
– To ci, co wiozą okulary dla dzieci – powiedział pan 
na granicy słowacko-ukraińskiej. – Niech jadą! – 
odpowiedział drugi.

Czarny volkswagen, dobrze już znany służbom 
granicznym, wjechał na teren kraju, który od jakie-
goś czasu nie pozwala pozostać światu wobec siebie 
obojętnym. Widok karabinów na przejściu powodu-
je, że czas człowiekowi zwalnia i zmusza go do głęb-
szej refleksji. Gdy uświadamia on sobie, że między 
„moim TU” a „ichnim TAM”, wcale nie ma aż tak 
wielkiej odległości, gdy od ukraińskiej rzeczywisto-
ści przestaje oddzielać go bezpieczna tarcza ekranu 
telewizyjnego, nawet powietrze zaczyna mu inaczej 
pachnieć. Samochód poświęcony misji wjechać ma 
jednak w świat zgoła odmienny od tego przedsta-
wianego przez media. Choć w narodzie czuć pewien 
niepokój, to jednak na wschodzie Ukrainy jest on 
nieporównywalnie mniejszy.

Dla początkującego misjonarza przekroczenie 
tej granicy ma wymiar nie tylko somatyczny, ale 
również w najwyższym stopniu duchowy. Nieod-
łącznym elementem „czynienia uczniami wszyst-
kich narodów” (Mt 28:19) jest wydostawanie się ze 
swojego ciepłego grajdołka, nawet jeśli zderzenie 
z rzeczywistością jest bolesne. Bez przytoczonej 
dalej przez ewangelistę Mateusza obietnicy naszego 
Mistrza, mogłoby być ciężko. Na szczęście dla nas 
Jezus Chrystus dotrzymuje obietnic, co miał okazję 
udowadniać podczas tej letniej misji.

Niedługo po przekroczeniu granicy, nowo naby-
ty animusz znużonych kilkunastogodzinną podróżą 
misjonarzy został lekko przytemperowany. Jeszcze 
nie nadeszła godzina ich, a oni już zdążyli zignoro-
wać judaszowy znak STOP na drodze, co skończyło 
się zatrzymaniem przez przygotowaną na takową 
ewentualność policję. Także i tym razem zbudowa-
ne na fundamencie prawdy hasło „chrześcijańscy 
misjonarze wiozący okulary dla dzieci” dało immu-
nitet na miarę Dzieci Króla. Trzeba było zacząć się 
zatem zachowywać jak na nie przystało. Ogarnięta 
przez ducha wdzięczności i pokory grupa misjona-
rzy wjechała do taboru romskiego w Sierednie.

Miejsce wydaje się być rajem dla tych, których 
tempo dużego miasta pozbawia oddechu. Życie tutaj 
toczy się po dwóch stronach jednej drogi. Odległość 
od pierwszego do ostatniego domu nie przekracza 
dwóch kilometrów. Większość stanowią lepianki, 
które w swej specyfice mocno zaprzeczają europej-
skiej zdroworozsądkowości. Brak w nich podsta-
wowych urządzeń sanitarnych, natomiast wiele 
z nich wyposażonych jest w anteny satelitarne. Cóż 
można rzec? Maslow z pewnością nie był Romem; 
w tej rzeczywistości, jego piramida potrzeb ludzkich 
musiałaby być odwrócona do góry nogami.

Mniej więcej w połowie drogi okolicę urozma-
ica niewielki kościółek, przy którym amerykańska 
misja wybudowała boisko oraz plac zabaw. Pod salą 
nabożeństw znajduje się kilka sal szkolnych dla tych 
dzieci, u których zmysł reformatorski uwidacznia 
się bardziej niż u innych. Jest to, można by powie-
dzieć, centrum kulturowe tej zatrzymanej kilka, 
jeśli nie kilkanaście dziesięcioleci temu, cywilizacji. 
To właśnie tutaj, w jednej ze szkolnych salek, swoje 
lokum dostaje grupa nie do końca świadomych tego, 
co ich czeka w przeciągu najbliższych dni uczniów 
Chrystusa. Ich nastroje, zupełnie tak jak motywa-
cje, bywają różne. Niektórym miłośnikom łączenia 
przyjemnego z pożytecznym marzy się miły urlopik 
z dala od zgiełku, podczas którego spokojnie będą 
mogli wypełnić swoje raporty z praktyk na EWST. 
Ci z reguły mają najtrudniej. Inni, nie mający zbyt 
wielkich oczekiwań, dający się nieść wiatrowi, 
„który wieje dokąd chce” (Jan 3:8) przyjmują pełnymi 
garściami to, co przygotował dla nich Bóg. Również 
i tych kryzys nie ominie. Trzecia grupa to Ci, którzy 
najlepiej czują się w samym epicentrum rozwrzesz-
czanego, obcojęzycznego i żądającego niezliczo-
nej ilości odpowiedzi chaosu. Tym niestraszne jest 
nawet ich własne towarzystwo. Reszcie grupy 
niekoniecznie. 

Każda misja posiada jakiś cel, a więc i ta, mimo 
wszechobecnego, wyżej wspomnianego chaosu, nie 
jest go pozbawiona. Rozwożenie okularów, apara-
tów słuchowych, ubrań czy żywności po romskich 
wioskach to ta, rzec można, przyjemniejsza część  
misji. Mowa tu o perspektywie czysto ludzkiej, bo 
ta lubi widzieć natychmiastowe efekty swojej pracy. 
Wrzucenie waluty do tej maszyny zapewnia nam 
zwrotny uśmiech, podziękowanie, a w „najgorszym” 

przypadku, „zmartwychwstanie w  dniu ostatecz-
nym” (Jan 11:24) – cokolwiek by to dla nas znaczyło. 
Jednak Boży plan ma wymiar głębszy, niż człowiek 
jest sobie w stanie uzmysłowić. I w te właśnie ducho-
we labirynty zagłębia się druga część misji – praca 
z romskimi dziećmi.

