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. . . A» dojdziemy wszysy do jedno±i wiary i poznania Syna Bo»ego,

do m�skiej doskonaªo±i, i doro±niemy do wymiarów peªni Chrystusowej . . .

ÿJezus zwyi�»yª!"

Johann Christoph Blumhardt

| pionier walki duhowej

| prekursor posªugi uwalniania

(16.07.1805 { 25.02.1880)

1. Tªo historyzne

Duhowny lutera«ski Johann Christoph Blumhardt »yª i dzia-

ªaª w 19 wieku w Wirtembergii, która a» do roku 1871 byªa sa-

modzielnym królestwem ze stoli¡ w Stuttgarie. Obenie teren ten

whodzi w skªad kraju zwi¡zkowego Badenii-Wirtembergii, tworz¡-

ego poªudniowo-zahodni¡ z�±¢ Republiki Feredalnej Niemie. Re-

ligi¡ pa«stwow¡ na tym obszarze byª od zasów reformaji tradyyjnie

luteranizm. Ko±ióª ewangeliki wyznania augsburskiego miaª swoje

parafie praktyznie w ka»dej miejsowo±i i formalnie nale»aªa do

niego niemal»e aªa ludno±¢. Ko±ioªem tym zarz¡dzaªa rada zwana

konsystorzem, a jego ofijalnym, ustawowym zwierzhnikiem byª sam

król Wirtembergii. Lata 1805-1815 to w Europie okres zawieruh

wojskowo-polityznyh, wygl¡da jednak na to, »e próz krótkih prze-

marszów armii Napoleona wydarzenia te miaªy niewielki wpªyw na tryb

»yia w Wirtembergii.

W parafiah ewangelikih razej nieznane byªy poj�ia nawró-

enia i osobistej relaji z Chrystusem, praa ko±ielna byªa wyª¡zn¡

domen¡ wyksztaªonyh teologiznie i ordynowanyh duhownyh, za±

rola zwykªyh parafian ogranizaªa si� do biernego udziaªu w nabo»e«-

stwah i speªnianiu kilku obowi¡zków jak hrzest w wieku niemowl�-

ym, udziaª w katehezie, konfirmaja oraz ±lub i pogrzeb ko±ielny.

Autorytet Pisma �wi�tego byª w tym zasie w±ród duhownyh ewan-

gelikih mono nadszarpni�ty przez teologi� liberaln¡, powstaª¡ pod

wpªywem filozofii o±wieenia, rajonalizmu i romantyzmu. Podwa»ano

powszehnie nie tylko nathniony harakter Pism, lez odrzuano z�-

sto wszystko, o nadnaturalne, a nawet narodzenie Jezusa z dziewiy,

Jego ofiar� zast�pz¡ i zmartwyhwstanie. Powszehne byªo tak zwane

ÿodmitologizowywanie" Biblii, którego ofiar¡ padaªo wszystko, zego
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rozum nie zehiaª zaakeptowa¢. W tym teologiznym liberalizmie

z hrze±ija«stwa pozostawaªa w zasadzie tylko etyka humanistyzna,

w dodatku jeszze nadw¡tlona przez relatywizm moralny. Szzegól-

nie uzelnie teologizne byªy pod monym wpªywem tego pr¡du, o

nie pozostawaªo bez zgubnego wpªywu na sylwetki ih absolwentów, a

przez nih na kondyj� ko±ioªa.

Jednoze±nie od zasów dziaªalno±i w Niemzeh Spenera (1635{

{1705), Franke'go (1663{1727) oraz hrabiego Zinzendorfa (1700{60)

na teren Wirtembergii przenikaªy idee pietyzmu i powstawaªy tam

lizne, mniejsze lub wi�ksze grupy ÿbrai". W ±rodowisku tym na-

st�powaªo duhowe o»ywienie jednostek i ih rozwój oparty na Pi±mie

�wi�tym jako podstawowym autoryteie. Usªug� sprawowali ÿbraia

starsi" z raji swojego osobistego poznania Pana, a nie z raji wyksztaª-

enia i ustanowienia do funkji ko±ielnyh. Spotka« nie nazywano te»

nabo»e«stwami, lez ÿgodzinami" | biblijnymi, modlitewnymi itp. W

dzisiejszym naszym zrozumieniu hodziªo wi� o ewangelizny ruh

odnowy. Naisk kªadziono na osobist¡, gª�boko uzuiow¡ wi�¹ z Bo-

giem i wynikaj¡e z niej nowe »yie z Duha. Je±li jednak hodzi o

zjawiska ÿharyzmatyzne" takie jak uzdrawianie, uwalnianie od wpªy-

wów demoniznyh zy wyst�powanie udów, to nawet w tyh grupah

byªy to sprawy aªkiem nieznane. W ±lad za ÿprawowiernym" nauza-

niem w luteranizmie wierzono wprawdzie w autentyzno±¢ relaji bi-

blijnyh, uwa»ano jednak, »e wszystkie te rzezy ogranizone byªy do

okresu usªugi Jezusa i apostoªów i nie maj¡ »adnego odniesienia do

tera¹niejszo±i. Dzisiaj pogl¡d taki nazywamy dyspensajonizmem.

Relaje pomi�dzy luteranizmem pa«stwowym, a ruhem piety-

styznym byªy ró»norodne, zale»ne od konkretnyh osób, miejsa i

zasu. Generalnie spogl¡dano na siebie wiele nieufnie i stawiano so-

bie wzajemnie wiele zarzutów, jednak»e obie strony podejmowaªy wy-

siªki, zmierzaj¡e do unikania otwartyh konfliktów. I na ogóª, poza

nieliznymi wyj¡tkami, udawaªo si� zapobie wzajemnej wrogo±i, a w

ogranizonym zakresie zdobywano si� na wzajemn¡ toleranj�, a nie-

kiedy nawet na pewne formy wspóªdziaªania. Uzestnizenie w spotka-

niah grup pietystyznyh nie oznazaªo na ogóª zerwania z ko±ioªem

lutera«skim, o mimo trudno±i uªatwiaªo wspóªistnienie i wzajemne

oddziaªywanie na siebie. Okolizno±i te s¡ warte odnotowania na sa-

mym poz¡tku, gdy» miaªy one istotne znazenie dla »yia i posªugi

Blumhardta, a tak»e wa»ne s¡ dla naszego jej zrozumienia.

2. Dziei«stwo i zasy szkolne

Johann Christoph Blumhardt urodziª si� w Stuttgarie jako dru-

gie z sze±iu dziei Johanna Christopha i Johanny Luizy z domu De-

kinger. Rodzie pohodzili z wiejskiego ±rodowiska rolnizego, lez
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ówzesnym zwyzajem przenie±li si� do miasta. Ojie praowaª przez

pewien zas jako piekarz, potem jako handlarz m¡k¡, a nast�pnie jako

praownik pa«stwowy w dystrybuji drewna dla potrzeb rzemiosª miej-

skih. Byªa to rodzina niezamo»na, gdzie ró»ne ogranizenia i braki

byªy na porz¡dku dziennym. Dziei musiaªy pomaga¢ w przenoszeniu

drewna i w innyh praah. Zaledwie w ztery miesi¡e po urodze-

niu Johanna przez Stuttgart i¡gn�ªa na wshód armia Napoleona i w

mie±ie stajonowaªy dziesi¡tki tysi�y franuskih »oªnierzy, z zego

jednak mimo zagro»e« rodzina Blumhardtów wyszªa bez szwanku.

Rodzie byli luteranami, lez nale»eli tak»e do jednego z odªamów

rozpowszehnionego wtedy ±rodowiska pietystyznego | tzw. pregi-

zerian (od duhownego lutera«skiego Pregizera), odznazaj¡yh si�

bardzo niezwykª¡ jak na owe zasy form¡ pobo»no±i, któr¡ ehowaªa

spontanizna rado±¢, wesoªy ±piew i okrzyki, na skutek zego nadano

im przydomek ÿjuh-ha-hrze±ijan". Sam Blumhardt tak wspomina

swoje dziei«stwo: ÿOju bardzo le»aªo na seru budzenie w dzieiah

±wiadomo±i hrze±ija«skiej. Regularnie zgromadzaª nas do wspólnej

modlitwy, zytania Biblii i ±piewu pie±ni duhowyh, zah�aj¡ nas

do tego w najró»niejszy sposób. Nigdy nie zapomn� hwil, kiedy pew-

nego wiezora mówiª do nas o mog¡yh nas spotka¢ w pó¹niejszyh

zasah prze±ladowaniah za wyznawanie imienia Jezusa. Caªe moje

iaªo zadr»aªo, kiedy »ywo gestykuluj¡ zako«zyª woªaj¡: ¯Dziei, ra-

zej pozwólie sobie ui¡¢ gªow�, ni» miaªyby±ie zaprze¢ si� Jezusa!®

Takie opowiadania, poparte troskliwo±i¡ serdeznie kohaj¡ej matki

i postaw¡ wuja ju» od wzesnyh lat budziªy we mnie dobro i uwa»am

to za wyj¡tkowy przywilej, »e mam z dziei«stwa niejedno »ywe wspo-

mnienie szzególnyh dziaªa« Bo»ej ªaski nad moim serem."

