


Muzyka w nabożeństwie 



„Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewad 
Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśo 

chwały jest miła.” Ps.147,1 

 

• Wasze pomysły… 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego śpiewamy? 



• Przeznaczone do śpiewania nawet przez ludzi 
nieszczególnie utalentowanych muzycznie 

• Proste i łatwe do zapamiętania w warstwie 
tekstowej 

• W języku narodowym 

• Naładowane głębokimi, szczerymi emocjami 

Jakie pieśni śpiewamy najchętniej? 



„Muzyka może byd wielką mocą na rzecz dobra, 
ale nie korzystamy w pełni z tej części 
nabożeostwa. Śpiew jest zazwyczaj wykonywany 
pod wpływem impulsu albo w szczególnych 
potrzebach, a innymi razy ci, którzy śpiewają, 
czynią to mechanicznie i bez uczucia, a muzyka 
traci wpływ, jaki mogłaby wywierad na umysły 
obecnych.(…) 

Znaczenie muzyki w nabożeństwie 



(…) Muzyka powinna byd pełna piękna, emocji i 
mocy.  Niechaj głosy wznoszą się w pieśniach 
chwały i pobożności. Jeśli jest to możliwe, 
korzystajcie z pomocy akompaniamentu 
instrumentów muzycznych i niechaj pełna 
chwały harmonia wznosi się do Boga jako miła 
ofiara.”  

Testimonies, t. IV, s.71 

Znaczenie muzyki w nabożeństwie 



• Pieśo jest zwracaniem się ku Bogu w takim 
samym akcie czci, jak modlitwa.  

• Pieśo przygotowuje do słuchania Słowa Bożego 
lub wzmacnia i potwierdza wysłuchaną treśd. 

• Poprzez pieśo możemy zbliżyd się do Boga, 
ponieważ odblokowuje ona nasze emocje i 
stajemy się bardziej otwarci. 

• Pieśo, podobnie jak inne części nabożeostwa, 
powinna byd usługiwaniem, a nie popisem 
artystycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczenie muzyki w nabożeństwie 



• Pieśo zapisuje w nas biblijne zasady, które 
pamiętamy na całe życie.  

• Pieśo może byd bronią do walki z pokusami i 
zniechęceniem.  

• Dobrze wykonane pieśni przynoszą radośd 
innym, którzy je słuchają. 

• Odpowiednio dobrane pieśni są jedną z metod 
ewangelizacji, ponieważ wpływają na ludzi, 
aby podejmowali decyzje. 

 

Znaczenie muzyki w nabożeństwie 



• Rozróżnienie między muzyką religijną a 
świecką 
– Muzyka religijna: wykonywana w świątyni podczas 

nabożeostwa oraz świąt i ważnych wydarzeo 
paostwowych 

– Muzyka świecka: wykonywana podczas różnych 
wydarzeo życia codziennego: wesela, żałoba, 
wyprawy wojenne 

• Oddzielne instrumenty do każdej muzyki i 
różne style wykonawcze 

 

 

Muzyka w Biblii 



• Wykonawcy: Lewici – służyli w świątyni od 30. do 
50. roku życia (Lb 8,25) wraz z pięcioletnim 
wcześniejszym przygotowaniem do służby 

• Sposób wykonania: śpiew przy akompaniamencie 
instrumentów, tzw. „słodkie tony” 

• Śpiew: soliści i chór (antyfona) 

• Instrumenty:  harfa, lutnia (instr. strunowe) trąba 
(instr. dęte) i cymbały (talerze, instr. perkusyjne) (I 
Kronik 25, 1-31)   

 

Muzyka świątynna 



• Podporządkowana nadrzędnemu celowi: 
oddanie chwały Bogu i szukanie Jego woli 

• Wypływa z autentycznej relacji wykonującego 
z Bogiem 

• Stonowana i zrównoważona:  

– nie za hałaśliwa ani nie za cicha,  

– nie za szybka ani niezbyt wolna,  

– Nie skomplikowana ani nie monotonna 

Cechy dobrej muzyki 



• Stonowana i zrównoważona:  

– Nie starodawna ani nie rozrywkowa 

– Nie ekstrawagancka ani nie prymitywna 

– Nie za dużo ani nie za mało 

• Wykonywana w miarę możliwości na poziomie 
profesjonalnym (najlepsi śpiewający, 
wykształceni muzycy) 
• „Dobry śpiew podobny jest śpiewowi ptaków: cechuje go 

