s¹siedzi
zaczêli siê wdrapywaæ po schodach, siadaj¹c dooko³a po
turecku. Jedni ¿yczliwi, inni wrogo usposobieni.
Tabeeba mówi³a w dziwny sposób z obcym akcentem, co rozbawi³o wszystkich, a Hamidowi uwiadomi³o, ¿e oni nic nie rozumiej¹. Ale to nic, ZROZUMIEJ¥.
On ju¿ zd¹¿y³ tak bardzo pokochaæ te opowiadania. O,
gdyby kto je opowiedzia³ poprawnym jêzykiem, wtedy
i jego rodzina pokocha³aby je z pewnoci¹! Poderwa³ siê
nagle, wyprostowa³ i ruchem rêki poprosi³ o ciszê.

Scena 8
Hamid kaznodzieja
 Ja opowiem wam o pasterzu i 100 owcach, z których jedna zaginê³a.
Pochylony zacz¹³ udawaæ, ¿e liczy owce. Potem
wzi¹³ ze sob¹ lampê i poszed³ w góry rozgl¹daj¹c siê dooko³a. Przemierza³ przy tym pokój, wypatruj¹c oczy
i wysoko nad ziemi¹ podnosz¹c wyobra¿on¹ lampê.
 S³uchajcie, us³ysza³ j¹.

Hamid przykucn¹³ w rogu, skuli³ siê i zabecza³ jak
jagniê.
 Wilk w³anie siê zbli¿a, aby j¹ zjeæ, ale Pasterz siê
nie boi, ratuje owieczkê, k³adzie na ramiona i wraca uradowany.
Rodzina i s¹siedzi siedzieli zafascynowani i w milczeniu obserwowali jak Hamid utrudzony, przemierza³
wzd³u¿ pokój, uginaj¹c siê pod ciê¿arem, a potem podniós³ rêce do góry, aby utrzymaæ owieczkê na ramionach.
 Przyjaciele, s¹siedzi, chodcie!  zawo³a³.  Znalaz³em moj¹ zagubion¹ owieczkê. Urz¹dzimy ucztê i bêdziemy radowaæ siê wszyscy razem.
Jego twarz promienia³a, a strach gdzie znikn¹³. Oto
wyg³osi³ swoje pierwsze kazanie do swoich ludzi. Byæ
mo¿e niewiele wiedzia³ o Panu Jezusie, ale jak¿e pragn¹³, aby jego rodzina pozna³a tego dobrego proroka, który odda³ swoje ¿ycie, by zap³aciæ za grzechy ludzi. Czy
my dzielimy siê z rodzin¹ i przyjació³mi tym, czego dowiadujemy siê o Bogu? Nie musimy zrozumieæ wszystkiego zanim zaczniemy siê dzieliæ Dobr¹ Nowin¹. Oni
naprawdê musz¹ siê o Nim dowiedzieæ! Rodzina i przyjaciele pok³adali siê ze miechu i g³ono bili brawo, kiedy nagle Hamid zwróci³ siê do gocia.
 Teraz  rozkaza³  opowiedz im co to oznacza.
Zaczê³a mówiæ ³amanym jêzykiem, ale ich zainteresowanie znika³o. Nikt ju¿ jej nie s³ucha³.
Chcieli raczej wiedzieæ dlaczego jest taka wysoka
i ile kosztuj¹ jej poñczochy.

Zakoñczenie
O tych ch³opcach dowiecie siê wiêcej z ksi¹¿ki
wietlista Gwiazda, która opowiada historiê innego
ch³opca z Afryki P³n. Chocia¿ fabu³a jest wymylona,
wiele z tej historii jest prawd¹, a Tabeeba odwiedza³a go
ka¿dego roku przez ca³e swoje ¿ycie.
Wszystko to dzia³o siê w latach 50-tych, ale i dzisiaj
jest tak samo wa¿ne, by nieæ Dobr¹ Nowinê Ewangelii
ch³opcom i dziewczynkom, którzy jeszcze jej nie s³yszeli. Musimy modliæ siê o dzieci, które ucz¹ siê fa³szywych religii. Nawet w naszym kraju jest wiele muzu³mañskich dzieci, które Pan Jezus, Dobry Pasterz, pragnie znaleæ. Módl siê o to, aby wiele z nich pozna³o Go
i zaufa³o Mu jako swojemu Zbawicielowi i Przyjacielowi. Mo¿e znasz takich, którzy jeszcze nie s³yszeli Dobrej Nowiny, mo¿e Bóg chce, aby to ty podzieli³ siê ni¹
z nimi.
Co robi³a angielska pielêgniarka na ciemnym, brudnym poddaszu, z dala od domu, próbuj¹c porozumieæ
siê obcym, dziwnym jêzykiem? Jak znalaz³a siê w miejscu, gdzie ludzie nic nie wiedzieli o prawdziwym mi³uj¹cym Bogu? O tym dowiecie siê nastêpnym razem.
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Lekcja 2

Wezwana po imieniu
Cel: Wskazanie na potrzebê przyjêcia Pana Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela, kiedy us³yszymy, ¿e
Bóg do nas mówi.

Wprowadzenie
Czy pamiêtacie Hamida i tych nieznonych ch³opców, którzy codziennie przychodzili do domu Tabeeby,
aby dostaæ co do jedzenia i pos³uchaæ historii z Biblii?
Czy pamiêtacie co oznacza s³owo Tabeeba? Otó¿ w³anie Tabeeba, której w³aciwe imiê by³o Patrycja, wiele
wysi³ku wk³ada³a w naukê trudnego jêzyka arabskiego
i opanowa³a go na tyle dobrze, by dzieliæ siê Dobr¹ Nowin¹ o Jezusie Chrystusie z ludnoci¹ tego afrykañskiego kraju. Jak to siê sta³o, ¿e by³a tak daleko od domu?
Cofnijmy siê do okresu tu¿ po pierwszej wojnie wiatowej.

Scena 1
Przedwczesne przybycie
 Jaki piêkny wózek  wykrzykn¹³ ojciec.  Pozwól,
¿e ja wezmê dzieci na spacer, a ty odpoczniesz.
Wózek by³ wystarczaj¹co du¿y, by zmieciæ w nim
zarówno Farnhama jak i ma³¹ Hazel.
Ciesz¹c siê myl¹ o pierwszym spacerze, tata wyruszy³ z domu, pchaj¹c wózek z dzieæmi.
Zaledwie parê dni temu pañstwo John powrócili do
Anglii z Brazylii w Ameryce Po³udniowej, gdzie przez
wiele lat byli misjonarzami. Co takiego jak wózki na
wyboistych drogach rodkowej Brazylii by³y raczej
nieznane. Jeli dzieci by³y zbyt ma³e, by chodziæ, wo¿ono je na mu³ach (które w Brazylii by³y wtedy podstawowym rodkiem lokomocji - przyp. red.).
Dlatego tata nie by³ przyzwyczajony do tego, by braæ
dzieci na spacer w wózku.
Mama przygl¹da³a siê, jak tata pod¹¿a strom¹ cie¿k¹ nadmorskiego miasteczka, w którym akurat przebywali.
Kiedy znajdowa³ siê na szczycie wzgórza, tak wiele
ró¿nych myli zaprz¹tnê³o jego umys³, ¿e w pewnej
chwili straci³ kontrolê nad wózkiem. Ojej!... wózek stacza³ siê ze stromego zbocza.
Mama krzyknê³a rozpaczliwie, a tata popêdzi³ co si³
w nogach, aby z³apaæ wózek. Ale by³o za póno, wózek
wywróci³ siê, a dwójka malców wypad³a na trawiast¹
krawêd zbocza! Na szczêcie dzieciom nic siê nie sta-
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³o, ale biedna mama dozna³a tak wielkiego szoku, ¿e jeszcze tej samej nocy, w pokoju gocinnym, przysz³o na
wiat dziecko, które spodziewa³a siê urodziæ dwa tygodnie póniej.
I tak w ma³ym pensjonacie 5 kwietnia 1919 r. gdy
skoñczy³a siê I wojna wiatowa, Bóg darowa³ ¿ycie Patrycji St. John i zaplanowa³, aby w przysz³oci pos³aæ j¹
w ró¿ne niezwyk³e czêci wiata.

Scena 2
Rodzina powiêksza siê
Niebawem rodzina St. John osiedli³a siê w swoim
piêknym domu w Anglii na zboczu wzgórza Malvern
przy ulicy pe³nej domów z granitu. W tym samym domu
wychowywa³a siê babcia i prababcia i tak oto zamieszkiwa³y tu cztery pokolenia rodziny St. John. By³o to ju¿
rzadkim zjawiskiem, bowiem ludzie w Anglii czêsto
zmieniali miejsce zamieszkania, a ludzie starsi czêsto
musieli ¿yæ samotnie. Rodzina St. John dojrzewa³a wiekiem, jak i rozrasta³a siê liczebnie; powiêkszaj¹c siê
o 2 nowych cz³onków  John, najm³odszy, urodzi³ siê
gdy Patrycja mia³a 5 lat. Nikt nie mówi³ dzieciom o tym,
¿e urodzi siê nowe maleñstwo; wtedy nie rozmawia³o siê
z dzieæmi o takich sprawach. Patrycjê zabra³a do siebie
babcia.
 Kiedy wrócisz, w domu bêdzie nowa zabawka 
us³ysza³a.
 Jaka zabawka  próbowa³a siê dowiedzieæ dziewczynka.
 Hmm... ¿ywa  brzmia³a odpowied.
Po g³êbokim namyle dosz³a do wniosku, ¿e to pewnie bêdzie szczeniak. Chcia³a mieæ tak¹ maskotkê i dlatego tak niecierpliwie oczekiwa³a powrotu do domu.
Poci¹g wtoczy³ siê na stacjê, wysiad³y z babci¹ na peron i kieruj¹c siê w górê zbocza, skrêci³y w ulicê, przy
której mieszka³a Patrycja. Na sam¹ myl o szczeniaku
przyspieszy³a kroku.
 Gdzie piesek?  zawo³a³a, wbiegaj¹c do domu.
Radoæ! Co za radoæ! To nie by³ piesek, tylko prawdziwy ma³y braciszek. By³a tak wzruszona, ¿e siedz¹c na
schodach nie mog³a powstrzymaæ ³ez radoci.
John podrós³, by³ wspania³ym towarzyszem zabaw
i przyjacielem Patrycji. Nawet wówczas, gdy by³ bardzo
malutki, bawi³a siê z nim w szko³ê. Czy przygotowywa³a siê do tego, co bêdzie robiæ, gdy ukoñczy szko³ê? Bóg
u¿ywa wszystkich naszych dowiadczeñ, aby w ten sposób przygotowaæ nas do tego, co On chce uczyniæ w naszym ¿yciu. Czy myla³e kiedy o tym, co Bóg chce,
aby ty robi³ w swoim ¿yciu?

