
OD REDAKCJI

Nasza łódź powoli dobija do brzegu. Z rokiem 

akademickim kończy się zapewne coś w życiu każdego 

z nas. Opuszczą nas wkrótce nasi bohaterowie 

z czwartego roku. Jesteśmy z nich dumni i życzymy 

powodzenia (gdziekolwiek się znajdziecie, zawsze 

patrzcie na Jezusa!). My zaś, po ciepłym szabacie, 

powrócimy do łodzi, aby rozpocząć kolejny etap 

wymagającej przygody z teologią, w nadziei na 

pomyślny, Boży wiatr.

Ogólnie rzecz biorąc, był to dobry rok. Liczne 

są powody do wdzięczności i warto ją wyrażać – 

w modlitwie, rozmowach… Osobiście wdzięczny 

jestem za nasze nabożeństwa studenckie. Ta świeżo 

zasadzona roślinka wzrasta. Wdzięczny jestem także 

za dopisujące zdrowie i dach nad głową, za studia 

i relacje w EWST, tudzież za życie w pięknym, wolnym 

i dającym wolność kraju.

To tyle od redakcji, niech rozbrzmiewa teraz głos 

naszych autorów. 

Daniel Śródkowski

(student drugiego roku) 

ŻYCIE I WIARA

Błogosław, duszo moja, Panu…

Jest w Księdze Psalmów jedna pieśń ku chwale Pana, 

z którą jestem bardzo zżyta. Znam ją na pamięć 

i codziennie z pamięci przywołuję. Jest mi ona tak 

bliska, że nazywam ją „moja pieśń”. Niektórzy uważają, 

że warto czasem otworzyć Biblię na dowolnej stronie 

i zobaczyć, co Bóg ma nam dziś do powiedzenia. Inni 

zaś, są tej metodzie przeciwni, widząc w niej wróżby 

i zabobony. Dla mnie Księga Psalmów to dzieło tętniące 

życiem, które przyciąga i wciąga w pełne emocji treści, 

będące odbiciem stanu duszy ich autorów, a z którymi 

i nam dane jest utożsamiać się.

Otworzyłam więc kiedyś Psałterz i zaczęłam czytać. 

Nie po kolei, bez konkretnego założenia w głowie, ot 

tak, po prostu, by przy okazji uspokoić myśli i uciec 

od szarej rzeczywistości za oknem… Przebiegałam 

wzrokiem po literach, przeskakiwałam z jednej strony 

na inną, gdy nagle usłyszałam… usłyszałam pierwsze 

wersy Psalmu 103 tak wyraźnie, jakby wypowiadał 

je ktoś stojący tuż obok. Byłam sama, ale głos wciąż 

brzmiał w mojej głowie „Błogosław, duszo moja, Pana 

i całe moje wnętrze święte imię Jego”. TAAAK!! To było 

to, czego szukałam, coś czego się nie spodziewałam, 

a co właśnie miało miejsce. Jak mawia moja koleżanka 

(pozdrawiam Cię Izabello), są takie momenty w lekturze 

Pisma Świętego, kiedy mamy wrażenie, że jego litery 

„wychodzą” ze stronic i, unosząc się, trafiają prosto do 

naszego serca. To był właśnie taki moment. Doznałam 

olśnienia. To było to, po co tego dnia usiadłam do 

lektury. Bóg pokazał mi fragment, który stał się treścią 

mojej modlitwy.

Każdy z nas jest indywidualnością i sam wybiera 

swoją drogę i sposób modlitwy, intymnej rozmowy 

z Panem. Są momenty, kiedy wydaje się, że nie mamy 

pojęcia, jak się modlić. Milczeć wobec Boga? Posiłkować 

się utartymi formułami? Myślę, że każdy sposób 

jest dobry, gdy współdziałamy z  Duchem Bożym. 

