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WeŸmij, Jezu, ¿ycie me,
w rêce Twe oddajê je…

Praca zbiorowa
pod redakcj¹ Andrzeja Byrta

Zebrane materia³y s¹ pochodzenia
amerykañskiego, szkockiego, angielskiego, szwedzkiego, holenderskiego,

francuskiego, szwajcarskiego, niemieckiego, czeskiego,
slowackiego, polskiego i rosyjskiego.



Przedmowa

Jest interesuj¹ce, w jakich okolicznoœciach i w jakich warunkach powstawa³y
pieœni, które przetrwa³y stulecia, pieœni, które do dzisiaj s¹  u¿ywane podczas
zgromadzeñ wiernych w wielu zborach. Od czego zale¿a³a ich popularnoœæ?

Podobnie jak powstawa³y ksiêgi Biblii, które pod natchnieniem Ducha
Œwiêtego pisali œwiêci Bo¿y ludzie, w taki sposób powstawa³y te¿ pieœni
Œpiewnika Pielgrzyma. Zanim pieœñ ujrza³a œwiat³o dzienne - musia³ byæ
cz³owiek, przez którego mog³o siê to zrealizowaæ. Bóg potrzebuje cz³owieka 
jako narzêdzia, którym móg³by siê pos³u¿yæ, ku Jego czci.

S³owa pieœni czêsto s¹ Bo¿ym objawieniem w sytuacji trudnej, w sytuacji
bez wyjœcia, w jak¹ cz³owiek zabrn¹³, i z której z Bo¿¹ pomoc¹ wybrn¹³.
Wtedy rodz¹ siê s³owa podziêki dla Boga, ubrane w melodiê - powstaje pieœñ,
która rzucona na papier nabiera dalszego znaczenia. Autorzy takich wydarzeñ
nie pozostawiali swoich prze¿yæ dla siebie, lecz podawali je innym dalej dla
zachêty. Biografie pokazuj¹, ¿e owi ludzie nie tylko doznawali   rozwi¹zania
problemu i pocieszenia, ale ¿e wartoœæ duchowa zawarta w pieœniach niesie
siê jak na falach eteru do ludzi znajduj¹cych siê w ró¿nych trudnych sytuacjach
¿yciowych z pociech¹, radoœci¹, nadziej¹ itd. Weseli siê kto? Niech œpiewa
pieœni.(Jak 5,13)

Jest prawd¹, ¿e ka¿da generacja ma swoje ulubione pieœni, ale wiele z nich
z biegiem lat posz³o ju¿ w zapomnienie.

Te „stare” pieœni przynosi³y niezliczone razy b³ogos³awieñstwo dla
potomnych pokoleñ, wszêdzie tam gdzie tylko mog³y dotrzeæ. Wiele z tych
zrodzonych z Ducha Œwiêtego pieœni bardzo szybko przenosi³o siê,
t³umaczone, z kraju do kraju, przelatuj¹c l¹dy, morza i  oceany. Pieœni
przywodz¹ nam na pamiêæ prze¿ycia ich autorów, napawaj¹ otuch¹, odwag¹
stawiania czo³a wszelkim przeciwnoœciom. Dziêki niech bêd¹ Bogu  za
autorów, za przetarcie œcie¿ek dla nas ju¿ l¿ejszych do przejœcia.

To opracowanie zawiera tylko niewielk¹ czêœæ historii powstania pieœni ze
Œpiewnika Pielgrzyma, gdy¿ autorzy wielu pieœni s¹ nieznani i nie wiemy,
w jakich okolicznoœciach  one powsta³y. Z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e
ka¿da pieœñ ma swoj¹ historiê, a inspiratorem by³ Bóg przez Ducha Œwiêtego.

 Od autorów
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1.  Sarah  F.  ADAMS 
1
(1805 – 1848)

Sarah F. Adams urodzi³a siê w 1805 r. W ci¹gu 43 lat ziemskiej pielgrzymki
doœwiadczy³a tego, co okreœli³bym jako poznanie g³êbi ¿ycia. Brak
zrozumienia w domu rodzinnym, przeœladowania ze strony ojca, trudne
warunki materialne i w koñcu utrata zdrowia - to tylko niektóre z gromów
w burzliwych nocach i dniach tej wiernej chrzeœcijanki. Po nocy nastaje dzieñ,
a po burzy œwieci s³oñce. W ¿yciu Sarah takim piêknym porankiem, pe³nym
rozbieganych po œwie¿ej zieleni promyków, by³a nadzieja na szybkie
spotkanie z Panem.

W listopadzie 1841 r. w u³o¿onej przez siebie pieœni napisa³a:
Ku Tobie, Bo¿e mój, ku Tobie wzwy¿!
Przez ciê¿ki ¿ycia znój, przez trud i krzy¿.
Zwyciêstwa nucê psalm i niosê pêki palm
Ku Tobie, Bo¿e mój, ku Tobie wzwy¿! (Œ.P. 448)
Prawdopodobnie pieœñ tê œpiewano w chwilach, gdy koñczy³o siê ludzkie

¿ycie. Przy akompaniamencie frontowego pomruku odchodzili na drugi brzeg
m³odzi ¿o³nierze, nuc¹c „Ku Tobie, Bo¿e mój, ku Tobie”.

Opowiem jeszcze jedn¹ historiê zwi¹zan¹ z t¹ pieœni¹. By³o to w niedzielê
14 kwietnia 1912 r. Szczytowe osi¹gniêcie ówczesnej myœli konstruktorskiej
- statek „Titanic” - p³yn¹³ z Europy do Ameryki. Nastroje tego dnia, zarówno
wœród pasa¿erów, jak i wœród za³ogi by³y znakomite. W czasie prywatnych
rozmów pada³y czêste stwierdzenia wyra¿aj¹ce zachwyt nad nowym okrêtem.
Mówiono np.: - „Ten statek jest niezatapialny.”

W³aœciwie nic nie zapowiada³o zbli¿aj¹cej siê katastrofy. W godzinach
niedzielnego poranka parowiec niespodziewanie zderzy³ siê z podwodn¹ gór¹
lodow¹. Skutek by³ tragiczny. Fale morskie w szalonym pêdzie poch³ania³y
kolejne czêœci okrêtu. Przera¿eni pasa¿erowie, nie widz¹c szans ratunku, zebrali
siê wokó³ kaznodziei Harpera, który klêcz¹c wo³a³ do Boga o pomoc. Minuty
p³ynê³y z nieub³agan¹ konsekwencj¹. Dwóch rzeczy nie mo¿na by³o wtedy
powstrzymaæ: morskich fal wci¹gaj¹cych statek w swoj¹ czeluœæ i czasu.
Ratunek znik¹d nie nadchodzi³. Kaznodzieja da³ znak orkiestrze okrêtowej,
która zaczê³a graæ wy¿ej wymienion¹ pieœñ. Do serca pasa¿erów jakby ktoœ
wla³ nieco z kubka pe³nego nadziei i pokoju. I tak znaleŸli swoje odpocznienie
w morskiej toni wraz z ostatnimi dŸwiêkami pieœni: Ku Tobie, Bo¿e mój, ku
Tobie wzwy¿.

Nie oœmielam siê komentowaæ tego zdarzenia. Chcê tylko powiedzieæ:
„pieœñ ta sta³a siê balsamem dla chorej z przera¿enia duszy odchodz¹cego
cz³owieka. “

1 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen-
Stuttgart, 5 Auflage 1995, str.519
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     2.  Alojz   ADLOF 
2
 (1861 – 1927)

Alojz Adlof by³ znany na prze³omie XIX i XX wieku jako  cz³owiek
natchniony przez Ducha Œwiêtego, obdarowany kaznodzieja, pisarz i poeta
z Czech. Adlof urodzi³ siê w rodzinie katolickiej pod Karkonoszami i ju¿
w latach szkolnych musia³ podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ wyznania. Po¿egna³ siê
z katolicyzmem i w krêgu m³odzie¿y w misyjnym zgromadzeniu w Pradze
postanowi³ œwiadomie iœæ drog¹ za Jezusem. By³ wœród pierwszych za³o¿ycieli
wolnego zboru w Pradze (w 1880 roku; prekursor dzisiejszego Koœcio³a
Braterskiego, Bratrská Církev).

W wieku 22 lat zda³ maturê i, aby przygotowaæ siê do s³u¿by dla ewangelii,
rozpocz¹³ studia teologiczne za granic¹ - w Bazylei, Edynburgu i Lipsku.
Jego plany nie spe³ni³y siê z powodu choroby i po dwóch latach musia³
przerwaæ naukê. Kiedy w 1886 roku rozpocz¹³ s³u¿bê kaznodziejsk¹ w praskim
zborze, byli mu pomocni misjonarze, a tak¿e proœci bracia i siostry. To by³a
jego  „wy¿sza uczelnia” z osobistym doznawaniem ¿ycia duchowego w sferze
modlitwy i dawania o tym œwiadectwa. To wywiera³o wp³yw na s³uchaczy
i wielu podejmowa³o decyzjê przyjêcia zbawienia za darmo, z ³aski i przez
wiarê, aby ca³kowicie  oddaæ siê Bogu. Zostali „zapaleni” ogniem Ducha
Œwiêtego. Jego s³u¿ba rozszerza³a siê, by³ pastorem i wychowawc¹,
przygotowywa³ nowych pracowników i ewangelizowa³.

Podczas I wojny œwiatowej pisa³ tysi¹ce listów do m³odszych i starszych
braci ¿o³nierzy na froncie. Adlof by³ te¿ aktywny misyjnie, gdy¿ do Pragi
przyje¿d¿a³o sporo m³odych ludzi szukaj¹cych zatrudnienia w rozwijaj¹cym
siê przemyœle i handlu. Utworzy³ dla nich przytu³ek, poniewa¿ wiêkszoœæ
z nich nie mia³a domu. Dzia³a³ w ramach tzw. „Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku
M³odzie¿y w Czechach”, gdzie troszczy³ siê nie tylko o m³odzie¿ w zborze,
ale tak¿e o tych spoza koœcio³a. Mia³ do czynienia z m³odzie¿¹ katolick¹,
ewangelick¹, ewangeliczn¹, m³odzie¿¹ studenck¹ i robotnicz¹, poniewa¿ dla
wszystkich mia³ „wielkie serce”. W latach 1894 –1915 wydawa³ czasopismo
„M³ody chrzeœcijanin”.

Adlof kocha³ Pismo Œwiête i  pisa³ komentarze do listów aposto³a Paw³a,
aby czytelnicy mogli lepiej zrozumieæ dzie³o zbawienia, usprawiedliwienia
przez wiarê, a nie przez uczynki i  poœwiêcenie. W 1912 roku wyda³
chronologiczny przegl¹d Pisma Œwiêtego - Starego i Nowego Testamentu.
Stara³ siê daæ odpowiedŸ na trudne pytania. Redagowa³ te¿ czasopismo
„Svìtlo” ( Œwiat³o).

Brat Adlof czêsto modli³ siê z ludŸmi, którzy byli w potrzebie. Pamiêtali
oni d³ugo te chwile, kiedy byli w obecnoœci Bo¿ej, dla Adlofa natomiast owe
chwile modlitwy by³y posileniem na d³ugie lata. W 1891 roku wyda³ „Wyk³ad

2 Sto let ve slu¿bì Evangelia 1880- 1980, Vydala Rada Církve Bratrské v Praze 1981, str. 32,35, 43
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Modlitwy Pañskiej” o 212 stronicach i ka¿dy czytaj¹cy móg³ jasno zrozumieæ
jej znaczenie i sens. W czeskim narodzie Modlitwê Pañsk¹ zna³ prawie ka¿dy.

Adlof by³ te¿ mocno przywi¹zany do tradycji, a raczej do historii reformacyjnej.
Czêsto mówi³: „Nasz lud wraca do husytyzmu”. Prawd¹ jest, ¿e okres husytyzmu,
a póŸniej okres braterski by³ czasem, kiedy Pan Koœcio³a dzia³a³ w czeskim
narodzie ku swojej czci. Naród odczuwa³ to jako dzia³anie wychowawcze, pomimo
to jednak oczekiwa³ odœwie¿enia przez Ducha Œwiêtego. Adlof wyda³ w 1905
roku niewielk¹ ksi¹¿eczkê o rozwoju reformacyjnym poszczególnych wolnych
koœcio³ów w XIX wieku. Okreœlenie „wolne koœcio³y” oznaczy³o koœcio³y
przebudzeniowe, a nie od³am jakiejœ sekty.

Jeden z programów ruchu reprezentowanego przez Adlofa brzmia³
nastêpuj¹co: „Jesteœmy pewnie przeœwiadczeni, ¿e mamy w naszym narodzie
powo³anie od samego Boga i wierzymy we wskrzeszenie tego ruchu, który
reprezentujemy. Jest to czêœciowym wype³nieniem modlitw naszych ojców,
z którymi duchowo siê zgadzamy. Mamy nadziejê, ¿e z czasem bêdzie
wiadome, ¿e nie form¹ utrzymujemy ³¹cznoœæ z okresem czeskiej reformacji,
ale Duchem i ¿yciem z Boga....”

Adlof prowadzi³ kursy teologiczne dla przysz³ych kadr kaznodziejskich
i w tym celu wyda³ w 1911 roku „Przegl¹d nauki biblijnej”. Zosta³y wydane
te¿ inne tytu³y jego autorstwa, które ukaza³y siê dopiero po jego œmierci.

Na podstawie jego pracy mo¿na zauwa¿yæ jak Adlof widzia³ pracê zborow¹,
jego tez¹ by³o: „Wierzymy, ¿e Ewangelia Chrystusowa wystarczy na wszystkie
problemy, wierzymy w nasze powo³anie.”

Trzeba wspomnieæ jeszcze o poetycznym duchu jego pieœni o charakterze
ewangelizacyjnym:

O, nie chodŸ, nie b³¹dŸ œwiatem sam (Œ.P. 159)
O, bracie kochany (Œ.P. 711)
Pozwól, ¿e ci dam pytanie (Œ.P. 716)
O, Œwiêty Bo¿e, us³ysz nasze g³osy
Moja wiara do Ciebie siê rwie
Natchnij Panie
Znam ciê Jezu
Ukórzcie siê przed Jezusem
Chrzcij nas ogniem.

Adlof nie by³ ewangelicznym poet¹, ale przede wszystkim chrzeœcijaninem,
œwiadkiem Chrystusowym i pasterzem. Ktoœ powie: „No tak, i inni równie¿
wiernie pracowali i s³u¿yli....”. Na pewno jest to prawd¹, ale w ksiêdze ¿ywota
Baranka nic nie bêdzie pominiête. Adlof by³ dla wolnego koœcio³a w Czechach
niezwyk³¹ osobistoœci¹ i nie na darmo mówiono o cz³onkach tego koœcio³a:
„On jest z tej Adlofowej wiary.”
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 3.  J. K. L.    ALLENDORF 
3 
(1693 – 1773)

Urodzi³ siê w rodzinie pastora w Jasbachu, ko³o Marburga (Niemcy). Po
studiach teologicznych u Augustyna Hermanna Francke w Halle (Niemcy),
s³ynnego ojca pietyzmu, by³ czynnym wychowawc¹, kaznodziej¹, pastorem
w ró¿nych miejscowoœciach w Œrodkowych Niemczech.

Jego pieœni wyra¿a³y nie tylko chwilowe uniesienia, ale wskazywa³y
w³aœciw¹ postawê w ¿yciu. Nie zgubi³ siê w sprawach drugorzêdnych,
Betlejem i Golgota odegra³y g³ówn¹ rolê w jego ¿yciu. Baranek Bo¿y uwolni³
go i poniós³ jego grzechy. Jego utwory by³y pieœniami uœwiêceniowymi i do
koñca swojego ¿ycia s³u¿y³ Panu z wielkim b³ogos³awieñstwem, tak pieœniami,
jak i ¿yciem.

Z wielu pieœni Allendorfa pozosta³a nam ta o Bo¿ym dziele w Jezusie,
Bo¿ej ³asce i przygotowanym dla nas miejsc u Niego.

Do nieba, serce moje, tam, tam do nieba œpiesz,
Bo œwiata zgie³k i znoje nie dadz¹æ  Ci szczêœcia -  wierz!
Gdzie pasie swych Baranek, tam prawy twój przystanek,
Tam pokój bêdziesz mieæ; do nieba, serce wzleæ!
Baranku w rajskich górach, o jak Ty jasno lœnisz!
Na orlich bym ja piórach do Ciebie lecia³ wzwy¿,
Gdzie w jasnych œwiate³ bieli Twa rzesza siê weseli,
Gdzie pokój koi pierœ. O, wznieœ miê w niebo, wznieœ!

(Œ.P. 567)

4.  AMBRO¯Y-AMBROSIUS 
4
 (340 - 397)

Historia podaje, ¿e Ambro¿y by³ wysokim urzêdnikiem w pó³nocnych
W³oszech. By³ chrzeœcijaninem oddanym Bogu, lecz  ¿y³ bez chrztu. Kiedy w
roku 374 zmar³ biskup Mediolanu, zaproponowano Ambro¿emu w wieku 23
lat przejêcie s³u¿by biskupa. W przeci¹gu 8 dni przyj¹³ chrzest i z gorliwoœci¹
pisa³ listy do zborów ówczesnego koœcio³a.

Wprowadzi³ g³oszenie kazañ w ka¿d¹ niedzielê, gdy¿ do tej pory rzadko
g³oszono kazania w koœcio³ach. Wprowadzi³ równie¿ œpiew w koœciele
zachodnim na wzór koœcio³a wschodniego i przez to w Mediolanie od¿y³
ruch œpiewaków.

Ambro¿y g³osi³ s³owo prawdy odwa¿nie i z tego powodu wystawiony by³
na sprzeciwy. Jednak nie ustêpowa³ gotowy przyp³aciæ to ¿yciem. W tym

3 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str.196

4 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str.17-20
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czasie panowa³ cesarz Theodosius, z którego to rozkazu wojska wymordowa³y
7000 mieszkañców w Tesalonikach. Ambro¿y przedstawi³ cesarzowi warunki
pokuty (upamiêtania) i nie dopuœci³ go do uczestniczenia w Wieczerzy
Pañskiej tak d³ugo, a¿ otrzyma³ przyrzeczenie, ¿e taki czyn nigdy siê ju¿ nie
powtórzy, a w przysz³oœci przed ka¿dym wydaniem wyroku œmierci przez trzy
dni bêdzie rozwa¿a³ decyzjê o tym wyroku.

Krótko przed Wielkanoc¹ w 385 roku cesarzowa Justyna postanowi³a wymóc
na Ambro¿ym, by opuœci³ koœció³ w Mediolanie i przekaza³ go Arianom (w
tym czasie Arianie zwalczali siê z Athanianami.). Podczas kazania w jednym
ze zborów powiedzia³ o tym wymogu: „Rozkazano mi oddaæ Koœció³, ja zaœ
wiem, ¿e nie mam do tego prawa.. Cesarzowej nie podoba siê to, ale przecie¿
nie ma prawa przyw³aszczyæ sobie domu prywatnego, a co dopiero Dom
Bo¿y. Cesarzowa uwa¿a, ¿e jej to wolno, a ja zaœ odpowiadam na to - nie myœl
sobie, ¿e masz prawo do tego, co jest Bo¿e. Co jest Bo¿e, to nale¿y siê Bogu, a
co cesarskie  -  cesarzowi.”

Cesarzowa nic mu nie uczyni³a, gdy¿ mia³ za sob¹ lud. W nastêpnym roku
jednak ponowi³a swoje ¿¹danie. Ambro¿y odrzek³: „Nabot nie zrzek³ siê
dziedzictwa swoich ojców, a ja mam siê zrzec dziedzictwa Chrystusowego?”
Zanim otrzyma³ rozkaz opuszczenia Mediolanu poszed³ do Koœcio³a,
a ludnoœæ pod¹¿y³a za nim.

Koœció³ zosta³ otoczony wojskiem. Zezwalano tylko na wchodzenie do
œrodka, ale nikogo nie wypuszczano na zewn¹trz budynku. Biskup
i zborownicy byli zamkniêci przez kilka dni, natomiast na zewn¹trz wydobywa³
siê tylko œpiew. Biskup prowadzi³ na przemian œpiew zboru i chóru, aby w ten
sposób dodaæ ludziom odwagi. By³o to mocnym œwiadectwem dla ¿o³nierzy,
a wierz¹cy ¿o³nierze wtórowali tym wszystkim, którzy œpiewali wewn¹trz. Ze
wzglêdu na ich wytrwa³oœæ, odwagê i wiarê, cesarzowa zmuszona by³a siê
poddaæ.

W tym zamkniêtym koœciele znajdowa³ siê tak¿e Augustyn wraz ze swoj¹
matk¹. Zachêcony odwag¹ Ambro¿ego, równie¿ zacz¹³ siê odwracaæ od
starego stylu ¿ycia. Ale kosztowa³o go to jeszcze dziewiêæ lat wewnêtrznego
zmagania, zanim sta³ siê rzeczywiœcie chrzeœcijaninem. Jeszcze i potem nie
obesz³o siê w jego ¿yciu bez walki pomiêdzy wiar¹ a niewiar¹, pomiêdzy
œwiatem a Królestwem Bo¿ym, a¿ do dnia, gdy us³ysza³ w s¹siednim ogrodzie
g³os (myœla³, ¿e to g³os dziecka): „Bierz i czytaj”. Zrozumia³, ¿e jest to Bo¿e
wo³anie, a ¿e mia³ u siebie jedn¹ z ksi¹g Nowego Testamentu - List Paw³a do
Rzymian, otworzy³ j¹, a jego oczy pad³y na s³owa z 13 rozdzia³u, wiersze 13-
14: „Postêpujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijañstwach, nie
w rozpustach i rozwi¹z³oœci, nie w swarach i zazdroœci. Ale obleczcie siê w
Pana Jezusa Chrystusa i nie czyñcie starania o cia³o, by zaspokajaæ
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po¿¹dliwoœci”. To doprowadzi³o Augustyna do decyzji: „- Chcê prowadziæ
nowe ¿ycie”. W Œwiêta Wielkanocne 387 roku zosta³ przez Ambro¿ego
ochrzczony i z ca³ego serca œpiewa³ razem ze zborem.

Ambro¿y by³ znany nie tylko jako nieustraszony g³osiciel prawdy, ale
równie¿ by³ przepe³niony duchem œpiewu, czego owocem sta³ siê „Mediolañski
Ruch Œpiewu”. Treœci¹ pieœni jego autorstwa by³a wiara, wyznanie, co mia³o
byæ niejako przeciwieñstwem nauki Arian. Du¿o pieœni przet³umaczy³ z
greckiego i ³aciñskiego, np. „Te Deum Laudamus” – „Ciebie Bo¿e, Ciê
chwalimy”. W Œpiewniku Pielgrzyma znajduje siê pieœñ: „Bo¿e wielki, pe³nyœ
chwa³” (Œ.P. 4). Nale¿y powiedzieæ, ¿e  pieœni Ambro¿ego mówi¹ o wielkoœci
Boga jako Ojca, Jego Syna Jezusa i Ducha Œwiêtego.

5.  James  M.  BLACK 
5
 (1865 - 1938)

Kiedy James M. Black szed³ pewnego dnia przez najubo¿sz¹ dzielnicê
swego rodzinnego miasta Wiliamsport, zobaczy³ na progu rozpadaj¹cego siê
domu ma³¹ ubog¹ dziewczynkê. Jej wygl¹d mówi³ sam za siebie - ubranko to
szmatki, a na nó¿kach podarte buty. Pochodzi³a ona z rodziny alkoholików.
Ich mieszkania nie mo¿na by³o nazwaæ “domem”, bo na to nie zas³ugiwa³o.
James zagadn¹³ dziewczynkê i zaprosi³ do szkó³ki niedzielnej. Roz¿arzy³y
siê têskni¹ce oczka dziecka, które cicho odpowiedzia³o: “Tak, chcia³abym
przyjœæ, ale...” Black zrozumia³ têsknotê dziecka. Nastêpnego dnia
dziewczynka otrzyma³a  paczkê z nowym ubrankiem, bucikami i czapk¹ na
g³owê. Bessi, bo tak mia³a na imiê owa dziewczynka, nastêpnej niedzieli
pojawi³a siê w szkó³ce niedzielnej i tak by³o przez wiele nastêpnych niedziel.

Pewnego razu przy sprawdzaniu obecnoœci tylko Bessi nie odpowiedzia³a
na wypowiedziane nazwisko. Jej imiê jeszcze raz zosta³o wymienione, lecz
brak by³o odpowiedzi. J. Black dowiedzia³ siê, ¿e dziewczynka jest chora
i dlatego nie mog³a przyjœæ. Z przera¿eniem pomyœla³, co bêdzie, je¿eli ta
dziewczynka ju¿ nigdy siê nie zjawi. A co je¿eli umrze? Czy bêdzie obecna
kiedy bêd¹ wywo³ywane imiona przed Bo¿ym tronem? Zauwa¿y³, ¿e
w odpowiedzi prawie niezauwa¿alnie zacz¹³ cicho mówiæ:

Kiedy wieczny dzieñ zaœwita, a czas ju¿ zakoñczy siê,
Kiedy z grobów Pan zawo³a wszystkich Sam,
Miliony musz¹ stan¹æ przed tron Boga z wszystkich ziem;
A gdy Swoich Pan zawo³a, bêdê tam. (Œ.P.  546)

5 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995,  str. 577
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6 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 556 i 562..

7 Zdjêcie pozyskane z Internetu

Kiedy te s³owa jeszcze brzmia³y, usiad³ przy pianinie i spontanicznie
odnalaz³ melodiê stosown¹ do tekstu. W krótkim czasie pieœñ nabra³a pe³nego
kszta³tu. Od tamtego wieczoru jej treœæ siê nie zmieni³a. Dziewczynka
rzeczywiœcie zmar³a, a jej choroba zainspirowa³a pieœñ, która w dalszym ci¹gu
jest œpiewana na œwiecie. Dziœ przet³umaczona jest na kilkanaœcie jêzyków
i znana prawie na ca³ym œwiecie.

  6.  Filip  BLISS 
6
 (1838-1876)

Filip Bliss jest autorem wielu pieœni, które s¹
lubiane i œpiewane na ca³ym œwiecie. Urodzi³ siê
w rodzinie purytañskiej 9 lipca 1838 roku w górskiej
okolicy w Pensylwanii. Jego rodzice byli ubodzy
i nie byli w stanie zapewniæ dostatecznego
wykszta³cenia swemu synowi. Filip od dzieciñstwa
¿ywi³ wielk¹ mi³oœæ do muzyki, a jego ucho by³o
wyczulone na ka¿dy ton s³yszany w przyrodzie. Jako
siedmioletni ch³opiec wydobywa³ sitowie, które
ros³o ko³o domu jego ojca i sporz¹dza³ prymitywny
instrument, aby na nim graæ. Kiedy mia³ dziesiêæ
lat, po raz pierwszy us³ysza³ grê na pianinie.

Raz opowiada³ interesuj¹c¹ historiê: bosy ch³opiec z gór przyszed³ do
niedu¿ej wioski z pe³nym koszem jarzyn, szed³ od domu do domu
i sprzedawa³ swój towar. Dosyæ szybko uda³o mu siê sprzedaæ wszystko
i wraca³ do swojego domu. Nagle dotar³y do jego uszu przez otwarte drzwi
tony melodii. Stan¹³ i podchodzi³ coraz bli¿ej do miejsca, z którego
wychodzi³y te dŸwiêki i nawet nie uœwiadomi³ sobie, ¿e wszed³ do pokoju,
sk¹d p³ynê³a melodia. W pokoju siedzia³a pewna pani, która œpiewa³a
i akompaniowa³a sobie na pianinie. Sta³ i rozkoszowa³ siê tym, co s³ysza³,
gdy¿ nic podobnego jeszcze w ¿yciu nie spotka³. Powoduj¹c szmer,  zosta³
wreszcie zauwa¿ony przez damê, która odwróciwszy siê z przera¿eniem
krzyknê³a: „Co ty robisz w moim domu? WyjdŸ, ty, z twoimi wielkimi bosymi
nogami!” Kiedy Bliss opowiada³ tê historiê, spojrza³ na swoje nogi i wolno
powiedzia³: „No tak, s¹ wielkie, ale da³ mi je Bóg i chcia³bym, ¿eby tu by³y
dzieci tej damy, bo móg³bym im zaœpiewaæ.”

Jego rodzice byli bardzo ubodzy i Filip Bliss do szko³y chodzi³ boso.
W³aœnie tam w szkole prze¿y³ coœ, co zdecydowa³o o jego ¿yciu. W 1850
roku nast¹pi³o w szkole przebudzenie, uczniowie byli ogarniêci
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obecnoœci¹ Bo¿¹, wyznawali swoje grzechy i przyjmowali z wiar¹ Jezusa
Chrystusa. Filip Bliss by³ jednym z tych, którzy publicznie wyznali swoj¹
wiarê. Wiedzia³ dobrze, ¿e po³owiczna decyzja nie jest ¿adn¹ decyzj¹
i nie ma wartoœci przed Bogiem. Bóg liczy siê tylko z tym, kto swoj¹ wolê
zupe³nie podporz¹dkuje woli Bo¿ej i przyjmie Jezusa Chrystusa jako
swojego Zbawcê.

Ch³opak, który urodzi³ siê w drewnianej chatce, w wieku jedenastu lat
opuœci³ dom rodzinny, by pracowaæ na fermie i w tartaku. W dwunastym roku
¿ycia powierzy³ siê Jezusowi i odt¹d zacz¹³ pobieraæ studia muzyczne. W 21
roku ¿ycia o¿eni³ siê, a rok póŸniej rozpocz¹³ zajêcia jako wêdrowny nauczyciel
muzyki. U¿ywa³ do tego celu tanich organów za 20 dolarów, które posk³adane
wozi³ jego konik Fanny. W czasie zimy udziela³ lekcji muzyki, latem kszta³ci³
siê sam jako student na Akademii Muzycznej w Geneseo (stan New York).
Dwa lata s³u¿y³ jako solista i dyrygent na spotkaniach ewangelizacyjnych
majora D. W. Whittle’a. Filip Bliss wiedzia³ jak ma³o kto z ludzi, kto i w jaki
sposób mo¿e zachwyciæ dzieci œpiewaniem. Kiedy zaintonowa³ jak¹œ pieœñ
od razu wszystkich obecnych ogarnia³ zachwyt. Nie spuszczano z niego oczu,
a ¿adna twarz nie by³a obojêtna. Ktoœ napisa³: „Parê s³ów wyjaœnienia
powiedzia³ na temat treœci, sensu œpiewanej pieœni i jej melodii. Potem œpiewa³
jedn¹ lub dwie zwrotki, parê razy powtórzy³ i wci¹ga³ s³uchaczy do œpiewania
razem z nim, co pozwoli³o, by obecnym s³owa utrwali³y siê tak, jakby tê pieœñ
znali ju¿ od d³u¿szego czasu.“

D. L. Moody namówi³ Filipa Blissa, aby zostawi³ studia i w ten sposób
móg³ s³u¿yæ w jego zgromadzeniach. Bliss z kolei nalega³ na swojego bliskiego
kolegê po fachu Jamesa Mc Granahana, aby ten podobne zadanie wykonywa³
na ewangelizacjach. J. Mc Granahan zgodzi³ siê na tê propozycjê i Filip Bliss
wyjecha³ pod koniec tygodnia do Chicago na spotkanie Fundacji Moody’go.
W drodze zgin¹³.

Chcê o Jezusie moim œpiewaæ, Wys³awiaæ wielk¹ Jego moc,
Œpiewaæ o Jego mêkach gorzkich, W których zwyciê¿y³ œmierci noc.

(Œ.P. 5)

Ta bardzo znana i chêtnie œpiewana pieœñ jest ostatnim dziedzictwem po
Filipie Bliss. Historia powstania tej pieœni nie jest znana. Kompozycja ta
zosta³a odnaleziona w pakunku 20 grudnia 1876 roku we wraku spalonego
wagonu. Autor tego utworu 38-letni Filip Bliss razem z ¿on¹ jecha³ poci¹giem
do Chicago na zaproszenie D. L. Moody’go. Niedaleko Ashtabula (Ohio)
za³ama³ siê most i poci¹g run¹³ do zamarzniêtej rzeki. Mówiono, ¿e Bliss
prze¿y³ i wydosta³ siê przez okno wagonu, lecz wróci³, by zobaczyæ, co siê
dzieje z ¿on¹. Oboje zginêli w p³on¹cym wraku.
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To wydarzenie przerwa³o dobrze zapowiadaj¹ce siê ¿ycie Blissa. Na ostatnim
zgromadzeniu w Chicago powiedzia³: „Nie wiem, czy jeszcze bêdê œpiewaæ
i dlatego chcê zaœpiewaæ nastêpuj¹c¹ pieœñ”:

 Nie wiem, co dzieñ przyniesie mi, lecz to nie trwo¿y miê,
 Gdy¿ moja dusza ufa Ci, na Ciebie spuszcza siê.
 Nie wiem, co dzieñ przyniesie mi - czy w nim nie zjawisz siê?
 Abym naprzeciw wyjœæ móg³ Ci, Ty sam przygotuj miê!      (Œ. P. 403)

Poeta i œpiewak Filip Bliss wiedzia³, ¿e znajdzie siê kiedyœ w chwale Jezusa.
Ca³¹ swoj¹ wiarê za³o¿y³ w zbawieniu, które dokona³o siê dla wszystkich
ludzi na krzy¿u Golgoty. Od  m³odoœci zna³ S³owo Bo¿e i dlatego jego pieœni
by³y przepe³nione g³êbok¹ wiar¹.

Filip Bliss lubi³ szczeroœæ w wierze. Jeden z jego przyjació³ na pewnej
ewangelizacji tak to okreœli³: „Kto prawie jest przekonany - jest prawie
zbawiony. Ale byæ prawie zbawionym oznacza byæ zupe³nie zginionym”. Bliss
by³ tym zdaniem bardzo przejêty i krótko po tym u³o¿y³ pieœñ, o której jego
kolega Sankey twierdzi³, ¿e przez ni¹ o wiele wiêcej pozyskanych zosta³o
dusz ni¿ przez jak¹kolwiek inn¹. Pieœñ nosi tytu³ „Prawie-¿e nawrócony”

Tak blisko celu, niewiele brak, a grzechu wszelki znikn¹³by znak,
Lecz serce waha siê i mówi: jeszcze nie;
Dziœ odejdŸ, póŸniej chcê zawo³aæ ciê!
Tak blisko celu, Twój czas jest tu¿! Jezus ciê wo³a, serce Mu z³ó¿!
Anieli mówi¹: PójdŸ! Chc¹ ciê za rêce wzi¹æ,
I bracia prosz¹: PójdŸ! O duszo pójdŸ! (Œ. P. 174)

Inna pieœñ powsta³a na podstawie wydarzenia z 1864 roku w czasie wojny
domowej w Ameryce Pó³nocnej. Armia walczy³a zdobywaj¹c twierdzê. Broni³o
jej ok. 1500 ¿o³nierzy, którzy zostali wezwani do kapitulacji. Dowódca waha³
siê, czy siê poddaæ, czy nie, kiedy nagle nast¹pi³ atak. Ludzie ginêli, inni
ustêpowali i w tym krytycznym momencie us³yszano sygna³ zbli¿aj¹cej siê
pomocy: „Trzymajcie twierdzê, ja przychodzê!” By³a to wiadomoœæ od genera³a
dowodz¹cego jednostk¹, która sz³a im na odsiecz. Wojska oblegaj¹ce twierdzê
musia³y ust¹piæ. Major Whittle opowiada³ t¹ historiê ze szczegó³ami na pewnej
konferencji, gdzie Bliss by³ obecny. W jego sercu zrodzi³a siê pieœñ „Bracia,
sztandar Chrystusowy”. Wieczorem napisa³ s³owa do ludowej melodii.

Bracia, sztandar Chrystusowy w nowy zwie nas bój!
Za broñ ka¿dy, a w tej zbroi w pogotowiu stój!
„Pan Bóg z nami!’ - has³em naszym;  naprzód, bo ju¿ czas!
Alleluja! Tam zwyciêstw wieniec wita nas.
Nieprzyjaciel silnym hufcem nas otoczy³ w kr¹g,
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A tu tylu naszym wypad³ orê¿ Ducha z r¹k.
Spójrz na œwiête god³o krzy¿a, has³o Zbawcy znasz;
W imiê Boga przedwiecznego ty zwyciê¿yæ masz. (Œ.P. 507)

W Œpiewniku Pielgrzyma znajduj¹ siê jeszcze inne pieœni  P.Blissa:
Niech pragn¹cy bierze ten ¿ycia dar (Œ.P. 154)
Duchowi Œwiêtemu, gdy karaæ ciê chce (Œ.P. 258)
Ju¿ bez zakonu, o b³ogie ¿ycie (Œ.P. 268)
O, ugnij mnie jak zbo¿a ³an (Œ.P. 351)
U nóg Zbawiciela pragn¹c jego s³ów (Œ.P. 361)
Jako Daniel wiernym b¹dŸ (Œ.P. 510)
Zwa¿onyœ przed Panem - za lekkoœ tu ¿y³ (Œ.P. 721)

7. Carl BOBERG 
8 
(1859-1940)

Bardzo czêsto w Zborach naszych nabo¿eñstwa
maj¹ce charakter uwielbiaj¹cy i dziêkczynny
rozpoczyna siê znan¹ pieœni¹  (Œ. P. Nr 15):

Gdy na ten œwiat spogl¹dam wielki Bo¿e,
Coœ stworzy³ go wszechmocnym S³owem
Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzê,
Którymi Ty  wci¹¿ opiekujesz siê,
Me serce w uwielbieniu œpiewa Ci:
Jak wielkimœ Ty, jak wielkimœ Ty!,

Jest to pieœñ pe³na  uwielbienia, które wydobywa siê z serca wierz¹cego
cz³owieka, uwielbienia wielkiego Boga - Stwórcy i Odkupiciela.

O tym wspania³ym hymnie tak siê kiedyœ wyrazi³ Dr William F. Graham:
„Oto jedyny powód, dla którego lubiê pieœñ „Jak wielkimœ Ty!”, poniewa¿
jest ona hymnem uwielbienia, który wzrok chrzeœcijanina kieruje ku Bogu,
a nie ku samemu sobie, jak to czyni wiele innych pieœni. I dlatego
w odniesieniu do tej pieœni czyniê wyj¹tek i zachêcam Cliffa (Cliff Bar-
rows -  dyrygent chóru, który œpiewa w czasie kampanii ewangelizacyjnych
Billy Grahama- przyp. E. Cz.), aby z niej korzysta³ tak czêsto, jak tylko
mo¿na”.

8 Crzeœcijanin. Warszawa, 1962 nr 11-12, z tamt¹d te¿ zdjêcie
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Autorem tej pieœni jest  Carl Boberg, Szwed, który urodzi³ siê 16 sierpnia 1859 r.
w Moensteras. Jego ojciec by³ z zawodu cieœl¹ i pracowa³ w miejscowej stoczni okrêtowej.

Carl nawróci³ siê, gdy mia³ 19 lat. A by³o to tak: pewnej niedzieli, gdy
szed³ na nabo¿eñstwo do Zboru, spotka³ kilku swych starszych kolegów,
którzy zaczêli go namawiaæ, aby poszed³ z nimi na zabawê. Tej niedzieli mia³
przemawiaæ w Zborze kaznodzieja, którego kazanie poprzedniego razu
wywar³o na Carlu wielkie wra¿enie. W duszy m³odego cz³owieka rozpoczê³a
siê walka. W rezultacie jednak poszed³ do Zboru. S³owa kaznodziei o grzechu
i ³asce trafi³y do serca Boberga. Gdy po nabo¿eñstwie wraca³ do domu, na
przydro¿nej ³¹ce pad³ na kolana i w poczuciu wielkiego grzechu wyzna³
przed Bogiem, ¿e jest „grzesznikiem bez miary”. Przez dwa tygodnie szuka³
pojednania z Bogiem – przebaczenia  grzechów, modl¹c siê dniem i noc¹.
W koñcu S³owo Pisma Œwiêtego przynios³o mu upragniony pokój i radoœæ.

 W nastêpstwie tego wydarzenia wst¹pi³ do Szko³y Biblijnej  w Kristineham
i jeszcze przed  ukoñczeniem 22 lat zosta³ kaznodziej¹ w swoim rodzinnym
mieœcie. W pocz¹tkach pracy prze¿y³ wiele niepowodzeñ, jednak póŸniej
zosta³ nie tylko znanym kaznodziej¹, lecz tak¿e pisarzem i poet¹.

W latach 1890-1916 by³ wydawc¹ i redaktorem chrzeœcijañskiego tygodnika
„Sannigsvittnet” (Œwiadectwo Prawdy). W latach 1911-1924 by³ powo³any
z Moensteras do Izby Wy¿szej szwedzkiego parlamentu. Odszed³ z tej ziemi
do Pana w 1940 roku.

Wiersz „O store Gud” (O Bo¿e wielki), który znany jest obecnie jako pieœñ: „Jak
wielkimœ Ty!”, napisa³ latem 1885 roku, maj¹c 26 lat. Opublikowa³ go najpierw w
miejscowym  piœmie: „Moensteras Tigninges” pod dat¹ 13 marca 1886 r.

Oto na koniec historia tego wiersza. Pewnego letniego dnia Boberg wraca³
z s¹siedniej wioski, odleg³ej o dwie mile od Moensteras.  W drodze zaskoczy³a
go burza, trwaj¹ca oko³o dwóch godzin. A gdy ju¿ burza ucich³a, na niebie
pojawi³a siê ró¿nobarwna têcza.  Carl  wróci³ do domu, otworzy³ wychodz¹ce
na zatokê okno. Jak zwierciad³o rozpoœciera³  siê przed nim b³êkit morza.
A z oddali dochodzi³ œpiew ptaków. Z powodu jakiegoœ pogrzebu w mieœcie,
dzwony w pobliskim koœciele rozbrzmiewa³y do póŸnego wieczora. Piêkno
natury i podnios³a atmosfera chwili obudzi³y w Bobergu duszê poety i wtedy
powsta³ utwór opiewaj¹cy wielkoœæ majestatu Boga – „O store Gud”.

16 kwietnia 1891 r. ukaza³y siê w druku nuty do poematu Boberga,
kompozycji i uk³adu na fortepian i gitarê, dokonanego przez Ad. Egrena,
Niestety w roku 1821 pierwotna  melodia zosta³a zast¹piona inn¹ i to sta³o siê
przyczyn¹, ¿e powodzenie  pieœni trwa³o krótko.

Od¿y³a ona i rozesz³a siê po œwiecie dopiero za poœrednictwem przek³adu
rosyjskiego, którego dokona³ Jan Prochanow, korzystaj¹c prawdopodobnie
z tekstu niemieckiego, który ukaza³ siê drukiem w 1907 r. w Estonii. Jan
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Prochanow zsynchronizowa³ tekst z pierwotn¹ melodi¹ Ad. Egrena
i dokonawszy przek³adu, zamieœci³ w jednym z wydanych przez siebie zbiorów
pieœni („Kinwa³y”, 1922 r.) Pieœñ ta zosta³a przet³umaczona te¿ na wiele innych
jêzyków. Znany obecnie i rozpowszechniony w œwiecie anglosaskim przek³ad
angielski, wyszed³ spod pióra Stuarta K. Hine’a, który by³ misjonarzem na
Wo³yniu i w Ma³opolsce wschodniej w okresie miêdzywojennym. Trudno
niestety ustaliæ, kto jest autorem  przek³adu polskiego.

Pieœñ „Jak wielkimœ Ty!” uzyska³a poczesne miejsce w ¿yciu ludu Bo¿ego
i wzbogaci³a wybitnie dorobek pieœniarstwa religijnego.

Pieœñ towarzyszy ¿yciu duchowemu cz³owieka ju¿ od zarania dziejów.
Biblia stwierdza, ¿e ka¿demu wydarzeniu w dziejach zbawienia, towarzyszy³a
pieœñ. Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa i uczniów zakoñczy³a siê pieœni¹—
„… a zaœpiewawszy pieœñ poszli na Górê Oliwn¹”.

Równie¿ Objawienie œw. Jana (15,2-4) pokazuje tych, którzy zwyciê¿yli
grzech, stoj¹cych nad „morzem szklanym”, z cytrami w rêkach i œpiewaj¹cych
pieœñ Moj¿esza i pieœñ Baranka.

Pieœñ chwa³y bêdzie w Niebie przywilejem odkupionych. Tê wielk¹ prawdê
zawiera ostatnia zwrotka pieœni Carla Boberga:

Gdy, Panie mój, odwo³asz mnie ze œwiata,
Gdy olœni mnie Twej chwa³y wiecznej blask,
Gdy dana bêdzie mi czystoœci szata
I Ciebie ujrzê, Jezu, Królu ³ask.
Me serce wtedy hymn zaœpiewa Ci:
Jak wielkimœ Ty!

                                                             Oprac. Edward Czajko

8.  Karol   Henryk   von   BOGATZKY 
9
(169O - 1774)

ZbudŸ, Panie, ducha ojców wiary,
Syjonu stró¿ów, którzy dzier¿¹c stra¿,
Tak w nocy, jak te¿ w dzienne skwary
stawali wrogom œmia³o twarz¹ w twarz!
Daj, by ich g³os po krañce ziemi bieg³,
by ca³y œwiat u stóp Twych kornie leg³! (Œ.P. 506)

Ta pieœñ chóralna to pierwsza misyjna pieœñ koœcio³a ewangelickiego
autorstwa Karola Henryka von Bogatzky’ego. Autor wywodzi³ siê
z wêgierskiej arystokracji, by³ synem oficera czynnej s³u¿by wojskowej we

9 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995 str. 194
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Wroc³awiu. Podczas s³u¿by czyta³ „Skarb duszy“ Scrivena (autor pieœni:
„Przyjacielem naszym Jezus” - uwaga t³um.) na temat radoœci w Duchu Œwiêtym
i by³ t¹ radoœci¹ zachwycony. Zamiast pójœæ do szko³y oficerskiej, po¿egna³
siê z wojskiem. Poszed³ na studia prawa, póŸniej zaœ do Halle - na teologiê.
Bliska znajomoœæ z Augustynem Hermanem Francke (za³o¿ycielem Domu
Sierot) zachêca³a go do szukania spo³ecznoœci z Bogiem i równie¿
przygotowywania siê do przysz³ej s³u¿by.

Na Œl¹sku, w Saksonii i Czechach prowadzi³ nabo¿eñstwa jako wêdrowny
kaznodzieja g³osz¹c naukê o odnowionym ¿yciu. W 1746 roku Francke przyj¹³
go wraz z ca³¹ rodzin¹ do Domu Sierot jako goœcia. Bogatzky gorliwie siê
modli³ o mo¿liwoœæ pracy misyjnej. Warto zauwa¿yæ, ¿e podana na pocz¹tku
pieœñ sta³a siê modlitw¹, któr¹ Bóg wys³ucha³, kiedy m³odzi ludzie zostali
powo³ani do „zamorskich” misji.

9.  Horatius   BONAR 
10

(1808 –1889)

Horatius Bonar wœród szkockich poetów nazywany
by³ „ksiêciem”. Jako m³ody ch³opak zadeklarowa³
swoje ¿ycie dla Jezusa, do s³u¿by Pañskiej. Kiedy
sta³ siê asystentem misyjnym, zosta³ mu powierzony
Zbór w Leith - w Szkocji (3 tys. cz³onków), w trudnej
dzielnicy miasta. Dzieci, które tam przychodzi³y,
pochodzi³y w wiêkszoœci z rozbitych rodzin, tote¿
czêsto mia³ Bonar trudnoœci w ukierunkowaniu ich
oraz  zachêcaniu do œpiewania np. psalmów. Horatius
Bonar wiedzia³ jednak jak im pomóc. Przypatrzy³
siê ich codziennemu ¿yciu i te melodie, których

u¿ywa³y w swoich zabawach i zajêciach, zastosowa³ do niedzielnej szkó³ki.
Dobiera³ odpowiednie s³owa i zapisywa³ je w zeszytach, co bardzo spodoba³o
siê jego podopiecznym. W ten sposób powstawa³y poszczególne pieœni,
z których utworzono zbiór ok. 600 utworów.

W roku 1837 zosta³ ordynowanym pastorem w koœciele w Keslo. By³ nie tylko
poet¹, lecz i kompozytorem, a równoczeœnie obdarzonym ³ask¹ kaznodziej¹.
Wypowiedzi jego przyjació³ okreœlaj¹ go jako niestrudzonego cz³owieka, który
pisa³, wyg³asza³ kazania, modli³ siê i do tego stale odwiedza³ braci.

Przez ca³e ¿ycie H. Bonar by³ zajêty spraw¹ drugiego Przyjœcia Pañskiego.
Œpiewnik Pielgrzyma nie obejmuje niestety pieœni jego autorstwa o wy¿ej
wymienionej tematyce.  Zawiera jednak inne, z których jedna brzmi:

11

10 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995 str. 521

11 Zdjêcie pozyskane z Internetu
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Krzy¿ Pañski mocno trwa, Alleluja, alleluja!
W nim jest nadzieja ma, Alleluja, alleluja!
Podnosi piek³o broñ, a œwiat z³oœliw¹ d³oñ -
Nie zniszczy krzy¿a nikt, Alleluja, s³awcie krzy¿!  (Œ.P. 108)

10.  Margarete   von   BRASCH 
12

 (? - 1932)

Margarete von Brasch by³a Niemk¹ pochodz¹c¹ z krajów Nadba³tyckich
(Estonia), gdzie posiada³a 5 maj¹tków ziemskich. Po przewrocie – rewolucji
w 1917 roku - zosta³a pozbawiona ca³ego stanu posiadania i pozostawiona
z ma³¹ podrêczn¹ walizk¹. Od tego momentu zaczê³a g³osiæ po ca³ej Europie
z wielkim b³ogos³awieñstwem poselstwo o ca³kowitym odkupieniu „Völlige
Erlösung in Christus”(Pe³ne zbawienie w Chrystusie).

Pan powo³a³ j¹ do swojej wspania³oœci 19 paŸdziernika 1932 roku. Bardzo
niedostrzegalnie, z otwart¹ Bibli¹ na kolanach, zakoñczy³a swój doczesny
¿ywot. Le¿a³a w trumnie jak zwyciê¿czyni, z uœmiechem na wargach
i z obliczem przypieczêtowanym Bo¿ym majestatem.

Pan po dzieñ dzisiejszy u¿ywa jej poselstwa i wielu jej zwyciêskich pieœni,
które da³ jej po to, by Bo¿ym dzieciom postawiæ przed oczy darowane
dziedzictwo pe³nego odkupienia w Chrystusie, aby wiar¹ mog³y wzi¹æ je
w posiadanie. Opr. na podstawie ksi¹¿ki: „Völlige Erlösung in Christus” (Pe³ne
zbawienie w Chrystusie), która zosta³a w ostatnich latach dwukrotnie wydana
na podstawie zezwolenia wydanego przez jej wnuka Hansa Wernera von
Bülow.

