
Cyceron uznawał, iż kultura to zjawisko czyniące 

człowieka doskonalszym intelektualnie i moralnie. 

W miarę pogłębiania refleksji nad tym zjawiskiem 

zmieniano i doprecyzowano jego rozumienie, defi-

niując je jako coś przeciwnego dzikości, nieokrze-

saniu i prymitywizmowi. Kultura postrzegana jest 

więc jako synonim tego, co naturalne, lecz wytwo-

rzone przez człowieka. Jednak istnieje wśród ludzi 

wiele różnic i odkrycie tego faktu doprowadziło do 

sformułowania nowych pojęć i definicji opisujących 

owe odmienności. Mówi się więc o kulturze ludowej, 

agrarnej, słowa, wysokiej, literackiej, zachowania, 

muzycznej, etc. Pojawiły się również określenia 

kultury jako synonimu całej cywilizacji będącej 

sumą odmiennych – często ze sobą wręcz sprzecz-

nych – „mikrokultur”, które jednak stanowią niero-

zerwalną całość. 

Dla jasności tej refleksji przyjmę, iż kulturą jest 

wszelka społeczna aktywność ludzka zakorzenio-

na w przeszłości i ukierunkowana na różnorakie 

potrzeby i przyszłość człowieka. Oznacza to, iż 

każdy z nas jest elementem całej populacji ludzkiej 

i nie może funkcjonować, tworzyć i rozwijać się 

poza nią i poza tym, co w niej powstało i jest nadal 

kreowane. 

Chrześcijaństwo od początku swego istnienia 

musiało przyjąć jakieś stanowisko wobec otacza-

jącego je świata i funkcjonujących w nim zjawisk. 

Próbowało więc ono akceptować to, co „nie nasze”, 

albo też całkowicie izolować się od „świata”. Jednak 

większość wyznawców Chrystusa starała się być 

otwarta na to, co funkcjonowało poza nimi, równo-

cześnie odrzucając wszystko to, co przeczyło praw-

dom przez nich wyznawanym. Anonimowy autor 

„Listu do Diogneta” (ok. 180 r.) opisuje chrześcijan, 

jako tych, którzy „mieszkają w miastach helleńskich 

i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do 

miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposo-

bie życia, a przecież samym swoim postępowaniem 

uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradok-

salne prawa, jakimi się rządzą”. 

Jak dziś ludzie, którzy chcą podążać za Jezu-

sem, mają traktować tak szybko zmieniającą się, czy 

wręcz galopującą rzeczywistość, jeśli okazuje się, że 

nie ma możliwości nawet dostrzec, iż powstało w niej 

coś nowego, a co dopiero dokonać analizy tegoż arte-

faktu. Coś, co było nowinką wczoraj, dziś jest prze-

żytkiem, niemodne, bezużyteczne i tym samym 

skazane na pogardę i niebyt. Mamy również często 

do czynienia ze zjawiskami szokującymi, prowokują-

cymi, celowo nastawionymi na wyśmianie, zdepre-

cjonowanie tego, co istniało wcześniej. Również 

świadomie dokonuje się redefiniowania (nadawania 

innego znaczenia niż dotychczas) wielu pojęciom, 

zjawiskom, ale i wartościom czy działaniom, które do 

tej pory uznawano za oczywiste i właściwe. Jak więc 

chrześcijanin w tej płynnej nowoczesności ma być 

kimś, kto nie jest muzealnym eksponatem – który 

trzeba obchodzić z daleka i podziwiać jak skamie-

niałość z plejstocenu – zachowując równocześnie 

wyznawane przez siebie zasady i będąc wiernym 

doktrynom, w które wierzy? Trudno jest odnaleźć 

odpowiedź na takie pytanie. 

Chrześcijaństwo, które dość boleśnie odczuwa te 

przemiany, przyjmuje, nie wiedzieć dlaczego, posta-

wę „oblężonej twierdzy”. Choć samo przyczyniło 

się do rozwoju kultury i samo w sobie jest pewnego 

rodzaju kulturą, to coraz częściej chce istnieć poza 

wszystkim tym, co uznaje za niezgodne z jego prze-

konaniami. Nie da się jednak spełnić żądań Chry-

stusa „idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody”, 

równocześnie izolując się od świata. To Kościół musi 

wyjść do ludzi, a nie czekać na „cud” ich przyjścia 

do społeczności wierzących. Jak tego dokonać? To 

zagadnienie powinno być wyzwaniem dla teologów, 

którzy powinni podejmować próby wyjaśniania 

wielu problemów związanych z egzystencjalnymi 

problemami wierzących, a nie skupiać się na nie 

zawsze potrzebnych dywagacjach o „jajku i kurze”. 

