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Zdjęcie na okładce: chłopiec z plemienia Quechua (fot. Lillian Betanco-
urt, SIL Peru)

Podróż do celu      Część 2

Kilka tygodni po powodzi nadszedł list. Jim (czyt. Dżim) nie-
cierpliwie rozerwał kopertę. „Potrzebujemy pomocy w założeniu 
nowej placówki misyjnej. Prosimy przyjedź” – przeczytał. Jim wie-
dział, że to nowe wyzwanie, które stawia przed nim Bóg. Popro-
sił Betty (czyt. Beti) o rękę i po ślubie, wyjechali w nowe miejsce. 
Przez cały rok z pomocą tubylców budowali dom misyjny i dzielili 
się Dobrą Nowiną.

Operacja Auca
 W tym czasie Jim usłyszał  

o tajemniczym, niemal legendarnym 
plemieniu Indian, żyjącym w głębina-
chamazońskiej dżungli. Tylko jedno wie-
dziano z całą pewnością na temat Auca 
(czyt. Auka): zabijali każdego, kto się 
do nich zbliżył. Znani z nienawiści wo-
bec cowodi („obcych”), byli całkowicie 
odcięci od cywilizowanego świata. Nikt 
nawet nie próbował do nich dotrzeć  
ze Słowem Bożym. 

Jim i  jego czterej przyjaciele zaczęli modlić się o Indian Auca. 
Mieli wielkie pragnienie, aby podzielić się Ewangelią z tym wojow-
niczym plemieniem. Zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na 
jakie się narażają, próbując pozyskać to plemię dla Chrystusa, ale 
uznali, że warto. Czuli, że teraz nadszedł czas, by nawiązać z nimi 
kontakt. 

W ciągu kilku miesięcy, przywiązując wagę do szczegółów, 

Ważne pytanie
W poprzednim, wiosennym numerze „Małego Idźcie” poznaliśmy wspa-
niałego młodego człowieka – Jima Elliota (czyt.Dżim Eliot). Jim w 1952 
roku wyjechał do Ekwadoru, by pracować jako misjonarz wśród  Indian 
Quechua (czyt. Keczua). Przez rok, razem z przyjacielem, Petem Flamin-
giem (czyt. Pitem Flemingiem) przebywał w stacji misyjnej w Shandia. 
Przeżyli tam katastrofalną powódź, która zalała i zniszczyła wiele zabu-
dowań, nad którymi tak bardzo się trudzili. Gdy wody opadły, Jim i Pete 
pomogli w odbudowie obiektów. To wydarzenie zrodziło w sercu Jima 
wiele pytań. „Dlaczego to się stało? Może Bóg próbuje zwrócić moją 
uwagę na coś innego? Co dalej Bóg zaplanował dla mnie?”. Jim codzien-
nie pytał o to Boga w modlitwie. Jak Bóg odpowiedział? Dowiesz się, 
czytając drugą część opowiadania „Podróż do celu”.

Czy wiesz, że każdy człowiek podróżuje do jednego z dwóch 
celów? Jeden cel to niebo, drugi cel to piekło.

Do jakiego celu podróżujesz? W odpowiedzi na to pytanie 
pomogą ci zadania na stronie 9 i 10.

PIEKŁO NIEBO
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młodzi ludzie planowali swoją „Operację Auca”. Najpierw musieli 
przekonać Indian, że nie mają wrogich zamiarów. To było niełatwe 
zadanie. Nie wiedzieli nawet, gdzie znajduje się ich wioska. Nie 
mówili też ich językiem.

Piątka misjonarzy analizowała mapy, rozmyślając nad wyborem 
najlepszej drogi. Postanowili założyć bazę w pobliżu granicy teryto-
rium tego plemienia. Z bazy mieli przez kilka tygodni latać samo-
lotem i zrzucać podarunki. Jeśli Indianie odpowiedzą przyjaźnie, 
wówczas spróbują skontaktować się z nimi.

Po kilku dniach przelatywania 
nad terenem Auca, spuścili w wia-
drze maczetę, siekierę oraz wie-
le drobnych upominków. Indianie 
uśmiechali się i machali przyjaźnie.
Pewnego razu odwzajemnili się, 
wkładając do wiadra żywą papugę 
i kawałek upieczonej małpy. 