           Œpiewnik Pielgrzyma zawiera wiele pieœni jej autorstwa:

Barankowi chwa³ê, czeœæ (Œ.P. 2)
Z ¿¹doœci¹ czeka³em na Pana w z³y los (Œ.P. 25)
Znasz ty ju¿ ten kraj, który w s³oñcu lœni (Œ.P. 88)
O Panie, pragnie dusza ma dla Ciebie œwiêcie ¿yæ (Œ.P. 270)
Oblicza Twego pragn¹c, podnoszê oko me (Œ.P. 273)
Ucz chodziæ miê z Bogiem, jak Enoch tu raz (Œ.P. 289)
Ja idê t¹ drog¹, co wiedzie do chwa³ (Œ.P. 298)
O, wielki Mocarzu, Wybawco Ty mój (Œ.P. 458)
Pielgrzymem jestem do niebios stron (Œ.P. 459)
O, wstañ ju¿! Twa sennoœæ niech zniknie (Œ.P. 525)

12 Historia Duchowego Przebudzenia na Œl¹sku Cieszyñskim, od Andrzeja Wise³ki, Wola Piotrowa
1984-1986,str. 135-136
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11.  Tobias   CLAUSNITZER 
13

 (1618 - 1684)

Na polecenie szwedzkiego genera³a Wrangela kapelan polowy Tobias
Clausnizer,  z pochodzenia Szwed, prowadzi³ polowe nabo¿eñstwo
noworoczne (1649 r.) w Thum  (Saksonia). Kazanie wyg³oszone przez niego
by³o ku uczczeniu westfalskiego pokoju. Od niego pochodzi ta pieœñ:

Jezu drogi, myœmy siê s³uchaæ s³ów Twych tu zebrali;,
Nak³oñ serca, byœmy Ciê godnie teraz uwielbiali.
Wolni od powszedniej troski niech s³yszymy g³os Twój Boski.  (Œ.P. 603)

Natchnienie do tej pieœni zaczerpn¹³ z Dziejów Apostolskich 10,33, ze
s³ów wypowiedzianych przez Korneliusza. Do tej pieœni do³¹czy³ notatkê:
„Œpiewaæ przed nabo¿eñstwem”.

By³ cz³owiekiem czu³ym na S³owo Bo¿e i otwartym na pracê w Królestwie
Bo¿ym, dlatego te¿ przyj¹³ pracê duszpastersk¹ w Weiden. Nie by³o to ³atwe.
Na podstawie umowy pokojowej koœcio³owi ewangelickiemu przyznane by³y
budynki koœcielne. Umowa ta by³a jednak stale negowana przez katolików
i w roku 1652 dosz³o do porozumienia, na podstawie którego po³owê
wszystkich koœcio³ów, plebanii i szkó³ przekazano katolikom.

Tobias Clausnitzer pisa³ te¿ buduj¹ce utwory, jak na przyk³ad: „Kwiat
wielkiej nocy”, „Smutny obraz ludzkiej natury obserwuj¹cy cierpienie i œmieræ
krzy¿owanego Pana Jezusa”.

12.  William  COWPER 
14

  (1731 – 1800)

William Cowper od dzieciñstwa by³ schorowany i
mia³ sk³onnoœci do bycia melancholikiem.
W wieku szeœciu lat straci³ matkê, z któr¹ by³ bardzo
zwi¹zany. Wydarzenie to mocno wp³ynê³o na jego
lata m³odzieñcze oraz czas studiów. Kiedy mia³ 32
lata, musia³ przez d³u¿szy czas przebywaæ
w instytucie dla umys³owo chorych. Wierz¹cy lekarz,
który pracowa³ w tym instytucie w St. Albans (USA),
troszczy³ siê w szczególny sposób o Williama podczas
jego oœmiomiesiêcznego pobytu.

Pewnego dnia W. Cowper zobaczy³ otwart¹
Bibliê le¿¹c¹ na ³awce w ogrodzie. Wzi¹³ j¹ i zacz¹³

czytaæ od 11 rozdzia³u Ewangelii Jana. Wiadomoœæ o wskrzeszeniu £azarza

15

13 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995  st r. 161

14 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage 1995  str. 515
15 Zdjêcie pozyskane z Internetu
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trafi³a do jego zaæmionego umys³u jak promieñ œwiat³a. Nieco póŸniej czyta³
fragment z listu do Rzymian 3,25, który mocno do niego przemówi³: „Którego
Bóg ustanowi³ jako ofiarê przeb³agaln¹ przez krew jego, skuteczn¹ przez
wiarê”... Wówczas jakby ³uski spad³y z jego oczu. Przy czytaniu Biblii
zobaczy³, ¿e Jezus Chrystus jest wielkim lekarzem, co sam stwierdzi³:
„Pozna³em, ¿e pojednanie wykonane przez Jezusa Chrystusa dostatecznie
dla mnie wystarczy i odpuszczenie moich grzechów jest zapieczêtowane przez
Jego krew.”

Uzdrowienie Cowpera nast¹pi³o tak szybko, ¿e sam lekarz - dr Cotton -
by³ zaskoczony. Ten zrezygnowany i nieszczêœliwy cz³owiek znalaz³
nadziejê i pokój w Jezusie. Krótko po tym wydarzeniu zosta³ zwolniony
z instytutu. ¯y³ samotnie przez pewien czas u hrabiego Buckinghama,
a potem jako pomocnik pastora Newtona. Z polecenia pastora odwiedza³
chorych, prowadzi³ nabo¿eñstwa modlitewne i pomaga³ przy innych
zadaniach w zborze. By³ zapalonym pisarzem listów, które by³y pe³ne
dobroci i humoru. Jego utwory by³y obrazowe, pe³ne prostoty, mocy
i g³êbi odczucia, co czyni³o go klasykiem angielskiej mowy. Razem
z pastorem Newtonem by³ wspó³wydawc¹  „Olney - Hymms”, z czego 67
utworów sam napisa³.

Co pewien czas by³ doœwiadczany ró¿nymi próbami, ale w jego pieœniach
mo¿na by³o odczuæ moc pochodz¹c¹ z jego wiary.

Jest Ÿród³o, sk¹d na grzeszny œwiat p³ynê³a œwiêta krew,
By zetrzeæ grzechu ka¿dy œlad, przejednaæ Bo¿y gniew.
I dla mnie p³ynie krwi tej zdrój i mnie uzdrawia on,
Bo za mnie tak¿e Zbawca mój mêczeñski poniós³ zgon. (Œ.P. 225)

S³owa te odnosz¹ siê do miejsca z Biblii w Zach. 13,1: W owym dniu dom
Dawida i mieszkañcy Jeruzalemu bêd¹ mieli Ÿród³o otwarte dla oczyszczenia
z grzechu i nieczystoœci.

  13.  Frances   CROSBY 
16

 (1823 – 1915)

Kiedy nastêpnym razem zaœpiewamy znan¹ pieœñ: „O, mów mi, mów
o Jezusie, s³uchaæ tej wieœci bym chcia³” (Œ.P. 113), zerknijmy na inicja³y
znajduj¹ce siê u do³u strony. Z pewnoœci¹ znajdziemy tam i w wielu innych
pieœniach tego œpiewnika, nazwisko Fanny Crosby, autorki wielu
porywaj¹cych tekstów. Napisa³a ich ona w sumie ponad 8500. Wszystkie te
pieœni s¹ œwiadectwem jej mi³oœci do Jezusa Chrystusa.

16 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995 str. 289,377,546,549, Chrzeœcijanin, Warszawa 2000/1-2
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Oto niezwyk³a historia jej ¿ycia. Urodzi³a siê
w Stanach Zjednoczonych i jej rodzice bardzo cieszyli
siê, ¿e Bóg da³ im córeczkê. Ma³a Fanny, maj¹c zaledwie
szeœæ tygodni, nabawi³a siê przeziêbienia, wskutek
którego powoli zaczê³a traciæ wzrok. Lekarz rodzinny
by³ w tym czasie akurat d³u¿ej gdzieœ poza miastem,
wiêc rodzice zdecydowali siê wezwaæ do swej córki
kogoœ, kto nie mia³ w³aœciwych kwalifikacji, a w wyniku
niew³aœciwej diagnozy i zastosowania z³ego leku
malutka Fanny utraci³a ca³kowicie zdolnoœæ widzenia.
Niefortunny „lekarz” uciek³ w panice z miasta.

Jednak Fanny nigdy z tego powodu nie nosi³a w swoim sercu goryczy. By³a
od niej wolna przez ca³e swe ¿ycie (a ¿y³a a¿ 92 lata). Pomimo swego kalectwa
stara³a siê ¿yæ jak inne dzieci, a by³o to mo¿liwe dziêki trosce wierz¹cych
rodziców. Wraz z wieloma innymi dzieæmi jeŸdzi³a konno, wspina³a siê na
drzewa i uczestniczy³a w ró¿nych zabawach.

Szczególny wp³yw na jej ¿ycie mia³a jej babcia. By³a to osoba o wielkiej
cierpliwoœci. Zabiera³a Fanny na spacery i opowiada³a jej o szczegó³ach
otaczaj¹cego ich bogactwa natury. Wiele jej czyta³a, zapoznaj¹c w ten sposób
z literatur¹ i poezj¹. A co najwa¿niejsze - czyta³a jej te¿ Pismo Œwiête. Fanny
by³a swego rodzaju fenomenem, nic wiêc dziwnego, ¿e w wieku 10 lat zna³a
na pamiêæ wiêkszoœæ ksi¹g Nowego Testamentu oraz piêæ ksi¹g Starego.
Bardzo martwi³o j¹ to, ¿e nie mog³a siê uczyæ w zwyk³ej szkole wraz z innymi
dzieæmi. W tych czasach nie by³o to mo¿liwe. Wraz z babci¹ Fanny postanowi³a
jednak modliæ siê w tej sprawie do Boga. B³aga³a: „Panie Bo¿e, spraw, bym
mog³a siê uczyæ w szkole tak jak inne dzieci”. I nie trwa³o to zbyt d³ugo, gdy
matka oznajmi³a jej ekscytuj¹c¹ nowinê, ¿e mo¿e siê uczyæ w Instytucie dla
Niewidomych w Nowym Jorku. Ju¿ podczas pierwszego roku nauki okaza³a
siê byæ najlepsz¹ uczennic¹ i po œwietnym ukoñczeniu edukacji zosta³a w tej
samej szkole nauczycielk¹.

W miarê jak dorasta³a, jej pasj¹ stawa³a siê poezja. Kiedy mia³a 20 lat, by³a
ju¿ uznan¹ deklamatork¹ swoich wierszy, których chêtnie s³uchano podczas
ró¿nego rodzaju oficjalnych uroczystoœci. By³a w tym czasie osob¹ bardzo
popularn¹, znan¹ w ca³ym mieœcie. Jednak¿e ci¹gle odczuwa³a w swoim ¿yciu
jak¹œ pustkê i dopiero wydarzenie roku 1849 sprawi³o, ¿e zrozumia³a, czego
naprawdê potrzebuje. W tym czasie nawiedzi³a miasto epidemia cholery, która
dotknê³a równie¿ uczniów w Instytucie. Po³owa z nich zmar³a. Œmieræ tych
uczniów, a równie¿ to, ¿e jeden z nich zmar³ na jej rêkach, sprawi³o, ¿e Fanny
dozna³a wielkiego szoku. Prze¿y³a tê epidemiê, ale dopiero w zwi¹zku z ni¹
zrozumia³a, ¿e przecie¿ nie by³a gotowa na œmieræ. 20 listopada 1850 roku

17 Zdjêcie pozyskane z Internetu
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uklêk³a wiêc i odda³a swoje serce Bogu. I tak wreszcie Bóg jej babci sta³ siê
rzeczywistoœci¹ równie¿ dla niej samej.

Ca³a jej poezja natychmiast zmieni³a siê w pieœni chwa³y dla Boga. Z chwil¹
spotkania w roku 1854 chrzeœcijañskiego muzyka - Williama Bradbury’ego
dzie³o tworzenia pieœni sta³o siê ju¿ tylko kwesti¹ czasu. Choæ Fanny Crosby
wspó³dzia³a³a te¿ z paroma innymi kompozytorami, praca z Williamem okaza³a
siê najefektywniejsza. Zanim s³owa konkretnej pieœni zosta³y przelane na
papier, Fanny mia³a ju¿ gdzieœ w swym wnêtrzu ca³e tuziny u³o¿onych
wczeœniej linijek. Kiedyœ wyzna³a: „Najpierw wo³am do Boga i proszê Go,
aby On jedynie by³ moj¹ inspiracj¹ i ci¹gle piszê jak¹œ pieœñ”. .

Mia³a wielu przyjació³, wiêc nie dokucza³a jej samotnoœæ. Jednak Bóg
sprawi³, ¿e w roku 1858 spotka³a niewidomego muzyka Alexandra Vana
Alstyne’a. Wysz³a za niego za m¹¿ i razem prze¿yli szczêœliwie 44 lata. Mieli
jedno dziecko, które zmar³o jednak w wieku niemowlêcym. Wtedy to Fanny
napisa³a znan¹ pieœñ: „W objeciu Jezusowym bezpiecznie czujê siê”... (S.P.
423). Fanny nawet w podesz³ym wieku nie narzeka³a na brak zajêæ, poniewa¿
oprócz poezji, zajmowa³a siê równie¿ prac¹ wœród ubogich - ich los nigdy nie
by³ jej obojêtny. Œwiadczy³a im i zachêca³a do poznania Boga.

Zerknijmy teraz na s³owa jednej z jej pieœni (oczywiœcie w przek³adzie):
Raz skoñczy siê dŸwiêk zwyk³ych pieñ i struny pêkn¹, przyjdzie noc;
Lecz b³ogo mi - za krótki dzieñ  mnie wzbudzi Króla wieczna moc.
Raz schyli siê me cia³o w proch - ja nie wiem gdzie, i nie wiem dnia,

Lecz pewnym jest, ¿e Jezus- Bóg dla mnie tam w górze miejsce ma.
Raz i mnie Pan otworzy drzwi, -  tej chwili cicho czekaæ chcê;
Ma lampa p³onie, radoœæ lœni, ¿e dusza z nim po³¹czy siê!
Tam zabrzmi psalm: spe³ni³o siê! Jedynie ³aska zbawia miê!

(Œ.P. 655)

Zmar³a pe³na pokoju w swoim domu w Bridgeport 12 lutego 1915 roku.
T³umy ludzi na jej pogrzebie ujawni³y jak wielki wp³yw mia³o jej ¿ycie na
innych. Jedna z ostatnich jej pieœni wyra¿a prawdziw¹ têsknotê:  „ I zobaczê
Go twarz¹ w twarz i powiem zbawiona ³ask¹ Pana...”

Pomyœlmy o tej wielkiej kobiecie, kiedy nastêpnym razem
zaœpiewamy pieœñ nr 113:  „O, mów mi, mów o Jezusie...; i: ...„z³o¿ywszy
z siebie wielki ciê¿ar i grzech, który nas usidla, pobiegnijmy wytrwale
w wyœcigu, który jest przed nami, patrz¹c na Jezusa”... (Hbr 12,1).

W Œpiewniku Pielgrzyma s¹ nastêpuj¹ce pieœni jej autorstwa:
O, mów mi, mów o Jezusie (Œ.P. 113)
Przecudna wieœæ w œwiat ca³y p³ynie  (Œ.P. 172)
Nie omijaj miê, o Zbawco (Œ.P. 206)
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Jestem, Panie, Twój! (Œ.P. 267)
Jak b³ogo wiedzieæ: Jezus jest mój! (Œ.P. 299)
W objêciu Jezusowym (Œ.P. 423)
Mój Pasterzu i mój Wodzu (Œ.P. 449)
Swe dzie³o wskrzeœ (refr. Œ.P. 492)
W s³u¿bê Sw¹ wo³a Pan (Œ.P. 503)
Raz skoñczy siê dŸwiêk (Œ.P. 655)
ChodŸ¿e do Ÿród³a ¿ywota (Œ.P. 703).

14.  Wiliam  Orcutt  CUSHING 
18

(1823 - 1902)

„Panie, daj mi coœ dla Ciebie zrobiæ!” W ten
sposób modli³ siê pewien stary metodystyczny
kaznodzieja, który straci³ zupe³nie swój g³os. By³
nim William Orcutt Cushing, który chocia¿ nie
móg³ wyg³aszaæ kazañ, to jego serce p³onê³o dla
koœcio³a, a szczególnie dla dzieci.

Kiedy pewnego dnia zajmowa³ siê tekstem
z ksiêgi Malachiasza 3,17: (...) Bêd¹ moj¹
w³asnoœci¹ - mówi Pan Zastêpów - w dniu, który
Ja przygotujê i oszczêdzê ich, jak ktoœ oszczêdza
swojego syna, który mu s³u¿y... -  wtedy napisa³
Cushing s³owa znanej pieœni: „Gdy Zbawiciel, gdy

Zbawiciel przyjdzie jako Król”.
Ponad 300 pieœni wysz³o spod jego pióra. Bóg wys³ucha³ jego modlitwy:

choæ nie móg³ ustami przekazywaæ s³owa, to jednak dla tysiêcy dusz na ca³ym
œwiecie poprzez pieœni by³ b³ogos³awionym kaznodziej¹.

„Gdy Zbawiciel, gdy Zbawiciel przyjdzie jako Król”. (Œ.P. 624).

15.  Georg   DUFFIELD    jun. 
20

(1818 –1888)

O, wstañ, o, wstañ dla Pana, kto niesiesz Pañski krzy¿;
W radosnej podnieœ wierze ty Jego sztandar wzwy¿,
A¿ ka¿dy wróg polegnie, a Królem bêdzie Pan!
Swych wiernych On powiedzie w zwyciêstwa b³ogi stan.

(Œ.P. 529)

19

18 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995 str. 520

19 Zdjêcie pozyskane z Internetu
20 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage

1995  str. 542
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Ten hymn napisa³ Georg Duffield z USA, pastor koœcio³a prezbiterialnego,
dla upamiêtnienia tragicznej œmierci m³odego pastora koœcio³a episkopalnego
w Filadelfii, Dudley’a Tynga.

By³o to w 1854 roku. Dudley Tyng, 29-letni pastor koœcio³a episkopalnego
w Filadelfii, by³ b³ogos³awieñstwem dla wielu s³ug Bo¿ych. Jego dziadek by³
biskupem, ojciec szanowanym pastorem w zborze Œw. Jerzego w Nowym Jorku,
a wczeœniej w Filadelfii. Dudley by³ bardzo dobrze przygotowany do s³u¿by
kaznodziejskiej. Zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ ukoñczy³ Uniwersytet
w Pensylwanii i Seminarium w Aleksandrii (Virginia). Dudley Tyng wierzy³
mocno, ¿e wszyscy ludzie s¹ grzesznikami i potrzebuj¹ upamiêtania
i nawrócenia, je¿eli maj¹ byæ przyjêci przez Boga. By³ równie¿ mocno
przekonany i to g³osi³ z ambony, ¿e niewolnictwo jest niemoralne
i niechrzeœcijañskie.

Pod koniec drugiego roku s³u¿by Tyng mocno
ostrzega³ przed grzechem kultywowania dobrobytu
przez cz³onków zboru. Niektórym nie podoba³o
siê to i domagali siê jego ust¹pienia. Wsparty przez
m³odszych cz³onków zboru wyst¹pi³ z koœcio³a
episkopalnego i utworzy³ „Koœció³ Zwi¹zkowy”
(Church of the Covenant). Na nabo¿eñstwa zbierali
siê w ma³ej sali. Rodzina wyprowadzi³a siê
z Filadelfii.

M³ody Dudley oprócz wype³niania obowi¹zków
w nowym koœciele zajmowa³ siê te¿ w godzinach
popo³udniowych prowadzeniem odczytów

w organizacji misyjnej w Filadelfii. Odczytami tymi zainteresowanych by³o
wiele osób i tysi¹ce nawraca³y siê do Chrystusa. We wtorek 30 marca 1858
roku odby³o siê szczególne spotkanie w hali Jayna, na którym by³o obecnych
oko³o 5 tysiêcy osób. Tyng mia³ wówczas kazanie na temat 2 Moj¿. 10,11:
„Nie tak, idŸcie wy, mê¿czyŸni i s³u¿cie Panu”... Wszyscy byli mocno poruszeni
przekazywanym s³owem. Sam Tyng przeprasza³ s³uchaczy, je¿eli kiedykolwiek
kogoœ obrazi³ i doda³: „Muszê dalej przekazywaæ zlecenie mojego Mistrza
i wola³bym, aby moja prawa rêka mia³a byæ amputowana u samej nasady, ni¿
mia³bym zaniedbaæ mój obowi¹zek g³oszenia Dobrej Nowiny.” Ponad tysi¹c
osób wyzna³o Jezusa swoim Panem!

Jego s³owa by³y w pewnym sensie proroctwem. W nastêpnym tygodniu,
kiedy by³ w domu na farmie, przerwa³ na chwilê swoje studium i poszed³ do
stodo³y, gdzie koñ napêdza³ m³ockarniê. W momencie, kiedy chcia³ pog³askaæ
konia, jego ubranie zosta³o wci¹gniête w zêbat¹ przek³adniê i jego rêka zosta³a
skaleczona. Parê dni póŸniej jego rêkê amputowano.
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Przez ten wypadek Tyng prze¿y³ ciê¿ki szok, z którego siê ju¿ nie otrz¹sn¹³.
Z póŸniejszych informacji o umieraj¹cym Tyngu wynika, ¿e Duch, w którym
g³osi³ kazania, nie opuœci³ go w czasie cierpieñ i Tyng móg³ powiedzieæ:
„Jest dobrze, jest bardzo dobrze, wola Bo¿a siê wype³nia.” Kaznodzieja
wzywa³ te¿ opiekuj¹cego siê nim lekarza, aby sta³ siê uczniem Jezusa, a ¿onê
i synów zachêca³ do s³u¿enia Jezusowi. Swojego ojca, dr Stefana Tynga, wzi¹³
za rêkê i powiedzia³: „Wstawiajcie siê dla Jezusa, ojcze wstawiaj siê dla
Jezusa i opowiadaj moim braciom pastorom, gdziekolwiek ich spotkasz, aby
siê wstawiali dla Jezusa!” I tak zmar³.

W nastêpn¹ niedzielê przyjaciel Tynga - Georg Duffield w koœciele
prezbiterialnym mia³ kazanie na temat Efezjan 6.14: „Stójcie tedy, opasawszy
biodra swoje prawd¹”, a po zakoñczonym kazaniu odczyta³ s³owa pieœni
cytowanej na wstêpie, które napisane zosta³y  po pogrzebie Tynga.

 16.  Charlotte   ELLIOT 
22

(1789-1871)

W jednym z koœcio³ów w Genewie kaznodzieja Malau zapyta³ pewn¹ damê,
czy jest uczennic¹ Jezusa. Oburzona pytaniem pani odpowiedzia³a, ¿e wcale
nie ma ochoty rozmawiaæ na ten temat. Kaznodzieja delikatnie odpowiedzia³:
„Nie wymuszam od pani tej rozmowy. Czy mogê siê modliæ, by odda³a pani
swoje serce Jezusowi i sta³a siê Jego s³u¿ebnic¹”? Po 14 latach znów nast¹pi³o
spotkanie tej damy z Malau’em. Tym razem to ona sama zapyta³a, jak ma
przyj¹æ Zbawiciela. „PrzyjdŸ do Niego taka, jaka jesteœ” - pad³a odpowiedŸ.

Uœmiechnê³a siê.
Niewiast¹, o której mowa, by³a Charlotte Elliot

(1789-1871), autorka pieœni: „Tak, jakim jest”  (Œ.P.
213). Chyba ¿adna pieœñ nie doprowadzi³a tylu
ludzi do Jezusa Chrystusa, co w³aœnie ta. Ch. Elliot
mieszka³a w Brighton u swego starszego brata
pastora Hen Verrn Elliot. Pewnego dnia jej brat
uda³ siê wraz ze swoj¹ rodzin¹ na wa¿n¹
uroczystoœæ do zboru, a Charlotte, przykuta
chorob¹ do ³ó¿ka, pozosta³a sama w domu. Myœla³a
nad tym, ¿e ¿ycie sta³o siê ju¿ bezcelowe, poniewa¿
nie mo¿e ju¿ nikomu pomóc ani us³u¿yæ. Miotana
zw¹tpieniem, mêczona chorob¹, zaczê³a siê
pocieszaæ myœl¹ o pewnoœci swego zbawienia,

o Panu Jezusie, który sta³ siê jej Zbawicielem, o mocy i obietnicach Bo¿ych.
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Nieoczekiwanie zaw³adnê³o ni¹ uczucie pokoju. Wziê³a pióro do rêki i bez
wiêkszego wysi³ku skreœli³a na kartce papieru piêkne s³owa pieœni: „Tak,
jakim jest, nic. nie mam nie, prócz tego, ¿e mnie g³os Twój zwie”. Pieœñ ta by³a
darem niebiañskiego Ojca dla swego kochanego i pokornego dziecka na
ziemi.

Po skoñczonej uroczystoœci powracaj¹ca bratowa wesz³a do pokoju chorej
i przeczyta³a zapisane s³owa. Pieœñ w nied³ugim czasie trafi³a do zboru i od
tamtej pory przynosi duchowe b³ogos³awieñstwo wielu chrzeœcijanom. Lekarz,
który przyszed³ w odwiedziny do chorej Charlotte, przyniós³ dla pocieszenia
pieœñ, nie wiedz¹c o tym, ¿e jest ona jej autorstwa. Chora p³aka³a
z wdziêcznoœci, ¿e pocieszana jest w³asnymi s³owami, darowanymi jej kiedyœ
od Boga.

Po jej œmierci d³ugo nadchodzi³y listy z podziêkowaniami za
b³ogos³awieñstwo, jakie przynios³y s³owa tej pieni. Brat Charlotte powiedzia³:
„Wielokrotnie widzia³em owoce mej pracy duszpasterskiej, ale myœlê, ¿e
o wiele wiêcej zrobi³a pieœñ mojej siostry.”

17.  Johanes   Daniel   FALK 
24

 (1768-1826)

O b³ogos³awiony, ³ask¹ nam wstawiony
narodzenia Pañskiego czas!
Na ten œwiat zgubiony Chrystus narodzony;
cieszcie, cieszcie siê, chrzeœcijanie wraz! (Œ.P.  40)

Wielu ludziom pieœñ ta wydaje siê  zbyt  prost¹
i dziecinn¹. Jednak autor napisa³ j¹ z rozmys³em, by³
bowiem ojcem weimarskiego Domu Sierot
„Lutherhof”.

Jako syn niezamo¿nego perukarza z Gdañska
wzrasta³ z chêci¹ osi¹gniêcia wykszta³cenia. Ka¿dy
otrzymany grosz oszczêdza³ na kupno ksi¹¿ek.
Skoñczy³ studia na koszt miasta. Przez hrabiego
z Weimaru (Turyngia) zosta³ powo³any na
poselskiego radnego. Po bitwie pod Lipskiem w 1813
roku przez Niemcy przesz³a epidemia, która zabra³a
mu czwórkê dzieci. Ten ogromny i straszny pogrom

przyprowadzi³ go do bliskoœci Boga. Matka, która nale¿a³a do Zboru
Braterskiego, by³a dla niego przyk³adem prawdziwej wiary i ta wiara
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przyczyni³a siê do zwrotu w ca³ym jego ¿yciu. Sta³ siê naœladowc¹ Jezusa
i wiernym œwiadkiem w owym niewierz¹cym œwiecie.

W miejsce w³asnych utraconych dzieci zgromadza³ opuszczone dzieci
z ulic i za³o¿y³ Dom Sierot. Raz powiedzia³ krótko i wyraŸnie: „Nasza
instytucja ma 3 podrêczne klucze: jeden od szafki z chlebem, drugi od szafki
z ubraniami i trzeci od nieba. Kiedy ten ostatni przestanie dzia³aæ, te dwa
poprzednie stan¹ siê  bezu¿yteczne”

Dla swoich wychowanków wyda³ œpiewnik pod nazw¹: „Przyjaciel
w biedzie”. Pieœñ podana w nag³ówku by³a œpiewana przy okazji Œwi¹t
Narodzenia Pañskiego, Wielkiej Nocy i Zielonych Œwi¹t. Mia³a  dostosowane
do tego celu zwrotki. Melodia pochodzi od rybaków sycylijskich. Pierwotnie
by³y tylko 3 zwrotki, póŸniej do ka¿dej z nich dodano jeszcze dwie.

Falk pokocha³ swoich podopiecznych i znalaz³ te¿ jêzyk, w którym móg³
im us³ugiwaæ. Wypowiedzia³ siê raz w ten sposób: „Nigdy bym nie uwierzy³,
¿e mi Bóg da tak dobrze przyswajaln¹ dla dzieci mowê. Dziêkujê Jemu
z ca³ego serca, gdy¿ ma ona dla mnie tak¹ cenê, jak dla stolarza hebel, a dla
myœliwego  strzelba.”

     18.  Johann   Daniel   FEDDERSEN 
26

(1836 - 1902)

W roku 1853 w miejscowoœci Husum (Niemcy) wybuch³ wielki po¿ar, który
poch³on¹³ wiele domów. Przyjaciele i s¹siedzi ratowali z domów dotkniêtych
po¿arem meble, odzie¿ i inne domowe przedmioty. Magazynowano je na
poddaszu, gdzie mieszka³ m³ody introligator J.D. Feddersen, urodzony
w Deetsbull w Schleswigu. U niego w³aœnie umieszczono wiele ksi¹¿ek, z
czego w³aœciciel bardzo siê cieszy³. Odt¹d, co niedzielê i w ka¿dej wolnej
chwili, Feddersen zajmowa³ siê czytaniem tych ksi¹¿ek. Najwiêcej interesowa³a
go stara ksi¹¿ka pt. „Ewangeliczne zalecenia ³aski” Dawida Hollaza. Pewnego
wieczoru w lipcu 1853 roku prze¿y³ niewymown¹ radoœæ, gdy¿ w³aœnie wtedy
nawróci³ siê. Oto co napisa³ o tym prze¿yciu: “Bo¿y Duchu, daj œwiadectwo
memu duchowi, ¿e jestem Twoim dzieckiem i dziedzicem”.

Od tej chwili zacz¹³ studiowaæ S³owo Bo¿e. Ka¿d¹ niedzielê spêdza³ na
czytaniu Biblii i literatury buduj¹cej wiarê. Poch³oniêty swym prze¿yciem
œwiadczy³ o wierze, jakiej doœwiadczy³ wczeœniej. Wyznawanie wiary
przyczyni³o siê do tego, ¿e przeciwnicy wtr¹cili go do wiêzienia. Od 21 roku
¿ycia wszystkie swoje przejœcia zacz¹³ opisywaæ wierszem. Po opuszczeniu
wiêzienia przeniós³ siê do Elmshoru (Schleswig-Holstein). W roku 1866
za³o¿y³ Zbór Baptystów.
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Jezus moim has³em odt¹d bêdzie Sam;
Nie opuszczê Jego - On mój Zbawca Pan!
On da³ mi dziedzictwo, w ³asce przyj¹³ miê.
Co za radoœæ, szczêœcie, ¿e w to wierzyæ œmiem!
Jezus pozostanie zawsze Panem mym;
Amen, alleluja! Wiecznie bêdê z Nim. (Œ.P. 316)

Prócz pracy introligatorskiej udziela³ siê jako starszy brat w akcjach
misyjnych w Schleswig-Holstein. W jego œpiewniku “Pieœni Syjonu“ mieœci
siê równie¿ znana i chêtnie œpiewana, choæ w trochê zmienionej formie, pieœñ
„Jezus moim has³em”.

19. Johann   Wolfgang   FRANCK 
27

 (1618 – 1677)

Jednym z piêknych motywów muzycznych Jana Sebastiana Bacha (1685–
1750) by³ utworzony w stylu chóralnym utwór napisany na podstawie pieœni
Johanna Francka: Jezu, ma radoœci.... Pewien profesor nauk w Lipsku
otrzyma³ zadanie, aby na uroczystoœci ¿a³obnej ¿ony wysoko postawionego
urzêdnika pocztowego wyg³oszono mowê po¿egnaln¹ proz¹. Do swej mowy
wybra³  s³owa wy¿ej wymienionej pieœni i wplót³ w to s³owa biblijne
z Rzymian 8.

Jezu, ma radoœci, duszy mej mi³oœci, drogi Jezu mój!
Kiedy¿, kiedy¿, Panie, têskniæ  ju¿  przestanê, g³os us³yszê Twój?
Oblubieñcem Tyœ jest mym;
nic milszego ponad Ciebie nie znam tu, ni w niebie.
Ustañ, smutku wszelki, Pocieszyciel wielki - Jezus przy mnie tu¿.
Mi³uj¹cych  Boga, choæ  ich  gnêbi  trwoga, radoœæ  wita  ju¿.
Choæ  tu  w  znoju  dŸwigam  krzy¿,
Ty  po³o¿ysz  kres ¿a³oœci, Jezu, ma radoœci! (Œ.P. 228)

Johann Franck jest autorem 110 pieœni, które potwierdzaj¹ wewnêtrzn¹
radoœæ ze spo³ecznoœci z Jezusem. W rodzinnym mieœcie Guben (dzisiejsze
miasto graniczne Niemcy/Polska -  Gubin) Franck by³ prawnikiem i
burmistrzem. Szeœæ lat przed œmierci¹ zosta³ wybrany na starostê powiatu
gubeñskiego. Obok pracy publicznej zaj¹³ siê sztuk¹ prozy, by „wewnêtrznie
jednoczyæ siê w wierze z Bogiem i Chrystusem”. Dla przyk³adu „Ojcze Nasz”
u³o¿y³ w 333 ró¿nych formach wierszowych.

 Pieœni J. Francka by³y odnajdywane w póŸniejszych czasach i czêsto na
ich bazie muzycznej tworzono nowe pieœni. Oto jeszcze jedna jego pieœñ,
która œpiewana jest równie¿ w dzisiejszych czasach:
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O przecudnie piêkny œwiecie, komu chcesz, podobaj siê!
Ja ci serca nie dam przecie, choæ marnoœci¹ wabisz miê.
Niech¿e w tobie siê kochaj¹, co o niebo nic nie dbaj¹;
Ja do Ciebie, Jezu mój, w niebo krok kierujê swój!       (Œ.P. 404)

20.  Agnes   FRANZ 
28

(1794-1843)

Agnes Franz maj¹c 13 lat uleg³a wypadkowi (pojazd, którym jecha³a
wywróci³ siê), po którym ju¿ nigdy nie wróci³a do pe³nego zdrowia. Agnes
by³a córk¹ radcy z Milicza na Œl¹sku. Jej ojciec zmar³ przedwczeœnie. Wielkie
¿yczenie Agnes, by byæ kiedyœ matk¹, Bóg spe³ni³ przez to, ¿e zosta³a ona
powo³ana na kierowniczkê szko³y dla biednych we Wroc³awiu. Pracy tej odda³a
siê bez reszty, a jej pieœñ Jak móg³bym spokojnie spaæ, by³a bardzo chêtnie
œpiewana przez dzieci tej szko³y. Wspomniana pieœñ zosta³a wydana w tomiku
pt.: „Modlitwy dla dzieci“ w roku 1838. Dzisiaj œpiewamy j¹ na melodiê: Tak
weŸ moje rêce i prowadŸ mnie  Friedricha Silchera.

W 1840 roku Agnes wziê³a do siebie do domu cztery sieroty. Wychowywa³a
je z mi³oœci¹ godn¹ podziwu i z wielkim poœwiêceniem. Kiedy ma³y Fritz
nazwa³ j¹ „mam¹”, p³aka³a ze wzruszenia.  Oto s³owa jej pieœni:

Przemin¹³ dnia jasnego i gwar, i znój,
 i cicho pragnê usn¹æ, o Bo¿e mój,
Wiêc myœli w nocnej ciszy w przestworza mkn¹,
o pokój Twój Ciê proszê, o ³askê Tw¹.
Ach wspieraj s³abe si³y wœród ¿ycia dróg,
Tyœ przecie ³askawoœci, mi³oœci Bóg,
I niech mi serce czyste Twa ³aska da,
niech ono w szczêœciu, smutku w twej s³u¿bie trwa.
 Tak, jako Ty mnie kochasz, ja kochaæ chcê,
i braciom mym przebaczyæ tak, jak Ty mnie.
Spokojnie usnê wtedy w tê ciemn¹ noc
i sen mi s³odki zeœle Twa Boska moc. (Œ.P. 666)
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21.  Jan   Anastasius   FREYLINGHAUSEN 
29

 (1670-1739)

J. A. Freylinghausen by³ ziêciem i naœladowc¹
A. H. Francka. Przez ca³e swoje ¿ycie cierpia³
z powodu bólu zêbów. Po jednym usuniêciu zêba
powsta³a zatoka, która sprawi³a mu w ¿yciu wiele
k³opotu, a ponadto pozosta³a mu tak¿e blizna obok
ust.

Kiedy w 1713 roku przechodzi³ silne bóle,
napisa³ pieœni: Moje serce uspokój siê  oraz
Cierpliwoœci ci potrzeba, kiedy przez trudnoœæ
przechodzisz.

Pewien jego znajomy powiedzia³: „Je¿eli nasz
przyjaciel ma ból zêbów, to nale¿y siê cieszyæ – bo

gdy kury gdacz¹ jest wiadome, ¿e bêdzie jajko jako dobrodziejstwo”.
PóŸniej dozna³ Freylinghausen parali¿u prawej strony cia³a i jego zdolnoœæ

mówienia zosta³a ograniczona, mimo to jednak w tym nowym doœwiadczeniu
trzyma³ siê tego, co wyra¿a³ w pieœniach. Wieloma listami pociesza³ te¿ tych,
którzy cierpieli z ró¿nych powodów.

Jedn¹ z jego pieœni w Œpiewniku Pielgrzyma jest pieœñ nr 340:
   Jezu, któ¿ jak Ty daje pokój mi? Z ³aski Twej pozna³em Ciebie,
   Tyœ mym ¿yciem tu i w niebie, œwiat³oœæ Twa mi lœni, Tyœ pokojem mi
   Daj mi swoich si³, abym gotów by³ daæ w ofierze ¿ycie, mienie,
   I nie zwa¿aæ na cierpienie. Staczaæ wiary bój, pomó¿ Zbawco mój!

22.  Charles   H. GABRIEL 
31

(1856 - 1932)

Gdy siê zakoñcz¹ cierpienia i ³zy  (Œ.P. 568)

Ma³o która pieœñ osi¹ga³a na pocz¹tku
ubieg³ego stulecia tak¹ popularnoœæ, jak ta
pieœñ chwa³y. Zosta³a ona napisana w 1900 roku,
natomiast kilka lat póŸniej by³a ju¿ œpiewana na
ca³ym œwiecie. Prze³o¿ono j¹ na wiele jêzyków.
Jej twórca Charles H. Gabriel opowiada³ o jej
powstaniu: “Pieœñ chwa³y by³a skomponowana
na podstawie has³a pewnego sêdziwego, dobrego
chrzeœcijanina, który mia³ przydomek „Twarz

32
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chwa³y”. Wielu go tak nazywa³o, poniewa¿, kiedy zosta³ powo³any do Bo¿ej
chwa³y, wo³a³ „Chwa³a!”. Jego proste wo³anie „Chwa³a!” mia³o w sobie
powagê i œwiêty szacunek wobec Jezusa Chrystusa. Wszyscy wiedzieli, ¿e to
wys³awianie Pana pochodzi³o z g³êbi serca.

Przys³uchiwanie siê jego modlitwie by³o jak patrzenie w otwarte niebo
i bycie przyci¹gniêtym bli¿ej Boga. Modlitwê sw¹ zakoñczy³ Gabriel s³owami:
„To bêdzie chwa³a nieprzemijaj¹ca...”. Chrzeœcijanin, o którym mówiono
„Twarz chwa³y” jest teraz w niebie. Jego ¿ycie sta³o siê Ÿród³em pieœni, która
z kolei by³a dla wielu bodŸcem do przebudzenia.

Ch. H. Gabriel urodzi³ siê w ma³ej chatce w stanie Iowa z dala od wszelkiej
cywilizacji. Ju¿ w m³odym wieku naucza³ œpiewu, póŸniej ze wzglêdu na
swoje zdolnoœci by³ dyrygentem chóru na konferencjach na kontynencie
amerykañskim. W roku 1882 naucza³ kolorowych. Rok póŸniej jego uczniami
byli kowboje z Teksasu, którzy na jego zajêcia zwykli przychodziæ ze
strzelbami. W innym stanie zaœ by³ nauczycielem indiañskich dziewcz¹t,
które przyprowadzane by³y do szko³y przez swoich krewnych. Jeszcze innym
razem uczy³ w San Francisco klasê  Japonek.

Jego wielkim pragnieniem by³o dawaæ ludziom zawsze oprócz melodii,
proste s³owa, tak, a¿eby wszyscy mogli œpiewaæ o poselstwie Bo¿ej mi³oœci
objawionej przez Pana Jezusa.

Prócz wy¿ej wspomnianej pieœni znane s¹ tak¿e:
¯yæ tak, jak Mistrz mój, zawsze bym ja chcia³ (Œ.P. 470)
Do pracy, bracia, stañcie wraz, Bóg dzisiaj do ¿niw wo³a was   (Œ.P. 479)

23.  Ernst  Heinrich  GEBHARDT 
33

(1832-1899)

Sylwestrowe nabo¿eñstwo mo¿e byæ punktem zwrotnym w  czyimœ ¿yciu.
Ocena starego roku i niewiadoma nastêpnego
stawia pytanie: Czy ¿y³em dot¹d w³aœciwie?

Na prze³omie lat 1859/1860 w zborze
metodystycznym w Ludwigsburgu, ko³o
Stuttgartu prze¿y³ Gebhardt zwrot swego ¿ycia.
Mia³ wtedy 26 lat. Kilka lat wczeœniej
podró¿owa³ do Chile wraz z krewnym. Jednak
têsknota za ziemi¹ ojczyst¹ sprowadzi³a go
z powrotem do kraju. W drodze powrotnej
katastrofa okrêtu, którym podró¿owa³ oraz
rozmowa z pomocnikiem aptekarskim
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przyczyni³y siê do rozmyœlania nad spraw¹ zbawienia. Nowy Rok 1860
rozpocz¹³ Ernst Heinrich Gebhardt jako nowonarodzony cz³owiek.
Rozradowa³ siê z odpuszczenia grzechów i zdecydowa³ ca³kowicie s³u¿yæ
Bogu. Najpierw zamierza³ byæ misjonarzem i wyjechaæ do P³d. Ameryki, ale
w seminarium teologicznym w Bremen rozpoznano w nim uzdolnienia
muzyczne. Sta³ siê wiêc wêdrownym kaznodziej¹ w Europie i za oceanem.

Ten b³ogos³awiony kaznodzieja swoim miêkkim i sympatycznym g³osem
œpiewa³ swoje ewangeliczne pieœni, które wprowadza³y s³uchaczy w zachwyt.
Gebhardt wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, a¿eby œpiewaæ pieœni o uœwiêceniu.
Na jednej z konferencji w Brighton (Anglia) poproszono go o us³ugê pieœni¹.
Mówiono, ¿e kiedy œpiewa³ podczas nabo¿eñstw, to: „Tak, jak chyl¹ siê zbo¿a
pod wp³ywem powiewu wiatru, tak Duch Œwiêty porusza³ t³umami ludzi”.

Pieœni Gebhardta w Œpiewniku Pielgrzyma to:
Jak b³ogie, wieczne szczêœcie nam (Œ.P. 72)
Bo¿a mi³oœæ nad nami trwa (Œ.P. 89)
G³oœmy radoœnie wszyscy wraz (Œ.P. 94)
Czy zobaczê ciê przy zdroju (Œ.P. 129)
O, wróæ, o, wróæ! (Œ.P. 161)
Gdzie znajdê Pana (Œ.P. 180)
Na krzy¿um przela³ krew (Œ.P. 186)
Tylko Ciebie, Jezu drogi (Œ.P. 238)
Rozkoszy pe³ne miejsce znam (Œ.P. 244)
Jam w grzechach niegdyœ martwy by³ (Œ.P. 264)
Powstañcie¿ dziœ do boju (Œ.P. 531)
Wierz tu mocno ka¿dy dzieñ (Œ.P. 537)
Gdy wieczorem gwiazdki p³on¹ (Œ.P. 664)

24.  Christian   Furchtegott   GELLERT  
35

(1715-1769)

Christian Gellert mia³ 12-cioro rodzeñstwa i przy tak licznej rodzinie wiele
razy brakowa³o podstawowych rzeczy potrzebnych do prze¿ycia. Pomimo
materialnych trudnoœci móg³ jednak studiowaæ po szkole podstawowej
w gimnazjum w Meisen, póŸniej natomiast na uniwersytecie w Lipsku
(Saksonia).

W 14. roku ¿ycia Gellert mia³ decyduj¹ce prze¿ycie nad grobem
niemowlêcia, którego by³ chrzestnym ojcem. Mia³ wyg³osiæ krótkie
przemówienie i niestety „zaci¹³ siê”. Jego bojaŸliwoœæ przyczyni³a siê do
tego, ¿e nie móg³ dobrze wykonywaæ s³u¿by pastorskiej, ba³ siê po prostu, ¿e

35 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995  str. 254
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w kazaniu zatnie siê i nie bêdzie w stanie nic
dalej powiedzieæ. I choæ nie czu³ siê dobrze za
¿adn¹ kazalnic¹, to jednak jego pieœni by³y
kazaniem dla wielu tysiêcy ludzi.

W roku 1751 zosta³ profesorem poezji
i jêzykoznawstwa, zaœ póŸniej - docentem na
uniwersytecie w Leipzig. Goethe nazwa³ go
„fundamentem obyczajowej kultury
niemieckiej”. Ch. F. Gellert bardzo kocha³
Jezusa. Krótko przed swoj¹ œmierci¹ powiedzia³
swemu przyjacielowi: „Nie mogê wiele poj¹æ,
ale wzywam imienia Zbawiciela, bo kiedy to
s³yszê i wymawiam to Imiê, odczuwam now¹ si³ê

i radoœæ w moim wnêtrzu.”
Napisa³ wiele piêknych pieœni ku czci i chwale Boga, o Jego wielkoœci

i Jego ³asce.
Pozostawi³ 54 utwory. Chocia¿ dla wielu by³ szczególnie powa¿an¹

osobistoœci¹, to sam  zalicza³ siebie do zbawionych grzeszników. Jako ostatnie
s³owa na ³o¿u œmierci przytoczy³ werset z I Listu do Tymoteusza 1,15.
„Prawdziwa to mowa i w ca³ej pe³ni przyjêcia godna, ¿e Chrystus Jezus
przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ grzeszników, z których ja jestem pierwszy”.

Œpiewnik Pielgrzyma zawiera tylko jedn¹ z jego pieœni:
Jezus ¿yje, z Nim i ja! Œmierci, gdzie¿ twej grozy cienie?
Jezus ¿yje, wiêc mi da zmartwychwstanie i zbawienie.
Do Swej chwa³y przyjmie miê, tej ufnoœci trzymam siê. (Œ.P. 61)

25.  Paul   GERHARDT 
37

 (1607-1676)

W okresie  wojny  30-letniej ,  gdy
ewangelicy zmuszeni byli opuœciæ ojczyznê,
kiedy tracili domy, maj¹tki, a czêsto tak¿e
¿ycie, Gerhardt w³o¿y³ w usta ciemiê¿onych
now¹ pieœñ - balsam dla zbola³ych serc.
W pieœni Gerhardta cz³owiek spotyka³ siê
z samym Zbawicielem.  Utwory te  s¹
klejnotami poezji religijnej i znajduj¹ siê na
zaszczytnym miejscu niemal we wszystkich
œpiewnikach protestanckich.

 
36
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W  Œpiewniku Pielgrzyma s¹ na przyk³ad takie pieœni jak:
Jak mam powitaæ Ciebie (Œ.P. 28)
O g³owo krwi¹ zbroczona (Œ.P. 53)
Tysi¹ckrotnie pozdrowiony b¹dŸ mi (Œ.P. 55)
Gdy ze mn¹ Bóg (Œ.P. 382)
Polecaj Panu drogi i ca³y ¿ycia znój (Œ.P. 412)

26.  Jan   GLAJCAR 
39

 (1895-1971)

Jan Glajcar urodzi³ siê w 1895 roku w Puñcowie ko³o Cieszyna, zaœ 7
lutego 1920 roku wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Zuzann¹, mieszkank¹ tej
samej wioski, w koœciele ewangelickim w Cieszynie. W czasie uroczystoœci
zaœlubin chór œpiewa³ pieœñ pt. „W Twoje rêce Bo¿e ukochany“. Ze wzglêdu
na to, ¿e prawda Ewangelii trafi³a do serca Jana ju¿ w m³odzieñczych latach,
szuka³ on spo³ecznoœci m³odzie¿y chrzeœcijañskiej. W  roku 1913 zosta³
przyjêty do Zwi¹zku M³odzie¿y. Posiada³ talent muzyczny i u¿ywa³ go
kompletuj¹c i æwicz¹c chóry mieszane, przede wszystkim jednak by³
organizatorem i dyrygentem chóru mêskiego i orkiestry dêtej.

Pieœñ: W Twej ³asce, Panie (Œ.P. 120), jego autorstwa
jest do dzisiaj bardzo popularna i chêtnie œpiewana.
O pieœni: Krwawi¹ siê Twe rany (Œ.P. 393) nie ma zapisu,
w jakich warunkach powsta³a, ale s³owa tej pieœni
mówi¹ same za siebie. Jan Glajcar uczestniczy³
w sk³adaniu IV wydania Œpiewnika Pielgrzyma
(wydanie nutowe).

Glajcar mia³ wykszta³cenie podstawowe – pracowa³
jako kowal przemys³owy w hucie trzynieckiej. By³
szczerze oddany Panu. Nigdy nie skar¿y³ siê na

napotykane trudnoœci ¿yciowe, by³ skromnym i spokojnym cz³owiekiem.
Obok pracy zawodowej udziela³ siê w ¿yciu zborowym, us³ugiwa³ s³owem
i pieœniami. Zmar³ po krótkiej chorobie  w wieku 76 lat, pozostawiaj¹c
bezdzietnie ¿onê, która zmar³a 2 lata póŸniej.

W Œpiewniku Pielgrzyma zosta³y umieszczone nastêpuj¹ce pieœni:
W Twej ³asce, Panie (Œ.P. 120)
Krwawi¹ siê Twe rany (Œ.P. 393)
Panie, otwórz usta moje (Œ.P. 408)
O, przed wami stoi Pan (Œ.P. 643)
Swej mi³oœci ogniwem po³¹czy³ was Pan      (Œ.P. 646)

  
40

39 Historia Duchowego Przebudzenia na Œl¹sku Cieszyñskim, Andrzej Wise³ka, Wola Piotrowa, 1084-1986,
str. 102

40 Zdjêcie z archiwum Wola Piotrowa
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27.  Christian   GREGOR  (1723 - 1801)

Gdybym Ciê nie mia³, Jezu ukochany (Œ.P. 330)

Jako siedmioletni ch³opiec Christian Gregor s³ucha³ kazania w Wielki
Pi¹tek. Kazanie to bardzo mocno poruszy³o jego serce. Historia o cierpieniu
Pana Jezusa wstrz¹snê³a nim tak, ¿e przez czas jakiœ nie jad³ i nie pi³ - ci¹gle
myœla³ o Synu Bo¿ym. W tym czasie œlubowa³ Bogu: „- Pragnê byæ dobrym
dzieckiem i bêdê kocha³ Zbawiciela ca³ym sercem.” Odt¹d zawsze, gdy zrobi³
coœ z³ego, sumienie go bardzo os¹dza³o.

