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MODLITWA: Cisza i słowo

MODLITWA: Kościół to Dom Modlitwy

prężną społeczność to zaraz dzieli się swoimi osią-

gnięciami pisząc książkę o sukcesie, która w mgnie-

niu oka sprzedaje się jak ciepłe bułeczki w piekarni. 

Ale niestety, zastosowanie polecanych przez ludzi 

sukcesu metod nie przynosi większych rezultatów 

w innych miejscach, z wyjątkiem poprawy sytuacji 

finansowej autora bestsellerowej książki.

Posiłkując się tymi myślami chętnie wracam do 

Ksiąg Nowego Przymierza, szukając właściwej drogi 

dla duchowego rozwoju Kościoła, a bardziej precyzyj-

nie ujmując dla mojego lokalnego Zboru, w którym 

służę, dzięki łasce Bożej. Pierwsza moja refleksja 

skupia uwagę na tym, co czytamy we wspomnianej 

powyżej wypowiedzi Jezusa. Po pierwsze, usunął 

ze świątyni niepotrzebne rzeczy. Osobiście jestem 

pod wrażeniem tego, jak bardzo aktywne są nasze 

społeczności. Programy i rożnego rodzaju „imprezy” 

zalewają nasze kościoły całą masą propozycji i pomy-

słów na życie chrześcijan. Znam pastorów, którzy 

nie mają czasu nawet wydobrzeć z  grypy, bowiem 

zawsze jest coś do przypilnowania, zrobienia i usłu-

żenia innym. To bywa coraz częściej bardzo męczące 

i w końcu (pozwalam sobie powiedzieć) bez sensu, bo 

przypomina gonitwę za wiatrem. Spokój i pokój we 

własnej duszy to trochę pobożne marzenia, a stresy 

związane z brakiem efektywności koi tylko fakt, że 

impreza była efektowna.

Przyznam szczerze, że nie bardzo chce mi się 

w  tym kierunku zmierzać, a na nowe pomysły też 

nie mam ochoty. Skoro Kościół nie jest tworem czło-

wieka, bo ustanowiony został przez Pana, to klucz 

w  jego spełnieniu nie leży w nas, ale w Nim. A to 

z  kolei popycha mnie w kierunku zadania sobie 

pytania: ile w nas jest tego co jest Nim? Ile w naszym 

życiu zborowym, kościelnym jest tego, co nazywamy 

społecznością albo relacją z Jezusem? Pozwól drogi 

czytelniku, że zadam Ci pytanie. Gdybyś miał do 

wyboru pojechać na koncert muzyki chrześcijańskiej 

albo udać się na gorliwą modlitwę trwająca tyle co ten 

koncert, to co byś wybrał? Już mogę sobie wyobrazić, 

że pojawiłyby się odpowiedzi wymijające typu: „No 

na modlitwę to mogę pójść zawsze, ale koncert zdarza się 

raz na jakiś czas”. Jednak z uporem maniaka zapytam: 

czy faktycznie uczęszczasz na regularne spotkania 

modlitewne w twoim kościele, czy może zdarza Ci się 

znaleźć na nich rzadziej niż od czasu do czasu? Czy 

modlitwa jest w centrum naszego życia zborowego?

Niestety, wiem z doświadczenia, że kościoły zapo-

minają o typowej modlitwie, gdzie skupienie się na 

Bogu wymaga ciszy i koncentracji. Co zabrało nam 

modlitwę? Myślę, że śpiewanie i granie albo robie-

nie czegokolwiek, byleby coś się działało. Można  

bez końca przekonywać chrześcijan, że modlitwa to 

jedno, a śpiewanie to drugie, a jednak ze smutkiem 

muszę przyznać, że niewielu wysila się, aby to pojąć. 

Spróbujcie sobie wyobrazić współczesne „uwielbie-

nie” Boga na nabożeństwach bez żadnego dźwięku 

instrumentu. Zazwyczaj takie chwały trwają od pół 

Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad słowami 

Pana, kiedy w trosce o stan Świątyni wypędza z niej 

handlarzy i przekupniów przy użyciu ukręconego 

własnoręcznie bicza. Być może taki rodzaj reak-

cji Chrystusa na zaistniałe okoliczności nie bardzo 

wpisuje się w obraz pokornego i cichego człowieka 

– Syna Bożego – ale niewątpliwie jest w tym coś 

zagadkowego i ważnego dla każdego, który ciekawy 

jest takiej właśnie reakcji.

