
Jest nabożeństwo
EWST to nasz mały skarb. Są nim wspaniali wykładowcy i pracownicy uczel-

ni. Są nim studenci, przybywający często z daleka. Jest nim również samo 

miejsce – były klasztor Augustynek, tuż nad Odrą. Odczuwa się tu pracę 

pokoleń (szkoła - Biblijne Seminarium Teologiczne - powstała w 1990 roku). 

Źródłem tego skarbu są czerpiący siłę i inspirację z Boga chrześcijanie. Skarb 

ten odkryłem w 2017 i postanowiłem czerpać z niego wiedzę i radość stu-

diując tu.

W życiu wzorowanym na Słowie Bożym szczególną rolę odgrywają 

relacje. Dzięki nim trwa wspólnota. Jesienią 2017 roku, zainspirowany sło-

wami brata Rafała (student drugiego roku), o znaczeniu relacji w naszym 

życiu duchowym) pomyślałem, że warto je skonsolidować na naszej uczelni. 

Tak powstała pierwsza iskierka nabożeństwa. Kolejną iskierką była Dorota 

(studentka trzeciego roku), jej potrzeba nabożeństwa podczas zjazdowych 

niedziel. Te iskierki rozpalały kolejne. Po rozmowach z studentami, zgodzie 

Marka Cleega na parrainage naszego projektu, propozycja nabożeństwa po-

jawiła się na biurku dziekana. Została ona przyjęta. Alleluja! Pierwsze nabo-

żeństwo odbyło się podczas naszego listopadowego zjazdu. Było to radosny 

moment.

Dostrzegam, że szkoła nie jest łatwa. Studia są wyzwaniem dla wielu 

spośród nas (dom, praca, obowiązki...). Należy więc wspierać się nawzajem. 

Wsparciem tym jest nasza jedność w Chrystusie. Jest nim czas spędzony 

z Tym, który nas napełnia. Przytoczę tu słowa apostoła Pawła: „(…) dbajcie 

o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie 

psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni – z całego serca grajcie 

i śpiewajcie Panu” (Ef 5,18-19). I tego właśnie pragniemy. Ale nabożeństwo 

to nie tylko troska o relacje – wertykalne czy horyzontalne. Nabożeństwo 

naszego autorstwa to także warsztat kaznodziejski. Głoszenie krótkich ka-

zań jest doskonałym ćwiczeniem, które posłuży wielu z nas w przyszłości. 

Nabożeństwo studentów w EWST to wreszcie nasz wyraz jedności ponad 

podziałami. Choć wywodzimy się z różnych tradycji kościelnych, mamy jed-

nego Pana i wspólną nadzieję. Modlę się, aby Bóg pomógł nam zadbać o ten 

nasz wspólny skarb.

Chciałbym w tym miejscu bardzo mocno podziękować Markowi Cle-

egowi za zgodzę przyjęcia nasz pod „swoje skrzydła”. Pragnę również gorąco 

podziękować naszemu rektorowi, dziekanowi, wykładowcą oraz pracow-

nikom sekretariatu EWST za umożliwienie studentom wspólnego nabo-

żeństwa podczas zjazdów. Last but not least, wyrazy wdzięczności kieruję 

do wszystkich studentów, którzy okazali zainteresowanie tym duchowym 

przedsięwzięciem. 

Daniel Śródkowski

Przewodniczcy Samorzdu Studenckiego (student drugiego roku)

Boże coś Polskę ...
Boże błogosław Polskę. To brzmi jak “God bless Amerika.” Amerykanie cho-

ciaż znają siłę swojego dolara, to jednak wiedzą, że pomocy mogą spodziewać 

się przede wszystkim „z góry.” To dlatego na każdym dolarowym banknocie 

drukują słynne wyznanie: „In God we trust”. A co by się stało gdyby tak Na-

rodowy Bank Polski zaczął wyznawać na banknocie z Mieszkiem I: „W Bogu 

nadzieja”? Może odezwałyby się oburzone głosy, że świeckie państwo wcho-

dzi na nieswój teren, albo że zaczyna się jakaś europejska wersja „Talibanu”? 

A może jednak nie byłoby tak źle? W końcu jeszcze Polska nie zginęła i jesz-

cze nie przygasła religijnie tak jak Europa Zachodnia, która już od stu lat 

przeżywa kryzys wiary, gdy tymczasem u nas sto lat temu, całkiem na serio 

rozważano kandydaturę religijnego hymnu „Boże coś Polskę” na oficjalny 

hymn państwowy. Do dziś w kościele katolickim (szkoda, że nie w zborach 

protestanckich) nabożeństwa nie tylko za Ojczyznę kończą się często tą pie-

śnią odśpiewywaną na stojąco. Jest w niej jakiś paradoks, bo hymn, który tak 

mocno wyraża naszą wiarę w Bożą opiekę nad Polską, wywodzi się z pie-

śni powstałej na okoliczność koronacji cara Aleksandra na króla polskiego. 

Historia Polski pełna jest takich paradoksów, które w jakiś cudowny sposób 

ostatecznie powychodziły nam na dobre.

Nasze paradoksy najwyraźniej ujawniają się, gdy stawiamy sobie zasad-

nicze pytania o to kim jesteśmy i gdzie są nasze granice? Każdy europejski 

naród na zachód od Odry może z łatwością na to odpowiedzieć mając geo-

grafię za sojusznika. Hiszpanie, Włosi i Skandynawowie są usadowieni na 

swoich półwyspach, Irlandczycy i Brytyjczycy na wyspach, Francuzi między 

wodami i górami, Szwajcarzy w swoich kantonach i dolinach, Niemcy, Cze-

si itd... A Polacy? Na otwartych przestrzeniach wschodniej Europy, trudno 

o precyzję i jednoznaczność. Tu geografia stała się przeciwnikiem. Doświad-

czyliśmy tego jak mało kto, a przecież Bóg uczynił narody, jak mówi Pismo: 

„żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej 

wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania, żeby szukali Pana...” 

(Dz 17, 26-27).

„Boże coś Polskę przez tak liczne wieki...” gdzie wyznaczyłeś jej granice? 

Dzisiaj wprawdzie można zamknąć obszar Polski zgrabnie między Bugiem 

i Odrą, Karpatami i Bałtykiem, i brać całkiem poważnie słowa Churchila 

o tym, jak dostaliśmy do życia z woli wielkich mocarstw piękne miejsce na 

ziemi. Jednak okazuje się, że tak nakreślone granice nie wyczerpują kwestii 

Terra Polonorum. Jest przecież ciągle w naszej świadomości wielka „kraina 

wydziedziczonych”. Taka mityczna ziemia Ulro, która sięga po Dniepr, po 

Niemen i po Dźwinę. Tam ciągle będzie dla nas Polska dopóki coś nam „uci-

ska lewy bok”, kiedy myślimy: „Kresy”. Gdzie jest drugi taki naród, który swój 

święty poemat zaczyna od słów o sąsiednim kraju jak o swoim? Nieśmiertel-

na strofa: „Litwo ojczyzno moja” może być tylko zrozumiała dla Polaka. Ktoś 

inny zobaczy w tym paradoks i po tym można będzie rozpoznać kto jest obcy 

a kto jest swój. Tymczasem wielcy bohaterowie naszej historii zaczynają być 

uważani za swoich również przez naszych sąsiadów. Białorusini postawili 

już niejeden pomnik pochodzącemu z Polesia Tadeuszowi Kościuszce, trak-

tując go jako swojego. Kolejny paradoks?