Przyszły rok będzie dla Wrocławia – Europejskiej 

Stolicy Kultury 2016 – szczególnym czasem. Ponie-

waż w tym mieście swą siedzibę ma EWST warto, 

aby i w murach naszej Uczelni podjęto próbę reflek-

sji na relacją między chrześcijaństwem, teologią 

a szeroko pojmowaną kulturą. Pytań można i trzeba 

mnożyć możliwie jak najwięcej, aby odkryć różne 

aspekty tej kwestii. Dlaczego jest to tak istotne? Spró-

buję odpowiedzieć to poniżej.

Kultura jest tym co pomaga człowiekowi pozna-

wać, kształtować, realizować i wyrażać samego 

siebie oraz podejmować skuteczne relacje ze świa-

tem zewnętrznym oraz komunikować się z innymi. 

Dzieje się to poprzez słowa, gesty, znaki, ale i całą 

paletę trudnych do opisania fenomenów, które są 

dla nas czymś oczywistym – cała mozaika niewer-

balnych komunikatów i zjawisk, którymi zajmuje się 

wiele dziedzin i dyscyplin akademickich. Człowiek 

bez tego przestaje być tym, za kogo się go uważa, lecz 

staje się swoistym „bytem bez korzeni”, „królem bez 

ziemi”. Kultura sprawia iż stajemy się w pełni tymi, 

którymi się mienimy. Człowiek to nie tylko „zwierzę 

polityczne”, lecz również „zwierzę kultury” i „zwie-

rzę kulturalne”. Pomijanie lub przemilczanie tej 

kwestii w refleksji teologicznej, może doprowadzić do 

tego, iż chrześcijaństwo będzie niezdolne do podję-

cia swej misji w otaczającym je świecie, gdyż nie jest 

możliwym niesienie Dobrej Nowiny komuś, kto nas 

nie rozumie i komu nie potrafimy wyrazić tego, co 

chcemy mu oznajmić w sposób dla niego przyswajal-

ny. Poznawanie i badanie wielu wymiarów otaczają-

cej nas kultury może przygotować nas właściwie do 

konfrontacji z nią, ale i adekwatnej odpowiedzi na 

to, co ona wytwarza, jak i przedstawienie własnych 

i przekonujących odpowiedzi na jej propozycje. Brak 

takiej aktywności ogołocić może chrześcijaństwo 

z  pojawienia się w nim tego, co w  nim nieobec-

ne, a  świeże i mogące je ubogacić. Wprowadzanie 

w  życie augustyńskiej, utopijnej i jakże hegemoni-

stycznej idei „Civitas Dei”, może skończyć się czymś 

przeciwnym od dobrych zamierzeń. 

Jako zobrazowanie tego, czym może skończyć 

się alienacja z kultury i nie podjęcie prób jej bada-

nia przytoczę indiański mit: „Na początku Bóg dał 

każdemu ludowi po glinianym kubku, aby pił z niego 

wodę życia… Wszyscy zanurzali kubki w wodzie, 

ale kubki były różne. Nasz kubek rozbił się. Naszego 

kubka już nie ma”.

Nie angażowanie się – z zachowaniem rozsądku 

– w kulturę i refleksję nad nią jest właśnie „rozbija-

niem kubka”, jaki został nam dany przez Stwórcę. 

Traktować więc musimy kulturę jako coś, co może 

dać nam nowe środki wyrażania naszej wiary, 

pomoże nam poznać samych siebie i innych oraz 

dotrzeć do nich z tym, co mamy im do zaoferowa-

nia. Oby nadchodzący rok był dla nas szansą, którą 

właściwie wykorzystamy. 

Choć moja refleksja nie jest nawet muśnięciem 

tematu kultury, to – taką mam nadzieję – może 

ona dać asumpt do szukania odpowiedzi nie tyle 

o nią, ale o chrześcijaństwo, jego naturę i kondycję 

o obecnym świecie. Nie doprowadźmy do sytuacji, 

w której staniemy się – „dzięki” niezdrowemu lęko-

wi, ignorancji i indolencji – źródłem cierpienia, nie 

zaś prowadzącymi do życia. 

Staszek

odz udenta
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Chrześcijaństwo i kultura Nie gardźcie dniem małych początków: 
historia o tym, jak niepozornie może zrodzić się życiowe powołanie

sowe, kadra zobowiązuje się do pomocy w rozwijaniu 

idei RR na cały kraj. W Polsce są na razie tylko 2 szcze-

py. Przygotowujemy się do rejestracji stowarzyszenia, 

które ma mieć charakter ponadwyznaniowy.