Scena 3

Scena 4

Zabawy na Wzgórzach Malvern

Niezapomniane przyjêcia
i wi¹teczne prezenty

Ich dom znajdowa³ siê na zachodnim krañcu wzgórza
Malvern. By³a tam Wie¿a Zegarowa i kamienio³omy
granitu, który s³u¿y³ do budowy wielu domów jak i murów tego miasta. Ponad domami wznosi³y siê zielone
zbocza wzgórz, na których króliki i owce wyskubywa³y
darñ spomiêdzy z³ocistego, ciernistego ja³owca. W tamtych czasach turyci mogli wynaj¹æ osio³ka po to, by wij¹cymi siê w górê cie¿kami dotrzeæ na jego grzbiecie na
szczyt wzgórza. St¹d rozci¹ga³y siê widoki ca³ej okolicy: od gór Walii po jednej stronie a¿ po zarysy rzeki Severn po drugiej. Prawdziw¹ radoæ dzieciom pañstwa St.
John sprawia³o ³apanie i uje¿d¿anie osio³ków wypuszczanych na popas. Patrycja wspomina, ¿e zabawa ta
czêsto koñczy³a siê lotem przez oli ³eb i l¹dowaniem
w kolczastych krzakach ja³owca! Kiedy tata by³ w domu, zwykle chodzili razem pop³ywaæ w rzece Severn.
Nawet gdy byli bardzo mali, chodzili na spacery i pokonywali co najmniej 12 kilometrów w jedn¹ stronê. Czy
Bóg w ten sposób przygotowywa³ dzieci na to, co zaplanowa³ dla niektórych z nich przysz³oci?
W trakcie d³ugich wypraw po wzgórzach Malvern
sma¿yli kie³baski przy ognisku, szukali pierwszych
kwiatów i ptasich gniazd. Zrywali dzikie blade ¿onkile
rosn¹ce na ³¹kach ci¹gn¹cych siê powy¿ej pó³nocnego
krañca wzgórza, aby potem starannie je zapakowaæ i wys³aæ misji medycznej we wschodniej czêci Londynu.
Ludzie, którzy mieszkali w sercu wielkiego miasta,
rzadko ogl¹dali ¿ywe kwiaty. Patrycja, jeszcze jako
dziecko, da³a wyraz umi³owania swojej wsi w wielu
swoich wierszach. Bêd¹c bardzo ma³¹ dziewczynk¹,
rozpoczê³a twórczoæ pisarsk¹, która potem sta³a siê
wa¿n¹ czêci¹ jej pracy w s³u¿bie Bogu.
Wiosna na Wzgórzach Malvern jest jednym z jej
wierszy:
Poca³unek wiosny na Malvern
jak co roku wzgórza obudzi.
Z rann¹ ros¹ rozkoszne stada
brykaj¹cych jagni¹t,
¯onkile w Dymock
tak niemia³o z wiatrem wzdychaj¹
Fio³ki gniazdka przytulne
pod os³on¹ lasu znów tkaj¹.

Rodzina bardzo rzadko urz¹dza³a przyjêcia, poniewa¿ ojciec misjonarz nie mia³ du¿ych dochodów, ale
w dniu urodzin ka¿de dziecko mog³o wybraæ dla siebie
pudding i prezent. W rocznicê lubu rodziców wszyscy
wychodzili do kawiarni, której w³acicielem by³ pewien
chrzecijanin. Siadali na drewnianych ³awkach wokó³
sto³u i mogli sobie wybraæ ciastko i dostaæ szklankê lemoniady. By³o to niebiañskie prze¿ycie i przez nastêpne tygodnie mieli co wspominaæ.
Rodzina St. John chodzi³a do ma³ego koció³ka,
w którym prawie wszyscy cz³onkowie byli w podesz³ym
wieku. Dzieci St. John by³y to jedyne dzieci, które przychodzi³y tu regularnie i dlatego te¿ kochano je i rozpieszczano. By³ tam pewien samotny cz³owiek, który zawsze na Bo¿e Narodzenie dawa³ im prezenty  by³a to paczka, a w niej 5 tabliczek czekolady, po jednej dla ka¿dego! Jaka¿ to by³a uciecha. Trochê siê jednak obawiali,
¿e którego razu zapomni o prezentach. Raz kiedy na
pocz¹tku grudnia dzieci ca³¹ sprawê omówi³y i postanowi³y wyprawiæ czteroletniego wówczas Jasia do owego
mê¿czyzny. Bacznie obserwowa³y ca³¹ sytuacjê przez
szczelinê w drzwiach.
 Panie Price... eee...  Bardzo podoba³y nam siê te
paczki, które dostalimy od pana w zesz³ym roku  powiedzia³ Ja. Wczeniej przeæwiczy³ wiele razy, co mia³
powiedzieæ.
 wietnie, wietnie  brzmia³a odpowied, któr¹
wszyscy us³yszeli.
Co to znaczy? Czy on aby zrozumia³, o co chodzi?
Dzieci musia³y cierpliwie czekaæ, aby siê przekonaæ.
A jednak... paczki zjawi³y siê we w³aciwym czasie, po
jednej dla ka¿dego.

Scena 5
Niedziele by³y zawsze wyj¹tkowe
W pewien niedzielny poranek, kiedy rodzina St. John
wybiera³a siê, jak zwykle do kocio³a, ma³y Ja pozosta³
d³u¿ej w domu. Szwajcarka, która pomaga³a opiekowaæ
siê babci¹, mia³a przyprowadziæ go nieco póniej. Kiedy
wszyscy wyszli, Ja przekona³ j¹, ¿e zawsze zabiera ze
sob¹ do kocio³a olbrzymiego s³onia na piszcz¹cych kó³kach. Ile miechu mia³y dzieci na widok Jasia, gdy podczas absolutnej ciszy otworzy³y siê drzwi i Ja wjecha³
do kocio³a na piszcz¹cym s³oniu, kieruj¹c siê do przodu zgromadzenia. Wszystkie dzieciêce g³ówki jak na komendê skierowa³y siê w jego stronê.
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Niedziela by³a wyj¹tkowo radosnym dniem. Mama
zwykle czyta³a na g³os  w tamtych dniach nie by³o telewizji ani wideo, radia by³y drogie, a walkmany nieznane. Mo¿e inne dzieci nudzi³y siê w niedzielê, ale ich mama wk³ada³a wiele wysi³ku, aby u nich by³o inaczej. Na
niedzielê przygotowywa³a specjalne zabawki, a wród
nich takie liczne klocki. To by³ jedyny dzieñ tygodnia,
kiedy zaraz po obiedzie dzieci dostawa³y s³odycze. Wyobracie sobie, jakie to by³o niezwyk³e. By³ czas na ma³e herbatniki w kszta³cie liter, z których uk³adali werset
biblijny. Potem ca³a rodzina gromadzi³a siê wokó³ pianina i piewali ulubione pieni. To wspania³e, ¿e niedziela
jest dniem innym od pozosta³ych dni tygodnia, dniem,
w którym wspominamy to, co Bóg uczyni³ dla nas
i w którym szczególnie mo¿emy okazywaæ uprzejmoæ
i dobroæ wobec innych.

Scena 6

Patrycja St. John i ¿e gdyby naprawdê j¹ wzywa³, pragnie pójæ i byæ Jego. Mia³a wtedy mo¿e 5 lat. Nie pamiêta, aby to zmieni³o cokolwiek poza tym, ¿e ca³y wiat
wydawa³ siê byæ o wiele piêkniejszy ni¿ poprzednio. Nazajutrz, kiedy popatrzy³a na malwy, du¿o wy¿sze ni¿
ona, po raz pierwszy przysz³o jej na myl, ¿e by³y one a¿
tak piêkne. Patrycjê zawsze urzeka³o piêkno przyrody,
a zw³aszcza kwiatów. W póniejszym okresie, bêd¹c ju¿
uczennic¹, napisa³a Krokusy na dolnym trawniku:
Jeli Bóg kwiatki krokusa rozwija w z³oto,
biel i purpurê ka¿dej wiosny,
mo¿e uczyniæ wszystko.
Jeli to Bóg wydoby³ cud
z wnêtrza skutego zim¹ grobu
i sprawi³ zmartwychwstanie,
to ja ufaæ bêdê Bogu.

Przyjaciele misjonarze

Scena 8

Patrycja nigdy nie zapomnia³a, jak w niedziele jej rodzina robi³a albumy misyjne. By³y podobne do ksi¹¿ek
z wycinankami, w które wkleja³o siê widokówki i wycinki z prasy. Mama zawsze mia³a mnóstwo misyjnych
broszurek, listów i zdjêæ. Misjonarze z ca³ego wiata zatrzymywali siê w ich domu, a potem pisali piêkne listy.
Dziêki temu albumy by³y naprawdê interesuj¹ce i bliskie
sercu, poniewa¿ wielu misjonarzy by³o przyjació³mi rodziny St. John.
Praca misyjna w ró¿nych krajach wiata budzi³a
w nich radoæ. Poznawanie dzie³ Bo¿ych w innych krajach i modlitwa o nie to wspania³y sposób, by odkryæ, ¿e
byæ mo¿e i dla ciebie Bóg zaplanowa³ dalek¹ podró¿.
By³ to jeszcze jeden sposób, w który Bóg przygotowywa³ niektóre dzieci St. John do ich doros³ego ¿ycia.

Odkupiciel

Scena 7

Czy wiesz, ¿e Pan Bóg zna twoje imiê? Byæ mo¿e
wzywa ciê po imieniu. Czy¿ nie mówi, ¿e choæ pope³ni³e wiele z³a, Jego Syn, Pan Jezus Chrystus umar³, aby
ciê odkupiæ? Kiedy Pan Jezus umar³ na krzy¿u, przyj¹³
karê, któr¹ ty powiniene ponieæ, a teraz mo¿esz byæ od
niej wolny. Jeli to wiesz i naprawdê rozumiesz, byæ mo¿e Bóg wo³a ciê do siebie. Co Mu wtedy odpowiesz?
Czy post¹pisz tak jak Patrycja? Uklêkniesz w ciszy
i w odosobnieniu sam i porozmawiasz z Bogiem? Powiedz Mu wówczas, ¿e ¿a³ujesz z powodu twoich grzechów, które pos³a³y Pana Jezusa na krzy¿, by umar³ zamiast ciebie. Powiedz Mu swoje imiê i popro, by pomóg³ ci ¿yæ odt¹d nowym, zmienionym ¿yciem. Byæ
mo¿e zdziwisz siê, odczuwaj¹c jak wiele niespodzianek
i nowych rzeczy Bóg zechce uczyniæ w twoim ¿yciu.

