Muzica creætinã

Muzica - artã sau
binecuvântare
„Este printre voi vreunul cu inima bunã? Sã cânte cântãri de
laudã.”
(Iacov 5:13)
Cuvântul lui Dumnezeu opereazã cu principii, fapt ce a dat valoare
incomensurabilã Sfintelor Scripturi fãcând-o mereu actualã indiferent de
perioada istoricã cãreia i se adreseazã!
Exprimarea laudei este o poruncã a lui Dumnezeu regãsitã în nenumãrate
pasaje biblice, cu precãdere în cartea Psalmilor: „lãudaþi pe Domnul… cântaþi
laudele Lui în adunarea credincioºilor Lui” (Psalmul 149:1). Sintagma „laudele
Lui” implicã faptul cã nu orice muzicã este spre lauda lui Dumnezeu, de aceea,
adevãraþii artiºti creºtini trebuie sã se raporteze permanent la acea muzicã ce
aduce zidire spiritualã.

MUZICA ESTE UN LIMBAJ,
STILUL REPREZINTÃ
MODUL DE UTILIZARE AL
ACESTUIA

S

tilul este un mod de expresie,
un tip de prezentare. Stilul, în
muzicã, poate fi folosit pentru a denota
caracteristica muzicalã a unui compozitor, a unei perioade, a unei arii geografice, sau a unei comunitãþi. Stilul,
într-o încercare de definire cât mai
succintã ºi generalã, ar desemna modalitatea specificã de utilizare a unui
limbaj.
Stilurile muzicale abordate în
bisericile penticostale din România
sunt similare în mare mãsurã celor
prezente în muzica laicã: stilul clasic,
folk, muzicã popularã, muzicã uºoarã
ºi stiluri muzicale din alte culturi precum: gospel, country, cântãri compuse
în stil modern etc, singurele controverse majore fiind legate de stilurile
contemporane precum rock, rap etc.
prezente în unele cântece cu text
creºtin.
Unii considerã cã acestea, la fel ca
oricare alt stil muzical, pot fi folosite
pentru a-l lãuda pe Dumnezeu, alþii
considerând, dimpotrivã, cã aceastã
muzicã este prin însãºi natura sa
pervertitã.
Se observã o tendinþã, mai ales în
rândul unor tineri, de a prelua stilurile
muzicii specifice generaþiei actuale:
pop, rock, soft-rock, rap, unele cu un
ritm echilibrat, altele chiar agresive
prin instrumentaþie, ritm ºi intensitate.
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Cuvântul Adevãrului

Influenþele stilistice de asemenea
diferã funcþie de zona geograficã luatã
în discuþie. Astfel, în zonele rurale sau
chiar în unele zone urbane, acolo unde
congregaþiile sunt alcãtuite în special
din oameni mai în vârstã, obiºnuiþi cu
un anumit stil muzical, predominã
stilul muzicii clasice sau populare,
instrumentele de percuþie fiind
interzise categoric. Spre deosebire de
acestea, în bisericile din mediul urban,
respectiv în acele biserici unde
participanþii la serviciile divine sunt
în general tineri, stilurile muzicale
abordate sunt variate, fiind preferate
cele moderne, iar instrumentele
electronice sunt folosite pe scarã largã
împreunã cu cele de percuþie. Toate
aceste influenþe stilistice au fost
condiþionate de factori istorici, sociali
ºi geografici.

SOLI DEO GLORIA!

M

uzica religioasã a fost
supusã dintotdeauna diferitelor influenþe interculturale. Aceste
influenþe au avut uneori un impact
pozitiv, în sensul progresului diferitelor stiluri muzicale care încântã
coardele sensibile ale sufletului,
alteori a avut un impact negativ,
degenerând în stiluri groteºti. Acest
tipar al influenþelor inter-culturale a
existat dintotdeauna ºi poate fi gãsit
încã din perioada anticã, epocã ce a
coincis cu perioada scrierii Sfintelor
Scripturi, pânã astãzi.
Cântecele religioase care sunt
expresia devoþiunii, au un conþinut

specific, chiar dacã din punct de vedere
muzical folosesc adeseori aceleaºi
elemente de limbaj: melodie, ritm,
armonie. Aceste elemente, sau ar putea
fi numite ºi unelte pot fi folosite
constructiv sau distructiv.
Cuvântul lui Dumnezeu ne
relateazã un episod în care lucrurile
închinate Casei Domnului n-au mai
fost folosite pentru slujbele sfinte ci
pentru zeitãþi pãgâne. „Cãci nelegiuita
aceea de Atalia ºi fiii ei au pustiit Casa
lui Dumnezeu, ºi au întrebuinþat în
slujba Baalilor toate lucrurile închinate Casei Domnului.” (2 Cronici
24:7) Tot astfel, când muzica nu are
unicul scop declarat aºa cum spunea
marele Bach „Soli Deo Gloria” - numai
pentru gloria Domnului, (Johann
Sebastian Bach a adãugat iniþialele
S.D.G. la finalul fiecãreia dintre
partiturile cantatelor lui. Acestea aveau
semnificaþia devotamentului profund
pentru Dumnezeu ºi dorinþa lui de a-I
sluji prin muzicã) aceste elemente de

CUPRINS
Muzica este un limbaj,
stilul reprezintã modul de
utilizare al acestuia.
Da, muzicii subordonate
principiilor Sfintelor Scripturi
Criteriile de evaluare ale
interpreþilor
Atitudinea interpretului
în închinare
Încurajarea ºi aprecirea
pentru cei ce slujesc prin
cântare
Nu, muzicii care ignorã
principiile biblice
Disfuncþionalitãþi în
cadrul slujirii prin laudã.
limbaj muzical nu mai sunt folosite
constructiv, ci distructiv. Aºa se explicã reacþia de respingere a unor
comunitãþi faþã de muzica excesiv de
ritmicã, care duce adeseori la asocieri
cu pornirile fireºti, (dansul) ºi nu cu
porniri evlavioase care sã zideascã
sufleteºte, sau cu intensitatea mult prea
mare a instrumentelor, care uneori
acoperã mesajul cântãrii, care este vital, muzica fiind doar ambalajul care
poartã acest mesaj. În muzicã, melodia
ºi textul sunt, în cele din urmã,
inseparabile.

