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UWIELBIENIE BOGA PRZEZ
PIEŚNI I MUZYKĘ

5.

Uwielbienie Boga poprzez pieśni i muzykę budzi często wiele
kontrowersji. Jeśli już przebrniemy przez zagadnienia: jaki styl muzyki
i jaki stopień głośności jest właściwy, wciąż pozostają znacznie
ważniejsze kwestie. Czy ktoś, kto nie posiada muzycznej wrażliwości,
słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych ma czuć się zwolniony
z tej formy uwielbienia? Czy chwalenie Boga poprzez pieśni to
przywilej jedynie ludzi uzdolnionych muzycznie?

Kiedyś pewien mąż powiedział do swojej żony: Chodź ze mną na mecz
na Łazienkowską, to zobaczysz jak wygląda prawdziwe uwielbienie?
Może jednak jest tak, że kiedy coś budzi nasze emocje i entuzjazm
jesteśmy gotowi, by to wyrażać w zewnętrzny i spontaniczny sposób,
mimo naszych różnych temperamentów i muzycznych talentów.

Przeczytaj: Psalm 96
Pytania do przemyślenia:
1. Dlaczego

jesteśmy wezwani do uwielbienia Boga w pieśniach,
dlaczego w takiej formie. Do kogo jest skierowane to wezwanie?
2. Co wyrażamy stojąc wspólnie przed Bogiem i chwaląc Go poprzez
pieśni?
3. Jesteśmy stworzeni do relacji z Bogiem i z ludźmi. W jakiej mierze

uwielbienie Boga jest sprawą prywatną, a w jakiej publiczną?
4. P
omyśl czy jest coś co przeszkadza Ci we włączeniu się
w czas pieśni i modlitw w czasie nabożeństwa? Co cię zatrzymuje
przed chwaleniem Boga w sposób pełen ekspresji, radości
i spontaniczności?
5. C
 o wzbudza w Tobie więcej emocji, radości i pasji: ludzie, zwyczajne
- niezwyczajne rzeczy, takie jak nowy smartfon czy samochód,
wyjazd na wakacje - czy Bóg i Jego Osoba?
W Piśmie Świętym znajdujemy prostą zasadę: im więcej czasu
spędzamy z Bogiem, im bliżej i lepiej Go znamy, tym więcej w nas
wiary, radości, entuzjazmu wobec Boga oraz chęci, by Go chwalić.
Czytanie i rozważanie Psalmów jest dobrym sposobem, by poznawać
Boga i rozwijać się w chwaleniu Go poprzez śpiew i pieśni.
Rozważ teraz Psalm 103,1-22. Czytaj po jednym wersecie, po czym
módl się do Boga słowami nawiązującymi do przeczytanego tekstu.
Postępuj tak, aż dojdziesz do końca wyznaczonego fragmentu.

Zadanie praktyczne:

NAUCZ SIĘ na pamięć tekstu pieśni “Błogosław duszo moja Panu”.
ŚPIEWAJ ją na głos podczas niedzielnego nabożeństwa (nie obawiaj
się, że zaśpiewasz nieczysto, Pan Bóg zapewne słyszał i lepszych
i gorszych wokalistów od ciebie). Niech jej tekst będzie punktem
wyjścia dla twojej MODLITWY. Tekst pieśni znajdziesz na stronie 19.

Dodatek 1: Tekst pieśni

Błogosław duszo moja Panu
Refren:
Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię
Błogosław duszo moja Pana
Jego dobroci nigdy nie zapominaj
Zwrotka 1:
On odpuszcza wszystkie twoje grzechy
Leczy wszystkie twoje choroby
Okazuje swoje miłosierdzie
On ratuje ciebie od zguby
On napełnia twoje życie dobrem
Aż odnowi się twoja młodość, jak u orła
Nie odpłaca według grzechów
Nie chce wiecznie gniewać się
On pamięta żeśmy prochem
On najlepiej wie
Zwrotka 2:
Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi
Pan lituje się nad pokornym
On oddala od nas nasze winy
Jak daleko wschód od zachodu
Jak wysoko niebo jest nad ziemią
Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją
Dni człowieka są jak trawa, kwitnie On jak polny kwiat
Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika po nim ślad
Most:
Błogosławcie
Błogosławcie
Błogosławcie
Błogosławcie

Pana, wszyscy aniołowie
Pana, wszyscy Jego ludzie
Pana, wszystkie Jego dzieła
Go