2007 r. – organizujemy obozy ogólnopolskie dla 

dzieci i młodzieży, szkolenia dla przyszłych instrukto-

rów. Szczepy w Polsce powstają jak grzyby po deszczu.

2011 r. – dorasta pierwsze pokolenie wychowane 

w RR, powód do dumy, ale też wielkie wyzwanie – trze-

ba przygotować młodzież do objęcia funkcji przywód-

czych, stawiamy na mentoring i duszpasterstwo. We 

Francji odbywa się Eurocamp – zjazd rangerów z całej 

Europy – jedziemy tam z polską delegacją i gubimy się 

w tłumie 6 tys. skautów. Mój mąż opowiada mi o swoim 

marzeniu: chciałby zorganizować następny Eurocamp 

w Polsce, żeby nasi rangerzy zobaczyli do jakiej dużej 

rodziny należą i żeby organizacje skautowe w Polsce 

usłyszały o naszych priorytetach, czyli duchowym 

rozwoju dzieci i młodzieży poprzez skauting.

Luty 2013 r. – Francja, doroczny zjazd komen-

dantów RR z całej Europy, propozycja Janka zostaje 

przegłosowana – Polska zorganizuje następny Euro-

camp w 2016 roku.

Lipiec 2014 r. – w Polsce działa ponad 40 szcze-

pów. Organizujemy pierwszą ogólnopolską Campo-

ramę, w której uczestniczy 700 rangerów. Podczas 

wieczornych społeczności w amfiteatrze jestem 

wzruszona – na moich oczach dzieci i młodzież 

wychodzą do modlitwy i powierzają swoje życie 

Bogu. Poznaję nowych liderów, słucham ich historii, 

cieszę się moją duchową rodziną.

Sierpień 2015 r. – jestem na Treningu Instruktor-

skim w Kokotku. Jest wieczór, las, duży namiot. Za 

chwilę mam mieć wykład na temat celów nadrzęd-

nych w RR. Prowadzę go od kilku lat, ale zawsze 

czuję tremę. Czy uda mi się dobrze przekazać tę 

wizję? Czy kolejna generacja liderów zobaczy, co 

jest w sercu Boga dla tej służby? W grupie uczestni-

ków szkolenia jest też dwóch moich kolegów z roku 

z EWST oraz instruktorzy z nowej, bliźniaczej orga-

nizacji „Skauci Króla”, która powstała w oparciu o cele 

RR i ma docierać do wspólnot katolickich w Polsce. 

Czuję dużą odpowiedzialność, ale też przywilej. 

Ten wieczór mnie uskrzydla. Historia tworzy się 

na moich oczach. Podczas ogniska lider ze Skautów 

Króla mówi do nas: „Edyta i Janek – chcemy wam 

podziękować, to wy nas zrodziliście, chcemy się od 

was uczyć”. To już nie jest tylko zabawa w podcho-

dy w lesie, to program wychowawczy, który pomaga 

młodym ludziom znaleźć drogę do Boga, rozwinąć 

skrzydła w różnych aspektach rozwoju, łączy ducho-

wych ojców i duchowe matki z duchowymi synami 

i córkami. Jako pedagog i urodzony nauczyciel nie 

mogłam sobie wymarzyć lepszego miejsca wpływu 

na młode pokolenie. Podoba mi się też wspólna służ-

ba z mężem, razem możemy tworzyć wizję dla RR w 

Polsce, przyjaźnić się z tymi samymi ludźmi, jeździć 

razem na obozy i szkolić liderów. Odnaleźliśmy 

swoje życiowe powołanie i cieszymy się, że możemy 

już oglądać i wspierać nowe pokolenie przywódców, 

które wyrosło w naszym wrocławskim szczepie. 

29 lipca – 5 sierpnia 2016 r., Wrocław, to tu odbę-

dzie się europejski zjazd Royal Rangers. Zarejestro-

wało się ponad 7 tys. rangerów z 24 krajów. Tema-

tem Eurocampu jest: „Kingdom - now, but not yet” 

– ciekawy temat dla teologa. Zapraszamy wszystkich 

na dzień otwarty!