Ktoś o umiarkowanej wrażliwości mógłby powie-
dzieć: „Co to za praca, gdy ja widzę, że to zabawa jest?” 
Gdyby ten sam ktoś miał nieco gorszy dzień, powie-
działby na przykład: „Ja tu od rana asfalt kładę, a ci 
sobie piłkę kopią”. Poczynić tu należy wielki ukłon 
w  stronę panów, którzy dzielnie kładą asfalt, bez 
nich prawdopodobnie żadna misja nie zajechała-
by do najbardziej potrzebujących. Sęk w tym, że ci 
najbardziej potrzebujący nie zawsze wyciągają ręce 
po to, co można nabyć na drodze zwanej w cywili-
zowanym języku „pracą na etacie”. Szczególnie, gdy 
jej wyboistość wytrąci nas ze zdrowej równowagi 
i  zepchnie na koleiny „służenia mamonie” (Łk 16:13). 
To pochodzące najprawdopodobniej z języka aramej-
skiego słowo urzeka swoją uniwersalnością, a użycie 
go w zestawieniu zwykłego polskiego zjadacza chle-
ba i Roma żyjącego na zachodzie Ukrainy jest tego 
doskonałym przykładem. Podczas gdy w pierw-
szym przypadku „służyć mamonie” będzie ozna-
czać „zatracić się swej pracy na etacie”, w drugim… 
„Wycyganić zasiłki od rządu”.

Do niedawna rząd ukraiński zapewniał wystar-
czająco wysokie świadczenia na dzieci, żeby całe 
wioski Romów upatrzyły w tym interes życia. 
Dosłownie. Problem w tym, że zasiłek przysługi-
wał tylko do momentu ukończenia przez dziecko 
pięciu lat. A później? Później zawsze można posta-
rać się o następne dziecko. Bardziej przedsiębiorczy 
umysł szybko wywnioskuje, że po co czekać pięć lat 
jak można czekać niecały rok. Drogą tejże dedukcji, 
zwykły romski rozum dojdzie do konkluzji, że im 
więcej tym lepiej. Tym właśnie sposobem świat od 
zarania dziejów, stroniąc od wybojów, kształtują-
cych unikalne charaktery, wpada w koleiny maso-
wej jednakowości. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że 
dziecko przychodzące na świat nie dlatego, by być 
kochanym a po to, by wygenerować zasiłek, ma 
mało korzystny start. Na szczęście Boży plan wybie-
ga dalej niż pięć lat w przód, a przed jego precyzją 
chylą czoła najświatlejsze umysły wszechświata. 
Tam więc, gdzie zawodzą dotychczasowe sposoby 
działania, pośle Pan misjonarza z innego kraju. 

Najprościej rzecz ujmując, celem wyprawy jest – 
trzymając się dalej języka ekonomicznego – wyrów-
nywanie deficytu miłości u dzieci, których „data 
przydatności” mija z piątym rokiem życia. Samo 
bycie dla nich jest już poważną misją, a gdy można 
przy tym przekazywać im chrześcijańskie wartości 
– rzecz nabiera doskonałej głębi. Z czystym sumie-
niem można stwierdzić, że nie ma trudniejszej pracy 
na świecie. Lecz z wielkim trudem przychodzi wiel-
ka satysfakcja.

Na początku dzieci dają przybyszom fory. Same 
potrzebują czasu na oswojenie się z nowym elemen-
tem ich rzeczywistości. Jest to kwestia najwyżej 
dnia, kiedy zaczną wystawiać koniuszki palców za 
niewidzialną granicę, badając możliwości malwersa-
cji we wszelkim jej wymiarze, by z dniem drugim, 
stąpać już po niej w swych zakurzonych klapkach. 
Jeśli na tym etapie misjonarz pozwoli sobie na zbyt 
wiele, szybko się wypali. Pokusa jednakże, by dawać 
z siebie wszystko już na początku, jest ogromna. 
Chęć, by zaskarbić sobie łaskę tych wspaniałych, 
pełnych potencjału, stworzonych na obraz i podo-
bieństwo Stwórcy miniaturowych ludzików, jest 
udziałem wszystkich, bez wyjątku. Prawda jest 
jednak taka, że potem może być już tylko trudniej. 
Żadna ilość poświęconej uwagi, czasu spędzonego na 
zabawie czy po prostu soku do picia, nie jest wystar-
czająca, by zaspokoić ich olbrzymie pragnienie. Raz, 
że deficyt u każdego dziecka już sam w sobie przy-
wołuje na myśl studnię bez dna, a dwa – ich ilość jest 
wprost przytłaczająca.

Przy wjeździe do taboru powinna widnieć 
specjalna tabliczka dla misjonarzy, o treści nastę-
pującej: „Uwaga! Czarna dziura! Grozi wessaniem 
i wypluciem w innym wymiarze!”

