Aprecieri pentru Să cântăm!
„Frumusețea acestei cărți este dată de corespondența ei
cu activitatea soților Getty din ultimul deceniu în biserici.
Contribuția lor se remarcă nu pentru că ar fi extraordinară,
ci tocmai pentru că se înscrie în sfera obișnuitului. Sunt creștini obișnuiți care au avut o influență extraordinară, nu datorită realizărilor muzicale sau teologice, ci pentru că au avut
dorința și au fost dispuși să se dedice lucrurilor obișnuite.
Să cântăm! este o expunere a acestor lucruri obișnuite care
le-au permis soților Getty să fie folosiți de Domnul pentru a
ne binecuvânta, încuraja și provoca pe atât de mulți dintre
noi nu doar să «cântăm Domnului o cântare nouă», ci și să le
iubim și să le apreciem pe cele vechi. Fie ca această carte practică, pastorală, teologică, accesibilă și încântătoare să ajute și
să fie o binecuvântare pentru mulți. Fie ca ea să ne încurajeze
pe toți să cântăm.”
Voddie Baucham Jr., decan al Theological Education,
African Christian University în Lusaka, Zambia
„Aveți aici o carte care merită cumpărată. Plină de observații
biblice, practice care, înțelese și asumate, vor revoluționa
cântatul în comun.”
Alistair Begg, pastor al Truth for Life Radio și
editor general al Spurgeon Study Bible
„Să cântăm! este minunată! E o comoară de principii pierdute, descoperite pentru o nouă generație de închinători. Să
cântăm! îmi reamintește mie și familiei mele că Dumnezeu
folosește muzica și Cuvântul ca să schimbe lumea, iar partea
noastră în lucrarea Lui de înnoire a tuturor lucrurilor este să
ne deschidem gurile.”
Kirk Cameron, actor și producător de film
„Cu o combinație rară de remarci teologice, lecții modelate
de ani de experiență practică și text remarcabil de accesibil,

această carte este în același timp evocatoare, informativă
și accesibilă.”
D.A. Carson, autor, președinte și fondator al
The Gospel Coalition
„Familia Getty ne-a ajutat să cântăm ani de zile prin cântările
compuse. Acum ne ajută într-un alt mod. Această carte ne
încurajează să înțelegem că o parte importantă a vieții spirituale este cântatul. Fiecare capitol este scurt și accesibil. De
asemenea, fiecare se încheie cu întrebări bune. Folositoare
pentru uz individual, studii biblice sau ore de școală duminicală – citește, bucură-te, discută – și cântă!”
Mark Dever, pastor senior la Capitol Hill Baptist Church,
Washington D.C.
„Dacă există o latură a închinării bisericilor evanghelice care
are nevoie specială de reformare, atunci este cea a cântării
congregaționale. Sunt atât de mulțumitor pentru că soții
Getty au inima îndreptată către un aspect atât de vital al
comuniunii noastre cu Dumnezeu. Un prim lucru pe care
trebuie să îl facem pentru a începe această reformare este să
înțelegem de ce este atât de important să cântăm împreună.
Această carte ne va ajuta. Atât membrii bisericii, cât și pastorii
trebuie să o citească”
Ligon Duncan, președinte al
Reformed Theological Seminary
„Se pare că undeva pe parcurs, biserica apuseană a început să
creadă că ar trebui să cânte doar cântăreții. Cu această carte,
soții Getty ne-au adus înapoi la adevărul esențial că toți credincioșii trebuie să cânte. Din momentul în care înțelegem
asta, întrebarea: «Ai voce?» se schimbă în: «Ai un cântec?»
Să cântăm! ne ajută să descoperim toate motivele pentru care
Dumnezeu a pus un cântec nou în inimile noastre în momentul în care L-am cunoscut. Mulțumesc, Keith și Kristyn, pentru acest mesaj vital.”
