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SŁOWO WSTĘPNE
Początek kwietnia roztacza przed nami burzowe chmury.

Nikt  pewnie  nie  wie  jak  wszystko  się  potoczy.  Słyszymy
jedynie  słowa  przypuszczenia,  dobre  i  złe  warianty  i
doświadczamy  ciągłych  ograniczeń.  W  chaosie  informacji,
obawie o bliskie osoby, strachu o przyszłość towarzyszą nam
trudne słowa Pawła: Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone
nieskażone.

Apostoł  używając słowa  skażone odnosi  je  do nas jako
ludzi niedoskonałych, którzy muszą obumrzeć, aby powstać do
doskonałości. Tak jak mówił Jezus: ...jeśli ziarnko pszeniczne,
które  wpadło  do  ziemi,  nie  obumrze,  pojedynczym  ziarnem
zostaje;  lecz  jeśli  obumrze,  obfity  owoc  wydaje.  Chrystus
wzywał do wyrzeczenia się siebie i podążenia za nim, by stać
się całkowicie innym od ludzi tego świata, którzy nie posiadają
nadziei i rzeczywiście żyją w strachu.

Chrześcijanin  otrzymuje  w  Chrystusie  wolność,  która
pozwala,  pomimo  ciągłych  ograniczeń,  czuć  się  swobodnie,
radośnie  i  żyć  bez  obaw  o  jutrzejszy  dzień.  To  jak  za
Chrystusem  podążyć  na  Golgotę,  spojrzeć  śmierci  w  oczy
i powiedzieć: Nie mi jest pisana śmierć! Ja zostanę wzbudzony
do nieskażonego.

Teraz warto również zastanowić się, w jaki sposób można
poradzić sobie z codziennym stresem. Temu może pomóc nam
słuchanie  muzyki,  ćwiczenia  ruchowe  czy  zdrowa  dieta.
Cokolwiek  będziemy  robić  dla  ciała  jest  to  wyraz  naszej
odpowiedzialności,  do  której  jesteśmy  powołani…  miłuj
bliźniego swego jak siebie samego.