łagodnośd i melodyjnośd” 

 

 

 

Cechy dobrej muzyki 



• Staranny dobór osób odpowiedzialnych za 
muzykę na nabożeostwie – osoby poświęcone i 
nawrócone 

• Ścisła współpraca z kaznodzieją i starszym zboru 
w doborze pieśni do treści kazania oraz doborze 
śpiewaków i muzyków 

• Zachowanie wysokich standardów moralnych, 
duchowych oraz dotyczących wyglądu i 
skromnego ubioru  

Wg Prawa Zborowego KADS 

Wybór kierowników muzycznych 



• Treśd (wskazówka: tematyczny spis treści) 
– Pochwalna 

– Dziękczynna 

– Błagalna 

– Apelująca 

– Biblijna (zawierająca konkretną postad lub historię 
biblijną) 

– Okolicznościowa (dotycząca jakiegoś wydarzenia 
lub uroczystości: ślub, błogosławienie  dzieci, 
wieczerza Paoska, poświęcenie kaplicy i in.) 

 

 

 

 

Jak dobierać pieśni - treść 



To treśd pieśni decyduje, czy i gdzie ona będzie użyta; 
sprawdź ją dobrze!  

• Przemyśl zawartośd każdej części, którą chcesz 
poprzedzid pieśnią i dopasuj do niej odpowiednio 
tematyczną pieśo.  
– Pamiętaj: pieśo przygotowuje do słuchania Słowa 

Bożego lub wzmacnia i potwierdza wysłuchaną treśd. 

• Zwród uwagę, aby tekst nie zawierał zbyt wielu 
powtórzeo: (alleluja 10x, jedna zwrotka lub linijka 
powtarzana 5 razy itp.). To nie wnosi wiele do 
treści i może mied charakter transowy. 
 

Jak dobierać pieśni – treść cd. 



Tekst powinien byd zrozumiały i w miarę możliwości pisany 
współczesnym językiem, wolnym od „adwentowego slangu”.   

• Z krynicy twej miłości;  

• nie ulegaj żądzom, gdyż to żmii jad;  

• prócz liści nic itp. 

• Jeśli stosujesz pieśni spoza używanego w zborze 
śpiewnika, zadbaj, żeby każdy miał dostęp do tekstu (na 
kartce lub na ekranie). 
– Uwaga: Sprawdź autora lub wykonawcę pieśni, zwłaszcza 

grup charyzmatycznych.  

• W przypadku występów muzycznych: poproś 
wykonawcę o dostarczenie tekstu, aby dopasowad 
pieśo do odpowiedniej części nabożeostwa. 
 
 
 
 

Jak dobierać pieśni – treść cd. 



• Charakter 

– Pogodny, radosny 

– Wyciszający, spokojny 

– Smutny, melancholijny, tęskny 

– Zachęcający do działania 

– Triumfalny, uwielbiający 

Jak dobierać pieśni 



• Pamiętaj, że to treśd decyduje w pierwszej kolejności o 
doborze pieśni. Charakter wpływa na emocje, więc 
może wzmacniad lub osłabiad wpływ treści.  
– Podpowiedź: charakter pieśni wynika z melodii (smutna 

lub wesoła), ale nie zawsze (np. O nie smud się). 

• Wybieraj pieśni znane większości z melodii, nie 
eksperymentuj w trakcie nabożeostwa.  

• Dopilnuj, aby pieśni były wykonywane w optymalnym 
tempie, w zależności od charakteru pieśni (nie za wolno 
ani nie za szybko). Niech każdy ma radośd ze śpiewania 
 

 

 

 

 

 

 

Jak dobierać pieśni - charakter 



• Dostosuj charakter pieśni do części nabożeostwa, aby 
odpowiednio „pobudzid” lub wyciszyd zgromadzenie.  
– Rozważanie Słowa Bożego to najważniejszy moment 

nabożeostwa – niech pieśo przygotuje umysł do słuchania i 
koncentracji. 

• Unikaj zbyt gwałtownej muzycznej „huśtawki 
emocjonalnej” – układaj pieśni o podobnym nastroju 
obok siebie (ale bez monotonii). 

• W przypadku występów muzycznych: poproś 
wykonawcę o wcześniejsze zaprezentowanie, aby 
dopasowad pieśo do odpowiedniej części nabożeostwa. 

