Pisanie pieśni
Ta sekcja została zaadaptowana z warsztatów zatytułowanych "Pisanie pieśni", napisana przez Brian'a Doerksen.

Wstęp
Jeśli jesteś czynnym członkiem lokalnej społeczności, masz dobre wyczucie muzyczne, pragnienie by służyć poprzez dawanie wyrazu twemu uwielbieniu i jesteś doświadczonym "uwielbiaczem", więc twoja służba może obejmować pisanie pieśni. Pisanie pieśni jest wyzwaniem, o którego spróbowaniu wielu chrześcijan nawet nie myśli. Jest to święte i wymagające zadanie i zachęcamy wszystkich, którzy czują, iż mają powołanie do pisania pieśni uwielbienia by robili to wiernie i dobrze. Niektóre z ważnych punktów w procesie pisania pieśni:

q	Twoja chęć pisania pieśni musi pozostać w cieniu twego pragnienia poznania Boga.
q	Pisanie pieśni powinno wypływać z kultywowania twojego osobistego czasu uwielbienia.
q	Twoim centralnym punktem musi być przede wszystkim uczciwe wyrażenie twego serca dla Boga
q	Wysoko ceń pieśni, które napisałeś - jak list miłosny do Boga, którym się dzielisz z Nim w czasie twojego osobistego uwielbienia. Jeśli On zmusza cię do dzielenia się nimi publicznie, bądź posłuszny. Bądź jednak ostrożny by bezmyślnie nie rozrzucać swoich pereł.
q	Pisanie pieśni jest zabierającą czas, czasami frustrującą i ciężką pracą. Nie daj się łatwo zniechęcić.

Poniższe odniesienia pozwolą ci rozwinąć twoje umiejętności i rozeznanie jako pisarz pieśni.

Pisanie pieśni

1.	Rozwijanie pieśni.
a.	Co próbujesz przekazać? Zredukuj główną ideę do jednego wyrażenia lub ogólnej myśli. Twoja muzyka musi wspierać, służyć i wzmacniać twoje pomysły i słowa.
b.	Jakiej atmosfery pragniesz w muzyce? Styl muzyczny powinien najlepiej wspierać twoje teksty i koncepcje pieśni. Obierz cel i pracuj nad nim.

2.	Pisanie. 
a.	Pojęcie. Potrzebne jest mocne liryczne wyczucie do pisania muzyki. Muzyka powinna uwydatniać przesłanie.
b.	Źródła słów.
q	Biblia. Czy któryś fragment osobiście i głęboko cię porusza?
q	Doświadczenie i pragnienia w twojej relacji z Bogiem. Uczciwość jest główną cechą tego procesu. Wszystko, co piszesz będzie "brzmiało jak ty." Nie walcz z tym, jakim stworzył cię Bóg. Jesteś indywidualną jednostka stworzoną przez Niego.
q	Modlitwa wstawiennicza.
q	Prorocze słowa. Często proroctwa, które usłyszałeś docierają ze swoim przesłaniem do głębi twego serca.
q	Nauczania.
q	Boże natchnienie. Czasami Bóg może ci dać wizję, sen, albo doświadczenie, które zainspiruje pieśń.
c.	Praktyczne wskazówki. 
q	Wystarczająco proste do zapamiętania i śpiewania. Najprostsze pieśni trwają najdłużej.
q	Słowa pieśni to nie wiersz. Każde słowo w pieśni powinno śpiewać. Niektóre słowa się rymują, ale nie śpiewają. Używaj słownika synonimów.
q	Dobra teologia. Oddaj pieśni tym, którzy sprawdzą je w odniesieniu doktrynalnym.
d.	Rymy
q	Pełny rym lub idealny rym - kolejność nie jest konieczna do tego by pieśń brzmiała dobrze muzycznie. Mówi się, że dwa lub więcej słów się rymuje - kiedy każde z nich zawiera taką samą akcentowaną końcową samogłoskę ze spółgłoską i nieakceptowaną spółgłoskę poprzedzającą tę samogłoskę. Słowo, które ma pierwsze brzmienie nazywa się czynnikiem rymu, a drugie słowo w tej parze, pomocnikiem rymu (np. sad/rad, but/drut).
q	Pół-rym (fałszywy rym lub asonans). Nie ma nic złego w używaniu pół-rymów lub rymów samogłoskowych. Przykładem tego może być wyrażenie "Chwała brzmiała". Nie jest to idealny rym, ale będzie miał dobre muzyczne brzmienie ze względu na samogłoski.
q	Układ rymów. Wiersz czy pieśń posiada końcowy układ rymów. Ważne jest żeby się trzymać tego schematu. 
q	Nie nadużywaj rymów.
q	Nie rymujące się słowa są także używane bez osłabienia przesłania pieśni.
e.	Wskazówki z Psalmów - paralelizm w przesłaniu.
q	Paralelizm bliskoznaczny - używanie różnych słów do wyrażenia tej samej myśli.
q	Paralelizm przeciwstawny - równoważenie przeciwstawnych myśli w tej samej pieśni w celu ukazania przesłania. Zobacz Psalm 91: 5 - 6 lub 37: 21 - 22. 
f.	Podsumowanie 
q	Bądź zwięzły. Staraj się używać jak najmniejszej liczby słów do wyrażenia swoich myśli. Usuń wszystko, co nie pasuje do twojej pieśni.
q	Używaj szczerych słów zamiast dobrze znanych frazesów.
q	Często poprawiaj swe pieśni. Oceniaj każdy tekst i każdą nutę.

