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Abstract: From ancient times to the present, music is something we find 
with every people and every religion because every people sang, adorned the 
cult and developed a religious feeling appropriate to their own principles of 
faith and morale. Every religion chose and selected the most faithful 
correspondent of the religious background in the field of its practical and 
transcendental postulates. That is, because music remains the most adequate 
method by which man expresses its deepest feelings, be it joy or sadness, but 
more particularly, its dependence on an all-powerful being that is God. Music 
gives birth, supports and develops the religious feeling.
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Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, găsim muzica la toate popoarele 
şi la toate religiile, pentru că fiecare popor a cântat, a împodobit cultul şi a 
dezvoltat sentimentul religios potrivit principiilor  sale de  credinţă şi de morală. 
Fiecare religie a ales şi a utilizat ceea ce a corespuns cât mai fidel fondului 
religios în direcţia postulatelor sale practice şi  transcendentale. Aceasta pentru 
că muzica rămâne mijlocul cel mai potrivit prin care omul îşi exprimă starea 
sufletească cea mai profundă, de bucurie sau de tristeţe, dar mai ales dependenţa 
sa de o fiinţă atotputernică, de Dumnezeu. Muzica naşte, întreţine şi dezvoltă 
sentimentul religios.

În viaţa omului, muzica a  avut întotdeauna o importanţă covârşitoare, 
pentru că ea depăşeşte puterea expresivă a poeziei, ca şi a tuturor celorlalte 
arte. Schopenhauer arată că “expresivitatea muzicii este mai mare ca a celorlalte 
arte deoarece muzica vorbeşte din însăşi substanţa sa, pe când celelalte arte 
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din aparenţa lucrărilor” 1.Astronomii afirmă că legile succesiunii sunetelor 
muzicale, sunt aceleaşi care guvernează mişcarea armonioasă a tuturor 
planetelor şi constelaţiilor 2.

Muzica este o revelaţie mai mare decât înţelepciunea şi folosofia, spunea 
Beethoven, iar Beaumarchais spune că “acolo unde sfârşeşte cuvântul, începe 
muzica”. Continuând ideea zice că “ ceea ce nu poate fi vorbit, se exprimă 
prin muzică” 3. Cuvântul asociat cu o muzică adecvată reprezintă mijlocul 
deplin al manifestărilor sufleteşti. Muzica adaugă cuvântului profunzime 
emoţională, iar cuvântul împrumută muzicii inteligibilitate, pentru că “ muzica 
este limbajul sentimentelor”( Jules Combarieu), “este legătura care uneşte 
viaţa spirituală cu aceea a simţurilor”( Beethoven), este “ arta educatoare prin 
excelenţă” (Platon) 4. 

Muzica – potrivit filosofului Platon, este o lege morală. „Ea dă suflet 
universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie 
tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinei, înălţând sufletul către tot ce este bun, 
drept şi frumos” 5.” Menirea muzicii este să trimită lumină în adâncul inimii 
omeneşti”( R. Schuman) 6.

Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi marii gânditori ai lumii demonstrează cu 
prisosinţă faptul că muzica înalţă sufletul omului către Dumnezeu. Apostolul 
neamurilor aşează muzica de cult pe aceeaşi treaptă cu rugăciunea rostită, 
considerându-le ca fiind acelaşi lucru: „Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga 
şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” ( I Cor. 14, 15 ). 
Sfinţii Părinţi atribuie muzicii puterea de a exercita asupra sufletului omenesc 
o influenţă binefăcătoare, favorabilă aspiraţiilor celor mai nobile. Sfântul Ioan 
Gură de Aur ne arată că „ Nimic nu reuşeşte să înalţe într-atât sufletul, să-l 
înaripeze, să-l ridice deasupra pământului, să-l desfacă de legăturile trupului, 
ca o melodie vocală sau ca o cântare inspirată perfect” 7.

Muzica nu a lipsit din cultul nici unei religii, cântarea fiind una din formele 
de manifestare ale cultului divin. „ Mult timp omenirea n-a cunoscut decât 
arta care avea ca obiect transmiterea sentimentului religios”, arată Lev Tolstoi 8. 
Muzica rămâne mijlocul cel mai potrivit prin care omul îşi exprimă starea 

1  Gheorghe Şoima, Funcţiile muzicii liturgice, Sibiu, 1945, p. 23.
2  C. Flammarion, Dumnezeu în natură, traducere de Irineu Mihălcescu şi V. Nicolescu, apud 

Sebastian Barbu Bucur, Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii 
Ortodoxe, în Studii Teologice”, nr.5 / 1988, p. 86.

3  Gavril Galinescu, Cântarea bisericească, Iaşi, 1944, p. 5.
4  Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea bisericească, 

Bucureşti, 1937, p. 215.
5  Sebastian Barbu Bucur, Şcoala de psaltichie di Buzău, centru al cultivării şi dezvoltării cântării 

psaltice în Biserica noastră, teză de licenţă, Bucureşti, 1957, p. 2.
6  Dumitru David, Cântarea în preţuirea cugetării, Bucureşti, 1939, p. 21.
7  Sfântul Ioan Hrisostom, Comentarii la Ps. 41, apud Gh. Şoima, op. Cit. p. 12.
8  Apud Dumitru David, op. Cit. p. 14.
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sufletească cea mai profundă, de bucurie sau de durere, dar mai ales dependenţa 
sa de o Fiinţă atotputernică, de Dumnezeu. Ea naşte, întreţine şi dezvoltă 
sentimentul religios. Prin cântare, „adevărurile creştine pătrund în adâncul 
inimii” arată Fericitul Augustin. Prin cântarea adresată divinităţii, Biserica 
preamăreşte necontenit pe Dumnezeu. Cântarea întăreşte Biserica în zilele 
grele, şi o mângâie în zilele bune 9.

Explicând Ps. 41, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: „Dumnezeu adaugă la 
cuvintele profetului melodia, pentru ca atraşi de ritmul cântării, să-i înalţe toţi 
cu căldură imnurile sfinte. Căci nimic pe lume nu trezeşte sufletul, dându-i 
aripi, eliberându-l de piedicile din lume şi desfăcându-l de cele trupeşti, dându-i 
râvna de a se apleca asupra cugetărilor filosofice, făcându-l să nu-i pese de 
toate lucrurile ce ţin de viaţa pământească, ca o melodie şi o cântare divină” 10.

Textul şi melodia în cântare sunt inseparabile în concepţia Sfinţilor Părinţi 
şi a scriitorilor bisericeşti. În lucrarea sa Întrebări şi răspunsuri către ortodocşi, 
alcătuită pe la sfârşitul sec. IV, Diodor din Tars scrie: „ Cântarea trezeşte în 
suflet o dorinţă arzătoare pentru conţinutul imnului cântat; ea potoleşte  
pasiunile ce se nasc din carne, ea alungă gândurile rele care ne-au fost sugerate 
de vrăjmaşii nevăzuţi, ea se revarsă în suflet ca să rodească şi să dea fructe 
bune; pe cei care se luptă cu pietate, îi face în stare să îndure încercările cele 
mai grozave; pentru cei pioşi, ea este un leac împotriva relelor vieţii pământs 
eşti” 11. Sfântul Apostol Pavel numeşte cântarea „ abia duhului” (Efeseni 6, 17 
şi Evrei 4,12), pentru că le este luptătorilor o armă împotriva duhurilor nevăzute; 
căci cuvântul lui Dumnezeu umple sufletul, când este cântat şi exprimat, alungă 
demonii. Toate acestea dau sufletului putinţa de a dobândi, prin cântarea 
bisericească alese virtuţi 12.

Pe lângă alte roluri şi binefaceri ale muzicii, Sfânta Scriptură îi atribuie 
muzicii şi o funcţie terapeutică şi liniştitoare. Astfel în I Regi 16,23, citim: 
„Iar când duhul cel rău a trimis peste Saul, David lua harpa şi cânta; Saul 
răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul cel rău se depărta de el” 13.