Kolejnym krokiem było znalezienie miejsca, gdzie mógłby wy-
lądować mały samolot. Lądowiskiem okazał się wąski pasek piasz-
czystego brzegu rzeki Curaray.

Wreszcie uznali, że nadszedł właściwy czas na pierwszą próbę 
spotkania Auca twarzą w twarz. Trzeciego stycznia 1956 roku, o po-
ranku, zaśpiewali ulubiony hymn, mówiący o Bogu, jako ich tarczy. 
Korzystając z niewielkiego samolotu, młodzi Amerykanie założyli 
przyczółek na terytorium Auca. Pilot lądował kilka razy na wąskim 
wybrzeżu rzeki, dopóki nie przewiózł wszystkich ludzi i towarów. 
Miejsce to nazwali „Palmowa Plaża”. Zbudowali dom na drzewie, 
nawiązali kontakt radiowy z bazą misyjną i rozgościli się na plaży z 
nadzieją, że zobaczą członków plemienia. 

Ostrze włóczni
Przez trzy dni misjonarze cierpliwie czekali nad rzeką. Łowili 

ryby i robili zapiski w notatnikach.  Nagle, rankiem szóstego stycz-
nia, na przeciwległym brzegu rzeki zobaczyli Indianina i dwie ko-
biety. „Puinani! Witamy!” – wołali misjonarze, przyjaźnie machając 
do tubylców. Jim przeszedł przez płytką rzekę , która ich rozdziela-
ła. Chwycił Indian za ręce 
i przeprowadził na dru-
gi brzeg. Jeden z Indian  
z ciekawością obejrzał 
samolot. Pilot zaprosił 
go do środka, zabierając  
w górę. Gdy samolot 
przelatywał nad wioską, 
współplemieńcy widząc 
swego ziomka w powie-
trzu klaskali i wykrzy-
kiwali radośnie. Troje 
Auca spędziło cały dzień  
na Palmowej Plaży. Po-
tem, równie nagle jak 
przyszli, zniknęli w dżungli. 

Misjonarze czekali na ich powrót, mając nadzieję, że po pierw-
szym przyjaznym kontakcie, pojawi się większa liczba członków 
plemienia. Daremnie. Następnego dnia nikt z Indian się nie poja-
wił. Misjonarze próbowali zachęcić Auca do przyjścia nad rzekę, 
zrzucając kolejne podarki, ale tubylcy wydawali się przestraszeni. 

W niedzielę rano zobaczyli z samolotu dziesięciu Auca idących 
w kierunku ich obozu. O godzinie 16:30 przekazali przez radio in-
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formację w tej sprawie, prosząc o modlitwę. To była ostatnia wia-
domość przekazana przez Jima i jego kolegów. Po kilku dniach oka-
zało się, że wszyscy zostali zabici. Auca przebili ich włóczniami.

Bóg nigdy się nie myli
Czy taki był Boży plan zbawienia tego plemienia? Tak!

Kilka miesięcy później młoda Indianka, która uciekła z plemie-
nia Auca, powróciła, aby zamieszkać wśród swoich. Powiedziała im: 
„Misjonarze przyszli w przyjaźni, aby opowiedzieć wam o Zbawicie-

lu, który został zabity niewinnie, tak jak obcy, 
których wy zabiliście na plaży nad rzeką”.

Powracając do tego wydarzenia Auca 
wielokrotnie zastanawiali się, dlaczego co-
wodi nie użyli pistoletów w obronie własnej. 
„Dlaczego nie strzelali do nas?” –  to pytanie 
nie dawało im spokoju. Zaprosili do siebie 
żonę Jima Elliota z córeczką i inną misjonar-
kę. Chcieli się dowiedzieć, dlaczego cowodi-
woleli zginąć, niż ich zabić. 

„Cowodi mieli broń ze sobą, ale powiedzieli, że nigdy 
nie zabiją ludzi Auca, nawet jeśli zostaną zaatakowani. Nie strzelali 
do was, ponieważ wiedzieli, że wy nie jesteście gotowi na niebo,  
a oni są” – wyjaśniły im kobiety.