Nasza wielkość, a później utrata niepodległości i jej odzyskanie mieści 

się też w tym pochodzie paradoksów. Dzięki Ci „Boże coś Polskę przez tak 

liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały...” Królestwo Polskie ostatecznie 

ustaliło się w Europie środkowej w epoce późnych Piastów. W następnym 

rozdziale swych dziejów w połączeniu z Wielkim Księstwem Litewskim  - 

a faktycznie Litewsko-Ruskim - stało się obszarowo pierwszym państwem 

Europy, w której pod względem potencjału ludnościowego ustępowaliśmy 

jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, a faktycznie wielu narodów, tylko 

Francuzom. Taka Rzeczypospolita sama w sobie była zjawiskiem wyjątko-

wym. Rozpięta między łacińskim Zachodem i prawosławnym Wschodem 

zadziwiająco skutecznie starała się godzić narodowe, kulturowe i religijne 

różności, tworząc jeden polityczny, sarmacko szlachecki naród. Z tego po-

mieszania z poplątaniem wyszła też całkiem oryginalna kultura. Poselstwo 

sarmackich wąsali, które przybyło do Paryża po Henryka Walezego w na-

rodowych kontuszach i żupanach w oczach Francuzów jawiło się niczym 

przybysze z orientalnej krainy z baśni tysiąca i jednej nocy. Tymczasem dla 

moskiewskich „Hiperbojerów” nasz obyczaj i nasza kultura były jeszcze na 

dworze Piotra I obiektem podziwu i przykładem zachodniej cywilizacji. Dłu-

go w carskiej kancelarii pisma redagowano po polsku. Tak więc „Sarmaci” 

z Rzeczypospolitej nie mieli kompleksów niższości w Europie. Podróżując po 

obcych krajach utwierdzali się nawet w przekonaniu o swojej wyjątkowości 

i przewagach nad innymi.

„I szczęśliwy już Sarmata szablę z pługiem chętnie zbratał. Później przy-

szedł ów wiek żelazny kiedy liczne odparł najazdy”. Przyszedł wiek XVII. 

Husaria długo dawała odpór na wielu frontach. Dzięki Ci „Boże coś Polskę... 

coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które pognębić ją miały...” 

W końcu jednak pognębiły. Granice naciskane ze wszystkich stron stop-

niowo zaczęły nam się kurczyć. Zaczęliśmy się też zamykać w jednym wy-

znaniu słabnąc w tolerancji dla innowierców, z którymi kojarzyli się zbyt 

boleśnie kolejni najeźdźcy. Tylko Bożej opatrzności zawdzięczaliśmy w tych 

złych terminach chwalebne wypłynięcia z niejednej toni. Jednak, gdy zaczę-

ła rosnąć grzeszna pycha elit, Bóg pysznym się sprzeciwił.

„Przyszedł wiek karmazynowy kiedy wzięto nas w okowy”. Upadek 

takiej potęgi to historyczny paradoks na dużą skalę. Zdarzało się w historii 

Europy, że jedne narody wpadały w zależność od innych narodów i obcych 

dynastii. Działo się tak przeważnie na drodze dziedziczenia tronów. Tak 

na przykład Czechy albo Węgry dostały się pod panowanie szczęśliwych 

w ożenkach austriackich Habsburgów. Jednak przypadek, w którym jeden 

historycznie okrzepły naród z wielowiekowymi tradycjami państwowości, 

z wyraźną tożsamością polityczną i oryginalną kulturą dostał się pod pano-

wanie trzech obcych monarchii, zostając poddanym systematycznemu wy-

naradawianiu to ewenement w całej historii powszechnej.

Rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów był paradoksalnie wspólnym 

dziełem mocarstw reprezentujących sprzeczne systemy wartości, różne kul-

tury i wyznania. Tak to „sprawa polska” przy głośnym chichocie oświeconej 

Europy zjednoczyła do wspólnego działania katolicką Austrię z luterański-

mi Prusami i prawosławną bizantyjską Rosją. Tą historyczną grandę każdy 

z uczestników usprawiedliwił po swojemu. Maria Teresa wyrzuty sumienia 

uspokoiła w konfesjonale. Jej syn Józef głośno mówił coś o rabunku z ko-

nieczności dla zachowania równowagi sił na zasadzie: „bo jak my nie weź-

miemy, to wezmą inni”. Król filozof Fryderyk II grający Wolterowi ronda na 

flecie w swoim Sanssouci przybrał z kolei kostium misjonarza cywilizującego 

„Irokezów” Europy (bo nas tak nazywał), a zaś caryca Katarzyna II (z pocho-

dzenia Niemka) kończyła dziejową misję zbierania ziem ruskich przez „trze-

ci Rzym”. Paradoksalnie zaprotestowała tylko muzułmańska Turcja, z któ-

rą łączyło nas tyle ... wzajemnie przelanej krwi. Później przyszły nadzieje 

związane z „Napolionem” i wiosna, którą „tylko jedną taką” Mickiewicz miał 

w życiu. Od tamtej pory paradoksalnie tylko Polacy oprócz ma się rozumieć 

Francuzów mają Napoleona za wielkiego bohatera w przeciwieństwie do 

reszty Europy, która cesarza Francuzów chętnie stawia na jednej półce nie-

daleko „pana z czarnym wąsikiem”. To się jednak nie mogło dobrze skończyć. 

Wreszcie po odesłaniu „Korsykanina” na kolejną wyspę bez powrotnego już 

biletu, pobożni władcy zwycięskiego Świętego Przymierza odtańczyli na 

grobie Polski wiedeńskiego walczyka i ogłosili utworzenie Królestwa Pol-

skiego złączonego z caratem. Niby klęska, ale imię Polski wróciło na mapę. 

Jednak niemożliwość współżycia między polskim duchem republikańskim 

a duchem „ruskiego zamordyzmu” musiała doprowadzić do powstań, które 

niezmiennie upadały z coraz gorszym skutkiem. Przypominało to człowieka 

szamotającego się w samozaciskającym się węźle.