Podczas wojny 30-letniej, gdy jakiœ rozbestwiony huzar przy³o¿y³ mu
na³adowany pistolet do czo³a, Christian w ciszy chwali³ Boga, œlubuj¹c Mu,
¿e jeœli ocaleje - to przy³¹czy siê do Zboru Braci i bêdzie wiernie s³u¿y³ Bogu
przez ca³e swoje ¿ycie. Zdenerwowany huzar odszed³ od niego, a Gregor
modli³ siê dalej: „- A teraz chcê dusz¹ i cia³em Twoim byæ.”

W póŸniejszym ¿yciu zosta³ organist¹ i dyrektorem muzyki w Ochranowie,
u brata hrabiego Zinzendorfa. Zrozumia³, ¿e gr¹ na organach przyprowadzi
s³uchaczy do bliskiej obecnoœci Pana.

Wœród cz³onków Ochranowa nazywany by³ Asafem Ochranowa. W roku
1787 ciê¿ko zachorowa³, jego dusza by³a bardzo strapiona i zacz¹³ odnosiæ
wra¿enie, ¿e ca³e jego ¿ycie jest godne przekleñstwa. W takiej trudnej sytuacji
szuka³ pocieszenia. W roku 1791, niemal po 4 latach choroby, ponownie
znalaz³ pocieszenie dla swojej duszy. Odt¹d jego wiara, chocia¿ polerowana
w szkole cierpienia, by³a zawsze pe³na œwiadomoœci bliskoœci Jezusa. W takiej
atmosferze powstawa³y pieœni o cudownoœci bliskiej relacji ze Zbawicielem.
W Œpiewniku Pielgrzyma znalaz³a siê miêdzy innymi pieœñ 330:

Gdybym Ciê nie mia³, Jezu ukochany, gdyby nie krzy¿ Twój i nie Twoje
rany...

28.   Johann   Michael   HAHN 
42

  (1758-1819)

W tygodniu wielkanocnym 1775 roku siedemnastoletni J.M. Hahn na
nabo¿eñstwie w koœciele w Altdorf, ko³o Böblingen (Niemcy), œpiewa³ pieœñ
pasyjn¹: Ten na krzy¿u jest mój mi³y. Jako m³ody cz³owiek, uczeñ rzeŸnika,
zosta³ wewnêtrznie poruszony przez Boga, z³o¿y³ Mu wiêc œlub: „- Od teraz
nie pójdê na ¿adn¹ zabawê, lepiej umrzeæ ni¿ po raz drugi zhañbiæ krzy¿.”

Pewnego dnia, kiedy w³aœnie sia³ jêczmieñ na polu swego ojca, dozna³
wewnêtrznego Bo¿ego oœwiecenia. Dwudziestoletni m³odzieniec tak napisa³

41 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995  str. 241, 243, 415

42 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str. 127,211
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o tym wydarzeniu: „W tym czasie wiele nie brakowa³o, aby moja dusza
wyskoczy³a z mojego cia³a, poniewa¿ wierzy³em, ¿e ca³y wszechœwiat to tylko
raj pe³en Ducha Œwiêtego. Widzia³em wewnêtrzne narodzenie siê
i odnowienie mego serca. Mia³em wra¿enie, ¿e kiedy widzia³em Bo¿¹ obecnoœæ,
ziemia zamieni³a siê w niebo.” M³ody Jan natychmiast poszed³ do domu
i prosi³ Jezusa, aby móg³ ju¿ na zawsze pozostaæ w Jego ³asce.

Nied³ugo po tym wydarzeniu Hahn pocz¹³ zapisywaæ swoje wizje. Prowadzi³
te¿ chrzeœcijañskie spotkania. Jego ojciec sprzeciwia³ siê jednak praktykom
syna i pewnego dnia wymierzy³ mu 70 batów. W wieku 30 lat Jan zosta³
powo³any na zamek hrabiego Franciszka Sendlingena. Wiele czasu spêdza³
tam na pisaniu pieœni. U³o¿y³ ich a¿ 550. Pisa³ te¿ ksi¹¿ki o poœwiêceniu,
które czytane s¹ do dziœ w spo³ecznoœci Michelianerów w Würtembergi
w Niemczech. Czêœæ jego pieœni powsta³a podczas nabo¿eñstw biblijnych.
Podobnie jak Zinzendorf, Hahn uk³ada³ pieœni, które mia³y przemawiaæ do
zboru.

W Œpiewniku Pielgrzyma jego pieœñ znalaz³a siê pod numerem 193:
O, smutny, bolesny to stan, gdy w duszach nie mo¿e siê Pan
Zupe³nie wys³awiæ, Swych rz¹dów w nich sprawiæ,
Choæ tajnie Swych dróg objawi³ im Bóg.
Ach, có¿ na przeszkodzie im, có¿?
Gdzie b³êdy, gdzie braki tych dusz?
Nie trwaj¹ w cichoœci, a¿ Pan w nich zagoœci;
czy¿ mo¿e tak Pan poœwiêciæ ich stan?

29.  Arabella  Catherine   HANKEY 
43

 (1834-1911)

Wielu ewangelistów rozpoczyna³o sw¹ misyjn¹
dzia³alnoœæ jako pomocnicy w szkó³ce
niedzielnej lub jako nauczyciele dzieci.
Opowiadanie historii biblijnych dzieciom lub
m³odzie¿y przynosi³o z pewnoœci¹ tyle owoców,
co przemówienia znanych mówców.

Córka jednego ze wspó³w³aœcicieli banku,
Arabella Catherine Hankey, naucza³a szczególn¹
grupê ludzi w szkó³ce niedzielnej. Gromadzi³a
ona ekspedientki z du¿ych sklepów, które
najczêœciej nic nie s³ysza³y o Jezusie
w swoich rodzinnych domach. Tym w³aœnie

43 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str.554
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dziewczynom próbowa³a wyjaœniæ Ewangeliê. Praca ta nie zosta³a bez owoców!
Z niektórymi kobietami mia³a kontakt przez ca³e ¿ycie.

Piêædziesi¹t lat po tym, jak naucza³a tê niezwyk³¹ grupê, jej piêæ by³ych
uczennic stanê³o nad jej grobem. Im równie¿ opowiada³a niegdyœ o tym, co
Bóg dla niej uczyni³. Œwiadczy o tym równie¿ jej pieœñ ze Œpiewnika
Pielgrzyma nr 208:
O, pójdŸcie, pos³uchajcie, co Bóg uczyni³ mi,
I wszyscy zaœpiewajcie tê pieœñ ku Jego czci!
Ja pragnê wyznaæ g³oœno, ¿eœ, Bo¿e, Ojcem mym;
Tê pewnoœæ mam radosn¹, ¿e jestem dzieckiem Twym.
Nic nie masz piêkniejszego nad to, co sprawi³ Pan;
Zbawionym byæ przez Niego, to najszczêœliwszy stan.
Jam w grzechach by³ zgubiony, œwiat by³ zaw³adn¹³ mn¹,
Lecz teraz jam kupiony Jezusa œwiêt¹ krwi¹!
Opowiem wszystkim wszêdzie, powtórzê œmia³o w g³os,
To pieœni¹ moj¹ bêdzie, i¿ spotka³ mnie ten los.
Niejeden to us³yszy, w modlitwie wzniesie d³oñ,
Przed Panem siê uni¿y, a pokój przyjdzie doñ.

30.  Georg  F.  P.  von   HARDENBERG 
45  

zwany te¿ Nowalisem
(1772–1801)

Gdy mam tylko Jego, gdy jest moim On,
Kiedy Zbawcê ja wiernego noszê
w sercu a¿ po zgon,
Zamiast trosk, cierpienia,
radosnegom pe³en uwielbienia.

                                                   (Œ.P.440)

W roku 1797 zmar³a Hardenbergowi
nieuleczalnie chora narzeczona, co
przyczyni³o siê do duchowej suszy w jego
¿yciu. Swój ¿al i ból wyla³ jednak w
s³owach wy¿ej cytowanej pieœni. W
tamtym czasie imiê Jezus by³o dla ludzi

prawie zamkniête, a s³owa tej pieœni by³y wtedy tylko dla nielicznych
Ÿród³em wody na pustyni.

46
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Z jego pieœni mo¿na odczuæ, jak pilnie Hardenberg studiowa³ Pismo Œwiête.
Obecny przy jego œmierci (w wieku 29 lat) przyjaciel Friedrich Schlegel wyrazi³
tak¹ oto opiniê: „- A¿ trudno uwierzyæ - tak b³ogo i piêknie umieraæ.”

Gdy mam tylko Jego, raj niebieski mój;
Pokrzepienia mi s³odkiego Pan poka¿e hojny zdrój,
Z Nim, o, z Nim w radoœci pójdê na zielone ¿ycia w³oœci.

        (Œ.P.440,4 zwrotka)
Z  mych tysiêcy godzin ¿ycia, w których s³oñce mi przyœwieca
Tylko jedn¹, cudn¹ nam:
Jedn¹, w której Tyœ mi Panie, swe okaza³ zlitowanie,
Odk¹d Ciebie, Jezu, znam              (ŒP. 251)

31.  Julia  HAUSMANN 
47

(1826 – 1901)

Autorka pieœni Julia Hausmann by³a narzeczon¹
m³odego misjonarza, który odjecha³ na pole misyjne.
Po d³ugiej roz³¹ce ze swym ukochanym uda³a siê
sama w dalek¹ podró¿ do œwiata pogañskiego. Oboje
umówili siê, ¿e ich œlub odbêdzie siê na stacji
misyjnej. Po d³ugiej i uci¹¿liwej podró¿y Julia
dotar³a do owej stacji, tam zaœ dowiedzia³a siê, ¿e
jej narzeczony na krótko przed jej przyjazdem zmar³.
Tak oto Julia Hausmann stanê³a nad œwie¿¹ mogi³¹
swego niedosz³ego mê¿a, z którym mia³a pracowaæ
razem w winnicy Pañskiej. Pan nie pope³ni³ b³êdu -
przecie¿ chodzi³o o pracê dla Niego. Opuszczona
dziewczyna nie wyrazi³a ¿alu w stylu: „- Nie mogê

ju¿ dalej ¿yæ!”, jak z pewnoœci¹ uczyni³yby inne kobiety w podobnych
okolicznoœciach. Julia uchwyci³a siê swego Zbawiciela i Przyjaciela, Jezusa
Chrystusa, i u³o¿y³a pieœñ chêtnie œpiewan¹ po dzieñ dzisiejszy:

Za rêkê weŸ miê, Panie, i prowadŸ Sam,
A¿ dusza moja stanie u niebios bram.
Bez Ciebie ani kroku nie zrobiê, nie!
Stañ Ty u mego boku i prowadŸ mnie!  (Œ.P. 368)

W pieœni tej wyra¿ony jest jej ból, depresja, równoczeœnie jednak pokazane
jest jej zaufanie do Bo¿ych dróg oparte na s³owach Psalmu 73,23-24  „Tyœ
uj¹³  praw¹ rêkê moj¹, poprowadzisz mnie wed³ug rady Swojej”.

48
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32.  France  Ridley  HAVERGAL 
49 

(1836-1879)

Autorem pieœni pt. WeŸmij, Jezu, ¿ycie me (Œ.P.
215), jest France Ridley Havergal, dziewczyna
pochodzenia francuskiego, ¿yj¹ca w XIX wieku.

Ju¿ od wczesnych lat dzieciêcych jej ¿ycie
przesi¹kniête by³o têsknot¹ za Bogiem,
a wszelkie duchowe zmagania i trudnoœci
okazywa³y siê wielkimi krokami po Bo¿ej
drodze. Gdy mia³a 11 lat, umieraj¹ca matka
powiedzia³a jej: „- France, kochane dziecko,
proœ Boga, aby ciê przysposobi³ do wszystkiego,
co dla ciebie przygotowa³, a twój pokoik niech
bêdzie twoim ma³ym „Betel”.” W trzy lata
póŸniej nie tylko pokój, ale i serce dziewczynki

sta³o siê „Domem Bo¿ym”, zaufa³a bowiem Panu i Jemu powierzy³a swoje
m³ode ¿ycie. Wkrótce potem przenios³a siê z ojcem i jego drug¹ ¿on¹ do
Niemiec i tam zaczê³a uczêszczaæ do szko³y muzycznej w Düsseldorfie. France
pragnê³a rozwin¹æ posiadany talent, aby póŸniej ofiarowaæ go Bogu: WeŸ
mój g³os i uczyæ chciej, mówiæ, œpiewaæ ku czci Twej, WeŸ, o Panie, wargi me,
racz swe s³owa w³o¿yæ w nie. By³a wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ Jezusa poœród 110
uczennic szko³y, i jak wynika z jej notatek, wysoko podnosi³a swoj¹ chor¹giew,
nie zwa¿aj¹c na wielkie przeciwnoœci, jakie w tym czasie spotyka³y ka¿dego
wyznawcê Chrystusa.  Nawa³nice ¿ycia i burze France przechodzi³a zwyciêsko,
gdy¿ jej serce zwi¹zane by³o z Jezusem, z Nim te¿ zawar³a wieczne przymierze.
Nie stroni³a od bolesnego demaskowania z³a tkwi¹cego w ludzkiej naturze,
a ujawniaj¹cego siê w skrytoœci w³asnego „ja”. Z drugiej strony wszystkie
obietnice Bo¿e b³yszcza³y jej jak gwiazdy, wskazuj¹c na Bo¿¹ Wszechmoc.
Mottem jej by³y s³owa pieœni: WeŸmij, Jezu, ¿ycie me, w rêce Twe oddajê je.

Bóg darowa³ jej talent poetycki, który sama okreœli³a nastêpuj¹co: „Linijka
po linijce, wiersz po wierszu Pan dawa³. Mistrz nie daje mi skrzyni pe³nej
z³ota poezji, nie mówi te¿: u¿ywaj tego wed³ug swego upodobania. On
ochrania z³oto i podaje mi po kawa³ku wtedy, kiedy chce i jak chce, albo te¿
w ogóle zatrzymuje.”

Pewnego razu w jej ¿yciu mia³o miejsce nastêpuj¹ce wydarzenie:
przygotowywa³a zbiór pieœni do druku, z którego ka¿da pieœñ i ka¿da zwrotka
by³a wymodlona. W tydzieñ po z³o¿eniu materia³ów w drukarni, otrzyma³a
wiadomoœæ, ¿e wybuch³ po¿ar, który zupe³nie zniszczy³ jej manuskrypty.
France odpowiedzia³a wówczas: „- Twoja to droga, o Panie, a nie moja.”
Poniewa¿ nie posiada³a ¿adnego odpisu, musia³a wszystko zaczynaæ od nowa,

49 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str. 524,525
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a Pan da³ jej tê sam¹ treœæ pieœni. Sama o tym wydarzeniu powiedzia³a tak:
„Rzeczywiœcie nie mogê napisaæ ani jednej zwrotki, nie zwracaj¹c siê z proœb¹
do Pana i od Niego jej nie otrzymuj¹c. Powodzi mi siê tak, ¿e w ka¿dym roku,
w ka¿dym dniu, który prze¿yjê, jaœniej widzê, ¿e zupe³ny spokój, radoœæ i si³a
mojego ¿ycia zale¿ne s¹ tylko od zaufania Panu i Jego S³owu.” Istotê swego
¿ycia poetka wyrazi³a w pieœni znajduj¹cej siê w Œpiewniku Pielgrzyma pod
numerem 336:

Jako rzeka zwiêksza g³êbiê swoich fal,
Tocz¹c nurt zwyciêski w niezmierzon¹ dal,
Tak i pokój b³ogi, który Bóg mi œle,
Co dnia g³êbiej, szerzej toczy nurty swe.

France Ridley Havergal odesz³a do Pana prze¿ywszy 43 lata. Jej œmieræ
by³a skutkiem trwaj¹cej kilka miesiêcy choroby. W ostatniej godzinie ¿ycia
s³abym g³osem, wed³ug darowanej melodii, zabrzmia³y w jej ustach s³owa:
„Jezu, Tobie k³adê siê, Ciebie, Jezu, ja obra³am za jedyny mój dzia³. Tyœ mi
pomóg³, przez Ciebie zbawionym siê staæ.”

£¹cz¹ siê z tym triumfalne s³owa innej pieœni:  Pokój po bojach, œwiat³o po
æmach, po smutku wejœcie w b³ogoœci gmach..., a w trzeciej zwrotce: Po trudach
¿ycia och³ody cieñ, po klêskach s³awny zwyciêstwa dzieñ; wielkie uciski,
gorycz i krzy¿ nios¹ koronê z niebieskich wy¿ (Œ.P. 653).

Kiedy nadesz³a ostatnia chwila France, po³o¿y³a rêce na piersiach i patrz¹c
w górê, jakby wpatruj¹c siê w Pana, powiedzia³a: „- Tak, teraz wszystko minê³o
- szczêœliwy odpoczynek.” Chcia³a jeszcze zanuciæ pieœñ, ale jej g³os za³ama³
siê. Duszê powierzy³a Temu, któremu zaufa³a.

       33.  Annie  Sherwood  HAWKS 
51

 (1835–1918)

“Ach, potrzebujê Ciê” (Œ.P. 320) – pieœñ ta zosta³a napisana pod koniec
XIX wieku w œwiadomej radoœci i mi³oœci, w poczuciu  uzale¿nienia od Jezusa,
nie zaœ pod naciskiem wielkiej osobistej troski, jak myœl¹ niektórzy, kiedy
œpiewaj¹ tê pieœñ.

W roku 1915 autorka opowiedzia³a swojej przyjació³ce historiê powstania
tej pieœni: „Bardzo dobrze przypominam sobie, jak przed dwudziestu laty
w pewien poranek podczas domowych zajêæ by³am mocno przekonana
o bliskoœci mojego Mistrza. Ze zdziwieniem w sercu myœla³am, jakby to by³o
¿yæ bez Niego czy to w radoœci, czy w utrapieniu, i w tej chwili przysz³y mi
s³owa: ‘I need Thee every hour’ – potrzebujê Ciê ka¿dej godziny. S³owa te
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1995, str 555

39



40

wziê³y b³yskawicznie moj¹ duszê w posiadanie.
Usiad³am przy otwartym oknie, przez które
nap³ywa³o gor¹ce czerwcowe powietrze, wziê³am
o³ówek i przelewa³am na papier s³owa tak jak s¹
œpiewane do dziœ. Po paru miesi¹cach przez
przypadek mog³am us³yszeæ, jak na jednej
konferencji w pewnym du¿ym mieœcie na Zachodzie
po raz pierwszy by³a ta pieœñ zaœpiewana. Od
tamtej chwili pieœñ ta zaczê³a siê rozprzestrzeniaæ,
by³a œpiewana przez tysi¹ce ludzi. Dla mnie by³o
to coœ niespodziewanego, kiedy jak echo s³owa
wraca³y do mojego serca, sprawiaj¹c ogromn¹

radoœæ. Pieœñ ta by³a raczej proroczym zamys³em, gdy¿ to nie by³ wyraz mojego
osobistego prze¿ycia, kiedy pisa³am pieœñ i nie rozumia³am, dlaczego tak
mocno zosta³y poruszone ludzkie serca. Dopiero po latach, kiedy pad³ cieñ
wielkiej straty na moj¹ drogê, wtedy dopiero zrozumia³am moc pocieszaj¹cych
s³ów, które mog³am przekazaæ innym w czasie mojej pewnoœci
i zrównowa¿onego spokoju. Dziœ, kiedy tê pieœñ s³yszê œpiewan¹ przez
stuosobowe chóry, trudno mi uwierzyæ, ¿e jest ona napisana moj¹ rêk¹.”

Jak¹ si³ê posiada ka¿da pieœñ napisana z natchnienia Ducha Œwiêtego – oto
œwiadectwo sprzed piêædziesiêciu lat opublikowane w „S³owie Prawdy”.

W kopalni wêgla pracowa³ pod powierzchni¹ ziemi m³ody wierz¹cy
górnik. Pewnego dnia dane mu by³o prze¿yæ przy pracy niezwykle trudne
doœwiadczenie. Wszystko uk³ada³o siê na opak. Odprowadzony przez
niego wózek pe³en wêgla wykolei³ siê na zakrêcie szyn i to tak nieszczêœli-
wie, ¿e m³ody górnik w ¿aden sposób nie móg³ go z powrotem wyprowa-
dziæ. Kiedy tylko udawa³o siê ustawiæ jeden koniec wózka na szynach,
drugi natychmiast wypada³. Poniewa¿ na tym odcinku nie by³o nikogo ze
wspó³pracowników i nie mia³ mu kto pomóc, by³ on zdany wy³¹cznie na
w³asne si³y. By³o to dla niego nauk¹ cierpliwoœci, gdy¿ w swoim dawnym
¿yciu by³ bardzo porywczy i nerwowy. Niepostrze¿enie nadszed³ sztygar
i schowawszy siê za œcianê wêg³ow¹ przygl¹da³ siê mozo³om owego
górnika: „Ciekawy jestem, czy i dziœ wytrzymasz w tej swojej œwiêtej
cierpliwoœci” - powiedzia³ sam do siebie – „Myœlisz pewnie, ¿e ciê nikt
nie widzi i za chwilê piêknym wybuchem z³oœci ujawnisz swój prawdziwy
temperament!” Przez parê minut górnik zmaga³ siê jeszcze z wózkiem, ale
bez rezultatu. Wreszcie, nast¹pi³ oczekiwany przez sztygara moment. Na
twarzy m³odzieñca odmalowa³o siê wzruszenie, a z piersi wyrwa³y siê
s³owa. Jednak ku ogromnemu zdziwieniu obserwuj¹cego sztygara, by³y
to s³owa i melodia pieœni:
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Ach, potrzebujê Ciê, ³askawy Panie mój!
Twe imiê ska³¹ m¹, w Nim jest pociechy zdrój!
O Panie, drogi Panie, potrzebujê Ciebie;
Ja muszê mieæ Ciê zawsze, b³ogos³aw mi!  (Œ.P. 320)

Górnik z podniesion¹ g³ow¹, dŸwiêcznym, choæ dr¿¹cym g³osem, odœpiewa³
zwrotkê pieœni. Dziwnie i potê¿nie brzmia³y te s³owa w tym g³uchym i czarnym
podziemiu. Wiernym by³ Bóg i przyzna³ siê do jego proœby. Po paru chwilach
wózek z wêglem potoczy³ siê szczêœliwie dalej. Sztygar odszed³ z tego miejsca
wewnêtrznie pokonany i od tamtej chwili sta³ siê dla owego m³odego górnika
ca³kiem innym cz³owiekiem, wczeœniej by³ bowiem dla niego srogi
i dokuczliwy.

Tak dzia³a œwiadectwo ¿ycia. Kochany bracie i siostro! Czy Ty zdajesz
sobie sprawê z tego, ¿e nasze zachowanie w samotnoœci jest równie¿
œwiadectwem?

34.  Henriette  Luise  von  HAYN 
53

(1724–1784)

Jak¿e wielk¹ radoœæ mam, ¿e Pasterza swego znam,
¯em owieczk¹ Jego w³oœci, gdzie mnie karmi, hojnie goœci,
¯e miê kocha, dobrze zna, ustawicznie o mnie dba!
O jak wielk¹ radoœæ mam, ¿e Pasterza swego znam!
Kiedy minie ¿ycie moje, wzniesie mnie w krainy Swoje;
Tam anieli przyjm¹ mnie, o, jak wielkie szczêœcie me!    (Œ.P. 629)

W oryginalnym brzmieniu lepiej jest uwypuklone znaczenie i wartoœæ treœci
Psalmu 23, istotnej zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych: „¯e jestem Jezusa
owieczk¹” - pieœñ napisana przez Henriette Luise von Hayn .

W wieku 20 lat w dramatycznych okolicznoœciach Henriette opuœci³a
rodzinny dom. Pewnego ranka, kiedy ojciec czyta³ S³owa Ewangelii (Mt
10,87): „Kto mi³uje ojca albo matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest mnie
godzien”, m³oda Henriette nagle spakowa³a swoje rzeczy, opuœci³a pokój
i wyjecha³a z domu. Z s¹siedniej wioski przes³a³a list rodzicom, a swoj¹
nag³¹ decyzjê motywowa³a powo³aniem Bo¿ym. Napisa³a, ¿e jedzie do
Heerenhagen do Zboru Braci. Z Frankfurtu œci¹gniêto j¹ z powrotem do
rodzinnego domu. Rodzice jednak rozpoznali w niej Bo¿e powo³anie
i pozwolili jej wst¹piæ do Zboru Braci w Marienbourgu (S³owenia). Uczyni³a
to 5 listopada 1744 roku.
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Dwa lata póŸniej przenios³a siê do Ochranowa, gdzie w prawdziwej pokorze
serca sta³a siê b³ogos³awieñstwem dla wielu ludzi. Opowiadano, jak w jej
pokoju czêsto w ci¹gu dnia i w nocy modli³y siê dzieci, które by³y
przyci¹gniête mi³oœci¹ Jezusa i Jego ofiar¹ na krzy¿u.

Powy¿sza pieœñ mia³a 7 zwrotek, ale Christian Gregor skróci³ j¹ do trzech
i opublikowa³ w œpiewniku w 1778 roku.

  35.  Johannes   de   HEER 
54

 (1866-1961)

Pierwsza pieœñ J. de Heera by³a u³o¿ona na podstawie tekstu z listu do
Efezjan 1,7 i Ewangelii Jana 3,16 Albowiem tak Bóg œwiat umi³owa³... (Œ.P.
697). Heer znany by³ jako œpiewak na ewangelizacjach w Holandii.

Urodzi³ siê w 1866 roku. Rok po jego urodzeniu zmar³a jego matka, która
umieraj¹c œpiewa³a Psalm 103. Johannes jako m³odzieniec doœwiadczy³
pojednuj¹cej z Bogiem mocy krwi Jezusa, o czym da³ nastêpuj¹ce œwiadectwo:
„Moich ciemnych stronic m³odzieñczych lat nie bêdê otwiera³. Wystarczy, ¿e
powiem, i¿ przez moje znajomoœci z kolegami, które mia³y pewien wp³yw na
mnie, wpad³em w grzech. Bogu dziêki, ¿e pojednawcza krew Jezusa przykry³a
mój d³ug.”

Heer prowadzi³ sklep z akcesoriami muzycznymi. Jednoczeœnie wiele czasu
poœwiêca³  ewangelizacji wœród ludzi w ubogiej dzielnicy Rotterdamu
(Holandia).

W 1904 roku J. de Heer prze¿y³ przebudzenie w Walii. Niewierz¹cy górnicy
przychodzili do wiary. Na ulicy œpiewano i modlono siê. J. de Heer, s³uchaj¹c
œpiewanych pieœni na ulicy, t³umaczy³ je na jêzyk holenderski. Sam gra³
równie¿ na swojej fisharmonii i œpiewa³ pieœni podczas organizowanych
ewangelizacji, a dziêki ³atwym i prostym melodiom wielu s³uchaczy w³¹cza³o
siê do wspólnego œpiewu. Kiedy wróci³ z Walii do Holandii, Duch Œwiêty
pocz¹³ u¿ywaæ go, objawiaj¹c siê tam przez niego. Heer przemawia³ w wielu
koœcio³ach i zgromadzeniach, rozniecaj¹c ogieñ przebudzenia. W jednym ze
zgromadzeñ, w których przemawia³, nawróci³o siê w ci¹gu paru tygodni ponad
200 m³odych ludzi. Jakub Vetter, ojciec niemieckiej misji namiotowej, którego
J. de Heer pozna³ w Walii, przyby³ do Holandii na spotkania ewangelizacyjne
i w 1906 roku za³o¿y³ tam misjê namiotow¹ na wzór niemieckiej.

Oficjalne otwarcie misji namiotowej zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹  sama
królowa Wilhelmina. Dla J. de Heera rozpoczê³o siê ¿ycie pe³ne pracy.
W holenderskim piœmie misji namiotowej  „Maranatha”, wydawanym od 1914
roku, ukaza³a siê seria artyku³ów na temat przyjœcia Jezusa. Powstawa³y ró¿ne
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konferencje pod nazw¹ „Maranatha”. Piêæ lat póŸniej œwiat³o dzienne ujrza³o
kolejne pismo “Het Zocklicht” (“Œwiat³o szukania”). Czasopismo to by³o
bardzo poczytne, a jego nak³ad wynosi³ 30 tys. egzemplarzy. Zawiera³o ono
w wiêkszoœci wypowiedzi prorocze. J. de Heer nie pozostawa³ w tyle.
Rozpocz¹³ nadawanie chrzeœcijañskich audycji radiowych w jêzyku
holenderskim i tu aran¿owa³ pieœni, które przybli¿a³y ludziom rzeczywistoœæ
radosnej nowiny.

Mówiono, ¿e pewien holenderski rybak na Morzu Pó³nocnym tak sobie
uk³ada³ plan pracy, a¿eby móc bez przeszkód s³uchaæ nadawanych przez J. de
Heera pieœni.

Z zebranych utworów J. de Heera powsta³ œpiewnik oko³o 900 pieœni,
w nak³adzie ponad 200 tys. egzemplarzy. Z okazji jego 70, 80 i 90-tych
urodzin prasa wydawa³a reporta¿e wyra¿aj¹ce  podziw i uznanie wobec
jego pracy. Królowa Juliana odznaczy³a go nawet orderem Oranien-Nassau.
W wieku 95 lat powo³any zosta³ do Pana i  wkroczy³ do wiecznoœci, tak jak
o tym œwiadczy³.

Œpiewnik Pielgrzyma zawiera takie pieœni jak:
Albowiem tak Bóg œwiat umi³owa³ (Œ.P. 697)
B³oga radoœæ, Pan nasz nadchodzi (Œ.P. 801)
Oto przychodzê rych³o (Œ.P. 805)

36.  Johann  HERMANN 
55 

(1585–1647)

W swoim ¿yciu J. Hermann u³o¿y³ 400 pieœni, z których wiêkszoœæ
rodzi³a siê we ³zach. Jego pieœñ pasyjna rozpoczynaj¹ca siê od s³ów: „Có¿eœ
uczyni³, Jezusie kochany...” otrzyma³a tytu³: „Przyczyna gorzkiego
cierpienia Jezusa Chrystusa i pocieszenie przez Jego mi³oœæ i ³askê”. Tytu³
ten zwi¹zany jest z 7 rozdzia³em listu do Rzymian. Pierwsze 10 zwrotek
tej pieœni jest odpowiedzi¹ na pytanie Pi³ata: „ Có¿ wiêc z³ego uczyni³?...”
(Mt 27,23).

Có¿eœ uczyni³, Jezusie kochany, ¿e na Ciê wyrok tak srogi wydany?
Jaka jest wina, jaki czyn zbrodniczy o pomstê krzyczy?
Twoich m¹k wszystkich jaka¿ jest przyczyna?
Ach, moja Ciebie uderzy³a wina!
Coœ cierpia³, Jezu, jam wszystko zawini³, i¿em Ÿle czyni³.
O mi³oœæ wielka, mi³oœæ to bez miary
Podjê³a chêtnie te okropne kary
Chcia³em rozkosz¹ tutaj byæ pojony - Tyœ by³ mêczony.      (Œ.P. 48)
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Pieœñ ta powsta³a w czasie, kiedy Habsburgowie (dynastia ksi¹¿êca panuj¹ca
na Œl¹sku) mocno uciskali ewangelików i si³¹ zmuszali ich do spowiedzi i do
uczestniczenia w mszy. Melodiê do tej pieœni skomponowa³ J. S. Bach.
W oryginale pieœñ posiada³a 12 zwrotek.

¯ycie Hermanna pe³ne by³o cierpieñ. Ju¿ jako dziecko ciê¿ko chorowa³.
Wierz¹cy rodzice uczynili œlub, ¿e ofiaruj¹ swoje dziecko Bogu, jeœli On
zachowa je przy ¿yciu. S³u¿bê Johanna przeplata³y rozliczne cierpienia duszy
i cia³a, znoszone z prawdziw¹ chrzeœcijañsk¹ cierpliwoœci¹.

Na skutek dokuczliwych bólów gard³a, w 1638 roku Hermann musia³
zrezygnowaæ ze s³u¿by pastorskiej i poœwiêci³ siê pisaniu. W spokojnej chacie
w Lisowie (w Polsce) prze¿y³ resztê swego ¿ycia. Wiele smutku przysporzy³
mu jego syn Samuel, który wst¹pi³ do koœcio³a katolickiego. Jednak po
d³ugich rozmowach uda³o mu siê go sprowadziæ z powrotem do
protestantyzmu. Krótko po tym wydarzeniu zmar³, otruty przez jezuitów.
W g³êbokim bólu Hermann nie odwróci³ spojrzenia od swego Pana Jezusa.

W czasie 30-letniej wojny przeszed³ tak¿e przez ró¿ne doœwiadczenia.
Dwukrotnie by³ w wielkim niebezpieczeñstwie, zosta³ jednak uratowany
przez... dziecko. Pewnego dnia chorwacki ¿o³nierz chcia³ mu szabl¹ rozci¹æ
g³owê, poniewa¿ ten nie mia³ pieniêdzy, których siê wojak domaga³. Jednak¿e
m³odsze dziecko Hermanna bez bojaŸni podesz³o do ¿o³nierza i krzyknê³o
do niego: „IdŸ precz, ty obrzyd³y  cz³owieku..!”. W ten sposób dziecko
uratowa³o ojcu ¿ycie. Innym razem  musia³ uciekaæ przez Odrê ³ódk¹, która
by³a pe³na ludzi, a znajduj¹ce siê u brzegu wojsko ostrzeliwa³o p³yn¹cych.
Naraz dziecko wypad³o z ³ódki do wody i J. Hermann wychyli³ siê przez
burtê, aby je stamt¹d wyci¹gn¹æ. W tym momencie dwa pociski przelecia³y
tu¿ nad jego g³ow¹. W ten sposób zosta³o uratowane zarówno dziecko, jak
i sam Johann.

37.  Johann  Daniel   HERRNSCHMIDT  
56

 (1675-1723)

W roku 1704, w wojnie hiszpañsko-francuskiej, w której równie¿ walczy³y
wojska pruskie, zginê³o ok. 22 tysiêcy ¿o³nierzy francuskich, a 11 tysiêcy
dosta³o siê do niewoli. Po stronie pruskiej by³y równie¿ wielkie straty. Troskê
o rannych przej¹³ siê Johann Daniel Herrnschmidt, który przez ostatnich 10 lat
pomaga³ w pracy swojemu ojcu - pastorowi. S³u¿ba Johanna by³a niebezpieczna,
gdy¿ jako pielêgniarz w lazarecie by³ wystawiony na niebezpieczeñstwo
zara¿enia siê chorobami zakaŸnymi. Jednak zaufa³ Bogu. By³ nie tylko
pielêgniarzem, ale równoczeœnie duszpasterzem rannych ¿o³nierzy. W tym czasie
napisa³ pieœñ: Bóg chce, by, co nas spotyka, by³o ku zbawieniu.
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PóŸniej zosta³ powo³any przez Boga jako kaznodzieja i pastor. Tak¿e jako
profesor wspó³pracowa³ z Augustem Hermannem Francke. Bêd¹c s³abo
wynagradzanym, znalaz³ siê w trudnej sytuacji finansowej, gdy¿ mia³ oœmioro
dzieci. W takich w³aœnie okolicznoœciach (ok. 1714 roku) powsta³a pieœñ:
Chwa³ê daj Panu, o duszo moja! (Œ.P. 9).

W roku 1723 zakaŸna gor¹czka zaatakowa³a jego i jego ¿onê. Herrnschmidt
by³ œwiadomy, ¿e nadchodz¹ ostatnie dni jego ¿ycia. W ostatnich godzinach
pociesza³ siê Psalmem 146, wierszem 6, gdzie mowa jest o ochronie wdów
i sierot. W ci¹gu 18 godzin zmar³ wraz ze swoj¹ ¿on¹. Pozostawione dzieci
mog³y doœwiadczyæ wiernoœci niebieskiego Ojca, który siê o nie zatroszczy³.

38.  Karl  Friedrich  Wilhelm   HERROSEE 
57

(1754–1821)

Karl F.W. Herrosee kierowa³ siê has³em: „Dziêkowanie chroni przed
chwianiem, a chwalenie podci¹ga do góry”. By³ to te¿ motyw powstania
pieœni:  Pan dobry jest !   (Œ.P. 18).

Z wykszta³cenia by³ Herrosee teologiem. W wielu zborach pracowa³ jako
czynny kaznodzieja, natomiast na dworze cesarskim pe³ni³ s³u¿bê kapelana.
Jego radoœæ i wdziêcznoœæ odczuwana wzglêdem Boga czyni³a go lubianym
wœród ludzi. Zmar³ w 1821 roku, a inni ocenili go w ten oto sposób: „By³
naszym ojcem, przyjacielem, mi³ym dobroczyñc¹, wielce ofiarnym.”

39.  Eliza   Edmund   HEWITT 
58

 (1851-192O)

Ju¿ siê nie bój d³u¿ej  (Œ.P. 341)

Pieœñ ta powsta³a w dniach wielkich cierpieñ.
Córka kapitana Jonasa S. Hewitta z powodu bólu
krêgos³upa musia³a pozostawiæ pracê pedagoga.
Chcia³a jednak s³u¿yæ swojemu zborowi, pisa³a
wiêc wiersze. Gdy jej stan siê poprawi³, podjê³a
pracê wœród dzieci w szkó³ce niedzielnej. Ze
wzglêdu na swoje pedagogiczne zdolnoœci pisa³a
wieleartyku³ów do zborowej gazetki.

Eliza Hewitt u³o¿y³a ok. 1500 pieœni, a niektóre
z nich przeniknê³y do Europy.
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W œpiewniku Pielgrzyma mamy kilka jej utworów:
Samotny wœród morskich b³¹ka³em siê fal (Œ.P. 245)
O, strze¿ mnie, Panie, w dzieñ i w noc  (Œ.P. 284)
Dziœ jasnoœæ w duszy mojej lœni (Œ.P. 296)
Niegdyœ noc mnie ogarnia³a  (Œ.P. 309)
Ju¿ siê nie bój d³u¿ej (Œ.P. 341)

Jam nigdy nie sam, tak Pan mój mi przyobieca³:
„Nigdy nie bêdziesz ju¿ sam.”

40.  Wilhelm  HEY 
60

  (1789–1854)

Urodzi³ siê w Lancha, ko³o Gotha (Saksonia) jako syn pastora i zyska³
przydomek „Klasyk - przyjaciel dzieci”. W dziewiêtnastym wieku by³
szczególnie znany z piêædziesiêciu opowiadañ dla m³odych. G³osi³ ewangeliê
w prywatnych mieszkaniach w obecnoœci dzieci. ZnaleŸli siê jednak
przeciwnicy jego sposobu przekazywania ewangelii i musia³ opuœciæ Gothê.
Przeniós³ siê do Ichterhausen, gdzie by³ pastorem i w szczególny sposób
troszczy³ siê o biednych i chorych. Bardzo lubi³ gromadziæ wokó³ siebie
dzieci, aby im opowiadaæ Dobr¹ Nowinê.

W 1837 roku wyda³ drukiem „50 opowiadañ dla dzieci” oraz nastêpuj¹c¹
pieœñ:

Z nieba, gdzie gwiazd tyle, gdzie anio³ki s¹,
Patrzy Bóg tak mile, czego dzieci chc¹.
S³ucha te¿ z radoœci¹ próœb ich w dzieñ i w noc,
Wokó³ nich z mi³oœci¹ Sw¹ roztacza moc. (Œ.P. 639)

Napisa³ te¿ utwór, którego nie ma w Œpiewniku Pielgrzyma: Ten kto Pana
mi³uje, rzeczywiœcie szczêœliwy mo¿e byæ.

  41.  Friedrich  Konrad   HILLER 
61

(1651-1726)

Friedrich Hiller by³ równie¿ jednym z wielu utalentowanych pieœniarzy.
Z zawodu by³ prawnikiem. Przez 50 lat pracowa³ jako radca prawny dla w³adz
w Wittembergu (Saksonia). W m³odym wieku pozna³ Chrystusa i pomimo
wysokiego stanowiska by³ aktywnym chrzeœcijaninem. Pewien duszpasterz

60 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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61 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 171
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okreœli³ go w ten sposób: „Czy nie jest to wielkim zaszczytem, ¿e bogobojny
prawnik mo¿e byæ anio³em we w³adzy, aposto³em cesarskim, kamieniem
naro¿nym i za³o¿ycielem chwilowego pokoju na ziemi?”

Córka Hillera w póŸniejszym wieku powiedzia³a o swoich rodzicach:
„Wskazali mi drogê zbawienia ca³kiem prosto. Ich najwiêksz¹ trosk¹ by³o to,
aby ich dzieci by³y zbawione”. Ziomkowie wspó³czeœni jemu, którzy go znali,
potwierdzili, ¿e wersy jego pieœni mówi³y o ¿yciu przez wiarê.

Œpiewnik Pielgrzyma zawiera znikom¹ czêœæ jego pieœni:
Jezus jako Król panuje (Œ.P. 68)
U³askawienia dost¹pi³em (Œ.P. 248)
Mnie do nieba d¹¿yæ trzeba (Œ.P. 524)

42. Karol  H£AWICZKA 
62

 (1894-1976)

Profesor muzyki, pianista, muzykolog, pedagog
i dyrygent.

Kiedy Œl¹sk Cieszyñski  nawiedzi³o
przebudzenie religijne, które mo¿na okreœliæ
rokiem 1905, równie¿ Karol by³ poch³oniêty
duchowym o¿ywieniem w ramach „Spo³ecznoœci
Chrzeœcijañskiej”.  To jednak mu nie wystarcza³o.
Pewnego razu,  jeszcze w czasie studiów, zosta³
zaproszony na studenck¹ konferencjê. G³oszone
tam S³owo Bo¿e  dotknê³o jego serca
i zadeklarowa³ je dla Jezusa. W tym  te¿ czasie
powsta³a w jego sercu  pieœñ: Królu mój, Królu
chwa³y. (Œ.P.  262) jako wyznanie jego wiary
i oddania siê ca³ym sercem Jezusowi do s³u¿by.

 Gdzie tylko móg³, tam organizowa³ chóry i zachêca³ do podejmowania
nauczania muzyki w krêgach koœcielnych i innych spo³ecznoœciach
religijnych. Nie by³ wybitnym kaznodziej¹, ale jak by³a taka potrzeba, to i na
tym polu wywi¹za³ siê znakomicie. Tchnienie Bo¿e, jakie nim w przebywa³o,
da³o siê zauwa¿yæ na ka¿dym miejscu.

W latach dwudziestych Karol w³¹czy³ siê aktywnie i twórczo do pracy
w „Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej” w Cieszynie. Wraz z ks. Paw³em Sikor¹
oraz sekretarzem Andrzejem Cimorkiem przyczyni³ siê do wydania „Harfy
Syjoñskiej”. W latach przedwojennych wydawa³ ró¿ne œpiewniki szkolne do
celów pedagogicznych. Wojnê prze¿y³ w Warszawie, straci³ jednak wszystko,
co posiada³ i wróci³ na Zaolzie. Wspó³pracowa³ z Filharmoni¹ Warszawsk¹

62 Ewangelicki Kalendarz, Czes. Cieszyn 1998 str.75-78, tam te¿ zdjêcie
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i Polskim Radiem. Powo³any na instruktora muzyki i œpiewu w Ministerstwie
Oœwiecenia Publicznego i Wyznañ Religijnych w Warszawie. Na Zjazdach
misyjnych w Zlinie (Morawy) w latach 1948-1950 dyrygowa³ olbrzymim
zespo³em muzyczno-wokalnym (ok. 150-osobowa orkiestra i ok. 2000-
osobowy chór). Tam te¿ przemawia³ i ewangelizowa³. Poniewa¿ zna³ kilka
jêzyków europejskich, wyda³ te¿ kilka ró¿nych publikacji w jêzyku
niemieckim, angielskim, szwedzkim, czeskim i s³owackim o tematyce
religijno-muzykalnej. Udziela³ siê w ró¿norodnych us³ugach, by³ nawet
wspó³twórc¹ Œpiewnika Pielgrzyma w latach 1957-1958.  Spod jego pióra
wyszed³ ca³y rz¹d ró¿nych œpiewników koœcielnych i spo³ecznoœciowych.
W Œpiewniku Pielgrzyma znajdujemy takie pieœni Karola H³awiczki, jak:

O Zbawicielu drogi (Œ. P. 84)
G³os Jezusa s³ychaæ (Œ. P. 135)
Dziêkujê Tobie, Ojcze mój (Œ. P. 327)
Nad wszystko po¿¹dany (Œ. P. 345)
Wyznawajcie Chrystusa (Œ. P. 501)
Jam winny krzew (Œ. P. 591)
Dzieñ siê nachyli³ (Œ. P. 663)

S¹ jeszcze inne pieœni œpiewane we wspó³czesnych zborach, jak:
Do œmierci z Bibli¹ œwiêt¹
Dzisiaj jest dzieñ
To niepojêtej ³aski cud i inne.

Karol H³awiczka zmar³ krótko po zakoñczeniu Tygodnia
Ewangelizacyjnego w Dziêgielowie w czwartek 22 lipca 1976 roku w wieku
82 lat.

43.   Ernest  Christoph  HOMBURG 
63 

(1605-1681)

Ernest Christoph Homburg, doradca s¹dowy w Naumburgu, by³ cz³owiekiem
pe³nym ¿ycia. Korzysta³ w ca³ej pe³ni z uciech tego œwiata. By³ lubiany wœród
przyjació³, mile widziany w restauracjach. W roku 1642 wyda³ zbiór szlagierów
mi³osnych i pijackich, które mia³y s³u¿yæ umilaniu jego ¿ycia, lecz po pewnym
czasie przesta³o siê to mu udawaæ.

Przez chorobê i smutek zacz¹³ szukaæ Boga: „Krzy¿ uczy bogobojnoœci,
w czasie pokusy nale¿y zwa¿aæ na S³owo”. Wstydzi³ siê swoich bezbo¿nych
pieœni i wierszy. Publicznie przed wszystkimi wyzna³, ¿e tkwi³ na samym dnie
fa³szywego ¿ycia. Powiedzia³ tak¿e: „Teraz Jezus jest rozkosz¹ mojej duszy
i chcê, by jeszcze wiêcej dzia³a³ w moim sercu. ¯a³ujê, ¿e o takiej ‘pró¿noœci’

63 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 117
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œpiewa³em.” W roku 1659 opublikowa³ zbiór pieœni pod tytu³em „Zbiór pieœni
duchownych – 1 czêœæ.” Wœród nich znalaz³a siê pieœñ o mêce Pañskiej:

Jezu, ¿ycia mego ¿ycie, Jezu, œmierci, œmierci mej,
Tyœ to dla mnie tak obficie, mêki znosi³ w duszy Swej;
Da³eœ biæ siê, ukrzy¿owaæ, by od œmierci mnie zachowaæ.
Za przelanie Twojej krwi, wieczne, Panie, dziêki Ci. (Œ.P. 49)

E. Ch. Homburg napisa³ 148 pieœni. „Chrzeœcijanin bez krzy¿a
i przeciwnoœci to to samo, co uczeñ bez ksi¹¿ki i oblubienica bez wianka.” -
takie by³o ¿yciowe doœwiadczenie doradcy s¹dowego z Naumburga.

44.   Lewis  E. JONES 
64 

(1865 – 1936)

Pragniesz-li przekleñstw swych grzechów siê zbyæ,
- Jest moc w œwiêtej krwi, moc w œwiêtej krwi.
O, pójdŸ, byœ zawsze pokojem móg³ ¿yæ,
Gdy¿ nas œwiêta oczyszcza krew.
O, jest moc, moc, o, przecudna moc
w œwiêtej krwi, w œwiêtej krwi.
O, jest moc, moc, zwyciêstw pe³na moc
w œwiêtej Zbawicielowej krwi!
Czy chcia³byœ bielszym byæ, bielszym ni¿ œnieg?
Jest moc w œwiêtej krwi, moc w œwiêtej krwi.
Dla serc zbola³ych najlepszy w niej lek;
Oczyszczenie jest w œwiêtej krwi.
Czy chcesz z Chrystusem swe ¿ycie tu wieœæ?
Jest moc w œwiêtej krwi, moc w œwiêtej krwi.
Chcesz-li ¿yæ Panu i chwa³ê Mu nieœæ?
Codziennie masz si³ê w tej krwi.   (Œ.P. 285)

Ta wspania³a pieœñ pochodzi z ruchu przebudzeniowego CVJM w Stanie
Kalifornia (USA). By³y sekretarz tej organizacji, Lewis E. Jones, pochodz¹cy
z Santa Barbara w Kalifornii, u³o¿y³ 1000 pieœni. Z wydawnictwa otrzymywa³
5 dolarów za jedn¹ pieœñ, natomiast za wy¿ej wymienion¹ pieœñ otrzyma³
tylko 3,5 dolara. Pieœñ ta chêtnie by³a œpiewana i grana na instrumentach
przez Jonesa i zyska³a du¿y rozg³os. W póŸniejszym czasie Jones by³
wspó³pracownikiem misji CVJM w Chicago.

64 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 579

49



45.  Friedrich   Ludwig   JÖRGENS 
65

 (1792-1843)

F. L. Jörgens by³ cz³owiekiem ruchliwym i roztargnionym. Najpierw
w pobliskim miasteczku, niedaleko swojego ojczystego domu, uczy³ siê
kupiectwa, a nastêpnie rozpocz¹³ studia teologiczne w Göttingen (Dolna
Saksonia, Niemcy). Tam wpad³ w niebezpieczne i pró¿ne ¿ycie. Rodzina,
widz¹c jego postêpowanie, wys³a³a go do Ameryki. Tam prze¿y³ wewnêtrzny
prze³om i przez wiele nastêpnych lat by³ misjonarzem w Kanadzie. W roku
1830 Jörgens wróci³ do Niemiec i by³ kaznodziej¹ w Wuppertalu (Westfalia),
gdzie dzia³a³ z wielkim b³ogos³awieñstwem. Dwa lata póŸniej opublikowa³
dwutomow¹ ksi¹¿kê pod tytu³em: „Czasy odœwie¿enia przed obliczem Pana”.
W tym wydaniu by³a równie¿ zamieszczona pieœñ „OjczyŸnie w górze”.
Jeszcze podczas pobytu w Montrealu u³o¿y³ pieœñ wed³ug wzoru
anglosaskiego z irlandzk¹  melodi¹.

Gdzie duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj?
Gdzie ¿yczeñ, nadziei spe³nionych jest kraj?
Nie mo¿e przytu³ku pewnego daæ œwiat,
Boæ pe³no w nim grzechów i pokus i zdrad..
Nie, nie, nie, nie! To ¿aden k³am:
Mej duszy ojczyzna w niebiesiech jest tam! (Œ.P. 651)

„Kto w Chrystusie nie trwa, stanie siê typem szatana” - tak stwierdzi³ F.L.
Jörgens. Sam jednak po wielu latach, z powodu sprzeniewierzenia i w³amañ,
zosta³ aresztowany i przekazany do zak³adu wychowawczego. Po zwolnieniu
wyjecha³ do Ameryki i tam w dalszym ci¹gu prowadzi³ kryminalne ¿ycie.
Przez s¹d narodowy zosta³ wystawiony na publiczn¹ zniewagê. Nie potrafi³
jednak znieœæ tego wstydu i wzi¹³ przyk³ad z Judasza. S³usznie w swej pieœni
poetycznie powiedzia³: „Nie mo¿e przytu³ku pewnego daæ œwiat”.

