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Temat: Śpiewem i tańcem chcę chwalić Pana.  

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,  
Boża radość wypełnia duszę mą.  
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,  
Boża radość wypełnia duszę mą.  
Boża miłość jak rzeka... 
Boży pokój jak rzeka... 

Śpiew i taniec zawsze były źródłem radości dla człowieka. Pismo Święte poucza, że śpiewem i tańcem można 
się modlić: 

 1 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który 
wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. (...) 20 Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła 
bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. (Wj 15, 1.20) 

 12 (...)«Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł 
więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. 13 Ilekroć niosący 
Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. 14 Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w 
obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. 15 Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród 
radosnych okrzyków i grania na rogach. (2 Sm 6, 12-15) 

 1 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 2 przystąpmy z 
dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! 3 Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim 
Królem ponad wszystkimi bogami. (Ps 95, 1-3) 

Chrześcijaństwo jest religią radosną, bowiem opiera się na bliskości Boga i prawdzie o jego miłości do nas. To religia 
harmonii i piękna, które się zawierają w Bożym stworzeniu. 

Uzupełnij zdania: 

"Bracia moi, radujcie się w Panu" (Flp 3, 1), ponieważ: 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

Jak możemy wyrażać tę radość? Możemy uwielbiać Boga poprzez: 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 