„A pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa lechowa. Resztę 

krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem”. Paradoksalnie w ta-

kich warunkach powstały nasze największe narodowe dzieła. Im było gorzej 

tym było lepiej, bo nawet z takiej klęski jak powstanie styczniowe wyszło coś 

dobrego. Oto bowiem chłopi polscy, żeby nie myśleli o powstaniu dostali od 

cara ziemię na własność, gdy rosyjski „murzyk” długo jeszcze nie mógł nawet 

o tym pomarzyć. Jawnie widać, że mimo wszystko Bóg nie zapomniał o nas. 

To tylko On potrafi tak zło obracać w dobro.

Kiedy śpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę” kończąc strofą: „Ojczyznę 

wolną racz nam wrócić Panie” Pan zlitował się nad nami jak nad Żydami 

w Babilonie. W 1914 roku przyszła wojna, o którą Polacy paradoksalnie mo-

dlili się brzmiącymi jak antyfona słowami: „o orły narodowe, o wojnę po-

wszechną i wyzwolenie ludów prosimy cię Panie”. Władca historii odpowie-

dział i skończył się czas karania. Polska wypłynęła, gdy we wzajemnej walce 

trzy zaborcze cesarstwa poniosły klęskę, czego nie przewidywał nawet taki 

polityczny statysta jak Piłsudski. Rok 1918. Polonia restituta. W polskim sej-

mie na otwarcie obrad „prezydent ministrów” Ignacy Paderewski łamiącym 

się ze wzruszenia głosem wypowiedział historyczne słowa: „Ojczyzna nasza 

wolna jest”. Polska wraz z całym pasem państw Europy środkowej powstała 

niczym Feniks.

„Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną. Choć 

się skryję to wypłynę a bądź pewien, że nie zginę.” I nie zginęła, bo z pomo-

cą Bożą jak przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyliśmy i niemiecki. Później 

też Bóg przeprowadził nas przez „morze czerwone” i teraz możemy kończyć 

„Boże coś Polskę”... słowami: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.”

Cytaty użyte w tekście pochodzą z: Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, 

z hymnu Alojzego Felińskiego „Boże coś Polskę”, oraz z pieśni historycznej 

Jacka Kowalskiego „Psalm rodowodowy”.

Jacek Piwkowski

(student czwartego roku)

Adwentowe porządki
Czas przed Świętami Bożego Narodzenia oznacza dla większości kobiet, tak-

że tych studiujących teologię „gruntowne porządki”. Mycie okien, zmywanie 

podłóg za szafami, czyszczenie frontów szafek kuchennych i kafelków w ła-

zience, redukowanie różnych „durnostojek” - to tylko niektóre pozycje z ze-

stawu pod tytułem „do świąt muszę to zrobić”. Jeśli o mnie chodzi, najchętniej 

wyjechałabym w tym okresie gdzieś daleko od domowej krzątaniny i wróciła, 

gdy czas zasiadać do wigilijnego stołu. No może bym jeszcze to i owo ugotowa-

ła i upiekła, bo to akurat lubię, ale porządki… no cóż uważam je za niezbędne, 

by dobrze czuć się wśród licznie odwiedzających nas gości, ale niekoniecz-

nie za nimi przepadam. Jednak co roku przykładam się do uporządkowania 

domu, może dlatego, że widzę w tym także pewien duchowy wymiar. Kiedy 

wszystkie kąty lśnią czystością, a w domu panuje ład i przyjemna atmosfera, 

myślę sobie, że może i moje serce będzie teraz bardziej spokojne i przygotowa-

ne na przyjęcie najważniejszego Gościa. 

Choć w Liście do Galacjan wśród duchowych darów nie jest wymieniony 

dar „refleksji nad codziennością”, zauważam w sobie jego działanie. 

Ostatnio odkurzając pokój, przypomniała mi się pewna historia opowie-

dziana przez amerykańskiego ewangelistę Billy Grahama. Otóż pewnego razu 

jego żona przygotowywała dom na przyjęcie ekipy telewizyjnej nagrywającej 

wywiad z jej mężem. Szczególnie pieczołowicie posprzątała pokoik, w którym 

Bill miał udzielić wywiadu. Gdy intensywny blask reflektorów oświecił tak 

starannie wysprzątany pokój, Ruth – żona ewangelisty – przeżyła chwilę gro-

zy. W świetle kamer pojawiła się niezauważona przez nią wcześniej pajęczy-

na, która żałośnie zwisała przez cały wywiad. 

Podobnie jest w duchowym życiu. Wydaje nam się, że z nami wszyst-

ko ok., dopóki światło Słowa Bożego odkryje w nas jakieś ciemne, zakurzone 

zakamarki, które domagają się uporządkowania. Bez tego światła niczego 

niestosownego nie widzimy w naszym życiu i nie pragniemy żadnej zmia-

ny, choć byłaby ona ze wszech miar wskazana. „Słowo Twoje jest pochodnią 

nogom moim i światłością ścieżkom moim”. Grzech widoczny jest w sposób 

jaskrawy w obecności świętego Boga. W nim nie ma żadnej ciemności - czy-

tamy w Biblii. Czy mogę się ostać w obliczu tak doskonałego Stwórcy? To pyta-

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem 

ma swoją porę: Jest czas rodzenia i czas umierania; 

jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzo-

no. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia 

i czas budowania (Księga Kaznodziei Salomona 3,2-3). 

A co z czasem dbania o to, co się posadziło? Z czasem 

wzrastania?

Pewnie tego nie wiecie, ale wychowałam się na 

wsi. Nie mieliśmy pola, świń ani krów, ale przy domu 

był spory ogród – królestwo prababci i babci, doryw-

czo również mamy, cioć i moje. Dziś w tamtym domu 

mieszkają obcy ludzie. Nie wiem, co się stało z ogro-

dem. Nie chce mi się tam jechać i tego sprawdzać.

Ogrodnictwo nie jest moją mocną stroną. Wolę 

nie liczyć, ile roślin uśmierciłam przez ostatnie lata. 

Na pewno dużo. Ale w dzieciństwie chętnie poma-

gałam przy wiosennym przekopywaniu grządek, 

robieniu rowków, sianiu, podlewaniu, wyrywa-

niu chwastów, przerywaniu zbyt gęsto rosnących 

młodych roślinek, podlewaniu, wyrywaniu chwa-

stów, podlewaniu, podwiązywaniu krzaków (np. 

pomidorów), podlewaniu… Rozumiecie, o co mi 

chodzi? W ogrodzie nie ma tak, że rzuca się garść 

nasion, a potem leży do góry brzuchem i czeka na 

owoce czy warzywa, bo „jestem takim zdolnym 

ogrodnikiem, że zrobi się samo”. Nie zrobi. Trzeba się 

trochę nachodzić, nadźwigać, naschylać, napocić.

Mówi się, że każdy z nas jest kowalem swoje-

go losu, jednak jako chrześcijanie raczej uważamy, 

że tym kowalem jest Bóg. A gdybyśmy założyli, 

że każdy z nas jest ogrodnikiem swojego życia? 