Poziom wessania mierzy się licznikiem wark-
nięć i burknięć. Gdy misjonarze zaczynają się gryźć 
między sobą, to znak, że trzeba usiąść i… Napić się 
mleka. Legenda głosi, że pastor zboru w Sierednie 
kupił krowę, żeby misjonarze z EWST nie przesta-

wali do niego przyjeżdżać. Nic tak nie koi zszarga-
nych nerwów, jak szklanka schłodzonego mleka 
prosto od krowy. Albo od razu pięć. 

Paradoksalnie powodem wycieńczenia nie jest 
całodzienne uganianie się za piłką, czy próba zapro-
wadzenia porządku podczas gier i zabaw w zbioro-
wości ludzkiej, w której jedynym znanym prawem 
jest prawo dżungli. Nie są nim też próby przebicia się 
przez barierę językową w celu umoralniania dziatek, 
których największym dylematem jest to, czy bicie się 
z przyjacielem to grzech. Powodem nie jest też brak 
regularnych, pełnowartościowych, ciepłych posił-
ków. Największym wyzwaniem jest tak naprawdę 
znalezienie azylu. Sytuacje, w której misjonarz siada 
w ciszy i spokoju, właściwie w taborze nie zdarzają. 
Zawsze znajdzie się przynajmniej garstka dziecia-
ków, które akurat w momencie, gdy taki delikwent 
chce odetchnąć gdzieś na uboczu, nie mogą obyć się 
bez jego atencji. Wejście do salki szkolnej również na 
nic się nie zda, gdyż odgłos trzeszczących pod napo-
rem małych rączek okien, które mogą lada moment 
pęknąć, nie jest zbyt relaksujący. Nie mają oni 
w  zwyczaju łatwo się poddawać. Wszelkie ludzkie 
próby radzenia sobie z ich natarczywością, odnoszą 
zatem skutek odwrotny. Jest to odpowiedni moment, 
żeby uchwycić się dwóch obietnic. Pierwsza dotyczy 
ofiarowania nam Pocieszyciela (Jan 14:16), a druga 
mówi o pełni mocy Boga objawiającej się w naszych 
słabościach (2 Kor 12:9). Niech myśl tę wyjaśni krót-
kie świadectwo z misji lipcowej. 

Pewna misjonarka, pod koniec pobytu na Ukra-
inie, wyczerpana brakiem dyscypliny dzieci, które 
wyrywały sobie koła hula hop, przysiadła na scho-
dach kościoła zrezygnowana. Jej limit cierpliwości 
skończył się już dużo wcześniej, liczyła ona jednak, 
że na jej oparach dojedzie do końca pobytu. W tym 
momencie jednak nie było w niej samej już absolut-
nie niczego, co mogłoby na nowo wzbudzić w niej 
chęć choćby wstania i pójścia gdziekolwiek, choć-
by za horyzont, byle dalej od nich. Zaczęła śpiewać 
na językach. Przez blisko kwadrans z blisko trzy-
dziestu otwartych buzi nie wydostał się ani jeden 
dźwięk. Trzydzieści par oczu było wlepionych w nią 
jak w transie. Na tym właściwie mogłoby skończyć 
się świadectwo, gdyby nie fakt, że było do dopiero 
preludium do tego, co wydarzyło się dalej. Jednak 
aby dowiedzieć się, co właściwie się wydarzyło, 
trzeba po prostu na taką misję pojechać. Nie jest 
to w  żadnym wypadku zabieg marketingowy, po 
prostu  każda próba ubrania tego zdarzenia w słowa 
byłaby niczym próba zamknięcia tornada w chatce 
pod strzechą. Z szacunku zarówno do języka jak i do 
czytelnika, nie będzie ona tu podjęta. 

Co wnoszą w życie ludzkie takie spotkania 
dwóch zupełnie odmiennych wszechświatów? Czy 
można zmienić je na lepsze witając się wśród okrzy-
ków radości i żegnając wśród łez? Czy jest sens 
stawać na drodze żywiołom? Czy warte zachodu są 
tego typu bolesne zderzenia? Czy świat, w którym 
czas mierzony jest zdzieranymi na piłce łatami może 
równać się z tym liczonym od weekendu do week-
endu? Przed takimi i wieloma innymi pytaniami 
staje młody misjonarz. Odpowiedzi na nie pada-
ją zwykle gdy słońce schyli się przed księżycem. 
Wtedy podczas nocnych rozmów pod płaszczem 
gwiazd, gdy tłum zdążył rozejść się do domów, ustał 
chaos, ucichła wrzawa, garstka najbardziej wytrwa-
łych poszukiwaczy prawdy się otwiera. Pyta o to, 
co dla nich najistotniejsze, zwierza się ze swoich 
obaw. Okazuje się, że te rzeczy wcale dużo nie różnią 
się od tego, co przeżywają oddani im misjonarze. 
Schyłek wyprawy misyjnej przynosi jeszcze więk-
szą szczerość. Wtedy ta bardzo szybko dorastająca 
młodzież staje w całkowitej prawdzie przed samą 
sobą i przed Bogiem. Chce bezpieczeństwa, chce 
poczucia przynależności, chce być potrzebna, chce 
się rozwijać, chce kochać i być kochaną. Dlaczego 
tak wielu musi stanąć u schyłku życia, by dojść do 
tych samych wniosków? Dlaczego nie żyć nimi już 
teraz? Nie usiąść jak ta misjonarka i nie zawierzyć 
każdego tchnienia Temu, którego pokój przewyższa 
wszelki rozum? (Flp 4:7). Błysk w ich oku, pojawiają-
cy się na dźwięk imienia Jezus, nie ma ceny. Dla tej 
jednej iskierki misjonarz pokonuje wszelkie zakręty 
naszej czasoprzestrzeni. A gdy ją zobaczy, wie, że nic 
innego nie ma znaczenia. Postanawia spędzić życie 
na wywoływaniu tych iskierek.
Mikołaj Papatolios
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OD REDAKCJI: Niezły numer?