Edyta Zając

Sierpień 2001 r. – jesteśmy z mężem na szkoleniu dla 

katechetów w Sosnówce. Oficjalna część jest zakoń-

czona, chcę już wracać do domu, gdzie została dwójka 

naszych małych dzieci pod opieką babci. Janek prosi, 

żebyśmy zostali jeszcze 15 minut, bo za chwilę ma 

być jakaś prezentacja służby Royal Rangers, chrześci-

jańskiego skautingu. Może warto zobaczyć co to jest, 

może przyda się jako zajęcia dodatkowe dla naszych 

dzieci ze szkółki niedzielnej? No dobrze, zostańmy, ale 

tylko 15 minut. Nie wiedziałam wtedy jak bardzo ten 

kwadrans zmieni kierunek naszego życia!

Kiedy wracaliśmy do domu, zobaczyłam iskry 

w  oczach mojego męża. Pewnie wyobrażał sobie 

siebie w krótkich spodenkach, ze scyzorykiem 

i  kompasem w rękach buszującego po lasach. Na 

pewno nie wyobrażał sobie wtedy, że zostanie pionie-

rem i przywódcą ogólnopolskiej, ponadwyznaniowej 

służby, która tak wiele dzieci i młodzieży przyprowa-

dzi do Chrystusa i wydobędzie potencjał przywódczy 

z ludzi, o których istnieniu nie miał wtedy pojęcia.

Wróciliśmy do domu. Janek zebrał kilku fanów 

idei Royal Rangers i pojechali razem na szkolenie. 

Kiedy wrócili, nie mogłam się nadziwić, że kilka 

dni spędzonych w lesie może zmienić grupkę luźno 

powiązanych ze sobą osób w zespół, który wie czego 

chce i zaraża swoim entuzjazmem ludzi wokół siebie.

Powstaje wrocławski szczep – tak nazywa się 

najmniejsza lokalna jednostka w Royal Rangers. Zbiór-

ki odbywają się co 2 tygodnie. Na początku przychodzą 

dzieci kadry, ale z czasem szczep zaczyna się rozrastać.

2003 r. – otrzymujemy zaproszenie do współpra-

cy od dyrekcji Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej 

Arka. Zajęciami interesują się dzieci i rodzice z wielu 

kościołów wrocławskich. RR kradnie moje serce! Na 

początku nie planowałam wsiadać do tego pociągu, 

nie znałam się za bardzo na skautingu, ale pomyśla-

łam, że zawsze mogę zrobić dobrą kawę dla kadry.

2004 r. – mój mąż dostaje propozycję objęcia funk-

cji dyrektora Royal Rangers w agendzie Kościoła 

Zielonoświątkowego w Polsce. Nie jest to najlepszy 

moment w  naszym życiu na podejmowanie takich 

decyzji – przechodzimy akurat sztorm. Jestem 

w ciąży z trzecim dzieckiem, właśnie dostałam propo-

zycję pracy w Arce, a mój mąż traci pracę i zdrowie 

(za dużo stresu, za dużo pracy, za mało odpoczynku 

– typowe życie trzydziestolatka). Nie wiemy, co mamy 

zrobić, modlimy się o mądrość i rozeznanie Bożej woli 

w tej sytuacji. Modlitwy trwają kilka miesięcy, w tym 

czasie Janek otrzymuje diagnozę – nerwica, trze-

ba zadbać o siebie, zwolnić tempo, zastanowić się co 

wybrać a z czego zrezygnować...

2005 r. – decyzja dojrzała, stawiamy wszystko na 

jedną kartę, czyli na RR. Koniec pracy w biznesie. Jestem 

lekko przerażona, ale zbór okazuje nam wsparcie finan-
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Tradycją polskiego Kościoła luterańskiego jest orga-

nizowanie w wakacje tygodni ewangelizacyjnych. 

Najbardziej znany jest ten odbywający się w Dzięgie-

lowie na Śląsku Cieszyńskim. Ale ma też młodszych 

kuzynów – w Zelowie, Mrągowie i Karpaczu. 

W tej ostatniej miejscowości odbył się XXIV Tydzień 

Ewangelizacyjny dla Rodzin, zorganizowany przez 

Komisję Ewangelizacyjno-Misyjną Diecezji Wrocław-

skiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

W dniach 15-23 sierpnia 2015 roku w okolicach kościo-

ła Wang zakwaterowanych było przeszło 160 uczest-

ników z całej Polski i z zagranicy. Hasłem tegorocznego 

spotkania były słowa: „Przyjmujcie jedni drugich, jak 

i  Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga” (Rz 15,7).

Program całego tygodnia był w zasadzie wypeł-

niony po brzegi. Każdy dzień rozpoczynał się poran-

kiem pieśni i modlitwy. Rozważania biblijne przygo-

towywali duchowni: Izabela Sikora (Szczecin), Edwin 

Pech (Karpacz) i Sławomir J. Sikora (Szczecin), a także 

świeccy uczestnicy. Oprawę muzyczną zapewniał 

zespół prowadzony przez łódzkiego organistę. 