Ogrodnikiem i… rośliną zarazem? Ogrodnikiem, bo 

podejmuje decyzje i działania albo ich nie podejmuje. 

Rośliną – bo reaguje na decyzje i działania otoczenia 

albo ich brak. A do tak przełomowego i oryginalnego 

wniosku doszłam pewnej jesieni na moim własnym 

tarasie. Spędziłam kilka dni, robiąc tam porządki 

i pijąc kawę.

Taras to mój odwieczny problem. To znaczy od 

prawie dziesięciu lat, bo od tylu go mamy. Beton, 

chwasty między płytami, palące słońce latem, brak 

pieniędzy, brak czasu, brak chęci. Zawsze coś. Był 

kiedyś taki moment, że było tam zielono i wszyst-

ko kwitło. Niestety, później dopadła mnie depresja 

wiosenna – ta najgorsza, bo kiedy wszystko się budzi 

do życia i jest idealny moment, żeby coś posiać albo 

posadzić, człowiek myśli o śmierci. Ale ja już o niej 

nie myślę, a przynajmniej nie w taki negatywny 

sposób. Śmierć jest ok. Nie znikasz – zmieniasz stan 

skupienia. Na niebiański.

Od lat spędzamy z mężem urlop po drugiej stro-

nie Bałtyku. W Danii. Duńczyków podziwiam za 

to, że u nich wszystko jest zadbane. Przy czym nie 

jest to taki sztywny „Ordnung muss sein”, ale ciepłe 

„kocham, więc dbam”. Przy każdym wejściu do 

budynku, nawet w mieście – kwiaty w doniczkach, 

a  na balkonie banku – pelargonie. Komuś się chce, 

ktoś ma na to czas, ktoś o to dba. A ja?

Spędziłam niezliczone godziny patrząc na taras 

i wzdychając, że gdybym mieszkała w Danii, gdybym 

w ogóle była Dunką, gdybym miała więcej czasu, 

pieniędzy, a przede wszystkim – mocy sprawczej, 

to… Bzdura! Tu i teraz nie ma żadnego „gdybym”. 
Jestem ja, są puste doniczki, chwasty, jakieś śmieci. 

Chcesz mieć jak w Danii? To sobie zrób!

Bo przecież to, jak jest w Danii, to zasługa 

Duńczyków, którzy po prostu TO wokół siebie robią. 

Miłą atmosferę. Przed pracą, po pracy czy w week-

endy sadzą te wszystkie kwiatki w doniczkach przy 

wejściu. Jedna doniczka i jedna kępka bratków robi 

ogromną różnicę. A potem, patrząc na te bratki, 

piją kawę, wsiadają na rower i z uśmiechem jadą do 

pracy. Chcesz tak samo? To sobie zrób!
Przez tamtych kilka jesiennych dni wyrzuciłam 

prawie wszystko, co było do wyrzucenia, przesadzi-

łam, co wymagało przesadzenia, przycięłam, co było 

do przycięcia, wyrwałam chwasty, rozmnożyłam 

rojnik, kupiłam krzaczki wrzosów i kępy ozdobnej 

trawy. Żeby kojarzyło mi się z jutlandzkimi i born-

holmskimi wrzosowiskami i wydmami. Trawy 

i wrzosy. Dania na moim tarasie.

Na fali tarasowo-ogrodniczych doświadczeń 

postanowiłam zrobić porządki w moim życiu. Dużo 

się ostatnio zmieniło. Najbardziej chyba zmienił się 

mój stosunek do wysiłku i pracy. Zrozumiałam, że 

może jestem uzdolniona, ale od tego nic samo nie 

wyrośnie, trzeba trochę popracować. Czasem będzie 

fajnie, czasem będę zmęczona i obolała, czasem 

niewyspana, ale bez pracy nie ma kołaczy.

Siejąc rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, nasion-

ka wrzuca się do rowka. Później, kiedy już wykieł-

kują i podrosną, niektóre trzeba wyrwać. Dokładnie 

tak – wyrwać jedne zdrowe rośliny z  potencjałem, 

żeby nie walczyły o miejsce z innymi. W lesie na 

podobnej zasadzie przerzedza się młodniki. Wszyst-

ko, co żyje i rośnie, potrzebuje światła i przestrzeni. 

Przyjrzałam się temu, co zasiałam przez ostat-

nie lata w moim życiu. Dużo tego – projektowa-

nie graficzne, rosnące zaangażowanie w Kościele, 

praca w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech 

Wyznań, pisanie, koty, chór, nowe znajomości, 

wreszcie – studia w EWST. Każdy z tych obszarów 

jest dla mnie tak samo ważny i stale walczy o moją 

uwagę z innymi, po cichu wysysając ze mnie energię. 

Nawet jeśli w danej chwili się czymś nie zajmuję, to 

i tak gdzieś w tle działa proces za to odpowiedzialny 

i pożera zasoby – zupełnie jak w Windowsie. Posia-

łam dużo, ale teraz poszczególne roślinki zaczynają 

się zagłuszać, a ziemia staje się coraz bardziej jałowa. 

Efektem jest rosnące wypalenie i zniechęcenie. Do 

wszystkiego po równo.

Zniechęcenie to dla mnie sygnał, że nadszedł 

czas dbania o to, co już jest. Nie wiem, kiedy będzie 

czas zbierania, ale żeby w ogóle nadszedł, muszę 

teraz trochę popracować: wyrwać chwasty, prze-

rwać marchewkę, użyć nawozu, podlewać. Używa-

jąc terminologii Stevena Coveya – naostrzyć piłę. 

Decyzje, priorytety, działania. Przez jakiś czas nie 

gonić za nowościami, nie angażować energii w nowe 

przedsięwzięcia, nie wzdychać do zieleńszej trawy 

po drugiej stronie płotu. Sprawić, żeby moja własna 

była wystarczająco zielona dla mnie.

Z tarasem się udało – uporządkowałam go 

w zeszłym roku, teraz też powoli zaczynam wiosen-

ne porządki. Już nie wzdycham. Mam swój skrawek 

Danii. Jak będzie z moim życiem? Czy wyrwę to, co 

trzeba? Czy będę pamiętać o pieleniu, podlewaniu 

i nawożeniu? A jak jest z tym u Was?

Daria Stolarska
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Houston, mamy problem! Drugi numer naszej 

studenckiej gazetki wydajemy z miesięcznym 

poślizgiem, a i tak mało brakowało, a musielibyśmy 

poczekać z nim do następnego zjazdu. Przyczyna 

jest prozaiczna – jest nas kilkoro, każde z nas pracu-

je, studiuje, służy Bogu i ludziom, w związku z tym 

nie zawsze znajduje siły i czas, żeby coś napisać.

Apelujemy do Was o wsparcie. Przeczytaliście 

ciekawą książkę o tematyce chrześcijańskiej? Obej-

rzeliście interesujący film? Słuchacie fajnej muzyki? 