Johann byª szybko rozwijaj¡ym si� dziekiem, dzi�ki zemu po-

szedª do szkoªy ju» w wieku 4 lat! Z powodu niskiego wzrostu do szkoªy

z�sto zanosiª go tato, a ze szkoªy przynosiª nauzyiel. Próz liznyh

kolegów szkolnyh miaª te» wiele przyjaióª w±ród dziei swoih krew-

niaków oraz w s¡siedztwie. Szzególny sentyment do dziei pozostaª

mu przez aªe »yie. Wielk¡ korzy±i¡ duhow¡ dla Blumhardta oka-

zaªo si� to, »e zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum

znalazª si� pod opiek¡ gª�boko wierz¡yh nauzyieli. Unikn¡ª dzi�ki

temu szoku i zaªamania duhowego, jakie z�sto bywa udziaªem dziei

rodziów wierz¡yh, które znajd¡ si� pó¹niej w ±rodowisku ±wiekim.

Wr�z przeiwnie, jego lata szkolne okazaªy si� by¢ kontynuaj¡ tego

kierunku rozwoju duhowego, który nadali mu rodzie. Pewnym pro-

blemem dla rodziny byªy koszty jego edukaji, problem ten jednak

szybko rozwi¡zaªy doskonaªe post�py Johanna w naue, dzi�ki którym

uzyskiwaª zwolnienie od nale»nyh opªat.



4 Do Celu, nr 15

Zarówno otozenie Johanna jak i on sam skªaniaªo si� ku temu, i»

jego powoªaniem powinien by¢ zawód duhownego. Zawa»yª te» przy-

kªad jego wuja, który byª lutera«skim ksi�dzem. Drog� do kariery w

sªu»bie ko±ioªa lutera«skiego otwieraª tak zwany egzamin pa«stwowy,

poprzez który wªadze ko±ielne selekjonowaªy najlepszyh spo±ród

zwykle bardzo liznyh h�tnyh, jako »e zawód ksi�dza uhodziª za

bardzo nobilituj¡y. Ci, którzy zdali ten egzamin, mogli ju» lizy¢ na

przyj�ie do seminarium i na studia, przy zym koszty zwi¡zane z

ih wyksztaªeniem ponosiªy wªadze ko±ielne. Po konfirmaji w roku

1819, któr¡ Johann traktowaª bardzo powa»nie, zostaª skierowany do

egzaminu pa«stwowego. W tym roku ze 100 zgªoszonyh zda¢ mogªo

30. S¡dz¡ po ±redniej oen z gimnazjum Johann nie powinien byª

mie¢ ze zdaniem egzaminu pa«stwowego »adnyh problemów. Egza-

minu jednak nie zdaª.

Wypada na tym miejsu zaznazy¢, »e byªo to w »yiu Blumhardta

pierwsze z aªej serii wydarze«, które zwykle odbierane s¡ jako ÿpeh"

zy te» jako pora»ki, a które z perspektywy zasu okazaªy si� by¢

przypadkami szzególnego Bo»ego prowadzenia, poprzez które Pan

prowadziª Blumhardta ku jego duhowemu przeznazeniu. Poniewa»

istniaªa mo»liwo±¢ ponownego przyst¡pienia do egzaminu po upªywie

roku, rodzie skorzystali z tego i w roku 1820 Johann ponownie stan¡ª

do egzaminu. Tym razem zdaª bez trudu i tym samym znalazª si� na

drodze do kariery duhownego w pa«stwowym ko±iele lutera«skim

Wirtembergii.

3. Seminarium i studia teologizne

Blumhardt udaª si� do seminarium w Sh�ontal, gdzie miaª sp�-

dzi¢ 4 lata. Ju» w drodze spotkaª innego, pod¡»aj¡ego tam studenta,

z którym przyja¹« wpªyn�ªa znaz¡o na aªe jego »yie. Byª nim syn

Wilhelm znanego przywódy i zaªo»yiela zboru braterskiego w miej-

sowo±i Korntal Gottlieba Wilhelma Hoffmanna. Wkróte niski zar-

nowªosy Blumhardt zostaª zaproszony do domu swojego kolegi, wyso-

kiego blondyna Hoffmanna i do zboru w Korntal. Zbór ten okazaª si�

dla Johanna oaz¡ Bo»ej miªo±i i pokoju podzas aªyh jego studiów.

W seminarium zdobywaª wiedz� teologizn¡, natomiast w Korntal,

gdzie sp�dzaª praktyznie ka»de wakaje i ferie, zdobywaª m¡dro±¢

»yiow¡ i duhow¡ dojrzaªo±¢. Zwªaszza po ±mieri swojego oja w

roku 1822 z»yª si� mono z rodzin¡ Hoffmannów i byª tam traktowany

jak wªasny syn.

Po latah wspominaª niezwykle iepªo to wszystko, o staªo si�

jego udziaªem w Korntal: ÿZawdzi�zam temu miejsu niezmiernie

wiele |mo»na powiedzie¢: wszystko. ¯Po tym wszysy poznaj¡, »e±ie
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uzniami moimi, je±li miªo±¢ wzajemn¡ mie¢ b�dzieie.® W Korntal, a

zwªaszza w rodzinie Hoffmannów, widziaªem wypeªnienie tego wer-

setu. Kiedy whodziªem do tutejszyh domów, jaka» to byªa miªo±¢!

Kiedy byªem u Hoffmannów, jak¡» miªo±i¡ byªem otazany! A kiedy

podró»owaªem z Hoffmannem, znajdowaªem to samo w±ród brai, któ-

ryh odwiedzali±my." Ta atmosfera »yia duhowego w Bo»ej miªo±i

wyisn�ªa niezatarte pi�tno na aªym przyszªym »yiu i dziaªalno±i

Blumhardta. Dzi�ki tej duhowej przystani przeszedª te» bez duho-

wego uszzerbku przez uzelnie teologizne, wiej¡e lodowatym hªo-

dem liberalizmu: seminarium w Sh�ontal (1820-1824) oraz wydziaª

teologizny uniwersytetu i akademik w T�ubingen (1824{1829). Ludzie

wytyzyli mu ramy jego edukaji, ale Bóg wytyzyª i zrealizowaª w

jego »yiu swoje wªasne. Mo»na bez przesady powiedzie¢, »e ±rodowi-

sko zborów braterskih uksztaªtowaªo go znaznie bardziej ni» same

studia teologizne. A tego wszystkiego nie byªoby, gdyby nie ÿpeh"

oblania egzaminu pa«stwowego w roku 1819.

4. Poz¡tkowe miejsa dziaªalno±i

Jego kariera duhownego rozpoz�ªa si� roznym pobytem w

miejsowo±i D�urrmenz w harakterze wikariusza. Tam zdobywaª

praktyk� w indywidualnym poradnitwie duszpasterskim. Rzua si�

w ozy, »e uwa»aª si� za b�d¡ego ÿw sªu»bie Ewangelii", a nie w

sªu»bie organizaji ko±ielnej. Praowaª z rado±i¡ i zapaªem, a jego

zakres zainteresowa« byª bardzo szeroki. Jeszze w domu rodziów

nauzyª si� gry na pianinie, miaª zamiªowanie do muzyki, o te» w ró»-

noraki sposób wykorzystywaª, tworz¡ pie±ni i uzestniz¡ w redakji

±piewników ko±ielnyh. Studiowaª te» z zainteresowaniem »yie Lutra

i innyh reformatorów, aby mó lepiej sªu»y¢ swoj¡ wiedz¡ ludziom.

Poniewa» jego wspominany ju» wuj, ksi¡dz Christian Gottlieb

Blumhardt byª jednym z nauzyieli w Domu Misyjnym w Bazylei,

Johann otrzymaª propozyj� pray w tej instytuji jako wykªadowa.

Byªa to ewangelizna szkoªa biblijna, nie zwi¡zana z ko±ioªem lute-

ra«skim, ale utrzymuj¡a z nim poprawne stosunki. Na pro±b� wuja

Christiana konsystorz zgodziª si� na zwolnienie Johanna Blumhardta

na pewien zas z obowi¡zków ko±ielnyh. W sumie Johann sp�dziª

w Bazylei siedem lat (1830-1837). Jako absolwent uniwersytetu ÿzara-

»onego" liberalizmem musiaª tam stawi¢ zoªa ró»nym podejrzeniom,

ale w ko«u pozyskaª peªne zaufanie. Próz obowi¡zków w szkole bi-

blijnej prowadziª w tym okresie o»ywion¡ dziaªalno±¢ duszpastersk¡ i

kaznodziejsk¡ w liznyh zborah ewangeliznyh na terenie Szwaj-

arii i Poªudniowyh Niemie. W roku 1836 nawi¡zaª znajomo±¢ ze

studentk¡ szkoªy biblijnej Doris K�ollner z miejsowo±i Sitzenkirh w
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pobli»u Bazylei. W ostatnim dniu roku nast¡piªy ih zar�zyny. Teraz

Blumhardt musiaª serio pomy±le¢ o swoim staªym ognisku domowym.

W zasie pobytu w Bazylei Blumhardt prze»yª dwa przypadki u-

downego wysªuhania modlitwy w imieniu Jezusa | raz kiedy sam

horowaª, a innym razem kiedy modliª si� o horego przyjaiela. W

obu przypadkah uzdrowienie byªo natyhmiastowe. To byªy pierwsze

jaskóªki jego pó¹niejszej posªugi.

Po powroie z Bazylei do Stuttgartu zgªosiª si� w konsystorzu z

pro±b¡ o nowe stanowisko ko±ielne. Wtedy spotkaª go kolejny ÿpeh".