Dla mnie odkrycie Psalmu 103 było takim właśnie 

doświadczeniem. Było jednocześnie prawdziwym 

przewrotem kopernikańskim – wprowadziło do mojej 

relacji z Bogiem głębię. Treść tego Psalmu, jego pełne 

miłości słowa o Bożych łaskach, ale przede wszystkim 

o Jego dobroci, niezasłużonym miłosierdziu wobec 

kruchego człowieka pozwoliły mi ująć w słowa to, 

co od dawna czułam, a czego nie potrafiłam wyrazić. 

Powiew świeżości, powiew Ducha Świętego sprawił, że 

nauczyłam się tego tekstu na pamięć. Towarzyszy on 

mi nieustannie, dniem i nocą, od kilku lat.

Zaiste, słusznie pisał apostoł Paweł, że całe Pismo 

przez Boga jest natchnione i do nauki pożyteczne. 

Biblia jest skarbcem, swoistym sezamem, pełnym 

prawdziwych pereł i drogocennych kamieni, które 

mogą stać się podstawą naszej codziennej, duchowej, 

egzystencji. Błogosław, duszo moja, Panu!

Małgorzata Owsianik

(studentka trzeciego roku)

PUNKT WIDZENIA

Pracoholizm versus szabat

Czym jest pracoholizm? W dzisiejszych czasach 

odpowiedź jest prosta, to sposób na życie, można 

powiedzieć nawet, że to konieczność. Przecież dążymy 

do tego, żeby wystarczyło nam na życie, na spłatę 

kredytu, na wakacje w Hiszpanii, na nowe buty, kino 

czy wizytę u fryzjera. Świat wokół nas podsyła nam 

coraz to nowe wyzwania, coraz większe telewizory, 

nowocześniejsze smartfony, raty 0% na zakup nowego 

samochodu. A na to wszystko potrzebne są pieniądze. 

Dlatego rezygnujemy z wolnego popołudnia, dorabiając 

sobie w sklepiku po sąsiedzku, a weekend piekąc torty 

na imprezy u znajomych, oprócz naszych co najmniej 

40 godzin spędzonych na etacie. Czy jest coś w tym 

złego, że chcemy, aby nam i naszym rodzinom żyło 

się lepiej? Pamiętając reglamentację na niektóre z dóbr 

w czasach mojej młodości, skupiałam się bardzo na 

tym, żeby w mojej lodówce zawsze były jakieś słodycze, 

a chłopaki mieli nowe buty zanim stare staną się 

dziurawe. Jednocześnie w okresie problemów w mojej 

rodzinie, praca była najcudowniejszą formą ucieczki – 

przecież to i przyjemne i pożyteczne. Ale czy Boże?

Co Bóg mówi o pracy? Bez trudu odnajdujemy 

fragmenty mówiące o obowiązku pracy w 2 Liście do 

Tesaloniczan, czy o jej walorze w służbie dla Pana w  

1 Liście do Tymoteusza. Jest to potwierdzenie dla nas, 

że praca jest dobra, potrzebna, ma dawać radość nam 

i Panu, ale często, skupieni na naszych obowiązkach 

zapominamy o czymś, co było ustanowione dużo 

wcześniej – o odpoczynku. 

Wyobrażając sobie Boga jako Stwórcę świata, Boga 

cudów, dla którego wszystko jest możliwe, ciężko mi 

wyobrazić sobie, że po 6-dniowym cyklu pracy nad 

stworzeniem świata musiał On odpocząć. Myślę sobie, 

że mógłby pracować jeszcze kolejnych sześć, czy sto 

sześć dni, bez konieczności przerywania pracy. Jednak 

nasz cudowny Ojciec zapewne wiedział, że chcąc go 

naśladować i my będziemy w ten sposób postępować. 

Bóg siebie samego użył za przykład. Dlatego „…odpoczął 

dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 

I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go bo 

w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego 

Bóg dokonał w stworzeniu” (Rdz 2,2-3). Następnie, 

kiedy wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, nie bez 

przyczyny również dawał im podwójną porcję manny 

szóstego dnia, tak aby mogli siódmego dnia odpoczywać 

od jej zbierania (Wj 16,4-5). Nie bez znaczenia jest też 

pewnie fakt, że najdłuższe, czwarte przykazanie 

poświęcone jest właśnie odpoczynkowi (Wj 20,8-11; 

Pwt 5,15). Dlaczego więc tak trudno jest nam przyjąć to 

znaczące przykazanie? Może dlatego, że nie potrafimy 

dostosowywać go do naszych realiów.