 

 

 

 

 

 

Jak dobierać pieśni - charakter 



• W śpiewniku kościelnym 
• W innych dostępnych śpiewnikach, np. 

– Imię, które kocham 
– Tak, pragnę wielbid Cię 
– Wędrowiec 
– Śpiewniczki campowe z różnych lat 
– Śpiewniczki okazjonalne (kolonie, obozy, zjazdy) 

• W internecie 
– Warto zajrzed do tłumaczeo w śpiewnikach innych 

kościołów, aby znaleźd bardziej współczesną i niekiedy 
trafniejszą wersję tekstu (np. Stary krzyż, Wszystko Tobie 
dziś oddaję).  

 

Gdzie szukać pieśni 



• Tam na wzgórzu stal stary szorstki 
krzyż Strasznych cierpieo i haoby 
znak Obejmuję krzyż gdzie mój 
skonał Pan Gdy ratował ginący 
świat 

•  O jak kocham ten szorstki krzyż 
Na nim Pan moc piekielną zmógł 
Wszystko składam u Jego stóp By 
się we mnie uwielbił Bóg  

• Ten haniebny krzyż, którym gardzi 
świat Cudną duszy mej głosi wieśd 
Że Baranek zszedł z wyżyn chwały 
swej Na Golgotę me grzechy nieśd 

•  W szorstkim krzyżu tym, który lśni 
od krwi, Widzę Bożej miłości cud. 
Bo na krzyżu tym, pośród cierpieo 
zmarł, Jezus za mnie i ludzki ród  

• Tam na wzgórzu wśród skał, Stary krzyż 
ongiś stał, Symbol haoby, cierpienia i mąk. 
Lecz ja kocham ten krzyż, Gdzie mój 
Zbawca i Mistrz, Swym oprawcom oddał 
się do rąk.  

• Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż, W nim 
ratunek ludzkości jest dan, Lgnę do niego a 
w niebie ten krzyż Na koronę zamieni mi 
Pan.  

• 2. Ale stary ten krzyż, Tak wzgardzony 
przez świat, Swą ofiarą pociągnął mnie 
wzwyż. To mój Zbawca i Pan, Zstąpił z 
nieba tu sam, Aby nieśd na Golgotę ten 
krzyż.  

• 3. Krwią zbroczony ten krzyż, Lecz pomimo 
to w nim, Dziwne piękno wśród ran 
krwawych lśni. Bo na krzyżu tym Pan, 
Cierpiał męki i zmarł Aby wieczne 
zbawienie dad mi.  

Stary krzyż 



• 1. Wszystko Tobie dziś oddaję,  
Twoim tylko już chcę byd!  
Tobie grzechy swe wyznaję,  
Z Tobą, Jezu, pragnę żyd! 

•  
Refren:  
Przyjmij, Jezu, mnie! Przyjmij, Jezu, mnie!  
Tobie, Zbawicielu drogi, Dziś oddaję się! 

•  
2. Wszystko Tobie dziś oddaję,  
Skłaniam się do Twoich nóg;  
Ciebie, Jezu, czczę, wyznaję,  
Nie chcę zejśd już z Twoich dróg. 

•  
3. Wszystko Tobie dziś oddaję,  
Me radości i me łzy;  
Twą własnością już się staję,  
Rządź mną, kieruj, Jezu, Ty! 

•  
4. Wszystko Tobie dziś oddaję,  
Moje życie, ciało me;  
W nieba Swego wprowadź kraje  
Wierne Tobie dziecię Swe! 

 

• Wszystko Tobie dziś oddaję, 
Wszystko twoim musi byd; 
Chcę Cię, Jezu, kochad zawsze, 
W obecności Twojej żyd. 
 
Ref: Wszystko daję dziś, 
Wszystko daję dziś, 
Jezusowi memu Zbawcy, 
Wszystko daję dziś. 
 
Wszystko Tobie dziś oddaję, 
Do nóg twoich skłaniam się; 
Radośd świata zapomniana, 
Uchwyd, Jezu, uchwyd mię! 
 
Wszystko Tobie dziś oddaję, 
Zlej Świętego Ducha chrzest, 
Uczyo mię zupełnie Twoim, 
Daj mi poznad, żeś mój jest! 
 