Mike Harland, director al LifeWay Worship Resource

„Această carte practică are patru caracteristici remarcabile:
este scrisă de muzicieni și compozitori cu experiență; provoacă întreg trupul lui Cristos – incluzând atât pastori, lideri
de închinare, cât și muzicieni creștini profesioniști – să se
închine într-un mod nesuperficial; atinge închinarea la nivel
personal, familial și congregațional; ș, oferă o schiță pentru
studii de grup și reflecție prin întrebări utile. Această carte va
fi folosită la scară largă pentru a promova cântatul și închi
narea în biserică.”
Matthew Ebenezer, prezbiter învățător al Reformed
Presbyterian Church of India și autor al What the Apostles
Belived: A Devotional Commentary
„Muzica lui Keith și Kristyn mi-a inspirat întotdeauna închinarea și mi-a adâncit credința în același timp. Într-o perioadă
în care mare parte din muzica creștină contemporană este
anostă, superficială și precară din punct de vedere teologic,
ei sunt o echipă reformistă, formată din doi oameni ale căror
cântări vor trece testul timpului.”
Os Guinness, autorul cărții Chemarea ta
„Această carte abundă în idei. În această lume care zace în cel
rău nu este bucurie mai măreață decât să auzi adevărurile lui
Isus transmise printr-un text și o melodie deosebite, și care
nu se opresc la ziua de duminică, ci continuă în viața de fiecare zi și până în viața veșnică. Asta face familia Getty. Iată
«De ce?» și «Cum?»”
Matthew Harrison, președintele LCMS
„Keith și Kristyn au slujit biserica ani de zile prin cântările
lor. Acum au mers un pas mai departe și ne-au slujit prin cartea lor, Să cântăm! Este o colecție neprețuită de sfaturi biblice,
practice și evanghelice pentru cei care adoră să cânte, doresc
să cânte sau nu cred că pot să cânte.”
Bob Kauflin, directorul Sovereign Grace Music

„Această carte ne reamintește că deseori cea mai eficientă
catehizare a copiilor noștri se face atunci când îi învățăm
adevărurile mărețe ce sunt conținute în versurile cântărilor
de laudă, imnurilor și ale cântărilor duhovnicești pe care le
cântăm împreună în familie. Sper că această carte va motiva
mai mulți părinți să se asigure că odraslele lor vor memora
cântările lui Watts, Wesley, Toplady și mulți alții.”
Bob Lepine, vice președinte al FamilyLife Today,
om de radio
„Jonathan Edwards a spus că, «dacă înțelegerea anumitor
lucruri nu produce dragoste sfântă în inimă, atunci înțelegerea accea nu este bună». Atât în muzica lor, cât și în această
carte, Keith și Kristyn Getty ne demonstrează cum cântarea care îl are în centru pe Dumnezeu dă naștere «dragostei sfinte» în inimile oamenilor lui Dumnezeu. Prin urmare,
îndemn pe oricine dorește să aducă lui Dumnezeu închinarea
pe care El o merită să citească această carte împreună cu cea
scrisă de Edward, Emoțiile religioase.”
Samuel Logan, președinte emerit al Westminister
Theological Seminary (PA) și director internațional asociat
al The World Reformed Fellowship
„Îi iubesc pe Keith și Kristyn Getty! Ca prieteni. Ca lideri de
închinare și compozitori. Nu încetează să-mi înalțe și să-mi
motiveze inima să cânte! Mă rog ca nu doar muzica lor, ci și
această carte să facă același lucru pentru alții.”
Anne Graham Lotz, autor, vorbitor și fiica lui Billy Graham
„Soții Getty sunt o binecuvântare cerească trimisă pentru a ne
îmbogăți laudele. Au fost folosiți de Domnul pentru a ne oferi
o muzică ușor de cântat și bogată teologic pentru biserica
acestei generații. Mai mult decât alții, au adus mult așteptata
revitalizare a imnurilor care au fost întotdeauna adevărata
muzică a bisericii.”