Zaczęło się od kilkorga zapaleńców. Potem było  
wiele roboczogodzin poświęconych przez jednych 
na pisanie, przez innych na ich popędzanie, przez 
jeszcze innych na skład i łamanie tekstu (oraz 
głowy nad tym, jak to wszystko zmieścić). Kilka-
dziesiąt maili z  pytaniami: czy damy radę, czy na 
pewno zdążymy, czy zdobędziemy na to środki?

I wreszcie jest – pierwszy numer naszej studenc-
kiej gazetki. Chcemy w niej z jednej strony infor-
mować Was o studenckich i uczelnianych wyda-
rzeniach, z drugiej – dzielić się z Wami tym, co 
ciekawego oglądamy, czytamy i czego słuchamy. 
Zwiedzać różne, również mniej uczęszczane zakąt-
ki chrześcijańskiej duchowości, a także poznawać 
wykładowców i pracowników EWST.

Ten numer poświęcamy przede wszystkim 
misjom medyczno-ewangelizacyjnym wśród 
Romów na Ukrainie – polecamy obszerną relację 
Mikołaja. Justyna w felietonie świątecznym szuka 
treści pod przerośniętą formą, a Kefas zachęca do 
medytacji. Klaudia i Łukasz zdają relację z ważnych 
wydarzeń, a Rektor pisze o... sobie! 

Zapraszamy Was do lektury i do włączenia się 
w tworzenie kolejnych numerów. Wszelkie sugestie 
i uwagi kierujcie pod adresy mailowe podane w stop-
ce redakcyjnej.
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FELIETON: W poszukiwaniu treści, 
czyli... o Świętach Bożego Narodzenia
Świąt Bożego Narodzenia z pewnością nie da się 
przeoczyć. Możemy nie zaglądać do kalendarza, nie 
oglądać telewizji, nawet nie korzystać z Internetu, 
a i tak o nadchodzących świętach poinformuje nas 
wszystko wokół. Bowiem już z końcem (a bywa, że 
i na początku) listopada oblicza miast ulegają prze-
obrażeniu. W sklepach pojawiają się choinki, szare 
budowle zostają przyozdobione łańcuchami koloro-
wych lampek, z głośników płyną wciąż powtarza-
ne melodie kolęd i piosenek okołoświątecznych (na 
czele z Last Christmas – piosence o nieszczęśliwej 
miłości). Reklamy czy to na billboardach, czy w tele-
wizji, również przyjmują odpowiedni ton i oto roi się 
w nich od św. Mikołajów obniżających ceny, od szczę-
śliwych rodzin, które okazują sobie miłość obdaro-
wując się najnowszymi modelami telefonów, a skąpo 
ubrane modelki (czapka Mikołaja jednak obowiąz-
kowa) życzą nam – telewidzom – świąt rodzinnych, 
spokojnych i wesołych. Nieodłącznym elementem są 
również  szopki – duże, małe, ruchome, żywe – które 
stawiane są na miejskich rynkach, w kościołach, ale 
i w galeriach handlowych. Można więc w pędzie za 
świątecznymi upominkami przystanąć i popatrzeć 
jak ładnie macha do nas św. Józef wykonany z plasti-
ku albo wesoło beczy futrzany baranek. Jednym 
słowem wszędzie i wszystko błyszczy się, świeci, gra 
tworząc coś, co powszechnie zwane jest magią świąt. 
Im bliżej wigilii, tym owa magia staje się gęstsza aż… 
zaczyna poważnie doskwierać. 

W moim przypadku „czarę słodyczy” przelewa 
świąteczny obraz Jezusa Chrystusa, którego nazy-
wa się raczej dzieciątkiem czy Jezuskiem i przedsta-
wia się jako przerośnięte niemowlę z aureolą. Nijak 
nie potrafię połączyć go z osobą Zbawiciela. Tak 
zwany styl słodki (charakterystyczny dla pastora-
łek i kolęd) zdaje się dominować przy każdej okazji 
mówienia o wydarzeniu, jakim było wcielenie Boga. 
Maleńki Jezusek, dziecinka, żłóbeczek... Zbawcze 
dzieło Jezusa Chrystusa zdaje się zmniejszać do 
rozmiarów szopki i poza tę szopkę nie wychodzić. 
Więc coś się we mnie – ewangelicznej chrześcijance 
– buntuje, a w głowie brzmi fragment wiersza Miło-
sza o niewystarczalności języka w mówieniu o spra-
wach boskich, która jednak nie jest dostatecznym 
powodem, żeby „szczebiotać o słodkim dzieciątku 
Jezus na sianku”.

I jak tu myśleć o treści, gdy forma pochłania tak 
wiele uwagi?

Jednak zaraz po buncie i chwilowym zżyma-
niu się na wszechobecną płyciznę, pojawia się myśl 
o  tym, że przecież obok tych choinek, Mikołajów, 
żywych karpi i żłóbków jest jednak miejsce na 
pytania głębsze. Święta to przecież czas, w którym 
rozmowy o Bogu zdarzają się częściej, są ogólnie 
akceptowane, a nawet pożądane. To od nas zależy, 
jaki ton w owych rozmowach przybierzemy. Pytaj-
my więc siebie i innych nie tylko o sens Świąt Boże-
go Narodzenia, ale przede wszystkim o znaczenie 
narodzin, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa dzisiaj, dla każdego z nas. I niech znane 
i powtarzane odpowiedzi nabiorą nowego sensu.
Justyna Miguła

Poznawanie Biblii. fot. uczestnicy misji



WYDARZENIE: Inauguracja Roku

11 października 2014 r., podczas pierwszego zjazdu, 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2014/2015.