Wszystko Tobie dziś oddaję, 
Teraz czuję święty żar, 
Doskonałą radośd w Tobie, 
Niewymownej łaski dar. 

Wszystko Tobie dziś oddaję 



Jak dobierać pieśni – zrób to sam! 

– Treśd 

– Pochwalna 

– Dziękczynna 

– Błagalna 

– Apelująca 

– Biblijna  

– Okolicznościowa 

• Charakter 
– Pogodny, radosny 

– Wyciszający, spokojny 

– Smutny, melancholijny, tęskny 

– Zachęcający do działania 

– Triumfalny, uwielbiający 

 

 

• Rozpoczęcie nabożeostwa 
– Pieśo/pieśni: 

• Szkoła sobotnia 
– Pieśo: 

• Apel ewangelizacyjny 
– Pieśo: 

• Modlitwa 
– Pieśo: 

• Kazanie  
– Pieśo:  

 



• Znajdźcie czas na śpiew w przerwie pomiędzy 
częściami nabożeostwa, za każdym razem 
zaśpiewajcie jedną nową pieśo. 

• Poszukajcie ciekawych pieśni, których treścią są 
teksty biblijne i nauczcie zbór. 

• Zorganizujcie chóry młodzieżowe. 
• Zamiast śpiewad każdą zwrotkę pieśni, 

przeczytajcie jedną lub co drugą, aby zwrócid na 
nią uwagę i podkreślid jej znaczenie. 

• Podziel zgromadzonych na grupy i śpiewajcie w 
kanonie. 
 

Jak urozmaicić muzykę na 
nabożeństwie 



• Jeśli nie ma w zborze chóru, to niech 
zgromadzenie śpiewa na zmianę poszczególne 
zwrotki lub ich części. 

• Koocząc kazanie poproś zgromadzonych o 
powstanie, uchwydcie się za dłonie i zaśpiewajcie 
pieśo – zaproś ich, by oddali się Bogu i trwali w 
jedności. 

• Zanotuj datę, kiedy dana pieśo była śpiewana na 
nabożeostwie, by nie powtarzad jej za często, 
podczas gdy inne pieśni nie są śpiewane prawie 
wcale. 

Jak urozmaicić muzykę na 
nabożeństwie  



• Zapoznaj się z treścią pieśni, żeby nawiązad do 
niej w kilku słowach. 

• Znajdź historię powstania pieśni i spróbuj ją 
krótko przybliżyd (nie opowiadaj całej biografii 
autora ;) 

• Wasze pomysły… 

 

 

 

 

Wprowadzanie pieśni – numer czy 
tytuł? 



• Zbierz grupę młodzieży, którzy lubią śpiewad i 
wykonujcie pieśni wspólnie.  

• Zorganizujcie spotkania w piątkowe wieczory i 
przygotowujcie pieśni na nabożeostwo. 

• Zaangażujcie zbór w dziecięce piosenki. 
• Znajdźcie osobę prowadząca pieśo, może stad z tyłu i 

śpiewad do mikrofonu, aby wszyscy podążali za 
melodią. 

• Poproście znajomego muzyka o nagranie podkładów do 
pieśni, jeśli nie macie nikogo do grania. 

• Wasze pomysły… 

Pomysły na zaangażowanie 
młodzieży 



Nic, tylko śpiewad mogę memu Panu, 

Gdy myślę, jak prowadzi w życiu mnie. 

Chod droga ma już męczy mnie i nuży, 

Wiem, że u boku Zbawcy znajdę się. 

 I wtedy serce moje śpiewad będzie 

 wtedy radośd zajmie serce me, 

 gdy ujrzę Pana i z Nim pójdę wszędzie, 

 gdy Jezus w dom wprowadzi mnie! 

Nic, tylko śpiewać… 



• Prawo zborowe KADS , Warszawa 1998. 
• Podręcznik dla kaznodziejów, Warszawa 1995. 
• Podręcznik dla starszych zboru, Warszawa 1998. 
• Ewangelizacja, E. White,  Warszawa 1967. 
• Poselstwo do młodzieży, E. White, Warszawa 

2011. 
• Wybrane poselstwa, t.II, E. White, Fundacja 

Źródła Życia 2009. 
• Skarby świątyni, A. Palla, Betezda 1999. 
• Muzyka w Biblii, praca doktorska Roberta Rachuty 

 

Literatura 