3.	Komponowanie melodii. 
a.	Ustal tempo, a później rytm lirycznych zwrotów.
b.	Pracuj nad dobrą prozodią (spójnością słów z muzyką). Kluczowe słowo powinno być uwydatniane przez muzykę. 
c.	Test gwizdania. Czy melodia jest prosta na tyle, że nadaje się do gwizdania?
d.	Pozwól melodii wypływać naturalnie z twojego charakteru.

I.	Praktyczne wskazówki dla autora pieśni.

1.	Poprawki. Często poprawiaj swoje teksty. To wprowadzi doskonałość do twojej pracy.
2.	Jeśli zauważysz, że potrzebujesz pieśni lub rymu, módl się o nie. Módl się także za innych autorów pieśni, aby otrzymywali pieśni od Pana.
3.	Bądź dobrym zarządcą "talentu" otrzymanego od Boga. Traktuj poważnie swoje powołanie i nie zakopuj swego "talentu" z powodu zbyt małej pewności siebie.

II.	Co robić ze skończoną pieśnią.
1.	Bądź posłusznym Bogu! Jeśli On chce ukazać innym twoja intymną pieśń, pozwól Mu na to.
2.	Czekaj na odpowiedni moment by podzielić się nią w twojej grupie domowej lub z pastorem uwielbienia. Nie ociągaj się, ale i nie wywieraj presji. 
3.	Jeżeli pieśń wywarła pozytywne wrażenie w małej grupie, podziel się nią podczas innego małego zgromadzenia.
4.	Jeśli twoje działanie jest ciągle owocne podziel się pieśnią z tymi, którzy mogą ją użyć (ciągle na małą skalę).
5.	Jeśli otrzymasz ciągłe zachęty i zauważysz, że inni oprócz ciebie (np. inni liderzy uwielbienia) śpiewają i używają twoją pieśń, możesz przedłożyć ją większemu promotorowi muzycznemu (np. Mercy Music lub w Polsce Missio Musica).

III.	Ufność Bogu w sprawie oddziaływania i dystrybucji pieśni.
1.	Najlepsze pieśni zawsze otrzymują szeroką dystrybucję bez dużego wysiłku kompozytora. 
2.	Osobiste "kontakty" są zawsze kontrolowane przez Boga. On zadecyduje o zasięgu oddziaływania twojej pieśni.
3.	Módl się o, zachęcaj i błogosław tych, których widzisz wokół siebie. 
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