Zaledwie kilka dni wze±niej byªo jeszze wolne bardzo wysoko e-

nione stanowisko wikariusza pa«stwowego w Stuttgarie, które byªby

otrzymaª, gdyby si� nie spó¹niª. Teraz zostaª skierowany na stanowisko

wikariusza do Iptingen, najgorszej parafii w aªej Wirtembergii. Sytu-

aja byªa tam opªakana. Miejsowa grupa pietystyznyh ÿbrai" »yªa

od lat w ostrym konflikie z parafi¡ lutera«sk¡, za± proboszz tej»e

»yª w ostrym konflikie ze swoim ÿstadem", które go aªkowiie boj-

kotowaªo. Przybyªy wikariusz musiaª wi� przej¡¢ wszystkie obowi¡zki

proboszza, ho¢ ten zajmowaª nadal plebani� i pobieraª pensj�. Ten

trudny okres w »yiu Blumhardta znany jest z jego obszernyh listów

do narzezonej. Zaz¡ª od spaerów po wsi, gdzie rozmawiaª gªównie

z dzie¢mi, gdy» domy byªy zamkni�te. Dopiero po zasie zaz�to za-

prasza¢ go do ±rodka. Ale kontrast mi�dzy jego serdeznym sposobem

byia, a zahowaniem proboszza byª tak ra»¡y, »e niebawem ko±ióª

wypeªniª si� zgªodniaªymi Sªowa Bo»ego parafianami. Niebawem doª¡-

zyli do nih miejsowi piety±i, zelektryzowani wiadomo±i¡, »e zjawiª

si� nowy, ÿwierz¡y" ksi¡dz.

W i¡gu zaledwie kilku miesi�y parafia prze»yªa niesamowite o»y-

wienie i odnowienie. Blumhardt kilkakrotnie spotykaª si� z liderami

grupy pietystyznej, przy zym nie byªo mi�dzy nimi »adnyh sporów,

a razej wytworzyªa si� mona wi�¹ duhowa. Kilkudziesi�ioletnia

shizma zostaªa praktyznie za»egnana, a Blumhardt znalazª u piety-

stów zrozumienie i wsparie duhowe. Tak»e atmosfera w±ród samyh

parafian ulegªa radykalnym zmianom. Niezno±ne zahowanie dziei

na lekjah religii i na katehezie przedkonfirmayjnej aªkowiie si�

zmieniªo. Skªóeni z sob¡ dot¡d ludzie udziela¢ sobie zaz�li pomoy,

zwªaszza przy usuwaniu szkód po wihurze i powodzi. Na nabo»e«-

stwa w Iptingen zaz�ªy tªumnie przyhodzi¢ osoby z wielu s¡siednih

parafii. W listah do narzezonej Johann donosi z wielk¡ rado±i¡ o

wyra¹nie widoznej przemianie wewn�trznej oraz to wi�kszej lizby

parafian, przy zym przemiany te okazuj¡ si� by¢ trwaªe. W rok po

jego przybyiu do Iptingen w przepeªnionym ko±iele pojednana spo-

ªezno±¢ wzruszona do ªez obhodzi wspólnie Wiezerz� Pa«sk¡.
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5. Na wyznazonym posterunku

Przez aªy rok w Iptingen Johann nie mo»e odwiedza¢ narzezo-

nej, nie h¡ opuszza¢ budz¡ej si� parafii, a jednoze±nie pilnie

poszukuje staªego miejsa proboszza, zgªaszaj¡ si� do konkursów w

parafiah, gdzie s¡ wolne miejsa. Ci¡gle otrzymuje jednak odpowie-

dzi odmowne. Oboje z Doris przyjmuj¡ to jako Bo»e kierownitwo i

ierpliwie, ho¢ nie bez wysiªku, ozekuj¡ na dalsze Bo»e prowadzenie.

W ko«u w lipu 1838 otrzymuje Blumhardt nominaj� z podpisem

króla na staªe stanowisko proboszza w M�ottlingen. Znów ÿpehowo",

wbrew jego wªasnym pragnieniom, gdy» z przyzyn duhowyh poi¡-

gaªo go razej stanowisko w innej miejsowo±i, duhowo bardzo pod-

upadªej. Po doznanym bªogosªawie«stwie Bo»ym w Iptingen zuª si�

bowiem poi¡gany i powoªywany do pray w trudnyh warunkah, pod-

zas gdy przydzielona mu parafia ieszyªa si� opini¡ jednej z najlep-

szyh, gdy» tradyyjnie dziaªali tu ksi�»a bardzo szanowani i wszystko

wydawaªo si� tu by¢ w nale»ytym porz¡dku. Pan jednak oeniaª sytu-

aj� zupeªnie inazej. Jak»e zªudn¡ miaªa si� w przyszªo±i okaza¢ ta

ludzka opinia! To wªa±nie tutaj wedªug planów Bo»yh miaªa zosta¢

stozona jego przyszªa walka i miaªy ujawni¢ si� jej owoe.

Maª»e«stwo Johanna Blumhardta z Doris K�ollner zostaªo zawarte

4 wrze±nia 1838 i krótko potem mªoda para wprowadziªa si� do pleba-

nii w M�ottlingen. Maª»onka Blumhardta Doris okazaªa si� by¢ dla jego

misji szzególnym Bo»ym darem. Wszystkie dokonania, walki i zwy-

i�stwa byªy ih wspólnym udziaªem i w pojedynk� byªyby absolutnie

nieosi¡galne. Doris zynnie uzestnizyªa we wszystkim za wyj¡tkiem

wygªaszania kaza«, mimo i» szybko pojawiªo si� potomstwo: w roku

1840 urodziªa si� Maria, w roku 1841 Karol, a o rok pó¹niej Christoph,

przyszªy wspóªpraownik i nast�pa Johanna Blumhardta. Próz wielu

pra zwi¡zanyh z prowadzeniem parafii maierzystej i parafii filialnej

w s¡siednim Haugstett na Blumhardta spadª jeszze dodatkowy i�»ar,

kolejny ÿpeh" | nietypowe »yzenie ust�puj¡ego proboszza, który

byª jego przyjaielem, relajonowania mu rozwoju wydarze« w parafii.

Nowy proboszz wywi¡zywaª si� z tego dziwnego zobowi¡zania przez

szereg lat bardzo skrupulatnie, opisuj¡ szzegóªowo przebieg prawie

ka»dego dnia. Tylko »e . . . dzi�ki temu zahowaª si� szzegóªowy ma-

teriaª o wszystkim, o dziaªo si� w M�ottlingen.

Problemem duszpasterskim, który oraz bardziej obi¡»aª Blum-

hardtów i absorbowaª oraz wi�ej ih uwagi i siª, byªa pewna dziew-

zyna Gottliebin [Bogumiªa℄ Dittus (ur. 1815), która po ±mieri rodzi-

ów zamieszkaªa z siostr¡ Katherin¡ i bratem Hansj�orgiem w ubogiej

haie wiejskiej. Byªa inteligentna i uzdolniona muzyznie, nieznaz-

nie fizyznie upo±ledzona, ale otwarta na Sªowo Bo»e. Zaraz po ih
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zamieszkaniu w tym domu zaz�ªy wyst�powa¢ dziwne zjawiska jak stu-

kanie, pojawianie si� ±wiateª, jakih± postai i inne. Ludzie mówili, »e

tam ÿstraszy". Sama Gottliebin opisywaªa te» swoje ró»ne dziwne prze-

»yia. Johann i Doris starali si� udzieli¢ jej pomoy duszpasterskiej,

na o Gottliebin reagowaªa ró»nie. Poniewa» przewa»aªa jej nieh�¢,

Johann zaz¡ª si� z tyh kontaktów wyofywa¢. Uwa»aª, »e hodzi o ja-

ki± rodzaj zabobonów ludowyh, którym nie nale»y po±wi�a¢ wi�kszej

uwagi. Jednak zjawiska si� nasilaªy i zyskiwaªy oraz wi�kszy rozgªos.

Doszªo nawet do urz�dowyh bada«, z któryh sporz¡dzono protokoªy.

Sprawa ta byªa oraz wi�kszym i�»arem dla proboszza i jego »ony,

gdy» stawiaªa miejsowo±¢ w wiele niekorzystnym ±wietle.

Dodatkowym i�»arem byª aªkowity brak pozytywnyh skutków

jego pray kaznodziejskiej. W ko±iele panowaª powszehny zwyzaj

przesypiania nabo»e«stw. Podzas kazania aªe zgromadzenie spaªo

twardym snem i dopiero ko«owa pie±« budziªa ludzi ze snu. Kryzys

ten wywoªywaª gª�boki ból i pozuie pora»ki w seru Blumhardta i

jego »ony. Pewna oznaka przesilenia nast¡piªa w Wielki Pi¡tek roku

1842. Przygn�biony tym duhowym snem Johann modliª si� gor¡o

przed kazaniem o Bo»¡ mo. Odªo»yª potem przygotowane notatki i

w danej mu moy Duha wygªosiª kazanie, podzas którego wszysy si�

zbudzili i uwa»nie sªuhali. Od tego dnia sen podzas kaza« ust¡piª,

nadal jednak nie byªo »adnyh innyh oznak duhowego przeªomu.

