
Mam na imię Bogdan i mieszkam w Legnicy.
Nigdy  nie  czułem  w  sobie  powołania
misyjnego i nie planowałem żadnego wyjazdu
na  misję.  Lubię  podróżować,  ale  to  nie  to
samo co misja. Pewnego dnia jedna z dwóch
dziewczyn, które szykowały się na wyjazd do
Ugandy, spytała się mnie, czy nie chciałbym
pojechać razem z nimi. No cóż, pomyślałem
sobie, w sumie to jeszcze nie byłem w Afryce.
A, że zwykle staram się stawiać czoła różnym
wyzwaniom, to  pojawiła okazja, żeby ćwiczyć
wiarę. 

Po chwili  zastanowienia odpowiedziałem, że
owszem  mogę  pojechać.  No  i  maszyna
ruszyła.

Od  razu  pojawiło  się  mnóstwo  wątpliwości:
Nie  znam  angielskiego,  ciężko  znoszę
wysokie  temperatury,  jako  kierowca  mogę
jeździć daleko, ale jako pasażer to już nie. Co
ja tam w ogóle będę robić i czy nie będę tam

bardziej  ciężarem  niż  pomocą.  W  co  ja  się  tak  właściwie  wpakowałem?  Do  tego
dochodziła kwestia finansów na bilety,  szczepienia, załatwienie urlopu w pracy, zakupy
wszystkich  potrzebnych  rzeczy.  Im  głębiej  wchodziłem  w  temat  wyjazdu,  tym  więcej
widziałem trudności. Jednocześnie zacząłem w modlitwie, ale i też poprzez różne sytuacje
odbierać  od  Ducha  Świętego  słowa  zachęty  i  wsparcia  oraz  przekonanie,  że  Pan
akceptuje moją decyzję i mogę jechać, gdzie chcę. Jego łaska będzie ze mną. Na miejscu
mogę przytulać dzieciaki i okazywać im ojcowską miłość. Miałem nie patrzeć na ogrom
spraw do  załatwiania,  ale  zająć  się  po  kolei  konkretnymi  zadaniami.  Na  dowód Jego
wparcia, gdy zapłaciłem za bilety lotnicze, otrzymałem w pracy premię, której wysokość
pokryła ich koszt. 

Mieliśmy też wsparcie modlitewne od strony grupy wstawienniczej z naszego kościoła w
Legnicy.  Kościół  w  Kaliszu  również  wstawiał  się  o  całą  grupę.  Pewna osoba  z  grupy
wstawienników z Kalisza powiedziała mi, że mają przekonanie, że ten wyjazd jest pod
szczególną Bożą ochroną. To naprawdę budowało wiarę.

Rzymian 8,28 mówi, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy  go
kochają”. To słowo wypełniało się wielokrotnie podczas naszego wyjazdu.  Na przykład
wiele moich słabości zostało pokonanych. Zaczęło się od podróży. Kupiłem sobie tabletki,
ale nie pamiętałem, gdzie je wcisnąłem :) Tak więc pozostało się modlić i gromić chorobę
lokomocyjną. Cała podróż jak i przejazdy na miejscu odbyły się bez problemu. Upały mnie
nie wykończyły i dało się przeżyć. Komary nie pożarły i żadne dolegliwości żołądkowe nie
spotkały.  Brak  prądu,  bieżącej  wody  i  o  zgrozo  brak  internetu!  nie  załamały  :))  To
naprawdę był  czas mierzenia  się  z  wieloma wyzwaniami  duchowymi,  ale  i  fizycznymi.
Jednak codziennie Pan mówił do nas o swojej miłości, łasce i ochronie. Mnie osobiście
Pan zapewniał o tym poprzez słowa Psalmu 27. 

Dzięki  temu,  że  mieszkaliśmy  z  rodziną  Honi  i  Piotra  Wąsowskich  w  jednym  domu,
mogliśmy mieć wspólny czas modlitwy i dzielenia się tym, co odbieramy. To było naprawdę
budujace i  bardzo to sobie cenię.  Wspólne posiłki,  relacje i  działanie.  To zbliża ludzi  i
powoduje, że zawiązują się bliskie więzi. 

Bardzo się cieszę, że poznałem bliżej Honię i Piotra, a także ludzi, z którymi współpracują.
Pastorów,  dyrektorów  szkół,  nauczycieli,  pracowników,  uczniów  i  znajomych.  Mogłem



widzieć ich pasję i  zaangażowanie w budowaniu Królestwa Bożego, wyrywaniu ludzi  z
ciemności,  okazywaniu  miłości  i  współczucia.  Wiele  historii  z  życia  tych  ludzi  łamią
człowiekowi serce. Ale pokazują też jak Bóg jest wielki i nas kocha. I zmienia życie. To
uczy też pokory i wdzięczności za to, co mamy. 

Mogliśmy zobaczyć  szkoły  założone przez Honię  i  Piotra  oraz  oraz  ogrom pracy tam
włożonej. A także przebywać z dziećmi i młodzieżą.

Nasz pobyt obfitował też w wiele różnego rodzaju wyzwań. Nauczyłem się gotować dla
więcej, niż jedna osoba :) I raczej nikt się nie rozchorował (a przynajmniej ja nic o tym nie
wiem:)  ).  Szalona  jazda  na  motorze  po  górskich  „drogach”,  wspinaczka  w  Górach
Rwenzori, bycie ciągle w centrum uwagi i obowiązek publicznego wystąpienia wszędzie,
gdzie  się  pojawiło.  Jednak  dzięki  temu,  że  Pan  nas  wspierał,  wzmacniał  i  ochraniał,
mogliśmy  wszystko  przejść  i  cieszyć  się  zdrowiem,  poczuciem  bycia  we  właściwym
miejscu i też przeżyciem prawdziwej przygody.
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