John McArthur, pastor învățător al
Grace Community Church

„În timp ce urmăream tendințele în muzica creștină contemporană, îmi doream mult ca cineva care are cunoștințe
în domeniu și curaj să scrie o carte ca aceasta. Nu este destul
să ți-o recomand doar ție. Îți recomand să o dai mai departe
prin biserica ta, celor din grupul tău, să o dai mai departe
colegilor din cor și chiar prietenilor cărora le faci cadouri de
Crăciun.Trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în închinarea de azi. Trebuie să ne asigurăm că îi cântăm Domnului cu
întreg adevărul Lui trecând prin inimile noastre, cât ne țin
plămânii și mereu pe placul Domnului. Am fost creați pentru asta, dar nu avem parte de asta. Lasă-i pe Keith și Kristyn
să îți dea lecții de canto pentru suflet prin această carte în
care răsună experiențele și convingerile lor. Citește-o și
Să cântăm!”
Robert Morgan, autorul cărții Then Sings My Soul
[Atunci Îți cânt]
„Am citit mult despre închinare și despre muzica în închinare, dar niciodată doar despre faptul de a cânta! Ce subiect
minunat și ce carte minunată. Nu am crezut că am nevoie de
încă un motiv pentru a fi mulțumitor pentru Keith și Kristyn
Getty. Dar acum am unul!”
Richard Mouw, președinte emerit al
Fuller Theological Seminary
„Una din primele cărți ale lui Martin Luther punea accentul pe cele două lucruri esențiale slujbei bisericii: predica și
cântarea în comun. Această carte scrisă de soții Getty cheamă
creștinii zilelor noastre să nu piardă mărețul privilegiu de a
cânta lauda care i se cuvine Creatorului și Răscumpărătorului
nostru. Citește-o, iar apoi cântă.”
Stephen J. Nichols, președinte al Reformation Bible
College și director de departament, Ligonier Ministries
„Keith și Kristyn Getty sunt buni prieteni de-ai mei și daruri
bune de la Dumnezeu pentru Biserica Sa. Ne învață, ne ajută și
ne conduc în cântare într-un mod care venerează sfințenia lui

Dumnezeu, reflectă Cuvântul lui Dumnezeu, edifică Biserica
Lui și ne obligă să misionăm pentru Dumnezeu, într-o lume
care are nevoie disperată să Îi cunoască gloria.”
David Platt, autorul cărții Radical și președinte al
Internațional Mission Board
„Keith și Kristyn au fost o inspirație atât pentru mine, cât și
pentru mulți alții. Această mare carte este un tratat provocator despre cântecul creștinului pe care fiecare pastor și lider
de închinare, indiferent de cultura din care provine, ar trebui
să îl pună în aplicare alături de Biblie, astfel încât cântarea
bisericii să devină o parte importantă a experienței închinării,
experiență ce schimbă vieți.”
Yusin Pons, lider de închinare și compozitor,
Baptist Convention of Western Cuba
„Să cântăm! nu e doar o carte; este o revoluție. Muzica lui
Keith și Kristyn Getty a adus o mișcare în bisericile noastre.
Acum această carte mută acțiunea de pe scenă în congregație.
Ce dar sunt soții Getty pentru bisericile noastre! Ce dar este
această carte pentru viitorul bisericilor noastre!”
Thom S. Rainer, autorul cărții I Am a Church Member
[Sunt un membru al bisericii] și
președintele LifeWay Christian Resources
„Sunt mulți care cântă «de amorul artei», deși sună foarte
artistic. Când e vorba de a cânta pentru Dumnezeu, cântatul «de amorul artei» nu este îndeajuns. Keith și Kristyn
împletesc acuratețea biblică și scrierea iscusită ca să ne arate
privilegiul și frumusețea închinării înaintea Domnului prin
cântec. Această carte foarte ușor de citit a devenit deja o
referință care mă va ajuta cu siguranță în formarea unei noi
generații de închinători, în context personal, cât și familial și
congregațional.”
Otto Sanchez, autor și pastor al Ozama Baptis Church
din Santo Domingo, Republica Dominicană

„Sunt mai mult decât entuziasmat de noua carte a lui Keith
și Kristyn: e scurtă, foarte ușor de citit și în același timp reușește să argumenteze foarte convingător cântatul ca o unealtă
cheie în ucenicizare în viața personală, familială și chiar în
comunicarea cu mileniali. Îmi place în mod special «piesa
bonus» pentru pastori pe care o văd ca un catalizator pentru
a mă asigura că sunt credincios în a-mi încuraja congregația
să îi cânte glorie lui Dumnezeu. Această carte este un adevărat dar pentru Biserica secolului XXI. Literalmente te face să
vrei să cânți!”