În Vechiul Testament cel mai renumit cântăreţ este considerat Iubal fiul 
lui Lameh şi al Adei „tatăl tuturor celor ce cântă din chitară şi din cimpoi” ( 
Facere 4, 21). Dar cel mai important promotor al muzicii de cult a fost David 
fiul lui Esei, supranumit: „dulcele cântăreţ al lui Israil”( II Regi 23, 1). Pentru 
executarea muzicii vocale şi instrumentale, el a orânduit o anumită parte din 
leviţi ca să slujească înaintea Chivotului, „ să cânte, să mărturisească şi să 

9  Gheorghe Şoima, op. Cit. p. 13.
10  Theodor Gerald, Les peres de l’ Eglise et la muzique, Paris, 1931, p. 220, apud Sebastian 

Barbu Bucur, op. Cit. p. 87.
11  Ibidem.
12  Petre Vintilescu, op. Cit., p. 220.
13  În medicină se foloseşte această terapie de vindecare prin muzică şi s-a constatat că organismul 

bolnavului asimilează mai bine medicamentele administrate spre vindecare.  
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laude pe Domnul Dumnezeul lui Israil” (Paral. 16,4). Cântăreţii ( patru mii la 
număr), ( I Paral. 23,5), împărţiţi în douăzeci şi patru de clase, cu schimbul 
trebuiau ca toată ziua să însoţească serviciul divin cu cântare, care era executată 
cu cobze, harfe şi cimbale ( I Paral. 25, 1-31). În I Paral. Cap. 15, unde se 
descrie aşezarea chivotului în Ierusalim, se arată că „ a poruncit David 
căpeteniilor leviţilor să pună pe fraţii lor cântăreţi, cu unelte muzicale, cu 
psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie. Aşa tot Israilul au adus 
chivotul legământului Domnului cu sunete de corn, de trâmbiţe, de ţimbale şi 
de harpe”. 

Pe vremea lui Solomon, muzica la templu capătă o şi mai mare amploare. 
La sfinţirea templului lui Solomon, marii cântăreţi Asaf, Eman şi Iedutum, fiii 
lor şi fraţii lor, stăteau la răsăritul altarului, cu trâmbiţe, ţimbale şi psaltirioane 
şi harfe, împreună cu o sută douăzeci de preoţi, care sunau din trâmbiţe. Şi 
erau ca şi cum numai unul ar fi cântat, unindu-se într-un singur glas, mărind 
pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui”( II Paral. 5, 12-13). 14

După refacerea templului, se reintroduce muzica în cultul divin, trecând 
perioada exilului babilonic, în care  cântarea a încetat. „Cum vom cânta cântarea 
Domnului în pământ străin”( Ps. 137). „Iar când s-a  hotărât sfinţirea zidurilor 
Ierusalimului, a trimis Neemia după leviţi, în toate părţile, ca să vină să 
săvârşească sfinţirea … cu cântări de mulţumire şi de laudă, cântate din chitare, 
harpe şi alăute. Fiii cântăreţilor s-au adunat din împrejurimile Ierusalimului 
şi mergeau cu instrumentele muzicale ale lui David. Apoi amândouă corurile 
au mers în casa lui Dumnezeu. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, conduşi de Izrahia. 
Cântăreţii şi-au îndeplinit datoria după rânduiala lui David şi a fiului său 
Solomon( Neemia, 12, 45 şi 47) 15.

Unul dintre aceste aspecte este menţionat de Sfântul Apostol Pavel care 
sesizează că în Biserică unii cântă numai cu glasul fără participarea inimii: 
”Umpleţi-vă de Duhul Sfânt vorbind între voi în psalmi şi laude duhovniceşti 
lăudând şi cântând Domnului în inimile voastre; şi completează astfel: Voi 
cânta cu duhul dar voi cânta şi cu mintea” (I Corinteni 14, 15), prin duh 
înţelegând glasul celui care cântă. 

A cânta cu inima curată înseamnă a te desprinde de toate gândurile pătimaşe 
de toate preocupările, a-ţi concentra atenţia numai către sensul cuvintelor 
rostite. Este ceea ce şi Sfântul Grigore de Nazianz cere fecioarelor de a şti să 
cânte dumnezeieştile imne mai mult cu inima decât cu gura, idee pe care o 
găsim şi la Sfântul Vasile cel Mare în sfaturile date tinerilor despre cum trebuie 
să se comporte pentru a-şi păstra nepătată curăţia sufletului: ,,Să închidem 

14  Aceste stihuri se cântă şi astăzi la Utrenia Praznicelor Împărăteşti şi a sărbătorilor mari, la 
Polieleul „ Robii Domnului”

15  Muzica de cult trecând printr-o perioadă de criză, a fost restabilită de către Iuda Macabeul, 
când altarul a fost sfinţit din nou cu cântări de laudă, însoţite de harfe, alăute şi chimvale, însă fără 
splendoarea pe care a avut-o în timpul lui David şi Solomon. ( I Mac. 4, 54).
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urechile la cântecele care pervertesc sufletul căci prin astfel de muzică sunt 
născute în general pasiunile servile şi josnice. Să cântăm mai degrabă celălalt 
fel de muzică ce conduce la bine şi de care se servea şi David poetul cântărilor 
sfinte” 

Ne-am putea întreba: De ce oare tocmai David este dat ca model al 
interpretărilor cântărilor sfinte?

Răspunsul îl găsim la Sfântul Niceta de Remesiana, apostolul strămoşilor 
noştri, cântăreţ vestit de la sfârşitul secolului al IV-lea, care a colindat pământul 
românesc şi a dat îndrumări preţioase privitoare la cum trebuie să cânte 
credinciosul în Biserică, zicând printre altele: ,,Cel ce cântă tainele lui 
Dumnezeu trebuie să aibă o inimă simplă şi curată ca a unui copil. David 
copil fiind cântând din harpa plăcut şi cu iscusinţă a potolit duhul cel rău 
care lucra în Saul. Aceasta s-a petrecut nu pentru că puterea acelei harpe era 
atât de mare ci pentru că pasiunea cu care cânta el, înăbuşea imediat duhul 
diavolului”

Aşadar actul cântării nu trebuie să fie superficial ci să pornească din inimă 
ca o dăruire din suflet. 

Mergând pe firul relatării aceluiaşi Sfânt Părinte Niceta de Remesiana, 
găsim şi recomandarea ca între cugetare şi cântare să fie deplină armonie: 
„Iubiţilor – spunea el – să cântăm cu simţul ascuţit, adică cu pricepere şi cu 
mintea trează ca să nu displăcem  lui Dumnezeu; să nu cântăm numai cu duhul 
adică cu sunetul vocii (glasul), ci şi cu mintea, şi să cugetăm ceea ce cântăm 
ca nu cumva mintea fiind robită de cuvinte şi cugetări străine să lucreze fără 
nici un folos”.

Dezacordul între cuget şi cântare poate duce la infatuare, la lipsa evlaviei 
şi a smereniei sau la zămislirea unei păreri prea bune despre noi, care de 
asemenea este păgubitoare pentru suflet întrucât  zice şi Sfântul Simeon Noul 
Teolog: „Din cauza unei păreri prea bune despre sine pleacă de la noi Duhul 
Sfânt şi vine diavolul cu ispitirea”.

Muzica are o foarte înrâurire asupra sufletului omenesc; ea este legată de 
simţămintele omeneşti , dar nu trebuie să devină o artă înşelătoare cu nuanţe 
teatrale sau operistice. În acest sens cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur prin 
care ceartă pe credincioşi pentru manifestările cvasi - teatrale din biserică sunt 
de mare actualitate: „Cum – întrebă Sfântul Ioan – tu nu te temi şi nu te 
cutremuri?; poate nu ştii că aici este de faţă în chip nevăzut Dumnezeu care 
cunoaşte mişcarea fiecăruia; …Dar tu nu înţelegi aceasta pentru că ce ai auzit 
şi ai văzut la priveliştile publice au întunecat mintea ta şi aceea cele ce se fac 
acolo le introduci în rânduielile bisericeşti manifestând prin strigări nebune 
dezordinea sufletului tău. Cum nu te ruşinezi tu de cuvintele ce le pronunţi 
astăzi?: Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă de El cu cutremur. Noi nu 
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oprim melodiile de laudă ci oprim melodiile neevlavioase, strigătele peste fire 
ale unuia înaintea altuia…”

Am putea sesiza aici o avizare a celor care printr-o interpretare operistică 
doresc a-şi etala perfomanţele artistice fie în registrul acut fie în registrul grav, 
jonglând cu fel de fel de triluri şi formule neinspirate, ori accentuând anumite 
pasaje cu intenţia de a crea momente de tensiune maximă sau paroxism.

În întâmpinarea celor care se îndepărtează prin astfel de cântare de tradiţia 
sănătoasă şi interpretarea liturgică, vin Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea 
ecumenic care prin canonul 75 au hotărât următoarele: „Cei care vin în Biserică 
spre a cânta, voim să nu se folosească nici de strigăte excesive silind firea 
spre răcnire, nici să rostească ceva din cele ce nu se potrivesc şi nu sunt 
proprii Bisericii, ci cu multă luare aminte şi cu umilinţă să se aducă cântări 
de laudă Dumnezeului celui ce vede cele ascunse”.

