
Le urăm “La mulţi ani!” şi multe 
binecuvântări celor ce vor fi 

sărbătoriţi în luna Martie  
 
02, Vi – Timotei Florea 
07, Mi – Elena Ţicu  
07, Mi – Elisabeta Drăgan 
09, Vi – Anca Florea  
09, Vi – Ana Mircea  
09, Vi – Irina Popa  
10, Sa – Anghelina Dinu  
16, Vi – Laurentiu Păltinişanu  
28, Mi – Doru Spânu 
 
 

PSALM 150 
 

Lăudaţi pe Domnul! 
Lăudaţi pe Dumnezeu în locaşul Lui cel 

sfânt,  
lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se 

arată puterea Lui. 
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, 

lăudaţi-L după mărimea Lui 
nemărginită. 

Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă,  
lăudaţi-L cu alăuta şi harpa. 

Lăudaţi-L cu timpane şi jocuri,  
lăudaţi-L cântând cu instrumente cu 

coarde şi cu cavalul. 
Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, 

lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare. 
Tot ce are suflare să laude pe Domnul. 

Lăudaţi pe Domnul! 
 

 
 
 
 
 

  

 

  

Puterea muzicii... 

Scena 1: Închisoarea din oraşul Filipi. Aici 
sunt Pavel şi Sila. Bătuţi şi cu picioarele în 
butuci, pe pământul rece şi umed al 
închisorii. Dar "pe la miezul nopţii, Pavel şi 
Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui 
Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau” 
(Faptele Apostolilor 16:25).  

Scena 2: Isus şi ucenicii cu puţin timp 
înainte de a fi prins. Sunt ultimele cuvinte 
pe care Mântuitorul le spune ucenicilor. 
Apoi, “dupa ce au cântat cântările de laudă” 
au iesit (Marcu 14:26). 

Scena 3:  Polonia. Este a II-lea razboi 
Mondial. Un grup de evrei aştepta să fie 
băgaţi în camera de gazare. Ochii lor erau 
aţintiţi asupra bătrânului din faţă. Era 
rabinul. Toţi aşteaptă să audă nişte cuvinte 
din gura lui potrivite momentului. După o 
tăcere cutremurătoare, rabinul, cu ochii în 
lacrimi, a spus: “Haideţi să cântăm o 
cântare de laudă”… 

Alături de predicarea Cuvântului în 
biserică, muzica are o importanţă aparte. 

Dumnezeu este înălţat prin cântare. Lauda 
către El trebuie să iasă de pe buzele 
bisericii: raţional – prin minte; emoţional – 
prin inimă; adecvat şi cu respect – prin 
trupul nostru. 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

”Domnul este tăria mea şi scutul meu; În El 

mi se încrede inima şi sunt ajutat. De aceea 

îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin 

cântările mele” (Psalm 28:7)

 

Timp închinare: 

Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 19:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30 

 

Evenimente:  

7, Mi: Întâlnirea surorilor 

 

 



Muzica creştină 

    Apostolul Pavel spune în Coloseni 
3:16: ”Cuvântul lui Hristos să locuiască 
din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu 
psalmi, cu cântări de laudă şi cântări 
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu 
mulţumire în inima voastră”. 

    Muzica a fost, este şi va fi unul din 
subiectele care au provocat probleme şi 
chiar dezbinări în biserici. Biserici s-au 
rupt pentru că tinerii au considerat că în 
biserica lor se cântă prea multă 
muzică ”veche”; bătrânii au considerat că 
în biserică se cântă prea multă 
muzică ”tinerească”. Când vine vorba 
despre ”stil” de asemenea părerile sunt 
împărţite.  

    Muzica este o parte importantă din 
viaţa bisericii şi nu numai. Oriunde 
ajungi, muzica este într-un fel un ”limbaj 
internaţional”. Muzica atinge emoţiile. 
Muzica poate manipula. Platon a 
spus: ”Lăsaţi-mă să fac cântările unei 
naţiuni şi nu-mi pasă cine face legile”. 
Muzica ne poate predispune la diferite 
stări sufleteşti: tristeţe, bucurie, revoltă, 
linişte, mulţumire etc.  

