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i zamieszkali wśród najbiedniejszych w Mozambiku. Uznaliśmy, 
że rozsądnie byłoby najpierw sprzedać nasz budynek w Hong 
Kongu, a pieniądze wykorzystać na sierociniec w Mozambiku. 
Bóg miał jednak lepszy plan! Powiedział, że mamy wszystko oddać.

Siedemnaście lat wcześniej zaczęliśmy naszą służbę z biletem 
w jedną stronę do Indonezji i trzydziestoma dolarami w kieszeni. 
Teraz jechałam do Mozambiku – znowu z niczym, nie mając ani 
miejsca, w którym można by się zatrzymać, ani pieniędzy i niemal 
żadnych kontaktów. Z całą pewnością nie myślałam wówczas: 

„Oto nadchodzę, by ratować ten kraj!” Mieliśmy jedną starą cię-
żarówkę, którą nazwaliśmy Łazarzem, jako że często musieliśmy 
wskrzeszać ją z martwych. 

Prosiłam Boga, by pomógł mi zrozumieć ubogich, a On po-
wiedział, żebym zamieszkała między dziećmi. Gdy przypomnia-
łam Mu, że mam doktorat z teologii stosowanej i nie zajmuję się 
służbą wśród dzieci, odpowiedział: „Teraz to będą dzieci”.

Dziecięca wiara

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskie-
go. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy 
w królestwie niebieskim. 

(Mt 18:2–4)

„On pragnie, byśmy byli bardziej podobni do dzieci, pokor-
niejsi, bardziej wdzięczni w modlitwie, abyśmy pamiętali, 
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że wszyscy należymy do mistycznego ciała Chrystusa, 
które stale się modli”3.

Matka Teresa

Dzieci mają klucze do Królestwa. Są bardziej ufne niż doro-
śli i wierzą w cuda... dopóki dorośli nie powiedzą im, że wiara 
w to, co niewidzialne, jest głupotą. Czterolatki we wszystkich 
kulturach świata mają wiarę w cuda. Wówczas pojawia się jakiś 
dorosły i uczy je, jak nie wierzyć.

Tak wiele nauczyłam się od moich małych mistrzów – ubo-
gich i dzieci. To poprzez nich odczuwam Bożą miłość i pocie-
szenie. Ostatnio, gdy wysiadłam z samolotu, wracając z podróży, 
otoczyła mnie gromada dzieci, która wysypała się z ciężarówki. 
Niektórych pasażerów nieco zdenerwował korek wywołany przez 
tłum pięknych afrykańskich dzieciaków, które zalały lotnisko, by 
mnie przywitać. Ledwie mogłam się poruszać, ponieważ wszędzie 
na sobie miałam pouczepiane te cudowne skarby.

Gdy wyjeżdżamy, by służyć w wioskach, nasze dzieci tworzą 
zespoły usługujące. Dzięki ich dziecięcej wierze rośnie liczba 
cudów. Ostatnio w pewnej wiosce w buszu Cabo Delgado setki 
ludzi oddały swoje życie Jezusowi. Jeden z naszych misjonarzy 
przyprowadził do dzieci głuchego chłopca, który po wspólnej 
modlitwie został natychmiast uzdrowiony. Świadectwo jego 
matki sprawiło, że przyprowadzono pięcioro innych niesłyszą-
cych, a także kobietę, która nie słyszała, nie mówiła i była szalo-
na. Dzieci i ja – razem – położyliśmy na nich ręce, a Jezus w swej 

3 Matka Teresa, No Greater Love, oprac. Becky Benenate i Joseph Dure-
pos, rev, ed. Novato, CA: New World Library, 1997.
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dobroci wszystkich uzdrowił. Kobieta zaczęła słyszeć, mówić i od-
zyskała rozum. Tak! Królestwo Boże należy do dzieci! Wioska 
została wywrócona do góry nogami przez Bożą miłość (Dz 17). 
Wkrótce potem zbudowaliśmy tam kościół.

Mam w sobie głód Jezusa, który zostaje zaspokojony tylko 
wtedy, gdy znajdujemy więcej dzieci. Przyjmujemy je, a one uczą 
nas o naturze naszego Ojca. Ostatnio otrzymaliśmy trzy nowe 
skarby – powierzono nam dzieci, byśmy je kochali i troszczyli 
się o nie. Gdy patrzyłam, jak misjonarze tulą maleńką Lourdes, 
czułam, że Bóg bardzo się tym cieszy. Po śmierci swej mamy 
Lourdes umierała z głodu. Pojawiła się ze swoją babcią. Jej małe 
kościste ręce i nogi zwisały bezwładnie. Była głodna, niewinna, 
w potrzebie i całkowicie od nas zależna. Była dla nas darem od 
Jezusa. Pojawiła się, by uczyć nas swoim małym życiem, jak ko-
chać. Przybyła jako nauczyciel. Teraz jest już w domu Ojca na 
zawsze. Jesteśmy w Iris wszyscy niezmiernie wdzięczni Bogu za 
ten dar, który nam ofiarował, choć na tak krótki czas. 

W naszej bazie w Pembie setki mozambickich pastorów 
i studentów szkół biblijnych zbierają się dziećmi, które kochamy, 
i wszyscy razem siadają na brudnej ziemi, by się modlić. Są ubrani 
w łachmany, często nie mają butów, lecz Duch Święty przychodzi 
dzień po dniu i wywołuje przemianę w ich życiu.

Bóg nie może się oprzeć ich pokorze, desperacji i głodowi. 
Gdy głosiłam kazanie dla świeżo upieczonych pastorów pod-
czas ceremonii rozdania świadectw, cudowny Duch Boży przy-
szedł i wypełnił zgromadzenie na otwartym powietrzu. Żaden 
pastor nie utrzymał się na nogach. W Afryce nie praktykujemy 
spokojnych kościelnych nabożeństw, tradycyjnych wezwań do 


