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DOBRY PRZYKŁAD 
ZŁEGO POSTĘPOWANIA

Księga Daniela 3:1-7 Biblia Tysiąclecia wyd. II



„1Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg 
o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości 
sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura 
w prowincji babilońskiej. 2Następnie polecił król 
Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, 
rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, 
prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji 
zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu 
wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. 
3Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, 
rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i 
wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie 
posągu wzniesionego przez króla 
Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, 
który wzniósł król Nabuchodonozor.” (Dn 3:1-3 
BT II)



„4Herold zaś obwieszczał donośnie: «Rozkaz dla 
was, narody, ludy, języki: 5w chwili, gdy 
usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, 
psalterium, dud i wszelkiego rodzaju 
instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz 
i oddacie pokłon złotemu posągowi, jaki ustawił 
król Nabuchodonozor. 
6Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, 
zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego 
pieca». 7W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk 
rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i 
wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, 
wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, 
oddając pokłon złotemu posągowi, jaki wzniósł 
król Nabuchodonozor.” (Dn 3:4-7 BT II)



TO BYŁO DOBRZE PRZYGOTOWANE 
NABOŻEŃSTWO!

• Miało ono CEL: zintegrowanie 
potężnego imperium wokół osoby króla 
i umocnienie jego panowania

• Był w nim ELEMENT WYWYŻSZENIA: 
(w tym przypadku CZEŚĆ należna była 
posągowi, który uczynił król). HOŁD
oddawany był bóstwu, którego 
ziemskim przedstawicielem był król.



TO BYŁO DOBRZE PRZYGOTOWANE 
NABOŻEŃSTWO
• Nabożeństwo było dobrze 

WYPROMOWANE: INFORMACJA o nim 
została wyraźnie i skutecznie 
przekazana wszystkim satrapom, 
namiestnikom, rządcom, radcom, 
skarbnikom, sędziom, prawnikom i 
wszystkim zarządcom prowincji. 

• Uczestnicy zostali skutecznie 
ZAPROSZENI!



TO BYŁO DOBRZE PRZYGOTOWANE 
NABOŻEŃSTWO

• Nabożeństwo miało swój PORZĄDEK: 
heroldowie poinformowali zebranych co ma 
się wydarzyć, jaki będzie przebieg spotkania, 
były osoby prowadzące nabożeństwo. Każdy 
wiedział gdzie ma zająć miejsce, wszyscy 
stanęli przed posągiem w z góry ustalonym 
szyku. Każdy uczestnik wiedział kiedy ma 
oddać pokłon (nie trzeba było znać przebiegu 
liturgii, wszystko było dokładnie wyjaśnione).



TO BYŁO DOBRZE PRZYGOTOWANE 
NABOŻEŃSTWO

• Zadbano o NAGŁOŚNIENIE: donośny 
głos herolda był wyraźnie słyszany przez 
wszystkich uczestników.

• Pomyślano o OPRAWIE MUZYCZNEJ: 
cała paleta instrumentów muzycznych.



TO BYŁO DOBRZE PRZYGOTOWANE 
NABOŻEŃSTWO

• Zadbano o to, by PRZEKAZ BYŁ 
ZROZUMIAŁY dla wszystkich obecnych 
(różne narody, ludy, języki).

• Zadbano o PRZESTRZEGANIE 
PORZĄDKU nabożeństwa. Wszyscy 
burzący przyjęty porządek musieli się 
liczyć z reakcją odpowiednich służb.



Czytając to sprawozdanie biblijne możemy odnieść wrażenie, 
że poganie czasami WYPRZEDZAJĄ nas chrześcijan 

w starannym przygotowaniu nabożeństwa. 

Nie tylko diabeł tkwi w szczegółach, Bóg nawet bardziej!