46.  Gustaw  Friedrich  Ludwik  KNAK 
66 

 (1806–1878)

Kto zaufa Panu, nie zawiedzie siê... (Œ.P. 396) – to jedna z 82 pieœni
œpiewanych w czasie przebudzenia na Pomorzu (w tym czasie na terenie
Niemiec), których autorem by³ Gustaw Knak. Ze wzglêdu na swoje
zwiastowanie by³ mocno atakowany. W 1834 roku Gustaw Knak przej¹³
pewn¹ opuszczon¹ plebaniê w Wusterwitz na Pomorzu Pó³nocnym. Jego
¿ona rozp³aka³a siê, gdy zobaczy³a, co pozosta³o po 40-letnim pobycie
poprzedniego duchownego. Poprzednik ten lubi³ alkohol, a dom by³

65 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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zupe³nie zdewastowany. „Matyldo, ty wiesz przecie¿, ¿e to jest miejsce,
gdzie Pan nas chce mieæ. Chciejmy siê cieszyæ i Jemu dziêkowaæ” -
powiedzia³ Gustaw Knak swojej ¿onie. Nastêpnie uklêknêli oboje
i uwielbiali Boga.

Dziêki pracy i zrêcznoœci kobiecych r¹k dom zosta³ w krótkim czasie
uporz¹dkowany tak, ¿e mo¿na by³o siê tam wreszcie dobrze czuæ. Nie
skoñczy³o siê jednak tylko na posprz¹taniu domu, by³  bowiem jeszcze zbór
- pole pracy dla kaznodziei i duszpasterza – tkwi¹cy od dawna w duchowym
brudzie. Knak czu³ mi³oœæ do cz³onków zboru, co mia³o du¿e znaczenie dla
spo³ecznoœci. Niektórzy ciekawi przychodzili nieœmia³o na spotkania biblijno
- modlitewne z postanowieniem, ¿e nie ugn¹ swoich kolan. Jednak na koniec
modlili siê i wyznali: „Ten pastor ma za mocne kazania i widzimy, ¿e musimy
siê nawróciæ, bo w przeciwnym wypadku idziemy na wieczne zatracenie.”

Przebudzenie zaczê³o rozszerzaæ siê tak¿e poza granicami zboru i do
Wusterwitz nap³ywali ludzie z dalszych okolic. Koledzy teolodzy oskar¿ali
Knaka na konsystorze. Wkrótce pojawi³a siê ¿andarmeria i wyci¹ga³a ze
spotkañ biblijnych tych, którzy nie nale¿eli do jego zboru. W piêknym
miejskim parku Knak urz¹dzi³ ewangelizacjê, na któr¹ przyszli ludzie
z bliska i z daleka, i wielu znalaz³o nowe ¿ycie w Jezusie. Widzimy, ¿e
pomimo nieprzyjaznych warunków Bóg przyznawa³ siê do tych, którzy
Go szukali. Gustaw Knak przechodzi³ ró¿ne okresy prób i doœwiadczeñ.
Chorowa³ i dotykany by³ przeró¿nymi trudnoœciami, ale Bóg wspaniale
i przekonuj¹co objawia³ siê w ¿yciu jego i jego dzieci, o czym œwiadcz¹
s³owa pieœni:

Kto zaufa Panu, Nie zawiedzie siê;
Czy¿bym mia³ byæ pierwszym, Który zawiód³ siê?
Nie, to niemo¿liwe, Nie zawiodê siê;
Prêdzej minie niebo, NiŸli s³owo Twe.
Tyœ Pan mi³osierny I Przyjaciel mój,
Mego ¿ycia s³oñce, Mej radoœci zdrój;
Przez ciemnoœci, zgrozê I przez œmierci noc
Ty miê przeprowadzisz, Boœ Ty jest mój Wódz.  (Œ.P. 396)

Pieœni te powstawa³y na wyjazdach ewangelizacyjnych. Pewnego razu Knak
zosta³ zaproszony do miasteczka Bublitz, osiem mil od swego miejsca
zamieszkania, aby tam wyg³osiæ kazanie. W po³owie drogi wst¹pi³ do
zaprzyjaŸnionego pastora Sondermanna, aby przez chwilê odpocz¹æ. W drodze
u³o¿y³  pewn¹ pieœñ i by³ tym tak uradowany, ¿e od razu poprosi³ Sondermanna,
aby zagra³ mu na instrumencie melodiê Ranna zorza, sam natomiast zacz¹³
œpiewaæ:
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Jam stêskniony, jam stêskniony, O mój Jezu uwielbiony,
Ujrzeæ ciê, bo mym pragnieniem
Spocz¹æ pod Twych skrzyde³ cieniem
I przed tronem Twoim staæ, I przed tronem Twoim staæ.
Œwiat³o drogie, œwiat³o drogie, Co rozpraszasz chmury wrogie!
Kiedy¿, kiedy¿ z wybranymi, Przed Twój tron dopuszczonymi,
Ujrzym lica Twego blask, Ujrzym lica Twego blask?  (Œ.P. 570)

Gustaw Knak nada³ tej pieœni tytu³: Têsknota po raju. Dwa dni póŸniej 25
lipca 1846 roku pieœñ ta by³a œpiewana po raz drugi przez diakona Wittenberga
w ma³ej grupie chrzeœcijan, którzy zebrali siê w domu pastora.

Kazania wyg³oszonego na uroczystoœci misyjnej w Bublitz nie mo¿na by³o
tak prêdko zapomnieæ. S³owa zwiastowania pozostawa³y w sercach d³ugo,
jeszcze d³u¿ej zaœ pieœñ tego, który g³osi³ poselstwo. W miêdzyczasie pieœñ
Têsknota po raju zosta³a przet³umaczona na ponad 30 jêzyków i wielu
chrzeœcijan na ca³ej ziemi odczuwa têsknotê wyra¿on¹  wy¿ej cytowanymi
s³owami.

Istnieje jeszcze wiele innych pieœni Gustawa Knaka, nam nieznanych, przez
które wyra¿a³ swoj¹ postawê wobec swojego Pana.

47.  Albert  KNAPP 
67

 (1798-1864)

Ojciec Alberta Knappa zajmowa³ wysokie
stanowisko pañstwowe. O latach swojego
dzieciñstwa Knapp pisze w nastêpuj¹cy sposób:
„Interesowa³y mnie ró¿ne zagadnienia
i posiada³em wiele ró¿nych wiadomoœci, zna³em
tak¿e historie biblijne, lecz ¿y³em bez Chrystusa,
nie bytem cz³owiekiem odrodzonym. Szczególnie
interesowa³ mnie Stary Testament i przed moimi
oczami czêsto przesuwa³y siê, jakby ¿ywe, obrazy
pe³nej blasku i upadków historii ludu izraelskiego.
Lecz w moim najbli¿szym otoczeniu nie by³o nikogo,

kto móg³by wskazaæ mi drogê do Jezusa Chrystusa i naœladowania Go. Jezus
Chrystus by³ dla mnie kimœ obcym.” Gdy Albert Knapp podrós³, jego ojciec
wyrazi³ ¿yczenie, aby syn poœwiêci³ siê studiom teologicznym i ¿yczeniu
temu sta³o siê zadoœæ. Po ukoñczeniu gimnazjum m³ody Albert zosta³ przyjêty
do seminarium teologicznego. Studia w znacznym stopniu przybli¿y³y go do

67 Chrzeœcijanin, Warszawa, 1966, nr.7, tam te¿ zdjêcie
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Biblii, pozna³ g³êbiej jej treœæ, jednak ci¹gle jeszcze nie mia³ osobistej wiary
w Zbawiciela. Dziêki s³u¿bie znanego wyk³adowcy i kaznodziei Ludwika
Hofackera przybli¿y³ siê Knapp do Jezusa. Bardzo mocno przeniknê³y go
s³owa Chrystusa skierowane do Nikodema (J 3,7): „Musicie siê na nowo
narodziæ”. Pod wp³ywem tych s³ów zrozumia³, jak bardzo jest grzeszny.

To by³ decyduj¹cy moment w jego ¿yciu. Dziêki Chrystusowi móg³ zacz¹æ
¿yæ na nowo. Wkrótce te¿ da³ siê poznaæ jako utalentowany pisarz. Po
nawróceniu, które mia³o miejsce w roku 1821, spali³ dwa tomy swoich poezji,
poniewa¿ uzna³ je za pogañskie. Albert Knapp tak pisze o tym wydarzeniu:
„Dziœ spali³em wszystkie moje utwory. Musia³em tak uczyniæ, poniewa¿
przekona³em siê, jak bardzo moje serce jest przywi¹zane do tych wierszy
i poematów. One oddala³y mnie od mojego Zbawiciela, którego tak bardzo
pokocha³em. Moje wiersze nape³nia³y mnie dum¹, poœwiêca³em im wiele czasu
i dlatego postanowi³em zamkn¹æ ten rozdzia³ w taki sposób, ¿eby ju¿ wiêcej
do niego nie wracaæ. Na decyzjê moj¹ wp³ynê³y s³owa Chrystusa:
„- Kto nie zaprze siê samego siebie, nie jest mnie godzien”. Zrobi³em tak,
poniewa¿ chcia³em bardzo byæ uczniem Jezusa Chrystusa. Wewnêtrzny g³os,
który nakazywa³ mi tak post¹piæ, potraktowa³em jako Jego g³os. Jestem gotów
wszystko uczyniæ dla Niego. ¯eby podobaæ siê Jemu, pragnê wieœæ ¿ycie
œwi¹tobliwe.” Albert Knapp poœwiêci³ siê nie tylko pracy kaznodziejskiej,
lubi³ tak¿e pisaæ i œpiewaæ na chwa³ê Bogu. Od tego momentu, gdy Chrystus
sta³ siê jego Zbawicielem, ca³ym sercem pisa³ i œpiewa³ dla Pana.

W 1837 r. ukaza³ siê jego œpiewnik pieœni ewangelicznych „Dla zborów
i domów”. Czêœæ tych pieœni zebra³, poprawi³ lub przet³umaczy³ na jêzyk
ojczysty osobiœcie, ale te¿ wiele z nich wysz³o bezpoœrednio spod jego pióra.
Pieœni, które pisa³, nios³y b³ogos³awieñstwo i nadziejê, krzepi³y serca
wierz¹cych. Przebija w nich motyw radoœci ewangelicznej zwi¹zanej z pew-
noœci¹ zbawienia. Wiele z tych utworów przedstawia cierpienie i œmieræ
Chrystusa, wyra¿a têsknotê za ¿yciem wiecznym i mi³owaniem Boga. Pieœni,
które Knapp napisa³, nawo³uj¹ chrzeœcijan do czujnoœci i œwiêtego ¿ycia w
pos³uszeñstwie Bogu. Dla przyk³adu zacytujmy jedn¹ z bardziej znanych, a
zarazem jedn¹ z ulubionych jego pieœni: Spe³ni³o siê teraz! Szczêœliwy to
stan. Nie jestem ju¿ swoim, posiada miê Pan. On przecie¿ miê stworzy³ i grzechy
me zmy³, i Ducha p³omieniem On serce me chrzci³ (Œ.P. 246). Œwiadectwo
Knappa, poparte prawdziwie bogobojnym ¿yciem, przynios³o wiele owocu.
On sam zapisa³ siê w pamiêci potomnych jako wierny œwiadek Jezusa
Chrystusa. Zasn¹³ w Panu 18 czerwca 1864 r. w Stuttgarcie. Powo³a³ go do
swojej chwa³y Bóg, o którym œpiewa³ ca³ym sercem. Dziœ, kiedy œpiewamy
jego pieœñ, wspomnijmy wiernego s³ugê Chrystusowego, który przed nami
œpiewa³ Bogu na chwa³ê. Œpiewajmy i my tak¿e z wiar¹ i radoœci¹, dopóki
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i nas Pan nie powo³a do Siebie. Œpiewajmy, jak œpiewa³ wierny s³uga Jezusa
Chrystusa Albert Knapp, jeden z wielu twórców  pieœni.

oprac.  Kazimierz  Muranty

48.  Jan   KOCHANOWSKI
68

 (1530-1584)

Jan Kochanowski urodzi³ siê w Sycynie (Radomskie), w œrednio zamo¿nej
rodzinie szlacheckiej. Mia³ szeœciu braci i piêæ sióstr. W wieku 14 lat zapisa³
siê na wydzia³ sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, póŸniej wyjecha³
do W³och, by podj¹æ naukê na uniwersytecie w Padwie. Przebywa³ tam
z przerwami ponad cztery lata, zyskuj¹c s³awê wybitnego poety ³aciñskiego.
Kilka lat spêdzi³ w Królewcu na protestanckim dworze ksiêcia Albrechta
Hohenzollerna, od którego otrzyma³ stypendium na ponowny wyjazd do
W³och. Du¿o podró¿owa³ (W³ochy, Francja, Niemcy) i prawdopodobnie
z tych podró¿y przys³a³ pierwszy utwór po polsku, hymn:  Czego chcesz od
nas, Panie, za Twe hojne dary?   (Œ.P. 10)

Inszy niechaj pa³ace marmurowe maj¹
I szczerym z³otog³owiem œciany obijaj¹,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieŸdzie ojczystym,
A Ty miê zdrowiem opatrz i sumieniem czystym.

Talent poetycki Kochanowskiego objawi³ siê w pe³ni w „Pieœniach”.
T³umaczy³ on równie¿ psalmy, np. „Kto siê w opiekê odda Panu swemu“.
T³umaczenie psalmów umo¿liwi³a mu œwietna znajomoœæ ³aciny.

Dziêki poparciu biskupa uzyska³ probostwo poznañskie. Zgodnie
z ówczesnymi zwyczajami, przyj¹³ ni¿sze œwiêcenia duchowne, ale
w obowi¹zkach duszpasterskich wyrêcza³ siê wikarym. Kochanowski
zrezygnowa³ z godnoœci i maj¹tków koœcielnych, aby móc siê o¿eniæ.

Ostatecznie, po œlubie z Dorot¹ Podlodowsk¹, osiad³ w Czarnolesie. Spokój
¿ycia rodzinnego przerwa³a nieoczekiwana œmieræ ukochanej 3-letniej
córeczki Urszulki. Wyrazem wahañ, rozterek, a przede wszystkim ogromnego
bólu s¹ napisane wówczas „Treny”.

Psa³terz Jana Kochanowskiego to przet³umaczona w roku 1579 z ³aciny na
jêzyk polski Ksiêga Psalmów. S³owo „przet³umaczona” jest tu jednak mocno
nieadekwatne. Psa³terz ten jest bowiem pisany piêkn¹, rymowan¹ polszczyzn¹.
Wydaje siê, i¿ dziêki temu w lepszy sposób od innych t³umaczeñ oddaje
klimat i piêkno ksiêgi Psalmów, która przecie¿ w oryginale jest zbiorem poezji
i pieœni.

68 Lektury Szkolne A-Z, Józef Rurawski, Alina Bia³a, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Wydawnictwo
Graf- Punkt, Warszawa 1997, str,52,53
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Od samego powstania Psa³terz Jana Kochanowskiego jest ceniony przez
chrzeœcijan wszystkich wyznañ. Do dziœ pojawi³a siê ogromna liczba jego
wydañ. Teraz, po raz pierwszy w historii, Psa³terz dostêpny jest tak¿e w wersji
elektronicznej.

49.  Karol   KOLMAN 
69 

(1892-1962)

Golgoty to szczyt, Gdzie hañby sta³ krzy¿!
Tam Jezus siê przybiæ da³, By winy me zmy³,
Bym wiecznie z Nim ¿y³, Zbawiciel, Król pieñ i chwa³.
Golgocki ten krzy¿ Poci¹ga miê wzwy¿,
Tam zgas³ Jezus mój, Za mnie tocz¹c bój.
Tam sêdzia i Pan przed s¹d poszed³ Sam,
Bym wieczne zbawienie mia³. (Œ.P. 105)

Karol Kolman urodzi³ siê w ewangelickiej rodzinie w Hradkach ko³o
Jindøichoveho Hradca (Czechy). By³ jednym z siedmiorga dzieci i nie³atwo
mu by³o rozwijaæ swoje zdolnoœci intelektualne. Sam mówi³, ¿e
w dzieciñstwie nie mieli nigdy zapasów ¿ywnoœci, ale te¿ nie byli g³odni.
Stwierdza³ tak¿e, i¿ Jezus przybli¿a³ siê do nich jako œwiêty i nie toleruj¹cy
grzechu. Odczuwali, ¿e coœ wa¿nego musi siê staæ, ich ¿ycie musi siê zmieniæ.
Najbardziej odczuwa³ to Karol, który twierdzi³, ¿e by³ najgorszym ze
wszystkich dzieci.

Karol marzy³ o studiowaniu pedagogiki, ale œrodki finansowe rodziców
by³y bardzo skromne i nie wystarczy³yby na studia na tym kierunku. Podj¹³

wiêc naukê w szkole handlowej, by po jej ukoñczeniu
pracowaæ jako urzêdnik. Zgodnie ze swymi planami
zosta³ urzêdnikiem w Pradze. Bêd¹c w stolicy
uczêszcza³ do zboru Jednoty Czesko-Braterskiej. To,
co wydarzy³o siê 2 listopada 1909 roku opowiada³
z zaanga¿owaniem: „Siedzia³em w ostatniej ³awce,
s³ucha³em piêknych pieœni i piêknych œwiadectw,
a do mojej duszy jakby wchodzi³o œwiat³o. By³a
przerwa i kaznodzieja Alojz Adlof podszed³ do mnie,
usiad³ na ³awce, obj¹³ mnie oko³o szyi, popatrzy³ mi
g³êboko w oczy i powiedzia³: „Jak siê masz, mi³y
ch³opcze?” Nie mog³em nic odpowiedzieæ, lecz

zacz¹³em p³akaæ. Ten znawca dusz ludzkich jeszcze bardziej mnie przytuli³ do

69 Wywiad w³asny z Paw³em Kalet¹ ziêciem K. Kolmana, st¹d te¿ zdjêcie. Andrzej Byrt
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siebie, chwyci³ za rêkê i zacz¹³ opowiadaæ o Bo¿ej mi³oœci. Pamiêtam jak
wskazywa³ mi na Pana Jezusa, który wystarczy na ka¿dy grzech, i ¿e jest On
obecny i za darmo oferuje mi zbawienie: „PójdŸcie do Mnie wszyscy...”, „Choæ
wasze grzechy bêd¹ czerwone jak szkar³at, jak œnieg zbielej¹...”- cytowa³
wiersz za wierszem i prowadzi³ mnie do Jezusa. Modli³ siê za mn¹, by³o mi
bardzo dobrze i przyjemnie. Nie umia³em siê modliæ, ale kilkoma s³owami
powiedzia³em o swojej nêdzy duchowej i prosi³em
o zmi³owanie, a do serca wesz³o œwiat³o. Kaznodzieja dalej prowadzi³
nabo¿eñstwo, a na zakoñczenie powiedzia³: „Kto dzisiaj powierzy³ swe ¿ycie
Zbawicielowi lub czuje, ¿e ma to zrobiæ, niech powstanie i publicznie to
zrobi”. Podszed³ do mnie szatan: „Nie wstawaj!” „Teraz albo nigdy!” -
odpar³em szatanowi i wyskoczy³em. Ju¿ przede mn¹  kilka osób powsta³o, a ja
mia³bym zostaæ pominiêty? Do dziœ pamiêtam to uczucie, kiedy  krew nap³ynê³a
mi  do g³owy, z pewnoœci¹ by³em zarumieniony i przestraszony. By³a to chwila
prze³omowa, coœ we mnie pêk³o, coœ urwa³o siê i sta³o siê coœ nowego: Jezus
Chrystus sta³ siê we mnie Zwyciêzc¹ i przeprowadzi³ mnie ze œwiata ciemnoœci
do Królestwa Œwiat³oœci. By³a to b³oga chwila, której nie mo¿na do koñca
przedstawiæ ani opisaæ. Przy spojrzeniu na krzy¿ ciê¿ar grzechu spad³ ze
mnie, a do lêkliwego serca wszed³ Bo¿y pokój i radoœæ.” O tym te¿ mówi¹
s³owa pieœni cytowanej na wstêpie.

Po pewnym czasie zachorowa³ na nerki i wyjecha³ na S³owacjê, aby
siê leczyæ. Potem, za rad¹ kaznodziei, Chorwata ze Starej Tury, zacz¹³
uczyæ siê w instytucie pedagogicznym w Modrem (S³owacja), póŸniej
zaœ  zosta ³  wyk³adowc¹ jêzyka s ³owackiego,  naby³  te¿  s ta tus
kwalifikowanego pedagoga i wychowawcy. Z powodu wielkiego
wysi³ku studiowania na podjêtym kierunku zachorowa³ i wyjecha³ na
leczenie do Jugos³awii, nad morze Adriatyckie. Po wyleczeniu by³
czynny jako nauczyciel i wychowawca w ró¿nych szko³ach w Czechach
i na S³owacji.

Ze wspomnieñ K. Kolmana: „...uzgodniliœmy na pocz¹tku naszego
ma³¿eñstwa: przed dzieæmi respektowaæ jeden drugiego, milczeæ przed nimi,
kiedy mieliœmy ró¿ne pogl¹dy. Nie mówiæ krytycznie o starszych osobach, a
szczególnie o wierz¹cych, szanowaæ i kochaæ jeden drugiego. Niech dzieci
nie widz¹ rozterek u rodziców! Wiem, ¿e w ¿yciu pope³ni³em du¿o b³êdów, nie
uda³o mi siê wszystko tak, jak planowa³em w wychowaniu, by³em nadmiernie
wymagaj¹cy - ale chodzi³o mi o to, aby dzieci jak najwczeœniej powierzy³y
swoje ¿ycie Jezusowi i by³y zbawione...”

Jego w³aœciwa postawa wzglêdem Jezusa i S³owa Pisma Œwiêtego
kszta³towa³a jego charakter i zaanga¿owanie w pracy zawodowej, w ¿yciu
rodzinnym, w spo³eczeñstwie i w s³u¿bie duchowej.
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W miasteczku Trhový Štìpanov (Czechy) Kolman by³ dyrektorem szko³y
wydzia³owej i pe³ni³ tê funkcjê a¿ do czasu przejœcia na emeryturê. Powsta³
tam te¿ zbór Jednoty Czesko-Braterskiej (dziœ Koœció³ Braterski - przyp. aut.),
gdzie by³ kaznodziej¹. Z tego te¿ zboru po œmierci odprowadzono jego cia³o.

Kolman wyje¿d¿a³ czêsto za granicê do Anglii i Szwajcarii, aby uczyæ siê
na kierunku teologicznym i by³ czynny jako wyk³adowca w Instytucie
Biblijnym w Kutnej Hoøe (Czechy). Jako kaznodzieja znany by³ w Niemczech,
Jugos³awii, S³owacji, a tak¿e na Œl¹sku Cieszyñskim.

Karol Kolman du¿o czasu poœwiêca³ na twórczoœæ – pisa³ ró¿ne utwory
literackie, najchêtniej  zaœ prozatorskie. Niektóre z nich to: „Krzyk o pó³nocy”,
„Zachód s³oñca”,  „Zmêczony podró¿nik”, „Wiêcej œwiêtoœci”, „Tylko na
kolanach”, „Nie siêgajcie mi do sumienia”, „¯a³ujemy”, „Bez mi³oœci”,
„Jestem przed Jordanem”.

„W ¯arnowcu pisywa³em wiersze, z czego powsta³ zbiór „Barany”.
Najczêœciej pisa³em w nocy w ³ó¿ku, kiedy nie mog³em spaæ. Bezsennoœæ te¿
jest niekiedy dobra, w nocy jest cicho, spokój, mo¿na spokojnie myœleæ
i pracowaæ...”  - dowiadujemy siê z jego notatek.

W okresie, kiedy by³ wyk³adowc¹ i dyrektorem Szko³y Biblijnej w
Kutnej Hoøe, pisze: „Z wielk¹ obaw¹ przyj¹³em to przedsiêwziêcie.
Wiedzia³em, ¿e w³asn¹ si³¹ nie potrafiê nic zrobiæ, ale wszystko mo¿e
uczyniæ Bo¿a moc, a ja powinienem byæ pos³usznym... By³a to praca, któr¹
chêtnie wspominam, by³ to najpiêkniejszy odcinek mojego ¿ycia. Oto
radosna, b³ogos³awiona praca z m³odymi braæmi, w jednomyœlnoœci z
ca³ym gronem pedagogicznym, pod prowadzeniem Ducha Œwiêtego...
Szko³a sta³a siê przedmiotem modlitw wierz¹cych nie tylko w Jednocie,
ale tak¿e w innych koœcio³ach, poniewa¿ przyjmowaliœmy tak¿e studentów
z innych denominacji... M³odzieñcy prowadzeni do Pisma - zdroju
poznania prawdy, z radoœci¹ siê uczyli...”

Odszed³ nagle, zaanga¿owany w s³u¿bê dla Jezusa. W ostatnich chwilach
jego ¿ycia powsta³y  cztery linijki nowego wiersza:

Bóg mnie wo³a do Swej chwa³y,
PójdŸ zmêczone me dzieciê.
Napój  duszê   utrudzon¹
Ze Ÿród³a ¿ycia…
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50.  Dr  Kornelius  F.  A.  KRUMMACHER 
70

(1824-1884)

Je¿eli ktoœ odwiedzi cmentarz w Wernigerode w Górach Harzu (Niemcy), to na
jednym z kamieni grobowych, pod wy¿ej podanym nazwiskiem, znajdzie  takie
s³owa treœci jego ¿ycia: „Nic nie wiem prócz tego, ¿e Jezus Chrystus zmar³ za
mnie.” Krummacher jest autorem pieœni: Gwiazd¹ w mych ciemnoœciach (Œ.P.334).
Pieœñ ta zyska³a rozg³os dopiero po jego œmierci. Za ¿ycia, jako m³ody cz³owiek,
Krumacher posiada³ talent poetycki i wiele pisa³. By³ prawdziwym dzieckiem
Bo¿ym o mocnej wierze i trosce o innych. Jego pokora budowa³a innych,
zw³aszcza w ostatnich latach jego ¿ycia, gdy musia³ przechodziæ  wiele chorób.

S³owa poni¿szej pieœni by³y treœci¹ jego ¿ycia:
Gwiazd¹ w mych ciemnoœciach, Ska³¹ stopom mym....
Mego ¿ycia chlebem, Wszystkim jesteœ mi. (Œ.P. 334)

51.  W.  O.  LATTIMORE 
71 

(1843–1899)

Jako osiemnastoletni m³odzieniec W. O. Lattimore wywêdrowa³ do Ameryki.
Za oceanem wst¹pi³ do wojska i wkrótce awansowa³ na  porucznika, prowadz¹c
rozwi¹z³e ¿ycie i czêsto nadu¿ywaj¹c alkoholu.

Zim¹ 1876 roku poszed³ na ewangelizacjê prowadzon¹ przez znanego
amerykañskiego ewangelistê Moody’ego w Chicago. Na wpó³ pijany usiad³ na balkonie
w koœciele. Kiedy œpiewak ewangelizacyjny Sankey œpiewa³ pieœñ: „Jaka ma byæ
odpowiedŸ?”, Lattimore zosta³ wewnêtrznie poruszony i to sprawi³o, ¿e powierzy³
swoje ¿ycie Jezusowi. Zanim jednak do tego dosz³o, jego ¿ycie rodzinne rozpad³o siê,
gdy¿ ¿ona z dzieæmi porzuci³a go z powodu jego nieodpowiedniego postêpowania.

By³ on bardzo utalentowany i wykszta³cony, dobrze przygotowany do
s³u¿by duchowej. By³ bardzo aktywny w tej s³u¿bie i g³osi³ ewangeliê
wszêdzie, gdzie tylko mia³ mo¿liwoœæ. Zosta³a mu powierzona s³u¿ba pastora
w prezbiterialnym koœciele w Evingston, w stanie Illinois. W Œpiewniku
Pielgrzyma znajduje siê jedna pieœñ tego Bo¿ego s³ugi:

D³ugo œwiat³a szukaliœmy, Pogr¹¿eni w ciemny mrok,
Coraz bardziej tonêliœmy W grzechu, który w g³êbiê wlók³.
O, gdzie¿ moc tak niepojêta, Zdolna tak¹ si³ê daæ,
Aby cz³owiek nowym, œwiêtym Z s³ugi grzechu móg³ siê staæ?
Serca Jemu przynieœliœmy, Chocia¿ je by³ skala³ grzech,
I zbawienie znaleŸliœmy, Gdy nas obmy³ z grzechów wszech.
Stale wiedŸ nas, wierny Panie, Pewn¹ drog¹, Duchem swym,
Aby nasze zachowanie Zgodne by³o z S³owem Twym. (Œ.P. 199)

70 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 266

71 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 568
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52.  Daniel   MARSCH 
72  

(1816-1909)

S³yszysz, jak Pan Jezus wo³a:
‘Kto chce dziœ do pracy iœæ?
¯niwo wielkie ju¿ doko³a, K³os dojrza³y, ¿ó³ty liœæ!’
Jezus wszystkich nawo³uje,
Wieczn¹ daæ nagrodê chce,
A kto siê gotowym czuje, Niechaj rzecze: poœlij mnie!
(Œ.P. 474)

Pieœñ ta powsta³a - jak wiele innych - w sytuacji
trudnej. Daniel Marsch chcia³ podzieliæ siê na
spotkaniu w Filadelfii rozwa¿aniem wersetu: „Potem

us³ysza³em g³os Pana: Kogo poœlê i kto tam pójdzie? Tedy odpowiedzia³em:
Oto jestem, poœlij mnie!” (Iz. 6,8).

Starannie przygotowuj¹c siê do zwiastowania, szuka³ pieœni, która
odda³aby treœæ jego kazania. Niestety, nie znalaz³ takiej. Poniewa¿
wczeœniej napisa³ ju¿ kilka pieœni, postanowi³ i tym razem zrobiæ to samo.
W poœpiechu napisa³ pieœñ, któr¹ zaœpiewano na spotkaniu z kartek
zapisanych rêcznie. PóŸniej melodia zosta³a zmieniona przez Sankey’a
(1840-1908).

Tylko Bóg wie, ilu m³odych ludzi zosta³o powo³anych do s³u¿by przez tê
pieœñ:

Gdy ciê nie staæ, byœ poganom zaniós³ Ewangelii dar,
Wzniecaj w domu chrzeœcijanom dawno zgas³y wiary ¿ar.
Kto znów w dobra jest ubogi, niechaj skromny grosz swój da;
Rad go przyjmie Zbawca drogi, bo On serce dawcy zna.

53.  Johann  MENTZER 
74 

(1658–1734)

  Przez przykre doœwiadczenie ¿yciowe przechodzi³ J. Mentzer, kiedy
sta³ przed swym domem ogarniêtym p³omieniami. Ca³y jego maj¹tek
zniszczy³ ogieñ, a o ratowaniu czegokolwiek nie by³o mowy. Co wtedy
zrobi³? Czy wpad³ w sza³? Czy mo¿e pozbawiony zmys³ów chodzi³ ko³o
zgliszcz? Nie! Usiad³ miêdzy dymi¹cymi czêœciami pogorzeliska, a z jego
piersi zaczê³a wydobywaæ siê pieœñ:

73

72 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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73 Zdjêcie pozyskane z Internetu
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Gdybym jêzyków mia³ tysi¹ce
I ust tysi¹cem œpiewaæ móg³,
To wszystkie, ogniem pa³aj¹ce,
G³osi³yby, jak dobry Bóg,
W zawody nios¹c pienia chwa³
Za to, co w ³asce wielkiej da³.   (Œ.P. 14)

Ta pieœñ œpiewana jest chêtnie w czasach, kiedy powodzi nam  siê dobrze,
kiedy Pan obdarza nas pokojem, zdrowiem, lub te¿ kiedy prze¿ywamy radoœæ.
Tymczasem pieœñ ta powsta³a w niecodziennych okolicznoœciach, kiedy
narzekanie i biadolenie by³oby niew¹tpliwie na miejscu, lecz gdy autor
pozwoli³ Duchowi Œwiêtemu, aby przez niego uwielbi³ Boga.

Zinzendorf ceni³ Mentzera jako cz³owieka, który zosta³ wypolerowany
w piecu utrapienia. Pieœñ z natchnienia Ducha Œwiêtego, w sytuacjach, po
ludzku mówi¹c, nie do przyjêcia, ma wieczn¹ wartoœæ.

Jego modlitwa brzmia³a: „Ach Jezu, przyjdŸ i gaœ me p³omienie, niech moje
pieœni tylko od twojego ognia pochodz¹.”

54.  Johanna   MEYER 
75 

(1851-1921)

Johanna Meyer po œmierci swojego ojca, pastora, przeprowadzi³a siê razem
z matk¹ do Berna, aby móc zdobyæ lepsze wykszta³cenie. Po egzaminie
w 1868 r. zosta³a nauczycielk¹ w szkole podstawowej. Jej dobra znajomoœæ
jêzyków obcych (francuski, w³oski, angielski) by³a wielk¹ pomoc¹ przy
t³umaczeniu pieœni.

Czterdzieœci dziewiêæ pieœni, które czêœciowo przet³umaczy³a lub sama
u³o¿y³a (do wielu pieœni u³o¿y³a kolejne zwrotki), w³¹czono do œpiewnika
„B³êkitny Krzy¿” (œpiewnik ten powsta³ w Szwajcarii w 1877 r.).

Zdarza³o siê, ¿e pastor Bovet dzieli³ siê z Johann¹ myœlami, które  mia³
w sercu, gra³ jej jak¹œ melodiê, a ona z Bo¿¹ pomoc¹ uk³ada³a rymy. W ten
sposób powstawa³y pieœni.

Arnold Bovet (1843-1903) by³ pastorem w Szwajcarii. Zajmowa³ siê on
wyszukiwaniem pieœni z myœl¹ o alkoholikach, wœród których pracowa³.
Poszukiwa³ pieœni, które budzi³yby pragnienie uwolnienia z na³ogu, jak
równie¿ takich, które mog³yby budowaæ pewnoœæ bycia uwolnionym. Jedn¹
z jego wspó³pracowniczek by³a Johanna  Mayer.

Jak wiele b³¹dzi owiec Od Chrystusowych trzód
W bezdro¿a, na manowiec, Na nêdzê, mróz i g³ód;

75 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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Przez  ciernie, przez gêstwiny, Gdzie grozi œmierci jad,
W przepaœcie, rozpadliny Toruj¹ sobie œlad.
O, pójdŸmy, by je odszukaæ!
Id¹ do niechybnych zgub.
Niech¿e ka¿dy z nas œmie choæby jedn¹ z nich
Przynieœæ te¿ do Pañskich stóp!
Któ¿ chce zgubione syny, Któ¿ do Jezusa wieœæ?
Przez ciernie, przez gêstwiny, Któ¿ gotów mê¿nie przejœæ?
Pomimo zimna, g³odu, Któ¿ chêtnie pójdzie tam,
By chroniæ je przed szkod¹ I wyrwaæ z œmierci jam?
Jak s³odko to godzin¹ wieczorn¹ bêdzie rzec:
‘Pasterzu, tê jedyn¹ owieczkê mog³em strzec.
Znalaz³em j¹ strudzon¹ I pe³n¹ trwóg i m¹k;
Dziœ j¹ na Twoje ³ono, Do Twoich k³adê r¹k.’ ( Œ.P. 486 )

Inne pieœni napisane przez Johannê Meyer  to:
Gdyœ siê ca³kiem odda³ Panu (Œ.P. 260)
Jezus przyszed³ nas wybawiæ  (Œ.P. 304)

55.  Joseph   MOHR 
76 

(1792–1848)

Cicha noc!
W górze skrzy Mnóstwo gwiazd, wszystko œpi;
Lecz z ócz Marii odszed³ dziœ sen:
w œwiêtej ciszy Wiecznego to Syn
Le¿y na ³onie jej, Le¿y na ³onie jej!
Œwiêta noc! Dobr¹ wieœæ Anio³ sam œpieszy nieœæ
Wpierw pasterzom, co strzeg¹ swych stad,
¯e Zbawiciel ju¿ przyszed³ na œwiat,
Którym jest Chrystus Pan, Którym jest Chrystus Pan.
Cicha noc! Œwiêta noc! Chryste, Twej ³aski moc
Œmieræ zwyciê¿a, moc grzechu i cieñ;
wiêc zab³ysn¹³ zbawienia ju¿ dzieñ
Nam w narodzeniu Twym, Nam w narodzeniu Twym.

(Œ.P. 36)

Historia, któr¹ chcê opowiedzieæ, jest prosta i prozaiczna. Dotyczy jednak
pieœni, która g³êboko wros³a nie tylko w nasz¹ tradycjê, ale te¿ w nasze
serca.

76 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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Nauczyciel, a jednoczeœnie organista, Franciszek Gruber regularnie na
ka¿dym nabo¿eñstwie gra³ na organach w koœció³ku w Oberdorf (Szwajcaria,
Tyrol Austriacki). Przed zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
stwierdzi³, ¿e jego organy nie nadaj¹ siê do dalszego u¿ytku. Zaniepokojony
tym faktem organista skontaktowa³ siê z kapelanem Mohrem z Laufen. Po
rozmowie obaj zdecydowali, ¿e nabo¿eñstwo œwi¹teczne odbêdzie siê bez
gry na organach. Jednak, aby

 
uzupe³niæ lukê, postanowili napisaæ pieœñ;

kapelan mia³ u³o¿yæ s³owa, organista melodiê.
W przeddzieñ wieczoru wigilijnego kapelan Mohr siedzia³ zamyœlony

w swoim gabinecie. Cisza, spokój majestatycznych gór, ogarniaj¹cy wszystko
powoli zmrok; czy tegoroczne œwiêta bêd¹ takie ciche? – zastanawia³ siê
kapelan. Cichy wieczór, cicha noc, œwiêta noc... Czy tak by³o, kiedy przyszed³
Zbawiciel? Wzi¹³ do rêki papier i zacz¹³ pisaæ: Cicha noc, œwiêta noc... Gdy
skoñczy³, przekaza³ kartkê nauczycielowi, aby ten skomponowa³ melodiê.
Nastêpnego dnia, wczesnym rankiem æwiczyli j¹ ju¿ z grup¹ dziewcz¹t.

Pieœñ po raz pierwszy zosta³a wykonana na nabo¿eñstwie pó³nocnym
w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w 1818 roku. W oryginale mia³a szeœæ zwrotek,
ostatnia koñczy³a siê s³owami: „Chrystus, ratownik jest tu”. Autorzy œpiewali
w duecie przy akompaniamencie gitary, natomiast grupa dziewcz¹t powtarza³a
dwa ostatnie zdania z ka¿dej zwrotki.

Po œwiêtach w celu naprawy organów przyszed³ pewien fachowiec. Gruber
pokaza³ mu now¹ pieœñ, ten z kolei zabra³ j¹ ze sob¹. Poniewa¿ zaœ pochodzi³
z zillerskiej niziny, przez któr¹ przechodzi³o wielu wêdrownych muzyków,
pieœñ znalaz³a sobie wielu wykonawców i szybko zyska³a popularnoœæ
w ca³ej Europie i za Oceanem.

56. Lelia MORRIS 
78 

(1862-1929)

Nie tylko Fanny Jane Crosby by³a niewidom¹
autork¹ pieœni duchowych (napisa³a ponad 1000
utworów). Równie¿ Lelia Morris by³a pieœniark¹,
która ju¿ w m³odym wieku straci³a wzrok. Maj¹c 10
lat, w Pennsville (Ohio), uwierzy³a w Jezusa
w prostocie swego serca. Nigdy nie myœla³a, ¿e jej
pieœni kiedykolwiek bêd¹ publikowane, mia³a
bowiem s³abe wykszta³cenie muzyczne. Jej teksty
wyra¿a³y têsknotê za  bliskoœci¹ z Bogiem, a tak¿e
coœ z bogatego duchowego doœwiadczenia.
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Napisa³a prawdopodobnie ok. 1300 - 1500 pieœni. Wiele z nich zosta³o
przet³umaczonych na inne jêzyki, w Polsce œpiewamy na przyk³ad:

Cudowna si³a zla³a siê (Œ.P. 71)
Chcê œpiewaæ o mi³oœci (Œ.P. 91)
Bli¿ej, o, bli¿ej wznieœ mnie i tul (Œ.P. 253).

57. Joachim NEANDER 
80  

(1650-1680)

Joachim Neander, jako student zwyk³ wraz
z innymi udawaæ siê do koœcio³a w celu
wys³uchania kazania, aby póŸniej kpiæ z niego
i wyœmiewaæ siê. Tak te¿ uczyni³, gdy do zboru
przyby³ kaznodzieja Undereyk. Tym razem
jednak sta³o siê inaczej. Œmiech Joachima
zmieni³ siê w p³acz nad w³asnymi grzechami.
S³owa kaznodziei trafi³y w poranione miejsca
jego serca i dziêki tym s³owom znalaz³ w³aœciw¹
drogê do Chrystusa.

Maj¹c 24 lata przyj¹³ stanowisko rektora
w Düsseldorfie.  Ze wzglêdu na mi³oœæ, jak¹
¿ywi³ do Jezusa, spotka³o go przeœladowanie.

Zdarzy³o siê, ¿e uciek³ z Düsseldorfu (Westfalia) i schroni³ siê w jaskini ko³o
Nettmanu, gdzie przebywa³ parê tygodni bez po¿ywienia. W tym dzikim
miejscu u³o¿y³ sporo pieœni. Do najbardziej znanych nam nale¿y:

Chwal¿e, ma duszo, Mocarza... (Œ.P. 8).
W wieku 29 lat poszed³ Neander jako kaznodzieja do Bremen (Dolna

Saksonia), do tego samego koœcio³a, w którym trafi³o do niego po raz pierwszy
S³owo Bo¿e. I tutaj nie brak³o nienawiœci i przeœladowania, a do przeciwników
do³¹czyli nawet jego dalsi krewni. Dewiz¹ Neandera by³o: „Wolê raczej umrzeæ,
ni¿ zgin¹æ na wieki jako niedowiarek”.

Neander by³ znany jako psalmista nowotestamentowy i przebudzeniowy.
Jego wêdrówka po ziemi by³a krótka, bo zmar³ po nied³ugiej chorobie
w wieku 30 lat.

81
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58. Georg NEUMARK 
82 

(1621–1681)

Ufnoœæ w Bogu Georga Neumarka zosta³a wystawiona na ciê¿k¹ próbê. Nie
maj¹c czym zap³aciæ czynszu, musia³ daæ w zastaw za trzykrotnie ni¿sz¹ cenê swoj¹
ukochan¹ wiolonczelê. Nim jednak wyszed³ ze sklepu, ze ³zami w oczach usiad³ na
starej skrzyni, zagra³ i zaœpiewa³ kilka zwrotek z pieœni: „Ju¿ dosyæ, wiêc weŸmij,
Panie, ducha mego.” Gdy skoñczy³, postawi³ instrument w k¹cie sklepu i wyszed³.
Gorycz œciska³a mu gard³o. Tymczasem przed sklepem sta³ jakiœ mê¿czyzna, który
z zainteresowaniem s³ucha³ dochodz¹cej z wnêtrza sklepu muzyki.

„Czy to Pan œpiewa³ tê wspania³¹ pieœñ, która przeniknê³a do mojej duszy?”
– zwróci³ siê nieznajomy do Neumarka. Jak siê póŸniej okaza³o, cz³owiek ten
w wielkim stopniu wp³yn¹³ na przysz³y los m³odego muzyka. By³ on s³ug¹
szwedzkiego pos³a, barona von Rosenkranza, któremu opowiedzia³ historiê
m³odego poety. Gdy wkrótce potem zwolni³a siê w poselstwie posada pisarza,
nowozatrudnionym by³ w³aœnie Neumark. Gdy potrzeba by³a najwiêksza,
pomoc Bo¿a okaza³a siê najskuteczniejsza.

Georg wykupi³ wiolonczelê, po czym zaprosiwszy s¹siadów i dozorczynie,
zacz¹³ graæ i œpiewaæ. Pierwsze s³owa pieœni brzmia³y:

Kto los swój odda³ w rêce Boga, Kto w Nim nadziejê z³o¿y³ sw¹,
Nie dotknie tego ¿adna trwoga, I pomoc znajdzie w dolê z³¹.
Kto sercem siê z swym Bogiem zrós³,
Ten na opoce dom swój wzniós³. (Œ.P. 342)

G³os œpiewaka dr¿a³ i ³ama³ siê, po policzkach sp³ywa³y ³zy. Georg Neumark
zapytany potem o pochodzenie pieœni, powiedzia³: „Bóg dotkn¹³ strun mego
serca i u³o¿y³em to, i zaœpiewa³em tak, jak to g³êboko prze¿y³em. Temu, który
mi pomaga³ przez ca³e ¿ycie, który mi w niejednej biedzie dopomóg³, mojemu
wiernemu Bogu i Ojcu w niebie, ku czci i chwale u³o¿y³em i zaœpiewa³em tê
pieœñ.”

Georg Neumark pracowa³ w Gdañsku i Toruniu jako bibliotekarz i registrator,
a przy tym pielêgnowa³ sztukê poetyck¹ ³¹cz¹c j¹ z melodi¹.

59. Erdman NEUMEISTER 
83 

(1671–1756)

Jezus grzesznych przyj¹æ chce!  Cieszcie t¹ nowin¹ b³og¹
Wszystkich, co siê maj¹ Ÿle, ¯e choæ poszli b³êdn¹ drog¹,
W Nim zbawienie znajd¹ Swe. Jezus grzesznych przyj¹æ chce.

(Œ.P. 182)
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W historii Koœcio³a od samego pocz¹tku
pojawia³y siê roz³amy. Nie by³y to
nieporozumienia miêdzy chrzeœcijanami
a niechrzeœcijanami, ale miêdzy samymi
wierz¹cymi. W czasie reformacji
nieporozumienia wystêpowa³y miêdzy
protestantami a katolikami,  potem miêdzy
reformatorami a luteranami.

Niebawem znowu wybuch³ konflikt
teologiczny miêdzy zwolennikami
i przeciwnikami pietyzmu. Jednym z gorliwych
przeciwników pietyzmu by³ Erdmann
Neumeister, który z nienawiœci¹ oraz z³oœci¹

ustnie i pisemnie wystêpowa³ wobec tego nurtu.
W m³odych latach by³ on zachêcany do pietyzmu przez Augustyna

Hermanna Francka, póŸniej jednak sta³ siê przeciwnikiem szerz¹cego siê wœród
wierz¹cych ruchu. W tym czasie Erdmann pe³ni³ funkcjê superintendenta
(okreœlenie stanowiska duchownego w koœciele luterañskim) na dworze
hrabiego Erdmanna von Soran (Niemcy). Ko³o przebudzeniowe powiêksza³o
siê coraz bardziej w jego parafii tak, ¿e w koñcu zrzek³ siê tej funkcji w 1715
roku i odszed³ do Hamburga. Szczególnie zwalcza³ nowy ruch misyjny, tzw.
„Brüdergemeinde”.

Jego pieœñ zosta³a wydana po raz pierwszy w Hamburgu w roku 1719, ale
jej tekst brzmia³ tak, jakby by³ autorstwa jakiegoœ pietysty. Kto pozna³ tekst
„Kantate” Erdmanna Neumeistra (wiele z nich umuzykalni³ Jan Sebastian
Bach), nie mo¿e twierdziæ, ¿e Erdmann Neumeister by³ dalej przeciwnikiem
Ewangelii. Jako g³ówny pastor w koœciele œw. Jakuba w Hamburgu u³o¿y³ on
pieœñ na zakoñczenie swojego kazania na temat fragmentu z £ukasza 15,1-7:
Ten grzeszników przyjmuje i je z nimi.

60.  Heinrich  Georg   NEUSS 
85 

(1654-1716)

Heinrich Georg Neuss ju¿ jako dziecko odczuwa³ wielk¹ potrzebê rozmowy
z Bogiem w modlitwie. By³ synem lekarza z Elbingerode w Górach Harzu
(Niemcy). Maj¹c zaledwie 8 lat, udawa³ siê ka¿dego dnia o godzinie 12
w po³udnie w samotne miejsce, aby rozmawiaæ ze Stwórc¹.

Po skoñczonych studiach teologicznych opiekowa³ siê kancelari¹ parafialn¹
w Wolfenbüttel (Brandenburgia). Wierz¹cych zaprasza³ do swojego domu na
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spotkania, aby wspólnie studiowaæ Bibliê. Spotkania te cieszy³y siê du¿¹
frekwencj¹, ale nie spotka³y siê ze zrozumieniem wszystkich, dlatego Neuss
musia³ opuœciæ miasto.

PóŸniej hrabia Ernst von Stolberg powo³a³ Neussa na superintendenta do
Wernigerode (Dolna Saksonia), gdzie ten dzia³a³ owocnie przez 20 lat. Z jego
134 pieœni najbardziej znana jest pieœñ modlitewna: Stwórz serce czyste we
mnie (Œ.P. 212).

Kiedy Johann Anastasius Freylinghausen pracowa³ nad zestawieniem
pierwszego pietystycznego œpiewnika, w³¹czy³ do niego 5 pieœni H.G. Neussa
(1704 r.). W wydaniu œpiewnika z 1714 r. pojawi³y siê kolejne 33 jego utwory.
By³ on jednym z trzech g³ównych autorów tego œpiewnika. Œwiadczy to
o tym, jak bardzo by³ ceniony wœród pietystów. W zborze w Wernigerode
wykorzystywa³ swoje zami³owanie do muzyki, jak równie¿ zdolnoœci
kompozytorskie. Zachêca³ on zborowników do œpiewania na 4 g³osy. Mia³
pomocników - dyrygenta i chórzystów, dziêki którym z górskiego miasteczka
wydobywa³ siê najspokojniejszy i najwspanialszy œpiew kierowany wprost
do nieba.

Szczególnie wa¿ne dla pietystów by³o nastawienie Neussa do œpiewu
w zborze. Walczy³ o to, by œpiew by³ radosny i pe³en chwa³y. Mówi³: „Kto ma
wiêcej powodów, by œpiewaæ radoœnie, jeœli nie Koœció³ ciesz¹cy siê
zbawieniem w Chrystusie? Jeœli muzyka jest prawid³owo u¿yta, jest niczym
innym, jak narzêdziem Ducha Œwiêtego, przez które budzi On b³ogos³awione
dzia³anie w umyœle cz³owieka. Smutna melodia nie pobudza do radoœci,
radosna zaœ nie zachêca do smutku. Pieœni pochwalne i dziêkczynne powinny
byæ radosne, natomiast pieœñ pokutna w tonie smutnym i uni¿onym - i to jest
ca³a sztuka.”

61.  Filip   NICOLAI
86 

(1556-1608)

Okres, w jakim przypad³o ¿yæ F. Nicolai, by³ okresem epidemii (1597 r.),
która nie ominê³a te¿ i jego rodziny. Filip straci³ wówczas dwie siostry. Ludnoœæ
w mieœcie Unna (Niemcy), gdzie mieszka³, ginê³a masowo.

