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Bóg, który „związał” deszcz

Historia o tym, jak Bóg objawił swoją moc Awom

Kolorowanka

Brokpa, lud z wysokich Himalajów

Łamigłówki dla główki
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Pan czyni wszystko, co zechce,
na niebie i na ziemi, w morzach
i we wszystkich głębinach.
Psalm 135:6

On sprowadza chmury
z krańców ziemi, wywołuje
błyskawice z deszczem,
wypuszcza wiatr ze swoich
komór. Psalm 135:7

Na zdjęciu: tropikalna burza na jednej z wysp archipelagu Ninigo, gdzie pracuje
polska misjonarka, Beata Woźna.

LEKCJA DLA BOŻYCH DZIECI
Bóg wszystko stworzył: gwiazdy, galaktyki, ziemię
i wszystko co na niej jest. Jako Stwórca panuje też
nad wszystkim, co dzieje się w przyrodzie.
Zdjęcie na okładce: dzieci w taborze romskim na Ukrainie (fot. Dominik Ciepły)

2

małe IDŹCIE

Cała wioska Awów wytrwale pracowała przy budowie domu dla
Aretty i Eda Lowingów, misjonarzy, których poznaliście w poprzednich numerach „Małego Idźcie. Aretta i Ed myśleli, że będą mogli zamieszkać w swoim nowym domu, zanim wyjadą do Ukarumpa, stolicy
Papui Nowej Gwinei. Mieli pojechać tam, by Aretta mogła w szpitalu
urodzić swoje pierwsze dziecko. Jednak budowa została przerwana,
ponieważ rozpoczęła się pora deszczowa. Codziennie lał deszcz. Awowie po prostu wzruszyli ramionami, wiedząc, iż nikt nie ma wpływu
na intensywne deszcze tropikalne. Mieli jednak dowiedzieć się, że
jest Bóg, który panuje nad deszczem…