 Un alt aspect care trebuie menţionat ţine de sincronizarea şi omogenizarea 
în cor, care de multe ori suferă fie din cauza lipsei unui conducător sau dirijor 
experimentat, fie din cauza celor care doresc să se evidenţieze nejustificat. 
Pentru ei o bună îndrumare o găsim la Sfântul Niceta de Remesiana în lucrarea 
,,De psalmodiae bonu” (Despre folosul cântării) zicând: „Vocea voastră a 
tuturor nu trebuie să fie distorsionată ci armonioasă. Nu unul să-o ia înainte 
în chip prostesc, iar altul să rămână în urmă sau unul să coboare vocea şi 
altul să-o ridice, ci este invitat fiecare să încadreze vocea sa cu multă umilinţă 
între glasurile corului care cântă laolaltă, nu ca cei ce ridică glasul sau o iau 
înainte să iasă în evidenţă în chip necuviincios”.

Această observaţie poate fi aplicată şi muzicii polifonice chiar şi atunci când 
se cântă uneori în canon în sensul că pot exista discrepanţe la nivel de partidă 
astfel că o cântare poate fi uşor compromisă atât timp cât la o partidă se aud mai 
multe voci şi se simte foarte clar lipsa omogenizării în cântare. De altfel nu toţi 
au voci suple sau cantabile. Însă bunii cântăreţi au un farmec care atrage sufletele 
credincioşilor la evlavie. De aceea lipsa unei participări selective la cântarea 
bisericească poate intra sub incidenţa hotărârii sinodului din Laodiceea (360): 
„Nimeni nu trebuie să cânte în biserică cu excepţia cântăreţilor canonici rânduiţi 
pentru a cânta, care urcă în amvon şi care cântă după carte”.

Pe de altă parte o altă insuficienţă a cântării bisericeşti este şi slaba pregătire 
a unor cântăreţi care necunoscând foarte bine partitura în scriere liniară sau 
psaltică, de ce cele mai multe ori recurg la improvizaţii, care în mare parte fac 
apanajul falsităţii în cântare.

De asemenea slujitorii Sfintelor Altare preoţii şi diaconii trebuie să cânte 
pe înţelesul tuturor, să nu ţipe sau deabia să se audă coborând glasul, ci cântarea 
lor să fie cu voce clară în deplină unitate cu răspunsurile credincioşilor deoarece 
dintru început liturghia credincioşilor a fost întocmită în vederea participării 
active a poporului la ea.
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Nu ignorăm aportul pe care-l aduce cântarea polifonică în cadrul cultului 
dacă se încadrează în atmosfera sfintelor slujbe, însă faţă de preocupările mai 
mult artistice ale unor coruri care neglijează latura spirituală, Biserica preferă 
cântarea plină de evlavie a credincioşilor. Însuşi Mântuitorul care cunoaşte 
gândurile şi inima tuturor dezaprobă superficialitatea în cântare atunci când 
spune: „Acest popor mă cinsteşte cu buzele dar inima lui este departe de Mine”.

Ceea ce ne atrage atenţia în mod deosebit este faptul că Sfântul Apostol 
Pavel aşează muzica religioasă pe aceeaşi treaptă cu rugăciunea. De ce? Pentru 
că muzica lipsită de caracterul religios şi sufletesc este o artă senzuală, însă 
subordonată spiritului duhovnicesc al rugăciunii ea aduce un real progres 
duhovnicesc. Pe când improvizaţiile de moment şi imitaţiile sunt neavenite. 
„De ce să alergăm după lucruri fără gust din punct de vedere bisericesc – 
spunea Patriarhul Alexei al Rusiei – prin imitarea cântărilor laice, atunci când 
la noi sunt uimitoare modele de cântare strict bisericească izvorâte din duhul 
rugăciunii consfinţite sau inspirate”.

 Pentru a nu interpreta cântările sfinte în afara stării de rugăciune ne 
îndeamnă şi Protopsaltul Macarie Ieromonahul, autorul ,,Psaltichiei Româneşti” 
când zice: „Se cade a interpreta cu toată evlavia cântările sfinte ca unele care 
de Duhul Sfânt sunt insuflate”.

Dacă în ortodoxie s-a păstrat cântarea bisericească aşa cum a fost ea plămădită 
în duhul rugăciunii, alte confesiuni cum e catolicismul şi protestantismul au rupt 
legătura dintre imnul religios şi muzică, pentru că introducând orga în cultul 
divin au ridicat sunetul zgomotos la valoare independentă de suflet creând o 
atmosferă rece, teatrală, precum găsim la catolici, iar ceilalţi au venit cu texte 
improvizate fără conţinut teologic însă declarate cu un scop foarte precis, acela 
de a facilita eforturile prozelitiste. Aceştia despărţiţi de trupul Bisericii celei 
adevărate,  dar convinşi de puterea netăgăduită de atracţie a cântărilor, le folosesc 
ca mijloc de propagandă. În realitate aceste cântări sunt imne de inspiraţie profană 
atât ca text cât şi ca melodie. La noi şi-au făcut apariţia prin asociaţia religioasă 
,,Oastea Domnului”, care cu toate că a rămas în sânul bisericii simţindu-se legaţi 
prin tradiţie şi credinţă, totuşi au adoptat câte ceva din cântările neoprotestanţilor, 
cântări care ridică multe semne de întrebare cuprinzând cunoscuta temă a 
mântuirii personale numai prin Iisus fără mijlocirea Bisericii. Unele au conţinut 
ortodox, însă melodiile lor nu corespund sobrietăţii manifestării sentimentului 
religios, iar altele au împrumutat melodii romanţate, ori pe un ton plângător, 
depresiv cu refrene obsedant repetate.

Recapitulând pe scurt care sunt aspectele negative ale cântării bisericeşti 
amintim: superficialitatea în cântare, executarea cântărilor stereotip fără a 
conştientiza mesajul lor, slaba pregătire muzicală a unor cântăreţi bisericeşti, 
neconformarea cântărilor cu starea de rugăciune, lipsa evlaviei şi a smereniei ş. a.
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Menţiuni despre cântarea cultică în Sf.Scriptură 

Acestea sunt nenumărate. Vom prezenta pe cele mai importante:
„Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu până voi fi” 

( Ps. 103, 33);Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte, a 
vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea( Ps. 95, 2); „ Ziua-mi 
va arăta Domnul lila Sa şi cântarea Lui va fi noaptea în gura mea” ( Ps. 41,9); 
„ Cântaţi lui Dumnezeu cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru cântaţi! ( Ps. 46,6); 
Cântaţi Domnului celui ce locuieşte în Sion” ( Ps. 9,11) „ Aşa voi cânta numele 
Tău în veci”( Ps. 60,8); „ Ajutorul meu eşti, Ţie voi cânta” ( Ps. 58,21) ; „ Înalţă-te 
Doamne, întru puterea Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale” ( Ps. 44).

Sfânta Scriptură ne dezvăluie mai multe categorii de cântări, cum ar fi de 
pildă, cântări de laudă, de rugăciune, de mulţumire etc. Cântările de laudă şi 
rugăciune sunt menţionate cu prioritate în Vechiul Testament. Astfel Ps. 47 are 
suprascrierea „ Cântare întru slava Sionului”; Psalmul 67: „Cântare în cinstea 
proniei dumnezeieşti” ; Psalmul 80, „ Cântec de sărbătoare”; Psalmul 107 şi 
144: „ Cântec de laudă şi rugăciune”; Psalmul 9, „ Cântarea de slavă lui Dumnezeu 
care pierde pe nelegiuiţi şi ocroteşte pe cei sărmani”. Neîncetat psalmistul 
îndeamnă: „ Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm cu bucurie către 
Dumnezeu, stânca mântuirii noastre. Să ieşim întru întâmpinarea Lui cu laude 
şi cu cântările noastre să-l preamărim” ( Ps. 94). „Cei ce vă temeţi de Domnul, 
cântaţi laudele Lui” ( Ps. 21,25).” Cânta-vom şi vom lăuda mărirea Ta”( Ps. 
56,10). „ Cântaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui, slăviţi cu laude sfinţenia Lui”( 
Ps. 29,4). „ Voi lăuda numele Dumnezeului meu cu cântare, cu slavoslovii Îl 
voi preamări” ( Ps. 68, 34). „ Cântaţi Dumnezeului nostru cântaţi! Cântaţi numele 
Lui ! Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, voi cânta Dumnezeului meu până voi 
fi” ( 145,1 ). „ Cânta-voi mila şi dreptatea Ta, Pe Tine Doamne Te voi cânta” ( 
Ps. 100,1). „ Cânta-voi şi voi face să zbârnâie coardele, că aceasta-i lauda mea. 
Deşteptaţi-vă alăută şi chitară, şi zorile să tresară! Lăuda-te-voi printre popoare 
Doamne, în mijlocul neamurilor Te voi cânta” ( Ps. 107, 2-4 ).