Stan Gottliebin Dittus jeszze si� pogarszaª. Warto zaznazy¢, »e

byªa ona pod staª¡ opiek¡ swojego lekarza, jednak gdy hodzi o jej

ÿataki", o±wiadzyª on zdeydowanie, »e jego wiedza nie ma tu »ad-

nego zastosowania i »e jest to problem duszpasterski, o zym jednak

nie byª przekonany Blumhardt. Pewna kulminaja nast¡piªa w nie-

dziel� 26 zerwa 1842, kiedy duhowny zostaª pilnie wezwany, gdy»

znowu ÿdziaªo si� o± strasznego". Sam opisuje to nast�puj¡o: ÿTej

niedzieli przyszedªem znów do niej i przygl¡daªem si� jej okropnym

drgawkom. Byªo ju» przy niej kilka jej przyjaióªek. Usiadªem troh�

dalej. Wywraaªa ozy, przehylaªa gªow� i skr�aªa iaªo, a z jej ust wy-

dobywaªa si� o hwila piana. Po dotyhzasowyh wydarzeniah staªo

si� dla mnie jasne, »e whodzi tu w gr� o± demoniznego. Odebraªem

to bardzo bole±nie, »e w tak okropnej rzezy nie mo»na znale¹¢ »ad-

nego ±rodka ani »adnej rady. Podzas tyh my±li ogarn¡ª mnie nagle

jaki± rodzaj zawzi�to±i. Zerwaªem si�, hwyiªem jej sztywne r�e, jej

pale przyisn¡ªem gwaªtownie ku sobie jak do modlitwy, mimo jej nie-

przytomno±i krzykn¡ªem jej gªo±no do uha jej imi� i powiedziaªem:

¯Zªó» r�e i módl si�: Panie Jezu, pomó» mi! Ju» dosy¢ napatrzy-

li±my si� na to, o robi diabeª. Teraz zobazymy, o potrafi Jezus!®

Za kilka hwil okn�ªa si�, powtórzyªa sªowa modlitwy i ku wielkiemu
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zdumieniu obenyh wszelkie drgawki ustaªy."

Byª to moment przeªomowy w tym znazeniu, »e od tej hwili

Blumhardt nie uhylaª si� ju» od walki. Pisaª o tym pó¹niej: ÿTo byª

deyduj¡y moment, który z niepowstrzyman¡ gwaªtowno±i¡ rzuiª

mnie w wir walki o t� spraw�. Przedtem nie miaªem nawet najl»ejszyh

my±li, aby tak post¡pi¢. Tak»e i teraz kierowaª mn¡ ten bezpo±redni

naisk, który stale jeszze robi na mnie mone wra»enie, a który tak»e

i pó¹niej byª dla mnie z�sto jedynym uspokojeniem, poniewa» mnie

przekonywaª, »e to nie ja z wªasnego wyboru i zarozumiaªo±i podj¡-

ªem si� zego±, zego strasznyh nast�pstw nie mogªem sobie wtedy

u±wiadomi¢." Ale je±li hodzi o przebieg aªej sprawy, byª to wªa±iwie

dopiero sam poz¡tek wªa±iwej walki. Rezultat w postai ust¡pienia

ataku ÿhoroby" byª niew¡tpliwie ogromn¡ zah�t¡, Blumhardt jednak

nie uwa»aª, »e to ju» nie wrói. Poleiª, aby w razie nawrotu drgawek

wezwa¢ go znowu. I rzezywi±ie, pó¹nym wiezorem wszystko si� po-

wtórzyªo. Tak rozpoz�ªa si� duhowa walka, w której Blumhardt nie

mógª korzysta¢ z »adnyh wskazówek ani do±wiadze« kogokolwiek.

Próz znajomo±i Pisma �wi�tego i ufno±i w Bo»e prowadzenie ani

ze studiów, ani z innyh ¹ródeª nie wyniósª ni, z zego mógªby teraz

skorzysta¢. Nie wiedziaª, jak dªugo walka b�dzie trwaªa, jaki b�dzie

miaªa przebieg i jak si� zako«zy. Tak naprawd� nie wiedziaª ani z

zym lub z kim walzy, ani o o walzy.

6. Okres duhowej walki

Poni»ej zrelajonujemy stozon¡ walk� tylko fragmentaryznie, y-

tuj¡ przewa»nie samego Blumhardta, który aªy ten proes opisywaª

szzegóªowo trzy razy: w sprawozdaniu do wªadz ko±ielnyh (1844),

w serii artykuªów w zasopi±mie ko±ielnym (1845) i w swojej odpo-

wiedzi na ostry publizny atak dr deValenti, który byª jego koleg¡ ze

studiów (1850). Dzi�ki temu istnieje obszerny, szzegóªowy materiaª,

tak i» hodzi prawdopodobnie o najobszerniejsz¡ i najdokªadniej udo-

kumentowan¡ relaj� o wydarzeniah tego typu, jaka istnieje.

Kolejny ÿatak" ust¡piª w podobny sposób jak poprzedni, po zym

ÿhora" sp�dziªa spokojn¡ no i nast�pny dzie«, ale wiezorem ataki

powróiªy. ÿJak zwykle pozostaªem przy niej z dwoma pomonikami

przez kilka godzin, przy zym odzuwaªem, »e o± bardzo zªowro-

giego kieruje si� z niej przeiwko mnie." ÿWygl¡daªo to, jak gdyby

jaka± duhowa mo wydobywaªa si� z ko«ów jej palów." Obeno±¢

Blumhardta i jego modlitwy zawsze w ko«u uspokajaªy ÿhor¡". ÿTo

powtórzyªo si� jeszze kilka razy z przerwami od jednego do trzeh

dni, a» w ko«u ten rodzaj konwulsji ust¡piª aªkowiie." Wkróte

jednak pojawiªy si� ÿataki" innego rodzaju. W pewnej hwili, kiedy
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Blumhardt wypowiedziaª w modlitwie imi� Jezus, usªyszaª z ust Gott-

liebin: ÿTego imienia nie znosz�!" Byª to jednak nie jej wªasny gªos,

lez zmarªej przed dwoma laty kobiety, któr¡ Blumhardt znaª za »yia

z rozmów duszpasterskih. ÿNakazaªem jej powa»nym gªosem wyj±¢,

ale nie w imieniu Jezusa (gdy» dªugo nie odwa»aªem si� tego robi¢).

Gottliebin uderzyªa r�kami o po±iel i op�tanie wydawaªo si� przemi-

n¡¢. Kilka dni pó¹niej powtórzyªo si� pozorne op�tanie . . . przy zym

wyszªy w opisany sposób najpierw trzy, potem siedem, a w ko«u zter-

na±ie demonów." Niektórzy z obenyh, próz samego Blumhardta,

do±wiadzyli przy tym szturhni�ia lub uderzenia jakby pi�±i¡.

Blumhardt odnosiª wra»enie, »e sprawa si� jeszze pogarsza, zuª

jednak teraz wewn�trzne przynaglenie do dalszej walki, miaª tak»e

±wiadomo±¢, »e gdyby hiaª si� wyofa¢, sam byªby atakowany. ÿPo

tyh zternastu demonah ih lizba powi�kszyªa si� najpierw do 175,

potem do 425." Mi�dzy tym Gottliebin miewaªa spokojne dni. No¡

widziaªa tªoz¡e si� wokóª niej jakie± postaie, które mi�dzy innymi

dusiªy j¡, pozostawiaj¡ na jej szyi rozlegªe rany jakby po oparzeniu,

które nast�pnego dnia stwierdzaª zdumiony lekarz. Ih gojenie si�

trwaªo wiele tygodni. ÿNajgorsz¡ no miaªem przed 22 lipa 1842.

Walzyªem od ósmej wiezorem do zwartej rano bez zadowalaj¡ego

rezultatu, jak nigdy dot¡d." ÿPo poªudniu musiaªem do niej wrói¢ i

trwaªo to do siódmej wiezorem, przy zym nagle zaz�ªo si� wyho-

dzenie demonów ustami. Przez kwadrans le»aªa jak martwa. Musiaªem

zebra¢ w sobie aª¡ siªe wiary, zanim znowu zaz�ªa oddyha¢ . . . Po

kilku monyh wstrz¡sah iaªa otworzyªa szeroko usta i wygl¡daªo, »e

wypluwa demony jednego po drugim. Dziaªo si� to partiami po 14, 28

lub 12, w sumie doszªo do tysi�y, bez sªowa z mojej strony i bez sªowa

z ih strony, przy ka»dej nowej partii rzuaªy na mnie tylko gniewne

spojrzenia. W ko«u to ustaªo i wydawaªo si� to by¢ wa»nym etapem.

Nast�pnyh kilka tygodni dziaªo si� tyle o ni i Gottliebin mogªa

hodzi¢, gdzie hiaªa. Bardzo si� wtedy ieszyªem." ÿNigdy jednak

nie pomy±laªbym, o teraz nast¡pi."

W sierpniu 1842 Gottliebin zjawiªa si� na parafii i oznajmiªa, »e

dr�z¡e j¡ zjawy, któryh nie byªo ju» przez miesi¡, powróiªy i »e re-

gularnie w ka»d¡ ±rod� i pi¡tek jest przez 3 godziny dr�zona do krwi.

Przeraziªo to Blumhardta niesamowiie. To, o znaª tylko z bajek lu-

dowyh o wampirah, teraz stawaªo si� jego realnym do±wiadzeniem.

Kolejne ataki byªy o wiele silniejsze ho¢ zupeªnie innego rodzaju.

Gottliebin byªa od wewn¡trz przymuszana do zynów zabójzyh i sa-

mobójzyh, tak i» usiªowaªa napada¢ rodze«stwo no»em, wyskakiwa¢

z okna lub wiesza¢ si�. W pewnej hwili z jej ust odezwaªy si� lizne

gªosy. Demony gniewnie i rozpazliwie oskar»aªy Blumhardta: ÿTe-
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raz wszystko ju» przegrane. Wszystko wyzdradzone. Ty aªkiem nas

zniszzysz! . . . To twoja wina z tymi twoimi wieznymi modlitwami.

Biada! Biada! Wszystko straone! Jest nas 1067, a wielu jeszze »yje."