A może macie nietypowe pomysły na rozwój ducho-

wy? Podzielcie się tym z innymi, PISZĄC do naszej 

gazetki. Wszelka twórczość będzie życzliwie przyję-

ta i w miarę możliwości opublikowana :)
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Przeczytałam ostatnio bardzo piękną książkę pt.: 

„Pięć języków miłości”, której autorem jest chrze-

ścijański psycholog Gary Chapman. Pomogła mi 

ona zrozumieć, jak tworzyć relacje w małżeństwie 

i w  rodzinie. Koncepcja pięciu języków miłości od 

ponad 20 lat okazuje się skutecznie pomagać małżeń-

stwom, w które wkradła się obojętność i znużenie 

drugą osobą. A jest to przecież jedna z  głównych 

przyczyn rozwodów. 

Chapman obserwując dobrze funkcjonujące, 

szczęśliwe małżeństwa, zdołał odkryć pięć kluczo-

wych obszarów, dzięki którym ludzie czują się 

kochani i szczęśliwi. Choć każdy z  tych obszarów 

jest ważny, zwykle mamy podstawowy „język miło-

ści”, którego potrzebujemy doświadczać, by czuć 

się prawdziwie kochanym. Chapman ostrzega, że 

całkiem sporo małżeństw funkcjonuje przez lata, 

zaniedbując te sposoby okazywania miłości, które 

są najważniejsze dla drugiej osoby. Proste rozwinię-

cie swoich umiejętności okazywania miłości może 

rozbudzić na nowo poczucie spełnienia i szczęścia 

w małżeństwie przeżywającym kryzys. Można 

również zastosować te metody w relacjach z dziećmi.

Chapman na podstawie przeprowadzonych 

wieloletnich badań wyodrębnił pięć ważnych 

elementów. Pisze między innymi, że podarunki są 

bardzo potrzebne i to nie tylko raz w roku. Częstsze 

obdarowywanie się jest bardzo ważne i nie chodzi 

wcale o materializm, lecz o komunikat, że ta druga 

osoba jest dla nas ważna i że pamiętamy o niej, 

wiemy co lubi etc. Chapman wspomina o niezwykle 

istotnym języku miłości: o słowach. Warto prawić 

komplementy i pochwały. Jeśli nie jesteśmy zbyt 

wygadani i mamy problem ze znalezieniem odpo-

wiednich słów, można sięgać po cytaty z Pisma 

Świętego (np. Pieśń nad Pieśniami), poezji. 

Autor zwraca też uwagę na wielkie znaczenie 

czasu, jaki poświęcamy drugiej osobie. Doradza 

20 minut znaczącej rozmowy w ciągu dnia, a raz 

w tygodniu wyjście na tzw. randkę małżeńską, 

która jest czasem wyłącznie dla nas, poświęconym 

na pielęgnację miłości. Kolejnym ważnym sposo-

bem okazywania miłości jest służba drugiej osobie, 

pomoc. I oczywiście kontakt fizyczny. Zachęcam do 

przeczytania tej bardzo wartościowej książki.

Katarzyna Małecka

KSIĄŻKA: Pięć języków miłości DUCHOWOŚĆ: Ikony

Protestanci to dziwne stworzenia. Dla większości  

nie do przyjęcia są obrazy i krucyfiksy w miejscach, 

gdzie zbierają się na modlitwę, a  dla niektórych – 

nawet puste krzyże, bo a nuż ktoś ulegnie pokusie 

i zamiast do Boga, zacznie się modlić do kawałka 

drewna czy metalu. Z tego grona należy oczywi-

ście wyłączyć luteran. Kto widział Kościoły Pokoju 

w Świdnicy i Jaworze, z  pewnością wie, dlaczego. 

Jednak cała reszta chętnie ogląda filmy o  Jezusie, 

a w mediach społecznościowych udostępnia różne 

obrazki, które Go przedstawiają. 

Jako luteranka o katolickich korzeniach sama 

od obrazów nie stronię, pod warunkiem, że nie są 

kiczowate i mają jakieś przesłanie. Dlatego, kiedy 

z  racji wykonywanych obowiązków zaczęłam 

prawie codziennie zaglądać do cerkwi katedralnej 

przy ul. św. Mikołaja, wpadłam po uszy.

Ikony. Bracia prawosławni zawsze podkreśla-

ją, że ikona to nie obraz. Ikon się nie maluje, tylko 

pisze, cienkim pędzelkiem nanosząc na drewno 

(najczęściej, choć zdarzają się inne materiały) kolejne 

warstwy farby. Ikonopis w czasie pracy pości i modli 

się. Ikona nie jest ekspresją jego/jej zdolności twór-

czych, ale przede wszystkim – wyznaniem wiary.

Skoro ikonę się pisze, to można ją też przeczytać, 

ale najpierw trzeba nauczyć się liter i poznać język. 

Tyle samo czasu, co w cerkwi, spędzam w kościele 

rzymskokatolickim oo. paulinów przy ul. św. Anto-

niego. Od około roku kościół ten pełni funkcję Sank-

tuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Wewnątrz 

znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Często-

chowskiej, którego oryginał przechowywany jest na 

Jasnej Górze. Obraz ten jest w Polsce tak popularny, 

że mało kto tak naprawdę zastanawia się nad tym, 

co, czy raczej kogo przedstawia. Przecież wiadomo, 

prawda?

Jednak kiedy porozmawia się z o. Tomaszem albo 

o. Maksem, okazuje się, że nasza wiedza na ten temat 

jest bardzo powierzchowna. Paradoksalnie, choć jest 

to ikona Matki Bożej, nie ona jest tam najważniejsza. 

Maria wskazuje dłonią na małego Jezusa. Prowadzi 

do Niego. Jest tronem, na którym On siedzi. Taki typ 

ikony nazywamy ή oδηγήτρια – hodgetria, prze-

wodniczka, wskazująca drogę. 

Dla protestantów jednak o wiele ciekawsze będzie 

najdoskonalsze teologicznie przedstawienie Trój-

cy Świętej autorstwa Rublowa. Trzy Osoby Boskie 

siedzą przy stole, ale jednocześnie wyglądają, jakby 

były w tańcu. Która z tych postaci to Ojciec, gdzie 

siedzi Syn, a gdzie Duch Święty? Zdania są podzielo-

ne. Warto się przyjrzeć i wczytać w tę ikonę. Wszak-

że to nic innego jak Sola Scriptura. tylko że w formie 

artystycznej, nie książkowej

Daria Stolarska
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nie zadaję sobie przy myciu okien. Nie lubię tej roboty. Zawsze wydaje mi się, 

że okna są niedokładnie przeze mnie umyte, szczególnie, gdy zaświeci słońce 

wydobywając smugi, zacieki i jakieś upstrzone kropkami miejsca na szybie. 