W roku 1599 ukaza³a siê publikacja we Frankfurcie nad Menem pod tytu³em
„Lustro radoœci wiecznego ¿ycia”. Treœæ tej ksi¹¿ki to opis wspania³ego dzie³a
¿ycia wiecznego dla wszystkich uciœnionych i zgnêbionych chrzeœcijan,
którzy w trudnych sytuacjach ¿yciowych ró¿nymi drogami dochodz¹ do
pociechy i b³ogos³awieñstwa. Zosta³a tam te¿ umieszczona pieœñ: ZbudŸcie
siê - tak ci wo³aj¹, co w grodzie œwiêtym stra¿  trzymaj¹  (Œ.P. 560).
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Pieœñ: Jak piêknie lœni jutrzenki blask, od Pana pe³nej prawd i ³ask! (Œ.P.
29) zawiera³a rozwa¿ania o Przyjœciu Pañskim, w oparciu o ksiêgi Ezechiela,
Daniela i Objawienie Jana.

W czasie epidemii mottem Filipa Nicolai by³o: „Nic s³odszego, nic
wspanialszego, nic milszego jak rozwa¿aæ  temat ¿ycia wiecznego zdobytego
przez krew Chrystusa. Z Chrystusem ¿yjê, z Chrystusem umieram, czy ¿yjê, czy
umieram jestem Chrystusowy, a Jego ³aska mnie przykrywa.”

Jego s³u¿ba duszpasterska nie by³a ³atwa, on jednak podtrzymywa³ na duchu
zbór w czasie epidemii. G³osi³ pokutê i upamiêtanie - przebudzenie na
podstawie podobieñstwa o 10 pannach.

62.  Johnson  OATMAN 
87 

(1856-1922)

Pieœni w ¿yciu chrzeœcijanina odgrywaj¹ istotn¹
rolê. Zawarta w nich treœæ, po³¹czona z melodi¹,
potrafi dotrzeæ do naszych serc, daæ pocieszenie,
wzbudziæ wdziêcznoœæ lub refleksjê. Ile¿ to razy,
w trudnych chwilach i w naszych codziennych
obowi¹zkach, Duch Œwiêty podsuwa nam melodiê
pieœni, której s³owa dotycz¹ naszej sytuacji.

Niestety, czêsto te¿ œpiewamy pieœñ tylko
dlatego, ¿e prowadz¹cy nabo¿eñstwo poda³ akurat
tê pieœñ, a nie inn¹.

Pewnego dnia zobaczy³em coœ wiêcej w ledwie
co skoñczonej pieœni. Zobaczy³em pewien
odcinek ¿ycia i rozwoju duchowego autora pieœni

z Œpiewnika Pielgrzyma nr 274. Pierwsza zwrotka wyra¿a têsknotê za
spo³ecznoœci¹ ze Zbawicielem, jak równie¿ pragnienie, by dusza ma i ziemski
zmys³ na krzy¿u razem z Tob¹ zwis³. Byæ mo¿e s³owa te zrodzi³y siê w chwili,
kiedy dusza i ziemski zmys³ dokucza³y autorowi, pomimo sporadycznych
chwil wyrwania siê od ziemskich stron, by przez wiarê ogl¹daæ Bo¿y tron.
Têsknota ta dotar³a przed Bo¿y tron i Duch Œwiêty odkry³ tajemnicê
zwyciêskiego ¿ycia. Oczy duchowe zobaczy³y rzeczywistoœæ dokonanego
dzie³a na Golgocie: œmieræ i zmartwychwstanie.

Nagle zabrzmia³a radoœæ i chwa³a, a to, co jeszcze niedawno by³o têsknot¹,
przemieni³o siê w pewnoœæ, gdy ju¿ ma dusza i mój zmys³ na krzy¿u z Tob¹
w œmierci zwis³. ̄ al ucich³, a pewnoœæ tego, ¿e cz³owiek ju¿ tu na ziemi mo¿e
¿yæ Bo¿ym ¿yciem, wst¹pi³a do serca.
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Œpiewajmy pieœni, rozwa¿ajmy ich treœæ, a odkryjemy w nich bogactwo
prze¿yæ tych, którzy przed nami pielgrzymowali.

Oprac. C. Wig³asz

63.  Jonathan  PAUL
89 

(1853–1931)

Co Bóg ci obieca³, na pewno te¿ da,
Co rzek³, nie ulegnie ju¿ zmianie;
Choæ rzecz¹ tak trudn¹ to czêsto siê zda,
Bóg wierny Swym s³owom zostanie!
                                                 (Œ.P. 371)

Autorem wy¿ej  zacytowanej  pieœni  jest
Jonathan Paul. Urodzi³ siê on w niewielkim
miasteczku Gartz na Pomorzu, jako jeden z 8-ga
dzieci. Jego ojciec by³ nauczycielem, a póŸniej
kaznodziej¹ w koœciele ewangelickim. Jonathan
zdecydowa³ pójœæ œladami ojca i równie¿ zostaæ

kaznodziej¹. Po szkole podstawowej uczy³ siê w gimnazjum w Szczecinie,
a nastêpnie poszed³ na studia teologiczne. Jako m³ody ch³opiec,
a póŸniej m³odzieniec, by³ przez swojego wierz¹cego ojca zachêcany
do kroczenia drog¹ wiary. W celu znalezienia prawdy rozpocz¹³ studia
teologiczne, jednak musia³o up³yn¹æ jeszcze sporo czasu, zanim doszed³
do pewnoœci zbawienia.

Po ukoñczeniu studiów Paul zosta³ powo³any na pomocnika kaznodziei
i pewnego razu zacz¹³ rozwa¿aæ s³owa: „Byliœcie bowiem zb³¹kani jak owce,
lecz teraz nawróciliœcie siê do pasterza i stró¿a dusz waszych” ( I P. 2,25).
Werset ten pozosta³ dla niego has³em przewodnim dalszej pracy
kaznodziejskiej.

Paul przyj¹³ równie¿ pracê pedagoga w szkole miejskiej. Jednak¿e wiêkszoœæ
czasu poœwiêca³ s³u¿bie kaznodziejskiej i przy nierozwiniêtej wówczas
komunikacji podupad³ na zdrowiu – by³ wyczerpany fizycznie i nerwowo.
Zacz¹³ siê leczyæ, ale do zupe³nego zdrowia powróci³ dopiero wtedy, gdy
wiar¹ uchwyci³ siê obietnic Bo¿ych i zaufa³, ¿e Pan Jezus jest nie tylko
zbawicielem duszy, ale równie¿ lekarzem cia³a.

Kolejnym miejscem jego pracy by³ ewangelicki zbór w Ravenstein
(Pomorze), gdzie Duch Œwiêty przekszta³ca³ go w ¿ywego œwiadka
poœwiêconego w pe³ni Bogu. By³ czêsto zapraszany do us³ugi

89 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 277, Chrzescijanin, Warszawa, 1993/7-8, tam te¿ zdjêcie.  Historia Duchowego  Przebudzenia na
Œl¹sku Cieszyñskim od Andrzeja Wise³ki, Wola Piotrowa 1984-86, str. 216
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ewangelizacyjnej. Na prze³omie XIX i XX wieku przeniós³ siê do Berlina,
a stamt¹d wyrusza³ w celach ewangelizacyjnych na teren ca³ych Niemiec
w ramach dzia³alnoœci Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.

W roku 1907 spotka³ siê z T. B. Barratem, a poniewa¿ dowiedzia³ siê wiele
o o¿ywionym ruchu religijnym, zapragn¹³ osobiœcie znaleŸæ coœ, co mog³oby
byæ uznane za dzie³o Ducha Bo¿ego. To, co zobaczy³, przekona³o go. Wkrótce
po powrocie do Niemiec prze¿y³ nape³nienie Duchem Œwiêtym. To prze¿ycie
jeszcze bardziej usprawni³o jego s³u¿bê na niwie Pañskiej. W tym czasie mia³
widzenie, które opisa³ wierszem: „Ujrza³em z dala Twój tron, o Panie. Chêtnie
bym ju¿ tam me serce wys³a³. Chêtnie moje m³ode ¿ycie Stwórco duchów,
Tobie, odda³.”

Zacz¹³ wydawaæ czasopismo „Die Heiligung” (Poœwiêcenie), póŸniej
„Heilszeugnisse” (Œwiadectwa o Zbawieniu). Z jego wnêtrza pop³ynê³y ró¿ne
pieœni, które umieszcza³ na tytu³owej stronicy (z nutami 4-g³osowymi).
Œpiewnik Pielgrzyma przechwyci³ wiele z nich, jak ta na wstêpie zacytowana
oraz:

O, wstañ, rodzinny opuœæ kraj (Œ.P. 162)
Odda³em Panu serce me, Bo On m¹ zbawi³ duszê (Œ.P. 277)
Twa postaæ jasna staje (Œ.P. 287)
Pokój w Jezusie, jak morskich fal toñ! (Œ.P. 313)
Jak s³odko imiê Jezus brzmi (Œ.P. 337)
O, czy widzisz œwiat znêkany? (Œ.P. 493)
PowiedŸcie, jak mam smutny byæ (Œ.P. 530)
Twe czo³o smutki mrocz¹ (Œ.P. 535)

Pan b³ogos³awi³ pracê ewangelizacyjn¹ Paula sprawiaj¹c w wielu
miejscach przebudzenie. Wynikiem tej pracy by³o powstanie w ramach
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ruchu o nazwie „Spo³ecznoœæ
Chrzeœcijañska”. W tym czasie fala przebudzeniowa ogarnê³a Œl¹sk
Cieszyñski, który by³ wówczas pod zaborem austriackim. Ruch
przebudzeniowy i tu dzia³a³ w ramach Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego. Paul ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ odwiedza³ Œl¹sk
Cieszyñski i jego us³uga S³owem Bo¿ym oraz bogate doœwiadczenia
przyczyni³y siê do rozwoju pracy duchowej i wzrostu liczebnego
ma³ych zborów na tym terenie,  ale ju¿ poza ramami Koœcio³a
Ewangelickiego.

By³ równie¿ znany na terenach by³ych Prus Wschodnich, Pomorza,
Grudzi¹dza i Bydgoszczy. Nale¿y go zaliczyæ do g³ównych za³o¿ycieli ruchu
zielonoœwi¹tkowego na terenie Niemiec.
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64.  Lewi   PETHRUS 
90 

(1884–1974)

Bóg obietnice swe spe³ni; Wieczne i pewne s¹.
Jezus potwierdzi³ je w pe³ni Œwiêt¹, niewinn¹ krwi¹.
Wszystko tu run¹æ mo¿e, Góry upadn¹ w morze,
Lecz obietnice Bo¿e Wieczne i pewne s¹! (Œ.P. 370)

Ze wzglêdu na czêsto œpiewan¹ pieœñ ze Œpiewnika Pielgrzyma chcemy
przyjrzeæ siê sylwetce cz³owieka, którego Bóg u¿y³ w Szwecji. S³owa tej
pieœni mia³y potwierdzenie w ¿yciu autora.

Lewi Pethrus urodzi³ siê w rodzinie baptystów. W wieku piêtnastu lat, po chrzcie
wiary, sta³ siê cz³onkiem koœcio³a baptystycznego. Jego ojciec by³ robotnikiem
w fabryce i m³ody Lewi tak¿e podj¹³ pracê robotnika ju¿ w czternastym roku ¿ycia.
Najpierw pracowa³ w Szwecji, póŸniej zaœ w Norwegii. W 1913 roku, maj¹c 29 lat,
o¿eni³ siê, a jego ma³¿eñstwo zosta³o pob³ogos³awione dziewiêciorgiem dzieci.

W latach 1902-1904, od 18-tego do 20-tego roku ¿ycia, dzia³a³ bardzo
aktywnie jako ewangelista w Norwegii i Szwecji. Przez nastêpne dwa lata
uczêszcza³ do Seminarium Teologicznego w Sztokholmie. PóŸniej przez piêæ
lat by³ pastorem ma³ego zboru baptystycznego, a od 1911 roku by³ pastorem
zboru „Filadelfia” w Sztokholmie.

W 1913 roku Lewi Pethrus wraz ze swoim zborem zosta³ wy³¹czony
z Koœcio³a Baptystów za praktykowanie „otwartej komunii”, które nadawa³o
zborowi charakter zielonoœwi¹tkowy. Po wykluczeniu zboru „Filadelfia”
w Sztokholmie tak¿e i inne zbory, które doœwiadczy³y prze¿yæ „zielonoœwi¹t-
kowych”, wyst¹pi³y z Unii Baptystów. Nowy ruch, na czele z Pethrusem,
osi¹ga³ coraz wiêksze rozmiary. Ludzie ci doznawali czêsto ró¿nych
sprzeciwów i ataków, ale wychodzili z tego zwyciêsko. Lewi Pethrus mia³
kontakty ze Smithem Wigglesworthem z Anglii, którego zaprasza³ do g³o-
szenia S³owa Bo¿ego w Sztokholmie.

Pethrus przyczyni³ siê równie¿ do powstania takich instytucji jak: Misja
Ratowania Osób Uzale¿nionych (1911 r.), wydawnictwo „Filadelfia” (1912
r.), Szko³a Biblijna (1915 r.), tygodnik  „Zwiastun  Ewangelii” (1916 r.), Szko³a
Œrednia (1942 r.), dziennik „Dagen” (1945 r.), Bank Oszczêdnoœci (1952 r.)
oraz Radio IBRA (1955 r.).

L Pethrus by³ autorem sporej iloœci ró¿nych form literatury, któr¹ t³umaczono
w ca³oœci lub czêœciowo na inne jêzyki. Wiele pieœni jego autorstwa stanowi
dzisiaj wspólne dziedzictwo chrzeœcijañskie nie tylko w Szwecji.

Przez ca³e swoje ¿ycie by³ zaanga¿owany w pracê dla Królestwa Bo¿ego,
szczególnie zaœ w ruch zielonoœwi¹tkowy w krajach skandynawskich, który
mia³ tak¿e wp³yw na resztê krajów Europy.

90 „…auf alles Fleisch, Jakob Zopfi, Dynamis- Verlag Ch 8280 Kreuzlingen, 1985
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Odszed³ do Pana, któremu s³u¿y³, w wieku dziewiêædziesiêciu jeden lat.
„Widzieliœmy naszego ojca w wielu ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Widzieliœmy, jak zawsze by³ uczciwy, jak zawsze ¿y³ w zaparciu siê samego
siebie. Sposób jego chodzenia za Panem jest godny naœladowania”-
powiedzia³ najstarszy syn Lewiego, Oliver Pethrus, który równie¿ jest
duchownym  i kaznodziej¹ S³owa Bo¿ego.

„By³ on wielki w Królestwie Bo¿ym, wielki wœród ca³ego ludu Bo¿ego, mia³
dar zak³adania koœcio³ów, budowniczego i przywódcy Koœcio³a. By³
budowniczym mostów miêdzy ludŸmi i umia³ jednoczyæ chrzeœcijan do wielkich
czynów” - powiedzia³ ówczesny arcybiskup luterañski Szwecji, dr Olaf Sandby,
przemawiaj¹c podczas uroczystoœci ¿a³obnej.

65. Adelaide  POLLARD
91 

(1862-1934)

Od wczesnych lat swego ¿ycia Adelaide by³a zainteresowana misj¹.
Nauczaj¹c w Missionary Training Institute w Nyack i w Nowym Jorku, myœla³a
czasami o rozpoczêciu s³u¿by jako misjonarka. Wydawa³o siê jej jednak, ¿e
Bóg, który kszta³towa³ do tej pory ca³e jej ¿ycie, opuœci³ j¹ nagle. „Ale –
myœla³a – byæ mo¿e, jeœli zapytam o Bo¿¹ wolê, poka¿e mi On jakiœ b³¹d, który
pope³ni³am i wtedy postanowi rozbiæ mnie, jak garncarz rozbija uszkodzone
naczynia. Zrobi³ to, aby na nowo uformowaæ moje ¿ycie wed³ug Swego wzoru.
Ty jesteœ garncarzem, a ja glin¹, uformuj mnie wed³ug Swej woli. Czekam
cierpliwie i spokojnie.”

Dopiero teraz zrozumia³a s³owa tego wiersza, który by³ te¿ inspiracj¹ do
napisania pieœni:

 B¹dŸ wola Twoja, o Panie mój,
 skrusz i przekszta³tuj w obraz mnie Swój!
 Tyœ  jest garncarzem, jam glin¹ Tw¹,
 chêtnie siê poddam, byœ rz¹dzi³ mn¹.   (Œ.P. 321).

Pieœni w ¿yciu chrzeœcijanina odgrywaj¹ zawsze istotn¹ rolê.

66. Julius  Anton  von  POSECK 
92

(1816-1896)

W Kolonii odbywa³y siê obchody 600-nej rocznicy zbudowania s³ynnego
„Domu w Kolonii” (Kõlner-Haus). Niedaleko g³ównego wejœcia sta³ referent
s¹dowy Julius Anton von Poseck z Dûsseldorfu (Westfalia), jako jeden z wielu

91 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str  576

92 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 293
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uczestników nadchodz¹cej procesji. Jako katolik chcia³ wzi¹æ w niej udzia³.
Niewiele brakowa³o, a uczestnictwo w tej uroczystoœci by³oby ostatnim
w jego ¿yciu. Nagle spad³ du¿y kamieñ z muru budowy i trafi³ w stoj¹c¹ tu¿
obok niego dziewczynê, która zginê³a na miejscu. Poseck by³ zdruzgotany
tym wydarzeniem - nie tylko widokiem m³odej osoby le¿¹cej w ka³u¿y krwi,
ale trwog¹ o w³asn¹ duszê. Kilka sekund wczeœniej to on sta³ w³aœnie na
owym miejscu, ale ze wzglêdu na t³um zrobi³ parê kroków dalej i w ten sposób
uratowa³ swoje ¿ycie. To prze¿ycie wstrz¹snê³o nim tak mocno, ¿e od tamtej
chwili zacz¹³ szukaæ pokoju z Bogiem. Co by by³o z nim, gdyby w owej
chwili zgin¹³? To pytanie zadawa³ sobie coraz czêœciej. W poszukiwaniu
odpowiedzi kupi³ sobie Bibliê i zacz¹³ j¹ czytaæ. Jego starsza siostra by³a
ewangeliczk¹ i zachêci³a go do s³uchania kazañ pastora K. Kraffsa
z Düsseldorfu. S³owo Bo¿e dotar³o wreszcie do jego serca i sta³ siê dzieckiem
Bo¿ym. Dziêki znajomoœci braci Williama i Johna Darby dosta³ siê do krêgów
darbistycznych i pracowa³ póŸniej jako t³umacz Pisma Œwiêtego - przek³adu
Elberfeldera. Sta³ siê ¿ywym kamieniem i to w budowie lepszej, ani¿eli
„Kõlner-Haus“, kamieniem w budowli Koœcio³a Jezusa. Minê³y wewnêtrzne
niepokoje i walki, o czym mówi¹ s³owa jego pieœni

 Na Baranku ja spoczywam (Œ.P. 306).

 67.  Samuel   PREISWERK
93

 (1799-1871)

O Jezu, Tw¹ jest sprawa ta, Coœ j¹ powierzy³ nam,
A ¿e to, Jezu, sprawa Twa, Zachowasz j¹ Ty Sam.
Lecz ziarnko pszenne musi plon
Do œwiat³a wznieœæ przez w³asny zgon;
Nim wzejdzie, wprzód siê w ziemi skryæ,
Istoty swej siê w œmierci zbyæ (Œ.P. 281)

17 czerwca 1829 roku dwie pierwsze zwrotki tej pieœni zaœpiewa³ chór
szko³y misyjnej w Bazylei (Szwajcaria). W tym samym roku ukaza³a siê
równie¿ owa pieœñ w „Magazynie Misyjnym” i sta³a siê ulubion¹ pieœni¹
wychowanków szko³y misyjnej. Autorem jej by³ Samuel Preiswerk, nauczyciel
jêzyka hebrajskiego w owej szkole. Wychowankowie prosili go o pieœñ
o treœci: Przed Twoim Majestatem jest ta sprawa... Preiswerk chêtnie spe³ni³
ich ¿yczenie, gdy¿ sam ¿y³ tym tematem w misyjnej s³u¿bie dla innych.

W roku 1830 powo³ano poetê do s³u¿by pastorskiej, a trzy lata póŸniej, na
posadê profesora jêzyka hebrajskiego w Genewie. W roku 1837 wróci³ do

93 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 317
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Bazylei, gdzie pe³ni³ s³u¿bê g³ównego pastora. Ostatnie s³owa ¿ycia Preiswerka
to: „Ja mam pokój.”

Trzecia zwrotka zosta³a napisana przez hrabiego dr Felicjana Marcina
Zarembê (1794-1874). By³ on pochodzenia rosyjskiego, z ówczesnej stolicy
Rosji, St. Petersburga, lecz kszta³ci³ siê na Zachodzie, a jego wielk¹ têsknot¹
by³o byæ chrzeœcijaninem ¿yj¹cym zgodnie z Bibli¹. Szuka³ wiêc podobnych
sobie ludzi w Niemczech. S³ysza³ o cz³owieku o nazwisku Jung Stilling,
który mieszka³ w Baden, a który ¿y³ wed³ug Biblii. Postanowi³ spotkaæ siê z
nim. Dojecha³ tylko do Hamburga, a resztê drogi szed³ pieszo, gdy¿ zabrak³o
mu pieniêdzy. Po drodze w Weinheim szuka³ tych, którzy ¿yj¹ wed³ug Biblii.
Ludzie nie rozumieli go, chocia¿ wszyscy uwa¿ali siê za chrzeœcijan. Jeden z
pastorów w Weinheim zrozumia³ pragnienie Zaremby i skierowa³ go do
Bazylei, do szko³y misyjnej. Tam zosta³ przyjêty jako student, a po
zakoñczeniu studiów zosta³ wys³any na Kaukaz. Po powrocie by³ wêdrownym
kaznodziej¹ w Niemczech i w Szwajcarii. Wielokrotnie doznawa³ upokorzeñ
i przeœladowañ, nie ominê³o go nawet wiêzienie, gdy¿ skrytykowa³ racjonalizm
religijny, który sprzeciwia³ siê boskoœci Jezusa Chrystusa. Jego serce pali³o
siê do misji.

W Œpiewniku Pielgrzyma jest umieszczona pieœñ Preiswerka:
Jeden tylko godzien nieœæ, Wieczn¹ chwa³ê, wieczn¹ czeœæ(Œ.P. 103).

  68.  Jan   Stiepanowicz   PROCHANOW 
94 

(1869-1935)

Czy¿ tron twój, Panie uwielbiony,
W niebie nie jest doœæ wspania³y,
¯e w g³êbi duszy mej skruszonej
Zasi¹œæ chcesz na tronie chwa³y?

                                                                    (Œ.P. 93)
W okresie banicji wierz¹cych, kiedy to posy³ano ich

do wiêzieñ i na zes³anie, w sercu m³odego Prochanowa,
który odwiedza³ cierpi¹cych, budzi³o siê ogromne
zniechêcenie. Cz³owiek ten zaj¹³ siê nieco póŸniej
czytaniem ksi¹¿ek filozoficznych i by³ czêstym
goœciem spo³ecznoœci filozofów. Wkrótce sta³ siê
pesymist¹ i czu³ siê zupe³nie zniechêcony do ¿ycia.
Ju¿ w m³odym wieku sta³o siê ono dla niego ciê¿arem.
W jego pokoju wisia³ karabin myœliwski nale¿¹cy do
jego ojca, na który czêsto patrzy³ z myœl¹ o sa-

mobójstwie, s¹dzi³ bowiem, ¿e w ten sposób rozwi¹¿e swój problem. Kiedy

94 Ewangeliczni Chrzeœcijanie, mgr in¿.   Ludwik Szenderowski, Wydawca- The slavica gospel association-
Wheaton. USA, 1982, tam te¿ zdjêcie, str. 127 Historia Duchowego Przebudzenia na Œl¹sku Cieszyñskim
od Andrzeja Wise³ki, Wola Piotrowa, 1984-86 , str. 309
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pewnego dnia wraca³ do domu ze spotkania towarzyskiego, w³aœnie nosi³ siê
z zamiarem zrobienia u¿ytku z wisz¹cej broni, ale zauwa¿y³, ¿e karabin znikn¹³.
Ojciec pod wp³ywem intuicji przeniós³ go do innego pomieszczenia, a na
stole zostawi³ kartkê z napisem: „Czy kochasz Jezusa Chrystusa?” Te s³owa
przerazi³y Prochanowa i siêgn¹³ po Nowy Testament, a¿eby w nim znaleŸæ
rozwi¹zanie. Znalaz³ je, kiedy Duch Œwiêty oœwieci³ czytane S³owo, a nieznany,
mi³y g³os mówi³: „To jest odpowiedŸ na twoje kwestie ¿yciowe i zastrze¿enia”.

Wy¿ej wymieniona pieœñ wydoby³a siê z piersi ewangelisty, publicysty,
wydawcy i przywódcy Jana Stiepanowicza Prochanowa, który by³ synem
ludzi wierz¹cych, tzw. „mo³okanów”. Licznie powstaj¹ce zbory na ziemiach
Rosji, a zw³aszcza Petersburga, nie posiada³y œpiewników, tote¿ Prochanow
wyda³ je w 1902 r. jako pierwszy pod nazw¹ „Gusli”, póŸniej zaœ wydawa³
jeszcze wiele innych pieœni (1037 utworów w³asnego autorstwa, a 413
t³umaczonych z innych jêzyków). Nastêpnie wyda³ zbiór wierszy pt. „Struny
serca”, jak te¿ rozpocz¹³ edycjê czasopism „Chrzeœcijanin” i „Gwiazda
poranna” oraz spisanych doktryn Ewangelicznych Chrzeœcijan: „O wk³adaniu
r¹k”, „O ordynacji”, „O œlubie i rozwodzie”, „O s³u¿bie niewiast w koœciele”.
Staraniem Prochanowa wydano kilka nak³adów Biblii. Nastawa³ okres
przeœladowañ ze strony prawos³awia, za poœrednictwem w³adz carskich.
Wierz¹cy byli aresztowani, lub te¿ zsy³ani na Syberiê lub Zakaukazie. Wielu
przoduj¹cych chrzeœcijan musia³o opuœciæ carsk¹ Rosjê, m.in. dr F. Beadecker,
W. A. Paszkow, M. M. Korff.

Iwan (Jan) Prochanow we wczesnej m³odoœci zacz¹³ zastanawiaæ siê nad
sensem ¿ycia, lecz równolegle do tego prze¿ywa³ kryzys duchowy, który
szczêœliwie zakoñczy³ siê w m³odzieñczym wieku odrodzeniem i chrztem.
W czasie wy¿szych studiów na kierunku technologicznym wolny czas
wykorzystywa³ na dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹. Po zakoñczeniu studiów dwa
lata spêdzi³ na Zachodzie w ró¿nych zak³adach naukowych, gdzie studiowa³
teologiê. Po powrocie do kraju rozpocz¹³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ religijn¹, na
której spoczê³o szczególne Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Ca³e ¿ycie Prochanowa
oddane by³o pracy, zarówno zawodowej, w przemyœle (by³ in¿ynierem i przez
pewien czas wyk³ada³ na Politechnice w Rydze), jak równie¿ tej poœwiêconej
Bo¿emu Królestwu. By³ przywódc¹ religijnym, pisarzem, publicyst¹,
wydawc¹, wyk³adowc¹ teologii, kaznodziej¹, reformatorem i poet¹
przebudzenia ewangelicznego. Zmar³ w 1935 roku w Berlinie. Wiele wysi³ku
wk³ada³ w zjednoczenie ruchów przebudzeniowych na Ukrainie i w Rosji
(w Moskwie i Petersburgu).

Prochanow nosi³ siê z zamiarem wydania drukiem œpiewnika „Gusli” (Harfa)
zawieraj¹cego hymny, które by³y przewa¿nie jego w³asnym dzie³em. By³o to
na pocz¹tku XX stulecia,  kiedy panowa³ surowy zakaz drukowania takich
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wydawnictw i grozi³y za to kary wiêzienia, a nawet zes³ania. Przyjaciele
odradzali mu wydruk tego œpiewnika: „- Nie próbuj, bo to niemo¿liwe”. Po
ludzku by³a to sprawa niewykonalna z uwagi na ostr¹ cenzurê koœcio³a
prawos³awnego, lecz kierowany wewnêtrznym impulsem zwróci³ siê do
dyrektora Drukarni Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych z manuskryptem
i z proœb¹ o wycenê wydania drukiem 20 tys. egzemplarzy tego œpiewnika.
Drukarnia jako instytucja pañstwowa pracowa³a na w³asny rachunek, przyjê³a
wiêc zamówienie, mimo ¿e nie posiada³ on aprobaty cenzora. Œpiewnik zosta³
wydrukowany w ci¹gu trzech miesiêcy i ca³e wydanie zosta³o b³yskawicznie
rozprowadzone po zborach w Rosji. Budzi³o to zdumienie, ale te¿ i radoœæ
z tego, ¿e wierz¹cy mogli œpiewaæ:

Zobacz, jak Pan go mi³owa³, Nad nim Sw¹ objawi³ moc,
Kiedy z grobu Go zawo³a³ I rozjaœni³ œmierci noc...
Zobacz, jak Pan tych mi³owa³, Co przybili na krzy¿ Go;
Jak On winy im darowa³ Za przestêpstwo straszne to...
Zobacz, jak Pan Œwiat mi³owa³, Ten grzeszników istny rój;
Za ich grzechy ofiarowa³ On najczystszy ¿ywot Swój...
Zobacz, jak Pan ciê mi³uje, A jak ma³o ty Go znasz!
On ciê kocha i ¿a³uje, ¯e w swych grzechach zgin¹æ masz. (Œ. P. 99)

Albo:
W drodze ju¿ jesteœmy Do niebieskich stron.
Poprzez ciemnoœæ burzy Lœni nam Ojca tron.
Tam w tym kraju œwiat³a Nie ma cierpieñ ³ez;
Wszelkiej nieprawoœci Po³o¿ony kres!
Jezus na nas czeka, Z pere³ brama lœni,
Tam nikt nie narzeka, Pieœñ anio³ów brzmi... (Œ. P. 843)

Chcia³bym siê wzbiæ lotem or³a hen, wzwy¿
Ku Panu, ujrzeæ tam Chrystusa Krzy¿... (Œ. P. 822)

Koœció³ prawos³awny dosyæ póŸno zorientowa³ siê w dzia³aniu Prochanowa,
ale zareagowa³ ostro, staraj¹c siê zarekwirowaæ wydany œpiewnik, natomiast
jego autorowi grozi³o wiêzienie. Jednak firma amerykañska, buduj¹ca sieæ
tramwajow¹ w Petersburgu, w której by³ on zatrudniony, wys³a³a go s³u¿bowo
do Ameryki wraz z innymi in¿ynierami i w ten sposób Prochanow unikn¹³
aresztowania. Jego ma³¿onka wyjecha³a w tym czasie do swoich rodziców -
do Tyflisu.

Ze wzglêdu na niepokoje spo³eczne wobec w³adz carskich, a tak¿e wobec
przegranej wojny z Japoni¹ w 1905 r., nasta³y przemiany polityczne
i administracyjne. W roku tym wydane zosta³y dekrety o czêœciowej wolnoœci
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wyznaniowej, a póŸniej - dziêki powo³aniu parlamentu (Dumy) – dekret
o ca³kowitej religijnej wolnoœci.

Prochanow sta³ siê wkrótce redaktorem pierwszego chrzeœcijañskiego
czasopisma „Chrzeœcijanin” i po raz drugi wyda³ œpiewnik „Gusli” z nutami.

Cz³owiek ten kierowany by³ wewnêtrznym pragnieniem, aby docieraæ do
serc swych rodaków, co wyra¿a jego pieœñ:

By³ strudzony i zbola³y hetman wojska Naaman (...)
Bracia, siostry! Jak¿e wiele dusz gin¹cych wokó³ nas!
Gardz¹ Bogiem, grzesz¹ œmiele, pe³no tr¹du, grzechu, zmaz.
Œpieszcie do nich z wieœci¹ b³og¹, ¿e swe tr¹dy wszystkie zmyæ
w cudownej krwi Jezusa mog¹, aby nowym ¿yciem ¿yæ.

Ze wspomnianego œpiewnika w „Pielgrzymie” znajduj¹ siê te¿:
Czy¿ tron Twój, Panie uwielbiony (Œ.P. 93)
Zobacz, jak Pan go mi³owa³ (Œ.P. 99)
By³ strudzony i zbola³y (Œ.P. 472)
Pozna³em mieszkanie pokoju (Œ.P. 582)
O, pójdŸ na Golgotê  (Œ.P. 712)
Z niedoli wielkiej (Œ.P. 770)
Mi³oœci czystej wzorze (Œ.P. 783)
My za wiarê Chrystusow¹ (Œ.P. 797)
To nie chmury, bracia, zawisnê³y (Œ.P. 800)
Chcia³bym siê wzbiæ lotem (Œ.P. 822)
Daj Bo¿e swym dziatkom (Œ.P. 852)
Zbawiciel w Kanie Galilejskiej (Œ.P. 854)

69.  Dora   RAPPARD – GOBAT 
95 

(1842–1923)

Urodzi³a siê w rodzinie Samuela i Marii Gobat na wyspie Malta. Rodzice
byli czynni w angielskiej koœcielnej misji. Jako oœmiomiesiêczne dziecko
razem z rodzicami przenios³a siê do Szwajcarii. W roku 1846 jej ojciec, na
zlecenie króla Fryderyka Wilhelma IV, obj¹³ s³u¿bê biskupa w Jerozolimie.
Jako m³oda dziewczyna Dora czu³a siê najubo¿szym i najgorszym dzieckiem
spo³eczeñstwa. Pewnej nocy us³ysza³a g³os: „Je¿eli tak umrzesz jak jesteœ,
jesteœ zgubiona!” Powsta³a wielka walka w jej wnêtrzu i w lutym 1858 odda³a
bez reszty swoje ¿ycie Chrystusowi.

W 1867 roku zarêczy³a siê z dzia³aj¹cym w Egipcie misjonarzem, Karlem
Heinrichem Rappardem i w tym samym roku wziê³a œlub w Benggen. Jako
gospodyni Oœrodka Misyjnego dla pielgrzymów by³a doradczyni¹

95 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 320,321, 525.
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i duszpasterzem uczestników konferencji. Nie posiada³a ¿adnego
nadzwyczajnego daru, który by j¹ wyniós³ na wy¿yny, ale pozostawa³a
w swej kobiecej powœci¹gliwoœci, pokorze i w gotowoœci do s³u¿by.

Wielkie wra¿enie wywar³ na niej  ruch uœwiêceniowy w Oxfordzie i razem
z mê¿em wziê³a udzia³ w zebraniach Pearsalla Smitha w Brighton (Anglia).
W tym czasie powsta³a pieœñ: „Przed sercem Króla ja k³adê siê, choæ nic nie
jestem wart to wiem, ¿e to cieszy Go”. W³asne s³owa poetki sta³y siê dla niej
pocieszeniem, gdy podczas uroczystoœci pogrzebowej jej dziecka chór Oœrodka
Misyjnego zaœpiewa³ tê pieœñ. Bóg „wzi¹³ j¹ za s³owo” i w³asna jej pieœñ sta³a
siê ukojeniem dla jej strwo¿onego serca. Ta pieœñ równie¿ pomog³a wielu
innym osi¹gn¹æ wewnêtrzny pokój.

W Œpiewniku Pielgrzyma znajduje siê te¿ utwór tej autorki pt. Bo¿y Baranku!
S³awna jest Golgota (Œ.P. 101).

Pewnego razu Dora jecha³a ze swym mê¿em doro¿k¹ z posiedzenia Komitetu
w Bazylei (Szwajcaria). Rozmawiali w³aœnie o sprawach duchowych i jej m¹¿
powiedzia³ do niej: „Kiedy znów bêdziesz pisaæ pieœñ, to napisz o przyjœciu
Pañskim i przygotowaniu siê na ten dzieñ.” Po powrocie do domu wziê³a
Dora o³ówek i papier i napisa³a:

Tak d³ugo, Panie, czeka Ciê
Ju¿ Twa oblubienica;
O, kiedy¿ przyjdziesz, kiedy jej
Rozjaœnisz têskne lica?
Sw¹ obecnoœci¹ pokrzep nas!
Ach, kiedy przyjdzie b³ogi czas?
/PrzyjdŸ, rych³o, Panie Jezu!/ (Œ.P. 553)

W roku 1887 przet³umaczy³a pieœñ autorstwa Franse Ridley Havergal
WeŸmij, Jezu, ¿ycie me, W rêce Twe oddajê je! (Œ.P. 215)

70.  Johann  Friedrich   READER 
96

(1815-1872)

J.F.Reader znalaz³ siê w wielkim k³opocie. Posiada³ ma³y maj¹tek, ale odda³
go w zastaw jednej z zachodnioindyjskich firm. W owym czasie handel pewnymi
towarami nie by³ niestety dochodowy. Wkrótce Reader zauwa¿y³, ¿e pope³ni³
olbrzymi b³¹d i zacz¹³ martwiæ siê bardzo w obliczu niebezpieczeñstwa utracenia
wszystkiego, co posiada³. To by³y ca³e tygodnie sta³ego niepokoju. W tym
czasie nie istnia³y tak szybkie œrodki komunikacji, jak obecnie, i przez d³ugi
czas Reader ¿y³ w niepewnoœci i obawach o przysz³oœæ. Czy w koñcu nie bêdzie

96 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 291
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wci¹gniêty w d³ugi? Te zmartwienia nie dawa³y mu spokoju we dnie i w nocy.
Jego ¿ona zauwa¿y³a na jego twarzy zmarszczki. Któregoœ poranka wydawa³o
jej siê, ¿e jej m¹¿ tej nocy w ogóle nie po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. Co siê sta³o? Wsta³a,
ale przeciwnie, ni¿ siê spodziewa³a, ujrza³a go odmienionego. Z jego twarzy
mog³a odczytaæ pokój. Coœ siê zmieni³o. Ale co? Mo¿e otrzyma³ dobr¹
wiadomoœæ? Mo¿e przyjaciele zechcieli mu pomóc? Nic z tego. Poda³ ¿onie
kartkê papieru ze s³owami pieœni, któr¹ napisa³ tej nocy:

Czekaj, Duszo moja, W pokornej czci!
Zbytnia ¿a³oœæ twoja, Pan pomo¿e ci!
Wnet zniknie cieñ I nastanie dzieñ,
S³oñce znów zaœwieci, Tylko uwierz Weñ!
Z ucisków toni I z mnóstwa trwóg
Pewnie ciê obroni Twój wierny Bóg!  (Œ.P. 375)

W sercu Readera zapali³a siê iskierka wiary. Uœwiadomi³ sobie, ¿e nêdza
nie jest wiêksza ni¿ jego Pomocnik. Niebawem Bóg potwierdzi³ jego nadziejê.
Reader otrzyma³ propozycjê pracy w roli eksportera zachodnioindyjskiego.
Spowodowa³o to tak¹ poprawê sytuacji handlowej, ¿e Reader nie straci³
swojego maj¹tku.

Koñcówka pierwszej i drugiej zwrotki jego pieœni brzmi (wg org.):
I z mnóstwa trwóg, pewnie ciê obroni twój wierny Bóg.

(Trzecia zwrotka tej pieœni zosta³a u³o¿ona przez nieznanego autora).

71.  Hedwiga  von  REDERN 
97

(1866-1935)

Oddajê siê Tobie - Nic nie potrafiê o w³asnej sile.
Ty znasz drogê, Ty znasz i koniec.
Patrz na mnie swoimi oczami, gdy idê przez ciemn¹ dolinê.
Bo ci¹gle odkrywam: Nic nie s¹ warte moje si³y.

S¹ to s³owa pieœni, któr¹ napisa³a Hedwiga von Redern po œmierci swojego
ojca. Podporucznik Hermann von Redern zmar³ nieoczekiwanie w czasie jednej
ze swoich s³u¿bowych podró¿y. Wkrótce po tym rodzina Redern prze¿y³a
nastêpny cios – po¿ar, w czasie którego sp³onê³o ca³e gospodarstwo.
Zniszczenia by³y tak wielkie, ¿e ponowne zagospodarowanie obszaru by³o
niemo¿liwe. W ten sposób Hedwiga (Jadwiga) straci³a nie tylko dom rodzinny,
ale i sw¹ rodzinn¹ miejscowoœæ - Wandsdorf. Ale Pan Bóg troszczy³ siê o ni¹.
Razem z siostrami, braæmi i matk¹ przeprowadzi³a siê do Berlina.

97 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 336,337.
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W Berlinie zosta³a zaproszona przez hrabiego Andreasa Bernstoffa do
wspó³pracy w szkó³ce niedzielnej. W szkó³ce pracowa³a bardzo pilnie
i wkrótce zaczê³a równie¿ pomagaæ w miejskim szpitalu. Jej s³u¿ba i jej
œwiadectwo by³y tak przekonuj¹ce, ¿e mog³a rozpoczêæ spotkania biblijne
dla pracowników szpitala. Genera³ Schulzendorf poprosi³ j¹ równie¿
o wspó³pracê w Misji wœród Pracowników Policji. Zgodzi³a siê. W krótkim
czasie równie¿ w innych miastach zaczê³a prowadziæ tego typu misje.

Hedwiga von Redern nale¿y tak¿e do wspó³za³o¿ycielek niemieckiego
zwi¹zku o nazwie „Misja Modl¹cych siê Kobiet”. Bóg prowadzi³ Hedwigê
i wskazywa³ jej ka¿dy krok, który mia³a uczyniæ.

Nie znam drogi, lecz Ty j¹ znasz na pewno
To czyni m¹ dusze spokojn¹ i pokoju pe³n¹.

Jej pieœni œpiewa³o wielu ludzi, którzy przechodzili przez wielkie
doœwiadczenia. Towarzyszy³a im jednak œwiadomoœæ: „Bóg zna moj¹ drogê”.

W ostatnich latach swojego ¿ycia du¿o chorowa³a, a ból czasem by³ nie do
zniesienia. Ale Bo¿y pokój towarzyszy³ jej, kiedy le¿¹c w swoim pokoju,
odchodzi³a do wiecznoœci.

Jest miejsca doœæ, jest jeszcze czas, wiêc pójdŸ, ach, pójdŸ¿e ju¿!
Bóg wo³a ciê, nie b¹dŸ, jak g³az, lecz œmia³o  zbli¿ siê tu¿!
Jest jeszcze miejsce, wejdŸ¿e tam, Ju¿ jest nakryty stó³!
Zaprasza Jezus ciebie Sam, ach, œpiesz dziœ do niebieskich sió³.

(Œ.P. 140)

72.  Dr  Christian  Friedrich   RICHTER 
98

(1671-1711)

Pieœñ Jaœnieje wewnêtrzne wszech chrzeœcijan ¿ycie (Œ.P. 606)  jest doœæ
rzadko œpiewana i dlatego niezbyt znana. Powsta³a w wyniku bliskiej
spo³ecznoœci autora z Bogiem w praktycznym ¿yciu. Jego dzie³o ¿yciowe to
b³ogie chodzenie w zjednoczeniu z Panem. Autor nie szuka³ s³awy w tym
œwiecie. Nabywanie bogactw nie by³o dla niego sensem ¿ycia. Za jedyne
bogactwo uwa¿a³ s³u¿yæ ubogim i za wszystko Bogu dziêkowaæ.

Richter by³ z wykszta³cenia teologiem i lekarzem. Pokocha³ zawód lekarza
w okresie, gdy pracowa³ w Domu Sierot Augusta Hermana Francka w Haale
(Niemcy). Prosi³ Boga, aby pacjentom móg³ podawaæ w³aœciwe leki i Bóg go
wys³ucha³. Na dodatek darowa³ mu zdolnoœæ wytwarzania ró¿nych lekarstw,
które na ówczesne czasy cieszy³y siê œwiatow¹ s³aw¹. Jego s³u¿ba wobec
chorych by³a wspierana gorliw¹ modlitw¹ za chorych do Tego, który
powiedzia³: „Ja, Pan, jestem twoim lekarzem, który ciê leczê”.

98 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 188,189
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Christian F. Richter nie by³ jednostronnym cz³owiekiem, doœwiadcza³ te¿
i drugiej strony ¿ycia. Pewnego dnia napisa³ pieœñ Wiele to kosztuje byæ
chrzeœcijaninem... a za parê lat dopisa³  kolejn¹: To nie ciê¿ko byæ
chrzeœcijaninem. Richter da³ do niej wyjaœnienie: „Kiedy patrzê na siebie, to
jest to trudne byæ chrzeœcijaninem, ale kiedy patrzê na Jezusa i Jego obietnice
to wtedy ³atwo nim byæ, w zale¿noœci z której strony na to patrzê.”

Gdy by³ lekarzem domowym w Domu Sierot, gdzie znajdowa³ siê te¿ szpital,
œni³o mu siê, ¿e w szpitalu tym znajduje siê prawdziwie w Bogu zakochana
dusza. Nastêpnego dnia rano szuka³ takiej osoby. Chodzi³ po pokojach od
³ó¿ka do ³ó¿ka i nie znalaz³ nikogo. W koñcu zapyta³ pielêgniarza, czy jest
ktoœ jeszcze w szpitalu. Ten odpowiedzia³: „- Na poddaszu w pokoiku jest
kobiecina, dziwnie siê zachowuje, ma³o z kim rozmawia i nie ma sensu do niej
iœæ.“ Richter nie da³ siê jednak zatrzymaæ. Poszed³ na poddasze do pokoiku
samotnej kobiety. Tam znalaz³ Tego, kogo szuka³. Kobieta wykorzystywa³a
czas na modlitwê do Pana Panów i czytanie Pisma Œwiêtego. Ta prosta
pobo¿noœæ poruszy³a lekarza bardzo i przyczyni³a siê do powstania pieœni:

Jaœnieje wewnêtrzne wszech chrzeœcijan ¿ycie,
Choæ s³oñca na zewn¹trz opali³ ich ¿ar;
Czym W³adca niebieski obdarzy³ ich skrycie,
Nieznane jest œwiatu, a cudny to dar.
To, czego nikt nie wie, Co tajnie siê krzewi,
Promienn¹ œwiat³oœci¹ umys³y ich zdobi
I tym ich do Bo¿ej godnoœci sposobi. (Œ.P. 606)

73.  Martin   RINCKART 
99

 (1586-1649)

W czasach wojny trzydziestoletniej miasteczko Elisburg w Saksonii by³o
bardzo zniszczone: jeden raz przez wojsko Habsburgów i dwukrotnie przez
Szwedów. W mieœcie by³o mnóstwo uciekinierów, panowa³ g³ód, choroby,
czterokrotnie wybucha³a epidemia. Po pewnym czasie pozosta³ przy ¿yciu tylko
jeden cz³owiek, a by³ nim pastor Marcin Rinckart. Z powodu choroby zmar³o
8.000 ludzi. Rinckart mia³ niekiedy a¿ 50 pogrzebów dziennie. Zniszczone
domy le¿a³y w gruzach. Do miasteczka przychodzili nowi ludzie w ucieczce
przed wrzaw¹ wojenn¹, ale tu nie zdo³ali uciec przed morem czy g³odem.

Dla dope³nienia nieszczêœæ, ponownie wrócili Szwedzi ¿¹daj¹c z³o¿enia
30 tys. talarów wykupnego, co dla zubo¿a³ej ludnoœci by³o zupe³nie
niemo¿liwe. Rinckart zwróci³ siê wraz ze swoimi mieszkañcami do
szwedzkiego genera³a z proœb¹ o u³askawienie, ten jednak odmówi³.

99 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 115
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Pastor rzek³ do swych wspó³obywateli: „Nie znaleŸliœmy ³aski u szwedzkiego
genera³a, chodŸcie moje dzieci, bêdziemy jej szukaæ u Boga...” Modlili siê
gorliwie i to poruszy³o serce genera³a, który obni¿y³ daninê najpierw na 8
tys., a nastêpnie na 2 tys. talarów Pastor da³ w zastaw swoj¹ kilkuletni¹ pensjê
(z przysz³oœci), a¿eby pokryæ wymagany okup.

Ostatecznie w 1648 r. zosta³ podpisany pokój westfalski. Zwierzchnik
Saksonii poleci³, aby we wszystkich koœcio³ach by³y odprawiane nabo¿eñstwa
z tekstem: „Teraz b³ogos³aw Bogu, który czyni dobre rzeczy, który z ¿ywota
matki nas powo³a³ i obchodzi³ siê z nami wed³ug swego mi³osierdzia. I nas
Bo¿e b³ogos³aw, a pokój niech bêdzie po wszystkie nasze czasy, a¿ na wieki”.

By³ to naprawdê w³aœciwy tekst na ten czas i wry³ siê mocno w serce Marcina
Rinckarta. Kierowany t¹ inspiracj¹, u³o¿y³ on pieœñ dziêkczynn¹: Dziêkujmy
Bogu wraz i sercem, i ustami (Œ.P. 12), która zosta³a przet³umaczona na ró¿ne
jêzyki, trudno jednak o informacje, w jakich warunkach utwór ten powsta³.

74. August Diedrich RISCHE 
100

 (1819-1906)

Autor pieœni Bóg jest mi³oœci¹ (Œ. P. 90) we wczesnej m³odoœci straci³ matkê,
a jego ojciec, pracownik urzêdu skarbowego, dosyæ szybko siê o¿eni³ po raz
drugi. W domu panowa³ przeciêtny spokój ¿ycia chrzeœcijañskiego, co
m³odego Augusta nie zadowala³o. Dopiero kiedy siê znalaz³ na studiach w
Halle, znalaz³ to, czego szuka³. Kiedy dosta³ siê pod opiekuñcz¹ rêkê
wychowawcy profesora, okaza³o siê, ¿e m³ody August odkry³ w³aœciwy
stosunek do Chrystusa. Wynik jego decyzji by³ taki, ¿e jego serce wype³ni³a
radoœæ. Z faktu poznania Boga i z wdziêcznoœci do Niego wyros³a w jego
sercu pieœñ:

Bóg jest mi³oœci¹, On mnie odkupi³…
Dziœ ta pieœñ jest œpiewana w wielu jêzykach na ca³ym œwiecie. W Halle

skupia³ wokó³ siebie ludzi przebudzonych, którzy nie rozpoczynali dnia bez
spo³ecznoœci duchowej. W póŸniejszym czasie za³o¿y³ Zwi¹zek M³odzie¿y,
by³ równie¿ inicjatorem budowy Domu Sierot. Od 32 roku ¿ycia przez
kolejnych 50 lat by³ pastorem w Schwinkedorf w Meklemburgii. Mówi³o siê
o nim, ¿e codziennie rano od godziny 5.30 do godziny 8.00 odbywa³o siê
jego studium S³owa Bo¿ego i spo³ecznoœci z Bogiem. Jego mottem by³o:
„Po³owiczne chrzeœcijañstwo jeszcze nic nie zdzia³a³o.”

100 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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 75.  Eltan   Menno   ROTH 
101 

(1891–1951)

Ja mam piosenkê od Jezusa, Jakby kwiat z niebieskich stron.
Melodii s³odszej nigdzie nie ma, nie, Bo mi³oœci jest to ton.
W sercu moim brzmi ten z³oty ton,
O, brzmi ten z³oty ton, Ta pieœñ z niebieskich stron!
W sercu moim brzmi ten z³oty ton,
Radoœci pieœñ z niebieskich stron!  (Œ.P. 301)

Autor tej pieœni by³ przez wiele lat zborowym
muzykiem, œpiewakiem i dyrygentem. W latach
trzydziestych dokszta³ca³ siê u ró¿nych znanych
nauczycieli i za³o¿y³ profesjonalny chór, który zdoby³
uznanie w ró¿nych podró¿ach koncertowych.