Dalszym punktem każdego dnia były zajęcia dla 

poszczególnych grup wiekowych. Dla dzieci przygo-

towano ciekawe (sądząc po zaangażowaniu najmłod-

szych) zadania związane z poznawaniem postaci 

Mojżesza i jego czasów. Młodzież miała okazję rozma-

wiać o tym, jak być otwartym na drugiego człowieka 

i jego problemy. Natomiast dla dorosłych przygotowa-

no wykłady o tym, co to znaczy ukorzenić się w Bogu. 

Ciekawą metaforą tego zjawiska było drzewo, które 

ma korzenie (ukryte), ale i koronę (to, co widać). Drze-

wo rzadko jest zdrowe i piękne, gdy rośnie w samot-

ności. A więc – las. Jak nasz zbór, czyli nasz las, na nas 
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Mesajah jest wokalistą i współzałożycielem forma-

cji Natural Dread Killaz, ale tworzy i koncertuje 

również solo. „Jestem stąd” to drugi w fonograficz-

nym dorobku, solowy krążek tego wrocławskie-

go twórcy, który w swojej muzyce wykorzystuje 

reggae, dancehall, drum’n’bass i hip-hop, ale pozo-

staje otwarty na inne wpływy. Moja muzyka nie jest 

czystym reggae, ale autorskim miksem, który można 

nazwać moim osobistym modern roots – opowiada. 

– Poza gatunkami ściśle powiązanymi z reggae, ważną 

inspiracją są dla mnie także brzmienia soulu, bluesa czy 

salsy – dodaje Mesajah.

Zdjęcia na okładkę nowej płyty Mesajah zostały 

wykonane we wrocławskich dzielnicach Biskupin 

i  Sępolno. Są to rodzinne strony artysty, z  którymi 

się utożsamia i wiąże swoje najpiękniejsze wspo-

mnienia. Tytuł płyty podkreśla pochodzenie Mesa-

jah i jego przywiązanie do wrocławskiej „Wielkiej 

Wyspy”. W tekstach nowych utworów artysta 

opowiada o swoich przeżyciach i refleksjach z ostat-

nich kilku lat. Jak sam mówi, płyta jest dojrzalsza 

od poprzedniej, bo on sam jest dojrzalszy i bogatszy 

o  nowe doświadczenia. Zarówno tytuł krążka, jak 

i jednego z utworów, nawiązuje do problemu dyskry-

minacji ludzi o innym pochodzeniu, której Mesa-

jah niejednokrotnie doświadczył. Teksty utworów 

zawartych na płycie stanowią komentarz społeczny 

Mesajah’a – są to czasem krytyczne, a czasem pozy-

tywne opinie dotyczące świata i relacji międzyludz-

kich. Autor nawołuje do tolerancji i równości, nieza-

leżnie od pochodzenia, koloru skóry, wyznania czy 

poglądów.

Świetna płyta, trafia prosto do serca. Pozwala 

odnaleźć nowy, lepszy sens życia.

Dorota Dutkiewicz

wpływa? A jak my sami kształtujemy las, w którym 

rośniemy? Skąd czerpiemy życiodajne soki?

Drugim dużym tematem zajęć było to, co to 

znaczy „biblijne”. Używając metod egzegezy i dużej 

wiedzy historycznej ks. Sławomir J. Sikora wyjaśniał 

między innymi, jakie znaczenie miały i mają biblij-

ne fragmenty o umywaniu stóp uczniom (J 13, 1-20), 

czy o niejedzeniu mięsa składanego w ofierze (Dz 15, 

22-35). Uczestnicy dyskutowali też o swojej wyzna-

niowej tożsamości i o różnych obliczach ekumenizmu.

Oczywiście organizatorzy nie zapomnieli również 

o tym, że są wakacje. Dlatego przygotowano liczne 

aktywności, dające szanse na budowanie wspólno-

ty w praktyce. Chętni mogli wybrać się do „Skalnego 

miasta” w Czechach albo do Zamku Książ (na chwilę 

przed wybuchem „gorączki złotego pociągu”) i Krze-

szowa. Można było też zwiedzić Muzeum Sportu 

i Turystyki czy kaplicę św. Anny w Karpaczu. Było też 

popołudnie gier zespołowych w ogrodach przy koście-

le Wang, a najwytrwalsi mogli zdobyć szczyt Śnieżki. 