Motywem przewodnim uroczystości był temat 
łodzi, inspirowany historią dziewięciu amerykań-
skich chłopaków z klasy robotniczej, którzy wbrew 
wszelkim przeciwnościom i całkowicie niespodzie-
wanie zdobyli złoty medal w wioślarstwie na Igrzy-
skach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Na olim-
piadzie, która „należała” (włącznie z wygranymi) do 
III Rzeszy. Tę opowieść oraz krótką historię EWST 
Centrum Edukacyjnego przedstawił nam rektor 
dr hab. Wojciech Szczerba. Mogliśmy też posłuchać 
o  prężnie działających projektach Otwartej Akade-
mii Teologicznej oraz Akademii Trzeciego Wieku. 

Refleksją nad Słowem Bożym podzielił się z nami 
dr Sławomir Torbus, wygłaszając wykład na temat 
słowa τέλειος użytego w wersecie Mt 5,48 jako dosko-
nały. Usłyszeliśmy, że nie chodzi wcale o obiektyw-
ną doskonałość, ale o to, byśmy stawali się najlepszą, 
najdoskonalszą wersją samych siebie. 

Uroczystość inauguracyjna była bardzo urozma-
icona. Studenci Justyna i Kuba umilili nam czas krót-
kim występem muzycznym. Usłyszeliśmy też kilka 
słów o misjach, w których udział wzięli nasi studenci, 
pracując głównie wśród Romów na Ukrainie. Przed-
stawiono również sprawozdanie z działania Zarządu 
Samorządu Studenckiego w zeszłym roku. Mieliśmy 
także przywilej przyjąć do naszego grona studentów 
pierwszego roku. Świeżo upieczeni studenci złożyli 
uroczyste ślubowanie i odebrali indeksy. Ponadto 
wręczone zostały Nagrody Rektora. Jedna z nich 
trafiła do Renaty Błażowskiej, za jej ogromne serce, 
które wkłada w pracę w bibliotece, druga – do byłej 
Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Ewy, za 
zaangażowanie w działania na rzecz studentów. Ten 
wspaniały czas zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Nieco później obyło się zebranie Samorządu 
Studenckiego, podczas którego wybrano nowe 
władze, a mianowicie Zarząd Samorządu, Senat oraz 
Sąd Koleżeński. Oto nowo wybrani przedstawiciele 
studentów:
Zarząd Samorządu Studenckiego
•	Dorota Dutkiewicz-Okruszek – przewodnicząca 
Zarządu. Studentka III roku. Absolwentka Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, mama 7-letniej 
Jagódki, miłośniczka czarnych kotów i czerwo-
nych aut. Luteranka.
•	Klaudia Buss – członek Zarządu. Studentka 
II  roku. Studiuje również ekonomię w rodzinnej 
Jeleniej Górze. Zaangażowana w służbę kate-
chetyczną, służbę wśród młodzieży oraz w  ewan-
gelizacyjną Młodzieżową Misję Generacji T.
•	Daria Stolarska – członek Zarządu. Studentka 
I roku. Graficzka, pisarka i publicystka. Przewod-
niczka i edukatorka w Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku Czterech Wyznań. Połyka książki. Lubi 
stare auta, Danię, koty i czarną kawę. Luteranka.

Senat 
•	Stanisław Jazdanowski
•	Edyta Rudno-Rudzińska

Sąd Koleżeński
•	Ryszard Kasperowicz – przewodniczący Sądu
•	Alla Iacovuc – członek Sądu
•	Piotr Koczapski – członek Sądu. Należy do 
wrocławskiego zboru „Słowo Życia”. Zaangażowa-
ny w kilka służb, aktywnie pracuje dla Pana i na 
rzecz rozwoju Królestwa Bożego. Studia teolo-
giczne są wyzwaniem dla jego ścisłego umysłu. 
Jednak im większe wyzwanie, tym większa 
radość z sukcesu.

Klaudia Buss

POZNAJ: Wojciech Szczerba, rektor

Moja przygoda z teologią rozpoczęła się razem 
z  upadkiem komunizmu w Polsce. Był rok 89 
i kończył się stary świat. Okrągły stół rozpoczynał 
nową rzeczywistość, otwierał drzwi na Zachód 
i  wpuszczał świeży powiew do zatęchłej komuni-
zmem i  zmęczonej biedą Polski. Było siermiężnie 
i ciężko, ale duch optymizmu niespodziewanie zapa-
nował w  naszym kraju. Wydawało się, że wkrótce, 
razem z  otwartymi granicami i pomocą z Zacho-
du, wszystko się zmieni. Kwestia miesięcy, może 
kilku lat i będziemy mieszkać jak w Niemczech. Ten 
optymizm polityczny szybko przelał się na kwestie 
ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Opanował 
umysły i serca ludzi, w szczególności młodych ludzi, 
którzy stali u progu kariery. 