Podczas pewnej kampanii ewangelizacyjnej w Texasie,
Eltan Roth opowiada³, jak powsta³a wy¿ej cytowana
pieœñ: „Pewnego gor¹cego popo³udnia poszed³em na
spacer za miasto, gdzie znajdowa³y siê odpady
bawe³niane. W drodze powrotnej przechodzi³em

gor¹cymi ulicami tej typowej plantacyjnej miejscowoœci. Upa³ bardzo mi
dokucza³ i postanowi³em zrobiæ sobie odpoczynek w koœciele. Drzwi by³y
otwarte i wszed³em do œrodka, nie by³o tam nikogo, ani w ³awkach, ani na
ambonie. Panowa³a tam absolutna cisza - cisza po³¹czona z pewn¹ bojaŸni¹.
Zacz¹³em wtedy chodziæ w przejœciu tam i z powrotem i zacz¹³em œpiewaæ: ‘In
my heart there rings a melody’. Poszed³em do pokoju pastora, by znaleŸæ
kawa³ek papieru. Nakreœli³em piêæ linii i napisa³em melodiê. Pozosta³em tam
jeszcze godzinê, a mo¿e d³u¿ej, i napisa³em ca³¹ pieœñ (s³owa i melodiê).

Tego wieczora na spotkaniu ewangelizacyjnym, na którym by³o ponad 200
osób - ch³opców i dziewcz¹t, zaœpiewa³em moj¹ now¹ pieœñ. Potem wszyscy
zebrani zaczêli œpiewaæ. By³em tak poch³oniêty, ¿e ca³a moja istota by³a
przemieniona w pieœñ”.

 76.  Krystyna   ROY 
103 

(1860-1936)

Krystyna Roy zalicza siê w krêgach ewangelicznych do znanych autorów
zarówno powieœci, jak i  pieœni chrzeœcijañskich, z których znaczna liczba
znalaz³a siê w „Œpiewniku Pielgrzyma”. Poniewa¿ jej twórczoœæ  jest na ogó³
znana, zapoznajmy siê z ¿yciem samej autorki.

101 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 580

102 Zdjêcie pozyskano z Internetu
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Historia ¿ycia s³owackiej pisarki rozpoczê³a siê w
szlachetnej, bogobojnej rodzinie pastorskiej, w Starej
Turze (S³owacja), o czym sama pisze w ksi¹¿ce „Za
œwiat³em”: „Szczere to by³y dusze, umiej¹ce mi³owaæ
czysto i wiernie. Kiedy wreszcie mog³y siê po³¹czyæ,
utworzy³y harmonijn¹ ca³oœæ, z której na nas, dzieci,
sp³ywa³o b³ogos³awieñstwo niczym nie skalane”. Inne
stwierdzenie: „Je¿eli porównam swój los z losem wielu
innych dzieci, to mogê tylko chwaliæ mi³oœæ Bo¿¹
s³owami Pisma Œwiêtego - Czêœæ moja przypad³a
w miejscach uroczych i dziedzictwo jest moj¹

rozkosz¹”. Dalej pisze: „Poniewa¿ póŸniej w mej pracy nad duszami ludzkimi
musia³am nieraz zajrzeæ do g³êbin b³ota, w którym grzêŸli moi biedni bliŸni,
a z którego mog³am pomagaæ im siê wydobyæ, bardzo czu³am siê szczêœliw¹,
¿e Bóg da³ mi rodziców, których podstaw¹ charakteru by³a moralna czystoœæ.”

W takiej atmosferze rodzinnej i zborowej wychowywa³a siê przysz³a
powieœciopisarka, pieœniarka, a tak¿e wielka pionierka s³owackiej pracy
diakonijnej.

Krystyna urodzi³a siê 18 grudnia 1860 roku jako drugie spoœród piêciorga
dzieci Augustyna i Franciszki Roy. Krystyna by³a bardzo zwi¹zana ze swoj¹
starsz¹ o 2 lata siostr¹ Mari¹ (26.11.1858), zarówno w zabawach lat
dzieciêcych, jak równie¿ póŸniej. Siostry uzupe³nia³y siê nawzajem. W na-
szym œpiewniku przeplataj¹ siê pieœni zarówno Marii, jak i Krystyny.

Krystyna nie kszta³ci³a siê nigdzie, pobiera³a naukê domow¹, gdzie
nauczy³a siê podstawowej wiedzy (czytaæ, pisaæ, liczyæ). Kiedy mia³a 12 lat,
ponad rok spêdzi³a w Bratys³awie i uczêszcza³a do szko³y wydzia³owej oraz
do prywatnej szko³y robót rêcznych.

Pan kszta³towa³ przysz³¹ pisarkê w nowym œrodowisku. Na prze³omie XIX
i XX wieku S³owacja znajdowa³a siê pod panowaniem Austrii i od kilku
wieków trwa³a germanizacja Czechów i S³owaków, póŸniej zaœ madziaryzacja
S³owacji. Te sprawy polityczne dzia³a³y destruktywnie na s³owacki naród,
gdy¿ jêzyk s³owacki by³ u¿ywany tylko w domach prywatnych. Rodzi³a siê
nieufnoœæ do szkó³, a za tym sz³o nieuchronnie zacofanie. Ciemnota i bieda
S³owaków sz³y w parze z szerz¹cym siê w zastraszaj¹cym tempie pijañstwem.
Taka sytuacja i warunki sta³y siê warsztatem pracy Krystyny.

Po zgonie ojca w 1894 roku opuœci³a z rodzeñstwem i matk¹ plebaniê
i zamieszka³a w skromnym mieszkaniu. Na zewn¹trz ¿ycie rodziny wygl¹da³o
szczêœliwie i piêknie, ale brakowa³o tam œciœlejszej spo³ecznoœci z Bogiem.
Ze wspomnieñ: „Dusze nasze têskni³y za czymœ i szuka³y kogoœ, kto by wywiód³
je z ciemnego labiryntu na œwiat³o dnia.”

103 Historia Duchowego Przebudzenia na Œl¹sku Cieszyñskim, od Andrzeja Wise³ki, Wola Piotrowa 1984-86
str.313. Zdjêcie z  Výber zo spisov, vydalo Církevní nakladatelsvo, Brsatislava pre Tranoscius, Liptovský
sv. Mikulaš,1990, str.1
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Zim¹ 1886 roku siostry odwiedzi³y swego wuja Paw³a Roy. Ten podarowa³
im czasopismo chrzeœcijañskie „Betania”, wydawane przez Józefa
Kostomlatskiego, pastora Zboru Reformowanego w Pisku (Czechy).
W czasopiœmie tym drukowane by³y urywki ksi¹¿ki pt.: “PrzyjdŸ do Pana
Jezusa”. Treœæ tych fragmentów pe³nych mi³oœci Zbawiciela mia³a g³êboki
wp³yw ma spragnione dusze i rozgrza³a pragn¹ce serca. Od tego czasu obie
siostry zaczê³y szukaæ spo³ecznoœci z Chrystusem. Nawi¹za³y te¿ kontakt z
redaktorem czasopisma, Kostomlatskim, i z jego ¿on¹, i od tamtej pory sta³y
siê regularnymi czytelniczkami „Betanii”. W miêdzyczasie obie otrzyma³y
zaproszenie do z³o¿enia wizyty w domu redaktora. I dopiero wtedy zaczê³y
siê ró¿ne trudnoœci. „Nieprzyjaciel u¿y³ wszystkich œrodków, a¿eby
przeszkodziæ naszym zamiarom. Nasza dotychczasowa pobo¿noœæ nie
przeszkadza³a mu. Wiedzia³ on, ¿e drzewo bez korzenia nie wyroœnie i ¿e nie
nawróceni œwiêci s¹ najlepszym materia³em dla piek³a. Wszelkie sprê¿yny
poruszy³y nawet wielk¹ mi³oœæ macierzyst¹, a¿eby zatrzymaæ nas na drodze
za Nim.” Dziewczyny jednak powiedzia³y matce: „O, pozwól nam jechaæ, bo
zginiemy, je¿eli tam nie pojedziemy.” Dochodzi³y jeszcze trudnoœci finansowe.
Krystyna mia³a akcje „Tatra” po ojcu, ale nie mog³a jej niestety sprzedaæ,
poniewa¿ akcji tych nie by³o jeszcze w obiegu. Jednak po modlitwie uda³o
siê jej sprzedaæ tê akcjê, a pieni¹dze ze sprzeda¿y wystarczy³y na pokrycie
kosztów podró¿y. Podczas miesiêcznego pobytu w domu braterstwa
Kostomlatskich siostry Roy spotyka³y siê z ludŸmi, którzy wiele porzucili
dla Chrystusa, gdy¿ by³ On dla nich bardzo blisk¹ i wspania³¹ rzeczywistoœci¹.
Obecnoœæ Chrystusa i Jego mi³oœæ zaczê³a równie¿ promieniowaæ i na te dwie
pragn¹ce istoty. Obie siostry stacza³y wielki bój w swych pysznych sercach:
„Oni posiadaj¹ pokój Bo¿y, a ty go nie masz, albowiem oni s¹  obmyci we
Krwi Baranka”. Jaki to ból dla dumnego serca przyznaæ: „Jesteœ mniejsza od
nich, chocia¿ jesteœ wychowana po ewangelicku!”- mówi³ wewnêtrzny g³os
– „Chocia¿ uciekniesz na koniec œwiata, wewnêtrzne niezadowolenie pójdzie
wszêdzie za tob¹. Nigdzie przede Mn¹ siê nie ukryjesz!”

 „Ta œwiadomoœæ z³ama³a nareszcie pychê mojego serca. Odczu³am, ¿e Bóg
¿¹da ode mnie, abym przynios³a swoje grzechy, których ja, samolubna, uznaæ
nie chcia³am. Pad³am wiêc na kolana, ze ³zami prosi³am Pana o pomoc
i mi³osierdzie... Owej pamiêtnej dla nas nocy znalaz³y nasze dusze pokój
i oczyszczenie przez krzy¿ i Krew Baranka zabitego za nas, przyjê³yœmy Go
wiar¹ jako naszego Zbawiciela.”

Nawrócenie Krystyny by³o prze³omem duchowym, który wywar³ decyduj¹cy
wp³yw na jej dalsze ¿ycie i b³ogos³awion¹ dzia³alnoœæ. Prze³om ten mia³
miejsce w po³owie wrzeœnia 1888 roku. Krystyna liczy³a wtedy 28 lat. Pod
koniec pobytu w Pisku do Marii i Krystyny nadesz³a wiadomoœæ, ¿e do Pragi
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przybêdzie dr Baedeker. Zachêcone przez brata Kostomlatskiego i wsparte
finansowo, uda³y siê do Pragi. Tam spotka³y siê osobiœcie z dr Baedekerem.
By³ to wa¿ny moment ich ¿ycia, bowiem wtedy poœwiêci³y siê zupe³nie,
oddaj¹c siê do s³u¿by Chrystusowi. Oto relacja Krystyny: „Od chwili mego
oddania siê Panu Jezusowi œwiêty Bóg darowa³ mi Swojego Syna doczeœnie
i wiecznie, zdjête mi zosta³o brzemiê grzechu, w duszê wst¹pi³ pokój, jakiego
œwiat daæ ani zabraæ nie mo¿e. W Pradze dost¹pi³am dziedzictwa Bo¿ej córki,
które mi zosta³o nadane. Dost¹pi³am prawa s³u¿by, boju, zwyciêstwa i s³awy
Jezusa Chrystusa, Króla...”

Po powrocie z Pragi Krystyna zwróci³a siê w modlitwie do Boga o radê
i pomoc w prowadzeniu chrzeœcijañskiej s³u¿by w swoim miasteczku.
Uchwyci³a siê wiernie Bo¿ej obietnicy zawartej w Ksiêdze Psalmów: Pouczê
ciebie i wska¿ê ci drogê, któr¹ masz iœæ; Bêdê ci s³u¿y³ rad¹, a oko moje
spocznie  na tobie. (Psalm 32.8)

Wszechmocny Bóg, który zawsze dochowuje wiernoœci Swoim obietnicom,
i tym razem da³ skuteczn¹ radê, a¿eby chrzeœcijañsk¹ s³u¿bê rozpocz¹æ od
œpiewu. Na pocz¹tku obie siostry uczy³y dzieci œpiewu w pe³nym brzmieniu
i czyta³y im fragmenty S³owa Bo¿ego. Zaczê³y t³umaczyæ nowe pieœni ze
œpiewników niemieckich. Nied³ugo jednak cieszy³y siê siostry piêkn¹
spo³ecznoœci¹ z dzieæmi. Zarówno œpiew, jak i czytanie S³owa Bo¿ego sta³y
siê ludziom niewygodne. Przenios³y siê wiêc do prywatnego domu, w celu
urz¹dzenia „Szkó³ki Niedzielnej” i za poœrednictwem dzieci zaczê³a Krystyna
wp³ywaæ na ich rodziców - alkoholików. Liczba s³uchaczy czêsto przekracza³a
sto osób. Brat Baedeker zaopatrywa³ ich w Biblie i Nowe Testamenty napisane
w jêzyku s³owackim. Nawróci³a siê m³odsza siostra i matka Krystyny. Wkrótce
szatan uderzy³ wszelkimi mo¿liwymi sposobami i z ca³¹ wœciek³oœci¹.

Z kazalnicy miejscowego koœcio³a zaczê³a siê nagonka. Zbieraj¹cych siê
dla s³uchania i czytania S³owa Bo¿ego nazywano „odszczepieñcami” (s³ow.:
Bludari). Pomimo tych oszczerstw, kilkuosobowa grupa przetrwa³a okres
próby i doœwiadczeñ. Po przerwaniu pracy wœród dzieci szkolnych, rozpoczêto
pracê wœród dzieci domokr¹¿ców. Domokr¹¿cy byli biednymi kupcami
handluj¹cymi towarem na terenie Austrii i Wêgier. Taki woja¿ trwa³ zwykle
oko³o 9 miesiêcy. W tym czasie dzieci pozostawa³y bez opieki i œrodków do
¿ycia. Po powrocie rodzice ¿yli ponad stan i w krótkim czasie przepijali ca³y
dorobek. Krystyna zakupi³a du¿y dom „Utulna” (Schronisko) i tam umieszcza³a
dzieci domokr¹¿ców. Ten dom remontowano, rozbudowywano,
dobudowywano w miarê posiadanych œrodków tak, ¿e z up³ywem lat powsta³
tam dom dziecka, szpital, jadalnia, pokoje mieszkalne i goœcinne.
W dobudowanych budynkach powsta³a te¿ sala zgromadzeñ „Zwi¹zku
Modrego Krzy¿a”, mieszcz¹ca ponad 300 osób, poszerzone pomieszczenia
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szpitalne i ksiêgarnia. Pracê wœród najbiedniejszych prowadzi³a Krystyna
przez ca³e ¿ycie zajmuj¹c siê jednoczeœnie m³odzie¿¹ i starszymi.

Krystyna modli³a siê, aby Pan pos³a³ do Starej Tury wiernego pracownika
i zaraz po tym w roku 1897 przyby³ z pomoc¹ m³ody nauczyciel Jan Chorwat.
By³ za³o¿ycielem “Zwi¹zku Modrego Krzy¿a” z central¹ w Budapeszcie.
Zwi¹zek ten nie by³ sekt¹ ani te¿ ¿adn¹ now¹ denominacj¹, ale spo³ecznoœci¹
bratersk¹. Zwi¹zek, którego wspó³za³o¿ycielem by³a Krystyna, dzia³a³ w kilku
kierunkach, a mianowicie: w kierunku charytatywnym (przede wszystkim
wœród biednej ludnoœci s³owackiej, przewa¿nie dzieci), w dziedzinie
wydawniczej (spod pióra Krystyny wychodzi³o czasopismo “Veczernica”
i inne), w kierunku kszta³cenia diakonic (jako s³u¿ebnic do prac wœród dzieci
w Domu Dziecka, chorych w szpitalu i prowadzenia spotkañ modlitewnych
ze studium S³owa Bo¿ego).

Ostatnim ¿yciowym wysi³kiem by³o wybudowanie domu starców. Na jednej
ze œcian domu widnia³ napis: „Domov Bielych Hlav” (Dom Bia³ych G³ów),
a na drugiej, frontowej œcianie: „Ak budesz verit uvidisz slavu Bo¿iu.” (Jeœli
uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo¿¹). W tym domu spêdzi³a Krystyna ostatnie 3
i pó³ roku swego ¿ycia, a 27 grudnia 1936 odesz³a do Pana. Z tego okresu
pochodzi powieœæ „Tu³acze”.

Jej siostra Maria wyprzedzi³a j¹ do wiecznoœci - 24 lutego 1924 roku. By³a
równie¿ autork¹ i kompozytork¹ pieœni s³owackich. U³o¿y³a 115 melodii,
napisa³a 117 tekstów do pieœni i przet³umaczy³a 103 teksty z jêzyka
niemieckiego. Krystynie do koñca ¿ycia brakowa³o tej dobrej i wiernej siostry
i przyjació³ki.

W roku 1925 przyby³a do Starej Tury Maria Rafajova, pisarka, znakomita
t³umaczka, poetka, która sta³a siê najbli¿sz¹ wspó³pracownic¹ Krystyny.
W póŸniejszym czasie przejê³a Diakonat po Krystynie.

¯yciu Krystyny towarzyszy³y przeró¿ne zmagania ze zdobyciem œrodków
na pokrycie wydatków zwi¹zanych z ca³¹ jej dzia³alnoœci¹. Ca³y sekret mieœci³
siê w zwracaniu siê do Wszechmog¹cego Boga, w oparciu o obietnicê Jego
wiernego S³owa: A Bóg mój zaspokoi wszelk¹ potrzebê wasz¹ wed³ug
bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. (Fil.4,19). Jedna z publikacji
Krystyny to:  „Za svetlom i zo svetlom” (Za œwiat³em i ze œwiat³em). Pierwsza
czêœæ tej publikacji to opis okresu ¿ycia do nawrócenia (1860-1888), druga
czêœæ to opis okresu pierwszych 15-tu lat intensywnej chrzeœcijañskiej s³u¿by.
Si³¹, która j¹ pcha³a do przodu, by³y s³owa: „S³owo Bo¿e jest w sercu moim
jak ogieñ pa³aj¹cy”.

Ostatnie tygodnie ¿ycia Krystyna spêdzi³a w ufnym i spokojnym
oczekiwaniu na odejœcie do Pana. Maria Rafajova, prze³o¿ona Diakonatu,
opisa³a to w ten sposób: „Ma³o komu jest dane, aby w chwilach przedœmiertne-
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go cierpienia móg³ wyznaæ: wiem, ¿e idê do domu, mój umi³owany Pan na
mnie czeka... wszystko czym by³am, to ju¿ sp³onê³o - ale Pan mi pozosta³”.

Krystyna Roy odesz³a, ale jej dzie³o i jej twórczoœæ pozosta³y. Bóg...i przez
ni¹ jeszcze po œmierci przemawia (Hebr.11,4).

77. Maria ROY (1858-1924)

Biografia  Marii Roy mieœci siê w poprzedniej, jej siostry Krystyny.

78.   Ruben  SAILLENS 
104 

(1855 - 1941)

Chcemy, o Chryste, do œmierci byæ Twoi,
Chcemy do œmierci wiernymi Ci byæ.
Nasza dru¿yna przy Wodzu swym stoi,
Aby Go s³uchaæ i aby Go czciæ. (Œ.P. 511)

W czasie panowania Ludwika XIV (króla
francuskiego) nasta³o wielkie przeœladowanie
hugenotów (wyznawcy wiary w Jezusa). Cerenneciœci
(nazwa pochodz¹ca od przywódcy) stali siê s³ynni.
W tym czasie, w 1855 roku, w St. Jean Garde (Francja),
w miasteczku licz¹cym oko³o 4 tysi¹ce mieszkañców,
urodzi³ siê Ruben Saillens. Miejscowoœæ ta by³a znana
z tego, ¿e  zamieszkiwali j¹ wierz¹cy nale¿¹cy do
Koœcio³a Baptystów. Ojciec Rubena poszed³ jako
ewangelista do Lyonu i Marsylii.

Po nawróceniu w 1871 roku R. Saillens opuœci³
Francjê i pojecha³ do Anglii, aby kszta³ciæ siê jako kaznodzieja. Po roku
wróci³ do Pary¿a i w³¹czy³ siê w pracê ewangelizacyjn¹. W tym czasie zagin¹³
mu œpiewnik z du¿¹ iloœci¹ pieœni angielskich, co sk³oni³o go do u³o¿enia
wielu duchowych pieœni w jêzyku francuskim, do których nale¿¹:

Mój jest Zbawiciel (Œ.P. 307)
Nad skarby jest dro¿szym mi Jezus mój (Œ.P. 308)
Chcemy, o Chryste, do œmierci byæ Twoi (Œ.P. 511)

104 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 504

105 Zdjêcie pozyskane z Internetu
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79.   Michael SCHIRMER
106 

(1606 -1673)

Michael ju¿ jako 13-letni ch³opak okazywa³ nadzwyczajne zdolnoœci
i móg³ w swym rodzinnym mieœcie Lipsku (Saksonia) podj¹æ studia na
uniwersytecie. W 24-tym roku ¿ycia mianowano go magistrem i w tym samym
roku rektorem we Fryburgu (Saksonia). Przypad³o mu ¿yæ akurat w okresie
wojny 30-letniej i wiedzia³, co to jest bieda i nêdza. Widzia³ tê gorzk¹ biedê
wokó³ siebie codziennie. Miasta by³y spl¹drowane i wypalone. Równie¿
w Berlinie, gdzie przebywa³, by³o wiele pustych domów, bo w³aœciciele uciekli
ze wzglêdu na dzia³ania wojenne. W latach 1637-1638 panowa³a epidemia.
W tym czasie prowadzi³ Schirmer gimnazjum, które musia³ zamkn¹æ na
d³u¿szy czas. W roku 1639 Berlin znowu zosta³ podpalony przez szwedzkie
wojsko.

Michael Schirmer wyró¿nia³ siê wœród swoich kolegów nauczycieli
w gimnazjum jako wybitny œpiewak i kompozytor. W 1644 roku o¿eni³ siê
z córk¹ aptekarza, Katarzyn¹ Thiele. Dzieci, które im siê urodzi³y, zmar³y we
wczesnej m³odoœci, a rok po œmierci syna odprowadzi³ na miejsce spoczynku
równie¿ swoj¹ ¿onê.

Epidemia i utrata rodziny spowodowa³y ciê¿k¹ chorobê nerwow¹, co
pozostawi³o na ¿yciu Schirmera pewien œlad. Jednak pomimo tych wydarzeñ
z jego serca wyp³ywa³y coraz to nowe s³owa pieœni, które mówi³y o jego
wewnêtrznej i zewnêtrznej sytuacji. Leczy³ siê w sanatorium w Aachen
(Westfalia), ale tamtejsze metody leczenia, podobnie jak i inne, nie da³y efektu.
Przez piêæ lat cierpia³ na chorobê umys³ow¹. W swoim strachu  krzycza³ do
Boga, w czym powo³ywa³ siê na s³owa z Iz.11,2: I spocznie na nim (Jezusie)
Duch Pana, Duch m¹droœci i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania
i bojaŸni Pana. Bóg wys³ucha³ jego wo³ania i darowa³ mu pocieszenie
w formie s³ów pieœni:

Modlitwa jednak pozostaje
Choæ wszystko jest daremne
To jednak serce wiernie stoi
Dla chrzeœcijanina sztuka najlepsza.   (przek³ad w³asny)

Now¹ darowan¹ mu si³ê przyj¹³ Schirmer z wdziêcznoœci¹ z rêki Bo¿ej,
ofiaruj¹c siê Panu: „Ja jako niemiecki Hiob, co przez mi³osierdzie
i wszechmocn¹ rêkê Bo¿¹ z 5-letniej gorzkiej nêdzy, krzy¿a, strachu i stanu
biedy, z piek³a wyprowadzony zosta³, wyznajê byæ winnym, by z innymi siê
dzieliæ w czasie mojego ¿ycia w wielkim dziele Bo¿ej ³aski i Jezusa Chrystusa,
a¿eby przez nie siê chwaliæ, æwiczyæ i cieszyæ S³owem i wspania³ymi czynami
cudów, by z innymi móc siê dzieliæ...”

106 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str  147, 148
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W roku 1650 ukaza³y siê drukiem: „Biblijne pieœni, pouczenia w celu
duchowego budowania i Bo¿ego poznania i pokochania Pisma Œwiêtego.”
By³o to poetyczne wyra¿enie wersetów Biblijnych – niejako pieœñ pochwalna.
Na krótko przed swoj¹ œmierci¹, w 1673 roku, Schirmer tworzy³ pieœni ku
Bo¿ej czci. By³ on jak Hiob, który przeszed³ najpierw przez próbê, a potem
by³ bogato obdarowany.

Poni¿sza pieœñ zrodzi³a siê w czasie zmagañ wojennych:
PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, do nas, przyjdŸ,
I do naszego serca wnijdŸ, I obierz w nim mieszkanie!
Œwiat³oœci z nieba, niech Twój blask
Jest nam rêkojmi¹ Twoich ³ask, Radoœci zdrojem, Panie!
S³oñca, s³oñca, ¯ycia z nieba Nam potrzeba,
Wiêc b³agamy, Gdy do Ciebie siê zbli¿amy.         (Œ.P. 86)

80.  Benjamin    SCHMOLEK
107 

(1672-1737)

Podczas kontrreformacji doœwiadczy³ wielu brutalnych reakcji ze strony
Jezuitów. Na mocy cesarskiej „Komisji Redukcyjnej” odebrano protestantom
1200 koœcio³ów, a pozostawiono na  Œl¹sku tylko trzy:  w G³ogowie,
w Œwidnicy i w Jaworze. W roku 1668 nauczyciele i ksiê¿a ewangeliccy byli
zmuszeni opuœciæ kraj. Ksi¹¿êce maj¹tki w Legnicy, w Brzegu i w Walimiu
zosta³y uchronione, gdy¿ w³aœcicielami ich byli ewangelicy. Po œmierci ksiêcia
Georga Wilhelma w tej okolicy zamkniêto nastêpne 120 koœcio³ów.
Ewangelicy byli dzielni, pokonywali du¿e odleg³oœci do koœcio³ów
w Brandenburgii i Saksonii. Prócz tego zbierali siê w lasach, w górskich
szczelinach na nabo¿eñstwa „obs³ugiwane” przez wêdrownych kaznodziei.
Czêsto ukrywali siê te¿ przed policj¹. Dopiero po zwyciêstwie króla
szwedzkiego Karola VII nad ksiêciem Augustem w Saksonii przeœladowania
ewangelików skoñczy³y siê i Œl¹sk otrzyma³ wolnoœæ.

W czasie tych zmagañ (w latach 1650-1740) Benjamin Schmolek sta³ mocno
w swej wierze naprzeciw Jezuitom na Œl¹sku. W politycznych potyczkach
prze¿ywa³ ciê¿kie konfrontacje. W roku 1760 po¿ar zniszczy³ po³owê miasta
Œwidnicy i równie¿ zbór poniós³ wielkie szkody. Prócz tego w tym okresie
zmar³y dwie córki Benjamina, obie w doœæ krótkim odstêpie czasu. W roku
1730 prze¿y³ on pora¿enie mózgowe i by³ prawostronnie sparali¿owany. Po
bardzo dobrej kuracji w Charlottenbrum móg³ wykonywaæ s³u¿bê jeszcze
przez piêæ lat. Niestety, nowych pieœni nie móg³ ju¿ pisaæ, a jedynie je
dyktowaæ. W roku 1735 prze¿y³ nastêpny atak i straci³ wzrok. Jako

107 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 246,248.
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niewidomego duszpasterza prowadzano go na nabo¿eñstwa, póŸniej zaœ nawet
musiano go nosiæ. W dniu swojej œmierci, 12 lutego 1737 r., osi¹gn¹³  to, w co
wierzy³, co g³osi³ i co napisa³: „Brama nieba siê otwar³a dla mnie.”

Schmolek by³ lubiany przez zborowników. Pomimo rozleg³ego terenu s³u¿by
(36 wiosek - oko³o 1400 cz³onków, którzy stale byli pod presj¹ Jezuitów),
niós³ wszystkim odwagê i pociechê. Wydano o nim takie œwiadectwo:
„W modlitwie dla Zboru by³ ustami, w trudnoœciach oczyma, a w mi³oœci
sercem.” Pomimo wszystkich prac i k³opotów, nie da³ sobie odebraæ
mo¿liwoœci uk³adania duchowych pieœni. Pozostawi³ po sobie 1188 pieœni
duchowych o ró¿nej tematyce. Œpiewnik Pielgrzyma zawiera z tej ca³ej
mozaiki pieœniarskiej zaledwie kilka:

Najlepszy z wszystkich przyjacieli (Œ.P. 401)
Mój Jezus ¿yw! Có¿ to œmieræ znaczy (Œ.P. 650)
Jezu, b¹dŸ nam has³em dziœ (Œ.P. 669)

81.  Johann   Heinrich   SCHRÖDER 
108 

(1667–1699)

Praca w grupie nie jest czymœ nowym, a najlepsz¹ grup¹ jest rodzina. Johann
H. Schröder jest jednym z wielu przekonuj¹cych przyk³adów. Studiowa³ on
w znanym instytucie Hermana Franka w Halle, a póŸniej pracowa³
w Messenburgu ko³o Magdeburga. Razem z ¿on¹ uk³ada³ pieœni. Kiedy pisa³
pieœñ: Jedno jest potrzebne, Panie! (Œ.P. 339), ¿ona zaskoczy³a go pewn¹
pieœni¹ o treœci: Najdro¿szy Jezu, Królu ziemi, Ty mój skarbie i ulubieñcu mój,
która to pieœñ u³o¿ona by³a w tym samym rytmie, a zamyka³a siê s³owami:
Bo¿e, wzmacniaj nas, o Jezu, o Jezu pomó¿ do zwyciêstwa. Dla Schrödera
s³owa te by³y zachêt¹ do stworzenia pieœni: Jezu, zwyciêstwo daj! (Œ.P. 519).

W ten sposób ta para ma³¿eñska wspólnie chwali³a Pana. Po nag³ej œmierci
¿ony – Tranquillii Sophii, Johann Schröder zrozumia³, ¿e Jezus ma dla niego
doœæ pociechy i radoœci ju¿ tu na ziemi i nie musi siê pogr¹¿aæ w smutku.

Dwa lata póŸniej odszed³ za swoj¹ ¿on¹ do wiecznoœci, maj¹c 32 lata.

82.  Johann  Peter   SCHÜCK
109

 (1811-1892)

Poni¿sza pieœñ zosta³a przet³umaczona na wiele jêzyków i jest œpiewana na
ró¿nych kontynentach naszego globu. Pastor z Badenii Johann Peter Schück

108 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 181

109 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 312
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g³osi³ czyst¹ Ewangeliê, a o czym mówi³, o tym te¿ pisa³. Wiedzia³, ¿e tylko
ten jest chrzeœcijaninem, kto ca³kowicie odda³ siê Chrystusowi, dla Niego
¿yje i kocha Go bardziej ni¿ wszystko inne. Dlatego te¿ napisa³ tê pieœñ (Œ.P.
471):

Za Jezusem pójdê w ¿ycia drogê,
Tylko w Nim radoœci dzia³ mi dan,
Tylko w Nim cel d¹¿eñ znaleŸæ mogê,
W dom mój radoœæ wnosi tylko Pan.
On miê strze¿e, gdy siê do snu k³adê,
Rano On rozprasza chmury trwóg,
Na  bezdro¿ach zbawcz¹ daje radê,
On miê cieszy wœród ciernistych dróg.
Tylko z Nim chcê w ¿yciu swym obcowaæ,
On mym ¿yciem, w Nim sw¹ radoœæ mam,
Jego ³aska raczy mnie zachowaæ,
Jemu cia³o, duszê chêtnie dam.
Gdy siê kiedyœ ¿ycia dzieñ nachyli,
Jezus w Ojca miê wprowadzi dom,
Odziedziczê niebo ja w tej chwili,
Bêdzie koniec troskom, koniec ³zom.

83.  Johann   Christoph   SCHWEDLER
110

 (1672–1730)

Jednym z wielkich kaznodziei w XVII wieku by³ Johann Christoph
Schwedler. By³ on przyjacielem Zinzendorfa i zgromadzi³ wokó³ siebie
przebudzonych wierz¹cych. Utworzy³ grupy domowe i biblijne. Wielu ludzi
przychodzi³o do niego, tak ¿e od godziny pi¹tej rano do trzeciej po po³udniu
g³osi³ kazania. Wiele osób przez jego kazania znalaz³o zbawienie i pewnoœæ,
¿e s¹ dzieæmi Bo¿ymi. Centrum jego ¿ycia stanowi³ Jezus Chrystus.

Pieœñ Chcesz-li wiedzieæ, co ja wiem, sta³a siê swego czasu bardzo
popularnym utworem. Nad jego grobem hrabia von Zinzendorf œpiewa³
wzruszaj¹c¹ pieœñ:

Kto mnie wyrwa³ z œmierci szpon, Opromienia œwiat³em zgon?
Kto do rajskich wiedzie wrót, Bym z anio³y ¿ycie wiód³?
Jezus ukrzy¿owany! (Œ.P. 322)

110 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 229
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84.  Joseph   SCRIVEN 
111 

(1820–1886)

Tym razem kilka s³ów o pieœni, która powsta³a w chwili g³êbokiego ¿alu
i smutku. Napisa³ j¹ Josef Scriven. Urodzi³ siê on w Dublinie (Irlandia), a we
wczesnej m³odoœci przeniós³ siê do Kanady. Nastêpstwem prze¿ytej osobiœcie
tragedii by³o spotkanie siê z Jezusem, który odmieni³ jego ¿ycie.

Josef Scriven cieszy³ siê w oczekiwaniu na chwilê, kiedy stanie na œlubnym
kobiercu ze swoj¹ ukochan¹ narzeczon¹. Plan ten jednak zosta³ brutalnie
zniweczony, poniewa¿ dzieñ przed dat¹ œlubu jego narzeczona utonê³a.
Zrezygnowany, bez ¿adnej nadziei, szuka³ pocieszenia. Znalaz³ je w objêciach
Pana Jezusa. Od tej chwili Jezus sta³ siê jego najlepszym przyjacielem.

Po swoim nawróceniu  Scriven napisa³ pieœñ:
Przyjacielem naszym Jezus – Jak wspania³ym, wiernym On!
Z Ojcem Swoim nas pojedna³ I z szatañskich wyrwa³ szpon.
Któ¿ to mo¿e wypowiedzieæ, Ile ³ask tracimy tu,
Gdy modlitwê zaniedbamy, Nie ufaj¹c szczerze Mu.
Gdy nam wrogie moce gro¿¹, Ko³o nas tu burza dmie,
Nie musimy dr¿eæ w bojaŸni, Gdy modlimy z wiar¹ siê.
Jezus wiernym siê oka¿e, Pomoc pewn¹ zsy³a nam;
On potê¿nym jest Wybawc¹ I do próœb siê sk³ania Sam.
Gdy nas smutki, troski drêcz¹ Dniem i noc¹, w ka¿dy czas,
Gdy ufamy, gdy wo³amy, Jezus wyratuje nas.
Gdy nas zdradz¹ przyjaciele, Wznoœmy g³os przed ³aski tron,
Pan nas nigdy nie opuœci, Wiernym by³ i bêdzie On. (Œ.P. 416)

W pieœni tej wyrazi³ sw¹ ufnoœæ w przyjaŸñ Jezusa, która trwa tak¿e
i wówczas, gdy utracimy najlepszych przyjació³ i najbli¿szych naszemu sercu.

Pewnego razu matka Scrivena prze¿ywa³a wielki smutek i zmartwienie.
Syn przys³a³ jej wtedy tekst pieœni Przyjacielem naszym Jezus. Prócz matki
nikt tej pieœni nie zobaczy³. Na krótko przed œmierci¹ Scrivena pieœñ ta
wydosta³a siê na œwiat³o dzienne. Znalaz³ j¹ pielêgnuj¹cy chorego autora
s¹siad. Zainteresowany treœci¹ pyta³ o okolicznoœci powstania pieœni. Scriven
opisa³ mu okolicznoœci poprzedzaj¹ce jej napisanie, po czym doda³: „Pan
Jezus i ja napisaliœmy wspólnie tê pieœñ”. Melodiê, któr¹ dzisiaj znamy,
dokomponowano do tych s³ów póŸniej.

Pieœñ ta sta³a siê dla wielu pocieszeniem i wzbudzeniem nowej nadziei.
W ciê¿kim doœwiadczeniu Scriven pozna³ Tego, który daje radoœæ w ka¿dym
smutku i dopuszcza tragedie, aby inni w podobnych sytuacjach mogli
doznawaæ pociechy.

111 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 581
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85.  Pawel   SIKORA
112

 (1883–1972)

Œpiewnik Pielgrzyma zawiera miêdzy innymi takie pieœni jak:
Choæ burza huczy wko³o nas, my nie lêkajmy siê! (Œ.P. 512)
Ju¿ siê zdobi¹ drzewa w swe zielone liœcie (Œ.P. 543)
Ju¿ s³oneczko jasne pola oz³oci³o (Œ.P. 659)

Autorem tych pieœni jest Pawe³ Sikora, który wyrasta³ na ziemi Cieszyñskiej
w  œrodowisku koœcio³a ewangelicko-augsburgskiego. Po ukoñczeniu
gimnazjum rozpocz¹³ studia teologiczne. Jeszcze w czasie studiów, w roku
1906, wyda³ razem z Andrzejem H³awiczk¹ (ojcem Karola H³awiczki)
i Andrzejem Cymorkiem pierwszy polski œpiewnik na Œl¹sku Cieszyñskim
zatytu³owany: „Harfa Syoñska”. W 1912 roku ukaza³o siê jego drugie,
poszerzone wydanie, póŸniej zaœ kolejne trzy wydania z nutami.

W 1908 roku Pawe³ Sikora zosta³ wydelegowany do Stanis³awowa
(wschodnia Galicja, zabór austriacki) w charakterze kaznodziei i nauczyciela
w szkole powszechnej.

W roku 1910 wróci³ z powrotem na Œl¹sk Cieszyñski jako wêdrowny
kaznodzieja, a w 1911 roku w³adze ówczesne wys³a³y go do obwodu
Lwowskiego, gdzie pracowa³ wœród niemieckich kolonistów. W 1913 roku
ponownie wróci³ na Œl¹sk. W okresie miêdzywojennym by³ duszpasterzem,
autorem i t³umaczem pieœni.

Wyda³ on œpiewnik do u¿ytku szkolnego. By³ czynny w tzw. „Spo³ecznoœci“
- zrzeszeniu wierz¹cych przy koœciele ewangelicko-augsburskim, zbieraj¹cych
siê w celu pielêgnowania i pog³êbiania ¿ycia duchowego.

Podczas II wojny œwiatowej pieœni Sikory podtrzymywa³y ludzi na duchu
sw¹ treœci¹.

W latach powojennych by³ on jednym ze wspó³za³o¿ycieli Domu Opieki
„Eben Ezer” w Dziêgielowie k. Cieszyna. Bra³ czynny udzia³ w wyk³adach na
kursach Ewangelizacyjnych w  Miechowicach k. Bytomia.  PóŸniej
przeniesiono je do Dziêgielowa pod nazw¹ „Tygodnie Ewangelizacyjne”.

W roku 1956 wyda³ kancjona³ z 575 pieœniami, „Historie Biblijne” dla
Szkó³ek Niedzielnych, a tak¿e przygotowa³ materia³y dydaktyczno-
metodyczne. Zmar³ 8 wrzeœnia 1972 roku w wieku prawie 89 lat, w otoczeniu
najbli¿szej rodziny, która œpiewa³a jego pieœni.

Jego s³u¿ba mia³a charakter ponadwyznaniowy i ponadkulturowy (na Œl¹sku
Cieszyñskim œciera³y siê trzy narodowoœci: polska, czeska i niemiecka).

112 Ewangelicki Kalendarz, Czes. Cieszyn, 2002 str. 59, 61
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86.  Filip   Baltasar   SINOLD 
113

 (1657–1742)

Kto przezwyciê¿y, ten po¿ywa³ bêdzie
z zieleniej¹cych wiecznie rajskich drzew;
Tam koniec œmierci, koniec ziemskiej biedzie,
tam wyzwolony wzniesie chwa³y œpiew.
Pan da mu z nieba ¯ywota chleba I czego trzeba, by radoœæ mia³.
Kto przezwyciê¿y, nie ugodzi tego,
Ni wtóra œmieræ, ni plaga z Pañskich czasz;
Pan wzbudzi nowe pienia w duszy jego,
Gdy da ogl¹daæ œwiêt¹ Swoj¹ twarz.
Po mê¿nym boju Rany siê zgoj¹, Wzniesie w pokoju dziêkczynny hymn.

( Œ.P. 521)

Pieœñ ta powsta³a na podstawie tekstu biblijnego z Objawienia Jana, 2 i 3
rozdzia³u, rozmowy Chrystusa z wierz¹cymi. Przez d³ugi czas autor tej pieœni
pasyjnej by³ nieznany, wystêpowa³ te¿ pod pseudonimem Amadeus
Creutzberg. Wyda³ 12 skryptów o treœci duchowej. Nasza pieœñ jest
po³¹czeniem historii wielkanocnej z listem do anio³a zboru w Smyrnie: „Nie
lêkaj siê cierpieñ, które maj¹ przyjœæ na ciê. Oto diabe³ wtr¹ci niektórych
z was do wiêzienia, abyœcie byli poddani próbie i bêdziecie w udrêce przez
dziesiêæ dni. B¹dŸ wierny a¿ do œmierci, a dam ci koronê ¿ywota”.

Wiadomym jest, ¿e biskup Smyrny Polikarp w 155 roku zmar³ œmierci¹
mêczeñsk¹. Historia mówi nam, ¿e by³ pocieszony przez to, ¿e Jezus ofiarowa³
tak¿e swoje ¿ycie i po tych cierpieniach rozpocznie siê wieczna chwa³a.

87.  Horatio  G.  SPAFFORD 
114

 (1828–1888)

A gdy odœpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej (Mt 26,30). Jaki to hymn
odœpiewali? Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e któryœ z Psalmów 113–118, i jest to
mo¿liwe. Wiemy, ¿e Psalmy, jak wszystkie pisma Biblii, napisali prowadzeni
Duchem Bo¿ym œwiêci Bo¿y. Czy w obecnym czasie wszystkie œpiewane
dzisiaj przez nas hymny (pieœni) powstaj¹ z inspiracji Ducha Bo¿ego? Jaka
inspiracja pieœni, takie te¿ jej dzia³anie i wywo³any przez ni¹ skutek. A oto
geneza jednego z utworów.

W roku 1871 wybuch³ w Chicago groŸny po¿ar, w wyniku którego znaczna
czêœæ miasta uleg³a zniszczeniu. Jeden z mieszkañców, Horatio G. Spafford,
postanowi³ na czas odbudowy wys³aæ swoj¹ ¿onê i cztery córki do Europy.

113 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 172

114 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 553
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Jednak statek, którym p³ynê³y, zdo³a³ przep³yn¹æ
zaledwie po³owê oceanu. Pewnej ch³odnej
listopadowej nocy uleg³ tragicznej katastrofie.
Na skutek zderzenia siê z  innym statkiem
rozpad³ siê na dwie czêœci. W straszliwym
pop³ochu, jaki powsta³, pani Spafford zd¹¿y³a
tylko zauwa¿yæ, jak potê¿na fala zmy³a jej cztery
córki w otch³añ oceanu, po chwili zaœ uderzona
wal¹cym siê masztem sama straci³a przytomnoœæ.
Szczêœliwie jednak zosta³a uratowana i innym
statkiem przewieziona do Walii. Wys³a³a stamt¹d
telegram do mê¿a, zawieraj¹cy tylko trzy s³owa:
„Uratowano tylko mnie”.

Po otrzymaniu tej wiadomoœci Spafford wyruszy³ zaraz na spotkanie z ¿on¹.
W drodze poprosi³ tylko kapitana statku, by da³ mu znaæ, kiedy bêd¹ zbli¿ali
siê do miejsca katastrofy. I tak pewnej nocy, oko³o drugiej godziny, steward
zapuka³ do kabiny: „Kapitan informuje Pana, ¿e za 10 minut dop³yniemy do
tego miejsca”. Horatio G. Spafford targany burz¹ uczuæ ubra³ siê i wyszed³ na
pok³ad. Chocia¿ nie rozumia³, dlaczego jego rodzinna zosta³a tak ciê¿ko
doœwiadczona, to jednak nie buntowa³ siê przeciwko Stwórcy, lecz zaufa³
Temu, który odda³ za niego swoje ¿ycie, i pokornie podda³ siê Jego Boskiej
woli. Kiedy statek przep³ywa³ nad morsk¹ mogi³¹ jego córek, na odwrotnej
stronie telegramu, który nadal trzyma³ w rêku, napisa³ s³owa, które sta³y siê
treœci¹ pieœni. Mówi³a ona o g³êbokim wewnêtrznym spokoju cz³owieka
wierz¹cego, który pomimo burz i ciê¿kich prze¿yæ ma b³ogoœæ i spokój
w swej duszy.

Gdy pokój niebieski Bóg w duszê mi tchnie,
choæ burzy zagra¿a mi sza³,
To jednak we wierze pieœñ chwa³y Mu œlê:
B³ogo mi, w Panu mam wieczny dzia³!
Ju¿ ¿yjê w Chrystusie, On gwiazd¹ jest m¹,
W ciemnoœciach nie bêdê siê ba³;
Ni mêki ni burze zaszkodziæ mi œmi¹,
W Nim pokoju wiecznego mam dzia³.
B³ogo mi, b³ogo mi, b³ogo mi,
W Panu mam wieczny dzia³.                 (Œ.P. 297)

Drogi czytelniku! Czy pokój niebieski jest twoim udzia³em? Czy strze¿e
on serca i myœli twoich? Czy przejawia siê on w twojej postawie i wobec
innych  rzeczywistoœci, w której dano ci ¿yæ? „Usprawiedliwieni z wiary,

115 Zdjêcie pozyskano z Internetu
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pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz. 5,1). Jeœli
tak, to zaœpiewaj z serca tê pieœñ. Jeœli nie, to szukaj go a¿ do skutku.

 88.  Karl  Johann  Philip  SPITTA
116

(1801–1859)

Karl Spitta, gdy mia³ cztery lata, straci³ ojca,
a w wieku lat dziesiêciu zachorowa³ na gruŸlicê.
Po ukoñczeniu szko³y matka skierowa³a go, aby
uczy³ siê na zegarmistrza. Kiedy jego m³odszy
brat, który mia³ studiowaæ, uton¹³, mo¿liwoœæ
studiowania przypad³a jemu. Podj¹³ naukê na
kierunku teologicznym, lecz wszystko, czego siê
nauczy³, by³o tylko „such¹” wiedz¹. Po
przeczytaniu ksi¹¿ki A. Tholuksa zmieni³o siê
jego ¿ycie. Zacz¹³ modliæ siê, czytaæ Bibliê, nie
tylko z tytu³u powo³ania, ale z osobistej
potrzeby, równie¿ i jego œpiew uleg³ zmianie.

Wyzna³: „Przeszed³em od piekielnego poznania siebie – do niebiañskiego
poznania Boga! Zobaczy³em, jak bardzo broni siê cz³owiek przed odkryciem
swojego wnêtrza, jak przekazywa³em chorobê, która przyczepiona jest do
korzeni mego ¿ycia. Zobaczy³em swoj¹ grzeszn¹ naturê, ale równoczeœnie
lecz¹c¹ moc zbawienia. Kto poj¹³, ¿e zbawienie zosta³o dokonane przez œmieræ
Zbawiciela i ¿e On go bêdzie strzeg³, ten musi siê staæ b³ogos³awionym
chrzeœcijaninem.” Wyrazi³ to w pieœni: Chcê przy Tobie zostaæ, Panie (Œ.P.
433).

Poj¹³ niezas³u¿on¹ ³askê Bo¿¹ i tej siê uchwyci³. Znalaz³ pokój Bo¿y, za
którym tak bardzo têskni³. Zrozumia³, ¿e nie przez uczynki czy rozsiewanie
mi³oœci otrzyma³ zbawienie, ale wy³¹cznie przez wiarê w  œmieræ Chrystusow¹
zosta³ usprawiedliwiony przez Boga.

W ciszy piêknej spo³ecznoœci rodzinnej napisa³ pieœñ O, szczêsny dom,
gdzie radzi Ciê witaj¹ (Œ.P. 644). Mia³ swoich przyjació³, lecz tak samo
i przeciwników, którzy patrzyli na niego nieufnie lub podœmiewali siê z niego.
Od roku 1830 by³ kaznodziej¹ i duszpasterzem wœród ¿o³nierzy i wiêŸniów.
Jego przeciwnicy mówili, ¿e og³upia wiêŸniów swoj¹ duszpastersk¹ pos³ug¹.
Innym razem poda³ traktat koledze z pracy, a ten go za to oskar¿y³ przed
konsystorskim s¹dem, ¿e rozszerza treœci „spalonego mózgu”.

Kiedy go spotyka³y przeciwnoœci, napisa³ pieœñ: Daj nam, Panie, Ducha
wiary, Ducha modlitw (Œ.P. 478). Przed odejœciem do swojego Zbawcy u³o¿y³

116 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 280, 281
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pieœñ: Jak bêdzie nam, gdy po skoñczonym boju” (Œ.P. 569). Œpiewnik
Pielgrzyma ma tak¿e w swoim spisie nastêpuj¹ce pieœni P. Spitty:

To wcale nie tak wielki trud (Œ.P. 214)
Ja przed œwiatem nie chcê skarg zanosiæ (Œ.P. 444)

89.  Anne   STELLE 
118

(1716-1778)

Anne Stelle by³a najstarsz¹ córk¹ pastora zboru baptystycznego, który na
¿ycie zarabia³ handlem drzewem. Urodzi³a siê w Broughton (Anglia).
W dzieciñstwie du¿o chorowa³a, lecz póŸniej, kiedy nabra³a si³, przejmowa³a
obowi¹zki jako najstarsza córka. W wieku 21 lat prze¿y³a tragediê, która
decyduj¹co wp³ynê³a na jej dalsze ¿ycie. Jej narzeczony utopi³ siê parê dni
przed weselem. To wydarzenie podzia³a³o na ni¹ tak, ¿e odda³a siê ca³kowicie
na s³u¿bê mi³oœci bliŸniego.

Z tego okresu wysz³o spod jej pióra sporo pieœni i wiele innych form
literackich, lecz Anne wstrzyma³a siê z ich opublikowaniem. Dopiero w 1760
roku ukaza³ siê zbiór pieœni jej autorstwa. S³owa: „Wiem ¿e mój odkupiciel
¿yje...” by³y na jej wargach w chwili œmierci, w 1778 roku.

Dopóki Zbawcê mam i w sile Jego trwam,
Me serce nie zna trosk, ni trwóg; w nim mi³oœæ wznieca Bóg.