Ronald Scates, pastor senior al First Presbyterian
Church (ECO), San Antonio, Texas
„Îmi place enorm această carte. De ce? Pentru că are un ton
minunat, e profundă și bogată, biblică, practică, informativă,
pătrunzătoare și utilă. Ar trebui să fie o lectură obligatorie
pentru toți compozitorii contemporani (alții decât Keith și
Kristyn, bineînțeles!).”
Mike Sharrett, pastor asistent la Calvary Presbyterian
Church (PCA), Willow Grove, PA
„Cunoaștem și deseori ne folosim cu bucurie de muzica soților Getty în biserica locală. În opinia noastră, aceasta îndeplinește criteriul biblic pentru muzica bisericii. Sunt cântări
minunate, la toate nivelurile și au un impact puternic în viețile închinătorilor.”
E.J. (Rassie) Smit, membru al The Liturgical Commission
of the General Synod of the Reformed Churches,
Africa de Sud
„Cântatul în comun pare a fi porunca biblică pe care mulți
au uitat-o. În Să cântăm!, soții Getty ne spun de ce e importantă și cum să revenim la ea. Tu și biserica ta aveți nevoie de
această carte.”
Ed Stetzer, director executiv al
Billy Graham Center, Wheaton College

„Puțini reușesc să cuprindă viziunea și adevăratul scop al
închinării congregaționale așa cum o face prietenul meu,
Keith Getty. În același fel cum cântările lui ne-au binecuvântat decenii, această carte este un dar pentru biserică și ajută
pe oricine tânjește să înțeleagă cât de aproape este cântarea în
comun de inima lui Dumnezeu.”
Laura Storey, lider de închinare și compozitor
(„Indescribable” [Ești de nedescris],
„Blessings” [Binecuvântări])
„Una e să cânți un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu de
unul singur; este total altceva când prieteni creștini se unesc
în armonie. Dumnezeu ne-a proiectat și creat ca să cântăm
împreună! Keith și Kristyn sunt pasionați să determine biserica să cânte în comun cu vocile întrepătrunse într-un dulce
acord, iar acum noua și remarcabila lor carte Să cântăm! servește drept ghid practic pentru reintroducerea imnurilor clasice și actuale în repertoriul bisericii. Poți aduce o prospețime
insuflată de Duhul sfânt în lucrarea muzicală din grupul tău
de casă sau din adunarea ta, pur și simplu luând această carte
în mâini … dând paginile și cântând!
Joni Eareckson Tada, Joni and Friends International
Disability Center
„Sunt mulțumitor pentru muzica lui Keith și Kristyn Getty.
Muzica lor a ajuns în toată lumea și bisericile din Australia
în special au fost încurajate cântând imnurile nepieritoare.
Am văzut diverse congregații de-a lungul și de-a latul
Australiei, oameni de toate vârstele care au găsit o voce
comună prin imnurile excelente, ușor de cântat și extrem
de bogate ale lui Keith și Kristyn. Sunt nespus de recunoscător pentru cartea Să cântăm! și abia aștept ca bisericile din
Australia să descopere această minunată resursă a soților
Getty care să ne încurajeze să ne bucurăm de ccântarea
noastră laolaltă, iar asta să ne modeleze misiunea ca parte
e bisericii globale.

Am avut privilegiul să asist la multe din cursurile lui
Keith în timp ce călătoream prin Statele Unite și acum toate
cunoștințele și îndemnurile lui se află în această nouă carte
Să cântăm!. Ca unul care a văzut generațiile tinere australiene
cum sunt captivate de frumusețea Evangheliei prin imnurile
lui Keith și Kristyn, sunt mulțumitor pentru pasiunea pe care
o au de a încuraja biserica globală să cânte, cel mai vizibil
prin imnurile nepieritoare și excelente scrise de ei, iar acum
prin cea mai nouă resursă pentru bisericile de pretutindeni,
Să cântăm!.”