Będąc pastorem, od kilku lat rozglądam się ciągle 

za tym, co jest właściwe, dobre i skuteczne dla wier-

nych, aby Kościół rzeczywiście spełniał oczekiwania 

Boga. Szczerze mówiąc, zazdroszczę tym przywód-

com duchowym, którzy bez problemów potrafią 

pochwycić jakąś wizję i iść za nią wręcz w  zapar-

te. Z drugiej strony, moją uwagę skupiam nie na 

samym celu, czy wizji (choć są ważne), ale na drodze, 

bowiem to, co nazwany „tu i teraz”, jest dla mnie 

o wiele ważniejsze.

Wracając do historii wypędzenia handlarzy ze 

Świątyni, moją uwagę zwracają dwa fragmenty 

Ewangelii: Jana 2:16-17 oraz Marka 11:17. W pierw-

szym czytamy, że Chrystus zwrócił się do handlują-

cych gołębiami „ Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego 

nie czyńcie targowiska.” Zaraz po tej wypowiedzi 

uwagę zwraca to, co sami uczniowie przypomnieli 

sobie z Księgi Psalmów, gdy ich Pan tak wybuchowo 

zareagował na stan Świątyni: „Żarliwość o dom twój 

pożera mnie”.

Ewangelista Marek tę samą historię umieścił 

w dalszej swojej narracji i tak w rozdziale 11. werse-

cie 17. czytamy, że Jezus powyganiał ze świątyni 

wszystkich sprzedawców i kupujących oraz weksla-

rzy i zaczął nauczać w obecności kapłanów i uczo-

nych w Piśmie mówiąc: „Czyż nie jest napisane: Dom 

mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem 

modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców.”

Od tamtych wydarzeń upłynęło sporo czasu i jak 

doskonale wiemy Kościół miewał się raz lepiej, raz 

gorzej. Czas Reformacji wniósł nowe, świeże spojrze-

nie na doktryny i rolę Kościoła w świecie, ale wydaje 

się, że Kościół wciąż szuka jakby własnej tożsamości.

Świat jest ciągle niespokojny i już nie zaskakuje 

nowymi konfliktami w różnych rejonach globu, gdzie 

również są obecni chrześcijanie, którzy jakże z różny-

mi rezultatami wpływają na to co się wokół nich dzieje.

Coraz cześciej zadaję sobie pytanie czy współ-

czesne wspólnoty chrześcijan – Kościoły różnych 

wyznań czegoś przypadkiem po drodze nie prze-

oczyły? Społeczeństwa są coraz lepiej wyedukowa-

ne, życie w europejskich warunkach jest na coraz 

wyższym poziomie, dostęp do zdobyczy nauki na 

wyciagnięcie ręki, a jednak powszechnie, mimo 

dużych nakładów środków pieniężnych, czasu 

i  zdobyczy techniki, Kościół szuka drogi do sukce-

su. Nie chcę przez to powiedzieć, że ktoś w końcu 

nie osiąga tego co zamierzył, ale to sporadyczne 

przypadki. Jeśli już komuś się udało zbudować dużą 

Cisza... Czy wiecie, że jest zapisana na każdej stro-

nie Pisma Świętego? Wczytując się w Słowo Boże, 

możemy dotrzeć do ciszy, która często towarzyszy-

ła Żydom w czasie Exodusu czy też gdy Pan Jezus 

modlił się na uboczu. Dlaczego jej nie zauważamy? 

Czy jeszcze możemy odnaleźć czas i miejsce na ciszę 

w naszym życiu? A może boimy się w ciszy posłuchać 

Boga, pobyć w Jego obecności sam na sam bez słów?

Gonitwa, w jakiej uczestniczymy w codziennym 

życiu, oddala od nas potrzebę wsłuchania się w ciszę 

i poszukiwania w niej Boga. Myśli, które towarzyszą 

nam w każdej minucie życia, nie pozwalają na odse-

parowanie się od nich, ponieważ często to właśnie 

one stanowią o tym czy jesteśmy, czy też nas nie ma. 

