


WYKŁAD 6 –MUZYKA W PRAKTYCE
• Geert Tap

Jak prowadzić wiernych w 
podróż przed oblicze 

Najwyższego?



(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.Panie, zbadałeś mnie i znasz.
(2) Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka.
(3) Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
(4) Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.
(5) Ogarniasz mnie z tyłu i z przoduI kładziesz na mnie rękę swoją.
(6) Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,Zbyt wzniosła, bym ją pojął.
(7) Dokąd ujdę przed duchem twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
(8) Jeśli wstąpię do nieba,Ty tam jesteś,A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych,I tam jesteś.
(9) Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza,
(10) Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,Dosięgłaby mnie prawica twoja.
(11) A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryjeI nocą stanie się światło wokoło mnie,
(12) To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,A noc jest jasna jak dzień,Ciemność jest dla ciebie jak światło.
(13) Bo Ty stworzyłeś nerki moje,Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
(14) Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twojeI duszę moją znasz 
dokładnie.
(15) Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,Choć powstawałem w ukryciu,Utkany w głębiach ziemi.
(16) Oczy twoje widziały czyny moje,W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,Gdy jeszcze 
żadnego z nich nie było.



(17) Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże,Jak wielka jest ich liczba!
(18) Gdybym je chciał zliczyć,Byłoby ich więcej niż piasku;Gdybym skończył,Jeszcze byłbym z tobą.
(19) O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika!Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi!
(20) Mówią o tobie zdradliwie,Nadużywają imienia twego.
(21) Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie,Nie mam w nienawiściI nie brzydzę się tymi,Którzy powstają 
przeciwko tobie?
(22) Nienawidzę ich całą duszą,Stali się wrogami moimi.
(23) Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,Doświadcz mnie i poznaj myśli moje!
(24) I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,A prowadź mnie drogą odwieczną!

PSALM 139
Biblia Warszawska



„Chociaż muzyka jest wspaniałym wyrazem uwielbienia, 
nie jest ona sama w sobie jego istotą. Rdzeniem 
uwielbienia jest, gdy serce, duch i wszystko co w nas, 
czci i łączy się z Duchem Bozym. Właściwie to bez 
względu na to, jak wspaniałe są fragmenty muzyczne, 
jeśli serce nie jest w pełni zaangażowane w oddawanie 
czci, będzie to tylko muzyka. Pieśń czystego serca, 
które bardziej pragnie Boga niż siebie samego, to 
muzyka dzierżąca klucz do wielu zwycięstw i radości w 
sercu naszego Króla.” 

Extravagant Worship, Darlene Zschech, str. 27



Czym jest uwielbienie?

Burza mózgów...



UWIELBIENIE:

- prowadzenie uwielbienia, zespół uwielbieniowy
- być tymi, którzy czczą Boga
- zasada iWorship 24/7 („i” – ja, „worship” – wielbię 
przez 24 godziny 7 dni w tygodniu)

Motto: Znać Jezusa jeszcze lepiej, kochać Go 
jeszcze mocniej i podążać za nim jeszcze bliżej.



„Muszę się przyznać, że nie czuję się w tym momencie zbyt 
pewny siebie. Nie... Muszę przyznać, że prowadzenie grupy 
ludzi z zadaniem połączenia ich z opowieścią Boga jest dla 
mnie wielkim wyzwaniem. Choć prawdą jest, że spędzam 

większość dni gdzieś w Ameryce, prowadząc pełne sale ludzi 
we wspólnym nabożeństwie, to jestem zdezorientowany 

przez atmosferę i kulturę naszego Kościoła. Być może z tego 
powodu czuję potrzebę nowych sposobów przekazywania 

historii o Bogu w sposób bardziej przenikliwy.” 

Dan Kimball, Emerging Worship, Creating worship gatherings
for new generations, 2004



Dlaczego czcimy 
Boga?

Dlaczego?



Różnorodność uwielbienia w Piśmie Świętym
Tekst:
1) 2 Mojżeszowa 15,20
2) 1 Samuela 18,6
3) Ew. Marka 6,21-22
4) Ew. Łukasza 16,23-25
5) Psalm 47,2 / 28,2 / 95,6 / 134,2

Mowa ciała:
*
*
*
*
*



Tekst:

1) Objawienie 5,8

2) Habakuka 3,19

3) 1 Kronik 15,28-29

4) 2 Mojżeszowa 15,20

Instrumenty:

*

*

*

*

Różnorodność uwielbienia w Piśmie Świętym



Tekst:

1) Psalm 117

2) Psalm 100

3) Psalm 138

4) Efezjan 5,19

5) 1 Samuela 16,23

Kierunek:

