
W styczniu 2019 miałam przywilej pojechać na dwa tygodnie do Ugandy. Misja nie
jest dla mnie terminem ani doświadczeniem obcym, lecz ponieważ każdy kraj i naród
jest wyjątkowy i bogaty w swej różnorodności kulturowej, a pobyt na tej afrykańskiej
ziemi był dla mnie szczególnym błogosławieństwem i źródłem wielorakiej nauki.

W tym  krótkim czasie  mogłam poznać  bliżej  pracę  misyjną  koordynowaną  przez
Honoratę Wąsowską wraz z licznymi pracownikami z Ugandy. Odwiedziliśmy różne
szkoły (najczęściej z internatami), które znajdują się pod opieką misji i mogliśmy tam
usługiwać  uczniom  oraz  nauczycielom  grami,  zabawami,  słowem  zachęty  i
zbudowania. Niesamowitym jest oglądać na własne oczy jak ważna i znacząca dla
osobistego rozwoju oraz dla przyszłości kraju jest edukacja – edukacja, którą często
w Polsce traktujemy nieco po macoszemu, jako coś co nam się należy i stało się
swego  rodzaju  oczywistością.  Trafienie  w  miejsca,  gdzie  wciąż  mieszkają  ludzie
nieumiejący czytać i pisać, otwiera oczy na fakt, iż jako kościół możemy mieć wpływ
na narody świata w bardzo praktyczny i rzeczywiście pomocny sposób.

Ponieważ  misja  jest  zaangażowana  mocno  w  proces  ewangelizacji  i  zakładania
kościołów, mieliśmy też okazję przyjrzeć się bliżej temu aspektowi jej działania. Było
to  dla  mnie  najważniejsze  doświadczenie  w  Ugandzie.  Ewangelizacja  „po
ugandyjsku”  absolutnie  zdobyła  moje  serce  –  wyjazd  do  wiosek  (niektóre  z  nich
położone są naprawdę z dala od „cywilizacji”)  w chyboczącym się na nierównych
drogach busikiem i chodzenie od domu do domu.

Spotkaliśmy różnych ludzi, ale wszyscy byli otwarci na to, by opowiedzieć o sobie, o
swoich potrzebach i  wyzwaniach, o które mogliśmy się następnie modlić. Słuchali
świadectw  oraz  Ewangelii  z  wielkim  zainteresowaniem.  Trafiliśmy  też  do  domu,
którego  najmłodszy  mieszkaniec  pierwszy  raz  w  życiu  widział  białego  człowieka!



Bardzo  dotykające  były  dla  mnie  historie  spotkanych  osób,  niezwykle  często
naznaczone bólem, cierpieniem, chorobami (w tym nosicielstwem HIV oraz samym
już AIDS), nałogami i ubóstwem. Piękne były twarze tych, którzy w swoich niełatwych
okolicznościach życia przyjmowali Chrystusa i pomimo niezmienionej sytuacji potrafili
z radością się modlić, okazywać wdzięczność i wyrażać głód Bożej obecności. Misja
ma twarz człowieka, z którym się spotykasz. 

Poza ewangelizacją na wioskach bardzo dotykało mnie i przemieniało usługiwanie
lokalnemu kościołowi.  Obecnie  powstają  nowe kościoły  lokalne  w tych  okolicach,
gdzie mogliśmy być na misji. 

Naszym  przywilejem  było  służyć  im  świadectwem,  nauczaniem  Słowa  Bożego,
inspiracją,  modlitwą  –  rzucaniem  wyzwań  w  aspektach  duchowego  rozwoju  i
inwestowanie w uczniostwo, w duchowy wzrost na podobieństwo Chrystusa, a także
w zdrowy,  biblijny rozwój  kościoła lokalnego, oparty o fundament Słowa Bożego i
posłuszeństwo Duchowi Świętemu.

Nauczaliśmy na wiele różnych tematów z zakresu życia kościoła oraz duchowego
wzrostu.  Najbardziej  poruszającym  dla  mnie  doświadczeniem  były  wpatrzone,
zasłuchane oczy pastorów i przywódców tych lokalnych wspólnot – oczy pełne głodu
Bożego przemawiania, Bożej zmiany, działania Ducha Świętego.

Kiedy stykasz się z głodem – takim głodem – Boże życie złożone w tobie, w twoim
duchu, podnosi się niczym rzeka i zaczyna wypływać tak, że czasem masz wrażenie,
jakby płynęło bez twojego udziału.



Ludzie,  którym  miałam  przywilej  służyć,  to  bardzo  pokorni,  pragnący  się  uczyć,
kochający  Jezusa  ludzie.  Najchętniej  siadłabym  przy  nich  i  uczyła  się  od  nich,
ponieważ głoszą Ewangelię w niejednokrotnie bardzo trudnych okolicznościach, na
przekór  duchowej  a  nieraz  też  i  społecznej  opozycji.  Mając  bardzo  niewiele  w
kategoriach zachodniego dobrobytu, posiadają niezwykłe bogactwo życia modlitwy i
uwielbienia Boga. Z całą pewnością wiem, że niebawem do nich wrócę. Na nieco
dłużej.