Wezwana po imieniu

Zakoñczenie

Pewnej nocy mama czyta³a dzieciom ksi¹¿eczkê misyjn¹ zatytu³owan¹ Tajemnica Per³y. Mówi³a ona
o ma³ej dziewczynce, która ¿y³a w Chinach. Prawdopodobnie by³a córk¹ misjonarzy. Pozostawi³a notesik,
a w nim zapisan¹ informacjê o tym, jak pewnego dnia
zaprosi³a Pana Jezusa do swojego ¿ycia. Poni¿ej by³y
s³owa z ksiêgi Izajasza 43,1: Tak mówi Pan: Nie bój
siê, bo ciê wykupi³em, wezwa³em ciê po imieniu, moim
jeste!. Mama jasno wyt³umaczy³a im znaczenie tego
wersetu. Patrycja nie wiedzia³a wtedy, co znaczy s³owo
wykupi³, ale zapamiêta³a, jak posz³a do sypialni
i uklêknê³a. Powiedzia³a Panu Jezusowi, ¿e nazywa siê

Czy wiadomoæ tego, ¿e teraz nale¿a³a do Boga,
sprawi³a jak¹ ró¿nicê w ¿yciu Patrycji? Jak¹ dziewczynk¹ sta³a siê teraz? Je¿eli chcecie poznaæ dalsze losy
Patrycji, to przyjdcie na nastêpne spotkanie.
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Uwaga dla nauczyciela
¯ycie na wzgórzach Malvern jest pokazane w pierwszej ksi¹¿ce Patrycji Tajemnica dzikiego boru. Dla
pe³nego zilustrowania wersetu Izajasza 43,1 i tego, co
znaczy odkupiciel przeczytaj (mo¿na razem z dzieæmi) krótk¹ ksi¹¿kê Patrycji Mój przyjaciel Rocky.

Lekcja 3

W Bo¿ej szkole
Cel: Nauczenie tego, jak istotne jest pozwolenie Bogu,
by kierowa³ naszymi krokami.

Wstêp
Tabeeba, pielêgniarka w Afryce Pó³nocnej, wzrasta³a
jako dziecko w mi³uj¹cej siê chrzecijañskiej rodzinie.
Jej tata, misjonarz, czêsto bywa³ z dala od domu w obcych, dalekich krajach. Patrycja du¿o dowiadywa³a siê
o dzie³ach Bo¿ych na ca³ym wiecie zarówno od swojego taty, jak i podczas tych wspania³ych niedziel, kiedy
robi³a albumy misyjne. Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e ¿ycie
jej toczy³o siê bardzo zwyczajnie, lecz póniej...

Scena l
Ma³a szko³a w Szwajcarii
Szszszuss... sunê³y ma³e sanie z onie¿onego zbocza,
kiedy Patrycja opatulona przed zimnem wyrusza³a do
ma³ej wiejskiej szko³y. Hazel i Farnham, najstarsze
z dzieci, które umia³y jedziæ na nartach, jecha³y na
przedzie. Czêsto, gdy wyruszali do szko³y, na dworze
by³o jeszcze ciemno, bo lekcje zaczyna³y siê o 7 rano!
Patrycja kocha³a te wczesne poranki, kiedy patrzy³a na
niebo, ksiê¿yc, ogl¹da³a piêkno gór i lasów. Nie, nie, teraz nie by³a w Malvern, lecz w Szwajcarii.
Tak, jak ju¿ niejednokrotnie bywa³o, teraz te¿ tata by³
daleko w Ameryce Po³udniowej, a mama musia³a sama
troszczyæ siê o dorastaj¹c¹ gromadkê dzieci. Pewnego
razu mama dosta³a list od swojej przyjació³ki ze Szwajcarii, która wysz³a z fascynuj¹c¹ propozycj¹: Mo¿e
przywioz³aby tutaj dzieci na rok? Mam kilka domów
wczasowych, w jednym z nich mo¿ecie zamieszkaæ.
I tak oto rodzina znalaz³a siê w Szwajcarii. Patrycja,
chocia¿ mia³a ju¿ 7 lat, po raz pierwszy sz³a do szko³y.
Przedtem w Malvern pewna pani przychodzi³a do domu,
aby uczyæ dzieci St. John i kilkoro innych z s¹siedztwa.
Wówczas Patrycja by³a zbyt ma³a, wiêc przesiadywa³a
pod sto³em. Za w Szwajcarii dzieci uczy³y siê nie tylko
francuskiego, ale te¿ wielu innych rzeczy.

Scena 2
Pracowite wakacje
To by³a cudowna szko³a! Dzieci nigdy nie wiedzia³y,
kiedy bêd¹ wakacje. Bywa³o, ¿e przychodzi³y jak zwykle do szko³y, a tymczasem nauczyciel wychyla³ siê przez
okno i stwierdza³:

 Pogoda w sam raz na zbieranie ziemniaków. Idcie
do domu i przez najbli¿sze 4 tygodnie zajmijcie siê kopaniem ziemniaków.
I wszyscy ochoczo rozchodzili siê do domów. Nastêpne wakacje w czasie sianokosów trwa³y 6 tygodni.
Wszyscy uczniowie szli, aby pomóc rodzicom zgromadziæ paszê dla zwierz¹t na okres d³ugiej, mronej zimy.
Rodzina St. John nie mia³a ¿adnych zwierz¹t, ale sz³a
pomagaæ swoim przyjacio³om.
Nastêpne wakacje  to zbieranie opa³u na zimê. By³o
to wa¿ne, aby zgromadziæ dosyæ drewna na czas, gdy
spadnie du¿y nieg. Ogromny piec w ich domu musia³
byæ stale wy³adowany drewnem, aby wszystkim by³o
ciep³o. Tym razem dzieci St. John pracowa³y dla siebie.
W pobli¿u domku znajdowa³ siê przykryty du¿y stos
drewna, które s³u¿y³o na opa³, gdy spad³ pierwszy nieg
i utworzy³ g³êbokie zaspy. Wszystkie wakacje by³y czasem pracy  ale i doskona³ej zabawy! Spêdzili tam cudowny czas.
S¹dzê, ¿e to by³ najwspanialszy rok naszego ¿ycia
 wspomina³a póniej Patrycja. Pamiêta³a dreszcze emocji podczas jazdy saniami i urok ogromnej choinki w kociele podczas Wigilii, któr¹ wiêtowano przy organach
i piernikowych misiach. Tyle radoci sprawia³ pierwszy
znaleziony wiosenny kwiatek, gdy tylko stopnia³ nieg.
Jêzyki, których siê nauczy³a, okaza³y siê przydatne w jej
póniejszym okresie ¿ycia, jak przekonacie siê o tym na
nastêpnym spotkaniu.
Bóg u¿ywa ró¿nych wydarzeñ w naszym ¿yciu, aby
zmieniaæ nas w takich ludzi, jakimi On pragnie nas widzieæ i aby pomóc nam robiæ to, czego On od nas oczekuje. Czy kiedykolwiek myla³e o tym i modli³e siê
o to?

Scena 3
Szkolne przygody
Po tak uroczym roku w Szwajcarii, powrót do Anglii
i codziennoci w szkole Clarenden w Malvern sprawia³
wra¿enie monotonii, ale Patrycja zawsze zdo³a³a znaleæ
jak¹ dobr¹ zabawê. Drzema³a w niej nieustraszona mi³oæ do przygód i taka ju¿ pozosta³a do koñca. Pewnego
dnia, gdy mia³a 13 lat, wdrapa³a siê przez okno sypialni
czteropiêtrowego budynku szko³y na spadzisty dach.
Usiad³a okrakiem na krawêdzi spadzistego dachu w jego
najwy¿szym punkcie i tak siedz¹c czyta³a ksi¹¿kê. Trzês¹ca siê starsza pani, która przechodzi³a obok, wpad³a do
budynku, krzycz¹c:
 Na dachu jest dziewczynka!
Zdumione nauczycielki wybieg³y, aby to zobaczyæ,
jednoczenie zastanawiaj¹c siê, jak siê zachowaæ i co
zrobiæ w takiej sytuacji. Dyrektorka zawo³a³a spokojnie:
 Patrycjo, zejd na dó³!
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Wtedy ona zamknê³a ksi¹¿kê, zsunê³a siê po dachówkach i wlizgnê³a siê przez okno. Kiedy zosta³a upomniana za swoje nieznone zachowanie, odpowiedzia³a:
 Przecie¿ nikt mi nigdy nie powiedzia³, abym tego
nie robi³a!

Scena 4
Serce misjonarki
Patrycja i jej bracia za³o¿yli klub HotSpot, który
mia³ swoj¹ siedzibê na poddaszu. Ka¿dy z cz³onków
klubu przyj¹³ jedno z rycerskich imion, jakie nosili Rycerze Okr¹g³ego Sto³u Króla Artura i zosta³ zaprzysiê¿ony, by nieæ pomoc potrzebuj¹cym na ró¿ne sposoby,
ale tak, ¿eby nikt siê o tym nie dowiedzia³. Okaza³o siê
potem, ¿e Patrycja i jej bracia poszli do miejscowego
pensjonatu, by spotkaæ siê ze starymi, bezdomnymi ludmi, którzy nikogo nie mieli. Dzieci gra³y na skrzypcach, piewa³y ulubione pieni i rozdawa³y drobne upominki. Patrycja æwiczy³a grê zarówno na skrzypcach, jak
i na akordeonie. Z zami³owaniem do ma³ych dzieci, które cechowa³o j¹ przez ca³e ¿ycie, rozpoczê³a zajêcia dla
dzieci z s¹siedztwa. To by³a tak zwana Gara¿owa Szkó³ka Niedzielna. Niektóre dzieci by³y jeszcze w wózku!
Zarówno wtedy, jak i póniej, bardzo kocha³a niemowlêta. Zawsze pragnê³a mieæ w³asne dzieci, wybra³a nawet dla nich imiona, ale tak nieszczêliwie siê sta³o, ¿e
cz³owiek, którego mia³a nadziejê polubiæ, zgin¹³ na
wojnie. Wraz z up³ywem czasu uwiadomi³a sobie, ¿e
nie by³o to wol¹ Boga.