„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 
że roztropnie postąpił. Bo synowie 
tego świata ROZTROPNIEJSI są w 
stosunkach 
z ludźmi podobnymi sobie niż 
synowie światłości.” (Łk 16:8 BT II)

WARTO UCZYĆ SIĘ OD 
INNYCH



DOBRE NABOŻEŃSTWO 
TO NABOŻEŃSTWO 
PRZYGOTOWANE!





Organizując SZCZEGÓLNE
nabożeństwa staramy się 
wypaść jak najlepiej, świadomi 
tego, że nie uda nam się 
wywrzeć pierwszego wrażenia 
po raz drugi.



BIERZMY PRZYKŁAD 
Z BOGA!



• „Bóg nie jest źródłem chaosu, 
lecz ładu.” (1 Kor 14:33 NT Przekład Współczesny)

• „Bóg (..) lubi porządek, 
nie zamieszanie.” (1 Kor 14:33 NT Słowo Życia)

• „Bóg (..) nie jest Bogiem zamętu, 
lecz ładu.” (1 Kor 14:33 NT Popowski)

• „Bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku, 
ale szalomu.” (1 Kor 14:33 NT Kom Żydowski)

• „Bóg (..) nie jest Bogiem zamieszania 
[nieładu BT V], lecz pokoju.” (1 Kor 14:33 BT II)

BÓG NIE IDZIE NA SPONTAN!



• O jej! Nie ma organisty, 
kto nam dzisiaj zagra!?

• Czy ktoś ma historię dla 
dzieci?

• Rety, kto zbierze dary?!

GDY BRAK 
PRZYGOTOWANIA…



GDY 
BRAK 
PRZYGOTOWANIA…



GDY 
BRAK 
PRZYGOTOWANIA…



INNI NA NAS PATRZĄ…



W INTERNECIE NIC NIE GINIE…



„Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Jahwe niedbale!” 
(Jer 48:10 BT II)

DAJ BOGU, 
TO CO NAJLEPSZE!



WSZYSTKO 
DOKŁADNIE 
ZAPLANUJ!



DBAŁOŚĆ 
O SZCZEGÓŁY



DBAŁOŚĆ 
O SZCZEGÓŁY



ESTETYKA



ZNAK KRZYŻA
LOGO KOŚCIOŁA
MOTTO BIBLIJNE

„Słowo Twoje jest Prawdą.” 
J 17:17



OSOBY 
PROWADZĄCE 
I WSPÓŁTWORZĄCE 
NABOŻEŃSTWO



KOORDYNATOR 
NABOŻEŃSTWA



CZYTANIE SŁOWA 
BOŻEGO



ROLA DIAKONÓW



UBIÓR



UBIÓR

„40Dla synów Aarona zrobisz tunikę i uczynisz 
im pasy oraz mitry na cześć i ku ozdobie. 41I 
ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów 
jego razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz 
ich w urzędowanie i poświęcisz ich, aby mi 
służyli jako kapłani. 42I uczynisz im spodnie 
lniane, aby okryli nimi nagość ciała, od bioder 
aż do goleni. 43I będą je nosić Aaron i jego 
synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu 
Spotkania lub będą zbliżać się do ołtarza dla 
spełnienia służby w Miejscu Świętym, aby nie 
ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest 
rozporządzenie na wieki dla niego i dla 
potomków jego po nim.

(Wj 28:40-43 BT II)



PO CO 
TO WSZYSTKO?



NABOŻEŃSTWO

KTÓRE 
WYWYŻSZA 

BOGA

KTÓRE JEST 
DOBRZE 

WYPROMOWANE

KTÓRE 
CECHUJE 

PORZĄDEK

KTÓRE MA CEL

KTÓRE MA 
DOBRĄ OPRAWĘ 

MUZYCZNĄ

KTÓRE JEST 
ZROZUMIAŁE I 

BUDUJĄCE



NABOŻEŃSTWO TO 
CZAS, GDY GRZESZNY 
CZŁOWIEK WKŁADA 

SWOJE RĘCE 
W DŁONIE 

MIŁOSIERNEGO BOGA



Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do dyskusji

Zbigniew Makarewicz