ks. Karol Niedoba
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UWAŻAJCIE, ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE NIE ZJEDLI -
O WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Słowa przytoczone w tytule pochodzą z… listu Pawła Apostoła
do Galacjan (Ga 5,15), gdzie Apostoł snuje swoje przemyślenia
wokół wolności,  którą obdarował ludzi  Bóg w osobie Jezusa
Chrystusa. Gdyby na wolność spróbować spojrzeć w szerszym
kontekście historii kultury i cywilizacji w której przyszło nam
żyć,  widać  czytelnie,  że  powstanie  i  rozwój  chrześcijaństwa
przyniosło przesłanie o wolności. I że choćby refleksja autorów
Nowego  Testamentu,  szczególnie  Pawła  Apostoła,  zwracała
uwagę na wolność nie tylko w aspekcie wyzwolenia z niewoli
okupanta, tyrana, prześladowcy, ale i na przestrzeń wewnętrznej
wolności człowieka. Co więcej, na związek wolności z miłością
i tym, co dzisiaj nazywamy odpowiedzialnością.
W  powszechnym  odczuciu  wolność  stanowi  najważniejszy
warunek bycia człowiekiem i szczególnie, gdy bywa zagrożona
lub jej  brak,  pojawia  się  pytanie  o  jej  istotę  i  sens.  Historia
ludzkości  pokazuje,  że  ludzie  potrafią  na  jej  szali  położyć
wartość  największą  jaką  jest  życie.  I  że  można  doświadczać
bólu,  cierpienia,  bezdomności,  nędzy,  a  jednak mieć w sobie
wewnętrzną  wolność.  Można  też  opływać  w  dostatki  i  tzw.
wolności  obywatelskie,  a  być  wewnętrznie  zniewolonym.
Historia  pierwszych  wieków  chrześcijaństwa  jest  bardzo
czytelnym znakiem tych ludzkich zmagań o wolność.
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Kiedy myślimy o wolności w kategoriach wspólnoty,  narodu,
ojczyzny,  pojawia  się  najpierw  słowo-rzeczywistość  zwana
NIEPODLEGŁOŚCIĄ. Pierwszy i podstawowy warunek bycia
wolnymi, to bycie niepodległym czyli bycie podmiotem a nie
przedmiotem  w  czyiś  rękach.  Niepodległość  to  zdolność
samostanowienia, posiadanie nikomu nie podległych warunków
istnienia,  myślenia  i  działania.  Taki  stan  nie  oznacza  jednak
wolności  w  pełni.  Trafnie  określił  to  jeden  z  pisarzy
starochrześcijańskich:  „Nie  wystarczy  wyjść  z  Egiptu,  trzeba
jeszcze wejść do Ziemi Obiecanej”, a współczesny nam czeski
teolog – ks. Tomasz Halik dopowie: „Wyzwoleni lecz jeszcze
nie  wolni”.  Nie  wystarczy  być  „wolnym  od”,trzeba  być
„wolnym do”.  Dwa oblicza wolności  niczym awers i  rewers.
I w takiej  perspektywie  widać  geniusz  chrześcijańskiej
wolności, który opiera się na świadectwach dwóch wybitnych
postaci -Pawła Apostoła i… ks. dra Marcina Lutra. Wskazywali
oni na fakt, iż najgłębszym przesłaniem Ewangelii jest wolność,
która  nie  jest  swawolą,  anarchią,  ale  budowaniem  pewnych
wartości.   Nie  istnieje  też  prawdziwa  wolność  bez
odpowiedzialności.  Lutrowe  pytanie  o  wolność  zostało
postawione inaczej niż w filozofii. Nie chodziło bowiem o to
„od czego człowiek może być wolnym”, ale o to „KTO CZYNI
CZŁOWIEKA WOLNYM”. Warto zwrócić uwagę i na to, że
chrześcijańskie pojmowanie wolności zakłada jedność ludzkiej
egzystencji, nie dzieli człowieka na duszę i ciało czyli „wolność
duszy”  i  „wolność  ciała”  lub  wolność  woli.  Cały  człowiek
wierzy,  cały  człowiek  jest  usprawiedliwiony,  cały  człowiek
wreszcie kocha. 
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Dla ks. Marcina Lutra chrześcijańska wolność
stanowiła  sam  rdzeń  chrześcijaństwa.  Stąd
wcześnie ( lata 1519 – 1520) zrodziły się pisma
programowe  o  wolności:  O  wolności
chrześcijanina, O niewoli babilońskiej Kościoła
oraz  Do  szlachty  chrześcijańskiej  narodu
niemieckiego.  Problematyka  chrześcijańskiej
wolności  stała  się  jednym  z  pierwszych
wielkich  tematów  teologicznych  XVI  wieku
niemal w całej ówczesnej Europie. Wolność dla
Reformatora  była  przede  wszystkim  wyzwoleniem  od
obciążenia grzechem i od ciężaru samego siebie: „Mówimy o
wolności przed Bogiem; z Bogiem, który ogłasza nas wolnymi
od grzechu, o wolności, która przezwycięża”. 
Najsłynniejszą  i  najczęściej  chyba  cytowaną  tezę  dra  Lutra
o wolności stanowią słowa: „Chrześcijanin jest wolnym panem
względem  wszystkiego  (wszystkich  spraw)  i  nikomu
niepodległym.  Chrześcijanin  jest  najbardziej  uległym  sługą
wszystkich  (spraw)  i  każdemu  podległym”.  Luter  uważał,
że chrześcijanin  jest  całkowicie  wolny  od  wszelkich
zewnętrznych przykazań,  obyczajów, pobożności,  kościelnych
przepisów  czy  ludzkich  roszczeń...  Taka  postawa  wyrasta
z tego, że człowiek jest Bożym dzieckiem, które ma wolność do
aktywnego działania na rzecz drugiego człowieka. Stąd słowa
a uległości, podległości innym, służebnością wobec wszystkich,
które  to  postawy  nie  mają  głębszego  sensu  i  podstawy  bez
miłości. Paweł Apostoł w liście do Galacjan napisał, że „wiara
działa przez miłość” (Ga 5,6). Chrześcijanin to człowiek wolny,
aktywny,  podejmujący  problemy  i  wyzwania  otaczającego
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świata w myśl Lutrowej formuły: „wiara jest czynna w miłości”
(fides  per  charitatem  efficax).  Luter  w  pewnym  miejscu
zauważył,  że  wolność  jest  pewnego  rodzaju  solidarnością
z drugim  człowiekiem  (a  wydaje  się  nam  często,  że  słowo
'solidarność' to dopiero XX wiek..!), nawiązując nieustannie do
Pawła  Apostoła  „Jedni  drugich  brzemiona  noście,  a  tak
wypełniajcie prawo Chrystusa”(Ga 6,2).  Na marginesie warto
zauważyć,  że  powyższe  słowa  Apostoła  Pawła  stały  się
pierwotną  zasadą  „Etyki  Solidarności”  księdza  Józefa
Tischnera, zaś Dietrich Bonhoeffer w swoich listach z więzienia
pisał: „Być chrześcijaninem to być człowiekiem solidarnie”.
Bycie człowiekiem wolnym, szczególnie po latach doświadczeń
totalitarnego  zniewolenia  nie  jest  w  tym  kontekście  czymś
łatwym,  stąd  stwierdzenie  o  „nieszczęsnym darze  wolności”.
Począwszy  od  sytuacji  nagłego  znalezienia  się  na  życiowym
straganie,  gdzie  do  wyboru  pojawiło  się  mnóstwo  dóbr
i niełatwo  podjąć  właściwy  wybór.  Dochodzi  do  tego
świadomość, że każdy wybór jednej drogi kładzie się cieniem
na inną nie wybraną..Jeśli  jednak nie  zapomnimy o kategorii
miłości, ów dar może być twórczym i pięknym, a człowiecze
drogi  –  drogami wolności.  Chrześcijańska  wolność,  aktywna,
czynna w miłości nie jest jednak abstrakcyjnym pojęciem, nie
mającym odzwierciedlania w rzeczywistości. Już Paweł Apostoł
wskazał  na  konkretne  ludzkie  postawy,  jako  dobre  lub  złe
owoce wolności.  Złe owoce, które mają swoje źródło „w ciele”
to:  „cudzołóstwo,  nierząd,  nieczystość,  rozpusta,
bałwochwalstwo,  czary,  nienawiść,  niezgoda,  zawiść,  gniew,
spory,  kłótnie,  zazdrość,  zabójstwa,  pijaństwo”  (Ga  5,19-21).
Owoce dobre, mające swe źródło 'w duchu” to: „Miłość, radość,
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pokój,  cierpliwość,  życzliwość,  dobroć,  wiara,  łagodność,
powściągliwość”  (Ga  5  22-23).   Bardzo  konkretny  „katalog”
wartości i antywartości. By rodzić dobre owoce  nie wystarczy
być niepodległym, niezależnym. By rodzić dobre owoce trzeba
być  aktywnym  w  miłości,  która  „cierpliwa  i  łaskawa  jest”.
Wolny  chrześcijanin  dobrze  wie,  że  to  nie  tylko  pozytywne
emocje,  wyuczone  zachowania  i  gesty,  najpiękniejsza  nawet
życiowa oprawa, ale uznanie tych wartości za swoje może dać
dobre  owoce.  Jest  jeszcze  jeden  istotny  wymiar  –  dobrych
owoców nikt  i nic nie może człowiekowi odebrać, czy zakazać.
Nawet  najwięksi  tyrani  i  prześladowcy  nie  mają  mocy,  by
wolnemu człowiekowi odebrać miłość, cierpliwość, życzliwość,
dobroć,  wiarę,  łagodność  czy powściągliwość.  Mogą odebrać
nawet życie, ale jego dobre owoce nie są w ich zasięgu. Ktoś
powiedział,  że  w  doświadczeniach  tyranii  jest  jeszcze  jedna
wartość, która jest absolutną siłą człowieka i jego zwycięstwem.
To wierność. Sobie, Drugiemu, Bogu, jakkolwiek się do Niego
zwracamy. 
I w tym kontekście pytania o wolność tu i teraz Anno Domini
2020,  w  Roku  Wolności  przeżywanym  w  naszym  Kościele,
warto  pamiętać,  że  Apostoł  Paweł  swoje  słowa  kierował  do
ówczesnych zborów. Skierowane są i one do nas... Czy są w nas
dobre owoce wolności: pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność,
życzliwość?  Czy  może  widzimy,  czujemy  w  sobie  i  wokół
siebie: nienawiść, niezgodę, zawiść, gniew, kłótnie, zazdrość...? 
Zobaczmy uczciwie jakie są nasze owoce, a zobaczymy - jaka
i czy jest - nasza chrześcijańska wolność. I jeszcze ważne, choć
na końcu - w imię wolności niekiedy trzeba być człowiekiem
odmowy. Odmowy i nieuczestniczenia w rodzeniu zła, intryg,
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niedopowiedzeń. Wzorem ks. dra Marcina Lutra, bacząc, byśmy
wzajemnie się nie zjedli...