Scena 5
Wród zbieraczy chmielu
Przygotowuj¹c siê do ¿ycia misjonarki, wyje¿d¿a³a
wraz z innymi na letnie obozy zbierania chmielu, gdzie
wieczorami piewali, grali i dzielili siê Ewangeli¹ o Panu Jezusie. Kiedy ka¿dy z pracowitych dni zbioru mia³
siê ku koñcowi, robotnicy wraz z rodzinami ochoczo zasiadali, ¿eby pos³uchaæ piewu i ciekawych historii.
Od wczesnych lat Patrycja mia³a dziwnych przyjació³
 byli to ludzie bezdomni, cygañskie dzieci, maluchy
z s¹siedztwa i starsi, niepe³nosprawni ludzie.
Nigdy nie s¹d, ¿e jeste zbyt m³ody, aby s³u¿yæ Panu Jezusowi. Jeli Go tylko o to poprosisz, On wska¿e ci
jak mo¿esz pracowaæ dla Niego. Byæ mo¿e s¹ wokó³ ciebie stare lub chore osoby, którym mo¿esz pomóc. Mo¿esz tak¿e zaprosiæ swoich przyjació³ do klubu biblijnego.
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Scena 6
Dar matki
Wiele lat póniej Patrycja us³ysza³a o dziwnym darze, jaki jej mama ofiarowa³a Bogu.
W tamtych czasach zamo¿ne wierz¹ce kobiety organizowa³y spotkania misyjne w swoich licznych salonach. Zaprasza³o siê misjonarzy, aby opowiedzieli
o swojej pracy w innych krajach. Póniej s³uchacze byli
poproszeni o wsparcie misjonarza poprzez modlitwy
i datki pieniê¿ne. Podczas spotkania panie siedzia³y
w tym piêknym pokoju, a gdy dobiega³o ono koñca, wychodzi³y do przodu, zdejmowa³y swoje per³y, piercionki i przekazywa³y je jako datek, który móg³ byæ sprzedany i przeznaczony na pracê misyjn¹.
Pani St. John nigdy nie mia³a oszczêdnoci, ale zawsze by³a zainteresowana tym, co Bóg czyni³ w ró¿nych
czêciach wiata. Pewnego razu by³a zaproszona na
spotkanie z cz³owiekiem, który opowiada³ o pracy w Japonii. Gdy by³ ju¿ prawie koniec spotkania, bogate damy pooddawa³y swoje kosztownoci. Matka Patrycji
chocia¿ by³a tam, nie mia³a nic, co mog³aby podarowaæ.
O, gdybym mia³a tak co cennego  pomyla³a i ³zy
pojawi³y siê w jej oczach.
Nagle jaki wewnêtrzny g³os zapyta³: Co jest najdro¿sze sporód tego co posiadasz? Moja trójka dzieci  odpowiedzia³a. Pozosta³ych dzieci jeszcze nie by³o
wówczas na wiecie. Wsta³a z miejsca i powiedzia³a cicho: Moje dzieci, dajê moje dzieci na s³u¿bê Bogu, o ile
tylko zechce je prowadziæ. Jaki¿ niezwyk³y by³ to dar!
Kiedy misjonarze wyje¿d¿ali za granicê w tamtych czasach, nie wracali do domu, przebywali tam przez ca³e
¿ycie, a te dzieci by³y wszystkim, co mama mia³a  pozosta³e dzieci urodzi³y siê póniej.
(Ca³a trójka dzieci zosta³a misjonarzami w obcych
krajach: Hazel, najstarsza córka, uczy³a w szkole w Bejrucie w Libanie, w koñcu zosta³a jej kierownikiem; Farnham zosta³ lekarzem i prowadzi³ szpital w Afryce Pó³nocnej, a Patrycja  ju¿ wiemy). Przez d³ugi czas Patrycja nie wiedzia³a o modlitwie matki, a tak czêsto wraz ze
swoim bratem rozmawiali o tym, aby s³u¿yæ Bogu z dala od domu. Podjêli decyzje, aby byæ misjonarzami i wyjechaæ razem. Wielu misjonarzy pojawia³o siê w ich domu, niektórzy po to, by zjeæ posi³ek, inni na d³u¿ej.
Wszyscy oni opowiadali niezwyk³e historie o tym, co
oznacza poddanie swojego ¿ycia Bo¿emu prowadzeniu.

Scena 7
Musimy dokonywaæ wyboru
W jaki sposób Patrycja i Farnham dalej przygotowywali siê do wykonywania Bo¿ych dzie³ za granic¹? Poznali, pokochali Pana Jezusa i zaczêli Mu s³u¿yæ w prosty sposób i od drobnych rzeczy. Jak¿e inaczej ich s³u¿ba mia³a wygl¹daæ w odleg³ym kraju z obcym, trudnym
jêzykiem, kiedy próbowali mówiæ do ludzi, a ci nie
chcieli ich s³uchaæ. A wszystko to ze wzglêdu na Pana
Jezusa.
A jak ty by siê przygotowywa³? Bóg prowadzi ka¿de swoje dziecko w zupe³nie inny sposób. Musimy rozmawiaæ z Bogiem o ka¿dym kroku naszego ¿ycia, aby
wiedzieæ czego Bóg od nas oczekuje. Jakim przedmiotom w szkole powiêciæ najwiêcej czasu? Do jakiej dalszej edukacji byæ przygotowanym? Bóg jest zainteresowany tym, czy wst¹pisz do zastêpu harcerzy czy skautów, czy bêdziesz uczêszczaæ na zajêcia z Bibli¹, a nawet
tym, czy uczysz siê muzyki.
Wszystko to jest wa¿ne dla Boga. Wa¿ni s¹ równie¿
ci, z którymi siê przyjanimy. Czy nasi przyjaciele pomagaj¹ nam byæ lepszymi chrzecijanami, czy te¿ sprowadzaj¹ nas na manowce? Szczególnie za wa¿na jest
osoba, któr¹ wybierzemy w przysz³oci jako mê¿a lub
¿onê. Czy bêdziesz pamiêta³, aby o tych wszystkich
sprawach rozmawiaæ z Bogiem?

Scena 8
Do szko³y pielêgniarskiej
w Londynie
Jeli mam wyjechaæ z Farnhamem jako misjonarka,
to muszê siê do tego przygotowaæ  myla³a Patrycja.
Ju¿ zakoñczy³a edukacjê w Clarenden, a Farnham ju¿
wyjecha³ do szpitala w Londynie, by tam przygotowywaæ siê do pracy jako lekarz misjonarz. Wkrótce potem
Patrycja pojecha³a tam za nim. Nie byli w tym samym
szpitalu. Jej szpital by³ w samym sercu Londynu, gdzie
szkolono m³odych ludzi. W 1942 Patrycja rozpoczê³a
praktykê pielêgniarsk¹.
By³ to okres II wojny wiatowej i obydwa ich szpitale znajdowa³y siê w rejonie wzmo¿onego bombardowa-

nia. By³ to trudny i smutny czas, a mimo to listy Patrycji
pisane do domu by³y pe³ne humoru i opowieci o ró¿nych jej pacjentach. W ma³ym tomiku poezji mo¿emy
dostrzec troskê tej pielêgniarki o swoich pacjentów, zarówno starych, jak i m³odych. Wiemy, ¿e jej prawdziwym pragnieniem by³o dzieliæ siê swoj¹ wiar¹ z ludmi
pe³nymi lêku i bólu.
Przez jaki czas, w trakcie swojej praktyki, Patrycja
przebywa³a na obszarach Londynu, gdzie jej znajomoæ
francuskiego i niemieckiego by³a niezbêdna podczas
opieki nad rannymi z obcych krajów, w tym te¿ Polakami i niemieckimi wiêniami wojennymi. Dowiadczenia, które zdoby³a w dzieciñstwie, Bóg teraz wykorzysta³ wiele lat póniej.

Zakoñczenie
Jak¿e daleko by³o do cichej wioski na Wzgórzach
Malvern, do rodziny, która dodawa³a otuchy i ukojenia.
Lecz Patrycja podjê³a nastêpny krok, aby staæ siê misjonark¹, jak¹ Bóg pragn¹³, by by³a. A jaki krok w tym tygodniu podejmiesz ty, bêd¹c pos³usznym Bogu, który
poprowadzi ciê w ¿ycie, jakie ON dla ciebie zaplanowa³?
Czy zaczniesz solidnie pracowaæ nad przedmiotem,
w którym masz trudnoci, a który Bóg mo¿e u¿yæ
w przysz³oci? A mo¿e zaprzyjanisz siê z kim, kto jest
samotny lub chory? Popro Boga, aby pokaza³ ci, jaki
zgodnie z Jego wol¹ jest nastêpny krok w twoim ¿yciu.

Uwaga dla nauczyciela
Wiele lat póniej te wspomnienia mia³y staæ siê t³em
fascynuj¹cej ksi¹¿ki dla dzieci Skarby niegu. Czy
czyta³e tê ksi¹¿kê, albo ogl¹da³e film na wideo? Jeli
nie, z pewnoci¹ bêdziesz zachwycony. Ta ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona na wiele jêzyków, w tym chiñski
i arabski.
Pewna kobieta w duñskim wiêzieniu napisa³a, ¿e po
przeczytaniu Skarbów niegu zaufa³a Panu Jezusowi.
To zupe³nie odmieni³o jej ¿ycie. To samo prze¿y³a inna
wiêniarka po przeczytaniu tej samej ksi¹¿ki, któr¹ po¿yczy³a z s¹siedniej celi. Obydwie oczekiwa³y wyjcia
na wolnoæ, gdzie pragnê³y ¿yæ nowym ¿yciem dla Pana
Jezusa.
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Lekcja 4

Tabeeba, Patrycja St. John, spokojnie przygotowywa³a siê do wa¿nej pracy misyjnej, szkol¹c siê równoczenie jako pielêgniarka w czasie, kiedy rozszala³a siê II
wojna wiatowa.

g³onym swym trelem ca³¹ rzecz odmieni³.
Umi³owany pejza¿ znowu w skwer przemieni³.
Ta jedna ma³a gorzka chwila:
zniknê³a radoæ, dni minione
Ja oniemia³am, sta³am jak lepa,
bo oczy ³zami przepe³nione.
Po uzyskaniu kwalifikacji dyplomowanej pielêgniarki, Patrycja nie zdecydowa³a siê na zajêcia z po³o¿nictwa, które przygotowa³yby j¹ do opieki nad matkami
spodziewaj¹cymi siê dziecka. Jej babcia ciê¿ko zachorowa³a i w domu potrzebny by³ kto do opieki. Nie trzeba
by³o namawiaæ Patrycji, aby wróci³a do domu. To w³anie wtedy zaczê³o siê jej pisarstwo.