Wtedy właśnie, w 89 zacząłem poważnie myśleć 
o studiach. Zawsze marzyłem o prawie i historii, 
ale pod wpływem zmian w moim życiu, nagle, na 
horyzoncie moich zainteresowań pojawiła się teolo-
gia. Z  jednej strony chciałem jak najlepiej ułożyć 
moją przyszłą karierę, z drugiej marzyłem o tym, 
żeby służyć Bogu i ludziom. Ostatecznie, ku prze-
rażeniu rodziców, wybrałem tę właśnie ścieżkę. Co 
gorsza, postanowiłem pójść do nowej, małej szkółki 
we Wrocławiu, do Biblijnego Seminarium Teolo-
gicznego, które nie posiadało żadnej akredytacji 
i  umocowania w polskim prawie. Kiedy tu przy-
jechałem po raz pierwszy, przyjrzałem się uczelni 
i  ludziom, którzy ją kierowali, byłem przerażony. 
To było skromne miejsce, prowadzone – jak sądzi-
łem – przez kilku szaleńców. Z drugiej strony jednak 
krył się tutaj jakiś romantyzm, któremu trudno było 
nie ulec. Marzenie kierownictwa szkoły, by służyć 
Polsce i wzmacniać chrześcijaństwo ewangelikalne, 
było piękne i, co tu kryć, zaraźliwe. 

Zdecydowałem się na studia w BST i myślę, że był 
to jeden z najważniejszych kroków w moim życiu. 
Po studiach we Wrocławiu, dostałem się na program 
uzupełniający w Amsterdamie i Leuven-Heverlee. 
Ostatecznie otrzymałem magisterium w  Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej. Później były studia 
filozoficzne, które zwieńczył doktorat w roku 2000 
oraz habilitacja w 2009. W międzyczasie praco-
wałem jako wykładowca i dziekan w Biblijnym 
Seminarium Teologicznym i Ewangelikalnej Szkole 
Teologicznej oraz rektor w Ewangelikalnej Wyższej 
Szkole Teologicznej, kiedy udało się otrzymać akre-
dytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w 2006 roku. 

Dzisiaj EWST Centrum Edukacyjne stanowi natu-
ralne zwieńczenie całego procesu rozwoju tej uczel-
ni od 1990 roku. Rozwijamy się jako szkoła akredyto-
wana, ale równocześnie służymy polskim kościołom 
różnorodnymi kursami, projektami, konferencjami 
itp. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy 
potrzebni i służyć w sposób, który jest najbardziej 
adekwatny dla danego miejsca. Nie boimy się ryzy-
kować i próbować nowych form. Wiemy, że nasz kraj 
potrzebuje ewangelii, wiemy też, że musimy ciągle 
uczyć się i szukać nowych sposobów, form i metod 
kształcenia teologicznego na początku XXI wieku. 
Stare sposoby nie zawsze działają dzisiaj. 

To cud, że mogę dzisiaj pracować w EWST 
i obserwować rozwój tej uczelni. Od kilku pokoików 
przy zborze baptystów i kilku prostych kursów 
wykładanych przez zachodnich misjonarzy, do 
Centrum Edukacyjnego służącego setkom słuchaczy 
w  różnych programach w Polsce i za granicą. Nie 
mogę wyjść ze zdumienia!

Gdybym nie podjął tej ryzykownej decyzji w 1989 
roku, gdzież byłbym dzisiaj? Cóż, jest to rozmowa na 
zupełnie inny czas i miejsce…
Wojciech Szczerba

DUCHOWOŚĆ: Medytacja

Medytacja Chrześcijańska jest określeniem, które 
na pierwszy rzut oka wydaje się kontrowersyjne. 
Czy jednak powinnyśmy bać się jej, oburzać się, gdy 
o niej słyszymy? Odpowiedź brzmi – nie. Ponieważ 
medytacja to bycie z Jezusem poprzez Jego słowo 
skierowane do nas.

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego medi-
tatio i oznacza zagłębianie się w myślach, słowach. 
W  swej prostocie medytacja polaga na „byciu dla 
Chrystusa” na wsłuchiwaniu się w ciszy w Jego 
obecność.

Medytacja odsłania intymność relacji z Bogiem. 
Intymność często skrywaną i kruchą, lecz głęboką, 
w ciszy. Cisza jest ulotna i obnaża nas samych przed 

WYDARZENIE: Nie tylko Luter

Z okazji Święta Reformacji w Ewangelikalnej 
Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu odbyło 
się w dniu 30 października 2014 r. seminarium pod 
hasłem „Nie tylko Luter”. Do udziału w nim zapro-
szono ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka z Papie-
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
rabina Tysona Herbergera z Gminy Żydowskiej 
we Wrocławiu oraz dr. Wojciecha Kowalewskiego, 
pastora z  II  Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów 
we Wrocławiu i wykładowcę EWST. Spotkaniu 
towarzyszył występ chóru „Cantus Olaviensis” pod 
dyrekcją pani Barbary Szarejko.

Na początku seminarium głos zabrał ks. bp 
Ryszard Bogusz z Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego, który przedstawił pokrótce historyczne tło 
Reformacji z 1517 roku.  Następnie każdy z prelegen-
tów omawiał kwestię pojęcia „reformacji” z perspek-
tywy swojej religii czy wyznania. 

– W judaizmie reformacja nie jest kojarzona 
powszechnie z jakimś jednym punktem (analo-
gicznie np. do wystąpienia ks. dr. Marcina Lutra), 
ale postrzega się ją jako proces – zaznaczył rabin 
Herberger. Wśród determinant reformowania się tej 
religii rabin wymienił: wygnanie Żydów z Hiszpanii 
(1492 r.), rozpowszechnienie się drukarstwa, kodyfi-
kacje Miszny i Gemary, potem Oświecenie, a następ-
nie postępującą asymilację. W efekcie judaizm jest 
dziś pełen różnych nurtów i prądów myślowych, na 
co wpływ ma również duża niezależność poszcze-
gólnych gmin i kongregacji.