Myślę sobie wtedy, że i moje życie pełne jest niedoskonałości, których sama 

nie jestem w stanie zniwelować. Kto zmyje cały brud mojego serca, by nie 

było na nim żadnej skazy ani zmazy? Na to pytanie mogę sobie na szczęście 

odpowiedzieć pozytywnie. Czas Adwentu przypomina mi bowiem o naro-

dzeniu mojego Zbawcy Jezusa Chrystusa. On jedynie ma moc zmyć wszelki 

mój grzech, bo zapłacił za niego cenę swojej krwi. Kiedy zrozumiałam przed 

wielu laty, że tylko dzięki łasce Bożej mogę zostać usprawiedliwiona, byłam 

zagubioną nastolatką. Dziś układając przedmioty na swoje miejsca w czasie 

adwentowych porządków, przypominam sobie przypowieść o zgubionej mo-

necie. Niestety także gubienie rzeczy jest moją specjalnością. Kładę je często 

w takie miejsca, że nie mogę ich znaleźć tygodniami. Tak było z pięknym etui 

do okularów z „Pocałunkiem” Klimta. Szukałam go przez wiele dni i gdy już 

pogodziłam się z myślą, że go nie znajdę, sortując rzeczy z kilku torebek natra-

fiłam na zgubę. Sprzątając, często odnajduję przedmioty, co do których stra-

ciłam nadzieję, że się odnajdą. Ale jakże się cieszę, gdy znów mam je w ręce. 

Jezus nie rezygnuje z żadnego zagubionego człowieka, a gdy go odnajdzie, 

aniołowie w niebie wiwatują z radości. To znaczy, że niebo miało radosną im-

prezę, gdy i mnie dotknęła Boża miłość i wróciłam do żywej relacji z Jezusem! 

Kiedy nakrywam do wigilijnego stołu, staram się, by każdy miał dobre 

miejsce i mógł sięgnąć po każdą potrawę. Czasami bywało w naszym domu 

tak, że gości było więcej niż miejsc przy stole. Trzeba było wtedy dostawiać 

stolik pomocniczy. 

Jezus zaprasza nas do swojego stołu, przy którym nigdy nie zabraknie 

miejsca. Jego zbawienie ogarnia wszystkie narody, kultury i języki. Wiele 

jest jeszcze wolnych miejsc w Jego domu. Także dla Ciebie! Ewangelia - do-

bra nowina jest uniwersalna dla całego świata. Każdy człowiek jej potrzebuje. 

W czasie Świąt Bożego Narodzenia przypominamy sobie to bezprecedenso-

we w historii zdarzenie, gdy Syn Boży zstąpił na ziemię. Choć narodził się 

w Betlejem, w żydowskiej rodzinie, narodził się tak naprawdę wszędzie i dla 

wszystkich. Dlatego na obrazie w cieplickim kościele Jezus stoi na tle Karko-

noszy, dlatego Madonna z tbiliskiej świątyni ma rysy gruzińskiej kobiety, dla-

tego stajnia ze żłóbkiem może stać w zaśnieżonym lesie, obcym palestyńskim 

realiom. Dzieje się tak dlatego, że serce człowieka podpowiada mu, że Jesus 

jest blisko nas, w naszej kulturze, w naszym narodzie, mówi w naszym języ-

ku. Jest nasz, swój. Jest Bogiem pośród nas. Immanuelem, który jest z nami. 

Nawet wielkie porządki, wielogodzinne gotowanie i pieczenie, zimowe 

mycie okien i układanie rzeczy na swoje miejsca, a zaryzykuję stwierdzenie, 

że i wszechobecna w sklepach komercja Świąt Bożego Narodzenia, nie są 

w stanie przesłonić tej wszechogarniającej radości unoszącej się w powietrzu 

w czasie Adwentu. Radości ze Zbawiciela, który przyszedł z nieba na ziemię 

z miłością Ojca tak potężną, że nie da się o niej zapomnieć od ponad 2000 lat. 

W tym roku znów będziemy ją celebrować w naszych domach, rodzinach, 

wspólnotach. Niech te nadchodzące Święta zainspirują nas również do du-

chowych porządków w naszym życiu, wtedy nasze oczekiwanie na Zbawi-

ciela nada sens prozie grudniowego zabiegania i wypełni nas radością z nieba.

Lucyna Seredyńska

(studentka drugiego roku)

Dom zbudowany miłością
Pracując od ponad dwudziestu lat w pomocy społecznej, wiem jedno: nie ma 

lepszej terapii dla potrzebujących dzieci niż kochający i bezpieczny dom. By-

wają dorośli, którzy nie zawsze radzą sobie w pełnieniu roli rodziców wła-

snych dzieci. Bezradność, wszelkiego rodzaju uzależnienia, przejęte schema-

ty wychowawcze, problemy zdrowotne czy inne trudne sytuacje życiowe 

są często przyczyną utraty praw rodzicielskich. Dzieci w tych przypadkach 

na postawie postanowienia sądu trafiają do instytucjonalnej lub rodzinnej 

pieczy zastępczej.

Wierzę, że jest wielu ludzi dobrej woli. Ludzi, którzy nie raz zastanawiają 

się jak pomóc dzieciom w trudnej sytuacji, dzieciom pozbawionych czasowo 

mamy i taty, lub którym los zabrał na zawsze rodziców. Z racji mojej funk-

cji, tj. Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – wiadomo mi, że w każdym powie-

cie jest co najmniej setka dzieci, które czekają na dom zbudowany miłością. 

Miłość to coś więcej niż uczucie; kochając innych, pragniemy im pomagać. 

Okres oczekiwania na przyjście Naszego Pana – Jezusa Chrystusa, to także 

czas, w którym możemy podzielić się swoim domem. Zaprosić do siebie dzieci 

czekające na dom, w którym doświadczą miłości.

Drogi Czytelniku, jeżeli pragniesz otworzyć drzwi swojego mieszkania 

dla dzieci, to szczerze Cię do tego zachęcam. Służę również poradą. Moim 

pragnieniem bowiem jest, aby dzieci wciąż czekające na mamę i tatę zostały 

obdarowane tym, czego im najbardziej brakuje. Modlę się także, aby w tym 

oczekiwaniu, Bóg Ojciec według swego bogactwa w pełni zaspokoił każdą 

ich potrzebę. 

Katarzyna Dudkiewicz 

(studentka drugiego roku)

* Kontakt z autorem dostępny w redakcji

100 dni w Kambodży
Czy słyszeliście o Johnie Allen Chau? Zginął on trafiony strzałą 26 listopada 

2018 r. w trakcie próby przedostania się na wyspę Sentinel Północny (Zatoka 

Bengalska, Indie). Śmierć młodego misjonarza poruszyła wielu chrześcijan. 

Wydarzenie to zachęcio również i mnie do refleksji, którą pragnę si z Wami 

podzielić. Zaznaczyę tutaj, że teologia w EWST jest moim drugim kierunkiem. 