Scena 1

Scena 2

Pocz¹tki pisarstwa

Opowiadania do poduszki

Dla Patrycji pisanie by³o rozkosz¹ przez ca³e ¿ycie.
Pocz¹tkowo pisa³a tylko wiersze, które stale gubi³a, pozostawiaj¹c je w kieszeniach brudnych ubrañ posy³anych do pralni. Czêsto le¿a³y pod jej poduszk¹. Jej mama zbiera³a je, mo¿liwie najpiêkniej przepisywa³a, a potem w formie ma³ej ksi¹¿eczki przekazywa³a córce.
 Wtedy uwiadomi³am sobie, ¿e mo¿e one s¹ co
warte.
Patrycja powiedzia³a póniej:
 Uwielbia³am pisaæ. Kocha³am ka¿dy rodzaj bazgraniny. Kiedy mia³am 11 lat, zachorowa³am na dyfteryt
i szeæ tygodni spêdzi³am w szpitalach. Napisa³am wówczas powieæ o Roundheads (purytañskich ¿o³nierzach
Cromwella) i Cavaliers (kawalerach, rojalistach), dwóch
armiach walcz¹cych w angielskiej wojnie domowej kilkaset lat temu.
Przez ca³y okres trwania wojny Patrycja by³a w Londynie, têskni¹c za urokami wsi, szczególnie za Wzgórzami Malvern. Ta jej têsknota zawarta jest w wierszach
napisanych w tamtym czasie.
Trafalgar Square
Zobaczy³am j¹ na Trafalgar
Ma³a, wiejska dziewczynka w warkoczach
Co niczym przed wiat³em gwiazd
kryj¹cy siê w nocy
nieba granat przepastny  takie mia³a oczy.
Dooko³a skweru zgie³k, ha³as, têtni¹ce ulice.
Lecz w samym jego sercu  ona 
karmi go³êbie i go³êbice.
Patrzê i nagle widzê fio³ki, bielej¹ jej pod stopami,
a hen, daleko rosn¹ wzgórza
i lekko krel¹ b³êkit mglistymi wierzcho³kami.
Jeszcze nie ca³kiem wynurzone
z mgie³ nieba o poranku,
gdy wtem skowronek, co siê ukry³ samotnie
w chmurnym ganku,
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Obowi¹zki Patrycji jako pielêgniarki wkrótce zakoñczy³y siê i zosta³a opiekunk¹ szko³y Clarenden, chodzi³y tam g³ównie córki misjonarzy. W tamtych czasach rodzice p³ynêli do obcych krajów, ¿egnaj¹c siê ze swoimi
dzieæmi na okres oko³o 4 lat. Przez ca³y ten czas nie widzieli siê nawzajem. W ci¹gu dnia szko³a spe³nia³a swoje zadania  dzieci by³y szczêliwe, przez ca³y czas poch³oniête ró¿nymi zajêciami. Jednak¿e w nocy ich zastêpcza mama czêsto znajdowa³a jakie dziecko p³acz¹ce z têsknoty za rodzicami.
Patrycja pragnê³a, aby czas pójcia do ³ó¿ek sta³ siê
dla dzieci bardzo radosn¹ chwil¹.
 Kiedy bêdziecie przebrane i gotowe do spania, zejdcie na dó³ w szlafrokach na ciastka i kakao  mawia³a swoim ma³ym przyjacio³om.
Co wieczór schodzi³y do jej pokoju i ciskaj¹c swoje
pluszowe misie, sadowi³y siê wygodnie dooko³a kominka, aby pos³uchaæ opowiadañ Patrycji. Czyta³a je dopóki nie by³y zmêczone i senne. Od tego czasu skoñczy³y
siê k³opoty z dzieæmi p³acz¹cymi po nocach. Trudno jednak by³o znaleæ dobre ksi¹¿ki, które mówi³yby o radoci i szczêciu. Wszystkie ksi¹¿ki zawieraj¹ce chrzecijañskie przes³anie opowiada³y o dzielnicach nêdzarzy albo dzieciach umiej¹cych piêknie przemawiaæ, które czêsto umiera³y z powodu okropnych chorób. Ksi¹¿ki lub
filmy wideo nie zawsze s¹ pe³ne radoci i nadaj¹ siê do
czytania lub ogl¹dania przed snem. Jeli chcesz, mo¿esz
poprosiæ nauczycielkê lub bibliotekarkê, aby pomog³y ci
wybraæ odpowiedni¹ ksi¹¿kê do poczytania nim zaniesz.
Ksi¹¿ki, które Patrycja by³a zmuszona czytaæ swoim
ma³ym towarzyszkom, w ogóle nie by³y pocieszaj¹ce.
Tote¿ postanowi³a, ¿e sama napisze ksi¹¿kê.
Tak zaczê³a pisaæ Tajemnicê dzikiego boru, ksi¹¿kê
opowiadaj¹c¹ o Malvern i innych miejscach, które zna³a
i kocha³a w dzieciñstwie. Chcia³a, aby jej podopieczne

Pisz¹c dla Boga
Cel: Pokazanie, w jaki sposób Bóg mo¿e u¿yæ nasze
dary i talenty.

Wprowadzenie

znalaz³y ukojenie i dlatego podstaw¹ tej ksi¹¿ki jest historia o Dobrym Pasterzu. Kiedy mieszka³a w Malvern,
jako ma³e dziecko pomaga³a pewnemu pasterzowi.
W historii biblijnej owca nie musi nic robiæ, ona tylko
beczy, a o wszystko troszczy siê Dobry Pasterz. To On
znajduje j¹ i przynosi do domu. Jagniê by³o zaledwie jedn¹ ze stu owiec; ma³o znaczy³o w ca³ym stadzie. Ma³e
dziewczynki Patrycji czu³y siê podobnie. W ich 30-osobowej grupie trudno by³o wyobraziæ sobie, ¿e która
znaczy³a wiêcej ni¿ pozosta³e. Jak pokazaæ im, ¿e ka¿da ma³a dziewczynka jest dla Dobrego Pasterza wyj¹tkowa i bardzo wa¿na?- zastanawia³a siê kochaj¹ca je
opiekunka.
Fragment Tajemnicy dzikiego boru, w którym cygañski ch³opiec Terry umiera, jest smutny, a przynajmniej wydaje siê byæ takim. By³a to bardzo smutna
chwila dla matki Terriego i jego przyjació³, ale dla niego
samego mieræ by³a czym du¿o lepszym. Wiedzia³, ¿e
pozostawi swoje schorowane cia³o, ale prawdziwy Terry
bêdzie szczêliwy w niebie razem z Bogiem. Fragment
ten pochodzi ze wspomnieñ Patrycji o jej pierwszym
ma³ym pacjencie ze szpitala, który zmar³. Patrycja opowiedzia³a ch³opcu przypowieæ o Dobrym Pasterzu, która im obydwojgu przynios³a ulgê i pokój. A czy ty znasz
przypowieæ o Dobrym Pasterzu. Czy On ciebie ju¿ odnalaz³?

Scena 3
Zwyciêska pozycja
Tajemnica dzikiego boru mog³aby nadal pozostaæ
rêkopisem w ma³ym notesiku gdyby nie starsza siostra
Patrycji, Hazel i jej upór. Hazel dowiedzia³a siê o konkursie og³oszonym przez Scripture Union, wydawców
chrzecijañskich ksi¹¿ek dla dzieci, a by³ to konkurs na
najlepsze opowiadanie nieznanych dot¹d autorów. Hazel
zaproponowa³a, aby Tajemnicê dzikiego boru wys³aæ
na ten konkurs, ale Patrycja nie chcia³a, w ogóle nie by³a tym zainteresowana. Mija³y dni i tygodnie, a opowiadanie dalej nie by³o wys³ane. Lecz Hazel by³a bardzo
zdecydowana w swoim dzia³aniu.
 Ni mniej, ni wiêcej, zamknê³a mnie w sypialni 
niechêtnie wspomina autorka opowiadania, które zosta³o wys³ane dos³ownie w ostatniej chwili.
Rezultat? Ale¿ tak! Tajemnica dzikiego boru zdoby³a nagrodê! Póniej zosta³a wydrukowana i sta³a siê
bestsellerem (opowiadanie, które wtedy zdoby³o najwiêksz¹ liczbê czytelników). By³a to pierwsza pozycja
na d³ugiej licie bardzo popularnych chrzecijañskich
ksi¹¿ek dla dzieci. Bóg u¿ywa tych ksi¹¿ek, aby przyprowadzaæ wielu ludzi do poznania i pokochania Pana
Jezusa  nie tylko dzieci, ale równie¿ doros³ych!

Scena 4
Pisanie dla Pana
Szko³a Clarenden przenios³a siê do Pó³nocnej Walii.
Czas tam spêdzony sprawi³, ¿e zrodzi³ siê pomys³ i t³o
do napisania ksi¹¿ki Têczowy Ogród. Pewnego dnia,
kiedy Patrycja wspina³a siê na wzgórze niedaleko Llanworst, gdzie strumyk ³¹czy dwa jeziora, natknê³a siê na
chatkê w dolinie. Wygl¹da³o na to, ¿e kto tutaj mieszka³. Dziêki temu powsta³ pomys³ fabu³y tej ksi¹¿ki.
Zdarzy³o siê te¿, ¿e pomog³a w schwytaniu z³odzieja. To
zdarzenie tak¿e zosta³o opisane.
A czy ty znajdujesz radoæ w pisaniu? Byæ mo¿e Bóg
obdarowa³ ciê wyj¹tkowym talentem pisarskim, którym
mo¿esz Mu s³u¿yæ.
 Mo¿e napiszesz list do kuzyna, krewnego lub przyjaciela, mówi¹cy o tym, jak pozna³e Jezusa i jakim
wspania³ym jest Zbawicielem. Twój list mo¿e byæ
pierwszym ogniwem w ca³ym ³añcuchu zdarzeñ, które pomog¹ mu zaufaæ Jezusowi.
 Czy by³by na tyle odwa¿ny, aby w jednym ze swoich szkolnych wypracowañ wspomnieæ o tym, jak
bardzo kochasz Pana Jezusa? To by³by dobry sposób,
aby twój nauczyciel dowiedzia³ siê o tym, ¿e wierzysz w Pana Jezusa.
 Jeli potrafisz pisaæ wiersze, mo¿e napisa³by jaki
dla naszych misjonarzy, chorej osoby lub kogo
w starszym wieku, kto potrzebuje zachêty i wsparcia.

Scena 5
Pó³nocna Afryka, nareszcie!
Jaki rok póniej, w 1949, Patrycja wyjecha³a, aby
opiekowaæ siê swoim bratem, który prowadzi³ angielski
szpital misyjny w Afryce Pó³nocnej. W tym okresie
wszystkie swoje wydatki pokrywa³a z pieniêdzy zarobionych pisaniem ksi¹¿ek. Przez rok pracowa³a w szpitalu, jednoczenie ucz¹c siê arabskiego, niezwykle trudnego jêzyka. Pierwsze miasto, w którym pracowa³a, by³o fascynuj¹cym miejscem. Bia³e domy zbudowane na
skale, po³o¿one by³y wysoko na wzgórzu. Jej sypialniê
zawsze zalewa³y promienie s³oñca, a za oknem ros³y pomarañcze. By³ to widok, który wywo³ywa³ dreszcz i zapiera³ dech w piersi. Szpital, w którym potem zaczê³a
pracowaæ, nie by³ tak wspania³ym miejscem. Dzia³o siê
to wiele lat temu, kiedy panowa³a straszna bieda, choroby i g³ód, który nie tylko mocno doskwiera³, ale by³ te¿
przyczyn¹ mierci. Brakowa³o pieniêdzy, a warunki
mieszkaniowe by³y bardzo z³e.
Poniewa¿ by³ to szpital misyjny, zawsze by³a odpowiednia pora, aby opowiedzieæ pacjentom i ich krewnym o tym, dlaczego angielscy lekarze i pielêgniarki
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opucili swoje domy: aby iæ na ca³y wiat i g³osiæ
Ewangeliê  Dobr¹ Nowinê. (Ew. Marka 16,15)
Tam, w szpitalu misyjnym, znajdowa³o siê wiele,
wiele osób, które nigdy nie s³ysza³y o tym, ¿e Pan Jezus,
Syn Bo¿y przyszed³ na ziemiê, aby wskazaæ ludziom
drogê do Boga Stwórcy Wszechwiata. Nigdy nie s³yszeli o tym, ¿e Pan Jezus umar³, aby wzi¹æ na siebie karê za ich grzech. To w³anie Ewangeli¹  Dobr¹ Nowin¹
 chrzecijanie dzielili siê w tym szpitalu. Wiêkszoæ pacjentów stanowili muzu³manie i, chocia¿ wierzyli, ¿e Jezus by³ wielkim prorokiem, nie wierzyli w to, co najwa¿niejsze  nie wierzyli, ¿e jest ON BOGIEM, SYNEM
BO¯YM, który ich ukocha³ i który jest obiecanym Zbawicielem dla wszystkich ludzi. Trudno by³o im w to
uwierzyæ, gdy¿ muzu³mañscy nauczyciele mówili co
zupe³nie innego.