Nathan Tasker, cântăreț, compozitor, vorbitor și director
australian al Art House, Nashville, Tennessee
„Ca unul care caută să transmită Cuvântul lui Dumnezeu
sunt foarte conștient de forța pedagogică pe care o au cântările. Acestea ajung la inimă și mobilizează voința atât de
profund, așa că sunt adânc recunoscător pentru fidelitatea
față de textul Scripturii ce caracterizează imnurile lui Keith și
Kristyn. Cântările fie ne aduc la adevăr, fie ne fac să ne îndepărtăm de el și, prin urmare, trebuie să ne bucurăm de cei
ale căror daruri muzicale sunt atât de minunat subordonate
autorității Scripturii.”
Rico Tice, slujitor senior la All Souls Langham Place,
fondator al Christianity Explored Ministries și autor al
Honest Evangelism [Evanghelizare sinceră] și Capturing God
[Cuprinzându-L pe Dumnezeu]
„În Să cântăm! Keith și Kristyn descriu unele dintre temele
esențiale care au modelat și reînnoit cântarea în comun aici
la The Village Chapel. Să cântăm! informează, motivează și
încurajează liderii bisericii să fie atenți la modul în care își pot
conduce congregația la o închinare mai viguroasă înaintea
Dumnezeului viu. O lectură esențială, o chemare esențială,
într-un moment esențial.”
Jim Thomas, pastor al The Village Chapel,
Nashville, Tennessee

„Nu cunosc nicio altă carte care să se ocupe de cântatul în
comun la fel cum o face cartea familiei Getty. Este informativă, convingătoare și motivează, iar fiecare pastor și creștin
serios ar trebui să o citească.”
Paul Tripp, autor și președinte al Paul Tripp Ministries
„Una dintre comorile cele mai de preț ale bisericii este cântarea în comun. Când vocea ta se alătură vocilor fraților și
surorilor tale în lauda adresată Regelui Isus, te uiți în sus la
Dumnezeu ca Răscumpărător și în jur la cei care au fost răscumpărați. Să cântăm! este o carte de încurajare, avertisment
și îndrumare care va ajuta generația următoare să nu piardă
prețioasa comoară a cântării în comun.”
Trevin Wax, autor al Evanghelii false,
This Is Our Time [Acum e timpul nostru] și
Gospel-Centered Teaching [Învățătură bazată pe Evanghelie]
„Ca un urmaș al lui Isus, soț, tată, bunic și pastor, pot spune
că Să cântăm! atinge aspecte ale vieții noastre care nu sunt
abordate îndeajuns: cântatul și formarea noastră spirituală ca
oameni și mai ales ca o comunitate. Ca pastor, o consider pe
cea din urmă în mod particular importantă (și folositoare).”
Dean Weaver, pastor principal al Memorial Park și
moderator al Evanghelical Presbyterian Church
„Keith și Kristyn Getty și-au pus viața la dispoziție ca să
demonstreze puterea imnurilor vechi și noi care sunt corecte
doctrinar, inspirând o nouă generație de iubitori ai imnurilor.
Acum au scris o carte minunată ca să ne arate de ce și cum
poate fi realizat acest lucru. Cu entuziasm ți-o recomandăm
și ție.”
Robert și Nancy (DeMoss) Wolgemuth, autori/vorbitori
care adoră să Îi cânte Domnului
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CUM SĂ FOLOSEȘTI ACEASTĂ CARTE

Această carte se dorește a fi o lectură individuală revelatoare și de folos, dar am organizat-o într-un mod în care să
stârnească discuții la nivel de grup sau la nivel de biserici.