Na zdjęciu widzisz Awów przy budowie domu dla Aretty i Eda. Oto
jak wy-glądała ich praca. Mężczyźni zbierali pnącza i wycinali drzewa
z lasu. Po zdjęciu kory z drzew, dwóch mężczyzn niosło wielką tykę na
ramionach. Starsi mężczyźni oceniali przydatność każdej tyki. „Nie,
ta tyka się nie nada-je. Jest zbyt miękka. Wyrzućcie ją”. Innym razem
mówili: „Termity zjedzą ją już podczas pierwszego miesiąca. Nie możecie jej użyć”. Niezależnie ile razy się to powtórzyło, ci którzy zbierali tyki, nie zniechęcali się. Kobiety nato-miast przeczesywały zbocza
gór, wyrywając silną trawę kunai na pokrycie strzechy. Po otrzepaniu
ziemi z korzeni niosły wielki snop trawy na głowie na miejsce budowy. Tam mężczyźni formowali z niej pokrycie dachu.
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BÓG, KTÓRY „ZWIĄZAŁ” DESZCZ
„Dlaczego nie poprosicie
Boga, aby „związał” deszcz?”.
To pytanie zadane przez naszych przyjaciół Awów zaskoczyło nas. Z pewnością byłoby
wspaniale gdyby deszcz przestał padać, zanim udamy się
w drogę do Ukarumpa.
Przez pięć miesięcy mieszkaliśmy wśród Awów. Chcieliśmy zostać jeszcze jeden miesiąc, a potem wyruszyć
w drogę. Wtedy jednak otrzymaliśmy, napisany pięć tygodni wcześniej, list od dyrektora. W liście było napisane:
„Chciałbym, abyście wrócili do Ukarumpa najszybciej, jak
tylko możecie. Niepokoję się o Arettę. Wędrówka szlakiem
w jej stanie może być niebezpieczna”.
Po przeczytaniu listu powiedzieliśmy ludziom, że musimy wyruszyć następnego dnia. Mężczyźni zaprotestowali:
„Deszcz rozmył drogi i są zbyt śliskie dla Oreta!”. (Oreta –
tak nazywali Awowie Arettę).
Kobiety zaczęły nalegać: „Zostań. Tutaj możesz urodzić swoje dziecko”. Następnie wyciągając ręce zabrudzone pracami w ogrodzie zapewnili: „Pomożemy wam, gdy
przyjdzie czas na wasze uwo, uwo (czyli dziecko)”.
Uścisnęłam ich ręce i tak łagodnie, jak tylko potrafiłam,
wyjaśniłam, że nasz „wielki człowiek” (nasz dyrektor) ka4
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zał nam wracać. „Musimy słuchać jego słów i być mu posłuszni” – tłumaczyłam.
Wtedy właśnie mężczyźni zasugerowali: „Dlaczego nie
poprosicie Jezusa, aby związał deszcz?”
Poprosić Boga, aby zatrzymał deszcz podczas pory deszczowej? Przecież to niemożliwe! Jak mieliśmy wyjaśnić, że
taka prośba, przerasta naszą wiarę? Jak mieliśmy to zrobić
w języku Awa, który wtedy znaliśmy bardzo słabo?
„Dobrze”, powiedzieliśmy z wahaniem, „poprosimy Jezusa, aby nie padało na nas, gdy będziemy w drodze. Wyruszamy jutro o świcie”.
W nocy bałam się, że może zbyt długo zwlekaliśmy
z opuszczeniem wioski. „A co będzie, jeśli poślizgnę się
i upadnę na drogę? A co będzie, jeśli utonę w wezbranej
rzece? Może byliśmy zbyt pewni siebie mówiąc Awom, że
poprosiliśmy Boga, aby na nas nie padało? Przecież pada
codziennie i każdej nocy od tygodnia!” – myślałam z niepokojem.
Nagle szum deszczu ustał. Natężyłam słuch. „Kochanie!
Nie słyszę deszczu!”. Razem z mężem upadliśmy na kolana.
Z wiarą zgodziliśmy się, że Bóg powstrzyma deszcz na czas
naszej wędrówki. Zasnęłam z modlitwą na ustach: „Boże
Ojcze ufamy, że ja i dziecko będziemy bezpieczne”.
Następnego dnia o świcie opuściliśmy wioskę. Niektórzy z naszych przyjaciół Awów, eksperci w wędrowaniu
przez góry, wyruszyli z nami by nam pomóc. Wędrowaliśmy wzdłuż wąskiego grzbietu górskiego. Daleko w dole,
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po obu stronach rozciągały się wypełnione mgłami doliny.
Gdy zaczęliśmy strome zejście do pierwszej bystrej rzeki,
wyjrzało jasne i wyraźne słońce, rozwiewając mgłę i osuszając drogę.
Po bezpiecznym zejściu do doliny, przekroczyliśmy rzekę