Paweł Łukasz Nowakowski

JAN STOBEUSZ – GRUDZIĄDZKI KOMPOZYTOR

DOBY BAROKU

Jan Stobeusz to spolszczone imię i
nazwisko Johanna Stobbe (znanego
także  jako  Stobäus,  Stobeus,
Stoboeus, Stobaeus, a nawet Stoba),
wybitnego  kompozytora  epoki
baroku,  wywodzącego  się  z
Grudziądza.  Choć za życia  cieszył
się  zasłużoną  sławą  i  uznaniem,
potomni pozwolili  mu skryć się w
mrokach  dziejów.  Jego  bogaty
dorobek  artystyczny  i  ciekawa
biografia  zasługują  przeto  na

przypomnienie.
Artysta urodził się 6 lipca 1580 roku w Grudziądzu i choć losy
jego związane były później z Królewcem i dworem pruskiego
elektora,  zawsze  podkreślał  swe  pochodzenie.  Przyszedł  na
świat  w  rodzinie  mieszczańskiej  –  jego  ojciec,  Jacob,  był
ławnikiem i zapewne zajmował się również muzykowaniem, o
matce  zaś  wiemy  tylko,  że  zwała  się  Agnieszka  de  domo
Kownacka  (Koffnatz).  Pierwsze  nauki  Stobeusz  pobrał  w
mieście swych narodzin i tu też zaczął przyswajać tajniki gry na
flecie,  harfie,  lutni  i  organach.  Jako  zaledwie  piętnastoletni
chłopiec  został  wysłany  przez  rodziców  do  Królewca,  gdzie
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kontynuował edukację w łacińskojęzycznej szkole katedralnej,
pozostając  pod  opieką  jej  rektora,  Valentina  Rascha
(Raschiusa). W dniu 8 grudnia 1595 roku wpisano małoletniego
Stobeusza,  wraz  z  trzema  innymi  młodzianami,  do metryki
królewieckiego uniwersytetu,  jednak ze względu na wiek nie
złożyli  oni  przysięgi  i  nie  zyskali  statusu  pełnoprawnych
studentów;  odebrano  od  nich  jedynie  przyrzeczenie
posłuszeństwa  władzom  uczelni  i  poszanowania  jej  praw  –
chłopcy stali się przez to uczestnikami kursu przygotowującego
do podjęcia nauki w tzw. pedagogium.  Dokonanie tego zapisu
w  albumie  uniwersyteckim  kosztowało  rodzinę  przyszłego
kompozytora jedną grzywnę, czyli 20 groszy – kwota ta była
o połowę większa niż opłata wniesiona przez jego towarzyszy,
co jest dowodem zamożności rodu. Cztery lata później młodego
Stobeusza spotkał wielki zaszczyt - stał się uczniem Johannesa
Eccarda,  wicekapelmistrza  księcia  pruskiego  Albrechta
Fryderyka Hohenzollerna.  Muzyk ten kształcił  swego pilnego
ucznia, a późniejszego przyjaciela, aż do 1608 roku. Być może
przed tym etapem muzycznej edukacji, niezwykle ważnym dla
późniejszego rozwoju artysty i jego drogi życiowej, młodzieniec
odbył w 1598 roku krótki staż w Amsterdamie u znakomitego
organisty i kompozytora Pietersona Sweelincka – świadczyć ma
o tym pośmiertne wydanie przez Stobeusza jednej z kompozycji
Holendra  i przesłanie  przez  niderlandzkiego  mistrza  utworu
weselnego, skomponowanego z okazji  trzeciego ożenku Jana.
Należy  jednak  pamiętać,  że  tego  typu  praktyki  należały
wówczas do dobrego tonu, a wymiana korespondencji między
artystami nie była rzadkością. 
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W 1601  roku  młody  Stobeusz  rozpoczął  studia  na  wydziale
filozoficznym  królewieckiego  uniwersytetu;  w  tym  samym
czasie podjął się udzielania prywatnych lekcji synowi bogatego
kupca i miłośnika sztuki Bernharda Thegena (Thegiusa) i zaczął
śpiewać w książęcej kapeli (operował basem). Ciekawostką jest
fakt, że w Królewcu wybitny grudziądzanin mógł spotykać się
z dwoma krewnymi ze strony matki, którzy również studiowali
na Albertynie, o czym świadczą wpisy w metryce uczelni. 
Początek nowego stulecia był dla Stobeusza bardzo łaskawy –
w  połowie  1602  roku  objął  posadę  kantora  katedralnego
w Królewcu, drugie – po godności kapelmistrza dworskiego –
stanowisko,  będące  obiektem pragnień  muzyka.  Smaku  temu
wydarzeniu dodaje fakt, iż poprzednik grudziądzanina, Johann
Vogel, był wujem poety Simona Dacha, który niedługo potem
został uczniem i jednym z najbliższych przyjaciół kompozytora.
W  tym  czasie  kapelą  dworską  kierował  Johannes  Eccard,
mentor  Stobeusza,  dzięki  któremu
Królewiec  stał  się  miastem  znanym
muzykom w całej Europie. W 1608 roku
artysta  ten  przeniósł  się  do  Berlina,
gdzie Jan Zygmunt,  nowy władca Prus
Książęcych,  powierzył  mu  stanowisko
nadwornego  kapelmistrza.  Życzeniem
Eccarda  było  pozostawienie  swego
dororobku  zawodowego  w  rękach
najzdolniejszego  ucznia,  jednak
Stobeusz  znalazł  rywala  w  osobie
starszego  i  bardziej  doświadczonego
kolegi  po  fachu,  Johannesa  Crockera,
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który  ostatecznie  objął  tę  intratną  posadę  i utrzymał  ją  przez
kolejnych osiemnaście lat. Dopiero po jego rezygnacji spełniło
się  marzenie  Stobeusza,  który  dostał  nominację
prawdopodobnie  pod  koniec  roku  1626  lub  na  początku
kolejnego, gdyż pierwszy raz został tytułowany kapelmistrzem
dworskim  w  piśmie  z 25 lutego1627  roku.  W  tym  czasie
wybitny muzyk otrzymał obywatelstwo Knipawy, bliźniaczego
miasta Królewca. Mimo to kompozytor nie starał się ukrywać
