Ima a magyar népért
22.hét
Művészet
Isten a létező legnagyobb teremtő személy. Alkotásainak teljes értékű
befogadásához az emberi felfogóképesség elégtelen.
Isten a teremtés képességével és örömével megajándékozta az embert, de
csak korlátolt mértékben.
Ahogy Isten teremtett világa hirdeti az ő dicsőségét, szeretetét,
mindenhatóságát, humorát… úgy kellene az emberi kéz alkotásának is
elsősorban Isten dicsőségére válnia, másodsorban pedig az emberek
épülésére szolgálnia.

 Az ember művészi törekvései egyidősek az emberiséggel. Sajnos a bűnbeesés
óta az emberiség Isten dicsőítése helyett sokkal inkább sötét erők szolgálatába
állította teremtő erejét.
 Csak néhány negatív példát hadd említsek arra, hogy a művészeteken keresztül,
milyen erkölcsi züllést képes elindítani a Sátán. A homoszexualitás ötven évvel
ezelőtt, még nem tűnt teljesen normális dolognak az átlagos emberek szemében.
Bár homoszexuális emberek akkor is voltak, de az európai lakosság zömében
szimpátiáról szó sem lehetett ez ügyben. Mára azonban a fiatal fiúk körében a
leszbikus vagy biszexuális lányok kifejezetten vonzónak tűnnek. Különösebben
nem kelt feltűnést, ha két lány csókolózik valamelyik szórakozóhelyen, sőt akár
még tetszést is arathat a jelenlévők körében. De talán azon sem lepődünk meg
ha két férfi együttéléséről szerzünk tudomást. Abban, hogy ilyen nagyot változott
a világ kulcsszerepe volt többek között azoknak a könnyűzenei
előadóművészeknek, akik büszkén vállalták és hirdették, hirdetik
homoszexualitásukat.
 Ha ilyen nagy átformáló ereje van a művészeteknek, vajon Isten kezében nem
lehetne-e ugyanolyan gazdag áldások forrása,mint amilyen romboló ereje van a
Sátán kezében?
 Sajnos napjainkban az összes művészeti ág vezető alakjai javarészt világi
emberek. Bár Istennek még a legmagasabb művészi körökben is vannak szolgái,
de kevesen vannak, így jelenlétük „csak” gyertyaláng a korom sötétben.

Imacélok
Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el nagyhatású keresztény művészeket.
Isten nyissa fel a hívők szemeit arra, hogy micsoda kiaknázatlan lehetőségek
állnak a művészetek területén.
Isten hívjon el keresztény mecénásokat akik bölcsességgel és szakértelemmel
támogatják az arra érdemes művészi tevékenységeket.
A keresztény művészek megalkuvás nélkül szolgálják az Urat.