Cum se ocupă cu o temă care depinde de comunitate, ar fi
ideal ca lecturarea acestei cărți să se facă în cadrul unei comunități de cititori sau mai degrabă în cadrul unei comunități de
cântăreți (ceea ce suntem cu toții). Acestea fiind spuse, iată
câteva gânduri referitoare la modul în care poate fi folosită
această carte:
I. Într-o campanie de șase săptămâni la nivelul bisericii
Pentru a mobiliza membrii bisericii în scopul de a fi o biserică
implicată în cântare, culminând cu o seară organizată la nivelul
bisericii sau al orașului în care să se cânte imnuri
II. Într-un club de carte sau un grup
Mai multe grupuri dintr-o biserică sau probabil doar cei care se
adună într-o seară specială, în timpul săptămânii
III. Printre lideri, coruri și grupuri muzicale
Pastori, echipa de conducere și alți lideri (la finalul cărții veți
găsi „Piese Bonus”, acesta fiind un conținut orientat în special
către lideri)
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Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să
strigăm de bucurie către Stânca mântuirii
noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să
facem să răsune cântece în cinstea Lui!
(Ps. 95:1–2)
Trebuie să vorbim despre cântat.
Cântatul este motivul pentru care, în 2006, ne-am mutat de
pe cea mai frumoasă și prețioasă insulă de pe Pământ într-o
nouă și minunată casă, în America. Am venit din Irlanda de
Nord cu ocazia unui turneu și ca să ne ocupăm cu scrierea
imnurilor, atât pentru Statele Unite, cât și pentru restul lumii.
În vreme ce mare parte din munca noastră a fost în domeniul
muzical – vocal și instrumental –, de-a lungul anilor am ajuns
tot mai frecvent să vorbim despre cântat. Nu despre cântatul
de pe scenă, ci despre cântatul cu toată biserica – cântarea în
comun. Acela este un fel de a cânta despre care nu vom obosi
niciodată să vorbim, nu doar pentru că suntem irlandezi și ne
place să vorbim, ci pentru că, fiind creștini, credem că este un
subiect despre care trebuie să vorbim.
De-abia începuserăm turneul că am și început să ținem
întâlniri cu liderii din orașele prin care ajungeam. Acestea
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erau pur și simplu conversații la un prânz despre muzica
bisericească, pentru pastori și liderii muzicali din acel oraș.
De-a lungul timpului, am observat că cei care veneau la aceste
întâlniri puneau întrebări profunde despre stilul cântecelor,
selecția cântărilor, compunerea lor, producție, relații, educație în domeniu, sonorizare și așa mai departe, dar există o
întrebare pe care am auzit-o rar, dacă nu chiar deloc, în timp
ce aceștia reflectau la bisericile lor:
„Cum a cântat biserica?”
Cântatul în comun nu părea să fie un factor important, cu
atât mai puțin unul fundamental, în a determina cât de bine
a mers muzica într-un serviciu de închinare. Abia dacă mai
aduce cineva vorba despre așa ceva.
Poate că nici tu nu prea vrei să vorbești despre asta.
Poate, pentru tine, cântatul este întotdeauna partea incomodă a vieții de biserică, pentru că cineva care stătea odată
lângă tine nu mai e sau pentru că greutățile din timpul săptămânii par să te strângă de corzile vocale duminica.
Poate că pur și simplu nu ai mult timp la dispoziție să
te gândești la asta, pentru că ești un părinte care tocmai ai
sosit după ce ai luptat să-ți aduci toată familia la biserică; ești
nedormit, ai băut prea multă cofeină și cânți cu un ochi la
ecran și unul la copiii tăi, tânjind ca adevărurile cântate să fie
ca aerul care trece prin sufletele lor (cunoaștem foarte bine și
noi acest sentiment).
Totuși, poate începi să te gândești la aceste lucruri pentru
că ești student și complexitatea tot mai mare a vieții, a studiilor și credinței nu par întotdeauna să aibă legătură cu ce cânți
duminica.
Sau poate îți dorești să vorbești sigur pe tine despre asta,
pentru că ești un lider sau un pastor care ai năzuința ca oamenii să cânte din adâncul sufletului lucrurile despre care îi
inveți, dar nu ești sigur cum să abordezi subiectul complex
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al muzicii în biserică sau nu ești oricum sigur unde vrei să
ajungă muzica bisericii.