Wrażenia, z jakimi opuszczałem Karpacz, są 

bardzo pozytywne. Poczucie społeczności z ludźmi 

w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat, grupowy 

śpiew i modlitwa, wspólne nabożeństwa. Razem 

z ludźmi, razem ze Słowem Bożym, ale też czas na 

wsłuchanie się w siebie. Myślę, że pewnie nie każde-

mu taka forma spędzania czasu przypadnie do 

gustu, ale warto poznać luterański sposób ewange-

lizacji, żeby móc dowiedzieć się czegoś o wrażliwo-

ści ludzi, którzy tworzą ten Kościół. Wtedy można 

doświadczyć w pełni owego przyjmowania jednych 

przez drugich. 

Łukasz Cieślak

Tegoroczny Slot Art Festival porwał mnie do szalo-

nego tańca wolności... w klapkach. Dosłownie.  

Pierwszy charakterystyczny punkt spotkań na 

mapie pocysterskiego zespołu klasztornego, który 

od piętnastu lat gości miłośników sztuki alterna-

tywnej – fontanna – tętnił życiem towarzyskim, gdy 

do mych uszu dotarły winylowe dźwięki, którymi 

raczył slotowiczów DJ Jazzovah. Na tamtą chwilę 

nie zastanawiałem się nad zjawiskiem poprawno-

ści chrześcijańskiej – muzyka znalazła bezpośredni 

przelot z głośnika do ducha i całkowicie wyłącza-

jąc z  tego układu sferę duszewną, zaczęła poruszać 

moim ciałem. Każda ziemska sprawa, jak na przy-

kład brak butów, czy unoszący się w powietrzu 

kurz, była szybko konfrontowana z prawdą, która 

na tamten czas brzmiała: „każdy krok, który nie 

kieruje mnie w stronę, z której dobiega głos serca, 

jest krokiem odwodzącym mnie od wolności, której 

tak bardzo teraz potrzebuję”. Dałem się więc porwać 

tej pasji, tej muzie, temu dziełu rąk ludzkich, które 

zostało użyte przez Stwórcę nie po to, by wciągnąć 

mnie w serce tłumu, lecz po to, by wydobyć moje 

serce w tłumie. Ten początkowo samotny taniec, 

dość szybko zamienił się, ku uciesze DJ-a, w zbioro-

wą inaugurację wakacji 2015.

Brzmi to zbyt transcendentnie? Opisana tu sytu-

acja to był dopiero początek serii nieprzewidywal-

nych wydarzeń na Slocie. Na szczęście od wydarze-

nia minęło już dobrych kilka miesięcy, więc mogę 

spojrzeć nań z dystansu i spróbować odpowiedzieć 

na bardziej przyziemne pytania. Jednym z nich 

mogłoby być: jak wygląda typowy dzień slotowicza? 

Cóż, trzeba zacząć od tego, że coś takiego w ogóle 

nie istnieje – to oksymoron i to ciężkiego kalibru. 

Dni slotowiczów jest tyle ilu samych slotowiczów. 

Wielość wykładów, warsztatów, koncertów i wszel-

kiego rodzaju imprez zapewnia nieograniczoną ilość 

konfiguracji i związanych z nimi przeżyć. No dobrze, 

więc jak to wszystko „ogarnąć”? Ogromną pomocą 

jest wręczana przy rejestracji książeczka Slotowa, 

której studiowanie jest sztuką samą w sobie. Mniej 

cierpliwi mogą przyjąć postawę wiatru, który wieje 

skąd i dokąd chce, jednak aby w pełni wykorzystać 

to, co oferuje Slot Art, trzeba wypracować sobie 

niezwykle trudną, acz bardzo potrzebną umiejętność  

rezygnowania z dobrego, na rzecz lepszego. Dostoso-

wanie programu do swoich potrzeb to połowa sukce-

su. Druga połowa to gotowość na wprowadzanie do 

niego zmian i modyfikacji w trakcie trwania festi-

walu. Nigdy nie wiadomo, który z  dźwięków, słów, 

obrazów, czy zapachów wypłynie jak fala z oceanu 

sztuki z siłą zdolną zburzyć najbardziej stabilny, 

najbardziej pieczałowicie dopracowywany plan.

Ale czymże jest sztuka, jeśli nie właśnie balan-

sowaniem pomiędzy porządkiem i chaosem? Czym, 

jeśli nie spotkaniem wizji z realnym działaniem, 

zabawy z odpowiedzialnością, formy z treścią? 

Czym znowu jeśli nie przenikaniem się miłości do 

siebie z miłością do bliźniego?

