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noastră ca şi creştini ortodocşi. Muzica, care este vocea sufletului, e o
însuşire specifică fiinţei umane şi comună oamenilor din toate
timpurile şi locurile. În cultul nostru ortodox, cântarea este prin
excelenţă un mod de exprimare a sentimentului religios, o formă a
rugăciunii. Este foarte important să ne învăţăm copiii să cânte la
Biserică, mai ales la Sfânta Liturghie.
Copiii care îşi doresc să participe la Sfintele slujbe, să cânte în
Sfânta Biserică, să îi roage pe părinţi să meargă cu ei, să îi încurajeze, să
îi sprijine, pentru că muzica bisericească găseşte calea cea mai rapidă
către sufletul celui care o ascultă sau cântă, deoarece este o muzică care
exprimă o frumuseţe cerească. La slujbele bisericii noi cântăm
împreună cu îngerii, slăvindu-L pe Hristos pentru că lui Hristos I se
aduce toată "slava, cinstea şi închinăciunea..."
Ştim din Istoria Bisericii creştine, că muzica a avut întotdeauna un
rol important în Biserică. Ascultarea muzicii religioase poate să
înlocuiască cu succes alte activităţi precum privitul televizorului sau
jocurile pe calculator. De asemenea inspiră şi linişteşte copilul în
lecturarea unei cărţi.
Muzica este folosită de creştini încă de timpuriu, chiar din timpul
Mântuitorului. Sfântul Evanghelist Matei ne încredinţează că la Cina
cea de Taină s-au cântat Psalmi.
Muzica bisericească ne ajută la formarea virtuţilor creştine şi
cultivarea comportamentului moral-religios, la cultivarea
sentimentului de dragoste faţă de Dumnezeu, la cunoaşterea
sărbătorilor creştine, a tradiţiilor şi obiceiurilor sărbătorilor religioase
la cultivarea dorinţei de a face fapte bune, la cultivarea dragostei şi
respectului faţă de Dumnezeu şi aproapele nostru.
Arhidiacon prof. Mera T. Teodor
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