Nie od dziś wiadomo, że pracoholizm (uzależnienie 

od pracy) rujnuje wszystko, co możliwe: nasze 

zdrowie, nasze rodziny, więzi międzyludzkie, a co 

najważniejsze – naszą relację z Bogiem. Kto z nas, po 

przepracowaniu co najmniej 10 godzin dziennie, nie 

padł wieczorem na łóżko bez chwilki na modlitwę? 

A kto, po 6 dniach takiego funkcjonowania, 

w niedzielny poranek nie marzy wyłącznie o tym, 

żeby się wyspać? Odnoszę wrażenie, że w XXI wieku 

dużo bardziej potrzebujemy szabatu niż w czasach 

opisanych na kartach Biblii. W 2 rozdziale Ew. Marka 

czytamy, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, 

a nie człowiek dla szabatu. Widzimy więc, że Bóg 

ustanowił szabat dla naszego dobra, nie przeciwko 

nam. Szabat ma charakter prewencyjny – zapobiega 

wypaleniu się. Bóg stworzył nas w ten sposób, że 

co siedem dni potrzebujemy odpocząć zarówno 

fizycznie, jak i emocjonalnie czy duchowo, a to 

żeby ponownie się „naładować” na kolejny tydzień 

pracy. Dlaczego jest nam zatem tak trudno się temu 

podporządkować i wciąż szukamy nowych wymówek, 

aby zrezygnować z odpoczynku?

Dostosujmy naszą pracę do Bożego rytmu, ale bez 

formalizmu. Skoro szabat ma być dla nas, to świętujmy 

go w terminie dostosowanym do nas, do nikogo innego. 

Nie szukajmy więc usprawiedliwienia, dlaczego 

nie możemy go celebrować w niedzielę. Apostoł 

Paweł podkreśla w swoich listach, aby zachować 

w tym wolność (Kol 2,16; Rz 14,5-6). Ustalmy więc sobie 

własny szabat w dniu, kiedy mamy taką możliwość, 

nie czyniąc z tego tradycji, lecz wypełnienie Bożego 

Prawa. Bóg chce, żebyśmy odpoczywali, naładowali 

„baterie” i odnawiali się co tydzień. Odpoczywać mamy 

zarówno w ciele (Ps 127), jak i „duszewnie”, odnawiając 

tkanki emocjonalne (Ps 23; Mk 6,31), znajdując czas dla 

rodziny (Kaz 9,9; Prz 14,30), przyjaciół oraz pielęgnując 

pozostałe relacje (Ps 122; Hbr 10,25). 

Największy absurd dzisiejszego świata, to fakt, że 

przez większą część życia tracimy swoje zdrowie, żeby 

zarabiać pieniądze, a potem tracimy pieniądze, żeby 

ratować swoje zdrowie. Czas przerwać to błędne koło. 

Ja potrzebowałam sporo czasu, żeby to zrozumieć. 

Kilka razy Bóg zatrzymał mnie chorobą, w okresie 

kiedy obowiązki nie pozwalały mi zwolnić ani na 

chwilę, pogroził mi palcem i dał czas, żebym o tym 

pomyślała. Pomyślałam. Ciężko pracuję zawodowo, 

w domu, w służbie, na studiach w EWST; czas ucieka mi 

przez palce w najbardziej newralgicznych momentach, 

jak choćby trwająca sesja. Ale już nie zapominam 

o odpoczynku – tak, jak nie zapominam o pracy. Bóg 

dał nam szabat. Z wdzięcznością korzystajmy z niego.

Dorota Mita

(studentka trzeciego roku)

MISJA

Opowiastka

Dawno, dawno temu, pewien misjonarz, który 

właśnie przyjechał z dalekiej wyprawy, stanął za 

pulpitem w kościele, by na prośbę starszych podzielić 

się świadectwami Bożego działania i opowieściami ze 

swojej pracy. Kościółek do którego dotarł był niewielki, 

ale ludzie mieli tu wielkie serca. Chętnie wspierano 

w nim Boże sługi.