Când Domnul i-a trecut pe israieliţi prin Marea Roşie ca pe uscat, şi apele 
au acoperit pe faraon şi egipteni, „ atunci au crezut în cuvintele Lui şi au cântat 
lauda Lui ( Ps. 105, 12). „ te voi lăuda printre popoare şi voi cânta numele 
Tău” , scrie Sfântul Apostol Pavel către Romani ( 15, 9 ). Filo, scriitor iudeo- 
elen din sec. I, relatează despre creştini: „ Ei compun imnuri întru preamărirea 
lui Dumnezeu în felurite ritmuri şi după felurite melodii” iar când creştinii din 
Bitinia au fost pârâţi lui Traian pentru răutăţi inventate de păgâni, Pliniu, 
proconsulul Bitiniei, cercetând ce de-amănuntul viaţa creştinilor, nu i-a găsit 
întru nimic vinovaţi, decât că „ se închinau lui Hristos ca lui Dumnezeu, şi-i 
cântau Lui imnuri de laudă” 16.

16  Badea Cireşanu, Tezaur liturgic, tom II, Bucureşti, 1911, p. 479
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Cântări de mulţumire lui Dumnezeu sunt de asemenea deseori amintite în 
Sfânta Scriptură. Astfel, cap. 12 şi 25 din Isaia au suprascrierea: „Cântare de 
mulţumire”, iar cap. 26, „Cântarea celor răscumpăraţi”  (Ps.17) 17. Când Domnul 
l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii şi din mâinile lui Saul, a cântat cântarea aceasta: 
„ Domnul este întărirea mea, scăparea mea şi izbăvitorul meu…” şi tot David 
spune: „ Cânta-voi Domnului celui ce mi-a făcut bine ! Cânta-voi numele 
Domnului celui Preaînalt!” ( Ps. 12,6).

Cântări îngereşti sunt cele cântate de îngeri, în cer şi pe pământ. Dacă 
mitologia greacă instituia drept patrie originară a muzicii înălţimile Olimpului, 
Sfânta Scriptură afirmă prezenţa muzicii în însăşi Împărăţia cerească. Astfel 
ni se spune că lumea cerească răsună neîncetat de cântările cetelor îngereşti. 
Capitolul 5 din Apocalipsă are suprascrierea: „ Cartea cu şapte peceţi este dată 
Mielului. Mielul este lăudat cu cântări cereşti”. „ Şi iată am văzut pe biruitorii 
fiarei - cei şapte îngeri, cântau cântarea lui Moise… şi cântarea Mielului şi 
ziceau: mari şi minunate sunt lucrurile Tale Doamne, Dumnezeule Atotputernice” 
( Apoc. 5, 8-9 ). „ Cele patru vietăţi care aveau câte şapte aripi… nu au odihnă 
nici ziua nici noaptea, ci strigă necontenit: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul 
Dumnezeu Atotţiitorul care a fost este şi va să fie” ( Apoc. 4,8). Şi tot Sfântul 
Evanghelist spune: „ Am auzit un sunet ca de lăutişti care cântau din lăutele 
lor, ei cântau o cântare nouă înaintea tronului… şi nimeni nu putea să înveţe 
această cântare afară de cei o sută Patruzeci şi patru de mii, răscumpăraţi de 
pe pământ” ( Apoc. 14, 2-3 ). Şi profetul Isaia mărturiseşte că serafimii, care 
i-au apărut în viziunea din anul morţii lui Ozia, strigau unul către altul zicând: 
„ Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea 
Lui”( Isaia, 6, 3 ).

Cântare nouă se cântă în cer şi pe pământ. Abordând această idee, presupunem 
că la baza imnografiei alcătuite de Sfinţii Părinţi şi imnografii bisericeşti, stă 
tocmai modelul cântării cereşti a îngerilor care au cântat „ o cântare nouă 
înaintea tronului dumnezeiesc” ( Apoc. 14, 2-3), precum şi permanentul îndemn 
al Sfintei Scripturi pentru cântarea de slavă şi mulţumită lui Dumnezeu, care 
trebuie să răsune şi în lumea aceasta „ Cântaţi Domnului cântare nouă! Cântaţi 
Domnului tot pământul!” ( Ps. 95, 1); „Cântaţi Domnului o cântare nouă, 
cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor” ( Ps. 149, 1 ); „ Cântaţi Domnului 
o cântare nouă că minuni a făcut Domnul” (Ps. 97, 1 ); Cântare nouă îţi voi 
cânta Dumnezeule, în psaltire cu zece strune Te voi lăuda( Ps. 143, 9 ); „ Pus-a 
pe buzele mele o cântare nouă, lauda Dumnezeului meu” ( Ps. 39, 4). Şi profetul 
Isaia ne îndeamnă astfel: „ Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele 
Lui până la marginile pământului” ( 42, 10).

17  În unele traduceri ale Sfintei Scripturi apare suprascrierea : „ Cântare de mulţumire şi de 
laudă a lui David, după înfrângerea tuturor duşmanilor săi” ( Ps. 66, 118, 149).
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Sfânta Scriptură precizează şi cine să cânte imnuri de laudă lui Dumnezeu: 
„ Strigaţi către Dumnezeu toţi locuitorii pământului. Cântaţi slava numelui 
său ! Aduceţi-I slavă şi laudă” ( Ps. 65, 1); Cântaţi Domnului împărăţiile 
pământului şi daţi mărire lui Dumnezeu”( Ps. 67, 33). Agheu şi Zaharia 
îndeamnă că nu numai omul să-L laude pe Dumnezeu, ci întreaga Sa zidire, 
văzută şi nevăzută, însufleţită şi neînsufleţită: „ Lăudaţi pe El toţi îngerii Lui1…
Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, stelele cele luminoase… munţii şi toate 
dealurile… fiarele şi dobitoacele ( Ps. 148, 2-10); „ Toată suflarea să laude pe 
Domnul ( Ps. 150, 6) 18.

Modalităţi de cântare cultică în Sfânta Scriptură.
În Vechiul Testament apar menţionate numeroase modalităţi de cântare 

cultică. Astfel în Ps. 97, v. 4-6, citim: „ Prăznuiţi, veseliţi-vă şi cântaţi”, profetul 
Isaia spune: „ Cântaţi în strune pe Domnul…”. „ Cu alăută Te voi lăuda, 
Doamne Dumnezeul meu”, scriu fiii lui Core ( Ps. 12, 5 ). „Cântaţi cu bucurie 
lui Dumnezeu tăria noastră”( Ps. 80, 1 ). „ Lăudaţi-l în glas de trâmbiţe, lăudaţi-l 
cu alăuta şi cu harpa, lăudaţi-l cu timpane, lăudaţi-l cu cântări din strune şi din 
fluier, lăudaţi-l cu chimvale răsunătoare”( Ps. 150,3-5 ). „Cântaţi Domnului 
din alăută, cântaţi cântece din harpă şi din gură”(Ps. 97,5 ).„Faceţi să răsune 
coardele şi glasurile voastre” ( Ps. 32,3 ) 19. 

Sfânta Scriptură ne arată cum să fie cântarea: Plăcută, frumoasă, alcătuită 
cu pricepere, îngrijită şi plină de evlavie şi umilinţă. Ioan Casian relevă acest 
adevăr când afirmă că „ uneori un verset din psalm ne dă ocazia unei rugăciuni 
înflăcărate, în timp ce cântăm. Altădată, modularea armonioasă a vocii unuia 
dintre fraţi provoacă în sufletul nostru, o rugăciune fierbinte 20. De aceea 
psalmistul David ne îndeamnă: „ Cântaţi-I frumos cu strigăte de bucurie” ( 
Ps. 32, 3 ), în alt loc spune: „ Plăcută să-i fie Lui cântarea mea şi eu mă voi 
veseli de Domnul” ( Ps. 103, 34). Şi fiii lui Core ( Ps. 46, 6-7), subliniază 
aceeaşi idee: „ Cântaţi lui Dumnezeu cântaţi ! Cântaţi Împăratului nostru 
cântaţi”! Iar împăratul David, reliefând alt aspect al cântării, spune: „ Slujiţi 
lui Dumnezeu cu frică şi vă bucuraţi Lui cu cutremur ( Ps. 1,9).

Într-adevăr imnografii au alcătuit imnuri cu pricepere, frumoase şi plăcute. 
Sunt semnificative în acest sens cuvintele de apreciere adresate Sfântului Ioan 
Damaschin de către fratele său adoptiv, Cosma de Maiuma, referitoare la 
Canonul Paştilor şi, în special la oda a treia: „ Acum toate s-au umplut de 

18  Şi astăzi la Muntele Athos, la privegheri şi la hramuri, în timpul troparului Litiei, „Născătoare 
de Dumnezeu Fecioară…”, la Polieleu, la doxologie şi la „ Sfinte Dumnezeule…” de la Liturghie, 
se pun în mişcare toate policandrele în sensuri opuse formând semnul sfintei cruci, simbolizând 
faptul că tot ce există lucruri şi fiinţe să laude pe Domnul.