swego  pochodzenia,  stosując  przydomek  “Grudentinus
(Graudentinus)  Borussus”,  co  dowodzi  dużego  przywiązania
do rodzimego grodu.
Niestety, otrzymanie upragnionego stanowiska kapelmistrza na
dworze  Jerzego  Wilhelma  nie  oznaczało  dla  Stobeusza
stabilizacji  finansowej.  Uposażenie muzyków w owym czasie
nie  było  wysokie,  nawet  wówczas,  gdy  zajmowali  oni
eksponowane stanowiska. Ich zarobki w dużej mierze zależne
były  od  ilości  zamówień  na  utwory  okolicznościowe,
komponowane dla uczczenia zaślubin, narodzin potomków czy
pogrzebów  oraz  godnej  oprawy  uroczystości  miejskich
i państwowych. Głównym konkurentem grudziądzkiego artysty
był na tym polu Heinrich Albert, kantor katedralny.  Tworzył on
w  nowym,  barokowym  stylu  i  zdobywał  wielu  klientów.
Po pewnym  czasie  jednak  postanowił  skorzystać
z doświadczenia i wiedzy Stobeusza, który zaczął mu udzielać
lekcji, ten zaś stał się częstym bywalcem organizowanych przez
rywala spotkań twórczych. 
Walkę  o  honoraria  za  okolicznościowe kompozycje  tłumaczy
też  nieregularne  wypłacanie  pensji  kapelmistrzowi,
spowodowane  przez  brak  bezpośredniego  nadzoru  księcia
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elektora, bawiącego w Berlinie oraz  wprowadzone w 1624 roku
zarządzenie,  które  opłacenie  muzyków pozostawiało  w gestii
ich bezpośredniego zwierzchnika. Oznaczało to, że z własnego
wynagrodzenia Stobeusz musiał sam wypłacić pensje członkom
swej  kapeli.  Jego  roczne  pobory  wynosiły  w  1632  roku
800 grzywien, jednak otrzymał jedynie nieco ponad połowę tej
kwoty,  417  grzywien;  rok  później  pracodawca  był  mu  już
winien aż 600 grzywien. W 1636 roku podniesiono uposażenie
dworskiego kapelmistrza do 1000 grzywien, jednak wypłacono
mu  tylko  669  grzywien.  Po  śmierci  kompozytora  jego
spadkobiercy domagali się 1578 grzywien, których zmarły nie
otrzymał za swą pracę na dworze.
W życiu prywatnym wybitny grudziądzanin również nie zaznał
spokoju.  Trzy  razy  wstępował  w  związki  małżeńskie
i trzykrotnie stawał się wdowcem. Pierwszą wybranką muzyka
była wdowa Esther Moller, którą poślubił w 1604 roku; odeszła
dwa lata później.  Para ta miała dwoje dzieci,  także zmarłych
przedwcześnie. Syn Jacob zdążył jeszcze w 1619 roku wpisać
się do księgi uniwersyteckiej, zaś córka Regina wyszła za mąż
za niejakiego Morigera, a po jego zgonie ponownie oddała swą
rękę pastorowi z Balgi Johannesowi Bilau (Biloviusowi); ona
też nie przeżyła ojca. Stobeusz po odbyciu rocznej żałoby pojął
za żonę Elisabeth Hausmann, która zmarła dziewięć lat później.
Małżeństwo to obdarzone zostało trzema córkami (jedną z nich
była  Agnes,  zaślubiona  nauczycielowi  szkoły  katedralnej
Johannesowi Renne), a pochowanymi jeszcze w młodym wieku
oraz  synem  –  jedynym  potomkiem,  który  zdążył  pożegnać
rodzica.  Po kolejnym roku obowiązkowej żałoby kompozytor
związał  swe  losy  z  Reginą  Montfort  Moller,  wdowiałą
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właścicielką  sklepu  kuśnierskiego.  Ten  związek  okazał  się
najdłuższym – małżonkowie przeżyli razem aż dwadzieścia trzy
lata, jednak nie doczekali się potomstwa.
Stobeusz  uczestniczył  aktywnie  w  życiu  artystycznym
Królewca,  który  wówczas  przeżywał  okres  rozkwitu.  Był
członkiem założonego w 1636 roku stowarzyszenia muzyków
i poetów  “Musikalische  Kuirbishuitte”  oraz  koła  poetyckiego
“Konigsberger  Dichterkreis”,  którego  członkowie  zbierali  się
zazwyczaj  w  ogrodzie  Heinricha  Alberta,  tworząc  na  wzór
włoski  zgromadzenie  literatów,  wielbicieli  sztuki  i  uczonych.
Każdy  z  członków  tego  towarzystwa  posługiwał  się
pseudonimem,  co  było  zgodne  z  ówczesną  modą.
Grudziądzanin  występował  tu  prawdopodobnie  jako  Delphis
i tworzył muzykę do liryków przyjaciół. Wielu artystów z tego
kręgu dedykowało mu też pośmiertnie swoje dzieła.
Objęcie stanowiska kapelmistrza dworskiego było z pewnością
największym osiągnięciem zawodowym i sukcesem osobistym
Stobeusza.  Kierował  on  książęcą  kapelą  nieprzerwanie  przez
dwadzieścia  lat.  Zmarł  11  września  1646  roku  w  Królewcu.
O szacunku  współczesnych  i  sławie  grudziądzanina  świadczy
fakt,  iż  żegnało  go  wielu  wybitnych  artystów  i  uczonych,
z którymi  łączyły  go  więzy  przyjaźni.  Mowę  żałobną  wydał
prorektor  Albertyny,  profesor  Valentin  Thilo  jr.,  a  włączony
został do niej utwór funeralny Laudent Deum cithara, chori vox,
tuba  fides  cornu  organa,  Alleluja,  skomponowany  przez
Stobeusza  kilka  tygodni  przed  śmiercią  –  prawdopodobnie
w przeczuciu  bliskiego  rozstania  ze  światem.  Thilo
zadedykował  tę  kompozycję,  zapewne  zgodnie  z  życzeniem
zmarłego,  kapelmistrzowi  warszawskiej  kapeli  królewskiej
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Marco Scacchiemu, a ten dla uczczenia pamięci królewieckiego
