Sobota – II tydzie WP
Nauka 18 – wiadectwo wiary
Dzisiaj kiedy pisałem nauk , aby umie ci j wieczorem na stronie, wpadł mi w r ce list młodej
dziewczyny, która z ogromnym przej ciem i niezwykł szczero ci opowiada swoje spotkanie z
Bogiem w bardzo trudnej sytuacji. Chora na raka w 16 roku ycia mogła straci nie tylko nog ,
ale i wiar . S dz , e ten list jest znacznie lepszy od tego, co ja sam przygotowałem. Dlatego
pozwol go sobie zacytowa zamiast lub raczej, jako dzisiejsz nauk rekolekcyjn .
************************
Mój koszmar zacz ł si dwa lata temu, kiedy miałam 16 lat.
Wcze niej byłam zdrow , wesoł ciesz c si yciem i pełn optymizmu dziewczyn . Lubiłam,
tak jak ka da nastolatka ta czy , chodzi na dyskoteki, poznawa nowych ludzi. Rodzice nigdy
nie mieli ze mn
adnych problemów wychowawczych, z nauk szło mi dobrze, w niedziele
chodziłam do ko cioła, modliłam si .
Nikt nie przypuszczał, e to moje wspaniałe ycie obróci si w prawdziwy koszmar. Kilka
miesi cy przed wakacjami zauwa yłam na prawej nodze pod kolanem niewielki guzek.
My lałam, e to nic gro nego, i e zniknie tak samo szybko, jak si pojawił. Jednak moje
przypuszczenia si nie sprawdziły...
W drugi dzie wakacji poszłam z mam do lekarza, aby obejrzał moj nog , bo guzek, który
pocz tkowo był niewielki, stał si teraz sze ciocentymetrowym guzem, a przy tym bardzo mnie
bolał, zarówno przy chodzeniu, jak i przy lekkim nawet dotyku. Lekarz zostawił mnie na kilka dni
w szpitalu na badaniach kontrolnych. Po paru dniach dowiedziałam si , e lekarze podejrzewaj
u mnie raka.
Z pocz tku nie robiłam adnej afery, bo nie miałam poj cia, co tak naprawd znaczy ta choroba.
Wysłano mnie do Warszawy do Centrum Zdrowia Dziecka w celu zrobienia tam kilku
dokładniejszych bada i ewentualnie przeprowadzenia zabiegu. W Centrum poczułam si
bardzo nieswojo ...
Gdy weszłam na Oddział Onkologii i zobaczyłam te wszystkie małe dzieci podł czone do
kroplówek, po prostu nie wiedziałam, jak mam si zachowa . Zobaczyłam co , czego jeszcze
nigdy w yciu nie widziałam: dzieci, które tam le ały, były bez włosów, rz s, brwi, brały do ylnie
jakie płyny, wymiotowały na łó kach. Zacz łam płaka , prosiłam rodziców, eby mnie stamt d
zabrali, e nast piła jaka pomyłka, e nie powinnam tu by , e ja nie chc by taka jak one.
Gdy si troch uspokoiłam, zacz łam si zastanawia .
Dlaczego te dzieci tak cierpi ? Za co one cierpi ? Przecie te male stwa powinny by
teraz w domu, z rodzicami, mi dzy lud mi, którzy je kochaj , a nie tutaj - w tym okropnym
szpitalu. Czemu one tak cierpi ? Czym zawiniły w swoim krótkim yciu, eby tak
cierpie ?
Te i inne jeszcze pytania, na które nie znałam odpowiedzi, kł biły mi si w głowie. Okazało si ,
e b d musiała zosta w szpitalu na badaniach. Tak bardzo si bałam. Jednak Rodzice
zawsze byli przy mnie, gdy ich potrzebowałam. Po kilku dniach lekarze postawili diagnoz nowotwór zło liwy. Byłam w szoku.
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Niedługo potem operacja, po niej dostawałam kroplówki - tzw. chemioterapi , po której wypadły
mi włosy.
My lałam, e to mnie wyko czy. Wymiotowałam, miałam biegunki, okropne bóle brzucha i
głowy. Po kilku dniach brania "chemii" nie chciałam dłu ej y , chciałam umrze . Zrozumiałam,
e jestem ju taka sama jak inne dzieci z tego oddziału i niczym si od nich nie odró niam.
My lałam wtedy, e Pan Bóg przestał mnie kocha , e mnie opu cił. Ale dlaczego? Dlaczego!?
Na to pytanie nie potrafiłam sobie odpowiedzie . Przestałam si modli , byłam zła na Boga, ju
nie byłam tak optymistk jak kiedy ...
Wszystkie kole anki, dowiedziawszy si o mojej chorobie, o tym, e wypadły mi włosy, brwi,
rz sy - odsun ły si ode mnie, tak jakby si bały, e je zara ... Zrozumiałam, e to, co nas
ł czyło od najmłodszych lat, wcale nie było prawdziw przyja ni ; przyjaciół nie opuszcza si ,
gdy nas potrzebuj , przeciwnie, trwa si z nimi w potrzebie do samego ko ca ...
Straciłam ch