Przez wielogodzinn¡ modlitw� i nakazy wszystkie te duhy wyszªy w

opisany ju» sposób. Wygl¡daªo na to, »e hodzi o duhy zmarªyh, dr�-

zone przez szatana z powodu ih parania si� zarami i okultyzmem,

ale Blumhardt z zasady nie wyi¡gaª z takih ÿinformaji" »adnyh

wniosków, wiedz¡, »e ma do zynienia z perfidnym ojem kªamstwa.

Jednak zwi¡zek tego wszystkiego z zarami i okultyzmem stawaª si�

dla niego z biegiem zasu oraz bardziej ozywisty. To, o powszeh-

nie traktowane byªo jako niewinny folklor, okazaªo si� by¢ zgubnym w

skutkah otwieraniem si� na realnie istniej¡e moe iemno±i i zªa.

W trakie walki wydawaªo si�, jak gdyby pojawiaªy si� oraz to

nowe i oraz to zªo±liwsze i oporniejsze rodzaje demonów, które w

Gottliebin ÿwhodziªy", a po ostateznym ÿwyp�dzeniu" ju» si� nie

pojawiaªy, daj¡ miejse kolejnym, o ±wiadzyªoby o oraz wi�kszym

poruszeniu w ±wieie duhowym. Poszzególne konfrontaje i¡gn�ªy

si� zazwyzaj od kilku do kilkunastu godzin, przerywane krótszymi

lub dªu»szymi okresami wzgl�dnego spokoju. Od pewnego momentu

za rad¡ jednego ze swoih przyjaióª Blumhardt zaz¡ª te» stosowa¢

post. Pisze o tym: ÿSpróbowaªem tego, nie mówi¡ o tym nikomu i

musz� stwierdzi¢, »e w kolejnyh walkah byªo mi dzi�ki temu znaz-

nie ªatwiej. W szzególno±i zyskaªem to, »e mogªem mówi¢ o wiele

spokojniej, bardziej zdeydowanie i z wi�ksz¡ mo¡. Nie musiaªem

te» przebywa¢ tam przez tak dªugi zas. Odzuªem równie», »e nawet

b�d¡ nieobeny mog� skuteznie oddziaªywa¢, a kiedy przyszedªem,

osi¡gaªem z�sto w kilka hwil znaz¡e rezultaty."

Przewa»aªa taka kolej rzezy, »e postaie, widzialne tylko dla Gott-

liebin, m�zyªy j¡, pozostawiaj¡ na jej iele skalezenia i krwawi¡e

rany, widozne dla wszystkih i goj¡e si� powoli. Pewnego dnia Gott-

liebin ÿzuªa w sobie wyra¹nie demona najgorszego rodzaju. Cz�sto

le»aªa jak umarªa, maj¡ oddeh wstrzymany od wewn¡trz." Pojawiªy

si� te» ponownie krwawienia, ÿazkolwiek ih przyzyna wydawaªa si�

teraz inna ni» wze±niej. Po±iªem, ale tego dnia okolizno±i wydawaªy

si� by¢ gorsze ni» kiedykolwiek. Jednak dzi�ki modlitwie krwawienie

wkróte ustaªo." Rozgorzaªa teraz zai�ta walka z tym demonem, który

byª ÿuparty, wyniosªy i blu¹nierzy". Gardªo Gottliebin zostaªo mono

poparzone, na skutek zego ierpiaªa przez wiele tygodni.

Walki przy ªó»ku ierpi¡ej Gottliebin nie byªy bynajmniej jedy-

nymi, jakie Blumhardt musiaª tozy¢. Borykaª si� te» z niezrozumie-

niem wªadz ko±ielnyh, opinii publiznej, a nawet wi�kszo±i swo-

ih przyjaióª. W konsystorzu uhodziª za kªopotliw¡ zarn¡ ow�,
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bez przerwy stwarzaj¡¡ problemy i jedynie wyj¡tkowa pokora, ier-

pliwo±¢ i ust�pliwo±¢ Blumhardta zapobiegaªa drastyznym rozwi¡za-

niom. Prasa byªa mu przewa»nie nieprzyhylna, byª nawet wy±miewany

i przedstawiany jako jaki± dziwak zy psyhopata. A przyjaiele napo-

minali go i ostrzegali, przekonani, »e wpakowaª si� w o±, o w ko«u

go zniszzy, gdy za± ih rady okazywaªy si� nieskutezne, odwraali

si� od niego. W tym trudnym zasie i�»ar walki spozywaª na wy-

trwaªyh, usilnyh modlitwah maªej grupki, zªo»onej z Blumhardtów i

kilku ih najwierniejszyh przyjaióª. To tam przebiegaª proes ih gª�-

bokiej pokuty przed Bogiem, s¡du, ozyszzenia, przeobra»enia, du-

howego wzrostu i uzbrojenia, który sprawiaª, »e szala zmaga« bardzo

powoli przehylaªa si� ku zwyi�stwa moy Bo»ej.

7. Ostatezne zwyi�stwo

Na takih zmaganiah upªyn¡ª prawie aªy rok 1843. W grudniu

maªa grupka modliieli gor¡o prosiªa Pana, aby przynajmniej ±wi�ta

Bo»ego Narodzenia byªo im dane sp�dzi¢ spokojnie. Staªo si� jednak

wr�z przeiwnie. �wi�ta okazaªy si� by¢ okresem najbardziej za»artej

walki. Oto opis samego Blumhardta: ÿNajgorsze byªo to, »e w tyh

dniah wpªywy iemno±i ogarn�ªy tak»e na wpóª niewidomego brata

oraz siostr� Katarzyn�, tak »e musiaªem tozy¢ rozpazliw¡ walk� z

trzema naraz, przy zym wewn�trzny zwi¡zek tyh spraw byª ozywi-

sty . . . Byªy to dnie, jakih, mam nadziej�, nie b�d� ju» musiaª prze»y-

wa¢. Doszªo do tego, »e musiaªem dosªownie wszystko rzui¢ na szal�,

aby b¡d¹ zwyi�»y¢, b¡d¹ zgin¡¢. Azkolwiek mój wysiªek byª bardzo

wielki, równie mono odzuwaªem Bo»¡ ohron�, gdy» nie zuªem ani

±ladu zm�zenia zy osªabienia nawet po zterdziestogodzinnym zu-

waniu, poszzeniu i zmaganiu."

ÿNajszybiej zostaª uwolniony ih brat, tak i» byª w stanie zaraz

pomaga¢ zynnie w tym, o miaªo nast¡pi¢. Istot¡ sprawy nie byªa te-

raz Gottliebin, która po ostatnih walkah wydawaªa si� by¢ zupeªnie

uwolniona, lez jej siostra Katarzyna, która wze±niej nie do±wiadzaªa

nizego, nawet najsªabszego w tym rodzaju, teraz natomiast szalaªa w

taki sposób, »e tylko z trudem mo»na j¡ byªo utrzyma¢. Groziªa mi, »e

rozerwie mnie na tysi¡ kawaªków, wi� nie mogªem do niej si� zbli-

»y¢. Bez przerwy próbowaªa, jak mówiªa, wªasn¡ r�k¡ rozedrze¢ sobie

iaªo, lub te» zaiªa si�, jakby gotuj¡ si� do ataku na trzymaj¡yh

j¡. Przy tym ryzaªa w taki sposób, jakby odzywaªo si� z niej tysi¡e

gªosów. Najbardziej znamienne byªo to, »e pozostawaªa przy tym aª-

kowiie przytomna, tote» mo»na byªo z ni¡ rozmawia¢, za± na ostre

napomnienia odpowiadaªa, »e nie mo»e inazej mówi¢ ani post�po-

wa¢. Prosiªa, by j¡ mono trzyma¢, aby z powodu niej nie staªo si� ni
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zªego . . . Próz tego dawaª o sobie równie wyra¹nie zna¢ ów demon,

który tym razem nie przedstawiaª si� jako duh zmarªego, lez jako wy-

soki rang¡ anioª szatana, zwierzhnik wszelkih zarów, upowa»niony

do sprawowania wªadzy nad aªo±i¡ tego piekielnego dzieªa. Skoro

jednak teraz musi pój±¢ do othªani, zarodziejskiej sztue zostanie

zadany ±miertelny ios, tak i» b�dzie ona musiaªa upa±¢."

ÿNagle okoªo póªnoy wygl¡daªo na to, jakby demon zobazyª

otwart¡ ognist¡ othªa«. Z krtani dziewzyny kilkakrotnie wydobyªy

si� w i¡gu okoªo kwadransa krzyki rozpazy tak wstrz¡saj¡e i gªo-

±ne, jakby dom miaª si� zawali¢. Czego± bardziej przejmuj¡ego groz¡

nie sposób sobie wyobrazi¢, tote» ponad poªowa mieszka«ów miej-

sowo±i, zdj�ta przera»eniem, dowiedziaªa si� o toz¡ej si� wale.

Katarzyna wpadªa przy tym w takie dr»enie, »e wydawaªo si�, i» jej

ko«zyny mog¡ si� poodrywa¢. Azkolwiek demon wydawaª si� by¢

przera»ony i zrozpazony, jego upór byª nadal olbrzymi, gdy» »¡daª od

Boga znaku z nieba i dawaª zna¢, »e pr�dzej nie wyjdzie, dopóki nie

pojawi si� znak z nieba, który wstrz¡±nie aª¡ miejsowo±i¡, aby nie

musiaª zªo»y¢ swojej roli tak zwyzajnie jak inni grzeszniy, lez aby

mógª zst¡pi¢ do piekªa z honorem. Tak okropnej mieszaniny rozpazy,

zªo±i, uporu i wyniosªo±i nie sposób nigdzie zobazy¢."