Kiedy Auca dowiedzieli się prawdy o Bożej miłości i przebacze-
niu, ich życie uległo zmianie. Pokutowali za swoje złe czyny. Żało-
wali, że zamordowali misjonarzy. Opowiedzieli, że kiedy wszyscy 
misjonarze zginęli, usłyszeli nieznaną muzykę. Nad drzewami zo-
baczyli świetliste postacie, które śpiewały nieznane pieśni. Światło 
aniołów rozjaśniło całą okoliczną dżunglę. Tubylcy odczuli przera-

żający strach. Zbiegli z miejsca zbrodni, bo czuli, że działała tam 
moc o wiele większa niż te, które dotąd czcili.

Życie Jima nie zostało zmarnowane. Cel został osią-
gnięty. Bóg użył jego śmierci, żeby światło Ewan-
gelii dotarło do Indian Auca, a także by zachęcić  
i zainspirować tysiące 
młodych ludzi na ca-
łym świecie.

Dziewięć lat po 
zbrodni na terenie 
plemienia Auca po-
wstał pierwszy chrze-
ścijański kościół. 
Kimo, jeden z mor-
derców misjonarzy, 
który po ich śmierci 
ujrzał aniołów, został 
pastorem.

Postawa Jima  
i jego kolegów spra-
wiła, że niezliczo-
na ilość chrześcijan 
postanowiła żyć dla 
jednego, wielkiego 
celu: by zanieść ewangelię tym, którzy nigdy jej nie słyszeli. 

Na podstawie książki „Jeden wielki cel” J. i G. Benge opracowała Nela 
Kłapa.
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Czas na twoją modlitwę
Panie Boże, dziękuję za przykład Jima i jego 
czterech przyjaciół. Chciałbym, jak oni podró-
żować do właściwego celu, jakim jest niebo. 
Amen.

Pora na krótką refleksję
„Oni nie są gotowi na niebo” – powiedział o In-
dianach Auca Jim Elliot – „my jesteśmy” – dodał.

To był powód, dla którego  Jim i jego czterej przy-
jaciele oddali życie. Wiedzieli dokąd idą. Wiedzie-
li też, że Auca nie usłyszeli jeszcze Dobrej Nowiny 

o zabawieniu. Nie strzelali do nich, bo chcieli by mieli szansę przyjąć zba-
wienie, nawrócić się. Dzięki temu, byliby gotowi na niebo.

Cel niebo!
Sprawdź, do jakiego celu podróżujesz.

Przeczytaj uważnie tekst z Ewangelii wg Mateusza 7:13-14 i uzupeł-
nij poniższe zdania.

Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama 
i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest 
takich, którzy przez nią wchodzą.
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota 
i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Bóg mówi, że są tylko  . . . . . . . . . . .  drogi. 

Podróżujesz albo po  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . drodze, albo  

podróżujesz po . . . . . . . . . . . . . .  drodze.

Pierwsza droga prowadzi na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(czyli do piekła).

Druga droga prowadzi do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (czyli do Nieba).Czy jesteś gotowy na NIEBO?

Czy jesteś na wąskiej 
drodze? Czy twoim 
celem jest niebo? 
Zakreśl odpowiednią 
buźkę:

Porozma-
wiaj o tym  
z rodzicami.
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Ciekawostki o samolotach
- 17 grudnia 1903 roku, dwaj Amerykanie, bracia Wright, wyko-
nali pierwszym na świecie lot samolotem własnej konstrukcji. Lot 
trwał 12 sekund i Flyer pokonał dystans 37 m.

- Co 4 sekundy gdzieś na świecie startuje samolot.

- Na świecie lata ponad 50 000 samolotów komunika-
cyjnych. 

- Największym samolotem pasażerskim na świecie jest 
w tej chwili francuski Airbus A380 900.  Może zabrać 
900 pasażerów 

Cel niebo!
Masz do pokonania trudny labirynt! Cel wędrówki nazywa się… NIEBO.