Studiuję także etnolingwistykę (UAM, Poznań). Wyjechałem więc do kraju, 

o którym się uczę. Dlatego też, o moim pobycie w Azji (marzec – czerwiec 2018) 

nie myślę wyłącznie w kategorii podróży czy wyjazdu studenckiego.

Dwa tysiące lat historii chrześcijaństwa wydawać się może cudem. Ewan-

gelia opanowała właściwie wszystkie kontynenty. Jednocześnie zaskakuje to, 

że w XXI wieku wciąż dla wielu miejsc Chrystus pozostaje nieosiągalny i nie-

dostępny. Warto więc pamiętać w modlitwie nie tylko o tych, których Pan po-

woła na świadków Ewangelii, by ta dotarła aż po krańce Ziemi, ale także o tych, 

do których Pan posyła, aby Bóg otworzył ich serc (Dz 16,14). 

Kambodża jest małym państwem położonym nad Zatoką Tajską na pół-

wyspie Indochińskim. Graniczy z Tajlandią od zachodu, od północy z Laosem 

i okalającym na wschodzie i południu Wietnamem. Dzięki swojemu położe-

niu, w dawnych czasach Kambodża rozwinęła intensywne stosunki gospo-

darczo-handlowe z Indiami i Chinami. Te relacje odbiły się w religii, systemie 

zarządzania państwem, języku czy kulturze. Dziesięć stuleci temu Kambodża 

była potężnym Imperium. W jego granicach znajdywały się prawie w całości 

obecni jej sąsiedzi. Słynny Angkor Wat – kompleks świątynno-pałacowy to 

świadek tamtego złotego wieku. Mówi się, że miasto było zamieszkane przez 

milion osób na ponad 1000 km2 (dla porównania Warszawa ma niecałe 520 

km2). W czasach Angkoru religią dominującą stanowi hinduizm, a władcy na-

zywani królami-bogami (devaraja) nosili przydomek -varman (ten który chro-

ni). Rumuński religioznawca Mircea Eliade zwraca uwagę, że słowo raj ozna-

cza coś otoczonego. Mówi, że w starożytności taką przestrzeń interpretowano 

jako miejsce centralne czy punkt odniesienia. Również umieszcza Angkor pod 

kategorią Axis Mundi (oś świata), czyli miejsca spotkania nieba i ziemi, prze-

szłości i przyszłości. Oś świata jaką jest Angkor stanowi fundament khmerskiej 

tożsamości. Angkor jest mikrokosmosem. Część świątynna reprezentuje dom 

bogów – górę Meru, natomiast miasto ludzką przestrzeń działania. Wszystko, 

co konstytuuje rzeczywistość można tam odnaleźć. Dla chrześcijan to Krzyż 

Chrystusa jest osią świata. Innym ważnym pojęciem, które warto przytoczyć 

z lektury Eliadego jest mit założycielski. To opowieść o sacrum, które wstępuje 

w strefę profanum i nadaje właściwe znaczenie rzeczywistości. Jakakolwiek 

próba naruszenia fundamentów, na których opiera się religia, kultura i język 

prowadzi do kataklizmu i chaosu. Taką katastrofą i chaosem był przewrót, któ-

ry nastąpił w Kambodży w latach 70-tych. Nie muszę tu chyba wspominać 

o Czerwonych Khmerach. Do dzisiaj widać ich konsekwencje. W takich mo-

mentach, po przebytej wojnie, ponownie pada pytanie o prawdę. Wydaje się, 

że dzisiaj jest czas, w którym ewangelizacja może zaistnieć i odnieść sukces, 

również w takich miejscach jak Kambodża. Ale w jaki sposób? Podpowiedź 

znajdziemy w Piśmie. Apostoł Paweł, który przebywa na Areopagu w Ate-

nach powołuje się na „nieznanego boga” (Dz 17,23). Może to właśnie intensywne 

studia nad tożsamością danej społeczności pomoże w odnalezieniu wspólnego 

punktu dla Ewangelii i miejscowej kultury. Tym punktem będzie głęboką tęsk-

nota za Bogiem, którą Bóg w swojej mądrości zaszczepił w człowieku. Aby ludy 

mogły sercem zwrócić się do Boga. Aby złożyć mu dziękczynienie i uczestni-

czyć w Bożym życiu. Chociaż realizacja tej tęsknoty będzie różna w różnych 

społecznościach. Do tej ewangelizacji nie wystarczy młodzieńcza odwaga 

(a może brawura), zapał i Pismo Święte w dłoni. Łamanie miejscowego prawa 

i zwyczajów nie przystoi chrześcijanom, tutaj znów potrzeba mądrości, aby 

mieć poszanowanie do tego, z czym się nie utożsamiamy.

Współcześnie w Kambodży chrześcijanie stanowią niecały 1% ludno-

ści. Część społeczeństwa jest wtórnie niepiśmienna. Wiele dzieci w ogóle 

nie uczęszcza do szkoły. Wychowanie najmłodszych to po prostu „samopas” 

i „samowolka”. I pomimo istnienia wielu prywatnych szkół (prowadzone są 

one przez chrześcijan), nie wszystkich mieszkańców stać na nie. Kambodża 

to także inne tempo życia. Pojęcie „tydzień” zawsze było czymś obcym dla 

khmerskiej kultury. Nie istniał siedmiodniowy cykl, który by regulował czas. 

Niedziela jako Dzień Pański to pojęcie daleko abstrakcyjne. Z kolei weekend, to 

przywilej banków, urzędów i zagranicznych korporacji. Podczas mojego poby-

tu mieszkałem z rodziną pochodzącą ze głębokiej prowincji. Jedynie regularna 

modlitwa pomagała mi w uporządkowaniu kalendarza i zachowaniu tygodnio-

wego rytmu życia. Dlaczego chrześcijaństwo, które również niesie przemianę 

społeczną nie wzbudziło do tej pory większego zainteresowania Khmerów? 

Wymaga bowiem ono pełnego zaangażowania człowieka – nie tylko ducho-

wego ale i społecznego. Jak powiedział Abraham Kuyper, Chrześcijanie są we-

zwani przez Boga aby każda dziedzina życia została poddana Chrystusowi. Idąc 

za myślą Kuypera, wiara w Chrystusa znajduje swoją realizację w odnowie 

moralnej i przemianie społecznej (Jk 2; 2 Tm 3,16). Wprowadzenie niedzielne-

go nabożeństwa miałby dalekosiężne konsekwencje. Dotychczasową Porażkę 

misyjnego chrześcijaństwa w Kambodży dostrzegam właśnie w tej biernej 

postawie społecznej. Dlaczego Chrystus królujący w sercach nawróconych 

chrześcijan nie miałby królować w przestrzeni, w której ci chrześcijanie dzia-

łają, pracuję, żyją? Raz jeszcze, sacrum musi wejść w profanum, aby nadać rze-

czywistości pełnego znaczenia. Jeśli to zostanie odrzucone, chrześcijaństwo 

staje się uwięzieniem w „sacrum”, które nie ma związku z rzeczywistością. 