Ta pieœñ (Œ.P. 443) jest œpiewana od tamtych czasów do dziœ w ró¿nych
spo³ecznoœciach i nie straci³a nic ze swej duchowej wartoœci. Warto j¹ nadal
œpiewaæ – dopóki nie przyjdzie Pan Jezus.

 90.  Josua   STEGMANN 
119

(1588-1632)

Pieœñ o charakterze modlitwy O Panie, zostañ z nami... (Œ.P. 609) pochodzi
z czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy panowa³o brutalne przeœladowanie.
Ewangelicy byli z jednej strony pod sta³¹ presj¹ koœcio³a katolickiego, z
drugiej - w toku zmagañ wojennych.

Josua Stegmann by³ z wykszta³cenia teologiem. Nie by³ mu obojêtny los
ludnoœci protestanckiej, gdy w 30-tym roku ¿ycia zosta³ mianowany
profesorem w Wy¿szej Szkole Teologicznej w Rinsteln. Jedn¹ z jego pieœni
jest modlitwa do Boga o ten lud, aby w wierze przetrwa³ doœwiadczenia wojny.
Wojska pod wodz¹ Walensteina i Tilly’ego przetar³y drogê dla

118 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 513

119 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 145
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rzymskokatolickich wp³ywów, a Benedyktyni rozwi¹zali ewangelicki uni-
wersytet. Z tego powodu Josua Stegmann by³ tu³aczem wspieranym ofiarnoœ-
ci¹ darczyñców. Proœbê uczniów Jezusa z Emaus: „Panie, zostañ z nami, gdy¿
ma siê ku wieczorowi...” czêsto wymawia³ w modlitwie.

Na skutek wojskowej egzekucji zosta³ zmuszony do publicznej dyskusji.
Przy tej okazji chcia³ daæ œwiadectwo o w³aœciwym zrozumieniu Biblii, ale za
ka¿dym razem, gdy chcia³ zabraæ g³os, wynajêci bluŸniercy wyszydzali
i wyœmiewali go. To wydarzenie tak wp³ynê³o na niego emocjonalnie, ¿e
zmog³a go wysoka gor¹czka, a miesi¹c póŸniej zmar³ maj¹c zaledwie 44 lata.

91.   Samuel  John  STONE 
120

(1839 -1900)

Koœcio³a grunt jedyny Jest Jezus Chrystus Sam,
Wiêc gromów siê nie boi, Ni piekie³ groŸnych bram.
Sam Chrystus go za³o¿y³, Poœwiêci³ Swoj¹ krwi¹,
Oblubienic¹ nazwa³; Mi³uje wiecznie j¹. (Œ.P. 608)

Przeciwnicy Koœcio³a ¿yli we wszystkich wiekach. Tak samo przez wszystkie
czasy grozi chrzeœcijañstwu zeœwiecczenie i stale ¿ywym zagro¿eniem dla
Koœcio³a s¹ skrajne i fa³szywe nauki, przez które dochodzi³o i dochodzi do
podzia³ów. Pieœñ powy¿sza napisana by³a przez Samuela Johna Stone’a
trzydzieœci cztery lata przed jego zgonem, jako zadziwiaj¹ca obrona Koœcio³a
przed szerzeniem siê w owym czasie fa³szywej nauki biskupa Calenso.

Z narodów wszech wybrany Narodem jednym jest.
Pan jeden, jedna wiara, I jeden Ducha chrzest,
I jedno œwiête imiê, I jeden Pañski stó³;
I jedn¹ te¿ nadziejê, ¿e przyjdzie, w niego tchn¹³.
On ¿yje w spo³ecznoœci z Tym, który wiecznie trwa
I w niebios wspania³oœci Odwieczny udzia³ ma.
Gdy Jezus przyjdzie w chwale, Wybran¹ weŸmie Sw¹,
A ona bêdzie stale Uwielbiaæ w niebie Go. (Œ.P. 608)

92.  Gerhard   TERSTEEGEN 
121

(1697-1769)

Jako producent wst¹¿ek jedwabnych, Tersteegen rozpocz¹³ w roku 1725
(maj¹c 28 lat) publiczne odczyty w Mülheim (Westfalia). Na pocz¹tku by³

120 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str  526

121 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 219, 221. 222
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wyœmiany z powodu swojego ascetycznego stylu
¿ycia. Z zawodu by³ kupcem. Bardzo chcia³
studiowaæ teologiê, jednak, poniewa¿ jego matka
by³a wdow¹, nie staæ jej by³o na studia syna. Dlatego
te¿ Gerhard zmuszony by³ do nauki rzemios³a.
Tersteegen podczas podró¿y do Duisburga
(Westfalia) poczu³ nagle mocny ból g³owy. Ból by³
tak mocny, ¿e myœla³, ¿e bêdzie musia³ umieraæ.
W strachu pad³ na kolana i prosi³ Boga
o przed³u¿enie ¿ycia, aby móg³ przygotowaæ siê na
wiecznoœæ. Bóle natychmiast usta³y i jako 17-letni

ch³opak odda³ swoje ¿ycie “Mocy Mi³oœci”. Krótko po swoim  nawróceniu
nie potrafi³ siê pogodziæ ze swoim zawodem. Próbowa³ pracowaæ w  przemyœle
lnianym, lecz nie wytrzymywa³ takiego fizycznego wysi³ku. Rozpocz¹³ wiêc
produkcjê jedwabnych wst¹¿ek. Zatrudnia³ tylko jednego pracownika - ma³¹
dziewczynkê - do rozwijania k³êbków. Jego po¿ywieniem by³a woda, m¹ka
i mleko. Krewni nie mogli zrozumieæ jego zmiany. Dlatego pogardzali nim
i twierdzili, ¿e nie nale¿y do nich. Gerhard zaœ wiedzia³, dlaczego musi ¿yæ
w takim osamotnieniu. PóŸniej przyj¹³ do pracy u siebie Henryka Sommera.
Codziennie pracowali po 10 godzin na kroœnie, a 2 godziny spêdzali na
modlitwie. Resztê czasu poœwiêcali na studium biblijne, pisanie, spanie lub
odwiedzanie biednych i chorych.

Gerhard Tersteegen nale¿a³ do znakomitych niemieckich twórców. Napisa³
buduj¹ce pisma, ¿yciorysy (historie) ludzi wierz¹cych. Jedna z najlepszych
jego ksi¹¿ek to: ¯ycie œwiêtej duszy.

Tersteegen prze¿ywa³ Bo¿¹ obecnoœæ, co spowodowa³o, ¿e napisa³ wiele
pieœni. Oprócz tego napisa³ zbiór wersetów biblijnych z komentarzami
w formie „Loterii dla wiernych”. PóŸniej wyda³ „Duchowy ogródek
wewnêtrznych kwiatów duszy”.

Ludzie zaczêli interesowaæ siê Tersteegenem i przychodzili do jego domu.
Doprowadzi³o to do tego, ¿e jego dom nie wystarcza³ na przenocowanie goœci.
Wynaj¹³ wiêc do tego celu nowy dom, który nazwa³ „Chat¹ Pielgrzymów”.
Z odleg³ych okolic przychodzili ludzie, aby s³uchaæ o Bogu z ust Tersteegena.
Znano go jako cz³owieka modlitwy. Jego wyznanie brzmia³o: „Mój sens
i religia to to, ¿e jestem pojednany z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa,
codziennie umieram, cierpiê i modlê siê. Duch Œwiêty wyprowadza mnie
z siebie samego i mojej osobowoœci, by tylko ¿yæ dla Boga w Chrystusie
wœród ludu Bo¿ego. Takie jest moje wyznanie.”

Takie ¿ycie móg³ prowadziæ, gdy¿ chêtnie przebywa³ wœród dzieci Bo¿ych,
ale najchêtniej przebywa³ ze swoim Ojcem.

122 Zdjêcie z Internetu
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Pan Bóg jest obecny!  Pok³on Mu oddajmy,  kornie Jego wys³awiajmy!
Wpoœród nas Wszechœwiêty, Serca, zamilknijcie,
Czo³em wszyscy przed Nim bijcie!
Kto Go zna, W sercu ma, Niechaj Doñ siê zbli¿y, Przed Nim siê uni¿y!

(Œ.P. 615)

Gerhard Tersteegen chce nas wprowadziæ t¹ pieœni¹ do œwiêtej obecnoœci
Boga. Wyciszenie, bojaŸñ i otwartoœæ wobec woli Bo¿ej s¹ warunkiem, by
czciæ Pana panów i doœwiadczaæ Jego bliskoœci, o czym mówi pierwsza
zwrotka. Cz³owiek pyszny niczego nie zazna z Bo¿ej obecnoœci.
Zamilkniêcie i spojrzenie w swoj¹ bezsilnoœæ to szansa, by doœwiadczyæ
Bo¿ej wielkoœci  i godnie Go czciæ. W nastêpnych zwrotkach Tersteegen
wg³êbia siê „w cuda wszystkich cudów”. Jak kwiat otwiera siê na promienie
s³oñca, tak i on otwiera siê na wp³yw Najwy¿szego. Prawdziwa prostota,
czystoœæ serca, patrzenie na Boga w „Duchu i w Prawdzie” by³y jego
najwy¿szym pragnieniem.

Melodie do pieœni Tersteegena skomponowa³ Joachim Neander, urodzony
w 1650 roku w Bremen, który zmieni³ swoje ¿ycie maj¹c 20 lat po kazaniu na
ewangelizacji,.

W latach 1719-1724 Gerhard Tersteegen prze¿y³ ciê¿ki okres. By³y to
godziny, dni, tygodnie, miesi¹ce i lata doœwiadczeñ i prób, które trzeba by³o
przejœæ. Za wszelk¹ cenê stara³ siê byæ zwi¹zany z Jezusem. W roku 1724 Bóg
da³ mu œwiat³o w ciemnoœci, kiedy przechodzi³ nocne ataki w walce duchowej.
Wtedy znalaz³ pokój, który go te¿ nie opuœci³. To prze¿ycie zanotowa³ nie
tylko w swoich notatkach, ale napisa³ o nim piêkn¹ pieœñ:

Wieœæ skryte z Bogiem ¿ycie, Obcowaæ tylko z Nim
I Jemu ca³kowicie Ja oddaæ pragnê siê.
On da spoczynek b³ogi, Do bujnych wiedzie pasz;
Mnie ju¿ nie trwo¿¹ wrogi, Gdy przy mnie Pañska stra¿.     (Œ.P. 291)

Prawdopodobnie by³o to wtedy, gdy w zmaganiach oddawa³ siê Jezusowi
na w³asnoœæ. Tak dziêkowa³ za prze¿ycie, jakie mia³ te¿ Jakub, kiedy mocowa³
siê z Bogiem (I Moj¿. 32, 22-32).

Uwielbiam mi³oœæ niepojêt¹, Co w Zbawcy mym objawia siê;
Uni¿am siê przed moc¹ œwiêt¹, Co z prochu wydŸwignê³a miê.
Ju¿ nie chcê ¿yæ dla siebie d³u¿ej; w Tobie, Mi³oœci, siê zanurzê!
W imieniu drogim Jezus stoi Otwarte serce Ojca nam;
Mi³oœci¹ i pokojem koi Ten prawy zdrój radoœci sam.
O, gdyby to grzesznicy znali, To by Ciê prêdko pokochali.  (Œ.P. 22)
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Jedn¹ z najbardziej znanych pieœni Tersteegena jest pieœñ uwielbiaj¹ca
Uwielbiam mi³oœæ niepojêt¹, co w Zbawcy mym objawia siê. Melodia tej
pieœni pochodzi z mszy koœcio³a greko-katolickiego z Rosji, któr¹
skomponowa³ Demetrius Bortniowski (1751-1825).

93.  Augustus  Montaguc  TOPLADY 
123

(1740-1778)

August Toplady by³ duchownym w Blagou (Anglia).
Pewnego dnia, podczas silnej burzy, przechodzi³ akurat
drog¹, wzd³u¿ której nie by³o ¿adnych zabudowañ,
w których móg³by siê schowaæ. Zacz¹³ wiêc szukaæ
schronienia miêdzy stromymi ska³ami. Kiedy siê tak
rozgl¹da³, zauwa¿y³ ska³ê na ok. 40 m wysok¹, a w niej
szczelinê. Tam Toplady znalaz³ schronienie i w ten
sposób zosta³ zainspirowany, by napisaæ s³ynn¹ pieœñ:
Ska³o, któr¹ rozwar³ Bóg, skryj mnie sobie poœród
trwóg! (Œ.P. 211).

Toplady by³ synem majora brytyjskiej armii,
który zgin¹³ podczas oblê¿enia Kartaginy w 1740 roku.  Ma³y August zosta³
pod opiek¹ czu³ej i m¹drej matki. Kiedy mia³ 16 lat, prze¿y³ moment
nawrócenia siê do Boga w pewnej irlandzkiej szopie. Podró¿owa³ ze swoj¹
matk¹ po kraju i kiedy przechodzi³ oko³o jednej z szop us³ysza³ œpiew.
Z ciekawoœci spojrza³ do wnêtrza i zauwa¿y³, ¿e byli tam zgromadzeni ludzie
ze wsi. Kiedy œpiew siê zakoñczy³, wsta³ prosty, niewykszta³cony cz³owiek
i zacz¹³ przemawiaæ na temat s³ów: „Ale teraz wy, którzy byliœcie dalecy,
staliœcie siê w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusow¹...” (Efez. 2,13).

Tego kazania u¿y³ Bóg dla uratowania duszy m³odego Augusta M.
Toplady’ego. Inne wa¿ne wydarzenie w ¿yciu Augusta mia³o miejsce na
pok³adzie parowca „Seawanhak”, na którym to podró¿owa³ wspólnie z ¿on¹.
Nagle wybuch³ po¿ar, który szybko siê rozprzestrzenia³. Razem z wiêkszoœci¹
pasa¿erów rzucili siê w morze. August podp³yn¹³ w kierunku ¿ony, która
zmaga³a siê z morskimi falami, kaza³ jej mocno chwyciæ siê jego pleców, po
czym próbowa³ dosiêgn¹æ p³ywaj¹cej czêœci wraku. ¯ona trzyma³a siê go,
dopóki si³y nie zaczê³y jej opadaæ. „Spróbuj jeszcze trochê” - zawo³a³  Au-
gust, po czym zacz¹³ œpiewaæ pieœñ: Ska³o, któr¹ rozwar³ Bóg.. G³os ten
dochodzi³ do uszu rozbitków, którzy jeden po drugim podnosili g³owy
i nabierali odwagi. Z oddali nadp³ynê³a ³ódŸ ratunkowa, i wreszcie resztkami
si³ pañstwo Toplady uchwycili siê jej brzegu. Dziêki tej pieœni, œpiewanej
w chwili zw¹tpienia, oni, oraz wielu innych rozbitków zosta³o uratowanych.

123 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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94.   Jerzy TRZANOWSKI 
125

(1592-1637)

W Œpiewniku Pielgrzyma znalaz³y siê dwie pieœni Trzanowskiego: Oj,
b³ogos³awiony, komu tu z mi³oœci grzech jest odpuszczony (Œ.P. 318) i  Drzewko
jedno znam zielone, œliczna to oliwa; (Œ.P. 329).

Jerzy Trzanowski by³ ewangelickim ksiêdzem, s³owiañskim Lutrem,
pieœniarzem, kaznodziej¹ i „modlicielem”. Dzia³a³ na ziemi cieszyñskiej, gdzie
styka³y siê z sob¹ trzy kultury s³owiañskie i jedna niemiecka. S³u¿bê
kaznodziejsk¹ wykonywa³ w jêzyku tego œrodowiska, w którym siê akurat
znajdowa³, zaœ jego ojczystym by³ jêzyk polski (dialekt œl¹ski).

Reformacja przysz³a na Œl¹sk Cieszyñski oko³o 1540 roku. Kiedy pó³ wieku
póŸniej przyszed³ na œwiat ma³y Jerzy - jego rodzice   zdali sobie sprawê
z powa¿nych zdolnoœci syna oraz z jego powo³ania duszpasterskiego.
Umo¿liwili mu wiêc  ukoñczenie œrednich i wy¿szych studiów teologicznych
w Wittenberdze. W tym czasie serce Jerzego otworzy³o siê dla Jezusa i pierwsz¹
pieœni¹, która wydosta³a siê z jego duszy by³a: Jezusie, dawco mi³oœci ...

Jerzy Trzanowski po studiach dzia³a³ w s³u¿bie w Pradze (Czechy), gdzie
by³ aktywny jako wyk³adowca w gimnazjum ³aciñskim. Nieco póŸniej
pracowa³ jako wychowawca i nauczyciel u hrabiego Jana Jerzego,
w Holeszowie ko³o Schwonberga (Morawy). W roku 1616 w Oleœnicy
k. Wroc³awia zosta³ ordynowany na pastora. Wkrótce wzi¹³ siê za
opracowywanie Objawienia Œw. Jana, stara³ siê te¿ naœwietliæ sprawê œpiewu
w koœciele czeskim.

W roku 1620 bitwa na Bia³ej Górze, na terenie Mazur, rozprzestrzeni³a
siê i rozpoczê³y siê zwi¹zane z wojn¹ 30-letni¹ dzia³ania przeciw
reformacji. Trzanowski wraz z rodzin¹ (¿on¹ Ann¹ i czworgiem dzieci)
przeniós³ siê na 3 miesi¹ce na Œl¹sk Cieszyñski. Po powrocie na Morawy
zosta³ uwiêziony. W roku 1624 zaczê³a siê szerzyæ klêska morowa.
Epidemia nie ominê³a tak¿e rodziny Trzanowskiego - wkrótce trójka jego
dzieci zmar³a. Te wszystkie prze¿ycia fizycznego i psychicznego cierpienia
wpisywa³ on w swoje pieœni. Na domiar z³ego dotknê³a go choroba oczu
powoduj¹ca ci¹g³e ³zawienie. W tym samym roku cesarz austriacki
Ferdynand II wyda³ dekret zabraniaj¹cy wszelkich dzia³añ koœcio³owi
ewangelickiemu. Przez pewien czas Trzanowski wstrzymywa³ siê, lecz
w roku 1625 jako wygnaniec opuœci³ zbór w  Miêdzyrzeczu i przeniós³ siê
do Cieszyna. Rok póŸniej znalaz³ siê u ewangelickiego barona w Bielsku
i tam rozwin¹³ swoj¹ s³u¿bê kaznodziejsk¹ (zarówno na dworze barona,
jak i w miejscowym koœciele).

Druga ¿ona urodzi³a Jerzemu pi¹te i szóste dziecko. W roku 1629 uciek³
wraz z rodzin¹ z Bielska przez Beskidy na S³owacjê, na zamek Orawski,

125 Ewangelicki Kalendarz, Czes. Cieszyn, 1998,str, 107, 108
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z obawy przed kontrreformacj¹. Podczas pobytu na zamku pisa³ pamiêtniki,
pieœni, kazania, modlitwy. Kancjona³ pisany przez Trzanowskiego by³
u¿ywany przez oko³o 300 lat. Jeszcze w 1922 r. œpiewano z niego w Wiœle.

W roku 1636 zapad³ na ciê¿k¹ chorobê. 29 maja 1637, w wieku 45 lat,
odszed³ ze spokojem wykonanego dzie³a do Tego, który go powo³a³. Trumnê
z³o¿ono w krypcie  koœcio³a w Liptowskim  Œw. Miko³aju (S³owacja).

Wydanie œpiewnika Trzanowakiego by³o kilkakrotnie ponawiane w ró¿nych
jêzykach, w ró¿nych okresach i krajach: na S³owacji, w Czechach
i w Niemczech. Jedno z wydañ liczy³o 1151 pieœni. Œpiewnik ks.
Trzanowskiego wywar³ olbrzymi wp³yw na mentalnoœæ ludnoœci
protestanckiej na S³owacji, Czechach, Morawach i na Œl¹sku Cieszyñskim.
By³o to oddzia³ywanie kulturowo twórcze, duchowe, moralne, kszta³tuj¹ce
wiarê ca³ych pokoleñ naszych przodków.

95.  Judson  W.  van  de  VENTER 
126

(1855-1939)

Venter nie od zawsze pragn¹³ byæ duchownym. Wed³ug jego
oœwiadczenia, interesowa³a go sztuka. W tym kierunku zdoby³ wy¿sze
wykszta³cenie i wyk³ada³ w pewnej szkole. Móg³ w ten sposób finansowaæ
swoje hobby - kreœlenie i malarstwo. PóŸniej nadzorowa³ kszta³cenie
w szko³ach publicznych w Pensylwanii. W tym czasie w jego koœciele
przebiega³a ewangelizacja. Judson lubi³ pomagaæ przy us³udze
duszpasterskiej. By³ w tym kierunku uzdolniony. Przyjaciele doradzali
mu, by zaniecha³ wyk³adania sztuki i podj¹³ siê s³u¿by ewangelisty. Piêæ
lat waha³ siê pomiêdzy powo³aniem ewangelisty a karier¹ w dziedzinie
sztuki.

Sam opowiedzia³ sw¹ historiê: „W koñcu nadesz³a decyduj¹ca godzina
i  wyrzek³em siê wszystkiego. Rozpocz¹³ siê nowy dzieñ w moim ¿yciu.
Sta³em siê ewangelist¹, odkry³em w g³êbi mojej duszy talent, który dotychczas
nie by³ mi znany. Bóg mia³ w moim sercu jedn¹ pieœñ skryt¹, a kiedy siê
dotkn¹³ delikatnej struny poleci³ mi œpiewaæ pieœni, których przedtem nigdy
nie œpiewa³em.”

Wszystko Tobie dziœ oddajê, wszystko Twoim musi byæ;
Chcê Ciê, Jezu, kochaæ zawsze, w obecnoœci Twojej ¿yæ.
Wszystko dajê dziœ, wszystko dajê dziœ, Jezusowi,
memu Zbawcy wszystko dajê dziœ. (Œ.P. 220)

126 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 572
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96.  Carl   Oktavianus   VOGET  
127

(1873–1936)

Voget, jako jeden z pierwszych pionierów ruchu zielonoœwi¹tkowego na
pocz¹tku 20-go stulecia na terenie Niemiec, odznaczy³ siê wiernym oddaniem
w s³u¿bie dla Jezusa i Jego Królestwa.

W 1906 roku rozpocz¹³ pracê w gronie Zwi¹zku Zielonoœwi¹tkowego
w Stapelmoor (Nadrenia). Mia³o tam miejsce przebudzenie i pojawia³y siê
czêsto dary duchowe. Brat Voget by³ nie tylko wybitnym kaznodziej¹
przebudzeniowym, lecz tak¿e dobrym nauczycielem, literatem i pieœniarzem.

Œpiewnik Pielgrzyma zawiera w swoim zbiorze nastêpuj¹ce pieœni autorstwa
Carla O. Vogeta:

Jezus Chrystus, brzmi poselstwo (Œ.P.  271)
Ognisty miecz Cheruba (Œ.P.  279)
Sam nie czyñ nic (Œ.P. 463)

W latach 1920 -1924 dzia³a³ Voget jako kaznodzieja w Brzegu (Dolny
Œl¹sk), w spo³ecznoœci zielonoœwi¹tkowej. Do roku 1931 wraz z pastorem
Jonathanem Paulem wspó³wydawc¹ czasopisma „Lied des Lammes”(Pieœñ
Baranka), póŸniej „Pfingst-Botschaft”(Poselstwo Zielonoœwi¹tkowe), a po
œmierci Jonathana Paula kierowa³ edycj¹ „Heilszeugnisse”(Œwiadectwa
o Zbawieniu).

Carl O. Voget, podobnie jak pastor Jonathan Paul, mimo koœcielnej tradycji
pozostawa³ wierny w prowadzeniu ruchu zielonoœwi¹tkowego w Niemczech
(kierunek mülheimski) na biblijnym fundamencie ca³ego S³owa Bo¿ego, wiary
w Jezusa Chrystusa, Jego odkupieñcze dzie³o, doœwiadczania chrztu
i mieszkaj¹cego w sercach wierz¹cych Ducha Œwiêtego. Byli oni obaj prawymi
wodzami chrzeœcijañstwa.

97.  Anna   Bartlett   WARNER 
128

  (1820–1905)

Znany metodystyczny ewangelista,  Benjamin M. Adams (USA), by³
gorliwym organizatorem ewangelizacji namiotowych i mia³ wielkie
zami³owanie do muzyki. Pewnego dnia napisa³ list do Anny Bartlett Warner,
w którym wyrazi³ radoœæ, ¿e poœwiêca siê ona s³u¿bie dla Jezusa. Anna razem
ze swoj¹ siostr¹ ¿y³y na wyspie  Hudson, gdzie pilnie pracowa³y w szkole
biblijnej, pisa³y artyku³y, ksi¹¿ki i redagowa³y czasopisma. Kiedy Anna
otrzyma³a list od zaprzyjaŸnionego pastora, zaczê³a rozmyœlaæ nad jego treœci¹,
w skutek czego powsta³a ta pieœñ:

Dzieñ w s³u¿bie Zbawiciela, O, to cudowny dzieñ!

127 Historia Duchowego Przebudzenia na Œl¹sku Cieszyñskim, od Andrzeja Wise³ki, Wola Piotrowa, 1984-
1986, str. 134-135

128 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 545
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W nim œwiat maleje, Serce piêknieje,
To wielka korzyœæ zeñ.
Gdzie mocy trza, Tam Pan moc Swoj¹ da.
Dzieñ w s³u¿bie Zbawiciela, Dzieñ w s³u¿bie Zbawiciela,
Dzieñ w s³u¿bie Zbawiciela, O, to cudowny dzieñ!
Dzieñ w s³u¿bie Zbawiciela, Jak s³odka praca ta!
G³osiæ zbawienie, Z grzechu zwolnienie;
Nagroda bêdzie cna. Na ziemi ju¿ nagradza wierny Stró¿.
                                                                                       (Œ. P. 481)

Pieœñ ta zosta³a zaœpiewana nad otwart¹ mogi³¹ ewangelisty Benjamina M.
Adamsa, jako dowód wdziêcznoœci za s³u¿bê Zbawicielowi.

98.  Isaac   WATTS 
129

(1674-1748)

„Nie uwa¿am siebie za poetê, ale wszelki
szacunek oddajê Bo¿emu Barankowi, który by³
zabity i teraz ¿yje. U³o¿y³em wiele pieœni, które
powinny byæ œpiewane przez ludzi
odrodzonych i wierz¹cego serca”.

Te s³owa napisa³ pieœniarz i kaznodzieja, który po
przebyciu choroby w 38 roku ¿ycia stara³ siê o wydanie
teologicznych i poetyckich opracowañ. Ponad 600
pieœni pochodzi od Wattsa, dziêki czemu zosta³ on
nazwany ojcem nowoczesnych duchowych pieœni.
W jego czasie nie by³o w Anglii pieœni, któremo¿na
by by³o okreœliæ jako przebudzeniowe.

Po jego œmierci wzniesiono mu pomnik z
bia³ego marmuru w jego ojczystym mieœcie Southampton. Równie¿ w Westmünster
powsta³ ku jego pamiêci pomnik, który przedstawia jego postaæ pisz¹c¹ na tablicy,
a anio³ w ucho szepce mu melodie. Prawdopodobnie swoj¹ zdolnoœæ muzyczn¹
odziedziczy³ po matce. Opowiadano o niej, ¿e swego pierworodnego nosi³a na
rêkach przed drzwiami wiêziennymi, gdzie m¹¿ odbywa³ karê za swoje przekonania
wynikaj¹ce z wiary. W ten sposób pieœniami wzmacnia³a ufnoœæ skazanego mê¿a.

Znana pieœñ Isaaca Wattsa to:
O, mów, czy krew Sw¹ wyla³ Pan, Czy tak¿e za mnie zmar³?
¯e sk³oni³ g³owê pe³n¹ ran, Czy dla mnie jest ten dar?
Jezus za mnie zmar³, On za ciebie zmar³! (Œ.P. 192)

 
130

129 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 511

130 Zdjêcie pozyskano z Internetu
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Pieœñ ta pokaza³a wielu ludziom drogê do zbawienia. Wœród nich by³a
równie¿ niewidoma dziewczyna Fanny Jane Crosby, która sta³a siê jednym z
wielkich angielskich kompozytorów chrzeœcijañskich. Jego pieœñ nr 255 Gdy
spojrzê tylko na cudowny krzy¿  jest chêtnie œpiewana przez ewangelicznych
chrzeœcijan do dnia dzisiejszego.

99.  Georg   WEISSEL 
131

(1590-1635)

Dzieñ ordynacji i wprowadzenia w urz¹d pastora by³ dla niego wielkim
wydarzeniem i wielkim dniem. Mia³ za sob¹ d³ugie lata trudnych studiów.
Nast¹pi³a chwila, aby jako pasterz i kaznodzieja stan¹³ przed zborem.
Ka¿dy w takiej sytuacji ma swoje wyobra¿enie o tym, co go czeka -
obojêtnie, w jakiej dziedzinie. Ka¿dy jednak chce tego najlepszego dla
zboru.

W trzeci Adwent po tym, jak zacz¹³ byæ pastorem, napisa³ pieœñ Szukaj kto
chce inny cel znaleŸæ..., której s³owa zgodne by³y z tym, w jaki sposób g³osi³
zbawienie w Chrystusie.

Z biegiem czasu zbiór jego pieœni powiêksza³ siê, a jedn¹ z tych, które
œpiewamy, mówi:

Podnieœcie¿ siê wy, wierzchy bram!
Pan w chwale Swojej zd¹¿a Sam,
Król królów, co pociesza rad,
Nasz W³adca, który zbawi³ œwiat.   (Œ.P. 31)

W liœcie do Koryntian Aposto³ Pawe³ pisze wspania³y rozdzia³ 15. Jest to
hymn zwyciêstwa: „Poch³oniêta jest œmieræ w zwyciêstwie, Gdzie¿ jest, o
œmierci, zwyciêstwo twe? Gdzie¿ jest, o œmierci, ¿¹d³o twoje?” Na podstawie
tych s³ów powsta³a pieœñ, w której pierwsza zwrotka mówi o walce
i zwyciêstwie. Miejscem walki jest Golgota, a zwyciêstwo to Wielkanoc.
Rozegra³a siê walka pomiêdzy szatanem a Jezusem, a dla wierz¹cych
pozosta³o to najistotniejsze - zwyciêstwo w Jezusie. „Ale Bogu niech bêd¹
dziêki, który nam daje zwyciêstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.”
(I Kor. 15, 57)

 Swoj¹ dzia³alnoœæ Weissel prowadzi³ w Królewcu (Prusy Wschodnie). Jego
pieœni  o zwyciêstwie Jezusa do dnia dzisiejszego œpiewana jest z wielkimi
emocjami - najbardziej w koœcio³ach protestanckich.

131 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 135,136
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100.  Dawid   WELANDER 
132

(1896-1967)

Autorem pieœni: Imiê Jezus wiecznie œwie¿e (Œ.P. 141) jest Norweg, Dawid
Welander. Ju¿ jako m³odzieniec przyszed³ do ¿ywej wiary i wszystko odda³
do dyspozycji Panu Jezusowi. Po latach by³ uczestnikiem Kongresu Armii
Zbawienia w Londynie. Doœwiadczenia, jakich tam naby³, mia³y wielkie
znaczenie w jego ¿yciu w przysz³oœci. Sta³ siê on aktywny w s³u¿bie Armii
Zbawienia wœród  m³odzie¿y, pracuj¹c w redakcji jako t³umacz. Dla Armii
Zbawienia t³umaczy³ wiele ksi¹¿ek. Przez pewien czas by³ jej
przewodnicz¹cym  w Oslo. By³ te¿ autorem wielu pieœni, ale sta³ siê znany
g³ównie dziêki pieœni: Imiê Jezus wiecznie œwie¿e... Jak ona powsta³a?

W 1922 roku w Oslo odby³o siê nadzwyczajne Misyjne Zgromadzenie, które
prowadzi³ genera³ Bramwell Booth. Podczas tego Zgromadzenia wydarzy³o siê
coœ, co mia³o póŸniej spory oddŸwiêk. Na urlopie by³y akurat dwa norweskie
ma³¿eñstwa, które wróci³y z pola misyjnego wœród Zulusów. Poproszono ich,
a¿eby zaœpiewali pieœñ w jêzyku tego dzikiego plemienia. Kwartet wyszed³ na
podium i zaœpiewa³ pieœñ w jêzyku Zulu, czym s³uchacze byli wewnêtrznie
poruszeni. S³owa by³y niezrozumia³e, ale w duchu byli poruszeni tak, ¿e s³uchali
ze szczególn¹ uwag¹. Zaœpiewana pieœñ nie pozosta³a bez oddŸwiêku, oddzia³a³a
bowiem na resztê pieœni œpiewanych przez Armiê Zbawienia. Na owym
zgromadzeniu by³ równie¿ m³ody oficer Armii - Dawid Welander. Ufa³ on, ¿e
melodia ta mo¿e równie¿ mieæ s³owa tej samej wartoœci w jego w³asnym jêzyku.
Prosi³ wiêc Boga o dwie rzeczy: aby mu da³ s³owa i inspiracjê poetyck¹.

W nastêpnym roku, kiedy Armia Zbawienia w Oslo obchodzi³a swoj¹ 35
rocznicê dzia³alnoœci, pewien norweski kaznodzieja przemawia³ na temat
mesjanistycznego proroctwa z Ksiêgi Psalmów (Ps 72,17): „Imiê jego bêdzie
na wieki, pok¹d s³oñce trwa, dziedziczyæ bêdzie imiê jego, a b³ogos³awi¹c
sobie w nim wszystkie narody wielbiæ go bêd¹” (t³umaczenie wg Biblii
Gdañskiej). Mówca przemawia³ z moc¹ i podkreœla³ panowanie Zbawiciela
œwiata, którego Imiê nie przeminie. M³ody Dawid Welander by³ tymi s³owami
mocno wzruszony i by³ pewien tego, ¿e w tej w³aœnie godzinie zosta³a
wys³uchana jego modlitwa. Wyszed³ z tego nabo¿eñstwa tak, aby nikt nie
móg³ go zatrzymaæ i uda³ siê w ustronne miejsce, by napisaæ wiêksz¹ czêœæ
pieœni cytowanej na wstêpie. Po powrocie do domu unika³ wszelkiej rozmowy,
a w sypialni, w ciszy nocnej, pod inspiracj¹ dokoñczy³ pieœñ.

Utwór z melodi¹ Zulu bardzo szybko rozprzestrzenia³ siê i na zawsze
zwi¹zany zosta³ z duchowym ruchem przebudzeniowym w Norwegii.
Szczególna melodia i proste s³owa ewangeliczne sprawi³y, ¿e pieœñ ta szybko
zadomowi³a siê w ró¿nych grupach i od wielu lat œpiewana jest ze szczególn¹
radoœci¹.

132 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 506
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Misjonarze zanieœli tê pieœñ do ró¿nych krajów œwiata: Chin, Tajwanu,
Japonii, Hongkongu, Madagaskaru, Bengalu i zosta³a przet³umaczona na
wiele jêzyków.

W Europie pieœñ ta rozprzestrzeni³a siê po II wojnie œwiatowej.
Przet³umaczona zosta³a na jêzyki s³owiañskie, w tym i polski. Dzisiaj nie ma
chyba œpiewnika wœród chrzeœcijan ewangelicznych, w którym nie
wystêpowa³by utwór :  Imiê Jezus wiecznie œwie¿e.

101.  Eleonore zu STOLBERG  -  WERNIGERODE 
133

(1835 -1903)

Eleonore jako 6-letnia hrabianka straci³a ojca, a m³odoœæ prze¿y³a na zamku
swoich dziadków. Nauka nie sprawia³a jej wiêkszych trudnoœci, bo czytanie
by³o dla niej wielk¹ radoœci¹. Ju¿ jako 3-letnia dziewczynka lubi³a mówiæ
rymuj¹c, a maj¹c 8 lat uk³ada³a wiersze. Wysz³a za m¹¿ za hrabiego Heinricha
Reussa, maj¹c wówczas 20 lat. Po œlubie m³oda para przenios³a siê do
posiad³oœci mê¿a i tam Eleonore by³a szczêœliw¹ gospodyni¹ i pani¹ zamku.
Tam powstawa³y jej pieœni, tam te¿ przychodzi³y na œwiat ich dzieci.

W roku 1857, maj¹c 22 lata, otrzyma³a wiadomoœæ o zgonie 40-letniej
bliskiej jej Marii vou Nathusiu, redaktorki i chrzeœcijanki. By³a z ni¹
zaprzyjaŸniona i dlatego czêsto myœla³a o zmar³ej i przypomina³a sobie razem
spêdzone chwile. W czasie pewnej podró¿y, która mia³a miejsce pod koniec
tamtego roku, wysz³a spod jej pióra pieœñ: Rok zbli¿a siê do koñca (Œ.P. 672).

Pieœñ powsta³a na podstawie s³ów z Ksiêgi Kaznodziei Salomona: „wszystko
jest marnoœci¹“, st¹d treœæ mówi¹ca o trudzie, pracy, mozo³ach, o winie
cz³owieka, jak równie¿ o odpocznieniu, które znajdzie wierz¹cy w ranach
Baranka Bo¿ego. Mia³o to miejsce po zgonie ma³¿onka. Po tym smutnym
wydarzeniu Eleonore wróci³a do swej rodzinnej posiad³oœci i tam prze¿y³a
resztê ¿ycia. Zmar³a maj¹c 68 lat.

102.  Charles   WESLEY 
134

(1707–1788)

Charles Wesley prze¿y³ radykaln¹ zmianê w swoim ¿yciu w okresie, kiedy
pe³ni³ s³u¿bê jako duchowny w koœciele w Anglii. Kiedy patrzy³ na siebie,
czu³ siê uwiêziony w ciemnej pró¿ni. Odczuwa³ brzemiê pope³nionych
grzechów. Ewangelia Chrystusowa, Dobra Nowina, ¿e Jezus Chrystus zmar³,
by za niego odpokutowaæ, zaczê³a wype³niaæ œwiat³em jego serce, kajdany

133 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 268,269.

134 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 512, 513

108



109

grzechu zosta³y po³amane i nasta³a wolnoœæ. Poczucie
winy minê³o. Charles po raz pierwszy odczu³, ¿e
prawdziwie ¿yje, gdy¿ naby³ ponadnaturalne ¿ycie
Jezusa Chrystusa! Teraz móg³ œmia³o i bez strachu
oczekiwaæ przyjœcia Pañskiego, poniewa¿ by³
przyobleczony w sprawiedliwoœæ Chrystusow¹.

Byæ mo¿e prze¿ycie, o którym mowa - uwolnienie
od ciê¿kich i strasznych grzechów - brzmi doœæ
dramatycznie, tym bardziej, ¿e Wesley w tym czasie
pe³ni³ s³u¿bê misjonarza. Jeszcze przedtem, razem
z bratem Johnem Spottnamenem, byli nazywani

„metodystami”, ze wzglêdu na prowadzenie przez nich zdyscyplinowanego
¿ycia. By³ te¿ zaanga¿owanym cz³onkiem „Klubu Œwiêtych” na Oxfordzkim
Uniwersytecie. Pomimo religijnej aktywnoœci nie móg³ jednak znaleŸæ pokoju,
nie mia³ rzeczywistego przekonania, ¿e ¿ycie Chrystusa jest jego udzia³em.

20 maja 1738 roku Wesley przechodzi³ w³aœnie kryzys w dziedzinie wiary.
By³ chory cieleœnie i duchowo. Bóg przemówi³ do niego przez wizjê, jak
wynika z jego notatek. Powiedzia³: „O pó³nocy odda³em siê Chrystusowi
jako pewny i zbawiony, bez wzglêdu na to, czy œpiê, czy czuwam. Mam trwa³e
doœwiadczenie Jego mocy, by zwyciê¿yæ ka¿de pokuszenie. Wyznaj¹c to jestem
pe³en radoœci i wiary, ¿e On jest w stanie w niezmierzonym bogactwie
obdarowaæ mnie ponad moj¹ proœbê i myœlenie.”

Pieœñ Jezu, Zbawco mojej duszy (Œ.P. 391) ma wiele historycznych
wyt³umaczeñ. Jedno z nich mówi o tym, jak pewnego razu autor siedzia³ przy
biurku stoj¹cym przy otwartym oknie jego pokoju, kiedy to naraz ma³y
ptaszek, œcigany przez jastrzêbia, wlecia³ i znalaz³ kryjówkê na jego piersi,
gdzie ju¿ jastrz¹b nie wa¿y³ siê wtargn¹æ. To wydarzenie mia³o zainspirowaæ
Wesley’a do napisania wymienionej wy¿ej pieœni, przedstawiaj¹cej jedyne
schronienie grzesznika - u Zbawiciela. Inna informacja mówi o wyratowaniu
od niechybnej œmierci w czasie sztormu na Atlantyku, które to wydarzenie
mia³o daæ pomys³ do powstania tej pieœni. Trzecia wersja mówi zaœ, ¿e pieœñ
ta powsta³a krótko po duchowym prze³omie Wesley’a  w 1738 roku, na skutek
tego w³aœnie prze¿ycia.

Charles, wraz ze swoim bratem Johnem, by³ kaznodziej¹ w czasie
przebudzenia metodystycznego, a ich us³uga wywiera³a wp³yw nie tylko na
ówczesne pokolenie, ale tak¿e pobudza³a wiarê ludzi w nastêpnych stuleciach.
Wesley od lat swojej m³odoœci u³o¿y³ ponad 6500 pieœni.

 
135

135 Zdjêcie pochodzi z Internetu
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103.   Daniel   Webster   WHITTLE 
136

(1840-1901)

Nie masz miejsca dla Jezusa ? On chce twoim Zbawc¹ byæ
On do serca twego puka, On chce w twoim sercu ¿yæ. (Œ.P. 152)

Autor tej pieœni urodzi³ siê w Chicopee Falls (USA). Gdy wybuch³a wojna
domowa, wst¹pi³ do piechoty i by³ bardzo aktywny w walkach. Dopiero
podczas ciê¿kiej bitwy przy Vicksburg straci³ praw¹ rêkê i dosta³ siê do
niewoli. Tam zacz¹³ szukaæ Boga.

W okresie swojej rekonwalescencji têskni³ za literatur¹. Pewnego razu
szuka³ czegoœ w swojej torbie i znalaz³ tam Nowy Testament, który da³a mu
matka przy po¿egnaniu. Wtedy zacz¹³ go po raz pierwszy czytaæ i przeczyta³
go kilka razy. Zainteresowa³ go list Paw³a do Rzymian i zrozumia³ jasno, ¿e
Bóg wyda³ Swojego Syna Jezusa, aby ka¿dy, kto wyzna Jemu swoje grzechy
i Jemu siê podda, by³ zbawiony. Ta prawda przyœwieca³a mu, ale nie dozna³
tego osobiœcie. Pewnej nocy obudzi³ go sanitariusz i powiedzia³: „Na drugim
koñcu szpitala le¿y m³ody umieraj¹cy cz³owiek. Ju¿ od godziny domaga siê
ode mnie, abym siê o niego modli³, ale jestem z³ym cz³owiekiem, nie mogê siê
modliæ.”  „Co?” mówi Whitlle – „ja te¿ siê nie mogê modliæ, jestem tak samo
jak pan z³ym cz³owiekiem. Jeszcze nigdy w ¿yciu nie modli³em siê.” „Pan  nie
mo¿e siê modliæ?” - pyta sanitariusz – „A ja myœla³em, ¿e kiedy pan czyta
Nowy Testament, to siê pan równie¿ modli! Ja nie mogê do niego sam wróciæ,
czy zechcia³by pan wstaæ i spojrzeæ na niego?” Tej przys³ugi m³ody Whitlle
nie móg³ odmówiæ i poszed³ z sanitariuszem na przeciwleg³y koniec szpitala.
Le¿a³ tam 17- lub 18-letni ch³opak, który umiera³. G³êboki ból duszy by³
widoczny na jego twarzy. Zawo³a³: „Módlcie siê o mnie! Módlcie siê o mnie!
Ja muszê umrzeæ. W domu w Maine by³em dobrym ch³opakiem, uczêszcza³em
do szkó³ki niedzielnej, ale z chwil¹, kiedy zosta³em ¿o³nierzem, nauczy³em siê
wszelkiego z³a, a teraz muszê umrzeæ i nie jestem przygotowany. Proœcie Boga,
aby mi przebaczy³, proœcie Jezusa, a¿eby mnie zbawi³!” „Pad³em na kolana -
opowiada³ póŸniej major Whittle - i chwyci³em rêkê m³odzieñca w swoj¹ i
paroma j¹kaj¹cymi s³owami wyzna³em swoje grzechy Bogu i prosi³em Jezusa
o ich przebaczenie dla mnie. Teraz mog³em wierzyæ, ¿e mi przebaczy³ i ¿e
jestem Jego dzieckiem. Potem modli³em siê gorliwie za m³odzieñcem. By³
spokojny i uœcisn¹³ moj¹ rêkê, kiedy przyw³aszczy³em Bo¿e obietnice dla
niego. Na jego twarzy pojawi³ siê wyraz pokoju.  Nie mogê inaczej wierzyæ,
jak tylko, ¿e Bóg u¿y³ go, aby mnie przyprowadziæ do Zbawcy, a mnie u¿y³ do
tego, by znów jego spojrzenie skierowaæ na Chrystusa i jego przyprowadziæ
do Niego przez tê kosztown¹ krew Jezusa. Mam nadziejê, ¿e w niebie siê z Nim
zobaczê.”

136 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
1995, str 546

110



111

Gdyby  matka Whittle’a nie modli³a siê o niego i nie wsunê³a mu Nowego
Testamentu do torby, na pewno nasze opowiadanie by³oby ubo¿sze o dwóch
ludzi, którzy jednak znaleŸli siê w Królestwie Bo¿ym.

Jeœli chodzi o twórczoœæ literack¹, z ¿ycia Whittle’a niewiele wiemy, prawd¹
pozostanie jednak to, ¿e pieœni jego autorstwa Bóg do dziœ cudownie u¿ywa.
Whittle zmar³ 4 marca 1901 roku w Narthfield.

Inne jego pieœni to :
Nie nale¿ê ju¿ do siebie, Tyœ krwi¹ Swoj¹ kupi³ miê;
Ja poselstwo to przyjmujê, Wielce z niego ciesz¹c siê.

                                                                               (Œ.P. 239).
Nie wiem, dlaczego mi³oœæ Sw¹ Pan Bóg mi poznaæ da³,
Jak wielkie Jego ³aski s¹, ¯e ¿ycie za mnie da³!
                                                                                                   (Œ.P. 240)
Bia³y sztandar chwa³y nam wspaniale lœni!
Sam go da³ nam Jezus Król.
Wiernie przy Nim stójmy, choæ nas walki dni,
Choæ czekaj¹ trud i ból!                                                       (Œ.P 517)

104.  Hermann   WINDOLF 
137

(1846–1922)

Hermann Windolf uk³ada³ pieœni ju¿ od osiemnastego roku ¿ycia. Spod
jego pióra wysz³o ponad 200 utworów. W 1886 roku ukaza³ siê pierwszy ich
zbiór pod tytu³em „Krople rosy na drodze pielgrzyma”. Krytyk, poeta
i pieœniarz Karol Gerok tak okreœli³ zbiór Windolfa: „Zas³uguje na imiê ‘Krople
rosy’, poniewa¿ w tych pieœniach ujawnia siê taka jaskrawoœæ twarzy Jezusa
Chrystusa, jak w tych ró¿norodnych kolorach odzwierciedlania siê s³oñca
w pere³kach porannej rosy.”

Hermann Windolf by³ najstarszym synem mistrza murarskiego. Rodzice
byli aktywnymi cz³onkami zboru baptystycznego w Einbeck (Pó³nocne
Niemcy) i od samej m³odoœci starali siê wychowaæ Hermana na œwiadka Jezusa.
W szesnastym roku ¿ycia Hermann doszed³ przez ³askê Bo¿¹ do wiary
w Jezusa. Nied³ugo po tym wydarzeniu zacz¹³ zwiastowaæ Ewangeliê. Przez
dwa lata (1867–1869) by³ kaznodziej¹ w zborze baptystów w Herford,
a nastêpnie w Braunschweig. W roku 1877, pos³uszny powo³aniu, wywêdrowa³
do Queensland (Australia) i tam by³ kaznodziej¹ w niemieckich zborach
w Engelsburg, Mount Walker, Marburg i Upper-Brisborne-River.

Mi³oœci, wznieœ s³oneczny brzask w me biedne serce, wznieœ!
Gdy Twój je z³oty olœni blask, odlata smutek gdzieœ;

137 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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Sp³oszona œwiat³em pierzcha noc, spowita w ciemne mg³y;
Radoœci dziwna w sercu moc bolesne œciera ³zy.
Mi³oœci, Tyœ tak dawna ju¿,
A jednak tchniesz œwie¿oœci¹ ró¿
I ciep³em nas ogarniasz Swym,
Wiêc wszyscy my do Ciebie lgniem.                        (Œ.P. 234)

105.  Jakub   Gabriel  WOLF 
138

(1684-1754)

Zawsze, we wszystkich wiekach, ¿ycie studenckie nios³o niebezpieczeñstwo
„¿ycia na luzie”. Wœród studentów taki styl bycia by³ i jest modny. W takim
niebezpieczeñstwie ¿y³ równie¿ Jakub G. Wolf. Bêd¹c studentem prawa,
pragn¹³ jednak prowadziæ ¿ycie w bojaŸni Bo¿ej.