19  Observăm că se face deosebire clară între cei care cântau cu instrumente muzicale şi cei care 
cântau cu glasul.

20  Convorbiri cu Părinţii deşertului, apud Petre Vintilescu,  op. Cit. p. 224.
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lumină, cerul şi pământul şi cele dedesupt…”, „ Tu frate Ioane ai cuprins totul 
în aceste trei şi n-ai lăsat nimic afară. Deci sunt învins ( erau concurenţi în 
alcătuirea imnurilor), şi mărturisesc înfrângerea mea”.

În creştinism, cântarea a constituit încă de la început, un mijloc de preamărire 
a lui Dumnezeu. Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, a cântat în anumite momente 
împreună cu apostolii. Evanghelia după Matei şi cea după Marcu ne dau 
mărturie clară în acest sens, că Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli foloseau frecvent 
cântarea religioasă. Astfel, Sfântul Evanghelist Marcu  (14,26), relatează că : 
„ După ce au cântat – la Cina cea de taină - cântările de laudă, au ieşit la 
Muntele Măslinilor”, iar Sfântul Evanghelist Matei ( 26, 30), referindu-se la 
acelaşi eveniment, scrie: „Apoi cântând de mulţumire, s-au dus la Muntele 
Măslinilor”.

Prin acest act s-a dat Bisericii, de către însuşi Întemeietorul ei, cea mai 
directă pildă, ca orice laudă către Dumnezeu să fie însoţită de cântări religioase. 
Sfinţii Apostoli, urmând exemplul Învăţătorului, au continuat folosirea cântării 
religioase. Aşa de pildă, când Sfântul Apostol Pavel şi cu Sila propovăduiau 
în oraşul Filipi, din Macedonia, fiind întemniţat, „ pe la miezul nopţii… s-au 
rugat şi au cântat laude lui Dumnezeu şi cei legaţi ascultau” ( Fapte, 16, 25).

La început, se adunau Apostolii în scopul rugăciunii şi al cântării psalmilor 
şi imnurilor în templul din Ierusalim şi în sinagogile iudeilor  (Fapte 13, 14; 
14, 1-3; 18, 4 ; 19, 8). Mai apoi cântarea psalmilor şi a imnurilor, citirea 
Sfintelor Cărţi, vestirea cuvântului dumnezeiesc, rugăciunea şi aducerea jertfei 
celei nesângeroase, erau pe timpul Apostolilor părţi principale ale serviciului 
divin 21. Exemplul şi poruncile Mântuitorului Hristos referitoare la cult, se 
împlineau cu conştiinţă şi fidelitate de Apostoli, care la rândul lor au orânduit 
şi ei altele în acest sens. Astfel adresându-se corintenilor ( 1,14), Apostolul 
neamurilor scrie: „ Când vă adunaţi …şi unul dintre voi are o cântare, altul o 
învăţătură… acestea să fie spre întărire” , iar efesenilor ( 5, 19) şi colosenilor 
( 3, 16), le spune: „ Întăriţi-vă sufleteşte prin psalmi, prin slavoslovii şi prin 
cântări duhovniceşti, cântând şi lăudând în inimile voastre pe Domnul”. Făcând 
mărturie despre ascultarea şi buna comportare a corintenilor, acelaşi Apostol 
le scrie: „ Vă laud fraţilor, că de toate ale mele învăţături vă aduceţi aminte şi 
ţineţi predaniile precum vi le-am dat eu” ( 1 Cor. 11,2 ). Sfântul Apostol Iacob, 
în Epistola sobornicească  (5, 13 ), zice: „ De pătimeşte rău cineva dintre voi, 
să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă”. Astfel 
cântarea însoţea citirile din Scriptură şi predica sau omilia ce urma ca explicare 
a textului, rituri premergătoare „ frângerii pâinii” 22.

Muzica religioasă iudaică a format elementul primordial, esenţial şi 
fundamental în originea cântării noastre de cult. Primii creştini fiind recrutaţi 

21  Petre Vintilescu, op. cit. p. 225. 
22  Petre Vintilescu, Încercări de istoria Liturghiei. Liturghia creştină în primele trei veacuri, 

Bucureşti, 1930, p. 35.
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dintre iudei, veneau în biserica cu vechea manieră a cântărilor de la templu. 
Istoria liturgică ne confirmă  faptul că solistul de la ceremonialul primilor 
creştini era urmaş al cântăreţilor din sinagogile vechi evreieşti. Studiile de 
muzicologie comparată cu privire la vechile melodii creştine şi cântecele 
sinagogale ale evreilor, care locuiau în ţinuturi vechi şi izolate de orice fel de 
influenţe ale civilizaţiei( Babilon, Iemen), dovedesc o înrudire şi origine 
comună  23. Asemănarea cea mai izbitoare se poate constata în citirile 
rugăciunilor, psalmilor, Apostolului şi a Evangheliei, care poartă în ele scheletul 
lecturii mozaice din sinagogi.

Oficiile de cult creştin, în forma existentă astăzi nu s-au încheiat decât 
treptat. Apostolii însăşi, care mergeau la templu, nu au avut altă formă de 
închinare decât cea obişnuită în cultul evreiesc. În primele secole, cultul şi 
implicit muzica de cult erau simple. Chiar şi mai târziu, Sfântul Sava de la 
Buzău ( martirizat în anul 372), „ cânta psalmi în biserică şi cultiva cântarea 
psalmilor cu mare zel” 24.

Caracterul biblic al cântărilor bisericeşti nu se referă în mod strict numai 
la „ litera” textului biblic, imnurile cu caracter dogmatic, apărute împotriva 
ereziilor, chiar dacă păreau că se îndepărtează ca text de cuvintele Scripturii, 
conţinutul de învăţătură rămâne tot biblic 25. Foarte multe cântări transpun 
formulări dogmatice, învăţături cu caracter dogmatic, hristologic şi trinitar 26. 
Există chiar o categorie de cântări care se numesc „Dogmatice”, tocmai în 
virtutea conţinutului lor dogmatic 27.

În urma celor prezentate putem concluziona că muzica rămâne  mijlocul 
cel mai potrivit prin care omul îşi exprimă starea sufletească cea mai profundă, 
de bucurie sau de durere, dar mai ales dependenţa sa de o Fiinţă atotputernică, 
de Dumnezeu. Această posibilitate de manifestare a sentimentelor religioase, 
creştinul le poate manifesta în Biserică în cadrul cultului creştin ortodox, în 
care muzica este prezentă într-o proporţie considerabilă.

Strămoşii noştri care trăiau în mijlocul naturii au putut trăi aceste experienţe, 
erau mai aproape de Dumnezeu şi sufletul lor era încălzit de muzica naturii în 
atmosfera căreia lucrau pământul pentru câştigarea pâinii. Natura a servit omului 

23  Gavril Galinescu, op. Cit. p. 11.
24  Sebastian Barbu Bucur, Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în sec. 

XVIII şi începutul sec. XIX, şi aportul original al culturii autohtone, Bucureşti, apud, Sebastian 
Barbu Bucur, op. Cit. p. 93.

25  Orice carte de cult cuprinde cântări care au sugestie,  nuanţă sau trimitere scripturistică. Acest 
fapt rămâne valabil chiar şi pentru cântările inspirate din Istoria Bisericii, Vieţile Sfinţilor, evenimente 
bisericeşti importante, pentru că toate capătă relevanţă în lumina Istoriei Mântuirii,  pe care Biblia 
o cuprinde şi o păstrează slujind „duhul” Scripturii.  

26  Ene Branişte, Liturgica generală, op. Cit. p. 692: „ Învăţătura sau dogma ortodoxă şi-a găsit 
formele de exprimare în cadrul cultului său atât în imnografia bizantină, cât mai ales în textele 
liturgice răsăritene.

27  Toate cântările de la Vecernie, după stihirile de la „ Doamne strigat-am”, se numesc dogmatici 
deoarece textul acestora cuprinde o învăţătură de credinţă. 
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drept catehism, pentru tot ce a învăţat pe câmp, pe văi, pe lângă râuri, păzind 
vitele, culegând fructe sau lucrând pământul. Este o foarte mare dramă că oamenii 
de azi nu mai au timp pentru natură decât foarte rar. Ei sunt ascunşi în blocuri 
printre betoane, circulă pe asfalt, nu mai au tangenţă cu pământul de unde îşi 
trag seva, nu mai au comuniune cu natura, nu mai au acea intimitate cu divinul 
pe care o caută inima şi sufletul omului şi care se revarsă în iubirea şi blândeţea 
faţă de aproapele. Ne întrebăm astăzi de ce suntem răi unii cu alţii, de ce nu mai 
avem răbdare cu aproapele nostru. Aceasta pentru că nu ne încărcăm sufletul cu 
acea energie divină care ne dă putere sufletească de a mai iubi. În natură fiecare 
specie de animale, vegetale sau minerale, vibrează pe o anumită lungime de 
undă foarte precisă şi îşi fredonează cântecul ei specific: „Există o muzică pentru 
creşterea trandafirului, o muzică pentru fiecare plantă care poartă culoarea ei şi 
care înfloreşte pentru preamărirea lui Dumnezeu în mediul său înconjurător” 28. 