kolegi po fachu  opublikował rok później w Wenecji utwór o tej
samej  tematyce.  Być  może  gesty  wiążą  się  z  głośnym
w muzycznym  świecie  sporem  między  maestro  di  capella
a niejakim  Pawłem  Siefertem,  działającym  najpierw
w Królewcu,  a  później  w  Gdańsku;  warszawski  kapelmistrz
wskazał  wówczas  na  twórczość  Stobeusza  jako  godny
naśladowania wzorzec. 
Nie ma wątpliwości, iż Stobeusz był – obok Eccarda i Alberta –
jednym  z  najbardziej  utalentowanych  i  najpłodniejszych
kompozytorów XVII wieku na terenie Prus Książęcych.  Jego
artystyczną  schedę  stanowią  przede  wszystkim  cykliczne
utwory sakralne o charakterze wokalnym, tworzone na użytek
kościołów i kaplicy zamkowej w Królewcu. Skomponował też
wiele  dzieł  okolicznościowych,  zarówno  o  charakterze
religijnym,  jak  i  świeckim  (pamiętać  tu  należy  o  częstym
łączeniu sfery sacrum i profanum w epoce baroku – stąd wiele
kompozycji ślubnych powstało do tekstów bibljnych, głównie
fragmentów  Księgi  Psalmów).  Ogłoszono  drukiem
przynajmniej 280 dzieł okolicznościowych grudziądzanina (tyle
zachowało  się  w  bibliotekach  królewieckich  do  II  wojny
światowej),  m.  in.  protestanckich  hymnów,  pieśni,  tańców
(najsłynniejszym  była  Dorotka),  opracowań  wcześniejszych
utworów.  Do  roku  1626  Stobeusz  korzystał  ze  schematów
zakorzenionych w pruskiej muzyce liturgicznej (widoczne tu są
wpływy  twórczości  jego  mistrza  Eccarda)
i zachodnioeuropejskiej  tradycji  renesansowej.  Tworząc dzieła
okolicznościowe,  wzorował  się  głównie  na  kompozycjach
Orlanda  di  Lasso  i  jego  uczniów:  Hansa  Leo  Hasslera
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i Leonharda  Lechnera.  Najwybitniejszymi  dziełami
grudziądzanina  tego  typu  są  epitalamia  (utwory  weselne),
tworzone  wedle  prawideł  polichóralnej  szkoły  weneckiej
(można  tu  dostrzec  czerpanie  inspiracji  z  twórczości
Giovanniego  Gabrielego).  Wszystkie  kompozycje
wielochórowe Stobeusza  przeznaczone są  dla  dwóch chórów,
z reguły czterogłosowych (zastosowanie uproszczonej włoskiej
techniki wiązało się zapewne z brakami w obsadzie zespołów
muzycznych).  Do  polichóralnych  utworów  mistrza  należą:
pieśni z refrenem, motety chorałowe i pieśniowe, kompozycje
trzyczęściowe  i  “weneckie  koncerty  rondowe”  z  jednym  lub
dwoma  refrenami.  Późniejsza  twórczość  królewieckiego
kapelmistrza nawiązuje już do nowszej,  barokowej estetyki  –
można  tu  dostrzec  większą  ekspresję  i  elementy  malarstwa
dźwiękowego.
Słynny grudziądzanin opublikował pierwszy zbiór swych dzieł
pt.  Cantiones sacrae harmoniae w 1624 roku we Frankfurcie
nad Menem – zawarł w nim 36 motetów, napisanych na cztery
do  dziesięciu  głosów.  Do  końca  życia  pozostał  w  wielkiej
przyjaźni ze swym mentorem, Eccardem i w 1634 roku wydał
w Gdańsku zbiór Geistliche Lieder auf gewöhnliche preussische
Kirchen  Melodeyen,  zawierający  aż  57  kompozycji  Eccarda
i tylko 45 dzieł własnych. W 1642 roku w Elblągu i dwa lata
później  w  Królewcu  dzięki  staraniom  Stobeusza  ukazały  się
dwie  części  Preussische  Festlieder,   kompilacji  zawierającej
motety  Eccarda  na  wszystkie  niedziele  i  święta  roku
liturgicznego, poszerzoną o 78 utworów grudziądzanina. Warto
tu  zaznaczyć,  że  tworzył  on  w trzech  językach:  rodzimym -
niemieckim,  łacińskim oraz polskim, którym prawdopodobnie
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posługiwał się równie biegle. Istnieją pewne przesłanki, iż był
polonofilem;  skomponował  muzykę  do  dwóch  psalmów
w przekładzie Jana Kochanowskiego, napisał też dwa utwory ku
czci polskiego króla Władysława IV: w 1635 roku Preussisches
Alleluja,  a  rok  później  Melos  gratulatorium  „Vivat  rex
Vladislaus”.  Być  może  jednak  uczynił  to,  powodowany
potrzebami publiczności lub na czyjąś prośbę; świadczyć o tym
może  choćby  dedykacja,  jaką  opatrzył  Psalm  128:  Psalm
Dawida  Króla,  Aktu  weselnemu  służący,  Ku,  Zacnie
urodzonemu domowstwu  Je’ Mści,  Pana  Gabriela  Swiebody,
Obywatela miasta Nieświża, oblubiencowi, y jej Mści Pannie,
Halszce Mellerownie,  corce sławney pamięci,  Je’ Mści  Pana,
Heinrika,  Kupaca  sławnego  y  obywatela  Wilenskiego,
oblubienicy,  Przy  ofiarowaniu  zyczlywości  moiey,  na  pięć
głosow złożony y do druku podany, Przez mię, Jana Stobaeusza
z  Grudziądza.  Kompozycje  królewieckiego  kapelmistrza
uświetniły  też  obchody  stulecia  wyznania  augsburskiego
i objęcie rządów w Prusach Książęcych przez księcia Fryderyka
Wilhelma.
Stobeusz był najprawdopodobniej nie tylko kompozytorem, ale
i wirtuozem gry na lutni, o czym świadczy francuska tabulatura
lutniowa, która była w jego posiadaniu, którą można oglądać
w Londynie.
Spuścizna  po  grudziądzkim  kompozytorze,  rozproszona  po
II wojnie  światowej  i  częściowo  zaginiona,  wciąż  czeka  na
rzetelne, całościowe opracowanie i rozpropagowanie.

