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„Cuvântul lui Hristos sã
locuiascã din belºug în voi în
toatã înþelepciunea.
Învãþaþi-vã ºi sfãtuiþi-vã unii
pe alþii cu psalmi, cu cântãri
de laudã ºi cu cântãri
duhovniceºti, cântând lui
Dumnezeu cu mulþumire în
inima voastrã.”
Coloseni 3.16

U

na dintre marile probleme ale bisericilor contemporane este muzica.
În loc sã uneascã credincioºii în închinare, de cele mai multe ori ea produce
divergenþe.
Pe marginea acestei probleme s-a
scris mult, s-a vorbit mult, au fost dezbateri teologice la toate nivelurile ºi
se pare cã nu s-a putut stabili care este
adevãrata muzicã duhovniceascã.
Unii pretind cã este cea din zona lor
geograficã, alþii cea a generaþiei lor,
alþii susþin cã un anume gen de muzicã
ar fi cea duhovniceascã, alþii un alt gen.
Aceastã confuzie se produce atunci
când se analizeazã cântãrile cântate în
Bisericã prin prisma parametrilor
omeneºti de analizã a muzicii:
 Melodia
 Armonia
 Ritmul
 Intensitatea
 Timbrul
Biblia poate da un rãspuns competent la întrebarea: „Care este adevãrata muzicã duhovniceascã?” deoarece
este Cuvântul Aceluia care a creat
muzica.
Se pot identifica în Sfintele Scripturi
ºapte caracteristici ale muzicii duhovniceºti:
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Cuvântul Adevãrului

1. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
ADUCE ÎNTOTDEAUNA
LAUDÃ NUMAI LUI
DUMNEZEU
Psalmul 115:1: „Nu nouã, Doamne,
nu nouã, ci Numelui Tãu dã slavã pentru
bunãtatea Ta, pentru credincioºia Ta!”
Dacã se urmãreºte slava cântãreþilor, a compozitorilor, a bisericilor
cãrora le aparþin cântãreþii, oricât de
talentaþi ar fi ei, muzica pe care o cântã
aceºtia nu este muzicã duhovniceascã,
orice melodie sau armonie ar avea,
oricare i-ar fi ritmul s-au intensitatea,
fie ea vocalã sau instrumentalã.

2. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
ADUCE PREZENÞA LUI
DUMNEZEU ÎN ADUNAREA
CREDINCIOºILOR
2 Cronici 5:13-14: „..ºi când cei ce
sunau din trâmbiþe ºi cei ce cântau,
unindu-se într-un glas ca sã mãreascã ºi
sã laude pe Domnul au sunat din trâmbiþe,
chimvale ºi celelalte instrumente, ºi au
mãrit pe Domnul prin aceste cuvinte:
«Cãci este bun, cãci îndurarea Lui þine
în veci!» în clipa aceea, casa, ºi anume
Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.
Preoþii n-au putut sã mai stea acolo ca sã
facã slujba, din pricina norului, cãci slava
Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.”
Dacã muzica cântatã în Bisericã
stârneºte admiraþie, uimeºte, creeazã
bunã dispoziþie sau alte asemenea sentimente, poate contribui la realizarea
unei slujbe religioase excepþionale, dar
nu este neapãrat ºi muzicã duhovniceascã.

3. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
ALUNGÃ DUHURILE
STRÃINE
1 Samuel 16:23: „ªi când duhul
trimis de Dumnezeu venea peste Saul,
David lua harpa ºi cânta cu mâna lui;
Saul rãsufla atunci mai uºor, se simþea
uºurat, ºi duhul cel rãu pleca de la el.”
Deºi pare un fapt neobiºnuit, muzica
poate fi un instrument eficient pentru

exorcizare, alãturi de rugãciune ºi post
(Matei 17:21) sau poruncirea cu autoritate
în Numele Domnului Isus (Faptele Ap.
16:18).

4. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
CREEAZÃ MEDIUL
SPIRITUAL PENTRU
MANIFESTAREA DARULUI
PROFETIC
2 Împãraþi 3:15-16: „Acum aduceþi-mi un cântãreþ cu harpa. ªi pe când
cânta cântãreþul din harpã, mâna
Domnului a fost peste Elisei, ºi a zis:
«Aºa vorbeºte Domnul: Faceþi gropi în
valea aceasta, groapã lângã groapã!»”
Credincioºii penticostali sunt
obiºnuiþi ca atunci când aºteaptã un
cuvânt profetic de la Domnul sã stea
în rugãciune. Trebuie sã înþelegem
însã cã muzica duhovniceascã trebuie
sã creeze acea atmosferã spiritualã în
care Duhul Sfânt sã se poatã manifesta.
Dacã nu se întâmplã aºa, nu Duhul Sfânt
poartã vina, ci mai degrabã cei ce cântã
altfel decât cântãreþul din timpul lui Elisei.
5. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
ADUCE BIRUNÞA ÎN LUPTA
SPIRITUALÃ A
CREDINCIOSULUI
2 Cronici 20:21-22: „Apoi, în
învoire cu poporul, a numit niºte cântãreþi
care, îmbrãcaþi cu podoabe sfinte, ºi
mergând înaintea oºtirii, lãudau pe
Domnul ºi ziceau: «Lãudaþi pe Domnul,
cãci îndurarea Lui þine în veac!» În clipa
când au început cântãrile ºi laudele,
Domnul a pus o pândã împotriva fiilor
lui Amon ºi ai lui Moab ºi împotriva celor
din muntele Seir, care veniserã împotriva
lui Iuda. ªi au fost bãtuþi.”
În lupta spiritualã împotriva diavolului, Pavel recomandã „armãtura lui
Dumnezeu” (Efeseni 6:11-17). Cântarea
nu se numãrã printre elementele ce
alcãtuiesc aceastã armurã. Niciun strateg
serios nu s-ar duce în faþa unui duºman
puternic cântând. ªi totuºi muzica duhovniceascã poate fi piatra din praºtia lui
David, mai eficientã decât armura ºi sabia
lui Goliat.

Închinare
6. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
PREGÃTEºTE PENTRU
SUFERINÞÃ ºI PRIGOANÃ

astãzi trebuie sã aibã acele calitãþi pe
care le aratã tot Biblia:

Marcu 14:26-27: „Dupã ce au cântat
cântãrile de laudã, au ieºit în muntele
Mãslinilor. Isus le-a zis: «În noaptea
aceasta toþi veþi avea un prilej de
poticnire, pentru cã este scris: Voi bate
Pãstorul, ºi oile vor fi risipite.»”
Înainte de agonia din Ghetsimani,
de cumplitele suferinþe ce aveau sã preceadã moartea Sa pe cruce, Domnul
Isus a primit putere sã treacã biruitor
prin toate, nu doar rugându-se Tatãlui,
ci ºi cântând cu ucenicii Sãi. Milioanele
de martiri din arenele romane mergeau
la moarte cântând. Mii de credincioºi
au îndurat suferinþa ºi chiar moartea cu
cântãri pe buze. Toate acestea au fost
posibile pentru cã erau obiºnuiþi sã
cânte o muzicã duhovniceascã ºi atunci
când totul era bine.

1 Samuel 16:15-16: „Slujitorii
lui Saul i-au zis: «Iatã cã un duh rãu
de la Dumnezeu te munceºte.
Porunceascã numai domnul nostru!
Robii tãi sunt înaintea ta. Ei vor cãuta
un om care sã ºtie sã cânte cu harpa
ºi, când duhul rãu trimis de Dumnezeu,
va fi peste tine, el va cânta cu mâna, ºi
vei fi uºurat.»”
1 Cronici 25:1: „David ºi cãpeteniile oºtirii au pus de o parte pentru
slujbã pe aceia din fiii lui Asaf, Heman
ºi Iedutun, care prooroceau întovãrãºiþi de harpã, de alãutã ºi de chimvale.”
1 Cronici 25:7: „Erau în numãr
de douã sute optzeci ºi opt, cuprinzându-se în acest numãr ºi fraþii lor
deprinºi la cântarea Domnului, toþi
cei ce erau meºteri.”
Nu tuturor le-a dat Dumnezeu
darul de a cânta, dar cei ce au acest
dar sã-l foloseascã în slujba Domnului.