Nade wszystko jest jednak ciężką pracą. Slot 

Art może istnieć tylko dzięki pracy wolontariuszy, 

których ilość liczy się w tysiącach. Stanowisk do 

obsadzenia jest bardzo wiele – od sanitarki, po miej-

sca na scenach muzycznych dla artystów, którzy 

zazwyczaj występują za zwrot kosztów podróży, 

tudzież na koszt własny. Mi osobiście dane było 

reprezentować Ewangelikalną Wyższą Szkołę 

Teologiczną w slotowej Strefie Inicjatyw Społecz-

nych. EWST miało swoje stoisko, gdzie w godzinach 

popołudniowych podejść mógł każdy, kto chciał 

wziąć darmową książkę, porozmawiać, bądź poczę-

stować się „krówką”. Interesującą obserwacją jest 

to, że większość rozmów sprowadzało się do porad 

duszpasterskich. Owszem, znalazły się osoby żywo 
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MUZYKA: Mesajah –Jestem stąd Modlitwa a rozwój osobisty

Można wyróżnić trzy główne formy modlitwy1. 

Pierwszą z nich jest modlitwa ustna, podczas której 

wypowiadamy czy to w myśli, czy na głos, słowa do 

Boga. Drugą jest rozmyślanie nad danym tekstem, 

obrazem, stworzeniem, historią czy własną sytu-

acją. Trzecią, najtrudniejszą do zdefiniowania formą 

modlitwy, jest kontemplacja, w której w ciszy zmie-

rzamy do zjednoczenia się z Bogiem.

Bez względu na to, która z form modlitwy towa-

rzyszy nam w życiu, najczęściej każdą z nich można 

potraktować jako zwrot w kierunku Boga, czy to 

poprzez słowa, czy też poprzez namysł nad czymś, 

czy wreszcie poprzez „czyste”, nie oparte o żadne 

działania, przebywanie z Bogiem.

Modlitwę jednakże można rozumieć również 

jako zwrot do samego siebie, a przez to traktować 

ją jako element rozwoju osobistego. Jeśli będziemy 

wystarczająco uważni, świadomi siebie podczas 

modlitwy, to okaże się, że modlitwa może być wyjąt-

kową inwestycją w samego siebie.

Gdy modlisz się modlitwą ustną, zastanów się nad 

tym, dlaczego prosisz o te, a nie inne rzeczy, przepra-

szasz za te, a nie inne przewinienia, dziękujesz za 

te, a nie inne działania Boga, wstawiasz się za tymi, 

a nie innymi osobami, wychwalasz Boga za te, a nie 

inne jego cechy. Gdy praktykujesz modlitwę nasta-

wioną na rozmyślanie nad danym tekstem biblijnym 

lub nawet nad informacjami z pierwszych stron 

gazet, zatrzymaj się na chwilę i uzmysłów sobie to, 

co pobudza twoje myśli, uczucia i pragnienia. Gdy 

spędzasz czas przed Bogiem, próbując całkowicie się 

wyciszyć, zauważ, jakie obrazy przelatują Ci przed 

oczyma, jakie myśli kłębią Ci się w głowie, jakie 

twarze najczęściej widzisz.

Ciągła autorefleksja podczas modlitwy to praw-

dziwa lokata w samego siebie. Samoświadomość, 

zdobywanie wiedzy o sobie, to nieoceniona lekcja 

wypływająca z życia duchowego. W modlitwie 

osobistej nie jesteśmy wyrafinowani, nie udajemy 

tak mocno jak w interakcjach z innymi, dzięki temu 

możemy dogłębnie poznawać siebie. Poznajemy 

swoje lęki i troski, uczymy się o swoich pragnieniach 

i marzeniach, dowiadujemy się, na czym nam zależy 

i z czym powinniśmy się zmierzyć.

Posiadanie wglądu w siebie to korzyść, ale 

i  wyzwanie. Nie zawsze bowiem chcemy zmierzyć 

się z sobą samym, przekonać się o naszych niedosko-

nałościach i błędach. Dzięki modlitwie mamy możli-

wość popatrzeć sobie w twarz, a ta nieraz nie jest 

taka, jaką chcielibyśmy widzieć. Nasze troski nieraz 

zdradzają nasz egoizm, nasze zachowania, nasze 

słabości, a nasze słowa brak poczucia bezpieczeń-

stwa.Dzięki uważnej modlitwie mamy szansę stanąć 

do walki z samym sobą. 

Modlitwa stymulująca rozwój osobisty zwykle 

nie przychodzi łatwo. Naturalną pokusą może być 

potraktowanie modlitwy mechanicznie, tak jak 

nieraz zdarza się nam prowadzić rozmowę z kimś, 

samemu myślami zaś będąc zupełnie gdzie indziej. 