Dlaczego wybraliśmy labirynt do celu, którym jest NIEBO? Bo wę-
drówka do Nieba nie jest łatwa. Pan Jezus przygotował drogę i wej-
ście do Nieba jest otwarte dla każdego, kto w Niego wierzy, ale życie 
wierzącego człowieka nie zawsze jest łatwe. Pan Jezus powiedział: 
„Na świecie ucisk mieć będziecie…” (Ew. Jana 16:33). 
Posłuszeństwo Bogu wymaga od nas często wysiłku lub ofiary. Jim i 
jego przyjaciele doskonale o tym wiedzieli, a mimo to nie cofnęli się 
ani na krok z obranej drogi. Nie łatwo jest przyznawać się do wiary 
w Pana Jezusa w szkole czy w towarzystwie kolegów. Szatan jest 
naszym groźnym wrogiem. Chce ściągnąć nas z drogi do celu. 
Pan Jezus dokończył to zdanie o ucisku słowami: „ale ufajcie, Ja 
zwyciężyłem świat (szatana)!”. Jeżeli wiesz, czego Bóg od ciebie 
oczekuje bądź Mu zawsze posłuszny, a On w tym ci pomoże i doda sił.

Dorysuj:
- 4 chmury  - skrzydło     
- drugi silnik  - drzwi 
- głowę pilota  - rząd okien z boku samolotu
 -napis na samolocie (wymyśl nazwę linii lotniczych)
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List z Papui Nowej Gwinei Łamigłówki dla główki
W Biblii znajduje się niesamowita historia o proroku Eliaszu, którego 
Bóg zabrał do Nieba. Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i znajdź 7 rzeczy, 
które do niego nie pasują. 

Wyruszyliśmy  z Ukarumpa malutkim samolotem  
o wdzięcznej nazwie „Wyspiarz” w kierunku Wysp  

Ninigo, stanowiących część Wysp Admiralicji (Manus)  
na Południowym Pacyfiku.

Pierwsze dwie godziny przebiegły w majestacie gór  
i dolin. W ostatniej godzinie lotu towarzyszyło mi  
nieodparte poczucie zawieszenia między niebem a tonią 
morską. Niesamowity bezmiar wód sprawiał wrażenie,  
że tkwimy w miejscu, aż do momentu kiedy zaczęły się  
z niego wyłaniać drobne, ciemniejsze kształty, które ku  
mojemu zaskoczeniu, okazały się rozsianymi tu i ówdzie  
wysepkami.
Po okrążeniu jednej z nich, upewniając się, że krótki pas  
nabrzeżnego lotniska jest w przyzwoitym stanie, piloci  
zabrali się do lądowania. Z zapartym tchem i niedowierza-
niem wpatrywałam się w mały kawałek ziemi pośród olbrzy-
miego oceanu. Dopiero kolejny widok zaświadczył, że to nie 
bezludna wyspa! Sporo ludzi zgromadziło się, aby oglądać 
niecodzienne widowisko w postaci metalowego ptaka, przy-
noszącego dziwne istoty o niewyobrażalnie bladej skórze. 
Po niedługim postoju metalowy ptak odleciał pozosta-
wiając mnie i moją współpracownicę Teresę, pod opieką 
mieszkańców Ninigo. 

Beata Woźna, misjonarka Biblijnego  
Stowarzyszenia Misyjnego, pracu-
jąca wśród ludu Sejmat, tak wspo-
mina swój pierwszy lot na Wyspy 
Ninigo.
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Smugi
Samoloty na niebie zostawiły smugi, z których można coś odczytać. Po-
dążając za liniami, zbierz litery, a dowiesz się, czego nie będzie w niebie.

Ważna wiadomość
Ustaw samoloty od najmniejszego do największego, a odczytasz ważną 
informację, jaką zostawił nam Pan Jezus. Wpisz ją poniżej.
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Krzyżówka
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1. Kolorowy ptak, którym Indianie obdarowali misjonarzy.
2. „……..Plaża” – nazwa miejsca, na którym wylądowali misjonarze.
3. Środek transportu misjonarzy.
4. Kiedyś morderca, dziś pastor.
5. Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
6. Imię żony Jima.
7. …… Saint – pilot samolotu.
8. Plemię, do którego Bóg powołał misjonarzy.
9. W nim robisz zapiski.
10. Imię bohatera opowiadania.
11. Po tylu latach powstał u Auca pierwszy kościół.
12. Biblia, czyli Słowo ………..
13. „Obcy” w języku Auca.
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