Dar nu numai stelele, păsările şi plantele cântă, se vorbeşte despre „cântecul 
îngerilor” şi aceasta are o influenţă benefică asupra sufletului oamenilor. La 
naşterea Domnului corul îngerilor a lăudat pe Dumnezeu zicând: „ Mărire întru 
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire”( Luca, 2, 
13-14). Îngerii vestitori au cântat şi toţi au fost impresionaţi de lumina puternică 
a stelei care i-a călăuzit pe magi, făcându-se auzită muzica plină de bucurie a 
cerului, interpretată de fiinţele cereşti fără de trupuri, care vesteau pe pământ 
pace și între oameni bunăvoire. A  fost o experienţă de neuitat pentru păstorii 
din Ţara Sfântă. Când aceştia au auzit vocile care anunţau naşterea Mântuitorului, 
acele strigăte de bucurie din jurul Betleemului, au încercat şi ei să intre în 
rezonanţă cu îngerii. Întreaga viaţă a acestei aşezări s-a schimbat prin conectarea 
la acest cântec venit din ceruri, la acea muzică a cerului.  Erau vibraţiile muzicale 
ale sferelor celeste, în acea lume unde întreaga natură proclama evenimentul 
unicat din viaţa omenirii, naşterea Fiului lui Dumnezeu.

Unirea cu Dumnezeu produce şi unirea între oameni. Omul este o memorie 
eternă, cântă psalmistul, se ştie  dependent de Dumnezeu care nu-l părăseşte 
şi care de o veşnicie îl aşteaptă cu o milă egalată doar de puterea Lui. Cântarea 
religioasă are darul să activeze această memorie şi să o actualizeze, pentru ca 
dorinţa de a fi alături de Dumnezeu să devină cea dintâi dorinţă a omului. 
Numai sufletul cântă, spune Alfred Tomatis, corpul este instrumentul său. 
Cântul religios este răspunsul cel mai fiziologic al unui trup degajat de 
problemele cotidianului 29. Fiinţa umană care încearcă să se conecteze la 

28  Ibidem, p. 27. Oamenii trebuie să fie învăţaţi să se reîntoarcă la aerul curat de afară. Aerul 
condiţionat este o invenţie diabolică ce ne aduce suferinţă. Omul trebuie învăţat să respecte 
anotimpurile, aerul curat (există încăperi la care ferestrele nu se deschid niciodată, aerul vine numai 
prin aparate speciale). Omul trebuie să rezoneze cu aerul curat, cu dragostea faţă de natură manifestată 
în voce şi sunete, fie că este vorba de zgomotul valurilor mării, murmurul vântului printre pini, de 
cântecul păsărilor, adică muzica naturii şi a sferelor cereşti împreună. 

29  Alfred Tomatis, De ce cântul religios, publicat în revista Cantate Domino, iulie 1987, p. 4
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lungimea de undă divină, prin cântare, acţionează la fel ca celelalte fiinţe din 
diferite regnuri ale naturii, care îşi exprimă prin sunete unirea lor cu Dumnezeu. 
Viaţa în manifestarea ei este vibraţie, a intra în rezonanţă cu Creatorul  înseamnă 
a te pune în acord, a te pune pe aceeaşi lungime de undă cu El. Orice obiect, 
chiar cu o aparenţă inertă, este format din atomi puşi în mişcare de oscilaţii 
periodice, adică de vibraţii. Toate fiinţele vii, toate lucrurile vizibile şi invizibile 
sunt însufleţite de vibraţii 30. 

Savanţii au fost foarte mulţumiţi când au descoperit că materia este formată 
din molecule şi din atomi. Credeau că au descoperit secretul vieţii. Numai că 
savanţii de astăzi descoperă că atomii pe care-i credeau cuminţi înlănţuiţi în 
colţul lor, îşi permit să mişte. Astăzi se consideră că materia este formată din 
atomi care vibrează (cântă) în continuu.

Toate religiile lumii au folosit şi cultivat muzica cu ajutorul căreia se ridicau 
cu mintea şi inima către Dumnezeu. Pe plan orizontal muzica are darul de a 
risipi tensiunea, efectul sentimentelor sumbre. Dintotdeauna sunetele care mişcă 
şi unesc inima oamenilor, au fost considerate o enigmă. Muzica era privită ca 
un lucru sfânt ce trebuia să folosească la purificarea sufletului omenesc. Unind 
gândirea umană cu divinitatea în momente solemne de emoţie religioasă, se 
pecetluia legătura dintre divinitate şi omenire. Orice demers spiritual începe cu 
ideea pe care ne-o facem despre el. Gândurile sunt acţiuni care emit o energie. 
Această energie trece la nivelul fizic, la nivelul corpului, ca să genereze activitatea 
concretă.  Iată de ce rugăciunea şi meditaţia sunt mai bune dacă corpul fizic 
exprimă gândirea prin gesturi, prin atitudini: a te aşeza în genunchi sau a cânta 
cu vocea. Ne rugăm pentru că dorim să ne conectăm la forţa divină, folosind 
propria voce. Muzica să devină mijlocul de exprimare care va fi sinteza a tot 
ceea ce omul va putea să găsească mai frumos şi mai armonios în viaţa sa. Este 
una dintre căile privilegiate prin care omul va reface frumuseţea şi armonia 
pierdute în agitaţia care a tulburat sufletul celor din anturajul său. 

Aşadar când te simţi cuprins de greutăţile vieţii, când ai tendinţa să-ţi răspândeşti 
energiile agitându-te inutil, există un singur remediu: rugăciunea prin intermediul 
muzicii religioase. Rugăciunea ajută omul în drumul său spre desăvârşire. Dacă 
se mai adaugă şi muzica, urcuşul va fi mai uşor. Înlăturarea unor tendinţe negative 
pot să se facă mult mai repede prin folosirea muzicii. De aceea suntem îndemnaţi 
: „Daţi muzicii locul ce i se cuvine. Omul să asculte muzică şi să se lase ghidat de 
ea; nu muzica la modă, ci aceea care construieşte armonia, care construieşte o 
punte între sublim şi infinit, între sufletul omului şi divin” 31.

Fiecare om vibrează pe o anumită undă; orice slăbiciune, orice boală creează 
în corp o vibraţie disonantă, dizarmonică, opusă de cea de care are nevoie 

30  Lungimea de undă este spaţiul parcurs de vibraţie într-o perioadă şi perioada este timpul scurs 
între două treceri succesive ale unui sistem oscilant prin aceeaşi poziţie şi cu aceeaşi viteză.

31  Arthur C. Clarke, Muzica şi influenţa ei secretă asupra de-a lungul timpului, op. Cit. p. 34.
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omul 32. Dacă folosim unele vibraţii exterioare (muzica religioasă sau 
rugăciunea), poate să apară un răspuns. Calea cea mai bună este să dezvolţi 
mai întâi cu cei din jurul tău vibraţii potrivite, pe aceeaşi undă, pentru a crea 
o armonie perfectă. Trupul nostru este sincronizat cu cosmosul, el se scaldă 
în energia pe care o primim de la soare, lună sau razele cosmice, energie care 
vine de la Cel Atotputernic.

Energia mintală emite vibraţii atât de puternice încât sunt în stare să 
acţioneze şi asupra materiei, deci şi asupra corpului omenesc. Dacă toţi 
credincioşii care se află în Biserică se roagă pentru un confrate a lor aflat în 
suferinţă, la spital sau acasă, pot să-i aducă o ameliorare a sănătăţii. Un 
medicament spiritual extraordinar este rostirea unor afirmaţii în gând sau cu 
voce tare, luate din Biblie sau după Biblie, (rugăciunea inimii), pentru că 
această practică poate să aducă alinarea suferinţelor trupului sau sufletului. Se 
recomandă, tot pentru binele personal sau a celorlalţi pentru care ne rugăm, 
să se practice rugăciunea cântată, să se cânte, să se fredoneze, chiar dacă se 
cântă fals (nu asta contează), face bine şi acesta este lucrul cel mai important.

În ultimii ani s-a dezvoltat ceea ce numim medicina habitatului. S-a observat 
că locuinţele, casele, se pot îmbolnăvi şi trebuie tratate precum şi omul  care suferă. 
Mai mult decât atât ele îi pot îmbolnăvi şi pe cei care locuiau în ele. O casă veche, 
un monument, un castel care a traversat secole, are vibraţii bune sau rele 33.