Misjonarz przytargał wielką skrzynię i postawił 

ją przed słuchaczami. Była piękna i pokaźnych 

rozmiarów. Zrobiona z egzotycznego drewna, bogato 

zdobiona i w wyjątkowym kolorze. Po chwili zaczął 

snuć swoją opowieść.

W tejże opowieści najbardziej poruszająca była 

historia z Papui Nowej Gwinei, gdzie pewien człowiek, 

żyjący w głębokiej dżungli usłyszał o Jezusie i całym 

sercem postanowił iść w swoim życiu Jego śladem. 

Człowiek ten modlił się uprzednio przez wiele lat, żeby 

Bóg przysłał do jego wioski ludzi, którzy – tak jak jemu 

kiedyś – opowiedzą innym o miłości Boga i o zbawieniu 

w Jezusie.

Wreszcie ten dzień nastąpił. Do wioski, przez 

gąszcz i trudno dostępne ścieżki dotarł pewien 

misjonarz z zespołem. Ludzie zgromadzili się przed 

domem wodza wioski, usiedli i zaczęli słuchać słów 

przybysza. Szeroko otwierali oczy ze zdumienia, bo 

pierwszy raz usłyszeli o niezwykłej miłości Boga, który 

syna swojego za nich wydał na śmierć, aby oni mogli 

żyć! Wódz i cała wioska przyjęła wieść o zbawieniu 

z entuzjazmem. Bóg, w bezinteresownej swojej miłości 

ukochał ich tak bardzo! Przebaczył ich grzechy i dał 

życie wieczne!  Rozradowało to ich tęskniące za Dobrą 

Nowiną serca. Ugoszczono misjonarza po królewsku. 

Podano wspaniałe potrawy i najlepsze owoce. Mango 

wielkości melona, orzeszki kenari i gorące placki 

z bananów. Również świeżą i cudownie orzeźwiającą 

wodę z orzecha kokosowego.  Wszyscy razem, siedząc 

przy stole, chcieli słuchać o Jezusie. Zadawali mnóstwo 

pytań. Nadal byli oszołomieni jak bezinteresowny jest 

Bóg, jak wspaniały! Misjonarz pytał ich natomiast, 

czym się zajmują na co dzień, z czego żyją, jak sobie 

radzą.

Okazało się, że ludzie Ci są bardzo wrażliwi na 

piękno. Kilka domów dalej znajdowało się coś na 

kształt świetlicy pod bananowcami, gdzie duża grupa 

kobiet zajmowała się ręcznym malowaniem tkanin. 

Tkaniny te później sprzedawano w oddalonym o dzień 

drogi miasteczku. Kilku mężczyzn wytwarzało gliniane 

naczynia, a starsze kobiety kosze. Dwóch mężczyzn 

z wioski szyło klapki ze skóry. Kilka kobiet tworzyło na 

nich przepiękne dekoracje z koralików. Kilka młodych 

dziewczyn, z ręcznie malowanych tkanin szyło 

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

FELIETON: Czas siania i wzrastania
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OD REDAKCJI: Mamy problem

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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Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie,  

imieniu jego świętemu!

Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich  

dobrodziejstw jego!

(Psalm 103,1-2)

Iza i kobiety z Timiki



dekoracyjne torby i zabawki. Misjonarz nawet pokazał 

ludziom w kościele ręcznie wykonaną, przepiękną 

papugę, którą jedna z papuaskich dziewczyn 

podarowała mu na pamiątkę.

Następnego dnia, ludzie, którzy towarzyszyli 

misjonarzowi, przynieśli mieszkańcom wioski prezenty. 

Papuasi przyjęli wszystkie dary z wdzięcznością. Tylko 

misjonarz otwierał oczy ze zdumienia. Członkowie 

ekipy rozdawali dary, przywiezione tyle tysięcy 

kilometrów do tego niedostępnego miejsca w dżungli. 