Zdaniem ks. prof. Bogdana Ferdka Kościół rzym-
skokatolicki był i jest pod wpływem rozmaitych 
nurtów odnowy, które można nazwać właśnie 
ruchami reformacyjnymi. – Owe nurty można 
podzielić na dwa rodzaje: reformacji w duchu Ewan-
gelii oraz reformacji w duchu mass mediów – stwier-
dził duchowny. Ten pierwszy typ ruchów odno-
wy upatruje potrzeby reform w tym, że ludzie są 
grzeszni, a zatem Kościół co pewien czas powinien 
być poddawany głębokiemu oczyszczeniu. Rzeczni-
kiem takich zmian był papież Benedykt XVI, który 
proponował wręcz „odświatowienie Kościoła” (niem. 
die Entweltlichung der Kirche). Natomiast zwolen-
nicy reformy z przeciwnego obozu dążą, według 
prelegenta, by Kościół był skrojony na miarę ludz-
kich słabości, nie chcą reformy, ale przewrotu czy 
też rewolucji. Główne problemy tego środowiska to 
kapłaństwo kobiet, związki osób tej samej płci, ekolo-
gizm czy feminizm.

Jako ostatni głos zabrał dr Kowalewski, który 
skupił się na omówieniu specyfiki protestantyzmu 
ewangelikalnego. Zauważył, że największy wzrost 
liczby wiernych notują nurty charyzmatyczne 
w tych kościołach. Następnie pastor wskazał, że 
cechami wspólnymi kościołów ewangelikalnych 
są: wspólnotowość (konwentyklizm), aktywizm 
w ewangelizacji, biblizm i krzyżocentryzm. – Można 
nawet zidentyfikować nowe „sola” w obrębie kościo-
łów ewangelikalnych, którym byłoby „sola expe-
rientia” – położenie nacisku na osobiste doświadcze-
nie i doznanie Boga – zakończył swoje wystąpienie.

Spotkanie rozpoczęło się i uwieńczone zostało 
słowem Rektora EWST dr. hab. Wojciecha Szczerby, 
który złożył gratulacje i serdeczne życzenia ks.  bp. 
Ryszardowi Boguszowi, niebawem kończącemu 
swoją posługę jako zwierzchnik Diecezji Wrocław-
skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
W kuluarowych dyskusjach, które trwały po semi-
narium, krążyło miedzy różnymi kręgami rozmów-
ców pytanie zadane przez Rektora: „Gdzież byśmy 
byli bez ks. dr. Marcina Lutra?”. Ach, gdzież?
Łukasz Cieślak

MUZYKA: Cithara Sanctorum

Relacja z koncertu Cithara Sanctorum, na którym 
(dzięki zaproszeniu dra Sebastiana Smolarza) był 
obecny II rok EWST.

Jeśli 25 października o godzinie 17.00 weszło 
się do niewielkiego kościółka św. Krzysztofa (okoli-
ce Placu Dominikańskiego, aktualnie schowany za 
nowopowstającą budowlą), można było doświadczyć 
przeniesienia się w czasie o kilkaset lat wstecz. Nie 
działo się to jednak za sprawą jakiejś wyjątkowej 
maszyny, ale pewnego zespołu muzycznego, który 
swoją muzyką, nietuzinkowym instrumentarium 
oraz ubiorem wytworzył atmosferę sprzed prawie 
pięciuset lat – atmosferę czasu reformacji.

Zespół Cithara Sanctorum (bo o nim mowa) 
tworzą pasjonaci Słowa Bożego i muzyki. Obie pasje 
łączą wykonując oparte na tekście biblijnym pieśni, 
a  ponieważ mają również zamiłowanie do rekon-
strukcji historycznej, są to pieśni dawne śpiewane 
przy akompaniamencie historycznych instrumen-
tów. Podczas sobotniego koncertu mogliśmy więc 
usłyszeć dźwięki lutni, liry karbowej, psalterium, 
rebecu, różnego rodzaju piszczałek i bębnów. Wszy-
scy członkowie zespołu ubrani byli w charaktery-
styczne stroje tego okresu (czarne szaty, białe chusty, 
czapki), dzięki czemu warstwa foniczna odnalazła 
idealne dopełnienie w warstwie wizualnej.

Ze względu na to, że koncert odbywał się 
w  ramach świętowania przez środowiska prote-
stanckie Dni Reformacji, trzon programu stanowiły 
utwory skomponowane (czy to w materii tekstu, czy 
też muzyki) przez ks. Marcina Lutra. Zabrzmiały 
między innymi: Przybliża się już sądny dzień, Wierzy-
my, że jedyny Bóg czy Warownym grodem. Zespół 
wykonał też kilka psalmów z aktualnie tworzonego 
przez siebie Psałterza Poznańskiego wzorowanego 
na Psałterzu Genewskim. Pomiędzy seriami utwo-
rów głos zabierał jeden z członków zespołu – pastor 
Andrzej Polaszek, który informował słuchaczy 
o czasie powstania poszczególnych pieśni, autorach 
tekstów, twórcach melodii. Opowiadał również 
o  samym zespole i jego misji, jaką jest głoszenie 
Ewangelii „przy pomocy” zapomnianych pieśni.