ÿTymzasem wydawaªo si�, »e w niewidzialnym ±wieie jego kl�-

ska zbli»a si� oraz szybiej. W ko«u nast¡piª najbardziej drama-

tyzny moment, którego nie jest w stanie sobie wyobrazi¢ nikt, kto

nie widziaª tego na wªasne ozy i nie sªyszaª na wªasne uszy. Okoªo

godziny drugiej, podzas gdy Katarzyna wygi�ªa gªow� i iaªo daleko

poza oparie krzesªa, ten domniemany anioª szatana gªosem, który wy-

dawaª si� niemo»liwy do wydobyia z ludzkiej krtani, zaryzaª sªowa:

¯Jezus zwyi�»yª! Jezus zwyi�»yª!® Gdziekolwiek dotarª ten gªos, zo-

staª te» i zrozumiany, wywieraj¡ na wielu osobah wstrz¡saj¡e wra-

»enie. Teraz wªadza i mo tego demona wydawaªa si� z ka»d¡ hwil¡

bardziej zªamana. Byª oraz ihszy i spokojniejszy, mógª wykonywa¢

oraz mniej ruhów i w ko«u znikn¡ª aªkiem niezauwa»alnie jak »y-

ie umieraj¡ego, ale staªo si� to dopiero okoªo godziny ósmej rano. To

byª moment, w którym dwuletnia walka si� zako«zyªa. Byªem o tym

wewn�trznie tak mono przekonany, »e nast�pnego dnia, w niedziel�,

kiedy miaªem wygªosi¢ kazanie na temat hymnu uwielbiaj¡ego Marii,

nie powstrzymaªem si�, by da¢ wyraz mojej triumfalnej rado±i."

8. Rezultaty zwyi�stwa

Rzezywi±ie walka zostaªa zako«zona zwyi�stwem. Caªa trójka

rodze«stwa zostaªa aªkowiie i na staªe wyzwolona, natomiast dal-

szyh rezultatów nikt si� nie spodziewaª. Pierwszym objawem byªo po-
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ruszenie w±ród mªodzie»y przygotowuj¡ej si� do konfirmaji. Blum-

hardt zaz¡ª otrzymywa¢ listy zawieraj¡e wyznania osobistyh grze-

hów, na lekjah zapanowaªa ÿodzuwalna obeno±¢ Duha �wi�-

tego", a mªodzie» spontaniznie zaz�ªa spotyka¢ si� po domah na

wspólne modlitwy. W dniu Nowego Roku na plebanii zjawiª si� zªo-

wiek znany z tego, »e zawsze kªamaª jak naj�ty, h¡y teraz wyzna¢

swoje grzehy. Blumhardt nie potraktowaª go powa»nie i kazaª mu

odej±¢, s¡dz¡, »e udaje, ale niebawem wróiª i nie spoz¡ª, dopóki

nie wyrzuiª z siebie aªej grzesznej przeszªo±i swojego »yia. Blum-

hardt nie wiedziaª, jak si� zahowa¢. W ko«u poªo»yª na niego r�e i

udzieliª mu rozgrzeszenia. W podobny sposób post�powaª potem z wy-

znaj¡ymi grzehy zawsze. Mówi o tym: ÿWra»enie, jakie ta absoluja

wywarªa zarówno na mnie, jak i na tym zªowieku, jest niezapomniane.

Kiedy powstaª, jego aªkiem zmieniona twarz promieniaªa rado±i¡

i wdzi�zno±i¡. Czuªem si�, jak gdybym wkrozyª w aªkiem now¡,

nieznan¡ mi sfer� dziaªania ±wi�tyh moy duhowyh." Jak podzas

walki odkrywaª z przera»eniem realnie istniej¡e moe zªa, wyzwalane

i zasilane przez grzeh, tak teraz, dzi�ki odniesionemu zwyi�stwu,

byªo mu dane odkrywa¢ z zahwytem równie realnie istniej¡¡ pot�g�

Bo»ej ªaski, wyzwalan¡ przez pokut�, skruh� i wiar�, przeobra»aj¡¡

ludzi i budz¡¡ w nih nowe »yie.

Rozpoz�ªa si� teraz dªuga proesja przyhodz¡yh i domaga-

j¡yh si� posªuhania. Pokój go±inny na plebanii przeksztaªiª si�

w pozekalni�, gdzie godzinami we dnie, a nawet i w noy zekaªa

kolejka na wej±ie do gabinetu proboszza. Niektórzy musieli przy-

hodzi¢ kilka razy. Przebudzeni rozpoz�li spontanizne spotkania w

swoih domah. To ju» nie hodziªo o nieliznyh, jak dawniej w Iptin-

gen, lez o duhow¡ lawin�, która ogarn�ªa aª¡ miejsowo±¢, a tak»e

parafi� filialn¡ w Haugstett. ÿDo �wi¡t Wielkanonyh ten ruh ogar-

n¡ª aª¡ parafi� za wyj¡tkiem kilku osób." Przemiana duhowa byªa

bardzo gª�boka i wyra¹nie widozna na zewn¡trz. Niebawem zaz�li

pojawia¢ si� zamiejsowi | najpierw z iekawo±i, ale zaraz potem

tak samo gª�boko poruszeni i pokutuj¡y. Przemiany doznawaªo tak»e

wielu z tyh, którzy wale nie rozmawiali z Blumhardtem. Szzególnie

w niedziele zjawiaªo si� oraz wi�ej osób | najpierw setki, pó¹niej

nawet ponad tysi¡. W i¡gu kilku miesi�y ten duhowy ogie« prze-

niósª si� do ponad 100 okoliznyh miejsowo±i na du»yh poªaiah

Wirtembergii i poza jej graniami.

Wysªuhawszy wyzna« swoih parafian Blumhardt w aªkiem no-

wym ±wietle zaz¡ª widzie¢ stozony bój duhowy i jego znazenie. Do-

bra, prawie »e wzorowa parafia okazaªa si� kry¢ w sobie straszn¡, po-

wszehn¡ zaraz� grzehu, która byªa przyzyn¡ duhowego skr�powa-
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nia i dawaªa swobod� panoszeniu si� moy iemno±i. W wyznaniah

dominowaªy trzy dziedziny grzesznyh zahowa«: Po pierwsze zary

i okultyzm wszelkiego rodzaju, wró»enie, zamawianie, wywoªywanie

duhów, zabobony itd. Po drugie grzehy niemoralno±i, niezysto±¢

seksualna, udzoªóstwo, kazirodztwo, molestowanie nieletnih, wspóª-

»yie ze zwierz�tami, folgowanie po»¡dliwo±iom i wiele innyh. I po

trzeie, ró»ne postaie nieuziwo±i, wprowadzanie w bª¡d, kªamstwa,

oszustwa, kradzie»e, szanta»owanie dla zysku i tym podobne. Odnie-

sione zwyi�stwo okazaªo si� by¢ nie tylko wyzwoleniem dla trzeh

op�tanyh, lez pot�»nym duhowym przeªomem, w którym duhowe

zwierzhno±i poniosªy kl�sk�, o otwarªo drog� do nieskr�powanego

dziaªania moy Bo»ej i do przebudzenia.

Przebudzenie harakteryzowaªo si� tak»e wyst�powaniem uzdro-

wie«. Nast�powaªy one nie tylko przez osobist¡ usªug� Blumhardta,

lez z�sto spontaniznie: w ko±iele podzas nabo»e«stw, w domah

wiejskih podzas radosnego ±piewu, a nawet w drodze do M�ottlingen

lub z powrotem. Literatura ¹ródªowa zawiera znazn¡ lizb� konkret-

nyh przypadków dramatyznyh uzdrowie«, a tak»e nawróe« ludzi z

marginesu, alkoholików i przest�pów. Niektórzy z nih pohodzili z

odlegªyh miejsowo±i Shwarzwaldu i szli pieszo do 5 godzin. Pewna

kobieta z Neuweiler, hora na raka, której lekarze nie dawali ju»

»adnej nadziei, wróiªa z takiej podró»y nie tylko iele±nie zupeªnie

zdrowa, ale tak»e aªkiem przemieniona duhowo. Poruszony tym jej

s¡siad, który byª ÿwariatem", poszedª tam tak»e i tak samo wróiª zmie-

niony, a niebawem pozyskaª te» dla Jezusa »on� i sze±ioro dziei. Po

nih jeszze wielu innyh z Neuweiler zostaªo pozyskanyh ÿdla Je-

zusa". Wszysy przeobra»eni w ten sposób zaz�li spotyka¢ si� regu-

larnie, by zyta¢ Sªowo Bo»e i modli¢ si�. Podobne wydarzenia byªy

na porz¡dku dziennym tak»e w wielu innyh miejsowo±iah.

Osobny rozdziaª stanowi posªuga uwalniania od horób psyhiz-

nyh i wpªywów demoniznyh. Odniesione zwyi�stwo w wale du-

howej sprawiªo, »e wiele podobnyh przypadków udaªo si� rozwi¡za¢

tym samym sposobem: modlitw¡ i wiar¡ w mo imienia Jezus. ÿZa-

krystia ko±ioªa byªa zazwyzaj peªna osobliwyh ludzi: epileptyków i

umysªowo horyh w mniejszej lub wi�kszej lizbie." I doznawali oni

tutaj, ho¢ bez rozgªosu, znaz¡ej pomoy i wyzwolenia. Niektórzy,

wymagaj¡y pozostania dªu»ej, znajdowali miejse, opiek� i pomo na

plebanii. Posªuga uwalniania staªa si� szzególnie harakterystyzna

dla aªego dalszego »yia Blumhardta, jego »ony Doris i . . . Gottliebin

Dittus, która jak Maria Magdalena, aªkowiie wyzwolona od demo-

nów, oddaªa reszt� swojego »yia Jezusowi. Zamieszkaªa na plebanii i

nie tylko pomagaªa opiekowa¢ si� dzie¢mi Blumhardtów, lez odgry-
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waªa odt¡d znaz¡¡ rol� w aªej ih posªudze. Do bliskiego otozenia

Blumhardtów nale»aªa te» odt¡d jej siostra Katherina i brat Hansj�org.

