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Dlaczego w lekkiej formie trudne treści? Bo Duch jest 

lekki i powiewny i „unosi się nad całą ziemią”. 

 

 

 

Moja przygoda obdarowania Duchem Świętym 

rozpoczęła się, gdy… siostra „dziadka” spadła z drabiny. 

Dlaczego „dziadka” pisane w cudzysłowie? Bo to nie jest 

mój dziadek… 

Ale, ale… zacznijmy od początku, czyli mniej więcej od 

środka. 
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Kiedy wychodziliśmy z cmentarza w Neunkirche 

(Niemcy), łzy zupełnie wbrew mojej woli i limitowi, lały 

mi się jeszcze po policzkach. Właśnie pożegnałam moją 

drugą niemiecką podopieczną, Almę.  

Wieczorem tego samego dnia siedziałam już na 

kanapie w nowym domu. Gospodarze – starsze 

małżeństwo – podejmowało właśnie decyzję, czy to ja 

będę z nimi mieszkać i służyć im pomocą.  

Stres po przeżyciach ostatnich tygodni bił 300% 

na liczniku. Jutro czekał mnie powrót do kraju, ale 

jeszcze dziś musiałam podjąć decyzję pod tytułem: „co 

dalej?” 

 Wszystkie opcje rozumowe, zdroworozsądkowe 

i prawne mówiły „nie”, to nie jest praca dla ciebie. 

Ale… Zawsze w takich sytuacjach pojawia się 

jakieś „ale”. Tak więc pojawiło się i tym razem. Tak 

więc ale…. gdy usiadłam na kanapie w mrocznym 

pokoju, razem z obojgiem staruszków w kondycji, 
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delikatnie mówiąc, „średniej”, w moim sercu usłyszałam 

ten właśnie Głos: „Tu jest twoje miejsce”. 

No, naturalnie. Turbowałam się z owym Głosem. 

Kłóciłam się w duszy, opierałam się, wydając moje 

ludzko rozumowe argumenty, które brzmiały: babcia 

z dużą demencją, która to powoduje „reset” pamięci co 

3 minuty, do tego jest niewidoma, troszeczkę chodząca 

i na dokładkę dziadek, który widzi troszkę na jedno oko, 

chorujący na serce, astmę, po akcji reanimacyjnej… 

podsumowując, OIOM w wersji domowej. 

 

Pespektywa przedstawiona mi przez Mechtild, 

niemiecką pielęgniarkę, jest taka: 

jak Babcia ma swoje demencyjnie odlatujące „fazy”, 

dziadek się denerwuje i „pada” – w takich momentach 

mam komplet – dwoje ludzi do rzeczywistej 

„intensywnej” opieki. 

 

Tak więc nic dziwnego, że mój ROZUM 

przemawiał całkiem poważnie: „Kobieto! To 

samobójstwo!” Hm…… ale mój DUCH słyszał: „To 

twoje miejsce.” 
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Decyzja musiała zapaść już dzisiaj.  W tej chwili! Tak 

więc, tradycyjnie, zapadła. Moja dusza zawiązała mocno 

sznurkiem posłuszeństwa Duchowi Św.: moje oczy, uszy 

i rozum. I odpowiedziałam „tak”, zgodziłam się. 

Skok w… nieznane i to bez spadochronu. 