Scena 6
Bóg wzywa do górskich wiosek
i miast
Pewien ch³opiec w szpitalu cierpia³ z powodu strasznej choroby nogi (osteomyelitis, zapalenie koci i szpiku - przyp. red.). Jakim radosnym prze¿yciem by³o dla
niego stanie siê chrzecijaninem. Czêsto potem mawia³:
 Dlaczego trzeba schodziæ z gór, ¿eby us³yszeæ o Panu Jezusie?
Mieszka³ w ma³ej, po³o¿onej wysoko w górach, odleg³ej wiosce bez lekarza i pielêgniarki.
Niewiele osób z Zachodu ¿y³o w taki sposób. Muzu³mañskim wieniakom nie podoba³oby siê, gdyby chrzecijanie zamieszkali obok nich w tej samej wiosce. Tymczasem Patrycji przemknê³o przez g³owê: Czy nie pójæ
z tym ch³opcem do wsi, kiedy bêdzie siê czu³ na tyle
dobrze, by wyjæ ze szpitala? By³aby to wietna okazja,
by nauczaæ prawdy o Panu Jezusie.
Religia muzu³mañska naucza pó³ prawdy, np. o tym,
¿e Jezus jest prorokiem, a nie Synem Boga. Bardzo wa¿ne jest, aby znaæ ca³¹ prawdê, poniewa¿ znajomoæ zaledwie jakiej czêci mo¿e okazaæ siê bardzo niebezpieczna. Wyobra sobie, ¿e jest ciemna noc. Twoje mieszkanie znajduje siê na trzecim piêtrze. Nagle wybucha
po¿ar, a ja ka¿ê ci skoczyæ przez okno. Pod domem znajduj¹ siê stra¿acy, którzy ciê z³api¹. Nie powiedzia³am ci
jednak wszystkiego. Nie doda³am, z którego okna masz
skoczyæ. Skaczesz z niew³aciwego okna i twoje ¿ycie
koñczy siê tragiczn¹ mierci¹. Po³owa prawdy wcale by
ciê nie uratowa³a...
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Scena 7
Niezwyk³e Bo¿e powo³anie
Ch³opiec ze szpitala poczu³ siê lepiej. Patrycja i jej
brat Farnham zawieli go samochodem do jego domu
w górach. Wyruszyli wczenie rano, gdy¿ w po³udnie
upa³ by³by nie do zniesienia. Po drodze zatrzymali siê na
poboczu, aby zjeæ niadanie, spêdziæ czas na czytaniu
Biblii i modlitwie. Ka¿dy dzieñ zaczynali w ten sposób.
Naprawdê wa¿ny jest codzienny czas z Bogiem, Chwila
Skupienia. Ka¿dego ranka pos³uchaj tego, co Bóg chce
ci powiedzieæ poprzez Bibliê  Jego S³owo, a potem porozmawiaj z Nim o ca³ym dniu, który masz przed sob¹.
Ostatnio Tabeeba czyta³a Ksiêgê Ezechiela, a tego
ranka dosz³a do rozdzia³u, który zawiera³ takie s³owa: I
b³¹ka³y siê moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po ca³ym kraju rozproszy³y
siê moje owce, a nie by³o nikogo, kto by siê o nie zatroszczy³ lub ich szuka³. (Ezech. 34,6.) Kiedy spojrza³a
w górê, zobaczy³a pofa³dowane zbocza wzgórz i dolin
oraz ma³e wioski. W tej w³anie chwili wyda³o jej siê, ¿e
poprzez ten werset Pan Jezus mówi w³anie do niej. Ju¿
wiedzia³a, ¿e musi pojechaæ do tych miejsc. Wczeniej
nie raz rozmawiali z Farnhamem o tych wsiach, miasteczkach i wiedzieli, ¿e nikt dot¹d nie powiedzia³ ich mieszkañcom o Panu Jezusie.
Ludzie jak zagubione owce b³¹kali siê wród gór,
a Bóg pragn¹³ pos³aæ kogo, kto by siê o nich zatroszczy³
lub ich szuka³, zanosz¹c im dobr¹ nowinê Ewangelii.
Patrycja i Farnham zawieli ch³opca do domu, pozostawiaj¹c go z jego matk¹, a sami wrócili od szpitala
w miecie. Tymczasem Patrycja coraz mocniej by³a
przekonana, ¿e powinna mieszkaæ i pracowaæ tam wysoko w górach. Ale by³a potrzebna tutaj swojemu bratu,
aby o niego dbaæ i pomagaæ mu jako pielêgniarka. Jednak¿e Bóg realizowa³ swój plan. Farnham ju¿ jaki
czas wczeniej zarêczy³ siê, a potem o¿eni³, dlatego ju¿
nie by³o konieczne, aby siostra troszczy³a siê o niego.
Ponadto w szpitalu zjawi³a siê nowa misjonarka i Patrycja mog³a odejæ.
Ju¿ od jakiego czasu uczy³a siê arabskiego od pewnej misjonarki, ale pracuj¹c ciê¿ko ca³ymi dniami nie
mia³a go wiele na naukê jêzyka. Jednak po roku pozna³a
jêzyk na tyle, by osiedliæ siê w ma³ym miasteczku. Mieszka³a tam przez 5 lat, czasami samotnie.

Scena 8
Czy zaakceptuj¹ Patrycjê?
Ma³e, murem otoczone miasteczko w tym czasie by³o pod rz¹dami Hiszpanów, obok niego znajdowa³o siê
osiedle rodzin hiszpañskich. W obrêbie miasteczka mieszka³o bardzo niewielu Europejczyków, poza kilkoma
Hiszpankami, które by³y ¿onami tubylców. Patrycja by³a pierwsz¹ angielsk¹ obywatelk¹, która zamieszka³a
w tym miasteczku. Wszyscy jego mieszkañcy byli muzu³manami. Jak potraktuj¹ tê kobietê? Czy pozwol¹ jej
tu zamieszkaæ? Czy wród nich znajdzie dom? Czy bêd¹
uprzejmi i gocinni? Czy zechc¹ s³uchaæ przes³ania o Panu Jezusie? A jak ty by siê czu³ w takiej sytuacji?

Zakoñczenie
Czy kiedy próbowa³e powiedzieæ przyjacio³om
o Panu Jezusie? Czy by³o to ³atwe, czy trudne? Czy
modli³e siê o pomoc i sprzyjaj¹c¹ okazjê? Jeli potrze-

bujesz pomocy, mogê podarowaæ ci traktat, który zainteresuje innych. Przyjd po spotkaniu, a dostaniesz ode
mnie taki traktat.

Uwaga dla nauczyciela
Upewnij siê, ¿e masz odpowiednie traktaty. (Je¿eli
nie posiadasz traktatów dla dzieci, napisz na adres
wydawnictwa CEF Press - na str. 2).
Niektóre sporód ksi¹¿ek Patrycji s¹ dostêpne równie¿ w wersji filmowej. Przet³umaczono je na 26 jêzyków. Skarby niegu prezentowane s¹ w audycji radiowej dla dzieci, która transmitowana jest do Rosji przez
radio Monte Carlo. Twórczoæ Patrycji nie jest w ca³oci
przeznaczona dla dzieci. Czêæ ksi¹¿ek jest dla nastolatków, a kilka biografii dla doros³ych.
Pod koniec zajêæ zaproponuj, aby dzieci napisa³y jaki wiersz lub u³o¿y³y krótkie opowiadanie. Dzieci mog¹ pracowaæ w parach (starsze z m³odszymi). Musisz
mieæ przygotowany papier, widokówki, koperty i inne
potrzebne rzeczy.
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Lekcja 5

Kobiety
i dziewczynki
po raz pierwszy
s³ysz¹ Ewangeliê
Cel: Nauczenie tego, ¿e Bóg zawsze okazuje pomoc,
gdy pojawiaj¹ siê problemy.

Wprowadzenie
Gdzie znalaz³a siê Tabeeba, gdy ostatnim razem
o niej mówilimy? Tak, w maleñkim pó³nocnoafrykañskim miasteczku po³o¿onym w górach, gdzie by³a jedyn¹ Angielk¹ wród Afrykañczyków. Jak czu³a siê teraz,
kiedy odesz³a z chrzecijañskiego szpitala na wybrze¿u,
aby zamieszkaæ tutaj, gdzie nie dotar³ jeszcze ¿aden
chrzecijanin? Wszyscy tu uwa¿ali, ¿e Jezus by³ tylko
prorokiem, a nie Synem Bo¿ym. Pragnê³a siê z nimi
dzieliæ pe³n¹ prawd¹ Ewangelii, ale czy zechc¹ s³uchaæ?
A jeli bêd¹ s³uchaæ, czy uwierz¹?