na kołyszącym się moście z pnączy i rozpoczęliśmy wejście
na grzbiet góry. Nad naszymi głowami zbierały się chmury
dając cień i chroniąc nas od palącego słońca, gdy powoli
szliśmy do góry. Dotarliśmy do grzbietu i szliśmy nim przez
parę godzin. Potem znowu zeszliśmy w dół, by przekroczyć
kolejną rzekę. Tym razem, nie było mostu. Poziom wody
był wyższy niż zazwyczaj. Jednak musieliśmy się przez tę
rzekę przeprawić!
Przekraczaliśmy ją w małych grupkach, poruszając się
do przodu powoli, krok za krokiem. Woda sięgała mi prawie do piersi, a większości niskim Awom, sięgała jeszcze
wyżej. Nagle zauważyłam, że Manki, młody nastolatek,
zniknął się pod wodą.
„Manki” – krzyknęłam – „uratuję cię!”. Nie śmiałam
jednak poruszać się zbyt szybko, by nie utracić gruntu pod
nogami. Nastolatek zanurzył się pod wodę po raz drugi.
Jeszcze jeden ostrożny krok i wyciągając rękę, chwyciłam
go za kędzierzawe, czarne włosy. Podniosłam plującego wodą i kaszlącego chłopca. W tym czasie dołączył do
nas z pomocą Ed. Przypilnował, by Manki dotarł na drugi
brzeg bez dalszych przygód. Kilka lat później Manki stał się
starszym w kościele w wiosce Awów.
6
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Bezpiecznie znaleźliśmy się po drugiej stronie. Nie czekała nas już żadna trudna wspinaczka. „Pospiesz się Oreta! Pospiesz się! Będzie padać!” przestrzegali Awowie.
„Wy idźcie. Ja pójdę wolniej” – nalegałam. „Iść i zostawić ją? Nigdy! Gdyby była sama na szlaku, mogłyby ją znaleźć duchy i dotkliwie pobić – myśleli Awowie.
Powoli wędrowaliśmy wzdłuż ostatniego grzbietu
podczas, gdy niebo stawało się coraz ciemniejsze. Zaczęło grzmieć i błyskać się. Wyglądało, że lada moment zacznie lać.
Wreszcie dotarliśmy do wioski. Ludzie szybko zaprowadzili nas do małej chatki. Rozłożyliśmy śpiwory. Bezpieczni
i susi, mocno wyczerpani opadliśmy na nie. W ty momencie lunął gwałtowny tropikalny deszcz!
Ed wyjął Biblię i otworzył ją na tekście przeznaczonym
na ten dzień – Psalm 121. Zaczął czytać: „Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?”. Byliśmy świadomi tego, że rzeczywiście „pomoc moja jest od Pana,
który uczynił niebo i ziemię”, jak czytamy w tym Psalmie.
Ed czytał dalej. „Niechaj nie da się potknąć twej nodze…
Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Słońce nie będzie
cię razić za dnia ani księżyc w nocy… Pan strzec cię będzie
od wszelkiego zła”.
„Dziś obeszło się bez udaru słonecznego czy upadku.
Nikt też nie wyrządził sobie krzywdy na szlaku” – pomyślałam. „Czy jednak będziemy w stanie pokonywać z dziećmi
tę drogę tam i z powrotem dopóki nie skończymy swojej
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BROKPA
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Dziewczynka
z ludu Brokpa wie wszystko o kudłatych jakach, które używane są przy transporcie cięż()*+,-)./01!)!2343!"56071!,*+!,8).8906!6!034:19.-;!<101-;=!09>5+!3?.,1/+!8@!75).!951/8765-*+!
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0:AD*@!8*A!,60>:!,./*68:.-;!8)-).9>,!N*G121<>,=!/*-).G!9-;/*+/*+!62D5).G*+F6!8G601B!!
Mężczyźni
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Czy
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pracy?”. „Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz
i na wieki” – przeczytaliśmy w kolejnych wersetach.
Nie mieliśmy już więcej pytań. Bóg przemówił. Wiedzieliśmy, że On ochroni mnie przed potknięciem się na drodze
i przed udarem słonecznym. Da nam siły na pokonywanie
drogi do wioski i na powrót, dopóki nie zakończymy pracy
wśród ludu Awa.
Poranek przyniósł święta Bożego Narodzenia, a wraz
z nimi nasze serca wypełnił Boży pokój. Tego dnia odpoczywaliśmy i cały dzień padał deszcz!
Trzeciego dnia znowu wędrowaliśmy od świtu aż do popołudnia. Ani kropli deszczu! Czwartego dnia odpoczywaliśmy w innej wiosce i znowu padało. W południe piątego
dnia dotarliśmy do placówki patrolu rządowego, niedaleko od głównej drogi. Jakiś pojazd jechał po pocztę i po zakupy do Ukarumpa. Skorzystaliśmy z oferty podwiezienia
i pożegnaliśmy się z Awami. Gdy samochód ruszał w drogę, zaczęły padać pierwsze krople deszczu. Wkrótce wycieraczki w samochodzie zaczęły gorączkowo pracować,
walcząc z ulewnym deszczem.
Bóg objawił swoją moc Awom, związując deszcz w porze deszczowej. Zachował nas w bezpieczeństwie na szlaku – i w suchości również!
Opracowała Marta Marcol
(na podstawie książki „Slices of life”, tłum. Katarzyna Jarosz)
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Czas na twoją modlitwę
Boże, jesteś potężnym Stwórcą. Nie tylko stworzyłeś wszystkie rzeczy, lecz również panujesz nad
wszystkim! Jesteś doskonałym Przewodnikiem.
Dziękuję Ci za to, że gdy postępuję zgodnie z Twoimi planami, oddaję Ci chwałę! Amen.