*

*

*

*

*

Różnorodność uwielbienia w Piśmie Świętym



„To jest paradoks chrześcijańskiego uwielbienia. 
Chcemy ujrzeć to, co niewidzialne, poznać to, co jest 
nie do poznania, pojąć niepojęte i doświadczyć tego, co 
wieczne. Tak jak Dawid pragniemy Boga i jesteśmy 
jednocześnie zadowoleni nie nieusatysfakcjonowani. 
Tak jak Mojżesz pragniemy Jego chwały, choć wiemy, 
że nasze śmiertelne oczy nie mogłyby oglądać Bożej 
chwały w jej pełni.:

Real Worship, Warren Wiersbe, 1986



„Lecz nadchodzi godzina i teraz 
jest, kiedy prawdziwi czciciele 
będą oddawali Ojcu cześć w 
duchu i w prawdzie; bo i Ojciec 
takich szuka, którzy by mu tak 
cześć oddawali.” 

Ew. Jana 4,23



Kształtowanie się form nabożeństwa przez wieki

Pytanie: Czym dziś jest uwielbienie?

Często jest to czas, kiedy na weekend spotykamy 

się ze sobą w kościele, prawda? Czy wiesz jednak, 

że „za dawnych dni” kiedy mówiono o „uwielbieniu” 

ludzie mieli na myśli czas, kiedy święci gromadzili 

się, aby służyć Bogu i sobie wzajemnie? Z biegiem 

lat cała idea uległa drastycznej zmianie.







Dan Kimball oświadczył:

„Musimy uzmysłowić sobie, że my, oddający Bogu cześć, nie 
jesteśmy centrum nabożeństwa. To nie o nas tutaj chodzi. Nie 
chodzi o to, że Bóg ma nam usługiwać. To jest ofiara naszej 
służby i oddawania Bogu czci - oddania naszego życia, 
naszych modlitw, chwalenie Boga, oddanie naszych win, 
naszych finansów, naszej służby innym w ciele Kościoła.” 

(Emerging Worship, Creating worship gatherings for new 
generations, Dan Kimball, Zondervan, 2004)



ZMIENIAJĄCY SIĘ PRZEZ UWIELBIENIE CI, KTÓRZY POZOSTAJĄ TACY, JACY SĄ

uczestniczący obserwatorzy

czekają, aż Duch ich zmieni oczekują natychmiastowych rezultatów

słuchają Słowa Bożego od każdego szczerego 
sługi Boga

mają nastawienie celebryty - religijne gwiazdy

wywyższają Boga wychwalają siebie nawzajem

żyją, aby czcić Boga i służyć innym szukają akceptacji innych

w nabożeństwie daje Bogu nabożeństwo widzi jako sposób, aby coś od 
Boga otrzymać

Bóg zmienia ich, gdy go czczą, modlą się, 
słuchają słowa

skupiają się na chwilowych zachciankach, 
technikach, bez ponoszenia żadnych ofiar

co Bóg otrzymał? co ja z tego mam?



Kto albo co, siedzi na 
Twoim tronie?

(Najważniejsza postawa dla Boga)





Muzyka jest dla Boga ważna.

839 x Biblia

(Najważniejsza postawa dla Boga)



Podsumowanie:
> Czym jest uwielbienie?
> Dlaczego wielbimy Boga?
> Jaka jest rola lidera/zespołu?





• Módl się (audiencja Najwyższego)
• Zdobądź informacje (dokąd zmierza przesłanie?)
• Co powinienem dodać aby wesprzeć uroczystość
• Znajdź jak najlepszą kolejność
• Wybierz typy utworów
• style utworów (umiejscowione w nabożeństwie)
• A co z ciszą?
• Czynnik responsywny!
• W momencie wypowiedzenia pierwszych słów, 

kazanie się rozpoczęło -



• Wybierz najodpowiedniejszą tonację dla 
zgromadzonych

• Ćwicz to co na widać i czego nie widać
• Lider uwielbienia... prowadzi!!
• Nie rób kazań... Uwielbij Boga
• Wybierz sposób nauczania
• Śpiewaj w harmonii jeśli potrafisz, Unisono jeśli musisz
• Czynnik zaskoczenia...
• W momencie wypowiedzenia pierwszych słów, kazanie 

się rozpoczęło



Pamiętaj:

Nikogo nie możesz zaprowadzić 
do miejsca, w którym sam 

najpierw nie byłeś!



Wykonuj wszystko z modlitwą

i w wierze.

Jesteśmy tutaj ćwicząc dla 
wieczności!