Cu toate acestea, indiferent cum te gândești la cântat,
adevărul este că suntem cu toții invitați în aceeași casă muzicală. Pentru că Biserica a fost, este și întotdeauna ar trebui să
fie și poate fi o Biserică ce cântă cu bucurie. Într-un fel, cântatul este parte din scopul pentru care existăm. Apostolul
Petru a scris bisericii locale că fiecare din ei este parte dintr-o „seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui,
ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pet. 2:9). Pavel a scris
membrilor bisericii din Efes: „Vorbiţi între voi cu psalmi,
cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti.” De asemenea le-a mai spus: „cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă
Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru
toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos”
(Ef. 5:19–20).
Chiar dacă probabil prost înțeleasă, un perpetuu măr
al discordiei și deseori prea puțin practicată, cântarea în
comun este una dintre cele mai mărețe și frumoase unelte
care ne-au fost date ca să declarăm „puterile minunate” ale
lui Dumnezeu, întărind Biserica Lui și împărtășind gloria Sa
cu restul lumii.
În Noul Testament se subînțelege că este important să
cântăm. Se spune că creștinii sunt oameni care cântă, dar
deseori, mulți dintre noi suntem ca niște oameni care doar
dau din gură.
Această carte are ca subiect cântatul comun al bisericii
într-un mod care îți poate influența întreaga viață. Este o
discuție valabilă pentru întreaga biserică, inclusiv pentru
tine, indiferent dacă vocea pe care o ai atunci când cânți
îți este un prieten apropiat sau mai degrabă un străin
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ciudățel. Ea explorează ceva ce e parte a vieții de închinare
a fiecărui urmaș al lui Cristos. Sunt multe cărți care ne ajută
să ne edificăm și să ne educăm în ce privește studiul biblic,
rugăciunea, faptele de slujire și evanghelizarea, dar nu
foarte multe care să ne ajute să cântăm. Cu toate acestea,
cântatul nostru merită la fel de multă atenție și chiar este
(după cum vom vedea) legat de propășirea celorlalte lucruri
din viețile noastre.
Cum a cântat biserica? Fiecare dintre noi este parte a răspunsului la această întrebare în dreptul bisericii noastre,
indiferent dacă suntem pe scenă sau stăm în picioare lângă
scaunul nostru în sală. Este o întrebare grea și sub anumite
aspecte mai puțin confortabilă decât toate celelalte întrebări
pe care oamenii le pun de regulă referitor la muzica în biserică. Totuși, Pavel nu ne spune să facem spectacol unul pentru altul, ci să ne cântăm unul altuia. Trebuie să întrebăm:
„Cum a cântat biserica?”

Luther cântărețul
În urmă cu cinci sute de ani, în toamna anului 1517, un
călugăr german pe nume Martin Luther a început ceea ce
ulterior s-a numit „Reforma” Bisericii prin predicarea și
cântarea Cuvântului. Este de înțeles să îl vezi pe Luther în
primul rând ca pe un teolog sau predicator, dar el a fost de
asemenea un atent și prolific compozitor de imnuri care a
revigorat cântarea în ceea ce a ajuns să fie numită Biserica
Protestantă. Cum a cântat biserica era o întrebare cheie pentru Luther; credea că o biserică cu adevărat biblică ar fi una în
care fiecare credincios participă în mod activ la fiecare parte
a serviciului, incluzând cântarea, celebrând incredibila veste
bună împreună:
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Fie ca Dumnezeu să vorbească direct oamenilor Lui
prin Scripturi și fie ca oamenii Lui să răspundă cu cântări de laudă cu mulțumire.1
Mulți din opozanții lui Luther s-au temut de imnurile sale
mai mult decât de el. Cântarea a stat în miezul Reformei;
într-adevăr, atât de mare a fost convingerea omului care în
anumite privințe i-a fost predecesor lui Luther, boemianul
Jan Huss, că a fost martirizat pentru propovăduirea „ereziei
cântării în comun” (printre altele).
Luther punea multă pasiune și seriozitate în arta și practica muzicii și a cântării congregaționale – o pasiune care azi
în multe biserici pare să-și fi pierdut scopul. Teologul Ligon
Duncan a spus: „Niciun aspect al vieții de închinare de azi nu
are mai multă nevoie de reformare decât cântarea în comun.”
