Jestem tu dla ciebie – kropka!
Jim Hohnberger

Gdy w końcu przybyliśmy, wprowadzono nas do szpitalnej sali po zaledwie dziesięciu minutach
od narodzin małego Londona Jamesa. Odpoczywał w swoim łóżeczku cichy, a jednak czujny. Ale to
nie pierwszy widok mojego nowego wnuka, który mnie tak urzekł. To był Andrew! Andrew pochylał
się nad swoim nowym małym synkiem, jego ręce chwytały małe niemowlę, a jego wzrok był wbity w
Londona. Święta cisza spowiła pokój. Intensywność połączenia jakie nawiązało się między małym
dzieckiem a jego ojcem było namacalne.
Nie mogę powstrzymać się przed przypomnieniem sobie, kiedy po raz pierwszy stałem się
ojcem. Nie rozumiałem prawdziwego ojcostwa. Nie rozumiałem jakie zaangażowanie jest potrzebne,
aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Byłem w pełni przygotowany, aby dostarczyć wygodny dom,
jedzenie i ubranie, wyższe wykształcenie i dobre życie towarzyskie. Uważałem, że tym właśnie było
ojcostwo.
Ale nim nie było dopóki nie przeniosłem się do dziczy i nie zainwestowałem rzeczywistego
czasu z Bogiem, abym zrozumiał na nowo i w zasadniczo inny sposób, czym jest ojcostwo. Odkryłem
co to oznacza być ojcem, kiedy nauczyłem się jak to było mieć niebiańskiego Ojca – tego, do Którego
Biblia odnosi się Abba Ojcze (zob. Galacjan 4,6) – Tatuś, Tata, Ten na którym możesz się oprzeć, aby
otrzymać wsparcie i odkryć, że jest On tu dla ciebie.
Bycie ojcem jest tak proste, a jednak tak dogłębne, że ucieka większości z nas być może z
powodu tej właśnie prostoty. Mamy tendencję do myślenia, że wszystko wokół musi być trudne i
skomplikowane. Nie zamierzam bagatelizować faktu, że prawdziwe ojcostwo wymaga bardzo trudnego
samozaparcia, ale nie jest to skomplikowane. W rzeczywistości są tylko dwa typy charakterystyki lub
dwie strony bycia abba ojcem, jak nasz niebiański Abba Ojciec.
Jest wrażliwa strona ojcostwa składająca się z miękkich cnót. Zawierają one takie cechy jak
delikatność, łagodność, miłość i łaskawość. Są one wyrażane w domu przez zapieranie się siebie dla
dobra innych. Abba ojcowie żyją, aby dać radość innym, nawet jeżeli kosztuje to ich czas i ich własne
pragnienia, rekreacje lub interesy. Mając smak miłość ich niebiańskiego Ojca, napełniają domową
atmosferę radością, która wypływa z nich. Wrażliwa strona abby ojca, daje łagodną odpowiedź, kiedy
czuje się on prowokowany, ponieważ nauczył się on filtrować słowa i czyny przez swojego Abba Ojca.
Abba ojciec cierpliwie znosi wszystko wiedząc, że Bóg kieruje nawet najnieprzyjemniejszą
okolicznością w życiu.
Ale abba ojciec jest nie tylko łagodny i delikatny; posiada on również stanowcze cnoty.
Zawierają one odwagę, siłę, energię, wytrwałość, prawość i sprawiedliwość. Nie będzie on czekał, aż
każda przeszkoda zostanie usunięta zanim on zacznie działać. Nie podąża za tłumem. Zamiast tego
prowadzi innych do podążania za Bogiem. Stoi mocno, jakby był w cieniu Bogu, posiadając
wytrwałość bohatera, aby przeciwstawić się złu i promować dobro.
Zarówno delikatne jak i stanowcze cechy są podstawą. Jednak bez naszego Abby Ojca naszym
przeznaczeniem jest niezrównoważenie. Widzisz, mężczyzna, który posiada tylko delikatne cnoty nie
jest bardziej zrównoważony niż mężczyzna, który posiada tylko mocne cnoty. Pomyśl o lekcji z
historii. Neville Chamberlain był mężczyzną, który był bogaty w delikatne cnoty, podczas gdy Adolf
Hitler miał tylko twarde i mocne cnoty. Chamberlain myślał, że może zdobyć pokój za każdą cenę i
przepadł w historii jako żałosny przykład głupoty polityki ustępstw. Hitler wychodząc z ich spotkań
myślał, że zdobył wszystko. Pijany od potęgi i sukcesu czuł, że może podbić cały świat i w ten sposób
zasadził ziarno swojej własnej destrukcji. Odłączone od Boga, zarówno stanowcze jak i delikatne cnoty
ostatecznie zostaną użyte do egoistycznych pobudek. Ale kiedy będą one kształtowane pod wpływem
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Ducha Bożego, obie strony dostarczą podstawowych narzędzi, które pozwolą nam, aby być tam dla
naszych dzieci – kropka!
Artykuł jest skróconym fragmentem książki „Mężczyzna na obraz Boga”, dostępny również w formie
wykładu mp3.
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