Małgorzata Krupska
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STRES – JAK RADZIĆ SOBIE

ZE STRESEM

Problem  stresu  dotyczy  każdego
człowieka.  Nie  istnieją  ludzie,
którzy go nie doświadczają. Pojęcie
stresu  wprowadził  do  użycia  Hans
Hugon  Seyle,  który  badaniu  tego
zjawiska  poświęcił  50  lat  pracy

naukowej. Z tego też powodu nosił przydomek „dr Stress”.
Stres  można  najprościej  zdefiniować  jako  bodziec  -  czyli
sytuacje  występujące  w  naszym  otoczeniu,  które  wywołuje
napięcie i emocje. Źródło stresu może być fizyczne np. hałas,
choroba,  katastrofa  naturalna,  jak  i społeczne  -  utrata  pracy,
problemy rodzinne,  utrata  ukochanej  osoby.  Bodźce  stresowe
czyli  stresory  różnią  się  od  siebie  od  względem  siły
oddziaływania.
Mogą  nimi  być  zarówno  zwykłe,  codzienne  utrapienia
(spóźnienie,  przebita  opona,  zgubienie  czegoś)  jak  i  stresory
poważne ,o charakterze życiowego przełomu (zawarcie związku
małżeńskiego, zmiana pracy, przemoc fizyczna).
Ostatni  poziom to  stresory  katastrofalne,  które  oddziałują  na
całe  grupy  ludzi  w  dramatyczny  sposób  (wojny,  zamachy
terrorystyczne),uderzając  w  życie  i  bezpieczeństwo.  Stres
wówczas  ma  wymiar  ekstremalny  ,traumatyczny  i  może
pozostawić  długotrwały  ślad  psychiczny  (zespół  stresu
pourazowego).
Jak  widać  stres  nie  musi  wiązać  się  tylko  ze  zdarzeniami
negatywnymi. Również wydarzenia szczęśliwe, radosne mogą
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stać się źródłem poważnego stresu ( np. duża wygrana w grach
losowych)  .Istotą  tego  zjawiska  jest  konieczność
przystosowania  się  do  nowej  sytuacji  stanowiącej  wyzwanie.
Z tego też względu podzielono stres na dwie podkategorie:
stres  negatywny,  który  rodzi  poczucie  zagrożenia  i  pogarsza
skuteczność  oraz  stres  pozytywny,  który  motywuje,  dodaje
energii a nawet ekscytuje.
Wg. Hansa Selyego stres przebiega w następujących fazach:
FAZA  ALARMOWA:  reakcja  zaskoczenia  i  szoku  oraz
niepokoju  z  powodu konfrontacji  z  nową sytuacją  -  Zawiera
stadium  szoku  oraz  stadium  przeciwdziałania,  kiedy  to
zaczynamy podejmować wysiłki obronne
FAZA PRZYSTOSOWANIA: organizm uczy się radzić sobie -
jeśli uczyni to skutecznie - wszystko wraca do normy.W innym
wypadku następuje trzecia faza:
FAZA  WYCZERPANIA:  przewlekły  stres  prowadzi  do
wyczerpania zasobów odpornościowych, co może prowadzić do
chorób  psychosomatycznych,  a  w  szczególnych  przypadkach
nawet do śmierci.
Po co nam stres?
Możemy  przypuszczać,  że  skoro  wszyscy  ludzie  w  jakimś
stopniu  go  przeżywają,  to  musi  on  odgrywać  istotną  rolę.
Można spojrzeć więc na stres jako naszego sprzymierzeńca -
reakcje organizmu dodają nam energii i mobilizują nas do tego ,
abyśmy zmierzyli się z wyzwaniem. Można powiedzieć, że „bez
stresu nie byłoby życia”.
Zauważmy  też,  że  te  same  sytuacje  to  dla  jednych  osób
ekscytujące  wyzwanie  a  dla  innych  prawdziwy  koszmar..
Ludzie bardzo się różnią oceną tych samych sytuacji. Stres sam
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w sobie nie jest ani dobry ani zły. To w dużym stopniu od nas
zależy  jak  będziemy  go  spostrzegać  i  jak  sobie  z  nim
poradzimy.  Dla  niektórych  stres  jest  jak  wiatr  wypełniający
żagle  okrętu  -  można  wykorzystać  potencjał  powiewów  by
płynąć szybko. Ten sam wiatr może budzić u innych niepokój
i obawę, że dojdzie do porwania żagli i zatopienia okrętu.
JAK PORADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?
Uwierz w siebie
Daj sobie szansę i naucz się pozytywnych rzeczy o sobie.
Traktuj trudności jak wyzwania 
Niemal  niezależnie  od  tego  jakie  trudności  nas  spotykają,
zawsze  możemy dzięki  nim czegoś  się  nauczyć  i  znajdować
w tym energię.
Naucz się odprężać
Bądź  aktywny  Aktywność  fizyczna  to  jeden  z  prostych
i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem
Poznaj i szanuj swoje uczucia Doświadczane emocje to ważne
wskazówki  dla  naszego ciała  i  umysłu  Staraj  się  ich  słuchać
i traktuj jak sprzymierzeńców
Skorzystaj z pomocy Rozmowa z bliską osoba może radykalnie
zmienić postrzeganie trudności.
Możesz  też  skorzystać  z  pomocy  psychologa  lub
psychoterapeuty.
Sposoby na relaks w domu
1. Bardzo ważne jest,  by pomimo natłoku codziennych zajęć
zapewnić ciału minimalna dawkę ruchu. Szczególnie korzystnie
na  organizm  oraz  psychikę  wpływa  rozciąganie.  Stąd  wielu
lekarzy poleca ćwiczenia jogi. Asany rozciągają i wzmacniają
każdy  mięsień  ciała,  ale  również  wyciszają  organizm.  Ich
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wykonanie nie jest skomplikowane, większość z nich bez trudu
wykonamy w domu. Mnóstwo wyciszających i regenerujących
sesji  jogi  z  renomowanymi  nauczycielami  jest  dostępnych
online  -  wystarczy  znaleźć  spokojny  kąt  i  przystąpić  do
ćwiczeń!
2. Zioła - melisa, kozłek lekarski,
lawenda, chmiel, rumianek, arcydzięgiel,
dziki bez czarny oraz głóg: są
doskonałymi środkami środkami
wyciszającymi, mogą ułatwiać
zasypianie, korzystnie wpływać na układ
trawienny.
3.  Terapia  ciepłem:  ciepło  kojarzy  się  z  bezpieczeństwem,
działa  kojąco,  rozluźnia  napięte  mięśnie  i  poprawia
samopoczucie.  Doskonale  sprawdzą  się  termofory,  koce
elektryczne czy podgrzewane poduszki. Po ciężkim dniu nic tak
nie ukoi jak gorąca kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych czy
ciepły prysznic z delikatnym masażem strumieniem wody.
4.  Ruch  i  dotyk  -  Oddziaływanie  na  zmysły  to  kluczowy
element relaksacji.  Szczególnie istotny jest dotyk - pierwotny
zmysł człowieka. Miękki sweter, przytulny koc czy głaskanie
czworonożnego  pupila  mogą  poprawić  humor.  By  lepiej
rozluźnić mięśnie można zwiększyć nacisk na spięte części ciała