Pozostali tam jeszcze przez kilka dni, wyjaśniając 

im drogę zbawienia i dając praktyczne wskazówki. 

Najważniejsze jak przebaczać i kochać, a także nieść 

i okazywać miłość.

Stojący za pulpitem misjonarz zakończył opowieść, 

po czym podszedł do skrzyni i otworzył wieko. 

Oświadczył, że mogą wziąć z niej wszystko, czego 

potrzebują. Dwie osoby podeszły do skrzyni. Jedna 

wyciągnęła marynarkę. Cóż, nie była najnowsza. Kolor 

na plecach trochę wyblakł i brakowało guzika. Rękawy 

były troszkę przetarte i wewnątrz puścił szew. Kilka 

cmoknięć, jednak marynarka z powrotem wróciła do 

skrzyni. Druga osoba w tym czasie wyciągnęła buty. 

Były piękne! Ciemnobrązowe, pasowały do garnituru. 

Tylko że wyściółka buta była mocno zużyta. No tak, 

buty mogły być zainfekowane. No i obcasy jednak 

od wewnątrz starte. Buty wylądowały w skrzyni. 

Oboje podnoszą wzrok na misjonarza… Jeden z nich 

mówi: „Ale mówiłeś, że to prezenty! Myśleliśmy, że 

przywiozłeś coś z podróży. Powiedz, dlaczego tu jest 

pełno starych rzeczy?" Misjonarz odpowiedział na to: 

„Chciałem wam coś pokazać. Takie dary zawiozłem 

do dżungli. Zostały mi one przekazane, żeby 

obdarować potrzebujących. Kiedy byłem w tej wiosce 

doświadczyłem od nich niemal królewskiego przyjęcia.  

Potem, patrząc na przedmioty, które wytwarzają 

z taką starannością i smakiem, zdałem sobie sprawę, 

że te wszystkie zużyte ubrania i buty, choć dane, aby 

pomóc, nie powinny tam trafić. Jak mogę dać ludziom, 

którzy usłyszeli o niezwykłej Bożej miłości, coś co jest 

zniszczone i zużyte, samemu będąc ambasadorem 

Bożego Królestwa? Czy w ten sposób mamy okazywać 

miłość i troskę? 

Wyjeżdżając z wioski, zostałem obdarowany 

mnóstwem świeżych owoców, najpiękniejszych jakie 

mogłem zobaczyć. I wtedy Bóg mnie nauczył pięknej 

lekcji na temat dawania. Nie muszę wam mówić, jak 

czułem się widząc te szare, wyblakłe ubrania z radością 

noszone przez ludzi z wioski... Nie mogłem pojąć, jak to 

się stało, że tak pojmujemy dawanie?

Iza Szafraniec

(studentka pierwszego roku) 

FELIETON

Gdzie jest moja ekklesia?

Dojeżdżam do małej stacji, gdzie nie ma kasy biletowej 

ani poczekalni. To cel mojej podróży. Tu będę, przez 

najbliższe trzy tygodnie, leczyć moje nauczycielskie 

struny głosowe. Potrzebuję sprawnego głosu nie tylko 

w mojej pracy zawodowej, chciałabym by on zawsze 

brzmiał miło dla ucha. Więc poddaję się inhalacjom 

z kwasem hialuronowym, galwanizacji i jonoforezie, 

masażom szyi i ćwiczeniom oddechowym z butelką 

wody i rurką, i temu całemu dobrodziejstwu, jakie 

tu dla mnie i innych nauczycieli przygotowano. 

Dowiadujemy się, że przyczyny naszych kłopotów 

z głosem biorą się nie tylko na poziomie jego emisji, 

ale w dużej mierze ze stresu. Uczymy się więc 

sztuki relaksacji i rozważamy myśl Dalajlamy, że: 

„Człowiekiem poświęca swoje zdrowie, by zarabiać 

pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze, by 

odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony 

swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. 

