


WYKŁAD 3 –SZTUKA TEATRALNA
• Geert Tap



Psalm 50:1-2
"Bóg Wszechmocny Pan, przemówił 
i wezwał ziemię Od wschodu słońca 
aż do zachodu jego.
Z Syjonu pełnego piękności
Zajaśniał Bóg."

Aktorstwo jest: 
Sztuką Komunikacji...



Aktorstwo jest: 
Sztuką Komunikacji...



Bóg potrzebuje przekazicieli informacji!

VS



* Ew. Łukasza 19:37-42

"Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła 
cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za 
wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc:
Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim;
Na niebie pokój i chwała na wysokościach.
A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu 
zgrom uczniów swoich.
I odpowiadając, rzekł: ”Powiadam wam, 

że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą”
A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim,
mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. 
Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi...”



δράω –
Działać/ 

Wykonywać



Na początku...Bóg





"Niech stanie się światłość..."



"Ponieważ w nim zostało stworzone 
wszystko, co jest na niebie i na ziemi, 
rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to 
trony, czy panowania, czy nadziemskie 
władze, czy zwierzchności; wszystko 
przez niego i dla niego zostało 
stworzone."
List do Kolosan 1:16



Ew. Jana 3:16-17





Biblia,
a Sztuki artystyczne...

> Ew. Mateusza 28:18-20
> 1 + 1 = 3 <
> Dzieje Apostolskie 2:42-47
> Jeremiasz 18:1-6, 19:10-11
> Ezechiel 1, 2, 3:24-26, 4
> Ew. Jana 3:16
> Objawienie



Rada dotycząca 
Programu Bożonarodzeniowego 
wystawionego w 1888 roku
"Podobało mi się the lighthouse [„Latarnia 
morska” – przedstawienie wykonane 
przez dzieci]. Dzieci zagrały dobrze, a 
także przekaz był odpowiedni."-
"Ten program powinien był być wykonany 
nie tylko pod czas szkoły sobotniej dzieci, 
ale jego treść powinna być głoszona w 
taki sposób aby pogłębić poczucie 
potrzeby wśród osób poszukujących łaski 
Zbawiciela, który ich ukochał i oddał za 
nich swoje życie". 

19 Manuscript Releases 300.

Pisma Ellen G White,
a Sztuki artystyczne...



Sposoby wielbienia w Piśmie Świętym

Pismo Święte: Instrumenty:

* Objawienie 5:8
* Habakuk 3:19
* 1 Ks. Kronik 15:28-29
* Ks. Wyjścia 15:20



Sposoby wielbienia w Piśmie Świętym

Pismo Święte: Kierunek:

* Psalm 117
* Psalm 100
* Psalm 138
* List do Efezjan 5:19
* 1 Ks. Samuela 16:23



Coś zgubiliśmy... 



Kościół, 
a Sztuka teatralna...



Modlitwa w intencji grup teatralnych i misji!!!

Psalm 119:133
"Umocnij kroki moje w słowie twoim
I nie daj nade mną włądzy żadnej 
przewrotności."