Mocno ugruntowana (poprzez potocznie rozumiane 

cogito ergo sum) siła myśli determinuje nasze podej-

ście do naszego postrzegania samych siebie. Słowo     

wypowiadane niesie za sobą siłę często w postaci 

emocji czy też czynu.

Słowo przez nas wypowiadane ma ogromne 

znaczenie. Wiedział o tym Jakub Apostoł i w swoim 

Liście przestrzega przed językiem w słowach: „Tak 

samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód 

do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki 

las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. 

Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co 

bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym 

rozpala krąg życia”.

godziny do godziny, a nawet więcej. Wyobraźcie 

teraz sobie, że przez ten cały czas modlicie się nie 

mniej intensywnie niż zwykle śpiewacie.

A jednak właśnie tego nam brakuje. Modlitwa 

jest cechą Kościoła. Nasze zgromadzenia to przede 

wszystkim Domy Modlitwy, w których to, co nam 

nie pozwala zachować tej zasady, musi zostać 

usunięte. Znam i takie przypadki z życia zborów, 

gdzie nawet zaczyna brakować miejsca na Słowo 

Boże, bowiem muzyka już wypełniła całe spotkanie.

Czy jednak to jest dobry kierunek? Chrystus 

powiedział, że jest drogą. Dlatego warto skupić się już 

nie na metodach pisanych rożnymi sukcesami współ-

czesnych liderów duchowych, ale na Jego zaleceniach.

Od dłuższego czasu wraz ze starszymi mojego 

Zboru skupiliśmy się na zadbaniu o czas modlitwy. 

Uznaliśmy, iż nabożeństwo środowe jest dla tego 

wyzwania idealne. W modlitwie poprosiliśmy Pana, 

aby nam dał mądrość, o jakie rzeczy mamy modlić 

się bez przystanku, aż do uzyskania rezultatów. 

Okazało się, że jest dziewięć takich intencji.

Wsród nich modlitwy o władze lokalne i państwo-

we, prośby o rodziny, pracę i rozwój naszego rejonu, 

potem o Kościół... i przebudzenie duchowe. Drogi 

czytelniku powiem wprost! Na początku musieliśmy 

stoczyć bój o nas samych. Modlitwa to wysiłek, to praca 

nad sobą. Nikt nie wypełnia czasu dźwiękiem gitary 

albo pianina, bowiem tutaj potrzebny jest sam czysty 

głos, którym wyrażamy merytorycznie nasze pragnie-

nia, dziękczynienia i prośby. Na spotkaniach każda 

z osób otrzymuje jedną intencję modlitewną, a reszta 

wspiera ją w cichych lub głośniejszych westchnieniach 

do Pana. Pisząc to, odczuwam niezwykłą radość i speł-

nienie. Pan Bóg jest w centrum. Nikt na nikogo się nie 

ogląda, wszyscy skupiamy się tylko na Tym, do którego 

kierujemy nasze modlitwy.

Ale jest pewien problem. Organizując taki czas 

modlitwy musimy wiedzieć, że nie każdy będzie 

miał na nią ochotę. Dlatego postanowiłem jako 

pastor nie skupiać się na ludziach, ale na drodze. 

Wiem, jakim Kościołem ma być mój Zbór. To ma być 

Dom Modlitwy i tyle na ten temat. Na efekty nie 

trzeba było długi czekać. Kościół przeżywa ducho-

we odrodzenie, ludzie stają się mniej roszczeniowi, 

bowiem modlitwa daje im spokój duszy, buduje wiarę 

i miłość okazywaną we wstawiennictwie za innych. 

W dwóch słowach ujmując – to same korzyści!

Wypędzenie tych, którzy zajęli miejsce w Świą-

tyni Pańskiej, wiązało się z powrotem na właściwą 

drogę, by uczynić ją wolną od rzeczy niepotrzebnych. 