Chwila na przemyślenia
Czy wierzysz, że Bóg panuje nad przyrodą i pogodą? Dlaczego tak jest? Jak myślisz?
W Biblii czytamy, że Bóg wysłuchał modlitwy proroka Eliasza, który prosił Go, by „zawiązał” deszcz.
Bóg sprawił, że nie było deszczu na ziemi przez:
..............................................................................
(podpowiedź znajdziesz w liście Jakuba 5:17)

Pora na krótką refleksje…
Czy myślisz czasem, że Bóg czyni cuda dla innych,
jednak nie dla ciebie? Czy wiesz, że On rozkoszuje się modlitwami swoich dzieci i wysłuchuje ich?
Możesz modlić się o wielkie rzeczy!
W poprzednim numerze Małego Idźcie prosiliśmy, byś modlił się o 3 rzeczy dotyczące służby polskich misjonarzy. Poznaj Boże odpowiedzi na twoje modlitwy.

Prośba: Tłumaczenia fragmentów Biblii na język Bergitka Roma
Boża odpowiedź: W ciągu kilku miesięcy udało się przetłumaczyć 4 roz-działy Ewangelii wg. Mateusza.
Prośba: Druk traktatu ewangelizacyjnego w języku Bergitka
Roma
Boża odpowiedź: Traktat został wydrukowany i rozdany.
Dzieci w Etiopii nadal potrzebują twoich modlitw. Módl się o ich
naukę pisania i czytania.
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Która kropla dotrze ostatnia na ziemię?
Odczytaj słowa wpisane w kroplach, przesuwając się od chmury w
dół, od kropli, która najpóźniej spadnie na ziemię do kropli, która
pierwsza dotrze do ziemi. Aby ułatwić sobie zadanie, możesz posłużyć się linijką. Zapisz poniżej rozszyfrowane zdanie.
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Ciekawostki dla misjonarza – przyrodnika
Deszcz tropikalny - co to takiego? Najlepiej porównać go do nagle uruchomionego prysznica.
Trwa bardzo krótko, niekiedy parę minut, ale jest bardzo intensywny. W parę minut mógłby wypełnić wannę!
W gorące poranki tworzą się chmury. Rosną przez parę godzin
i stoją w miejscu. Inaczej niż w Polsce, gdzie chmury burzowe
wędrują. Te chmury powstają z wody, która wyparowała z lasu tropikalnego. W pewnym momencie chmura
staje się zbyt ciężka, by wisieć w powietrzu i gwałtownie spada w postaci ulewnego, ciepłego deszczu.
Powietrze w lesie tropikalnym jest bardzo wilgotne i ciepłe, prawie jak w saunie. Z tego względu trudno jest tam
oddychać. W takim klimacie człowiek szybko się męczy.

Psalm147:5,8

Wielki jest Pan nasz
i potężny w mocy.
Okrywa niebiosa obłokami,
przygotowuje deszcz
dla ziemi.
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Co mogę robić, gdy pada deszcz?
Czy zdarza ci się narzekać, gdy pada deszcz? Mamy dla ciebie kilka
propozycji na nudę. Przyjrzyj się obrazkom i podpisz je.

A co ty najbardziej lubisz robić, gdy pada deszcz? Narysuj lub napisz.

14
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Czy przemokłeś kiedyś na deszczu do suchej nitki?
Rozwiązując poniższe zadanie poznasz imiona ludzi z kart Biblii, którzy solidnie przemokli albo cudem uniknęli deszczu. Przeczytaj zdania i fragment z Biblii. Odszukaj koszulkę z tym samym numerem
i wpisz imię biblijnego bohatera.
1. Padało wokół niego 40 dni i nocy. (1 Mojż. 7:11-12)
2. Wołał do Boga o deszcz (1 Sam. 12:18)
3. Powiedział królowi, że nie będzie deszczu przez 3 lata (1 Król. 17:1)
4. Król, który zmókł na rydwanie (1 Król. 18:45)
5. Zobaczył, że deszcz przestał padać i z powrotem zatwardził serce
(2 Mojż. 9:34)
6. Zmoknął od deszczu na wyspie Malta, do której dotarł po rozbiciu
statku (Dz. Ap. 28:2)
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