przez kładzenie się pod ciężką kołdrą
z poduszkami czy zakładanie opaski
na oczy.
5. Mindfulness - nawet posiłek może
być  medytacją.  Mindfulness,  czyli
terapia  uważności,  ma  na  celu
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zwrócenie uwagi na bieżącą chwilę.  Dzięki  temu uczymy się
skupiać na tym , co tu i teraz, nie tracić energii na tłumienie
emocji  czy gonitwę  myśli.  W mindfulness  podkreśla  się,  jak
istotne jest słuchanie własnego ciała, co pozwala na zachowanie
spokoju i reagowanie na niepokojące sygnały..  Ważną częścią
terapii  uważności  jest  medytacja,  która  oprócz  wyciszenia,
pomaga  również  w  spokojnym  rozmyślania  i  postrzeganiu
rzeczywistości.

Sylwia Wieczorek

WYJDŹMY POZA MURY

...Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.
Albowiem nie  mamy tu  miasta  trwałego,  ale  tego przyszłego
szukamy. List do Hebrajczyków 13,12-14 
Tekst  z  listu  do  Hebrajczyków  może  stanowić  dla  nas
szczególne  pocieszenie  –  zwłaszcza  w  tym trudnym dla  nas
czasie epidemii. Autor listu do Hebrajczyków zachęca nas do
pójścia  pod  krzyż.  To  nie  tylko  wezwanie  do  kontemplacji
krzyża Chrystusa. Jest to przede wszystkim wyjście poza swój
komfortowy,  bezpieczny  mur  i  udanie  się  na  miejsce  hańby,
niechciane przez nikogo wzgórze Golgota, do którego nikt nie
podąża z własnej woli. 
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Obraz, który przywołuje list do Hebrajczyków jest niezwykły
pod  wieloma  względami.  Miasto  zawsze  było  symbolem
bezpieczeństwa,  zamożności,  pewności  przyszłości,  statusu
społecznego.  Nawet  dziś  wieś  nadal  kojarzy  się  niektórym
z trudnym,  monotonnym  życiem  bez  wielu  atrakcji.
Opuszczenie miasta w czasach Jezusa oznaczało pozbawienie
się  wszelkich  możliwości,  ochrony  i  skazanie  się  na
niebezpieczeństwo, a w konsekwencji na śmierć. Miało to także
wymiar  duchowy.  Wyjście  poza  mury  miasta  to  wyjście
w stronę  ciemności,  pustkowia,  śmierci.  Czy tego  naprawdę
oczekuje od nas autor Listu?
Niezwykłość tego tekstu tkwi w Krzyżu. W czasach Jezusa był
to znak hańby i grzechu, ale w oczach nawróconych żydów i
greków oznaczał ofiarę za grzechy. W święto Paschy bowiem
wypędzano  kozła,  na  którego  kapłan  składał  grzechy  całego
ludu.  W ten  sposób  śmierć  za  grzechy  miała  pozostać  poza
murami  miasta.  Jezus  uosabia  tę  ofiarę.  Co  więcej  jest  to  o
wiele większa ofiara niż śmierć niewinnego kozła, która była
powtarzana co roku. Ofiara Jezusa daje bowiem poza murami
życie wieczne. Przezwycięża śmierć tam, gdzie ona panowała.
To oznacza, że człowiek musi zaufać i wyjść poza swoje mury
grzechu i spotkać się z Chrystusem właśnie tam na pustkowiu,
w dolinie śmierci. 
Początkowo może wydawać się, że wkraczamy na teren wroga,
naprzeciw  własnej  śmierci.  Czym  bardziej  jednak  będziemy
zbliżać się do Krzyża Chrystusa zauważymy, że życie jest tutaj,
a śmierć była w miejscu z którego wyszliśmy. Wyjdźmy więc do
niego  poza  obóz,  znosząc  pohańbienie  jego.  Albowiem  nie
mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.
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Drodzy, wiele osób obawia się obecnej sytuacji. Nierzadko stoi
za tym strach przed śmiercią -  boją się odejścia z tego świata
i pozostawienia  tego  co  mają  –  bliskich,  majątek,  władzę.
Chrystus wzywa jednak do duchowego pozostawienia obecnego
życia,  aby odkryć prawdziwe życie w Nim.  Jeśli  ziarnko nie
obumrze pozostanie pojedynczym ziarnkiem, ale gdy obumrze
wyda  wielki  owoc.  Podobnie  może  być  z  naszym  życiem.
Musimy obumrzeć z naszych cielesności i zaufać Bogu. Inaczej
trudno będzie  nam złożyć  świadectwo swej  wiary.  Będzie  to
chrześcijaństwo  jak  przez  mgłę,  niewyraźne  i  łatwe  do
utracenia, zwłaszcza w chwilach zagrożenia życia. 
Wiara to coś więcej, to zaufanie Temu, który pokonał śmierć.
Stał się Panem życia i śmierci. Dziś szczególnie potrzebujemy
to sobie na nowo przypomnieć, bo chociaż Bóg jest sędzią to
w Chrystusie  okazuje  swoje  miłosierdzie  i  przekonuje
o opatrzności  Ojca  w  niebie.  Wychodząc  poza  swoje  mury
bezpiecznego życia możemy pomóc innym na przykład dobrym
słowem, wspierając finansowo albo praktycznie a tyle ile jest to
dopuszczalne  w  obecnych  warunkach.  Nie  musimy  się
okopywać i zamykać na cztery spusty wobec siebie nawzajem,
drżąc  przed  wirusem.  Jezus  nie  umarł,  abyśmy bali  się  tego
świata.  On  daje  siłę  i  moc  do  zwalczania  w  sobie  strachu
i krzewieniu  nadziei,  że  przyjdzie  moment,  gdy  wszyscy