Pozbądź się rzeczy niepotrzebnych, a zostanie to, co 

słuszne, cenne i zbawienne. Pomyślcie zatem sami, 

czy da się żyć bez pewnych „dodatków” w naszych 

społecznościach na korzyść nadania pierwszeństwa 

modlitwom? Nie chcę przez taką zachętę doprowa-

dzić do całkowitej redukcji naszych śpiewów czy 

innych rzeczy. Życzę każdej społeczności, żeby tak jak 

w moim Zborze, rozwijała się w niej służba muzycz-

na (naszym liderem muzycznym jest człowiek, który 

z wielką pasją dba o najmniejszy szczegół w swojej 

pracy dla Pana). Nie o to chodzi. Moim gorącym 

pragnieniem jest to, aby zachęcić Ciebie, drogi Przy-

jacielu, do wygospodarowania szczególnego czasu 

wyłącznie na modlitwę. Są rzeczy, które są ważne, 

ale modlitwa dla Chrystusa była na Jego drodze życia 

rzeczą najważniejszą. Kiedy Jezus nie przebywał 

z ludźmi, odchodził na bok i modlił się do Boga Ojca.

Moglibyśmy powiedzieć, że wystarczyłyby Mu 

(jak nam dzisiaj) krótkie westchnienia do Boga od 

czasu do czasu, bo przecież On wie o co nam chodzi. A 

jednak tak nie było. Pan nasz godzinami modlił się do 

Boga, bowiem modlitwa to więź z Nim, to żywa rela-

cja, w której szczególnie wzrastamy. Łatwo jest nam 

brać, ale czy nie należy w końcu czegoś z siebie dać? 

Zostawmy te garnki i talerze, przyjdźmy jak 

Maria do Pana i spędźmy z Nim cudowny czas 

na modlitwie! Ponadnaturalne rzeczy dotyczą osobi-

stego zaangażowania się w modlitwie. Ten wymiar 

stawia Kościół w miejscu pewnego, zagwaranto-

wanego wieloma ustępami Pisma zwycięstwa. Tego 

nauczał Pan Jezus swoich uczniów w Ewangelii 

Mateusza 17:21, zwracając uwagę na osiągnięcie celu 

nie „...inaczej, jak tylko przez modlitwę i post”. Myślę, 

że słabość Kościoła ma swoje zródło w braku miejsca 

na modlitwy w naszych społecznościach. Dodatko-

wo przekonuje mnie fakt, że modlitwy nie można 

nauczyć się inaczej niż przez modlenie się. Nawet 

uczniowie Pana chcieli, aby nauczył ich Mistrz 

modlitwy. Mam pewną propozycję, szczególnie dla 

studentów zaliczających swoje praktyki w lokalnych 

społecznościach: włączcie się praktycznie w budo-

waniu tego zapomnianego zaplecza modlitwy. Na 

swoich praktykach zaliczeniowych możecie zawsze 

umyć w kościele okna, poprowadzić spotkanie, przy-

gotwać kazanie, ale zaangażowanie w modlitwie 

w  znaczący sposób podniesie twoje duchowe życie 

i wiernych, którym usłużysz.

Pomyślcie sami, jak niewiele potrzebujecie do tego 

przedsięwzięcia. Każdy pastor z radością przywita 

Was w tym dziele. Bóg potrzebuje mężów i kobiet 

modlitwy, która jest niezbędna w każdej posłudze 

i służbie Kościoła. Zachęcam całym sercem do modli-

twy, powołując się na słowa Pawła Apostoła w Liście 

do Efezjan 6:18 „W każdej modlitwie i prośbie zanoście 

o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą 

wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych”.

Czarek Wojtasik (IV EWST)

Czy w ciszy boimy być z Bogiem? W Ewangelii 

Jana czytamy, że Chrystus w modlitwie arcykapłań-

skiej prosi Boga Ojca o jedność w słowach „aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 

aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś 

Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekaza-

łem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 

Ja w nich, a Ty we Mnie!” Cisza jest tym środowiskiem, 

w którym można zobaczyć jak blisko z Bogiem jeste-

śmy. Tylko gdzie jesteśmy, gdy się modlimy? Zapewne 

w słowach i pragnieniach, intencjach i prośbach – 

w tym wszystkim po trochę...

Cisza wydaje się być wspaniałym narzędziem do 

poznania Boga bliżej, do zbliżenia się do Niego na 

tyle, aby w tej ciszy słyszeć co On chce nam powie-

dzieć. Jakie słowo ma do powiedzenia i czego od nas 

oczekuje, żebyśmy dla Niego zrobili. Dietrich Bonho-

effer pisze: „Czas medytacji nie pozwala nam ugrzę-

znąć w  pustce i zapaść się w czeluściach samotności, 

lecz umożliwia nam obcowanie sam na sam ze słowem. 