Koledzy zachêcali go do przyjemnoœci œwieckich i chocia¿ by³
konfrontowany z tymi propozycjami, chcia³ staæ mocno na Bo¿ym S³owie.
Wolf szuka³ Boga i znalaz³ Go. W takiej sytuacji powsta³a jego pieœñ pod
tytu³em: „Pod¹¿anie za Bogiem i Jezusem Chrystusem.” Oto tekst pieœni,
która znajduje siê pod numerem 124:

Czemu¿ dusza twoja lgnie do œwiatowych znikomoœci,
Które w proch rozsypi¹ siê, w których œmierci robak goœci?
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim znajdziesz pokój w œwiecie z³ym.
Rozproszone myœli zbierz, by do Boga ciê podnios³y;
Œcie¿ek prawdy wiernie strze¿, by owoce ³aski wzros³y!
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim znajdziesz œwiat³o w œwiecie z³ym.   (Œ.P. 124)

106.  Ernest  Gottlob   WOLTERSDORF 
139

(1725-1761)

Zawsze bêd¹ istnieæ ludzie, którzy przez poprawianie samych siebie próbuj¹
podobaæ siê Bogu. Wysilaj¹ siê bardzo i wierz¹, ¿e w ten sposób bêd¹ coraz
bli¿ej Niego. W koñcu musz¹ stwierdziæ, ¿e ca³y ten wysi³ek by³ daremny. Do
takich ludzi nale¿a³ równie¿ Ernest Gottlob Woltersdorf. Studiowa³ teologiê
w Halle i by³ nauczycielem w domach sierot Franka, gdzie te¿ mieszka³.
Pewnego dnia diakon Lehr z Kothen g³osi³ kazanie o mi³oœci Jezusa.
Woltersdorf zosta³ przekonany, ¿e jest zgubionym grzesznikiem i stara³ siê
dok³adnie przestrzegaæ przykazania, lecz nie wiedzia³, ¿e wypad³ spod ³aski
i zhañbi³ Ewangeliê Jezusa. „Zawsze myœla³em - opowiada³ póŸniej - ¿e moje

138 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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serce musi byæ wpierw poprawione, aby móc uznaæ Jezusa jako swojego
Zbawiciela.” Przez pó³tora roku miota³ siê pomiêdzy prawd¹,
usprawiedliwieniem przez wiarê, a uczynkami, a¿ wreszcie zrozumia³:

Kto w¹tpi, niech doœwiadczy, czy jest mu Ojcem Bóg.
Kto wierzy, ten zaœwiadczy wœród wszelkich ¿ycia dróg:
Znalaz³em ja zbawienie, odczuwam b³ogoœæ tê;
Przez Pana umêczenie ja w niebie znajdê siê!     (Œ.P. 312)

Jako wikariusz s³u¿y³ chrzeœcijanom w Zerrenthin k. Prenzlau
(Brandenburgia), a kiedy w roku 1746 zosta³ przeniesiony do Drezna
w Niederlausitz, darowa³ mu Bóg równie¿ i tam nowy prze³om duchowy
w zborze. Równie¿ w Boles³awcu na Dolnym Œl¹sku mia³ wielu s³uchaczy,
tak, ¿e koœció³ sta³ siê za ma³y i nabo¿eñstwa odbywa³y siê w miejskim parku,
pod go³ym niebem. Z jego inicjatywy w ramach zboru powsta³o dziesiêæ grup
domowych. Od 1747 roku rozszerza³o siê przebudzenie na Dolnym Œl¹sku.
PóŸniej Woltdersdorf zosta³ powo³any na dyrektora domu sierot. Mia³ wiêc
wiele zajêæ w ci¹gu dnia, natomiast noc wykorzystywa³ na pisanie. Bardzo
znany by³ jego „List obiegowy” (okólnik), w którym znajdowa³y siê s³owa
zachêty dla m³odzie¿y i ludzi nowo nawróconych. „Je¿eli chodzi o pieœni -
pisa³ póŸniej - mogê z przekonaniem i w prawdzie powiedzieæ, ¿e otrzyma³em
je od Pana, gdy¿ inaczej nie mia³bym wolnoœci ich drukowaæ.” Spod jego
pióra wysz³o oko³o 218 utworów. Na Œl¹sku zosta³ on okreœlony jako „Œl¹ski
Asaf”.

Pieœni jego znane i œpiewane do dziœ to:
Przy tym pozostanê ju¿, ¿e Jezusa bêdê wci¹¿ (Œ.P. 209)
Radoœnie wyœpiewuje to Bo¿e miasto (Œ.P. 312)
Serce, pójdŸ, w cierpieniu Pana (Œ.P. 595)
Tu miejsca doœæ! Niepe³ny jeszcze dom              (Œ.P. 616)
S³uchaj kwitn¹ca m³odzie¿y, nadziejo przysz³oœci! (Œ P. 634)

107.  Christian   Heinrich   ZELLER 
140

(1779-1860)

„Wolnoœæ, o której myœlê...”

Christian Heinrich Zeller zgodnie z wol¹ ojca mia³ byæ prawnikiem
ksi¹¿êcego radnego na zamku w Hohenerztringen, ko³o Tûbingen. Jednak na
w³asne ¿¹danie kszta³ci³ siê na wychowawcê - pedagoga. Podczas nauki spotka³

140 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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w Augsburgu St. Gallena i Zofingena - wierz¹cych chrzeœcijan, u których
zauwa¿y³ wewnêtrzny pokój i pe³n¹ œwiadomoœci wiarê w Boga. Tego szuka³
i za tym têskni³, lecz sam nie móg³ tego osi¹gn¹æ. Pewnego razu, w Wielki
Pi¹tek 1818 roku podczas Wieczerzy Pañskiej, przy przekazie wielkanocnego
poselstwa przez Loskiela, zrozumia³, co to jest odpuszczenie grzechów. Pozna³
Boga w Jezusie Chrystusie i to w sposób taki, jakby opad³y ³uski z jego oczu.
Prze¿ywaj¹c radoœæ z otrzymania wolnoœci i uwolnienia od grzechu wzniós³
swoje rêce, a swoje uczucia ujawni³ w radosnym okrzyku. ¯ona, która by³a
œwiadkiem tego wydarzenia, pomyœla³a, czy przypadkiem nie odchodzi on
od zmys³ów. Wkrótce po tym wydarzeniu Zeller spotka³ nawróconego stolarza.
Od tego prostego rzemieœlnika, w którym lœni³a mi³oœæ Jezusa, nauczy³ siê
wiele. PóŸniej da³ on temu œwiadectwo: „Przez niego i jego doœwiadczenia
Bo¿ej ³aski zosta³em mocno zbudowany. Odt¹d S³owo Bo¿e jest mi innym
i wzesz³o mi nowe œwiat³o.”

W krótkim czasie Zeller dojrzewa³ w wierze i po dwóch latach powierzono
mu pracê w Beugen, wœród sierot. Siada³ on w ich krêgu, œpiewa³ pieœni, gra³
na harfie. U³o¿y³ on oko³o 65 utworów. Ca³e swoje ¿ycie odda³ na s³u¿bê
Bogu. Pragnieniem jego by³o byæ dobrym wychowawc¹, jak przystoi Bo¿emu
s³udze. Bóg pob³ogos³awi³ jego pragnienia i dzia³ania. Zeller by³ przekonany,
¿e prawdziwa  wolnoœæ, do której têskni¹ wszyscy, czy dzieci, czy doroœli,
przychodzi tylko od Jezusa Chrystusa.

„Wolnoœæ o której myœlê...” – jak to wyrazi³ w pewnej pieœni – „nie pochodzi
od ducha czasu, lecz przychodzi tylko od Syna i Jego œwiat³a.”

Œpiewnik pielgrzyma zawiera nieliczne pieœni autorstwa Zellera:
Zbawicielu, myœmy siê w ciszy Twej skupili (Œ.P. 618)
Witaj, cichy, witaj mi, wieczorze (Œ.P. 668)

Zeller w 1824 roku zosta³ za³o¿ycielem i dyrektorem znanej w Szwajcarii
dzieciêcej wioski  „Pestalozzi” w Beugen ko³o Bazylei. By³ to zak³ad niesienia
pomocy dzieciom. Czêsto radoœnie pomrukiwa³: „Niesamowita moc,
niesamowita moc! To jest to, czego chcia³em.”

108.  Miko³aj  Ludwig   ZINZENDORF 
141

(1700-1760)

W pamiêci zawsze, duszo, miej (Œ. P. 462)
Serca razem po³¹czone (Œ. P. 619)
Toruj Jezu sam (Œ. P. 620)
Maleñk¹ jam dziecin¹ (Œ. P. 630)

141 Bekannte Lieder- wie sie entstanden, Wolfgang Heiner, Haensler Verlag, Neuhausen- Stuttgart, 5 Auflage
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Ju¿ od dzieciñstwa wchodzi³ w kontakt ze S³owem
Bo¿ym i choæ rodzice jego zmarli, to  babcia przejê³a
rolê wychowania i prowadzenia m³odego Miko³aja
do Boga. Wy¿sze wykszta³cenie otrzyma³ na
uniwersytecie w Wittemberdze. Czu³ wielkie
zaniepokojenie   stanem duchowym ówczesnych
protestantów. Le¿a³o mu na sercu duchowe
przebudzenie i szerzenie Ewangelii wszêdzie tam,
gdzie nadarzy³a siê mo¿liwoœæ.

Dzia³alnoœæ hrabiego Zinzendorfa mia³a
b³ogos³awione wyniki nawet i w tym, ¿e móg³

morawskim azylantom udzieliæ ziemi na osiedlenie. Wewnêtrzne przekonanie,
z jakim przyszli czescy i morawscy bracia, by³o dalszym wyzwaniem dla
Zinzendorfa. 17 czerwca 1722 roku œciêto pierwsze drzewo na budowê osady
„Ochrzanów” czyli „Herrenhut”. Dlatego, ¿e budowniczowie pochodzili
z ró¿nych zborów o ró¿nych zwyczajach i tradycjach, pomimo chêci dobrego
wspó³¿ycia, pojawia³y siê  problemy dogmatyczne i obrzêdowe. Dnia 13
sierpnia 1727 roku Bóg nawiedzi³ zgromadzonych Duchem Œwiêtym podczas
Pami¹tki œmierci Pañskiej, co spowodowa³o duchowy rozmach wspólnoty.
Owocem tego wydarzenia by³o, ¿e Duch Œwiêty zainspirowa³ w nich ducha
misyjnego i  powsta³o du¿o nowych o¿ywionych pieœni. Ró¿nice w pogl¹dach
znik³y, co by³o cenn¹ rzecz¹, zaœ nowe pieœni dr¹¿y³y sobie drogê w œwiecie
protestanckim w Europie i za oceanem. W owym czasie wydarzy³o siê coœ
podobnego, jak za czasów Moj¿esza (IV Moj¿. 11.26.) „Lecz  w obozie pozostali
dwaj… na nich tak¿e spocz¹³ Duch… oni te¿ prorokowali, lecz w obozie.”

 Nie mo¿na dotrzeæ do nazwisk autorów z tamtego wydarzenia, lecz Œpiewnik
Pielgrzyma posiada wiele ich pieœni.

   109.  Nazwisko   nieznane!
143

Wieczorem, gdy ciemnoœæ otula³a miêkkim szalem szumi¹ce cicho drzewa,
w przypa³acowym ogrodzie, w jednym pokoju na komodzie siedzia³y dwie
przytulone do siebie postacie. O tej porze roku ogieñ zapalony w kominku
dawa³ przyjemne ciep³o, siedzia³y wiêc i o czymœ rozmawia³y. M³odsza, to
dziewczynka o ujmuj¹cym wygl¹dzie i nad wyraz piêknej i powa¿nej, jak na
jej wiek, twarzy. Jej ojciec by³ bogatym niemieckim baronem, a rozwój
przemys³u i handlu p³odami rolnymi na pocz¹tku XX wieku gwarantowa³ mu
du¿e zyski i wzrost rodzinnej fortuny. Ten piêkny pa³ac, w którym znajdowa³y

142  Zdjêcie pobrano z Myœl Ewangeliczna, Poznañ,1990/3-4 str.25
143 Wed³ug opowiadania siostry Marty Kajfasz (1908-1970), Dolny ̄ uków k. Cz. Cieszyna
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siê obie niewiasty, by³ jego rezydencj¹. Druga to starsza kobieta, skromnie,
lecz starannie ubrana, opiekunka dziewczynki. Sama bêd¹c g³êboko wierz¹c¹,
odrodzon¹ chrzeœcijank¹, od wielu lat w takie wieczory jak ten, opowiada³a
swej wychowance radosn¹ prawdê o Panu Jezusie Chrystusie.

- Powiedz mi, proszê – przemówi³a po chwili milczenia dziewczynka –
dlaczego Pan Jezus bêd¹c Bogiem, zosta³ zabity? Przecie¿ On nigdy nikomu
nie zrobi³ nic z³ego.

- Tak, to by³o straszne - kontynuowa³a kobieta - skrêpowali go rzemieniami,
jak jakiegoœ pospolitego przestêpcê. Gdy go prowadzono, popychano go
i szydzono, potem zakryto Mu oczy, bito po twarzy i kazano zgadywaæ, kto
go uderzy³. W koñcu Pi³at wyda³ na Niego wyrok, bicz zakoñczony
o³owianymi kulkami rozdziera³ skórê na Jego plecach. A gdy póŸniej wniós³
Swój krzy¿ na wzgórze zwane Golgot¹, gwoŸdzie przybi³y Jego rêce i nogi do
drewnianego krzy¿a. I zawis³ Pan Jezus wraz z dwoma z³oczyñcami i tam
umar³. Ale nie martw siê i nie p³acz, Pana Jezusa nie ma ju¿ ani na krzy¿u, ani
w grobie.

- Czy to znaczy, ¿e ¿yje? – spyta³a dziewczynka, a w jej oczach, z których
przed chwil¹ sp³ywa³y wielkie jak wczesna rosa ³zy, zapali³a siê iskierka.

Tak – odpowiedzia³a opiekunka - On zmartwychwsta³. Musia³ narodziæ siê
na ziemi, prze¿yæ wœród ³ez i cierpieñ 33 lata, a potem umrzeæ, abyœmy my
mogli byæ zbawieni. Ludzie grzeszyli przed wiekami i grzesz¹ dzisiaj, a Bóg
bardzo mi³uje ludzi i nie chce ich karaæ œmierci¹, dlatego ukara³ swojego
Syna Jezusa, a my jesteœmy usprawiedliwieni. Teraz Pan Jezus jest naszym
przyjacielem, przechadza siê od serca do serca i czeka, aby Go ktoœ zaprosi³.

- Czy On przyjdzie równie¿ do mojego serca?
- Tak, z pewnoœci¹, jeœli go tylko poprosisz.
Mija³y lata, a w sercu ma³ej dziewczynki kwit³a jak piêkna p¹sowa ró¿a

mi³oœæ do Zbawiciela. Gdy mia³a 15 lat, zapragnê³a pójœæ do zgromadzenia
wierz¹cych. Rodzice, maj¹c szacunek do opiekunki i powa¿anie dla zasad,
które wyznawa³a, chêtnie zgodzili siê, aby razem uczêszcza³y do zboru. Po
pewnym czasie jednak zachowanie córki zaczê³o ich niepokoiæ. Dziewczyna
straci³a zupe³nie (i tak dot¹d niewielkie) zainteresowanie balami i rozrywk¹,
a coraz wiêcej czasu poœwiêca³a na czytanie Biblii, modlitwê, udzielaniu
pomocy biednym i opowiadaniu o Jezusie. Uczêszczanie osoby tak dobrego
rodu do zboru nie przesz³o niezauwa¿alnie w miejscowych krêgach
towarzyskich, tak, ¿e w koñcu zaczêto sugerowaæ baronowi, ¿e jego córka
przebywa pomiêdzy niew³aœciwymi ludŸmi. Baron postanowi³ sam zbadaæ
sprawê i uda³ siê po radê do tamtejszego duchownego. W efekcie tej wizyty
kategorycznie zabroni³ dziewczynie uczêszczaæ na nabo¿eñstwa, czytaæ Bibliê
i spotykaæ siê z dotychczasow¹ opiekunk¹. Nad niewinnym, szczêœliwym
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dot¹d i radosnym dziewczêcym ¿yciem, zawis³y ciê¿kie, gradowe chmury,
gotowe lada chwila wyrzuciæ z siebie spoczywaj¹ce w ich wnêtrzu ca³e
okrucieñstwo œwiata.

Dziewczyna bardzo kocha³a swoich rodziców i nigdy nie chcia³a zrobiæ im
jakiejkolwiek przykroœci, ale jeszcze bardziej kocha³a Pana Jezusa. Gdy
pewnego dnia potajemnie uda³a siê na nabo¿eñstwo, dowiedzia³ siê o tym jej
ojciec. Po jej powrocie wpad³ w gniew i przy pomocy niewyszukanych
fizycznych œrodków próbowa³ wykorzeniæ z niej têsknotê za Jezusem. Wskutek
obra¿eñ dziewczyna znalaz³a siê w ciê¿kim stanie zdrowotnym. Wezwany
natychmiast znakomity lekarz stwierdzi³ uszkodzenie krêgos³upa, po czym
wyrazi³ swoje ubolewanie z powodu bezradnoœci medycyny. By³a przed ni¹
ju¿ tylko jedna droga st¹d - do wiecznoœci, do Tego, którego tak bardzo
umi³owa³a. W pa³acu zapanowa³a rozpacz. M³oda, piêkna i zdolna dziewczyna,
kochana przez s³u¿bê, domowników i rodzinê, za chwilê mia³a opuœciæ dolinê
³ez.

- Co moglibyœmy zrobiæ dla ciebie, córeczko - zapyta³a dr¿¹cym g³osem
zrozpaczona matka.

- Bardzo proszê, poœlijcie po pastora zboru, do którego chodzi³am -
odpowiedzia³a.

Na wiadomoœæ o tragedii przyby³a ca³a rodzina. Gdy wezwany pastor
wchodzi³ do pokoju, w którym le¿a³a dziewczyna, zst¹pi³ na niego Duch
Œwiêty, a z jego ust pop³ynê³a pieœñ:

Dajcie Panu chwa³ê, dajcie Panu chwa³ê,  Bo nas wykupi³ œwiêt¹ krwi¹!
O, dajcie Panu chwa³ê! Dajcie Panu chwa³ê, dajcie Panu chwa³ê!
Duchem nas chrzci i ogniem Swym. O, dajcie Panu chwa³ê!
O, daj Panu chwa³ê, O, daj Panu chwa³ê!
Wysoko ceñ, gdy cierpisz Zañ! O, oddaj Panu chwa³ê!
O, daj Panu chwa³ê, O, daj Panu chwa³ê!
Przez ciemn¹ noc ty wiar¹ idŸ! O, oddaj Panu chwa³ê!”(Œ.P. 11)

110.  Autor nieznany!
144

O, objaw siê, mi³y Jezu (Œ.P. 283).

Na pocz¹tku ubieg³ego stulecia Duch Œwiêty dzia³a³ w potê¿ny sposób
w wielu krajach, równie¿ w Niemczech. Nabo¿eñstwa rozpoczyna³y siê
oczekiwaniem na dzia³anie Ducha Œwiêtego przez s³owo i dary. W modlitwach

144 Na podstawie opowiadania Paw³a Wojnara (1881- 1969)
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s³owo „Alleluja” nie milk³o, a zapa³ do modlitwy by³ wielki. Nieraz jednak
Duch Œwiêty uczy³ pos³uszeñstwa i oczekiwania. Taka chwila mia³a miejsce
podczas jednej z wielu konferencji w Mühlheim. Po rozpoczêciu pieœni¹ i po
modlitwie nikt z braci nie wstawa³ do us³ugi, gdy¿ nikt nie mia³ S³owa od
Pana. Zaproponowano modlitwê, podczas której Bóg da³ pewnej siostrze pieœñ
w obcym jêzyku i piêknym melodyjnym g³osem zaœpiewa³a 4 zwrotki,
a nastêpnie to samo zaœpiewa³a po niemiecku. Muzycy obecni na konferencji
zd¹¿yli zrobiæ piêciolinie na kartce i ca³¹ pieœñ dok³adnie zapisali. Pieœñ ta
wnios³a wielkie b³ogos³awieñstwo dla uczestników tego spotkania.

Po powrocie z konferencji brat Pawe³ Wojnar  opowiada³ o tym w swoim
zborze w Dolnym ¯ukowie, k. Czeskiego Cieszyna (Zaolzie).
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„Œpiewnik Pielgrzyma”

W o¿ywieniu duchowym, jakie nawiedzi³o Œl¹sk Cieszyñski w pierwszej
dekadzie 20 wieku, od pocz¹tku ogromn¹ rolê odgrywa³y pieœni duchowe.
Nie tylko na wspólnych zgromadzeniach, lecz przede wszystkim
w najró¿niejszych okolicznoœciach ¿ycia codziennego poszczególnych osób
i rodzin. Œpiewano w domu, przy pracy, w czasie odpoczynku, podczas wizyt,
w podró¿ach, a nawet w nocy w przerwach miêdzy snem. W Dolnym ̄ ukowie,
który póŸniej sta³ siê siedzib¹ w³adz „Zwi¹zku dla Stanowczego
Chrzeœcijañstwa”, do nawrócenia rodziny Górniaków, gospodarzy przysz³ego
domu modlitwy, dosz³o po us³yszeniu przez nich pieœni duchowej, zaœpiewanej
w ich ogrodzie przez dwie m³ode siostry. W powstaj¹cych potem szybko
dalszych zborach (Niebory, Gródek, Sucha, Tyra, Ustroñ, Ha¿lach, Cieszyn
itd.) œpiew zborowy przy akompaniamencie fisharmonii stanowi³ wa¿n¹ czêœæ
zgromadzeñ, niebawem zaczê³y te¿ dzia³aæ chóry, a nawet orkiestry.

Pieœni, przepisywane pocz¹tkowo odrêcznie, zosta³y wkrótce zebrane
i w roku 1919 ukaza³ siê drukiem pierwszy œpiewnik „Zwi¹zku” pod nazw¹
„Pieœni Pielgrzyma”, licz¹cy sto kilkanaœcie pieœni. Entuzjast¹ i g³ównym
motorem tej i innych inicjatyw, zwi¹zanych ze œpiewem, by³ brat Jan Glajcar
z Koñskiej, z zawodu hutnik, samouk, który jednak otrzyma³ od Pana
szczególne zami³owanie do pieœni i muzyki duchowej, a tak¿e nieprzeciêtne
obdarowanie w tym zakresie. Przez szereg dziesiêcioleci t³umaczy³ on na
jêzyk polski setki pieœni z niemieckiego, s³owackiego i czeskiego, napisa³
te¿ wiele w³asnych, dzia³a³ jako dyrygent chórów, prowadzi³ orkiestrê dêt¹,
przepisywa³ nuty dla chórów i orkiestry, uczestniczy³ w redakcji kolejnych
œpiewników, grywa³ w zborach na fisharmonii, dawa³ poszczególnym osobom
lekcje œpiewu oraz gry na fisharmonii i na instrumentach dêtych itd.

Pieœni w tym pierwszym œpiewniku, jak i póŸniejszych, pochodzi³y
czêœciowo z innych, wczeœniejszych polskojêzycznych œpiewników, w tym
przede wszystkim z „Harfy Syjoñskiej”, wydanej przez „Spo³ecznoœæ
Chrzeœcijañsk¹”, dzia³aj¹c¹ przy Koœciele Ewangelicko-Augsburskim, oraz
z „Kancjona³u” tego¿ koœcio³a, czêœciowo z t³umaczeñ z œpiewników
niemieckojêzycznych, takich jak Reichsharfe, Pfingstjubel, Reichslieder,
Rettungsjubel i innych, ze s³owackiego œpiewnika „Piesne Sionské”,
z rosyjskojêzycznych „Piesni Strannika” i „Gusli”, a prócz tego z kilku
œpiewników czeskich, zaœ w póŸniejszym okresie (po 2 wojnie œwiatowej)
z œpiewników anglojêzycznych. Nie t³umaczono, rzecz jasna, wszystkiego,
lecz tylko pieœni najwartoœciowsze. Stanowi³o to swoisty filtr, dziêki któremu
zasób pieœni w zborach „Zwi¹zku” stawa³ siê stopniowo skarbcem
najcenniejszych pere³ muzyki ewangelicznej wszystkich krajów i wszystkich
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czasów. Z rodzimych autorów pieœni wymieniæ mo¿na takich jak: Pawe³
Sikora, Karol H³awiczka, Jan Glajcar, Józef Kajfosz, Karol Brózda, Ruta
Œniegoñ.

Drugie wydanie œpiewnika „Zwi¹zku”, ju¿ pod nazw¹ „Œpiewnik
Pielgrzyma”, ukaza³o siê w roku 1923 i zawiera³o a¿ 439 pieœni, co obrazuje
wielk¹ dynamikê na tym polu. Trzecie wydanie ukaza³o siê w roku 1935
i zawiera³o 404 pieœni. Œpiewniki te prócz zaspokajania potrzeb lokalnych
zborów „Zwi¹zku” dociera³y te¿ w g³¹b Polski i do zborów polskojêzycznych
w innych krajach, jak Francja, Stany Zjednoczone, a nawet Ameryka
Po³udniowa. Na terenie Œl¹ska Cieszyñskiego „Œpiewnik Pielgrzyma” by³
te¿ u¿ywany przez niektóre inne ugrupowania ewangeliczne, w szczególnoœci
wydanie drugie œpiewnika u¿ywane by³o przez d³ugie lata w zborach Wolnych
Chrzeœcijan. Poniewa¿ wszystkie te œpiewniki by³y bez nut, do prowadzenia
œpiewu w zborach konieczne by³y liczne œpiewniki nutowe niemieckie,
s³owackie, czeskie i rosyjskie, do których odnoœniki podawane by³y
w œpiewnikach przy poszczególnych pieœniach. Tych œpiewników z nutami
brak by³o w Polsce i innych krajach, tote¿ nie wiedziano tam, na jakie melodie
œpiewaæ poszczególne pieœni. Prowadzi³o to do swoistej twórczoœci — brano
melodie z jakiejœ innej znanej pieœni lub tworzono „nutê w³asn¹”. W Polsce
jeszcze dziœ wiele pieœni z „Œpiewnika Pielgrzyma” w niektórych zborach
œpiewa siê na swoiste melodie, przewa¿nie molowe, przekazywane sobie
z pokolenia na pokolenie. Pewien zbór na Kresach Wschodnich —
w Krzemieñcu wyda³ nawet przed 2 wojn¹ œwiatow¹ w³asny „Œpiewnik
Pielgrzyma” z nutami na jeden g³os, aby w ten sposób rozwi¹zaæ ten problem,
lecz i w tym œpiewniku wiele pieœni mia³o swoiste melodie, gdy¿ jego wydawcy
nie znali prawdziwych. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e czêœæ nak³adu 3 wydania
„Œpiewnika Pielgrzyma” z roku 1935 pozosta³a w drukarni Kutzera w Czeskim
Cieszynie, gdzie zasta³ j¹ wybuch wojny. ¯yczliwym pracownikom drukarni
uda³o siê ukryæ i przechowaæ ten nak³ad przez ca³y okres okupacji niemieckiej
i dopiero wojsko radzieckie wywioz³o to wszystko w nieznanym kierunku
jako ³up wojenny.

Zaraz po 2 wojnie œwiatowej zaczêto myœleæ o kolejnym wydaniu „Œpiewnika
Pielgrzyma”, po pierwsze ze wzglêdu na wzrost liczebnoœci zborów (nawraca³o
siê wtedy wielu m³odych ludzi), po drugie ze wzglêdu na liczne nowe pieœni,
które wtedy kr¹¿y³y, i po trzecie ze wzglêdu na brak œpiewnika z nutami.
Przyst¹piono wiêc ju¿ w roku 1946 do systematycznych przygotowañ nowego
œpiewnika. Poniewa¿ „Zwi¹zek” wspó³pracowa³ wtedy doœæ œciœle ze
„Spo³ecznoœci¹ Chrzeœcijañsk¹”, gdzie tak¿e odczuwano te same potrzeby,
pierwsz¹ koncepcj¹ by³ wspólny œpiewnik dla obu tych ugrupowañ. Dziêki
temu do zespo³u przygotowuj¹cego œpiewnik wesz³y osoby ze „Spo³ecznoœci”



takie jak prof. Karol H³awiczka, braterstwo Gawlasowie i kilka innych.
Ze strony „Zwi¹zku” motorem pracy nad œpiewnikiem by³ oczywiœcie Jan
Glajcar, a tak¿e Karol Kajfosz, nauczyciel, dyrygent i organista, od strony
duchowej zaœ dzie³u temu patronowali bracia starsi: Karol Kaleta i Pawe³
Wojnar. Po pewnym czasie stosunki ze „Spo³ecznoœci¹” uleg³y och³odzeniu
i prace nad œpiewnikami przebiega³y ju¿ oddzielnie. Utrzymano tylko
wspó³pracê z prof. Karolem H³awiczk¹, gdy¿ jako muzyk (kompozytor
i pianista) by³ on jedynym specjalist¹ uczestnicz¹cym w pracach
przygotowawczych. Nie uczestniczy³ w regularnych spotkaniach zespo³u,
lecz korygowa³ muzykê i teksty pieœni, niektóre pieœni harmonizowa³ i s³u¿y³
zespo³owi jako doradca-specjalista.

Zespó³ spotyka³ siê regularnie w Koñskiej u brata Jana Glajcara, zazwyczaj
dwa razy w tygodniu po po³udniu, gdy¿ jego cz³onkowie pracowali
zarobkowo. Zbierano siê ko³o 15.00 po po³udniu, przybyli prosto z pracy
jedli obiad u braterstwa Glajcarów lub Konderlów, po czym pracowano
z regu³y do godziny 19.00 lub d³u¿ej. Na ka¿dym spotkaniu rozpoczynano
i koñczono pracê wspóln¹ modlitw¹. Sta³ymi cz³onkami zespo³u byli przez
ca³y czas Jan Glajcar i Karol Kajfosz, czasami bywa³ obecny br. Jan ¯wak
z Suchej, a z m³odszych uczestniczyli czêsto Jan i Karol Brózdowie, Jan
Folwarczny, rzadziej Stanis³aw Heczko. Nieco póŸniej, jako najm³odszy
w zespole, do³¹czy³ do niego na sta³e Józef Kajfosz. Najwiêcej uwagi
poœwiêcano tekstom pieœni od strony duchowej i jêzykowej, redaguj¹c je na
miejscu w oparciu o najró¿niejsze Ÿród³a (liczne œpiewniki polskie i œpiewniki
obcojêzyczne), staraj¹c siê zachowaæ oryginalne myœli autora. Z regu³y na
jednym spotkaniu opracowano w ten sposób tylko kilka pieœni, rzadko wiêcej
ni¿ piêæ, a czasami w ci¹gu ca³ego spotkania zdo³ano opracowaæ zaledwie
jedn¹ pieœñ. Niektóre fragmenty brano sobie jako „zadanie domowe” i na
nastêpnym spotkaniu wspólnie dopracowywano tekst w oparciu
o przyniesione z domu propozycje. Zawsze w ostatecznych ustaleniach
stosowano zasadê jednomyœlnoœci.

W sumie praca nad œpiewnikiem trwa³a 12 lat, od 1946 do 1958. Trzeba
podkreœliæ, ¿e przebiega³a ona w stale pogarszaj¹cej siê sytuacji politycznej,
w atmosferze wprowadzania komunizmu, a potem frontalnej walki w³adz
komunistycznych z wszelkimi przejawami religijnoœci. Brat Karol Kajfosz
straci³ pracê w szkolnictwie ze wzglêdu na przekonania religijne. Bior¹c po
ludzku, nie by³o ¿adnych realnych szans, by opracowany œpiewnik mo¿na
by³o potem wydaæ drukiem. Sam „Zwi¹zek” by³ szykanowany, a w koñcu
uleg³ likwidacji, zaœ jego cz³onkowie weszli w sk³ad Koœcio³a Braterskiego.
Mimo tej beznadziejnej sytuacji nie zaniechano pracy, odczuwaj¹c Bo¿e
prowadzenie i wierz¹c w nadejœcie lepszych czasów. W koñcowej fazie prac
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przyst¹piono do przygotowania manuskryptu. Wymaga³o to dwukrotnego
rêcznego przepisania nut wszystkich pieœni oraz wpisanie pod nuty na
maszynie uzgodnionych, ostatecznych tekstów, najpierw w oryginalnej
wersji nut ze starszych posiadanych Ÿróde³, a nastêpnie, po korektach
muzycznych zespo³u i Karola H³awiczki po raz drugi „na czysto”
bezpoœrednio przed oddaniem do sk³adu. W przepisywaniu nut uczestniczyli
w szczególnoœci bracia ze zboru w Suchej, zw³aszcza brat Alfred Wig³asz,
który ca³e jedno przepisywanie wszystkich pieœni wykona³ samodzielnie,
a dalej Jan ̄ wak, Rudolf Stok³osa oraz inni bracia i siostry, którzy wykonali
pozosta³¹ czêœæ tej pracy. Wszystkie przygotowania do druku zakoñczono
w czerwcu 1958 i z gotowym „dzie³em”, sygnowanym jako „Œpiewnik
Pielgrzyma z nutami, wydanie czwarte, na nowo opracowane”, zawieraj¹cym
673 pieœni, delegacja zborów polskich wyjecha³a do Rady Koœcio³a
Braterskiego w Pradze.

Zdaj¹c sobie sprawê z nik³ych szans wydania œpiewnika ze wzglêdu na
ma³¹ liczebnoœæ odbiorców polskojêzycznych, cz³onkowie zespo³u
pozostawali w kontakcie ze Zjednoczonym Koœcio³em Ewangelicznym
(ZKE) w Polsce, do którego wesz³y zbory „Zwi¹zku” z terenu Polski.
Pojawi³a siê szansa, ¿e œpiewnik ten zostanie wprowadzony w ca³ym ZKE,
sk³adaj¹cym siê z 5 ró¿nych ugrupowañ ewangelicznych. W³adze ZKE
zaczê³y wiêc czyniæ starania o zezwolenie na import „Œpiewnika Pielgrzyma”
z Czechos³owacji, co sta³o siê mo¿liwe dziêki politycznej „odwil¿y”, jaka
nast¹pi³a w Polsce po paŸdzierniku roku 1956. Z kolei brat Józef Kajfosz
przeprowadzi³ akcjê informacyjn¹ o œpiewniku w œrodowiskach polonijnych
na Zachodzie, wysy³aj¹c próbki sk³adu œpiewnika do Niemiec, Belgii,
Francji, USA, Kanady itd. Bardzo interesowa³o siê tym przedsiêbiorstwo
handlu zagranicznego dobrami kultury „Artia”, które liczy³o na mo¿liwoœæ
eksportu œpiewnika na Zachód. By³ to niezmiernie istotny czynnik, który
zawa¿y³ przy uzyskaniu zezwolenia na wydanie œpiewnika. Oficjalnie
wydawc¹ mia³o byæ Centralne Wydawnictwo Koœcielne w Pradze (UCN),
które wyst¹pi³o do Ministerstwa Kultury o zezwolenie i przedstawi³o
œpiewnik do cenzury. Wczeœniej ju¿ zawodowy grafik, pan Mašek z Klánovic
wykona³ opracowanie graficzne i sk³ad ca³ego œpiewnika, nut i tekstu, na
du¿ych arkuszach formatu A3, z którego potem mia³y byæ robione w
pomniejszeniu klisze offsetowe, natomiast brat Józef Kajfosz z ¿on¹ Emili¹,
którzy mieszkali wtedy w Pradze, przeprowadzali korekty gotowych sk³adów,
przy czym brat Józef by³ te¿ z ramienia zespo³u odpowiedzialny za kontakty
z panem Maškiem, Wydawnictwem, „Arti¹”, Rad¹ KB i w³adzami. Nuty
w wykonaniu pana Maška by³y bardzo dobrej jakoœci, w uk³adzie na ten
czas bardzo nowoczesnym, co wzbudzi³o podziw i pewne uczucie zazdroœci
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u cz³onków Rady Koœcio³a Braterskiego, którego ówczesny kancjona³ by³
pod tym wzglêdem znacznie ubo¿szy. W wydanym kilka lat póŸniej nowym
kancjonale KB zastosowano nuty w oparciu o ten sam system, korzystaj¹c
z us³ug tego samego grafika, pana Maška.

Niestety cenzura okaza³a siê bezlitosna i zakwestionowa³a mnóstwo
fragmentów w wielu pieœniach, a liczne pieœni kaza³a usun¹æ ca³kowicie.
Szczególnie surowo potraktowano dzia³ œpiewnika, zatytu³owany „Bój wiary
i zwyciêstwo”, rozumiej¹c zawarte tam treœci w kategoriach walki przeciwko
ateizmowi. Nast¹pi³ kilkumiesiêczny okres pertraktacji i wymiany listów,
w których wyjaœniano duchowy sens zakwestionowanych treœci i wskazywano
na to, ¿e z uwagi na gotowy sk³ad z numeracj¹ pieœni robienie zmian i usuwanie
pieœni bêdzie bardzo czasoch³onne i kosztowne. W tym samym czasie
przedsiêbiorstwo „Artia” przynagla³o do poœpiechu, gdy¿ mia³o ju¿ z Polski
zamówienie na 4000 egz. œpiewnika i kilka drobnych zamówieñ z Zachodu.
W tej sytuacji zanoszono te¿ usilne modlitwy o Bo¿¹ interwencjê, gdy¿ po
ludzku wyjœcia nie by³o widaæ. I rzeczywiœcie Pan zainterweniowa³, gdy¿
przedstawicielom UCN uda³o siê w koñcu prze³amaæ opór cenzorów. Po prostu
„machnêli rêk¹” i Ministerstwo Kultury wyda³o zezwolenie. Do przygotowanej
przez zespó³ wersji œpiewnika nie wniesiono ostatecznie ani jednej poprawki,
nie usuniêto z niego ani jednej pieœni. Œpiewnik oddano do druku w Czeskim
Cieszynie, tu jednak pojawi³a siê nowa przeszkoda: Miejscowa komórka partii
komunistycznej, zrzeszaj¹ca pracowników drukarni, zaprotestowa³a
przeciwko drukowi œpiewnika i jej cz³onkowie odmówili wykonywania prac
drukarskich nad œpiewnikiem. Zaczê³y kr¹¿yæ nowe pisma i telefony miêdzy
UCN, drukarni¹, „Arti¹” i zespo³em. Zakoñczy³o siê tym, ¿e dyrektor drukarni
otrzyma³ s³u¿bowy nakaz z centrali koncernu w Brnie, do którego nale¿a³a
drukarnia, zmuszaj¹cy go do wykonania zamówienia. Druk wznowiono, ale
fanatyczni ateiœci osi¹gnêli przynajmniej tyle, ¿e czêœæ nak³adu œpiewników,
przeznaczon¹ dla odbiorców wewnêtrznych, czyli polskich zborów KB,
wykonano na grubym, szarym, twardym papierze i oprawiono niedbale. Jednak
czêœæ na eksport wykonano bardziej starannie, tote¿ by³a potem mo¿liwoœæ
sprowadzania ³adnych œpiewników z Polski.

Pod koniec roku 1959 nast¹pi³ wiêc wreszcie d³ugo oczekiwany,
wymodlony, uroczysty moment odbioru œpiewników z drukarni i ich
rozprowadzenia w zborach, co utrwalono na zdjêciach. Momentu tego nie
doczeka³ g³ówny inicjator tej pracy i niekwestionowany lider zespo³u Jan
Glajcar, który wniós³ niew¹tpliwie najwiêkszy wk³ad w powstanie œpiewnika,
poniewa¿ krótko przedtem odszed³ do Pana. Œpiewnik szybko rozpowszechni³
siê w zborach polskojêzycznych KB, a tak¿e w Polsce i w innych krajach,
gdzie by³y polskie zbory. W chwili wejœcia do u¿ytku jego poziom i jakoœæ
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by³y unikalne. Nie by³o równego mu œpiewnika w œrodowiskach
ewangelicznych ani w Czechach, ani na S³owacji, ani w Polsce. W Polsce na
d³ugie lata zaj¹³ on pozycjê wiod¹c¹ w tej kategorii, wyraŸnie przyczyniaj¹c
siê do wzrostu poziomu muzyki religijnej w œrodowisku ewangelicznym.
Z biegiem czasu wiele pieœni ze „Œpiewnika Pielgrzyma” wesz³o te¿ do innych
œpiewników ró¿nych polskich ugrupowañ ewangelicznych. Dziêki nutom
w uk³adzie czterog³osowym ze œpiewnika obficie mog³y te¿ korzystaæ
kwartety, zespo³y i chóry. „Œpiewnik Pielgrzyma” przez kilka dziesiêcioleci
by³ oficjalnym œpiewnikiem koœcielnym w ca³ym Zjednoczonym Koœciele
Ewangelicznym, a po jego reorganizacji s³u¿y nadal poszczególnym, teraz
ju¿ samodzielnym ugrupowaniom.

O znaczeniu „Œpiewnika Pielgrzyma” w Polsce œwiadczy jego dalszy, ju¿
samodzielny rozwój na terenie Polski. W zborach, które go wprowadzi³y,
zaczêto odczuwaæ brak pieœni, znanych i lubianych na terenie Polski, których
w tym œpiewniku nie by³o. ZKE powo³a³ wiêc kolegium redakcyjne w sk³adzie:
Józef Prower, Boles³aw Winnik i Bronis³aw Stawiñski, które zebra³o brakuj¹ce
pieœni. Rezultatem kilkuletnich prac tego kolegium by³a „Czêœæ II” œpiewnika,
zawieraj¹ca 187 pieœni z numeracj¹ od 674 do 860. W roku 1961 ukaza³ siê
w Warszawie „Œpiewnik Pielgrzyma, wydanie pi¹te, uzupe³nione” bez nut,
zawieraj¹cy obie czêœci czyli 860 pieœni. Ten œpiewnik „tekstowy” i jego
póŸniejsze niezmienione dodruki trafia³y te¿ licznie do zborów polskich KB,
gdzie korzystali z nich ci, którym nuty by³y niepotrzebne. W roku 1965
natomiast ukaza³ siê w Warszawie wydany staraniem ZKE œpiewnik „Pieœni
Koœcielne” z nutami, do którego wesz³y: 1) Opracowana w Polsce druga czêœæ
„Œpiewnika Pielgrzyma” z pieœniami od 674 do 860; 2) „Addenda”, zawieraj¹ca
15 pieœni numerowanych liczbami rzymskimi oraz 3) „Pieœni koœcielne
Stokrotki” zawieraj¹ce 160 pieœni dla dzieci w uk³adzie trzyg³osowym,
opracowanym przez Karola H³awiczkê. Nuty w ca³ym tym œpiewniku
wykonano w uk³adzie graficznym, wzorowanym na „cieszyñskim” „Œpiewniku
Pielgrzyma — wydaniu czwartym” z roku 1959. Poniewa¿ to importowane
wydanie nutowe szybko siê wyczerpa³o, a potrzeby wzrasta³y, ukaza³o siê
pod koniec lat 60-tych wydanie nutowe, sygnowane jako pi¹te, obejmuj¹ce
niezmienione obie czêœci oraz Addendê i Stokrotki — razem wiêc 1035 pieœni.
W takiej postaci: œpiewnika tekstowego z 860 pieœniami i œpiewnika nutowego
z 1035 pieœniami „Œpiewnik Pielgrzyma” by³ na terenie Polski kilka razy
dodrukowywany bez zmian treœci, zawsze kiedy wymaga³a tego potrzeba.

Jaki jest stan aktualny? Wiele zborów odesz³o lub odchodzi od „Œpiewnika
Pielgrzyma”, ale nie jest to trend powszechny. Niektóre œrodowiska, zw³aszcza
Wolnych Chrzeœcijan i Ewangelicznych Chrzeœcijan, a tak¿e czêœæ zborów
zielonoœwi¹tkowych w dalszym ci¹gu intensywnie z niego korzysta. Co wiêcej,
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mo¿na nawet zauwa¿yæ pewien nawrót do jego treœci, pewne zapotrzebowanie
na muzykê tego dawniejszego, spokojnego stylu. Ostatnio coraz liczniej
pojawiaj¹ siê kasety i p³yty kompaktowe, na których znaczna czêœæ pieœni
pochodzi ze „Œpiewnika Pielgrzyma”. Mimo ¿e minê³o ponad 40 lat od jego
wydania, jest to œpiewnik nadal ¿ywy i bardzo ceniony. Za mankament
uwa¿ane s¹ zbyt wysokie tonacje, które czêsto przy œpiewie zbiorowym trzeba
obni¿aæ. Aczkolwiek rdzennych Polaków trochê razi w nim œl¹skie
s³ownictwo, nie jest to widocznie wada zbyt istotna, skoro nie doprowadzi³a
do przeróbek. Próba taka zosta³a podjêta w latach 80-tych w krêgach Koœcio³a
Chrystusowego, gdzie wypuszczono nowe wydanie tekstowe, znacznie
zmienione, z poprawionymi tekstami, usuniêtymi niektórymi pieœniami
i z dodanymi nowymi, ale œpiewnik ten generalnie nie przyj¹³ siê. Ogromna
wiêkszoœæ zborów wybra³a pozostanie przy dotychczasowym. Co najmniej
raz „Œpiewnik Pielgrzyma” z nutami zosta³ powielony w Anglii, a ostatni
dodruk, w którym do nut dodano akordy gitarowe, mia³ miejsce tu¿ przed
koñcem 20 wieku. Pieœni ze „Œpiewnika Pielgrzyma” rozbrzmiewaj¹ tak¿e
i w internecie, a pewna firma komputerowa, której szefem jest cz³owiek
wierz¹cy, oferuje na sprzeda¿ ca³y „Œpiewnik Pielgrzyma” — 1035 pieœni w
postaci plików w standardzie MIDI do odtwarzania i przetwarzania na
komputerach.

Niew¹tpliwie up³yw czasu i towarzysz¹ce mu zmiany sprawiaj¹, ¿e rzeczy
starzej¹ siê i wymagaj¹ zastêpowania nowymi. Przyda³by siê œpiewnik równie
solidnie opracowany, jak tamten, wolny od wad tamtego, zawieraj¹cy
najcenniejsze pieœni, jakie powsta³y w ostatnim czterdziestoleciu wraz
z najcenniejszymi z tamtego, dostosowany do dzisiejszych czasów
i dzisiejszych potrzeb. Tymczasem jednak, póki co, s³u¿y on nadal, ju¿ pi¹te
dziesiêciolecie, bêd¹c pokrzepieniem i pobudk¹ pielgrzymom na drodze do
górnej Ojczyzny.

Józef Kajfosz
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                                              Spis treœci

Przedmowa s. 3
1. Adams Sarah F. (1805-1848) s. 4
2. Adlof Alojz (1861-1927) s. 5
3. Allendorf Johann Ludwig (1693-1773) s. 7
4. Ambro¿y - Ambrosius (340-397) s. 7
5. Black  James M. (1865-1938)         s. 9
6. Bliss   Filip (1838-1876) s. 10
7. Boberg Carl (1859-1940) s. 13
8. Bogatzky  Karol H.  von (1690-1774) s. 15
9. Bonar   Horatius  (1808-1889) s. 16

10. Brasch   Margarete von (180?-1932) s. 17
11. Clausnitzer   Tobias (1618-1684) s. 18
12. Cowper  William (1731-1800) s. 18
13. Crosby   Frances J. (1823-1915) s. 19
14. Cushing   William Orcutt (1823-1902) s. 22
15. Duffield   Georg jun. (1818-1888) s. 22
16. Elliot   Charlotte (1789-1871) s. 24
17. Falk   Johanes Daniel (1768-1826) s. 25
18. Feddersen  Johann Daniel (1836-1902) s. 26
19. Franck   Johann W. (1618-1677) s. 27
20. Franz   Agnes (1794-1843) s. 28
21. Freylinghausen   J. A. (1670-1739) s. 29
22. Gabriel   Charles H. (1856-1932) s. 29
23. Gebhardt   Ernest H. (1832-1899) s. 30
24. Gellert   Christian F. (1715-1769) s. 31
25. Gerhardt   Paul (1607-1676) s. 32
26. Glajcar   Jan (1895-1971) s. 33
27. Gregor   Christian (1723-1801) s. 34
28. Hahn   Johann Michael (1758-1819) s. 34
29. Hankey   Arabella  C. (1834-1911) s. 35
30. Hardenberg  G. F.  von (1772-1801) s. 36
31. Hausmann   Julia (1826-1901) s. 37
32. Havergal   France R. (1836-1879) s. 38
33. Hawks   Annie S. (1835-1918) s. 39
34. Hayn   Henriette L. von  (1724-1784) s. 41
35. Heer   Johannes de (1866-1961) s. 42



36. Hermann  Johann (1585-1647) s. 43
37. Herrnschmidt   J. D. (1675-1723) s. 44
38. Herrossee, Karl F. W. (1754-1821) s. 45
39. Hewitt   Eliza Edmund (1851-1920) s. 45
40. Hey   Wilhelm (1789-1854) s. 46
41. Hiller   Friedrich Konrad (1651-1726) s. 46
42. H³awiczka   Karol (1894-1976) s. 47
43. Homburg   Ernest  C. (1605-1681) s. 48
44. Jones   Lewis   E. (1865-1936) s. 49
45. Jörgens   Friedrich   L.    (1792-1843) s. 50
46. Knak   Gustaw F.  L. (1806-1878) s. 50
47. Knapp   Albert (1798-1864) s. 52
48. Kochanowski   Jan (1530-1584) s. 54
49. Kolman   Karol (1892-1962) s. 55
50. Krummacher   K.   F. A. (1824-1884) s. 58
51. Lattimore   W.  O. (1843-1899) s. 58
52. Marsch   Daniel (1816-1909) s. 59
53. Mentzer   Johann (1658-1734) s. 59
54. Meyer    Johanna (1851-1921) s. 60
55. Mohr    Joseph (1792-1848) s. 61
56. Morris   Lelia (1862-1929) s. 62
57. Neander   Joachim (1650-1680) s. 63
58. Neumark   Georg (1621-1681) s. 64
59. Neumeister   Erdmann (1671-1756) s. 64
60. Neuss  Heinrich  Georg (1654-1716) s. 65
61. Nicolai  Filip (1556-1608) s. 66
62. Oatman  Johnson (1856-1922) s. 67
63. Paul  Jonathan (1853-1931) s. 68
64. Petrus  Lewi (1884-1974) s. 70
65. Pollard  Adelaide (1862-1934) s. 71
66. Poseck  Julius Anton von (1816-1896) s. 71
67. Preiswerk   Samuel (1799-1871) s. 72
68. Prochanow   J.  S. (1869-1935) s. 73
69. Rappard - Gobat   Dora (1842-1923) s. 76
70. Reader   Johann  F. (1815-1872) s. 77
71. Redern   Hedwig   von (1866-1935) s. 78
72. Richter   Ch.  F. (1671-1711) s. 79
73. Rinckart   Martin (1586-1649) s. 80

127



74. Rische   A.  D. (1819-1906) s. 81
75. Roth   Eltan Menno (1891-1951) s. 82
76. Roy   Krystyna (1860-1936) s. 82
77. Roy   Maria (1858-1924) s. 87
78. Saillens   Ruben (1855-1941) s. 87
79. Schirmer   Michael (1606-1673) s.  88
80. Schmolek   Benjamin    (1672-1737) s. 89
81. Schröder   Johann Heinrich (1667-1699) s. 90
82. Schück   Johann Peter     (1811-1892) s. 90
83. Schwedler   Johann Ch. (1672-1730) s. 91
84. Scriven   Joseph (1820-1886) s. 92
85. Sikora   Pawe³ (1883-1972) s. 93
86. Sinold   Filip  Baltasar (1657-1742) s. 94
87. Spafford   Horiato  G. (1828-1888) s. 94
88. Spitta   Karl J. Filip (1801-1859) s. 95
89. Stelle   Anne (1716-1778) s. 96
90. Stegmann Josua (1588-1632) s. 96
91. Stone Samuel John (1839-1900) s. 98
92. Tersteegen   Gerhard (1697-1769) s. 98
93. Toplady   Augustus M.    (1740-1778) s. 101
94. Trzanowski  Jerzy (1592-1637) s. 102
95. Venter  Judson W. van de (1855-1939) s. 103
96. Voget  Carl Oktavianus (1873-1936) s. 104
97. Warner  Anna Bartlett (1820-1905) s. 104
98. Watts   Isaac (1674-1748) s. 105
99. Weissel  Georg                 (1590-1635) s. 106
100. Welander  Dawid (1896-1967) s. 107
101. Wernigerode  E. zu S. (1835-1903) s. 108
102. Wesley   Charles (1707-1788) s. 108
103. Whittle  Daniel Webster (1840-1901) s. 110
104. Windolf   Hermann (1846-1922) s. 111
105. Wolf   Jakub  Gabriel (1684-1754) s. 112
106. Woltersdorf   Ernest  G. (1725-1761) s. 112
107. Zeller  Christian  H. (1779-1860) s. 113
108. Zinzendorf  M. L. (1700-1760) s. 114
109. Nazwisko   nieznane s. 115
110. Autor nieznany s. 117
110. Œpiewnik Pielgrzyma s. 119
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