Scena 1
Pierwsi uczniowie  ch³opcy z ulicy
Pocz¹tkowo jedynymi osobami, z którymi Tabeeba
rozmawia³a, którzy odwiedzali jej ma³e mieszkanko ko³o rynku rybnego, byli boso biegaj¹cy, oberwani ch³opcy, o których s³yszelimy na pocz¹tku ca³ego opowiadania. Przyszli tu w poszukiwaniu jedzenia i schronienia.
Przez ca³y dzieñ ¿ebrali albo pracowali w zamian za kawa³ek chleba, ale kiedy siê ciemnia³o, pojawiali siê na
progu jej domu. Zazwyczaj przygotowywa³a dla nich
proste posi³ki, poniewa¿ mia³a ma³o pieniêdzy i bardzo
niewiele wiedzia³a o tutejszej kuchni. Najczêciej by³a
to kasza, chleb i oliwki. Cokolwiek by to nie by³o, smakowa³o wymienicie. Patrycja mówi³a do nich ³amanym
arabskim, nauczaj¹c prostych opowiadañ biblijnych.
W ten sposób bardzo siê z ni¹ zaprzyjanili.
Lecz ona pragnê³a, aby Ewangelia dotar³a tak¿e do innych. Ka¿dy w tym kraju powinien us³yszeæ o tym, ¿e
Pan Jezus mo¿e uratowaæ go od kary za grzechy, na któr¹ wszyscy zas³ugiwali. Jak to zrobiæ? Mê¿czyni nie bêd¹ s³uchali nauczania z ust kobiety, ale kobietom i dziewczêtom bêdzie wolno z ni¹ rozmawiaæ. Jako pielêgniarka,
Tabeeba mo¿e mieæ do tego wyj¹tkowe okazje.
Potrzeba by³o wiele czasu, by rozpocz¹æ dzia³alnoæ
medyczn¹, dziêki której mia³a nadziejê wejæ prosto do
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ich domów i zacz¹æ rozmawiaæ z kobietami. Dwa lub
trzy razy w tygodniu do miasteczka przyje¿d¿a³ lekarz,
Hiszpan, który leczy³ za darmo. Poniewa¿ wiêkszoæ
mê¿czyzn nie pozwala³a, aby obcy mê¿czyzna bada³ ich
¿ony, kobiet tych nikt nie leczy³.
Byæ mo¿e, tak jak Patrycja, d³ugo bêdziesz musia³
czekaæ na odpowiedni¹ porê, aby powiedzieæ innym
o Jezusie, lecz jeli bêdziesz cierpliwy, Bóg wska¿e ci
taki moment.

Scena 2
S³u¿ba medyczna i uczta siódmego
dnia
Pewnego dnia na progu jej domu stanê³a dziewczynka i powiedzia³a:
 Zahra przys³a³a mnie po ciebie.
Patrycja posz³a z ni¹ do domu, gdzie obchodzono
ucztê siódmego dnia, oznaczaj¹c¹, ¿e jest siódmy
dzieñ nowonarodzonego niemowlêcia.
Wszyscy zajêci byli jedzeniem. Na tê okazjê zabito
baranka i upieczono chleb. By³a to niezwyk³a uczta. Niemowlê zachorowa³o i przesta³o jeæ, dlatego wszyscy
gocie w popiechu zostali zwo³ani na ucztê, poniewa¿
by³o bardzo wa¿ne, aby odby³a siê zanim dziecko umrze.
Gocie przybyli licznie, w nastrojach zapowiadaj¹cych
dobr¹ zabawê. Tylko matka dziecka rozpaczliwie pragnê³a, aby jej synek ¿y³, tote¿ pos³a³a po Tabeebê, angielsk¹ pielêgniarkê, która zjawi³a siê natychmiast.
Kiedy Patrycja wesz³a do zat³oczonego pokoju, zobaczy³a matkê trzymaj¹c¹ w ramionach umieraj¹ce niemowlê. Pokój by³ pozbawiony okien, powietrze w nim
by³o ciê¿kie, przesi¹kniête oparami gor¹cej oliwy i odg³osami rozmów kilkudziesiêciu ludzi. Dziecko z trudem oddycha³o, ale umiera³o nie z powodu zapalenia
p³uc, jak siê spodziewa³a. Ch³opczyk by³ za s³aby, aby
ssaæ i dlatego by³ odwodniony. Umiera³ z pragnienia.
Wtedy Tabeeba zrobi³a co, co wszystkim wyda³o siê
dziwne. Wziê³a ³y¿kê i fili¿ankê. Wygotowa³a je we
wrz¹tku, aby mieæ pewnoæ, ¿e s¹ czyste. Nastêpnie za
pomoc¹ ³y¿ki delikatnie nakarmi³a maleñstwo mlekiem
od jego w³asnej matki. Ca³a rodzina otoczy³a j¹ ko³em,
przygl¹daj¹c siê wszystkiemu ze zdumieniem. Patrycja
przez ca³y czas modli³a siê. Modli³a siê za dziecko, jego
matkê i ca³¹ rodzinê. Zanim wysz³a, pokaza³a matce
w jaki sposób ma karmiæ synka, nim sam zacznie ssaæ.
By³a to prosta kuracja, lecz rodzinie z pewnoci¹ wydawa³a siê cudem. Bóg pomóg³ Tabeebie wykorzystaæ
jej wiedzê o pielêgnacji niemowl¹t. W ten sposób pojawi³a siê wspania³a mo¿liwoæ pracy wród kobiet.

Scena 3
Lekcja prania
Ka¿dego popo³udnia Tabeeba rozpoczyna³a pracê
w swojej domowej klinice, która z trudem mog³a sprostaæ wszelkim medycznym potrzebom. Cieszy³a siê, ¿e
nie jest po³o¿n¹ i nie odbiera porodów, bo gdyby tak by³o, ca³y czas musia³aby pracowaæ i nie mia³aby kiedy
mówiæ kobietom, m³odym dziewczynom i ch³opcom
z ulicy o Panu Jezusie. Przyby³a tu, by nieæ pomoc. Jej
najwa¿niejszym zadaniem by³o opowiadaæ o Dobrym
Pasterzu, który ca³y czas ich szuka.
¯ebrz¹ce dziewczynki przychodzi³y rano do szko³y. Kto przyjecha³, aby pomóc Patrycji w prowadzeniu
tej szko³y. Uczy³y tu dziergania i szycia. Dziewczynki
by³y bardzo biedne. Jedna z nich, Sodea, zawsze ¿ebra³a
na targu rybnym i przychodzi³a wówczas, gdy wy¿ebra³a tyle, ile trzeba: cztery garcie sardynek, zawiniête do
ubrania. Spa³a razem z koz¹, dlatego te¿ okropnie cuchnê³a.
Sodea by³a najmniejsza i zawsze bieg³a prosto do Patrycji, wskakuj¹c jej na kolana. Pewnego dnia pielêgniarka powiedzia³a do Mfuddli, siostry Sodei:
 Nie s¹dzisz, ¿e dobrze by³oby upraæ sukienkê Sodei? Ja dam ci myd³o, a ty upierzesz jej sukienkê, dobrze?
Pomys³ ten wyda³ siê Mfuddli znakomity, dlatego
szybko pobieg³a do domu. Tego dnia na dworze by³o
bardzo zimno i mokro. Minê³o jakie pó³ godziny
i Mfuddla wróci³a z powrotem razem ze swoj¹ ma³¹ siostr¹ w mokrej, ociekaj¹cej wod¹ sukience.
 Dlaczego w³o¿y³a na ni¹ tê mokr¹ sukienkê?! 
krzyknê³a Patrycja.
 Przecie¿ ona nie ma ¿adnej innej  pad³a odpowied.
Wygl¹da³o na to, ¿e Mfuddla zanurzy³a tê sukienkê
w wiadrze z wod¹  razem z siostr¹ ! Zaraz potem
szybko przybieg³y, aby pokazaæ pielêgniarce czyst¹ sukienkê zanim znowu siê ubrudzi.
Patrycja szybko wziê³a jedn¹ ze swoich spódnic
i bluzê pi¿amy nale¿¹cej kiedy do Farnhama, aby ubraæ
dr¿¹c¹ z zimna dziewczynkê. Dziewczynki s¹dzi³y, ¿e to
najnowsza paryska moda!

Scena 4
Nakrêcana mysz
Przyjaciele, którzy wiedzieli o pracy Tabeeby, zbierali ubrania dla dzieci i przedmioty potrzebne do szko³y.
Niekiedy wród nich by³y te¿ zabawki. Rzadko uwiadamiali sobie, co mog³o byæ najbardziej przydatne w Afryce Pó³nocnej. Mo¿e i ty masz rzeczy, które móg³by wys³aæ jakiemu misjonarzowi. Najpierw jednak napisz,

aby dowiedzieæ siê o tym, jakie rzeczy s¹ tam najpotrzebniejsze.
Pewnego dnia, w czasie porannych zajêæ Patrycja pomyla³a, ¿e sprawi dzieciom wiele radoci, jeli wypuci
nakrêcan¹ mysz, któr¹ kiedy dosta³a w paczce od przyjació³ z Anglii.
Nakrêci³a j¹ i, kiedy dziewczêta w³anie ukoñczy³y
swoje robótki, nagle miêdzy nimi przebieg³a ma³a myszka. Podnios³y wrzask i piski, którym nie by³o koñca!
Najpierw s¹dzi³y, ¿e to prawdziwa mysz i powskakiwa³y na materace. Potem domyli³y siê, ¿e nie jest prawdziwa; wówczas spodoba³o siê to tak bardzo, ¿e skacz¹c
i piszcz¹c wo³a³y Jeszcze! Jeszcze. D³ugo trwa³a ca³a
zabawa, zanim w koñcu posz³y do domu.

Scena 5
Studium biblijne dla kobiet
Czêæ kobiet zaczê³a przychodziæ na szczególne
spotkania biblijne. Zwykle by³a to niewielka grupka.
Tym razem by³o ich tak du¿o jak nigdy dot¹d! Tabeeba
by³a tym bardzo przejêta pomimo tego, ¿e schodzi³y siê
w dowolnych porach (niemo¿liw¹ rzecz¹ by³o przekonanie ich, aby przychodzi³y jednoczenie). Za ka¿dym razem, gdy pojawia³y siê nowe, Tabeeba zaczyna³a ca³e
opowiadanie swoim ³amanym arabskim od pocz¹tku.
Potem poprosi³y o herbatê i w koñcu nadszed³ czas, by
posz³y do domu. Ale one siedzia³y bez koñca. W koñcu
jedna z nich powiedzia³a:
 Przysz³ymy zobaczyæ mysz.
Ach, mysz! To dlatego przysz³o ich tak wiele. Od tego dnia przychodzi³y co tydzieñ. Czasami w ci¹gu jednego popo³udnia mia³a siedem spotkañ. Kobiety mia³y
wolny czas, kiedy ich mê¿owie skoñczyli jeæ obiad.
W tym miasteczku Patrycja by³a jedyn¹ osob¹, która posiada³a zegarek. Tutaj czas nie mia³ ¿adnego znaczenia.