Otrzymujemy przez to mocny grunt, na którym stoimy, 

jasne drogowskazy dla kroków, jakie trzeba nam podjąć.”

Czy wiecie że milczenie i słuchanie niesie za sobą 

posłuszeństwo? Autor Psalmu 37 pisze: „Zdaj się 

w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję” i słuchaj, 

słuchaj i słuchaj...

Piotr Nowakowski

El Greco (1541–1614): Chrystus wypędza przekupniów ze Świątyni.
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Nieco ponad dwa tygodnie temu ukazała się najnow-

sza płyta zespołu TGD. Formacja, której trzon stano-

wi ponad dwudziestoosobowy chór, niejednokrotnie 

pokazała, że najlepiej czuje się nie w studiu, ale na 

koncertach – w kontakcie z żywą publicznością, 

przeplatając wykonywane utwory spontanicznymi 

modlitwami i fragmentami z Biblii. Również tym 

razem płyta stanowi nagranie koncertu „Betle-

jem w  Spodku”, który odbył się 6 stycznia 2015 

roku w Katowicach. Tytuł krążka („Kolędy Świata”) 

wskazuje na jego zawartość – jest to w rzeczy samej 

repertuar okołobożonarodzeniowy, który jednak 

nie ogranicza się do tradycji polskiej, lecz czerpie 

muzyczne inspiracje z różnych kultur, a kilkuwieko-

we kolędy zestawia z niedawno powstałymi utwo-

rami. I tak już sam wstęp – pochodząca z Bułgarii 

melodia „Zamuchise” grana na lirze korbowej – 

wprowadza słuchacza w świat brzmień niezna-

nych i tajemniczych, by następnie płynnie przejść 

do „Kolędy Maryi” – popularnej w Polsce pastorałki 

WYDARZENIA: Pierwsza wycieczka EWST

MUZYKA: „Kolędy świata” – nowa płyta TGD

Sfera szeroko pojętej duchowości była mi bliska 

od zawsze. 1 września 1983 przekroczyłam mury 

Prywatnego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego 

we Wrocławiu, nie do końca z własnej woli ;) Była 

to, jak na owe czasy, szkoła dość specyficzna – jedna 

z niewielu prywatnych, katolicka, prowadzona przez 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, ciągle pod kontro-

lą kuratorium i na świeczniku ówczesnych władz. 

Egzaminy maturalne zdawało się w obecności 

dodatkowego członka komisji z zewnątrz, a o pozwo-

lenie na działalność szkoła musiała starać się co 

roku. Klimat tego liceum był niesamowity. Oprócz 

klasycznych lekcji, msze, rekolekcje, matura z religii. 

Mimo różnych ograniczeń wynikających z charak-

teru katolickiej szkoły, zarządzanej przez siostry, 

możliwości rozwoju ogromne. Ale najważniejsze, 

co mi z tego okresu zostało, to przyjaźnie z dziew-

czynami z mojej klasy, które trwają do dzisiejszego 

dnia. Dyrektorką szkoły w tych czasach była siostra 

Józefa Jezierska, matematyk i teolog zarazem. Postać 

charyzmatyczna, przed którą odruchowo stawa-

łyśmy na baczność. Lekcje matematyki z Nią były 

przyjemnością… nie dla wszystkich, ale ja tej przy-

jemności doświadczałam ;)

W latach dziewięćdziesiątych siostra Jezierska 

zrezygnowała z pracy jako nauczyciel matematyki 

i zaczęła swoją karierę teologiczną. Została wykła-

dowcą PWT we Wrocławiu w 1991, docentem PFT 

i kierownikiem Katedry Biblistyki Nowego Testa-

mentu tamże w 1993, profesorem nadzwyczajnym 

w  2000 roku. W 2004 otrzymała tytuł profesora 

nauk teologicznych. W 2008 opublikowała książkę 

Życie wierzącego w myśli św. Pawła. Dzięki niej wiara, 

teologia i logiczne myślenie były ze sobą nierozłączne. 