do ycia, przestałam wychodzi z domu, siedziałam w czterech cianach
własnego pokoju nad misk i wymiotowałam, ci gle wymiotowałam. My lałam, e ze mn ju
koniec, e umr ...
Jednak nie, najwyra niej Bóg jeszcze nie chciał, ebym opu ciła tych, których kocham i którzy
mnie kochali... Po sze ciu miesi cach chemioterapii okazało si , e rak zaatakował kolano i
posuwa si coraz wy ej. Tego było ju za wiele. Lekarz powiedział mi, e w celu uratowania
własnego ycia b d musiała przej jeszcze jedn trudn operacj .
Nie wiedziałam, e mówił o amputacji nogi; my lałam, e ta operacja nie b dzie si niczym
ró ni od poprzedniej. Dopiero w domu Rodzice powiedzieli mi ze łzami w oczach, e musz
podda si amputacji nogi, gdy w przeciwnym wypadku mog umrze . Pami tam, jakby to było
wczoraj.
Tak bardzo płakałam, oczami wyobra ni widziałam ju siebie bez nogi, widziałam ludzi
wytykaj cych mnie palcami, miej cych si ze mnie lub u alaj cych si nad moim losem. Wtedy
pomy lałam, e je eli tak ma wygl da moje ycie, to wol ju umrze , i nie zazdro ci tym
wszystkim "sprawnym" ruchowo...
Po kilku dniach sp dzonych w domu pierwszy raz od sze ciu miesi cy odmówiłam pacierz.
Poczułam bardzo przyjemne ciepło w sercu i nowy przypływ nadziei. Z dnia na dzie coraz
wi cej si modliłam, prosiłam Boga o cud. Przepraszałam Go za wszystkie moje grzechy i
błagałam o przebaczenie, o zdrowie, modliłam si bardzo gor co. Przestałam si ba , ju nie
było we mnie tego strasznego l ku przed lud mi, przed amputacj ...
Podpisałam zgod na wykonanie operacji. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, ale nie czułam ani
zło ci, ani l ku, ani tego wewn trznego bólu. Wiedziałam jednak wtedy, e to musi by jaki
znak od Boga - to, e zgodziłam si na operacj , która miała si odby ju za par dni. Przez te
wszystkie noce sp dzone w domu gor co modliłam si do Boga Ojca Wszechmog cego.
Błagałam Go o cud.
Przyrzekłam, e je eli ocali mi nog i ycie, b d Mu dzi kowa do ko ca moich dni. Obiecałam
Bogu, e b d modliła si o zdrowie dla wszystkich tych dzieci, które choruj i cierpi . Przez
całe moje ycie wiedziałam, e Bóg istnieje, ale teraz, w czasie choroby, prócz tego, e
wiedziałam, to jeszcze czułam to...
W dniu operacji byłam bardzo spokojna, nie było we mnie l ku, strachu, bólu. Gdzie gł boko w
sobie czułam obecno Jezusa.
Jad c na blok operacyjny, miałam w sercu mocn nadziej , e wszystko b dzie w porz dku, bo
Pan jest przy mnie i czuwa nade mn ...
Min ło siedem godzin, przywieziono mnie z powrotem na oddział. Gdy po przebudzeniu si
otworzyłam oczy, nie było przy mnie Rodziców, wsz dzie było cicho, spokojnie. Powoli
usiadłam.
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Chciałam zajrze pod kołdr , ale nie mogłam. Zacz łam si modli .
Obiecałam Jezusowi, e je eli straciłam nog , to nie b d si na Niego gniewa , bo i tak w
całym moim yciu wiele dla mnie zrobił. Teraz zrozumiałam, jak wielk , jak gł bok miło ci Go
darz . Obiecałam Mu równie , e dotrzymam wcze niejszego słowa, je li oka e si , e nie
straciłam nogi.
Wtedy jaki wewn trzny głos podpowiedział mi, ebym zajrzała pod kołdr ...
Bo e Jedyny, nie mog nawet opisa , jaka rado opanowała moje serce, gdy ujrzałam cał
nog , tylko z jakim metalowym urz dzeniem. Nic nie rozumiałam. Nie wiedziałam, czy mam
płaka , czy si cieszy .
Wtedy weszli do pokoju Rodzice. Okazało si , e rozmawiali z lekarzem, który mnie operował.
Powiedział, e na bloku operacyjnym, w celu jeszcze dokładniejszego upewnienia si co do
ostatnich bada , zrobiono mi tzw. badanie mikroskopowe, które wykazało, e kolano jest
"czyste" i nie ma w nim adnych komórek rakowych. Wyci li mi jedynie 11 cm ko ci
piszczelowej, która była zaatakowana przez raka. Zało yli mi te na nog - zamiast gipsu specjalny aparat (Izarowa), abym mogła przez kilka miesi cy, tj. dopóki ten ubytek ko ci si sam
nie zro nie, normalnie chodzi .
Czułam, jak wzbiera we mnie rado . Byłam taka szcz
moimi kochanymi Rodzicami płakałam ze szcz cia.