Okres owonej, wyt�»onej pray, obfiie wynagradzanej wielu dowo-

dami Bo»ego bªogosªawie«stwa, byªo teraz dane prze»ywa¢ Blumhard-

tom i ih bliskim wspóªpraownikom przez kilka nast�pnyh lat.

9. W posªudze uwalniania

Po pewnym zasie zewn�trzne oznaki przebudzenia w M�ottlingen

zaz�ªy powoli wygasa¢, nie sªabn¡ª natomiast, a razej nasilaª si� na-

pªyw osób, przybywaj¡yh w poszukiwaniu wyzwolenia z ró»nego ro-

dzaju skr�powa« ielesnyh, psyhiznyh i duhowyh. Zakrystia i

plebania okazaªy si� by¢ ju» niewystarzaj¡e, a prowadzenie dwóh

parafii i jednoze±nie posªugi uwalniania stawaªo si� zadaniem oraz

trudniejszym. Dlatego, bior¡ tak»e pod uwag� wi¡» napi�te stosunki

z konsystorzem, Blumhardtowie, po dªu»szym rozwa»aniu tej sprawy

przed Bogiem, podj�li w ko«u deyzj� po±wi�enia si� wyª¡znie po-

sªudze uwalniania. Wymagaªo to znalezienia nowej siedziby i urz¡dze-

nia si� w aªkiem nowy sposób. W mi�dzyzasie rodzina Blumhardtów

powi�kszyªa si� jeszze o zworo dziei, z któryh dwoje zmarªo. Stan

zdrowotny Doris i i�»kie prze»yia z dzie¢mi stanowiªy dramatyzny

okres w ih »yiu, mimo to jednak w ih domu nie przestawaªy roz-

brzmiewa¢ pie±ni uwielbienia i dzi�kzynienia, o pozwoliªo im przej±¢

zwyi�sko przez wszystkie do±wiadzenia.

W staraniah o nabyie obiektu odpowiedniego do przyszªyh za-

mierze« nie obyªo si� bez poz¡tkowyh rozzarowa«, kiedy wymykaªy

si� pewne rozwi¡zania, które Blumhardtowi wydawaªy si� by¢ dostoso-

wane do jego skromnyh mo»liwo±i finansowyh. Okazaªo si� jednak

po raz kolejny, »e Bóg ma dla nih aªkiem inne rozwi¡zanie, o jakim

nawet nie marzyli. Wystawiono wtedy na sprzeda» obszerny, dobrze

wyposa»ony dom zdrojowy w niezbyt dobrze prosperuj¡ej maªej miej-

sowo±i uzdrowiskowej Bad Boll. Pan sprawiª, »e zaproponowano im

stosunkowo bardzo nisk¡ en�, poruszyª te» sera kilku maj�tnyh

osób, dzi�ki zemu w kilka zaledwie miesi�y wspaniaªy, przestronny

i ze wszeh miar odpowiedni budynek staª si� ih wªasno±i¡ i ju» w

hwili wprowadzenia si� do niego nie i¡»yªy na nim »adne dªugi. Na-

st¡piªo to w±ród liznyh wyra¹nyh dowodów Bo»ej ingerenji w trak-

ie pertraktaji, zaªatwie« i formalno±i. W obiekie byªo 100 miejs

hotelowyh, du»a sala konertowo-balowa, któr¡ przerobiono na ka-

pli�, obszerne zapleze i dosªownie wszystko niezb�dne, w dodatku

z usytuowaniem w malownizej senerii du»ego parku, idealnej dla

elów regenerayjnyh. Przeprowadzka do nowej siedziby nast¡piªa 1

lipa 1852. Tu miaªo by¢ realizowane ih wspólne zadanie »yiowe

przez wiele nast�pnyh lat.
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Istot¡ tej posªugi byªy duhowe dobra, darowane im dzi�ki zwy-

i�stwu, odniesionemu w M�ottlingen. Stozone tam walki i zdobyte

w nih do±wiadzenie i uzbrojenie owoowaªy teraz w postai wyzwa-

laj¡ej moy, skuteznie dziaªaj¡ej w niezlizonyh indywidualnyh

przypadkah na przestrzeni wielu lat. Odbywaªo si� to w harmonij-

nym nierozª¡znym zespole Johanna, Doris i Gottliebin, przy zym

szzególny dar rozpoznania istoty indywidualnyh duhowyh potrzeb

pojawiª si� i rozwin¡ª wªa±nie u tej ostatniej i w tym zakresie Johann

i Doris mogli polega¢ na niej aªkowiie. Do tego indywidualnego

zajmowania si� potrzebuj¡ymi przy zastosowaniu duhowego rozpo-

znania, modlitwy i moy imienia Jezus dohodziª w Bad Boll drugi

istotny zynnik w postai stworzonej tam przez aª¡ t� trójk� i ih

wspóªpraowników ogólnej atmosfery Bo»ej miªo±i, Sªowa Bo»ego i

uwielbienia. W odró»nieniu od M�ottlingen wieloletni okres ih posªugi

w Bad Boll nie odznazaª si� »adnymi dramatyznym wydarzeniami,

natomiast lizba osób wszystkih stanów, stopni zamo»no±i i rodzajów

potrzeb, które do±wiadzyªy tu bªogosªawie«stwa wyzwolenia i odno-

wienia przez pot�»nie dziaªaj¡¡ mo Bo»¡, osi¡gn�ªa z biegiem lat

wiele tysi�y.

Poniewa» w Bad Boll stosowano te» nadal w ogranizonym za-

kresie wodoleznitwo, bywali tam równie» ludzie zdrowi, nie rzadko

znani polityy, dziaªaze, arty±i, pisarze. Wszysy oni z zahwytem wy-

ra»ali si� o panuj¡ej tam atmosferze, okre±laj¡ j¡ prawie tak samo,

jak swego zasu Blumhardt okre±laª atmosfer� duhow¡ w Korntal.

Wielu z nih wyje»d»aªo z Bad Boll nie tylko wypoz�tyh, lez tak»e

duhowo mono poruszonyh, a nawet przemienionyh.

Dzi�ki duhowej dojrzaªo±i aªego zespoªu praowników staªy si�

mo»liwe lizne krótsze i dªu»sze wyjazdy samego Blumhardta, gdy» po-

sªuga uwalniania nie doznawaªa przez to uszzerbku. Byª on z�sto za-

praszany jako mówa lub wykªadowa na seminaria, zjazdy i konferen-

je. Przez to zwi�kszaª si� istotnie zakres oddziaªywania jego posªugi.

W Bad Boll przebywaªo jednorazowo nie wi�ej ni» 100 przyjezdnyh

osób, na zewn¡trz za± stawaª nieraz przed tysi¡ami. W pó¹niejszym

okresie w skªad zespoªu w Bad Boll weszli synowie Blumhardtów Chri-

stoph i Theophil, peªni¡ tam oraz bardziej znaz¡e zadania. Obaj

oni uko«zyli wze±niej studia teologizne.

Dzi�ki pomoy synów mogªo niebywale rozwin¡¢ si� poradnitwo

drog¡ listow¡. Z biegiem zasu zakres korespondenji o harakterze

duszpasterskim wzrósª tak bardzo, »e musiano utworzy¢ wªasny urz¡d

poztowy! T¡ drog¡ bªogosªawie«stwo, pomo duhowa i wyzwolenie

pªyn�ªy z Bad Boll nie tylko na aªe Niemy, lez i do odlegªyh kra-

jów ±wiata. W pó¹niejszym okresie Johann Blumhardt wraz z synami
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Christophem i Theophilem wydawali nawet przez pewien zas wªa-

sne tygodniowe zasopismo, zawieraj¡e traktaty i rozwa»ania biblijne

oraz odpowiedzi na najz�stsze pytania duszpasterskie zytelników.

Przeªomowymi datami w dalszej historii o±rodka w Bad Boll byªy

kolejne odej±ia do Pana zªonków jego zespoªu. Pierwsza zmarªa w

roku 1872 Gottliebin, która w mi�dzyzasie wyszªa za m¡» i urodziªa

trzeh zdrowyh synów. O jej znaz¡ej roli ±wiadzy fakt, i» po jej

odej±iu zastanawiano si� powa»nie, zy praa b�dzie mogªa by¢ kon-

tynuowana w dotyhzasowej postai. W roku 1880 odwoªany zostaª do

Pana sam Johann Christoph Blumhardt, ale i wtedy praa nie ustaªa,

prowadzona dalej przez niestrudzon¡ Doris i jej synów. Po jej ±mieri,

która nast¡piªa w roku 1886, kierownitwo o±rodka obj¡ª syn Christoph

Blumhardt, który jednak nie byª w stanie podoªa¢ zadaniom, tak i» po-

sªuga uwalniania zupeªnie ustaªa. Po jego ±mieri w roku 1919 o±rodek

w Bad Boll przeszedª w r�e pietystów z ruhu hrabiego Zinzendorfa.