Trudną maturę z matematyki zdałam, z reli-

gii również, ale nie zakończyło to moich poszuki-

wań. Urszulańskie absolwentki opuszczały szkołę 

z różnorodnymi poglądami na „sprawy wiary”. Były 

takie, które szły do klasztoru, były również i takie, 

które zostawały wojującymi ateistkami. 

W 1987 roku dostałam się na studia. Jednym 

z obowiązkowych wówczas przedmiotów była filozo-

fia. Męczyłam się na tych zajęciach okrutnie, wykań-

czał mnie Martin Heidegger ;) Ale nie ma tego złego, 

co by na dobre nie wyszło. Oprócz nudnych wykła-

dów, były ciekawe ćwiczenia, które prowadziła Alina 

Jagiełłowicz. Miała w zwyczaju, w ramach prowadzo-

nych przez siebie zajęć, zabierać swoich studentów 

w różne podejrzane miejsca i w taki sposób trafiłam 

do Kościoła Zielonoświątkowego na Miłej. Oswaja-

łam się z tym miejscem przez kilkanaście miesięcy 

i… zostałam. Okres studencki to przede wszystkim 

spotkania młodzieżowe, wyjazdy w góry, spotkania 

w domach, czytanie i dyskusje – fajne czasy.

Po studniach dostałam ciekawą propozycję 

pracy… w BST (Biblijne Seminarium Teologiczne). 

To był rok 1993, szkoła już istniała rok, może dwa, 

a Marek Kucharski i Wojtek Szczerba, Sławek Torbus 

i Sebastian Smolarz byli w tym czasie studentami ;) 

Miałam przyjemność pracować razem z założycie-

Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego redakcja odzEWuSTudenta życzy wszystkim radosnego 
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Niech tych kilka wolnych dni będzie dla Was również czasem wytchnienia i odpoczynku oraz okazją do 
naładowania akumulatorów przed zbliżającą się sesją. 

A z okazji nowego, 2017 roku, życzymy Wam 
umiejętności stawiania sobie i swoim zborom 
mądrych celów. Może modlitwenych? Do tego gorą-
co zachęcają nas w swoich tekstach Piotr i Czarek. 

Niezależnie od tego nieustająco zachęcamy 
Was do nadsyłania tekstów do odzEWuSTudenta!  
To WASZ „ewangelikalny głos” w wielu domach ;)
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lami szkoły Markiem Youngiem, Zygmuntem Kare-

lem. Pamiętam jak do Wrocławia przyjechał Joel 

Burnell i Malcolm Eliot Hogg. Studentem i jedno-

cześnie wykładowcą w tych czasach był Andrzej 

Horyza, a jego żona, Marzena, tłumaczyła wykłady 

prowadzone przez anglojęzycznych wykładowców. 

Miałam przyjemność poznać bliżej i wykładowców, 

i  ich rodziny. Z niektórymi studentami kontakt 

osobisty mam do dziś. 

W BST pracowałam czynnie dwa lata. W 1995 r. 

urodziła się moja pierwsza córka. Z tym faktem 

związana jest historia z kategorii cudów. Lidka na 

dzień dobry dostała 1 (na 10) punkt w skali Apgar 

i  w  zasadzie otarła się o śmierć. Ale międzywy-

znaniowy charakter BST sprawił, że o jej życie 

i zdrowie modliły się wszystkie wrocławskie zbory, 

z sukcesem zresztą. Dzisiaj jest piękną i inteligentną 

studentką II roku stomatologii. 

Z BST rozstałam się w 1998 roku. Próbowałam 

znaleźć swoje miejsce w różnych zawodowych 

branżach. Byłam nauczycielem, administratorem 

kościoła, prowadziłam sklep Endo i pracowałam 

w Media Markt, bywałam również kurą domową  ;) 

W międzyczasie na świecie pojawiła się dwójka 

kolejnych dzieci: Bruno (15 lat) i Nina (11 lat). 

W 2007 roku dostałam propozycję żeby popro-

wadzić dziekanat EWST. Dawne BST zyskało zupeł-

nie nowy charakter, zostało akredytowaną przez 

MNiSW szkołą wyższą. W zasadzie wystarczyła 

jedna rozmowa z Piotrem Lorkiem, świeżo upieczo-

nym dziekanem, żeby podjąć decyzję. Z dzisiejszej 

perspektywy – słuszną.