    Faptul că muzica este importantă în 
glorificarea lui Dumnezeu este dovedit şi 
prin faptul că în Biblie se fac nu mai 
puţin de vreo 600 de referiri la muzică şi 
la instrumentele muzicale. 

 

  

 

În cele ce urmează vă propun câteva 
principii în baza cărora muzica din biserică 
trebuie evaluată: 

1. Muzica trebuie să fie sănătoasă din 
punct de vedere biblic 

    Mesajul transmis de cântare trebuie, 
neapărat, să fie în acord cu ce spune Biblia. 
La o cântare toate sunt importante (linia 
melodică, ritmul, metrul (masura), tempo-
ul) dar cuvintele şi ceea ce transmite ea 
sunt şi mai importante. Trebuie să  scoată 
în evidenţă exact ce spune Biblia. Orice 
cântare care nu este sănătoasă din punct 
de vedere biblic nu are ce căuta în 
repertoriul bisericii.  
    Sunt cântări ”moştenite” care au un 
mesaj nu întocmai biblic. Spre ex., este o 
cântare care spune: ”Sfântul Lui sânge şi-
acuma curge...”. Biblia nu spune aşa ceva. 
Biblia spune în Evrei 9:28 că ”Hristos s-a 
adus jertfă o singură dată, ca să poarte 
păcatele multora”. Aceasta înseamnă că 
Hristos a murit o singură dată, sângele Lui 
a curs doar atunci. Astăzi nu. El nu 
sângerează. Dacă este ceva ce face, atunci 
El mijloceşte în cer pentru noi (1 Timotei 
2:5). 
    Trăim un timp al toleranţei şi 
receptivităţii faţă de tot ce este nou. Din 
acest motiv, mulţi credincioşi acceptă mult 
prea uşor orice, fără să-l treacă prin filtrul 
Bibliei. Nu tot ce luceşte este aur.  
    De aceea e bine, când alegi o cântare ca 
să o cânti, citeşte-o cu atenţie, verifică-i 
mesajul. El trebuie să fie în acord cu ce 
spune Biblia. 

 

   
2. Muzica trebuie să-L aibă în centru pe 

Dumnezeu 

    Vrednic de închinarea omului este 
Dumnezeu şi numai Dumnezeu. Psalmul 158 
este edificator: 

 Îl laudă cerul şi galaxiile (v. 1) 
 Îl laudă îngerii (v. 2) 
 Îl laudă astrele (v. 3-4) 
 Îl laudă animalele (v. 7, 10) 
 Îl laudă natura în dezlănţuirea ei (v. 8) 
 Îl laudă pământul (v. 9) 
 Îl laudă oamenii (v. 11-12) 

Pentru că “…numai Numele Lui este înălţat; 
măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri” 
(v. 13 şi cf. Ps. 113:4, 8:1).  

La fel cum predica trebuie să fie hristocentrică 
(să-l aibă în centru pe Hristos, pe Dumnezeu 
Tatăl şi pe Duhul Sfânt) la fel trebuie să fie şi 
cântarea. Cântarea trebuie să-L înalţe pe 
Dumnezeu. În afara rolului ei de a întări 
sufleteşte pe cel ce o ascultă, pe cel ce o cântă, 
cântarea are rolul de a-L onora pe Dumnezeu. 
Aşa spune apostolul Petru: “…în toate lucrurile 
să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale 
căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor” (1 
Petru 4:11). 

Îngerii şi tot ce se întâmplă în cer Îi aduc glorie 
lui Dumnezeu pentru ceea ce este El; sunt 
compleşiţi de măreţia şi frumuseţea Lui, de 
puterea şi strălucirea Lui.  

 

(va urma…) 

 



 