Taka modlitwa jest niepoprawna zarówno w stosun-

ku do Boga, jak i do nas samych. Ogołacamy naszą 

relację z Bogiem z autentycznego bycia tu i teraz 

całym sobą w kontakcie z Drugim, a także nie korzy-

stamy osobiście z tego wyjątkowego momentu samo-

poznania. Prawdziwa rozmowa z drugim, jest jedno-

cześnieprawdziwym kontaktem z sobą samym. 

Modlitwa rozumiana jako zwrot człowieka we 

własnym kierunku, może stać się elementem rozwo-

ju osobistego także dla najmniej religijnych spośród 

nas, takich, którzymają wątpliwości co do istnienia 

Boga bądź też jego reakcji na zanoszone modlitwy. 

Dla bardziej religijnych zaś uważna refleksja nad 

własnym życiem modlitewnym i treściami w nim 

występującymi nie tylko pomoże rozwijać rela-

cję Bogiem, ale może stać się samą odpowiedzią na 

niejedną zanoszoną prośbę.

Uzmysłów sobie dlaczego i kiedy się modlisz, 

jakich słów używasz, nad czym medytujesz, jak 

sobie radzisz w bezruchu i ciszy, a zobaczysz kim 

jesteś.

Piotr Lorek
Wia ra i Mundur, 4 (27) sierpień-październik 2012

1 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002, s. 619-623.

Witamy wszystkich – nowych i „starych” studen-
tów. Pierwszakom życzymy samych pozytywnych 

wrażeń na studiach, interesujących wykładów, burz-

liwych dyskusji na ćwiczeniach, ciekawych tematów 

prac zaliczeniowych i długich godzin nad książkami 

w naszej uczelnianej bibliotece. Nieco starszym – sił 
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zainteresowane procesem tworzenia się kanonu, 

czy zagadnieniem podwójnej predestynacji, lecz 

większość ludzi chciała znać odpowiedź na pytanie, 

co oznacza przesłanie Jezusa Chrystusa dla mnie 

dzisiaj? Po prostu – ot, zadanie teologa.

O co więc w tym wszystkim chodzi? Skąd ten 

pomysł, po co komu ta wielorakość inicjatyw, ta 

kumulacja różnorodności i dlaczego w ogóle ktokol-

wiek miałby sobie z tym wszystkim radzić? Myślę, 

że odpowiedź na te pytania można zamknąć w haśle: 

zmiana perspektywy. Oto poselstwo, z którym przy-

szedł na świat Ten, który jak wierzę stał się sprawcą 

i dokończycielem tej inicjatywy po dziś dzień: Przy-

bliżyło się Królestwo Niebios –  patrz głębiej, a je 

dostrzeżesz.

Slot Art Festival nie jest wydarzeniem chrze-

ścijańskim, ale jest wydarzeniem organizowanym 

przez chrześcijan. Nie zabrania dobrej zabawy, ale 

pod warunkiem, że respektowane są jego zasady.   

Zasady te opierają się na właściwym zrozumieniu 

pojęcia wolności. Takiemu, które zakłada. że praw-

dziwa wolność, to wolność dwubiegunowa – nie 

tylko do, ale także od. Jest to wolność zależna nie od 

czynników zewnętrznych, lecz od wewnętrznego 

stanu człowieka.  Ludzie tworzący Slot nie aprobują 

każdego zachowania. Aprobują natomiast każdego 

człowieka i tego samego oczekują od uczestników. To 

delikatne przeniesienie akcentu diametralnie zmie-

nia charakter całego festiwalu.

Biorąc udział w zabawie sam decydujesz na ile 

dasz jej się ponieść. Wszystko zależy od tego, na ile 

jesteś w stanie zrezygnować ze swoich wiążących 

cię przyzwyczajeń, na rzecz żywiołu, który owszem, 

bywa niebezpieczny, ale zawsze kończy się wejściem 

w miejsce głębszej wspólnoty z ludźmi, którzy odbyli 

tę podróż z Tobą. W glanach, bądź w klapkach.

Mikołaj Papatolios

fot. luteranie.pl

i wytrwałości do kontynuowania tego, co rozpoczęli. 

Tym, którzy kończą w tym roku studia i piszą prace 

licencjackie – natchnienia pochodzącego od Ducha 

Świętego. A kadrze – cierpliwości do nas wszystkich :)

Nieustająco zachęcamy do nadsyłania tekstów 
do odzEWuSTudenta!
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