liwa, e nie umiem tego opisa . Wraz z

Odmówili my razem pacierz, pó niej ró aniec, gło no i wyra nie dzi kowali my Bogu za cud,
którym mnie obdarzył, za uratowanie mojej nogi, mojego całego ycia. Lekarze mówili, e nie
ma ju mowy o raku, bo wszystko, co było przez niego zaj te, usun li - dla zabezpieczenia
nawet z kawałkiem zdrowej ko ci. Teraz, gdy jest ju po wszystkim, nareszcie znalazłam
odpowied na pytania, które sobie zadawałam, gdy po raz pierwszy przyjechałam do Centrum
Zdrowia Dziecka.
Wiem, e cierpiałam wraz z innymi chorymi na raka dzie mi tylko i wył cznie dlatego, e
Bóg tak chciał, i e to nie była adna kara od Niego, lecz wyraz Jego miło ci.
On nas kocha i troszczy si o nas. Gdzie gł boko w sercu czuj , e ci wszyscy, którzy cierpi z
powodu chorób, mierci kogo bliskiego lub ró nego rodzaju dramatów w rodzinie, s po prostu
naznaczeni t wspaniał miło ci przez naszego Pana. Ka dego dnia modl si do Boga i
dzi kuj Mu za to, e przez cały ten okres choroby nie opu cił mnie ani na chwil , czuwał nade
mn , zesłał na mnie cud, o który Go tak bardzo prosiłam.
Aparat mam jeszcze na nodze, ale ju nie na długo, bo za dwa miesi ce lekarze planuj go
zdj . Tak bardzo si ciesz ka dym dniem, ka d godzin
ycia, bo ycie to naprawd
najpi kniejszy dar od Boga.
Magda
************************
Po przeczytaniu tego listu czuj si zawstydzony i za enowany, bo my l , e moja wiara jest
jeszcze bardzo male ka i bardzo mizerna w porównaniu z wiar tego dziecka ...
O wiar trzeba si modli ... Panie przymnó nam wiary, zarad niedowiarstwu naszemu.

Ks. Kazimierz Kubat SDS

- www.kazania.org

3