I tak już dziewiąty rok jestem DZIEKANALIĄ 

EWST. A jak powszechnie wiadomo, Pań z Dzieka-

natu nikt nie lubi ;) Biorąc pod uwagę fakt, że szkol-

nictwo wyższe podlega nieustannym reformom, 

nie narzekam na brak pracy i wyzwań. Ubolewam 

tylko nad tym, że moją pracę zdominowały papiery, 

a wolałabym, żeby to byli ludzie. 

W pracy doceniam to, że pracuję z takim, a nie 

innym zespołem. Tych, którzy odeszli wspominam 

ciepło i utrzymuję z Nimi kontakty, tych, którzy 

przychodzą, witam z ciekawością. 

Prywatnie jestem fanką jazzu, ethno jazzu, 

i smooth jazzu. Interesuję się psychologią i coachin-

giem, a najlepszym coachem, którego miałam okazję 

poznać jest Jezus ;)

Moje życiowe kredo brzmi: Jazz do it. 

Klaudii Buss dziękuję, że skłoniła mnie do napisa-

nia kilku słów o sobie. Ponieważ dawno tego nie robi-

łam, było to tym bardziej ciekawe doświadczenie.

A wszystkim życzę pogodnych Świąt Narodzenia 

Pańskiego i Szczęśliwego Nowego Roku!

Iwona Szubert

Dla ludzi takich jak ja (czyli lubiących dłużej pospać) 

ten dzień wcale nie zaczął się miło. Zbiórka o 6:45 

sprawiła, że na miejsce dotarłam ledwo żywa i całą 

drogę dosypiałam. Jednak późniejsze atrakcje szyb-

ko zrekompensowały mi moje „poświęcenie”. 

Już w autokarze, dzięki upieczonym przez naszą 

wspaniałą przewodniczkę – Asię – tradycyjnym dla 

braci morawskich bułeczkom z rodzynkami oraz 

śpiewaniu napisanych przez Zinzendorfa pieśni, 

zostaliśmy wprowadzeni w klimat miejsca, do które-

go zdążaliśmy. Pierwszym punktem naszej wyciecz-

ki była dawna posiadłość hrabiego Nikolausa von 

Zinzendorfa w Berthelsdorfie, w której to rozpoczę-

ła się historia Jednoty Braterskiej i samego Herrn-

hut, gdyż hrabia przyjął do niej uchodźców religij-

nych z  Moraw, którzy później założyli na gruntach 

Berthelsdorfu osadę Herrnhut. Słowo Herrnhut ozna-

cza „Straż Pańską” lub „Miejsce, którego strzeże Bóg”.

Cmentarz w Herrnhut

Następnie pojechaliśmy na cmentarz w Herr-

nhut zwany „Rolą Pańską”, który jest tradycyjnym 

miejscem pochówku braci morawskich. Posiada on 

charakterystyczne aleje lipowe, jednolite nagrobki 

(symbolizujące równość przed Bogiem i w obliczu 

śmierci) oraz przepiękną altanę na górze Hutberg, na 

której szczycie widnieje wspaniała gwiazda herrn-

hucka. Mnie osobiście najbardziej poruszyły pojawia-

jące się na nagrobkach sentencje „wrócił/a do domu”.

Cmentarz w Herrnhut 

Kolejną atrakcją była wizyta w wytwórni gwiazd 

herrnhuckich. Mieliśmy okazję zobaczyć ręczną 

produkcję tychże gwiazd, a także poznać ich histo-

rię. Wśród braci morawskich było wielu misjonarzy. 

Kiedy rodzice wyjeżdżali na misje, dzieci pozosta-

wały w internacie. Jeden z nauczycieli P. H. Verbe-

ek w  XIX wieku stworzył pierwszą taką gwiazdę 

z  tektury i papieru. Przyświecały mu dwa cele: 

gwiazda miała stanowić symbol „Gwiazdy Jakubo-

wej”, ale i gwiazdy prowadzącej trzech mędrców ze 

Wschodu do Jezusa Chrystusa, a także stanowiła 

element edukacyjny, który miał wspomagać naukę 

geometrii. I tak po dziś dzień gwiazda ta, zwłasz-

cza w Niemczech, stanowi nieodzowny świątecz-

ny element dekoracyjny. Tak więc i naszą wizytę 

w  wytwórni zwieńczyły zakupy ręcznie wykona-

nych gwiazd herrnhuckich.