Pe vremuri, meseriile se exercitau însoţite de muzică. În ateliere toţi 
muncitorii cântau sau fluierau, acest procedeu le aducea bună dispoziţie şi se 
lucra mai cu spor. Există şi în munca intelectuală acest procedeu. Spre exemplu 
sunt scriitori care nu au inspiraţie dacă nu ascultă muzică. Munca în acordurile 
muzicii poate fi mai organizată. Cei care se obişnuiesc să cânte în timpul 
lucrului, pot să suporte mai uşor lungile ore de muncă, singurătatea morală, 
cămăruţa lipsită de confort, reumatismul sau alte boli 34. Cu siguranţă ar fi mai 
puţine accidente de muncă şi boli profesionale dacă în timpul lucrului ar exista 

32  Orice gând dizarmonic se manifestă printr-o lungime de undă perturbatoare. Aceasta, pe 
termen lung sau scurt, provoacă boala, introducând discordanţe vibratoare între diferitele părţi ale 
corpului. Organul afectat emite vibraţii care se percep după sunetul vocii bolnavului. Celulele acestui 
organ bolnav se află atunci într-o situaţie critică. Ele doresc să revină pe lungimea de undă corectă 
dar nu reuşesc. Dacă este ajutat, partida este câştigată. Muzica, prin vibraţiile sale, poate să 
redinamizeze celulele aducându-le acea energie de care duc lipsă. În aceeaşi măsură poate interveni 
şi rugăciunea proprie sau rugăciunea preotului în cultul divin public.

33  Fiecare casă, fiecare încăpere, fiecare edificiu are vibraţia sa proprie resimţită de către locatari. 
Uneori degajă armonie, alteori dizarmonie. Casele vechi unde au fost certuri, scandaluri, crime sunt 
pline de duhuri rele. Aceasta este o boală care se poate vindeca. Biserica are slujbe speciale numite 
ierurgii care se oficiază la casele creştinilor (sfeştania), şi prin rugăciuni speciale combinate cu 
cântări speciale se îndepărtează puterea vibratorie a duhurilor rele care otrăvesc atmosfera.

34  Experienţa a arătat că orice activitate trebuie să integreze noţiunea de timp. Aceasta este 
esenţa armoniei ritmului muzical. Se poate constata ritmul în orice activitate, durata de timp necesară 
ca aceste activităţi să fie valabile.
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muzică adecvată. În meseriile numite „ manuale”, în care corpul fizic trebuie 
menţinut în formă, muzica ar trebui să facă parte din condiţiile de lucru. 

Dacă astăzi relaţiile dintre oameni  s-au alterat, este şi datorită faptului că 
muzica pozitivă, muzica plăcută sufletului lipseşte din viaţa oamenilor. Acest 
lucru face ca şi relaţia omului cu Dumnezeu să fie alterată, astfel că omul a ajuns 
în disonanţă cu divinitatea şi cu cei din jur, dar şi cu natura înconjurătoare.

S-a vorbit şi se vorbeşte despre acţiunea muzicii asupra materiei. În Egiptul 
antic, ea a constituit un instrument de construcţie. În timpul marii civilizaţii a 
Egiptului antic, s-au folosit sunetul şi vibraţiile pentru levitarea unor obiecte 
grele. Experţii se întreabă astăzi prin ce tehnici extrem de sofisticate au putut 
fi ridicate pietrele care formează piramidele. Aceste blocuri enorme au fost 
aşezate cu o precizie impecabilă, o aliniere perfectă, o precizie care şi astăzi 
ar fi greu de realizat dacă nu imposibil. Se pare că  energia sunetelor a fost 
folosită fie sub formă de cântece, fie sub formă de muzică instrumentală 35. 

Dacă omul reuşeşte să se conecteze complet la armoniile naturii, îi cunoaşte 
şi înţelege ritmurile pe care le poate exprima în sunet şi muzică, poate să se 
vindece nu numai pe sine şi pe alţii, ci să acţioneze asupra regnului animal, 
vegetal sau mineral.

Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru felul în care gândim şi 
simţim. Dacă nu ne place cum ne simţim, trebuie să schimbăm felul de a gândi.  
Gândurile, cuvintele şi acţiunile sunt energie, vibraţie. Prin contopirea noastră 
cu energia divină din interiorul nostru, trebuie să învăţăm să-i iubim, să-i 
respectăm  şi să-i acceptăm pe alţii şi să devenim propriul nostru izvor de 
fericire, să nu ne bazăm pe alţii pentru a fi fericiţi. 

Noi oamenii suntem sisteme de energie, de rezonanţă, care emitem semnale. 
Dacă transmitem semnale la întâmplare, primim experienţa de viaţă 
întâmplătoare. Dacă ne acordăm rezonanţa noastră  către o intensitate mai 
pură, mai armonioasă, atunci putem controla calitatea vieţii şi experienţelor 
noastre de viaţă. Cei care reacţionează cu mânie, duc cu ei acea energie negativă 
şi este posibil să-i infecteze şi pe alţii cu ea. Prin simpla schimbare a tiparului 
gândirii se poate crea o viaţă pe care  să o îndrăgim şi de care să ne bucurăm.

Armonia lăuntrică este obţinută prin echilibru şi aplicarea zilnică a 
rugăciunii, care face să nu sălăşluiască în sufletul nostru starea de frică, boală 
şi moarte. După cum gândim aşa vom fi. Alegând gândurile cele bune, pozitive, 
ne aşteptăm ca trupul nostru să se vindece, relaţiile noastre cu cei din jur să 
fie dintre cele mai bune iar comuniunea cu Dumnezeu să ne aducă numai 
energii binefăcătoare. Energia urmează gândirea, iar gândirea creează. Ce fel 
de realitate dorim să creăm? O realitate în care să se poată vedea în mod clar 
amprenta divinităţii în viaţa noastră. Rezonând pe lungimea de undă a 

35  Poate se va ajunge să se constate ştiinţific această teorie a ridicării unor obiecte, poate că 
omenirea va redescoperi aceste tehnici cu toate secretele ascunse, legate de puterea vibraţiilor asupra 
materiei. 
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Creatorului, vom avea o viaţă liniştită, vom simţi bucurie, viaţa noastră va 
înflori şi se va manifesta adevăratul scop pentru care am fost creaţi, fericirea 
veşnică şi preamărirea lui Dumnezeu.

Ce dezavantaje aduce muzica?
Tot trecerea timpului a condus si la aparitia unor noi curente muzicale, si am 

precizat mai sus un curent muzical extrem de mediatizat in prezent – curentul 
“Emo”. Problema asupra careia se atrage atentia discutand aceasta tendinta 
muzicala, este efectul tragic al acestei muzici asupra psihicului adolescentilor. 
Se presupune ca, treptat, ascultand melodii cu mesaje in care alcoolul si drogurile 
sunt considerate “cool”, in care sinuciderea este o solutie a problemelor, 
adolescentii se izoleaza de lume, considerand ca nimeni nu ii intelege, ca nu isi 
gasesc locul in societate, singura consolare fiind muzica pe care o asculta. 

Desi, la prima impresie, adolescentilor li se pare ca muzica ii ajuta sa treaca 
peste aceasta stare de despresie, in realitate , uneori, tocmai muzica le sporeste 
depresia in care se regasesc impingandu-i in unele situatii la sinucidere. Totusi, 
trebuie inteles aspectul ca nu numai genurile muzicale precum hard rockul si 
rapul includ mesaje nu tocmai potrivite oricarei varste, ci si muzica aparent 
inofensiva si la moda, difuzata pe posturile de televiziune sau la radio, contine 
mesaje ce ar putea dauna ascultatorilor. 

Muzica nu este doar o forma de distractie. Mai mult decat un mod de a ne 
incanta estetic, ea are, se pare, si rol terapeutic. Cel putin asa ne arata diferite 
experimente din toata lumea.

Muzica te poate linisti, iti poate diminua an xie tatile sau accesele violente. 
Intr-un metrou din localitatea britanica New castle s-a inlocuit muzica mo der na 
zgomotoasa, agresiva, cu cea baroca. Efectul observat a fost uimitor: actele 
de vandalism si formele de violenta s-au diminuat simtitor. Din acel moment, 
s-a optat pentu difuzarea unei muzici linis titoare, in locul celei care sporea 
gra dul de tensiune a calatorilor.

Desi, pentru unele persoane, ea este mai degraba un zgomot de fond, pentru 
multi influenta armoniilor so nore asupra noastra, asupra corpului uman, 
reprezenta un subiect foarte provocator: cum reuseste ea sa ne schimbe intr-
atat incat, se pare, invatam mai usor sa vorbim in pre zenta ei, ni se imbunatateste 
me moria, la fel si inteligenta spatiala sau concentrarea? Sunetele nu sunt ceva 
imaterial. Ele au diferite frec vente si fiecare vibreaza intr-un fel anume. Aceste 
fenomene fizice interactio neaza cu organismul nostru, care le resimte, uneori, 
fara sa ne dam seama.