W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości ani 

w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, 

po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc”.  Podoba mi się 

ta konstatacja Dalajlamy, bo koresponduje ze Słowem 

Bożym, które zachęca nas, by nie troszczyć się zbytnio 

o swoje życie. Troska sprawia, że żyjemy, albo tym, co 

nas obciąża z przeszłości , albo tym, czego obawiamy się 

w przyszłości. Gdy ufamy Bogu, możemy skupić się na 

„tu i teraz”, poddając Mu swoje drogi i wierząc, że On jest 

z nami w każdej sytuacji życiowej. Jego prowadzenie 

i  błogosławieństwo to najlepsze, co może nas w życiu 

spotkać, a realizowanie Jego woli to najgłębsza radość, 

jakiej możemy doświadczyć.

Dlatego szukam tu, gdzie będę przez najbliższe trzy 

tygodnie, społeczności ludzi wierzących.  Potrzebuję 

karmić swoją duszę i pozwalać, by Pan używał 

mnie dla dobra innych. W miejscowości, gdzie teraz 

przebywam, nie ma takiego kościoła, w jakim jestem 

od ponad 40 lat członkiem. Ale i ja nie jestem już, jak 

kiedyś lokalną patriotką, która swoją denominację 

stawiała ponad innymi. Pan Bóg zmieniał to we mnie, 

dając mi sposobność angażowania się w różnych 

ponadkonfesyjnych i ekumenicznych zespołach. 

To uczy współpracy w duchu pokory. Także studia 

na EWST dają mi nowe zrozumienie tego, czym jest 

ἐκκλησία (ekklesia) – Kościół. 

Pierwszej niedzieli uczestniczę w nabożeństwie, 

gdzie kazanie wygłaszane jest z wysoko zawieszonej 

ambony. Muszę podnosić głowę, by widzieć znajomą 

twarz duchownego, który przyjechał z sąsiedniej parafii 

zastąpić tutejszego pastora. Oprócz niego nie znam tu 

nikogo, ale po nabożeństwie podchodzi do mnie starsze 

małżeństwo, zagadując mnie po angielsku. Właśnie 

za tydzień czeka mnie egzamin na studiach z tego 

przedmiotu, więc ochoczo odpowiadam na zadane 

pytanie. Zaciekawienie jest po obu stronach, więc 

rozmowę kontynuujemy przez godzinę w pobliskiej 

kawiarni. Moi rozmówcy pochodzą z dalekiej 

Australii, ale my staliśmy się sobie bliscy, uczestnicząc 

w zgromadzeniu wierzących. 

W tygodniu jadę do oddalonej o 20 minut drogi 

autobusem wspólnoty, do której zaprasza mnie 

kolega ze studiów na EWST. To nie przypadek, że 

przed wyjazdem do sanatorium dowiaduję się, że 

wyjeżdżam w jego rodzinne strony. Jestem na miejscu. 

Znajduję skromny budynek na tyłach ulicy, a obok 

niego napis: „Idąc na cały świat głoście ewangelię”. 

Już mi się podoba ta ekklesia! Do nabożeństwa mam 

jeszcze kilkanaście minut, robię więc krótki spacer 

po okolicy. Co za kontrast! Obok kościoła – budynek 

do rozbiórki z tabliczką: „Obiekt w likwidacji. 

Wstęp wzbroniony. Grozi śmiercią!” (na zdjęciu). 

W budynku kościoła rozbrzmiewa natomiast miły 

śpiew przy akompaniamencie instrumentów. Za 

chwilę zobaczę życie w tej niedużej wspólnocie. Ile 

służb może prowadzić kilkadziesiąt osób? Regularna 

usługa w więzieniu, punkcie konsultacyjnym dla 

uzależnionych, prowadzenie niedzielnej szkoły dla 

dzieci, spotkania dla młodzieży, kobiet i mężczyzn, po 

nabożeństwie kawiarenka, w weekend konferencja 

na temat niepełnosprawności. Zauważam, że to 

temat bardzo aktualny i ważny dla tej wspólnoty. 

Za tydzień wielkie święto w tej ekklesia: dwójka 

niepełnosprawnych intelektualnie będzie ochrzczona. 

Wszyscy się cieszą z ich decyzji i akceptacji Starszych 

Kościoła. 