w kościele  będziemy razem,  bez
obaw, przyjmując Jego dary ciało
i  krew.  Spróbujmy  więc  przed
tymi  świętami  nie  zapomnieć
o tych, którzy są sami, nie mogą
liczyć  na  bliskich,  a  samotność
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im  coraz  bardziej  doskwiera.  Oni  szczególnie  potrzebują
dobrego słowa, pociechy, która wleje w ich serca żywą nadzieję.
Tegoroczne święta Wielkanocne będą inne niż zwykle. W wielu
domach radość nie zapanuje. Raczej pojawi się przygnębienie
i obawy co dalej. Przed nami stoją trudne czasy i pytania jak na
przykład:  czy  będziemy  wstanie  jeszcze  żyć  normalnie  bez
obaw  o  bliskich,  pracę,  czy  zdrowie?  Czy  podamy  drugiej
osobie dłoń albo przytulimy najbliższych? 
Sądzę,  że  jeśli  wyszliśmy  do  Chrystusa  nie  będziemy  mieć
problem z odpowiedzeniem sobie na te pytania, ale jeśli jeszcze
patrzymy  na  Chrystusa  za  murów  to  będzie  nam  trudno  się
przełamać i budować na nowo życie i relacje z innymi.
Kończąc  pragnę  zachęcić  nas  do  spojrzenia  w  przyszłość
pozytywnie, z perspektywy Bożej, i zachęcić do zastanowienia
się:  co mogę uczynić,  aby zachować grudziądzką wspólnotę?
Jak mogę pomóc w odbudowywaniu jej i tworzeniu przestrzeni
zaufania? Co zrobić by inni nie stali na uboczu, ale odnaleźli też
nadzieję i  żywą społeczność z Bogiem i nami? Niech te inne
pytania  towarzyszą  nam  po  Wielkanoc,  która  jest  znakiem
zwycięstwa. Amen.

KRONIKA PARAFIALNA

Rok 2020 rozpoczął się pod hasłem „Wolność Chrześcijańska”,
które  przyjęte  zostało  przez
Synod  Kościoła.  W  styczniu
przeżywaliśmy w Grudziądzu  i
w  naszej  Parafii  Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W  tym  roku  odbyły  się  trzy
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nabożeństwa,  na  rozpoczęcie  w  Bazylice,  kościele
rzymskokatolickim,  centralne  w  kościele  ewangelicko-
metodystycznym oraz na zakończenie w kościele ewangelicko-
augsburskim  św.  Jana.  Materiały  na  tegoroczny  TMoJCh
przygotowane  zostały  przez  chrześcijan  z  Malty,  a  inspiracją
była  historia  z  Dziejów  Apostolskich  mówiąca  o  Apostole
Pawle,  który  w podróży  do  Rzymu rozbił
się wraz z innymi u wybrzeży Malty. Tym
samym był to początek Kościoła na Malcie.
Końcem stycznia odbył się Sobotni Wieczór
Filmowy.  Podczas  spotkania  obejrzeliśmy
film  pt.  1945 przedstawiający  węgierskie
miasteczko  po  wojnie,  do  którego
przybywają dwaj Żydzi w niewiadomym dla
mieszkańców celu. Z czasem okazuje się, że
mieszkańcy  byli  winni  aresztowań
żydowskich sąsiadów, a ich majątek przejęli
zaraz później. Film był silnym impulsem do dyskusji.
Luty  w  naszej  parafii  zawsze  jest  czasem  podsumowania
poprzedniego roku oraz planowania wydarzeń i finansów na rok

obecny.  Zgromadzenie
Parafialne  jest  okazją
na  podzielenie  się
swoimi  refleksjami
i potrzebami  wobec
Parafii. Końcem lutego
spędziliśmy  sobotnie
popołudnie  na  grach
planszowych.  Była  to
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okazja  na  wypróbowanie  nowych  gier,  zmierzenia  się
w szachach, ale też spróbowania dobrych wypieków.
Początek  marca  nie  zapowiadał  wielkich  zmian  w  naszej
Parafii.  Po  środzie  popielcowej  rozpoczęliśmy  rekolekcje
parafialne. Niestety z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii
w  Polsce  i  na  świecie  musiały  zostać  zawieszone  wszelkie
aktywności.  Ostatecznie  nabożeństwa  zaczęły  odbywać  się
w mniejszym  gronie  i  przy  zachowaniu  wszelkich  środków
ostrożności.  Następne  miesiące  stoją  pod  znakiem zapytania,
nadal jednak mamy Słowo Boże i możemy w każdej sprawie
zanosić prośby w modlitwie do naszego Ojca w niebie.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Planowane wydarzenia w miesiącach kwiecień-czerwiec raczej
się  nie  odbędą  ze  względu  na  obecną  sytuację,  która  może
różnie  się  rozwinąć.  Informacje  na  temat  aktywności
parafialnych będą przekazywane na bieżąco poprzez niedzielne
ogłoszenia  parafialne,  stronę  parafialną  -
www.grudziadz.luteranie.pl  oraz  Facebook.  W  razie  pytań
prosimy  o  telefoniczny  kontakt  lub  e-mail.  Wszystkie  dane
teleadresowe znajdują się pod spisem treści.

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

Informujemy,  że  ze  względu  na  obecną  sytuację  wszelkie
dotychczasowe  regularne  aktywności  parafialne  zostały
zawieszone do czasu odwołania. 
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Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów!
Radą swą niech On was wodzi,
jak swą trzódkę was ogrodzi.

Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów.
Aż się znów zejdziem, znów, 

aż zejdziemy się u Zbawcy stóp.
Aż się znów zejdziem, znów,

aż u Zbawcy stóp się zejdziem znów.
Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów!

Wśród burzliwych życia toni Jego ramię was osłoni;
Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów!

Aż się znów zejdziem, znów, 
aż zejdziemy się u Zbawcy stóp.

Aż się znów zejdziem, znów,
aż u Zbawcy stóp się zejdziem znów. (ŚE 884)
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