Emil Cioran considera ca Bach este „singurul argument pentru existenta 
lui Dumnezeu. Mihail Sebastian, alt scriitor interbelic stralucit, spu nea ca 
muzica este „salvatoare si „narcotica. Asadar, efectele psihologice ale unei 
simfonii pot fi spectaculoase.
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Puterea sa vindecătoare
Tehnica japoneza Tamado pleaca tocmai de la acest principiu. Cuvantul 

inseamna, in japoneza, „calea sufletului. Adep tii acestui mod de vindecare 
alternativ cred ca muzica, in in ter actiune cu corpul uman, poate avea efecte 
curative. Tehnica este foarte originala: se aleg puncte de acupunctura asupra 
carora se asaza un diapazon.

Vibratiile lui curg de-a lungul traiectelor eroase si prin muschi, „acordand 
organismul, armonizand energiile sale. Nu este nevoie sa iubesti muzica pentru 
aceasta, nici macar sa o auzi. Te rapeutii Tamado spun ca ea are efect si asupra 
persoanelor cu deficiente de auz. Aceasta pentru ca ea nu mai reprezinta, in 
cazul acesta, doar o experienta auditiva si psihologica, ci una profunda a 
fiecarei fibre din corpul nostru. Poti sa crezi sau nu acest lucru, dar este limpede 
ca anumite tipuri de muzica au un efect pozitiv asupra noastra, pe cand altele 
ne pot lasa un sentiment apasator.

Cum se explica atunci efectul muzicii de relaxare? Simplu: vibra tiile 
creierului nostru se adapteaza usor si natural la acele tipuri de armonie, de 
aceea, efectul poate fi chiar si acela de a adormi.

Muzica, o cale spre regăsire
Oana Maria Popescu, psihoterapeut specialist in hipnoza clinica, relaxare 

si psihoterapie ericksoniana, vorbeste despre importanta pe care o are muzica 
la nivel subiectiv, social si fiziologic: „Stilurile de mu zica ce evoca emotii 
puternice sunt utilizate pentru obtinerea insight-ului, adica a introspectiei si 
respectiv a identificarii unor tipare de relatie si comportament. Din acest punct 
de vedere, muzica este utila in gene rarea de asociatii asemanatoare asociatiilor 
libere din psihanaliza, avand atat scop diagnostic, cat si scop terapeutic. Ea 
are impact asupra emotiilor si a interactiunilor sociale.

Multi specialisti sustin ca ritmul muzicii are un efect calmant datorita faptului 
ca ritmul muzical este oarecum asemanator cu bataile cardiace ale mamei pe 
care le aude fatul. Din acest motiv se pare ca muzica este foarte utila in ameliorarea 
stresului. Muzica are efect calmant datorita asemanarii cu bataile inimii mamei. 
In sprijinul ipotezei vine constatarea ca cea bazata pe ritmul de tobe sau flaut 
(ritmuri amerindiene sau celtice) are efect de reducere a stresului…

Se spune ca un copil de câtiva anisori a recunoscut cateva cantece pe care a 
inceput sa le fredoneze fara sa le fi ascultat vreodată. S-a constatat ca acele cantece 
erau ascultate de mama lui cand copilul era in burta mamei. De aici concluzia ca 
fătul receptioneaza tot ce se intâmplă cu mama lui pâna la nasterea sa.

Este bine si chiar recomandabil ca mama copilului sa cânte mereu cântece 
sis a fie dus la Biserica unde va auzi cantarea linistitoare și binefacatoare pe 
care o va dori cand se va face mai mare.
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La nivel corporal, muzica duce la cresterea imunitatii. Atunci cand ascultam 
muzica, creste nivelul de serotonina, o substanta cu efect „antidepresiv’. De 
asemenea s-a constatat ca ascultarea muzicii duce la ridicarea nivelului de 
endorfine din creier. Endorfinele sunt considerate hormonii fericirii si substante 
naturale anti-durere.

Sfântul Vasile cel Mare, în „Cuvânt către tineri…“, îi îndeamnă pe cei 
vizaţi să-şi păstreze nepătată curăţenia sufletului printr-o cântare adecvată, 
zicând: „Să închidem urechile la cântecele care pervertesc sufletul, căci prin 
acest fel de cântare se nasc, în general, pasiunile servile şi josnice. Să cântăm 
mai degrabă celălalt fel de cântare, ce conduce la bine, şi de care se folosea 
David, poetul cântărilor sfinte“.

Interesante rămân comentariile la unii psalmi, atunci când acelaşi Sfânt 
Părinte vorbeşte de frumuseţea psalmilor biblici, inspiraţi de Duhul Sfânt, căci 
unii obişnuiau probabil să cânte şi psalmi neinspiraţi de Duhul Sfânt, cu totul 
particulari şi nereceptaţi de comunitatea religioasă.

Analizând mai profund, ne dăm seama că muzica bisericească nu este şi 
nu produce o simplă emoţie. Ea are rolul de a mărturisi credinţa. Cuvântul 
este conţinutul muzicii. Explicaţi legătura între muzica bisericească şi credinţă. 
Vorbiţi despre poezia cântărilor bisericeşti.

De când e lumea, se ştie că muzica, şi în special cea religioasă, are o influenţă 
covârşitoare asupra sufletului omenesc şi, prin extensie, asupra întregii naturi 
înconjurătoare (iarbă, flori, pomi, anumite vieţuitoare), alinând chiar unele 
suferinţe psihice şi fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate 
fi contrazisă, dar mai ales o constatare a Bisericii creştine, care propovăduieşte 
de veacuri credinţa, nădejdea şi dragostea prin cuvânt şi muzică.

Între muzică şi imnografie există o legătură indestructibilă. Toate formele 
poeziei imnografice (tropar, condac, canon), ca şi celelalte apărute ceva mai 
târziu (luminânde, voscresne, stihiri, slave) capătă o dublă importanţă când 
sunt însoţite de melodii potrivite, creatoare de emoţii religioase, în adevăratul 
sens al cuvântului, dar mai ales de bucurii duhovniceşti şi de învăţături 
dogmatice profunde.

Un tânăr care se pregatea sa plece la munca departe de tară a rugat-o pe 
mama sa sa-I dea un sfat pe care să- l pastreze in suflet pe termen lung. Mama 
i-a spus: nu uita ca atunci cand esti trist sau supărat sa cânți. Cantarea iti aduce 
multa pace in suflet. 

Mama noastră Biserica cea sfântă si curata, ne indeamnă sa cantăm mereu 
pt ca ea, cântarea ne aduce multă pace in suflet dar mai ales ne apropie mai 
mult de Dumnezeu care revarsa asupra noastră toate bunătățile de care avem 
nevoie pentru trecerea prin această viață pămantească spre patria cerească spre 
care ne indreptăm cu toți.
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Abstract : As it is known, fasting is the total or partial abstention or restraint 
from food and drink for a limited time for religious-moral purposes. Physical 
fasting must be harmoniously combined with spiritual fasting, in the sense 
that abstinence from food is twinned with abstinence from sin. At the same 
time, constituting itself as a spiritual exercise, fasting also receives a religious-
moral character, in the sense that beyond the form of a simple diet, abstinence 
from food has the role of cultivating the spiritual life, by intensifying the life 
of prayer, as and of the other virtues specific to life in Christ through the Holy 
Spirit; especially: humility, repentance, meekness, justice, pure heart, peace 
of mind, and especially the acts of charity through which we show our love 
for God and for our fellow men.
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După cum se știe, postul este abţinerea sau înfrânarea totală sau parţială de 
la mâncare și băutură pe timp limitat în scop religios – moral.

Din această definiție rezultă că postul recomandat de Biserica noastră are 
un caracter specific, în sensul că, reprezentând abținerea totală sau parțială de 
la mâncărurile numite „de dulce“ (produse animale, lactate, ouă, grăsimi 
animale, băuturi alcoolice), postul vizează și cantitatea produselor, evitând 
posibilitatea paradoxală de îmbuibare cu mâncăruri de post... Prin urmare, 
abținerea sau înfrânarea totală sau parțială de la mâncare și băutură are ca scop 
dobândirea unei vieți cumpătate. Iar pentru a realiza acest obiectiv, postul 
trupesc este un exercițiu în vederea creșterii duhovnicești. De aici rezultă că 
postul  trupesc trebuie să se îmbine armonic cu postul duhovnicesc, în sensul 
că abținerea de la bucate se îngemănează cu abținerea de la păcate. În același 
timp, constituindu-se ca un exercițiu duhovnicesc, postul primește și un caracter 
religios-moral, în sensul că depășind forma unei simple diete alimentare, 