Obok mnie siada młoda kobieta, która serdecznie 

mnie wita.  Potem zaprasza mnie na „babskie” spotkanie 

za dwa dni. Przyjeżdżam i jestem pod wrażeniem 

tutejszych wierzących kobiet i ich zaangażowania 

w ewangelizację. Mówczynią jest młoda matka czwórki 

dzieci. To Rosi z Ruandy, zaproszona przez misjonarkę, 

pracującą wśród ruandyjskich dzieci od ponad 20 lat. 

Rosi przeżywa szok kulturowy, ale tu jest teraz przez 

miesiąc czasu jej ekklesia. Może więc szczerze wyznać, 

jakie miała wcześniej wyobrażenia o Europejczykach 

i jak one zostały zweryfikowane. Ja także rewiduję 

swój stereotyp, że wszyscy Afrykańczycy są muzykalni 

i mają poczucie rytmu. Rosi przyznaje, jak wielkim 

problemem był dla niej śpiew w chórze. Wszyscy 

czujemy się bezpiecznie i możemy mówić szczerze, jak 

bardzo myliłyśmy się w naszych poglądach. Taka jest 

Boża ekklesia. Kiedy w kolejną niedzielę przyjeżdżam 

na nabożeństwo, wszyscy witają mnie jak „swoją”. We 

wtorek śpiewałam z nimi pieśni, w czwartek modliłam 

się o konkretne problemy dwóch kobiet, pewna para 

z kościoła podrzuciła mnie samochodem do domu, 

a w niedzielę jechałam autobusem z matką i synem, 

tym, który będzie za tydzień chrzczony. Dwa tygodnie, 

a tyle już o sobie wiemy! Tyle wspólnych doświadczeń!  

A jeszcze czeka mnie kawa z tą młodą kobietą, co 

koło mnie usiadła. Już się cieszę na nasze spotkanie 

i co Pan chce przez nie uczynić. Jesteśmy przecież 

w ekklesia. To nie jest mój kościół. To nie jest moja 

ekklesia. To jest kościół Jezusa Chrystusa. To Jego 

ekklesia!   

Lucyna Seredyńska

(studentka drugiego roku)

POZNAJ: PIOTR LOREK

Czy mógłbyś powiedzieć naszym czytelnikom coś 

o sobie (skąd pochodzisz, gdzie studiowałeś; może 

o pierwszych krokach w wierze…)?

Do Wrocławia zawitałem w 1996 roku, podejmując 

studia teologiczne w Biblijnym Seminarium 

Teologicznym. Po ich ukończeniu w 1999 roku, 

wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałem 

w University of Glamorgan oraz University of Wales, 

uzyskując licencjat (2000) i doktorat (2004) z biblistyki. 

Od 2003 roku pracowałem w Biblijnym Seminarium 

Teologicznym, od 2005 roku w Ewangelikalnej Szkole 

Teologicznej, a od 2007 roku w Ewangelikalnej 

Wyższej Szkole Teologicznej – najpierw jako adiunkt, 

zaś od 2016 roku jako profesor nadzwyczajny. W 2007 

roku zostałem dziekanem EWST i pełnię tę funkcję 

do dzisiaj (13 lat!). W 2015 roku uzyskałem stopień 

doktora habilitowanego na Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej. 

Urodziłem się w rodzinie luterańskiej, otwartej 

na poglądy innych denominacji chrześcijańskich. 

Jako nastolatek przez kilka lat uczestniczyłem 

w życiu Kościoła Zielonoświątkowego w Bielsku-

Białej. We Wrocławiu podczas studiów miałem 

możliwość poznać bliżej Kościół Chrześcijan 

Baptystów, zaś podczas studiów w Wielkiej Brytanii 

utrzymywałem kontakt z kościołami prezbiteriańskimi 

(Szkocja), ewangelikalnymi i Kościołem Anglii 

(Walia i Anglia). Dzięki podróżom i kontaktom 

z różnymi środowiskami dana mi była możliwość 

poznawania teologii i duchowości wielu społeczności 

protestanckich, co z pewnością pomaga mi w pracy 

w międzydenominacyjnej EWST.

Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o Twoim 

zaangażowaniu w życie Kościoła?

Od zawsze zaangażowany byłem w życie Kościoła. 

W czasach licealnych i studenckich prowadziłem 

spotkania młodzieżowe, grupy domowe, grałem 

w zespołach uwielbienia, tworzyłem z przyjaciółmi 

zespoły rockowe, zwiastując Ewangelię na WOŚP, 

SLOT, wielu imprezach i konferencjach; było nam 

dane grać i w więzieniu. Po ukończeniu studiów, 

jako wykładowca biblistyki,  zająłem się też 

pracą duszpasterską, współtworząc w 2005 roku 

Międzywyznaniowe Duszpasterstwo Akademickie 

„Wyspa” przy EWST, a w 2010 roku Ewangelickie 

Duszpasterstwo Akademickie „Pronoja” przy Kościele 

Opatrzności Bożej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

we Wrocławiu. Obecnie głoszę kazania w wielu 

denominacjach chrześcijańskich, jestem zapraszany 

jako mówca konferencyjny i rekolekcyjny. Udzielam 

się w działalności Centrum Misji i Ewangelizacji 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, publikując 

i biorąc udział w takich przedsięwzięciach, jak TE 

Dzięgielów, TE Zelów, Szkoła Biblijna, Ewangelizacja 

ProChrist. Pisuję do Ewangelickiego Magazynu 

Wojskowego „Wiara i Mundur”, biorę udział 

w pracach Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego.

Od wielu lat jesteś wykładowcą EWST. Co Cię 

motywuje do pracy ze studentami?

W pracy akademickiej i duszpasterskiej zawsze 

motywuje mnie chęć uczestniczenia w rozwoju 

intelektualnym i duchowym studentów i innych osób. 

Nie serwuję gotowych rozwiązań, ale towarzyszę 

ludziom w ich indywidualnej ścieżce duchowej. 

Przekonania dogmatyczne traktuję jako narzędzia do 

pracy w osobistym rozwoju konkretnego człowieka, 

jego czy jej sytuacji osobistej, zdolności postrzegania, 

posiadanego temperamentu czy kształtującego się 

charakteru. Teologia to przede wszystkim osobista 

odpowiedź danej jednostki w jej egzystencjalnej 

sytuacji; to poszukiwanie sensu i znaczenia, podstawy 

bycia, uzasadnienia godności i racji istnienia. Teologia 

to rusztowanie potrzebne przy budowie domu, czyli 

świadomości poszczególnej osoby w jej relacji do 

tego, co ostateczne – Boga. Wierzę, że Bóg nie dąży 

do tego, by wierni śpiewali unisono, ale każdego 

traktuje indywidualnie, tworząc strefę bezpieczeństwa 

w postaci akceptującej miłości, objawionej przez Jezusa 

Chrystusa. W poszukiwaniach teologicznych interesuje 

mnie metafizyka i mistyka. Wsłuchuję się w różne 

nurty duchowości kontemplacyjnej i medytacyjnej. 

Szukam ich nasion w teologii i praktyce wyznań 

chrześcijańskich oraz porównuję je z duchowością 

dalekiego Wschodu, w szczególności z myślą buddyzmu 

zen. Pytam o ostateczne uzasadnienia podmiotowości 

człowieka i jego indywidualną eschatologię.

Może na koniec kilka słów o życiu prywatnym. Jakie 

są Twoje pasje, hobby...? Jak spędzasz wolny czas?

Kocham swoją rodzinę – moją żonę Alinę (psycholog, 

psychoterapeuta) oraz dwoje dzieci, Emila i Natalię. 

Cieszę się z wdzięczności naszego whippeta Luny. 

Lubię niskie dźwięki, minimalizm w życiu i sztuce, 

wegetariańskie jedzenie, biegi długodystansowe, 

sztukę coachingu, rytm oddechu, piach i przestrzeń 

nad brzegiem morza. Cenię empatię, technologię, wgląd 

poza słowami.

Dziękujemy!
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