Albo odwrotnie, „dobre życie” staje się najwyższą realizacją religii, która nie 

potrzebuje już „sacrum”. Jedna i druga postawa jest obca chrześcijaństwu. Ra-

dości płynącej ze zbawienia nie można pozostawić w umyśle, sercu i czterech 

ścianach. Raczej szuka ona swojej odpowiedzi w słowach, postawie i otoczeniu.

Na zakończenie znów przywołam Mircea Eliade, który mówi o homo 

religiosus – człowieku religijnym. Niektórzy dodają homo adorans – człowiek 

oddający cześć. Oba te określenia oddają cel naszego stworzenia – obraz i po-

dobieństwo Boże (Rdz 1,26). Zatem człowiek nie tylko ma duchowy związek 

z Bogiem. Człowiek również naśladuje Boga. Bóg uporządkowawszy świat 

z chwały w chwałę, oczekuje od człowieka kontynuacji tego dzieła. Słowami 

czytanego przeze mnie Jamesa B. Jordana można wyrazić podsumowanie po-

wyższej refleksji: Słowo Boże musi nas przeniknąć do szpiku kości tak, aby stało się 

ono naszą soczewką, przez którą postrzegamy świat. Powinniśmy uczyć się Pisma 

i żyć z nim na co dzień, aby intuicyjnie działać zgodnie z Bożym Objawieniem.

Odnowienie chrześcijańskiego umysłu przez Słowo Boże prowadzi do 

uporządkowania społecznych spraw. Chrześcijan powinien podpisać się za-

tem pod następującymi słowami. Nie chcę czcić Boga wyłącznie w czterech 

ścianach mojego domku, wyczekując paruzji. Spodziewam się raczej zwycię-

stwa Ewangelii i tryumfu Chrystusa i Jego Kościoła poprzez społeczną odno-

wę ludzkości. Pragnę, aby Ziemia była prawdziwym ołtarzem ludzkości, której 

ofiara jest miła Bogu (Ps 51,19; 141,2), albowiem ziemia jest domem, w którym 

zamieszkał Bóg ze swoim ludem. Słowo Boże ma moc odnowić ludzkiego du-

cha, gdyż jest pożyteczne, aby człowiek Boży był do wszelkiego dobrego dzieła 

przygotowany (2 Tm 3,17). Pamiętajmy przy tym, że Khmerzy wciąż czekają na 

Chrystusa, i nie są jedynymi, którzy łakną Ewangelii.

Jan Olisiejko

(student pierwszego roku)

Ich schau nicht mehr zurück
Mam na imię Lidka, żyję już dość długo na tym świecie, bo 48 lat, więc czas na 

retrospekcję. Koniecznie dodam, że zawdzięczam ją Samorządowi Studenckie-

mu EWST.

Pochodzę z małego miasta na zachodzie Polski. Moim planem przez kilka na-

stoletnich lat było wyrwanie się z małomiasteczkowej codzienności. Odkąd 

pamiętam interesował mnie świat, dalekie kraje, historia, w szczególności sta-

rożytna. Moją pasją była geografia, a w szczególności ślepa mapa.

Byłam buntownikiem, czasami bez powodu. Wychowawczyni w klasie 

ósmej uprzedziła mnie, że skończę w rynsztoku, jak sądzę przez makijaż. Wy-

jaśniałam księdzu chodzącemu po kolędzie swoje racje, zerkałam na spotkanie 

Świadków Jehowy, w klasie mat-fiz nie uczyłam się matematyki, ponieważ 

nie otrzymałam odpowiedzi, po co to robię. Już nie wspomnę o tajemniczym 

przedmiocie „przysposobienie obronne”...

Przez kilka dobrych lat planowałam karierę zawodową. Chciałam zostać 

stewardessą. W tym celu uczyłam się języków obcych. 

Nie zostałam stewardessą. Paweł Harcej z grupą innych misjonarzy ewan-

gelizowali zachód Polski. Udało im się. W wieku 18 lat zobaczyłam, że jest Bóg. 

Zakochałam się w wyżej wymienionym ewangeliście-germaniście. Nie-

stety on we mnie nie. Postanowiłam zatem studiować germanistykę we Wro-

cławiu. Przypadek? Nie sądzę... 

Od 24 lat jestem żoną Pawła. Bibilijnie było nam dane przejść przez ogień 

i wodę. Przez wiele lat życia towarzyszyły nam dwie bardzo ciężkie choroby. 

Bywało, że całe lata były cierpieniem. I mogę powiedzieć jedno, bo to widzia-

łam i widzę każdego dnia: Bóg prowadzi nas przez życie, chodzimy z nim, dzię-

ki niemu żyjemy. Przez trzydzieści lat wysłuchiwał modlitw, był i jest obecny. 

To skała naszego życia. Dał nam miłość i dom.

Mam córkę Marię, ma 22 lata. To bardzo udany egzemplarz dziecka, choć 

niepokorny. Kiedyś była humanistą, teraz nagle stała się informatykiem. Szko-

da, że nie mam więcej dzieci, ale na więcej chyba nie miałabym siły. Liczę na 

wnuki!

Moją pasją dalej są podróże. Kocham podróżować. Przez wiele lat podró-

żowaliśmy w trójkę, zaczynając, z uwagi na brak kasy i możliwości, od Polski, 

potem powoli zaglądaliśmy w inne zakątki Europy. Jeździmy zawsze autem, 

ponieważ małżonek jest nielotem. Droga mnie nie męczy, kręci mnie każda 

stacja benzynowa. Lubię zagłębić się na moment w życie ludzi w obcym miej-

scu, poznać historię ich ziem, obserwować krajobraz. Wszędzie poszukuję śla-

dów starożytnych Rzymian.

Wierzę w kościół, duchową konstrukcję w której mieści się każdy z nas. 

Pomijam różnice światopoglądowe, nie są dla mnie ważne. Bardzo potrzebuję 

kościoła, szukam go w spotykanych ludziach. 

Kilka lat byłam nauczycielem niemieckiego, teraz pracuję w EWST. Cenię 

naszych studentów. Lubię naszych pracowników, niektórych nawet bardzo.  

9 lat tutaj to dużo i mało zarazem. Serdecznie zapraszam do biura 110. Przyj-

muję w każdej sprawie

Bardzo lubię jak o naszym życiu piszą artyści, są od tego, żeby ująć w sło-

wa i dźwięki to, co trudno wyrazić samemu. Od lat jesteśmy fanami Xaviera  

Naidoo. Ich schau nicht mehr zurück. Polecam 

Daniel Śródkowski  danielsrodkowski@gmail.com

Joanna Wronecka asia.wronecka@gmail.com
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