7. MUZICA DUHOVNICEASCÃ
ARE ACELAºI EFECT CA
PREDICA: STRÃPUNGE INIMA
ºI CONVINGE DE
NECESITATEA ÎMPÃCÃRII CU
DUMNEZEU
Faptele Apostolilor 16:25-30: „Pe
la miezul nopþii, Pavel ºi Sila se rugau,
ºi cântau cântãri de laudã lui Dumnezeu;
iar cei închiºi îi ascultau. Deodatã, s-a
fãcut un mare cutremur de pãmânt, aºa
cã s-au clãtinat temeliile temniþei. Îndatã,
s-au deschis toate uºile, ºi s-au dezlegat
legãturile fiecãruia. Temnicerul s-a
deºteptat; ºi, când a vãzut uºile temniþei
deschise, a scos sabia, ºi era sã se omoare,
cãci credea cã cei închiºi au fugit. Dar
Pavel a strigat cu glas tare: «Sã nu-þi
faci nici un rãu, cãci toþi suntem aici.»
Atunci temnicerul a cerut o luminã, a
sãrit înãuntru, ºi, tremurând de fricã, s-a
aruncat la picioarele lui Pavel ºi ale lui
Sila, i-a scos afarã, ºi le-a zis: «Domnilor,
ce trebuie sã fac ca sã fiu mântuit?»”
Probabil cã temnicerul nu a auzit
nicio predicã, dar cântãrile cântate de
Pavel ºi Sila i-au strãpuns inima. Nu
melodia sau ritmul, nici chiar cuvintele cântãrilor, ci prezenþa Duhului
Sfânt în inima lor, însoþirea Domnului
în timp ce cântau l-au fãcut conºtient
de nevoia de mântuire.
Pentru ca toate acestea sã nu
rãmânã doar experienþe ale trecutului,
care ne încãlzesc inima ºi ne lumineazã
mintea, cântãreþii din bisericile de

Sã aibã abilitãþi muzicale

Sã fie credincioºi nãscuþi din nou,
cu o trãire de adevãraþi creºtini
2 Cronici 5:12: „ªi toþi Leviþii
care erau cântãreþi: Asaf, Heman,
Iedutun, fiii ºi fraþii lor, îmbrãcaþi în
in subþire, stãteau la rãsãritul altarului
cu chimvale, alãute ºi harpe, ºi aveau
cu ei o sutã douãzeci de preoþi care
sunau din trâmbiþe...”
Apocalipsa 19:8: „ªi i s-a dat sã
se îmbrace cu in subþire, strãlucitor,
ºi curat.” (Inul subþire reprezintã faptele
neprihãnite ale sfinþilor.)

Psalmi 33:1: „Neprihãniþilor, bucuraþi-vã în Domnul! Oamenilor fãrã
prihanã le ºade bine cântarea de laudã.”
Nu pot cânta cântãri care sã aibã
efecte duhovniceºti, chiar dacã au
melodii, ritmuri sau cuvinte socotite
duhovniceºti, cei ce au viaþã duplicitarã.
Sã aibã o inimã bunã, un caracter nobil
Iacov 5:13: „Este vreunul printre
voi în suferinþã? Sã se roage! Este vreunul
cu inima bunã? Sã cânte cântãri de laudã!”
O inimã bunã este în acelaºi timp
o inimã curatã (Luca 8:15). David a
înþeles acest lucru ºi de aceea se roagã
Domnului sã zideascã în el o inimã curatã
(Psalmul 51:10).
Sã fie disciplinaþi, supuºi celor ce
au responsabilitãþi
1 Cronici 25:6: „Toþi aceºtia erau
sub cârmuirea pãrinþilor lor pentru
cântarea în Casa Domnului, ºi aveau
chimvale, alãute ºi harpe pentru slujba
Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun ºi
Heman lucrau sub poruncile împãratului.”
Dacã toþi cântãreþii ar respecta pe
cei care conduc formaþiile muzicale ºi pe
cei care conduc lucrarea lui Dumnezeu,
cântãrile ar avea acele caracteristici
biblice care le-ar defini ca fiind cântãri
duhovniceºti ºi ar contribui la zidirea
sufleteascã ºi a lor ºi a celor care îi
ascultã (1 Corinteni 14:26), iar multe
dintre problemele bisericilor din zilele
noastre ar dispãrea.
Sã dea Domnul tuturor cântãreþilor din bisericile contemporane
înþelepciunea de a cânta numai muzicã
duhovniceascã.

Lãudaþi pe Domnul! Cântaþi Domnului o cântare nouã,
cântaþi laudele Lui în adunarea credincioºilor Lui!
Psalmul 149.1
Cuvântul Adevãrului
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