Sobotni koncert przekonał mnie, że archaicz-
na leksyka i oparte na skalach modalnych melodie 
bynajmniej nie czynią przesłania Ewangelii mniej 
zrozumiałym. To, co uniwersalne, pozostaje, prze-
mawia do rozumu i porusza.

Z pewnym żalem opuściłam napełniony muzyką 
kościółek, a średniowieczne melodie towarzyszyły 
mi, gdy w pośpiechu zdążałam na zajęcia.
Justyna Miguła

FILM: Bogowie

Polski film „Bogowie” (reż. Łukasz Palkowski, 2014) 
to wspaniała historia Zbigniewa Religi (w tej roli 
znakomity Tomasz Kot), znanego kardiochirur-
ga, który przeprowadził w swojej klinice pierwszą 
w Polsce udaną operację przeszczepu serca. Historia 
ta została znakomicie opowiedziana. Niektóre sceny 
są tak realne, że wręcz przerażające, bo pokazują 
z  bliska operacje na otwartym sercu. Inne ukazują 
emocje ciężko chorych na serce ludzi, ostatnie słowa 
wypowiedziane tuż przed operacją, ich ostatnie 
momenty życia, zakończone odrzuceniem przesz-
czepu i śmiercią.

Zbigniew Religa był wspaniałym lekarzem, 
pełnym pasji, niestrudzenie dążącym do celu. Ku 
mojemu zdziwieniu dowiedziałam się, że tym, co 
pomogło w osiągnięciu tego celu, okazała się... poko-
ra. To słowo pada w filmie pod koniec, a jego odkrycie 
i zrozumienie bardzo zmienia bohatera, który dzięki 
pokorze w końcu osiąga wielki sukces – pacjent prze-
żywa nie tylko operację, ale po wyjściu ze szpitala 
przeżywa jeszcze kilka lat

Film naprawdę znakomity, nic więc dziwnego, że 
sala kinowa była pełna. Gorąco polecam.
Katarzyna Małecka

KSIĄŻKA: Biblia na czytniki

Większość z nas ma swoje ulubione, wielokrotnie 
wertowane i czytane egzemplarze Pisma Święte-
go – zakładki w kluczowych miejscach, sznureczki, 
karteczki post-it, zagięte rogi, wersety zakreślone 
markerami... Dobrze jest mieć namacalny kontakt ze 
Słowem. Ja również lubię moją mocno już zniszczo-
ną Biblię Warszawską, nieporęczną Biblię Paulistów 
oraz niebieską Torę Cylkowa z Gwiazdą Dawida na 
okładce. I  tu zaczyna się problem, bo każde kolejne 
wydanie, każde tłumaczenie, to spory wydatek, zaję-
te miejsce na półce i dodatkowe kilogramy w torbie.

Na szczęście technika idzie do przodu i przy-
chodzi nam z pomocą. Czytniki e-booków (Kindle, 
Pocketbook, Onyx, Nook, Kobo itp.) mają ekrany, 
które w  ogóle nie męczą wzroku, a w przeciwień-
stwie do smartfonów i  tabletów baterie w czytni-
kach ładuje się raz na kilka tygodni.

Długo musieliśmy czekać na pierwszą legalną 
polską Biblię na czytniki, ale na szczęście wydawcy 
wpadli w końcu na to, że oprócz aktualnych bestsel-
lerów warto sprzedawać również ten ponadczasowy.

Obecnie w formatach EPUB i MOBI w całości 
dostępna jest Biblia Warszawska, Warszawsko-Pra-
ska, Biblia Wujka oraz Biblia Gdańska. Nowy Testa-
ment i  Psalmy znajdziemy w  tłumaczeniu Uwspół-
cześnionej Biblii Gdańskiej oraz w wydanej przez 
Ewangeliczny Instytut Biblijny edycji pt. Nowe Przy-
mierze i Psalmy. O wiele więcej wydań Biblii znajdzie-
my w  języku angielskim, często wręcz za darmo 
(zwłaszcza King James Version). Znajdzie się też coś 
darmowego dla miłośników greki (opracowanie 
Stephanusa oraz Westcotta i Horta) i hebrajskiego.

Kolekcjonerzy różnych wydań Pisma Świętego 
mogą więc teraz gromadzić kolejne Biblie wirtualnie, 
oszczędzając swoje kręgosłupy, półki i portfele (e-Bi-
blie są tańsze od ich papierowych odpowiedników). 
Pozostaje nam tylko czekać na kolejne wydania. Ja 
czekam na Biblię Paulistów, bo jej tłumaczenie najbar-
dziej lubię. Ale... w osobistej modlitwie i tak pewnie 
zawsze będzie mi służyć moja wysłużona „brytyjka”.
Daria Stolarska

Chrystusem. Trudna do utrzymania i niewzruszona 
zarazem. W ciszy Bóg odpowiada na nasze pytania, 
a prostota rodzącej się relacji przypomina naszą od 
Niego zależność opartą na tęsknocie i zaufaniu.

Trwanie w ciszy wraz z Bogiem często prowadzi 
nas do poznania samych siebie. Czujemy skrępowa-
nie, być może wstyd, widzimy na którym miejscu 
stawiamy siebie. Często w zabieganym życiu nie 
potrafimy skupić się na byciu z Chrystusem, świat 
wiruje wokół nas, myśl goni myśl. Czy nie warto 
więc nauczyć się jak być z Jezusem sam na sam? 

Jeżeli chcesz zapytać o medytację, napisz do mnie 
na Facebooku
Kefas Nowakowski
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