Dar această reformă nu va veni pur și simplu spunându-le
oamenilor să cânte, la fel cum nu poți să îl convingi pe un
copil să mănânce ceva ce nu îi place. Este important să știm
nu doar că trebuie să cântăm ca niște creștini, dar trebuie să
învățăm să iubim să cântăm ca niște creștini.

Cele cinci obiective ale acestei cărți
Am lucrat ani de zile la această carte (parțial datorită unei
promisiuni pe care i-am făcut-o unui bun prieten, cum că
nu vom scrie o carte până când Keith nu trece de patruzeci
de ani). Născută din pasiunea noastră pentru cântarea în
comun, ea s-a format în perioadele noastre de călătorie, cântare, ascultare, discuții, învățare și predare. Iar atunci când
am scris-o, am avut cinci deziderate-cheie:
1. Să descoperim de ce cântăm și bucuria nemărginită și
privilegiul sfânt care vine în urma cântatului.
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2. Să luăm în considerare modul în care cântatul lucrează
în inimile și mințile noastre, precum și în întreaga noastră viață.
3. Să cultivăm o cultură a cântării în familie în viața noastră de zi cu zi.
4. Să echipăm bisericile pentru a cânta Domnului și unul
altuia din toată inima ca o expresie a unității.
5. Să ne determine să privim cântarea în comun ca pe o
modalitate radicală de a fi martori în fața lumii.
De asemenea, am adăugat câteva „piese bonus” la final, cu
unele sugestii mai practice pentru diferite grupuri care sunt
mai mult implicate în cântarea bisericii.
Dar înainte să începem, o atenționare cu privire la sănătatea voastră.
Vrem să fim practici, dar nu să dăm rețete. Ne dăm seama
(și merită să îți dai seama și tu) că suntem cu toții limitați
de propriile noastre experiențe. Este ușor să asumăm faptul
că tocmai ceea ce ne place nouă cel mai mult și cu ce suntem obișnuițe este și ceea ce îi aduce plăcere lui Dumnezeu.
Bineînțeles că sunt principii care transcend stilurile, dar în
mod natural ne angajăm cu personalitatea și prejudecățile
noastre când e vorba de un subiect atât de sensibil cum este
cântarea creștină. Dar în același timp, când vine vorba de cântarea în comun, nu există un șablon care să funcționeze peste
tot. Ne place să cântăm în biserica de acasă, în comunitatea
noastră din Nashville. La The Village Chapel, instrumentiștii
sunt aproape complet ascunși în colțul încăperii, acompaniind acustic într-un mod minunat trei sute până la patru sute
de oameni duminica, și de multe ori se opresc pentru ca să se
cânte a cappella într-o armonie bogată. Și ne mai place să conducem cântarea la Times Square Church din New York City,
o biserică ce are o congregație diversă formată din oameni
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din peste o sută de țări, un cor penticostal gospel entuziast și
muzică plină de energie. Am cântat laude împreună cu mii
de oameni odată sau doar cu câțiva; am cântat cu orchestre
complete, dar și fără vreun acompaniament instrumental. Și
fiecare caz a presupus închinare participativă și sinceră, care
să fie autentică în contextul acelei comunități și tradiții. Cu
cât interacționăm cu mai multe biserici de pretutindeni, cu
atât suntem mai uimiți de frumusețea și culorile și splendoarea creativității lui Dumnezeu reflectată în oamenii care Îi
cântă laude.
Și Dumnezeu vrea ca printre acei oameni – oameni care se
alătură bucuroși în cântare împreună cu frații și surorile de
pe întreg pământul în jurul tronului Său ceresc – să fii și tu.
El vrea ca tu, El vrea ca noi să cântăm.

Întrebări pentru discuții
1. Ce rol a jucat cântarea în dezvoltarea ta spirituală?
2. Poți să îți aduci aminte de o situație memorabilă în
care te-ai bucurat cântând în biserică? Și ce anume din
respectivul eveniment te-a impresionat?
3. Te grăbești să evaluezi muzica din biserica ta în funcție
de stil, interpretare și scenă, sau după calitatea cântării
în comun?
4. Care este dorința ta cu privire la cântare în biserica ta?
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