Istnieje i dziaªa on i¡gle jeszze jako zakªad leznizo-wypozynkowy

z opiek¡ duszpastersk¡.

10. Przesªanie »yia Blumhardta

Spu±izna literaka Blumhardta zawiera enne tre±i, które nie do

ko«a zostaªy jeszze przez Ko±ióª spo»ytkowane. Du»a z�±¢ tego

materiaªu to obrona Pisma �wi�tego i post�powania opartego na wie-

rze w jego prawdziwo±¢. Blumhardt rozwa»aª bowiem skrupulatnie

ka»dy mo»liwy i niemo»liwy argument przeiwko Biblii nie tylko dla-

tego, »e byª przez liberaªów i dyspensajonistów zawzi�ie atakowany,

ale tak»e dlatego, »e sam byª poz¡tkowo septyzny i dopiero »mud-

nie, stopniowo odkrywaª wze±niej nieznane sobie prawdy biblijne i

ih znazenie. Próz tego w swoih pisemnyh wypowiedziah z wªa-

±iw¡ sobie bezwzgl�dn¡ otwarto±i¡ i szzero±i¡ dawaª wyraz wielu

swoim osobistym refleksjom, które jeszze dzi± s¡ niezmiernie enne.

Blumhardt miaª peªn¡ ±wiadomo±¢ tego, »e prze»yia i wydarzenia,

które byªy jego udziaªem, nie mog¡ by¢ w panuj¡yh wtedy realiah

trwaªe. W dzisiejszej terminologii mo»na by powiedzie¢, i» zdawaª so-

bie spraw� z tego, »e mªodego wina przebudzenia, jakie zaz�ªo si�

wlewa¢ do Ko±ioªa, nie byªy w stanie utrzyma¢ stare bukªaki ów-

zesnyh struktur i praktyk ko±ielnyh. Dlatego wybiegaª my±lami w

przyszªo±¢, upatruj¡ z ut�sknieniem dalszego Bo»ego dziaªania. Jego

wypowiedzi na ten temat s¡ z perspektywy zasu bardzo znamienne:

ÿ�wiadomo±¢ tego, »e ho¢by to dzieªo byªo zakorzenione jeszze

dwa razy gª�biej, poprzez normalny bieg rzezy pr�dzej zy pó¹niej

b�dzie musiaªo wyshn¡¢, oraz bardziej utwierdzaªa mnie w prze-

konaniu, »e hrze±ija«stwu, niestety, brak jest owego szzególnego
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Duha Pi�¢dziesi¡tniy pierwszego Ko±ioªa i »e bez niego nie b�dzie

mo»na zbudowa¢ ni trwaªego. To prowadziªo mnie do usilnyh pró±b

o nowe wylanie Duha �wi�tego, tym bardziej, »e jest wystarzaj¡o

wiele znaków, i» bardzo blisko jest zas, który Pismo �wi�te nazywa

®ostateznym¯. Im wyra¹niej ni» wze±niej widz� teraz zepsuie i ka-

letwo hrze±ija«stwa, tym bardziej nieodparty odzuwam naisk, aby

prosi¢ o jego odnow�, która mo»e nast¡pi¢ tylko poprzez szzególne

poruszenie Duha �wi�tego, przyhodz¡e z góry . . . Staranne rozwa-

»enie tekstów w Joela 3 i Objawieniu 14 prowadzi mnie do nieod-

partego wniosku, »e przepowiedziane zasy antyhrysta poprzedza¢

b�dzie ogólne poruszenie i pod¡»anie w kierunku dobra. Moje sere

±iska si�, kiedy przygl¡dam si� ±wiatu, ale rozszerza si�, kiedy patrz�

wzwy» i badam obietnie. Ah! Oby ju» wkróte nastaª na ziemi kres

okropno±i i narzekania!" To byª jeden z wielkih tematów zwiasto-

wania Blumhardta a» do ko«a jego »yia. Coraz t�skniej ozekiwaª i

ufaª nawet, »e sam jeszze by¢ mo»e dozeka nowego wylania Duha

�wi�tego, a przez to przebudzenia si� aªego ±wiata, zanim nastan¡

ostatezne zasy antyhrysta.

Blumhardt zauwa»yª tak»e z biegiem zasu i szzerze przyznawaª,

»e darowana jemu osobi±ie mo, z jak¡ mógª posªugiwa¢ innym w za-

sie przebudzenia, powoli sªabnie. W zwi¡zku z tym pisaª: ÿKiedy teraz

patrz� wstez na te wszystkie wydarzenia, odnosz� wra»enie, jak gdyby

zostaªa mi odsªoni�ta na hwil� pewna zasªona, która znowu si� za-

mkn�ªa. W tym zasie zobazyªem jednak o± i do±wiadzyªem zego±,

o zym nie mog� zapomnie¢. ®Pan jest blisko¯ | brzmi bez przerwy w

moim wn�trzu. Blisko z wielkim miªosierdziem dla swojego zniewolo-

nego i zha«bionego ludu, blisko ze ±wiatªem po dªugiej noy. Dlatego

zmagam si� i walz� w iho±i dalej, aby Pan usun¡ª ®zasªon�, rozpo-

start¡ nad wszystkimi ludami, i przykryie, rozi¡gni�te nad wszystkimi

narodami¯ (Jer 25:7). Jestem te» tego pewien, »e mimo grasowania

na ziemi nasienia w�»owego Pan spojrzy ponownie ªaskawie na swój

lud i odsªoni przed nim swoje oblize jak na poz¡tku, tak aby nawet

gªupi nie bª¡dzili i aby usta blu¹nierów zostaªy zamkni�te."

Patrz¡ wstez na przebudzenie w M�ottlingen napisaª: ÿTo byªa

osobista walka z osobisto±iami ±wiata iemno±i, któr¡ tozyli±my

przeiwko sobie, aby przekona¢ si�, kto b�dzie Panem . . . Byªa to

walka, w której sama iemno±¢ musiaªa wykrzyze¢, by¢ mo»e po raz

pierwszy: ¯Jezus zwyi�»yª!® . . . To byª wspaniaªy zas. Kto to widziaª i

prze»yª, ten z pewno±i¡ powie, »e jest to bez w¡tpienia przedsmakiem

jeszze wspanialszego zasu bªogosªawie«stw, który jeszze nadejdzie,

a który nie ogranizy si� do jednego zboru, lez ogarnie aªy ±wiat."

ÿMo»liwe, »e owoe naszyh modlitw stan¡ si� udziaªem dopiero
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pó¹niejszyh pokole« i »e wznios¡ one pie±ni uwielbienia, któryh my

sami pragn�li±my. Przebiie murów mono obwarowanego miasta wy-

maga wielu uderze«. Powiedziaªbym, »e nasze modlitwy s¡ uderze-

niami taranów w bastiony ksi�ia iemno±i, które nale»y z�sto po-

wtarza¢. Mo»e upªynie wiele lat, albo nawet przeminie kilka pokole«,

zanim wreszie nast¡pi przeªom. �adne z tyh uderze« nie jest jed-

nak daremne i je±li b�dziemy je kontynuowa¢, te mone mury b�d¡

musiaªy w ko«u upa±¢, tak aby wspaniaªo±¢ Pa«ska mogªa swobodnie

krozy¢ naprzód, nios¡ bªogosªawie«stwo i uzdrowienie spustoszonej

ludzko±i i aby sam Pan mógª w ko«u zjawi¢ si� w swojej hwale."

Dzi±, póªtora wieku pó¹niej, dostrzegamy w tyh wypowiedziah

wyra¹ne przesªanie proroze. Blumhardt si� nie zawiódª w swojej uf-

no±i. Pan nie zawiódª swojego ludu. Przez aªy ten zas dzieªo odnowy

robiªo szybkie post�py. Pan wzbudzaª sobie kolejnyh pionierów, do-

konuj¡yh dalszyh odkry¢ i wskazuj¡yh ludowi Bo»emu drog� do

jego elu. Od zasów Blumhardta mªode wino laªo si� wielokrotnie, a

Bóg zadbaª tak»e o nowe bukªaki. Mamy dzisiaj w bród do±wiadze«

i wskazówek. Wiemy, jak tozy¢ walk� duhow¡ i jak prowadzi¢ po-

sªug� uwalniania. Je±li o± nie dziaªa, wiemy dlazego i umiemy temu

zaradzi¢. Ale walka nie jest zako«zona. Niezale»nie od tego, zy ra-

dujemy si� z tego, o ju» zostaªo zrobione, zy bolejemy nad tym, o

jeszze trzeba zrobi¢, jedno jest pewne. Kiedykolwiek i gdziekolwiek

Bóg znajdzie ludzi podobnie jak Blumhardt gotowyh zªo»y¢ samyh

siebie na oªtarzu i rzui¢ na szal� wszystko, aby zwyi�»y¢ lub zgin¡¢,

tam z aª¡ pewno±i¡ na nowo brzmie¢ b�dzie dono±ny gªos ludzi,

demonów, a mo»e i kamieni: ÿJezus zwyi�»yª!"

Na podstawie ¹ródeª niemiekih opraowaª Józef Kajfosz

Wszystkie ytaty przetªumazono z ksi¡»ki:

Erwin Rudert (Herausgeber): ÿIh will von Blumhardt lernen

da� Jesus Sieger ist", 7. Auflage, Verlag Ernst Franz,

Metzingen, W�urttemberg 1996.

Ju» dosy¢ napatrzyli±my si� na to, o robi diabeª. Teraz zo-

bazymy, o potrafi Jezus!
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