Muzica creætinã

Muzica - artã sau
binecuvântare (2)
„Este printre voi vreunul cu inima bunã? Sã cânte
cântãri de laudã.”
(Iacov 5:13)

multe lucruri; intrã în bucuria
stãpânului tãu.” (Matei 25:21).
Condiþia rãsplãtirii este datã însã
de modalitatea de îndeplinire a
slujbei.

(Psalmul 65:1).
din toatã inima: „Te voi
lãuda din toatã inima mea,
Doamne, Dumnezeul meu, ºi voi
preamãri Numele Tãu în veci!”
(Psalmul 86:12).
cu mulþumiri: „Cântaþi
Domnului cu mulþumiri...” (Psalmul
147:7).
cu inima neprihãnitã: „Te
voi lãuda cu inimã neprihãnitã,
când voi învãþa legile dreptãþii
Tale.” (Psalmi 119:7).

ATITUDINEA
INTERPRETULUI ÎN
ÎNCHINARE

NU, MUZICII CARE
IGNORÃ PRINCIPIILE
BIBLICE

Muzica trebuie sã se subordoneze scopului suprem de glorificare al lui
Dumnezeu. Dacã înainte de convertire în creaþie ºi interpretare prioritarã
era plãcerea proprie, dupã convertire, adevãraþii compozitori ºi interpreþi
subordoneazã muzica scopului suprem de laudã - pentru ºi în numele lui
Hristos. „Prin El, sã aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfã de laudã,
adicã, rodul buzelor care mãrturisesc Numele Lui.” (Evrei 13:15) Continuãm
în numãrul de faþã articolul despre muzica în bisericile penticostale.

ÎNCURAJAREA ªI
APRECIREA PENTRU
CEI CE SLUJESC PRIN
CÂNTARE

T

oþi oamenii au nevoie de
încurajãri, de aprecieri ºi
Biblia nu trece cu vederea acest
fapt când spune „Cãci Dumnezeu
nu este nedrept ca sã uite osteneala voastrã ºi dragostea pe
care aþi arãtat-o pentru Numele
Lui” (Evrei 6:10). Dumnezeu este
minunat în aprecierea care o face
când El încurajeazã chiar începuturile timide: „Cãci cine dispreþuieºte ziua începuturilor slabe?”
(Zaharia 4:10).
Deci dacã Domnul a dat talent
cuiva ºi acesta are o chemare specialã de la Domnul pentru slujba
de cântãreþ trebuie sã o facã cu
toatã responsabilitatea pentru cã
din perspectiva lui Dumnezeu tot
ce avem este bogãþie nedreaptã:
vocea, talentul de a compune, de
a cânta la instrument etc. „Cãci
cine te face deosebit? Ce lucru ai
pe care sã nu-l fi primit? ªi dacã
l-ai primit, de ce te lauzi ca ºi cum
nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7)
Va veni o zi în istoria universului când cei ce ºi-au fãcut cu
dãruire slujba vor auzi vocea
Marelui Stãpân „Bine, rob bun ºi
credincios; ai fost credincios în
puþine lucruri, te voi pune peste
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Cuvântul Adevãrului

Î

n artã, mai mult ca oriunde
este implicatã latura emoþionalã a personalitãþii. Este un
fapt pe care Biblia nu îl neagã, ci
îl pune în valoare. De aceea închinarea prin laudã trebuie sã fie:
cu zâmbet ºi cu bucurie în
suflet: „Când Te voi lãuda, voi fi
cu bucuria pe buze, cu bucuria
în sufletul pe care mi l-ai izbãvit.” (Psalmul 71:23).
cu veselie: „Veniþi sã
cântãm cu veselie Domnului, ºi
sã strigãm de bucurie cãtre
Stânca mântuirii noastre. Sã
mergem înaintea Lui cu laude, sã
facem sã rãsune cântece în
cinstea Lui!” (Psalmul 95:1).
cu încredere: „Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lãudat
în Sion, ºi împlinite vor fi juruinþele care Þi-au fost fãcute.”

D

eºi se doreºte a fi
religioasã, aceastã
muzicã pune în prim plan plãcerea proprie. Adeseori se cautã
argumente teologice la acest mod
de manifestare. Dintre aceste
argumente greºite pot fi auzite
afirmaþii precum: prin muzicã putem ajunge mai direct la sufletul
omului ºi de aceea trebuie sã
adoptãm un limbaj cunoscut lui,
ºi astfel se fac compromisuri majore în stiluri ºi genuri muzicale
care nu ar trebui sã fie cântate în
bisericã ºi nici în viaþa particularã.
Acest argument este infirmat de
Sfânta Scripturã pentru cã Dumnezeu cere delimitarea între bine
ºi rãu. „Cãci ce legãturã este
între neprihãnire ºi fãrãdelege?
Sau cum poate sta împreunã lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6:14).

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