Wielka Sala

Muzeum etnograficzno-misyjne, które odwiedzi-

liśmy następnie, było dla mnie równie ciekawe jak 

i inspirujące. Muzeum to założono w 1878 r., a zebrane 

tam eksponaty zostały przywiezione przez herrnhuc-

kich misjonarzy z różnych odległych regionów świata 

i miały służyć do poszerzania wiedzy o owych regio-

nach. Dla mnie zbiory te stanowiły nie tyle źródło 

wiedzy, co inspirację, pokazując mi, że nasze dzisiejsze 

misje chrześcijańskie to, w porównaniu z tym czego 

dokonywali bracia morawscy, po prostu wczasy.

Pod koniec naszej wizyty w tym pięknym 

miasteczku wybraliśmy się do Wielkiej Sali, służą-

cej do wspólnych zgromadzeń i nabożeństw człon-

ków Jednoty Braterskiej. W fantastycznej białej Sali, 

która zachwyciła nas swoją prostotą, mieliśmy szan-

sę zorganizować krótkie nabożeństwo.

Ostatnim miejscem, do którego się udaliśmy, był 

dom gościnny „Commenius”, w którym zamówiony 

mieliśmy obiad.

Osobiście uważam czas 

wycieczki za bardzo 

udany. Wspaniałe, inspi-

rujące miejsce, wspaniali 

ludzi. Naszej przewod-

niczce Asi Szczepankie-

wicz–Battek dziękuję za 

ogromną wiedzę i zaan-

gażowanie. Kadrze oraz 

studentom EWST dziękuję za udział. Organizatorom 

za poświęcony czas i energię. I najważniejsze – dzięku-

ję władzom EWST za zgodę oraz dofinansowanie tego 

niezapomnianego wydarzenia. Czekamy na więcej!

Klaudia Buss

POZNAJ: Iwona Szubert – Dziekanalia z EWST

z lat 80. Kolejne utwory również stanowią kulturo-

wą mieszankę – gospelowy refren „Amen” połączo-

ny został z kolędą „W żłobie leży”, a  „Hej w dzień 

Narodzenia” oraz „Przybieżeli do Betlejem” z powo-

dzeniem poddały się rytmizacji w iście afrykań-

skim stylu. Na płycie odnajdziemy również akcen-

ty ormiańskie, irlandzkie, hiszpańskie, francuskie, 

autriackie czy ukraińskie, a poszczególne utwory 

stworzyły całość nie tylko w warstwie muzycznej, 

ale i na poziomie tekstu. Otrzymujemy bowiem 

historię rozpoczynającą się jeszcze przed narodzina-

mi Jezusa, a kończącą wielbiącym go refrenem, prze-

platanym fragmentami mesjanistycznych proroctw 

ze Starego Testamentu. Pomiędzy nimi znajdują się 

również dwa utwory, których słowa zdają się bezpo-

średnio zwracać do słuchacza i jego teraźniejszości – 

jest to kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie” (zyskująca 

inne odczytanie przez odważne połączenie z piosen-

ką „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena) oraz 

„Pierwsza Gwiazda” – jedyna całkiem nowa kompo-

zycja na tej płycie.

Wśród wykonawców znalazł się stały skład TGD 

poszerzony o kwartet smyczkowy, sekcję instru-

mentów perkusyjnych oraz instrumenty etnicz-

ne tj.  duduk, drumla, balafon czy fujary. Z chórem 

zaśpiewało gościnnie troje solistów – Anna Maria 

Jopek (której barwa głosu i łatwość w ubogacaniu 

melodii charakterystyczną melizmatyką idealnie 

skomponowała się ze wschodnim klimatem pieśni 

„Radość dziś nastała”), Kuba Badach oraz Natalia 

Niemen. Dyrygował Piotr Nazaruk, który również 

zebrał i zaaranżował większość utworów.

Płyta zawiera ponad dwadzieścia kolęd, co daje 

nam, bagatela, 74 minuty muzyki. Powinno wystar-

czyć na długie świąteczne wieczory przy stole. 

Jednak czy da się spokojnie usiedzieć przy tak zaraź-

liwych gospelowych rytmach? Oceńcie sami.

Justyna Rudnicka
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