Scena 6
Znaleziona owca
Pierwsz¹ chrzecijank¹ zosta³a pewna bardzo biedna
kobieta, Fatima. Maj¹c 12 lat, zosta³a wydana za m¹¿ za
narkomana, który by³ okropnym cz³owiekiem. Jej pierwszym dzieckiem by³ ch³opczyk, który zmar³ kiedy mia³a 14 lat. Potem urodzi³a liczn¹ dziewczynkê. Kobieta
ta przysz³a do Patrycji wraz ze swoj¹ córeczk¹, która
mia³a wówczas oko³o 6 lat.
 Czy mogê pracowaæ u ciebie?  zapyta³a.
Tabeeba nie mia³a jej czym zap³aciæ; w tych czasach
trudno by³o o pieni¹dze.
 Mój m¹¿ wydaje wszystko na narkotyki, a my przymieramy g³odem  b³agalnym g³osem mówi³a m³oda kobieta.
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Pomoc by³a potrzebna  mnóstwo ludzi przychodzi³o do przychodni, dziewczêta przychodzi³y do szko³y;
poza tym by³o gotowanie posi³ków, mycie, pranie,
sprz¹tanie.
 Nie mogê zaoferowaæ wiele, ale jeli wraz z córeczk¹ pozostaniesz u mnie, bêdziemy jada³y razem.
Pewnego dnia m³oda mama wesz³a, gorzko szlochaj¹c:
 Gdy wróci³am do domu, okaza³o siê, ¿e mój m¹¿
zabra³ wszystko i odszed³ do innej kobiety  powiedzia³a p³acz¹c i obrzucaj¹c go przekleñstwami.
 Jeli jest taki pod³y, to dlaczego tak rozpaczasz?
 Ja nie rozpaczam z jego powodu, ale dlatego, ¿e zabra³ wszystko, co by³o w domu.
Patrycja da³a jej kilka podstawowych rzeczy potrzebnych w gospodarstwie domowym.
Tymczasem tydzieñ póniej przysz³a ponownie, jeszcze bardziej zrozpaczona.
 M¹¿ zabra³ moj¹ córeczkê, aby us³ugiwa³a jego nowej ¿onie, która spodziewa siê dziecka i potrzebuje kogo, kto bêdzie codziennie przynosi³ wodê ze studni.
Matka i jej ma³a córeczka mog³y siê spotykaæ tylko
przy studni. Dziewczynka by³a wychudzona, ca³a we
wrzodach i strasznie têskni³a za matk¹. W tamtych czasach nic nie mo¿na by³o na to poradziæ.

Scena 7
Pilna modlitwa
Ka¿dego dnia Patrycja i m³oda mama razem czyta³y
Bibliê i modli³y siê. Pewnego dnia kobieta powiedzia³a:
 Jeli twój Bóg naprawdê odpowiada na modlitwy,
pomódl siê, aby moja córeczka wróci³a do mnie.
Wydawa³o siê to wrêcz nieprawdopodobne! Takie
dziecko jako ma³y niewolnik warte by³o tyle z³ota, ile
samo wa¿y³o. A one nie mog³y dla niej nic zrobiæ, tylko
siê modliæ.
Jaki czas potem, pewnej zimowej nocy, Tabeeba, le¿¹c ju¿ w ³ó¿ku, us³ysza³a uporczywe stukanie do drzwi
wejciowych. Otworzy³a je i nagle kto wpad³ do rodka, przepychaj¹c siê obok w przejciu. By³a to Fatima.
Na plecach mia³a tobo³ek  swoj¹ ma³¹ córeczkê, która
by³a bardzo chora. Pielêgniarka szybko zanios³a dziecko
do swojego ³ó¿ka i stwierdzi³a zapalenie p³uc.
Muszê zmierzyæ jej temperaturê i dobrze j¹ okryæ 
pomyla³a, siêgaj¹c po lekarstwo.
Zajê³a siê biedn¹ ma³¹ dziewczynk¹. Kiedy wreszcie
obydwie razem usiad³y, Patrycja zapyta³a:
 Opowiedz jak to siê sta³o?
 S¹siadka przynios³a mi wiadomoæ, ¿e dziecko jest
chore  powiedzia³a Fatima  kiedy ja le¿a³am w ³ó¿ku,
martwi¹c siê o nie. Wtem wydawa³o mi siê, ¿e kto ka¿e mi pójæ do niej. Pomyla³am, ¿e to Jezus do mnie
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mówi, wiêc pomimo deszczu i pónej pory wsta³am i posz³am do domu mojego mê¿a. Us³ysza³am p³acz¹ce
dziecko, nacisnê³am klamkê, drzwi by³y otwarte. Wpad³am do rodka i sta³am nieruchomo a¿ do chwili, gdy zorientowa³am siê, ¿e dziecko by³o w domu same.
Chwyci³a dziecko na rêce, posadzi³a je na plecach
i tak szybko, jak tylko mog³a przybieg³a do domu Tabeeby.
To, co siê wydarzy³o tego wieczora, dopiero póniej
siê wyjani³o. M¹¿ Fatimy wyjecha³ z miasta na jak¹
delegacjê. Jego nowa ¿ona martwi³a siê tym, ¿e dziewczynka by³a bardzo chora.
 Jeli ona umrze teraz, kiedy mój m¹¿ jest daleko,
bêdzie myla³, ¿e to ja j¹ zabi³am. Tote¿ lepiej, ¿eby
mnie tutaj nie by³o.
Po³o¿y³a wiêc ma³¹ do ³ó¿ka i posz³a do swojej matki, by tê noc spêdziæ u niej.
 Je¿eli tej nocy ona umrze, powiem mê¿owi, ¿e
mnie tutaj nie by³o.
Dziwn¹, wrêcz zdumiewaj¹c¹ rzecz¹ by³o to, ¿e ani
m¹¿, ani jego nowa ¿ona nigdy wiêcej nie pytali
o dziewczynkê. Tymczasem matka z córeczk¹ zamieszka³y od tamtej pory razem z Patrycj¹. Bóg odpowiedzia³ na modlitwê biednej matki w niezwyk³y sposób
i wykorzysta³ ten trudny czas w jej ¿yciu, aby zrozumia³a przes³anie Ewangelii. Potem za da³ jej zadanie do
wykonania. Oprowadza³a Patrycjê po okolicznych wioskach. Poniewa¿ Fatima by³a razem z t¹ dziwn¹ pielêgniark¹ z Zachodu, wszyscy schodzili siê do domu, w którym przebywa³y. Fatima kocha³a dzieci i wspaniale siê
nimi zajmowa³a. Dla Patrycji by³a ona jak siostra z Pó³nocnej Afryki.

Scena 8
Problemy z przywódcami religijnymi
Po piêciu latach spêdzonych wród ludzi z ma³ego
górskiego miasteczka, Patrycja powróci³a do miejskiego
szpitala. Pozosta³a tam ma³a grupka nawróconych chrzecijan, chocia¿ tylko niektórzy z nich byli naprawdê oddanymi wierz¹cymi. Przywódcy muzu³mañscy zabronili
im przychodziæ na studium biblijne, a oni bali siê z³amaæ
ten zakaz. Niczego wiêcej ju¿ nie mog³a dla nich zrobiæ.
Jednak¿e nie opodal miasta zamieszka³ inny misjonarz, który móg³ ich dalej nauczaæ, kontynuuj¹c w ten
sposób pracê Tabeeby. W okresie spêdzonym w Afryce,
Patrycja tylko czasami przyje¿d¿a³a do Anglii lub
Szwajcarii na letnie wakacje. Nawet wówczas, gdy by³a
ju¿ siw¹ starsz¹ pani¹, kocha³a przygody.
Pewnego razu podró¿owa³a do Anglii razem z bratem, jego ¿on¹ i ich ma³ymi dzieæmi. Pojechali minibusem przez Hiszpaniê i Francjê, a gdy przychodzi³a noc,
spali na polu. Innym razem musia³a wróciæ do domu na

dziewiêæ miesiêcy, aby opiekowaæ siê chorym ojcem,
który przeszed³ zawa³ serca.
Zanim w 1975 Szpital Misyjny zosta³ przejêty przez
rz¹d, Patrycja mieszka³a razem ze studiuj¹cymi pielêgniarkami. Decyzja rz¹du spowodowa³a, ¿e Farnham nie
móg³ ju¿ tam pracowaæ i dlatego wraz z ¿on¹ i dzieæmi
powróci³ do Anglii. Patrycja pozosta³a jednak nadal
w Pó³nocnej Afryce, aby opiekowaæ siê swoj¹ star¹,
schorowan¹ matk¹ oraz matk¹ swojej szwagierki. Obydwie by³y zbyt stare i chore, aby mo¿na je by³o zabraæ
z powrotem do Anglii. Zamieszka³y razem, otoczone
trosk¹ i mi³oci¹ Tabeeby i lokalnych wierz¹cych, którzy
chêtnie s³u¿yli im pomoc¹.

Zakoñczenie
Kiedy obydwie staruszki zmar³y, Patrycja po 27-letnim pobycie w Afryce Pó³nocnej powróci³a do Anglii.
I tutaj by³a potrzebna, aby zatroszczyæ siê o swoj¹ starsz¹ ju¿ ciociê, która wczeniej by³a dyrektork¹ szko³y
w Clarenden. Zamieszka³a ze swoj¹ siostr¹ Hazel, niedaleko Coventry i napisa³a tam wiele ksi¹¿ek. W poszukiwaniu materia³ów do sw ojej twórczoci wiele podró¿owa³a po Afryce i Bliskim Wschodzie, odwiedzi³a tak¿e
wiele innych miejsc. Praca dla Boga mo¿e prowadziæ do
fascynuj¹cych przygód.

Przebywaj¹c w Coventry, Patrycja za³o¿y³a w swoim
gara¿u klub dla dzieci. Urz¹dza³y tam ró¿ne gry i zabawy, ale zawsze pod koniec ka¿dego spotkania znalaz³a
siê jaka Biblijna minuta, jak to okrela³y dzieci. Patrycja St. John by³a zainteresowana potrzebami dzieci na
ca³ym wiecie.
Pomog³a w powstaniu i rozpoczêciu dzia³alnoci grupy pod nazw¹ Global Care (Opieka na ca³ym wiecie). Od lat siedemdziesi¹tych grupa ta niesie pomoc
bezdomnym dzieciom w najbiedniejszych czêciach
wiata.
Kiedy tak s³uchalicie historii Tabeeby, czy zauwa¿ylicie, ¿e Bóg kogo, kto naprawdê Go kocha, mo¿e u¿ywaæ od wczesnego dzieciñstwa a¿ do pónej staroci?
Bóg twoje ¿ycie uczyni fascynuj¹cym, jeli naprawdê
zaufasz Mu i bêdziesz Jego naladowc¹. Byæ mo¿e zastanawia ciê, co takiego Bóg zaplanowa³ dla ciebie. Dlaczego wiêc nie poprosisz Go, aby krok po kroku pokazywa³ ci, jak ¿yæ dla Niego? A mo¿e nie jeste pewien, czy
nale¿ysz do Bo¿ej rodziny? Tabeeba udowadnia³a, ¿e
Pan Jezus, Dobry Pasterz zmienia ¿ycie. Po lekcji mo¿esz przyjæ do mnie, abym ci pokaza³ w Biblii, co Bóg
pragnie uczyniæ dla ciebie.
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