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Muzica şi reforma protestantă

Contextul Istoric Muzical al
Reformei Protestante

Î

ntr-o schemă profetică divină, timpul sfârşitului urma să fie precedat
de o perioadă de 1260 de ani de întuneric spiritual dens şi de întuneric
moral, comandat de Satan prin biserica Romei şi sistemul care o
conduce: papalitatea.
În timpul Evului Mediu, puterea politică a bisericii Romane nu cunoştea
limite. Autoritatea papală era suficientă pentru a detrona regi şi a supune
naţiuni. Cele mai rele tipuri de violenţă şi cruzime erau comise în numele
religiei. Milioane de creştini credincioşi erau persecutaţi, torturaţi şi ucişi.
Cu toate acestea, în mod îndurător Dumnezeu a scurtat suferinţa
poporului Său, cauzând, în secolul al şaisprezecilea, o mişcare ce urma
să submineze puterea şi influenţa bisericii Romei: Reforma Protestantă.
În multe moduri, Reforma Protestantă a implicat o despărţire radicală de
principiile, doctrinele şi practicile implantate de Catolicism în Evul Mediu,
şi a promovat restaurarea adevărurilor biblice fundamentale. Doctrina
mântuirii doar prin har şi a îndreptăţirii prin credinţă a fost restaurată. Biblia
a fost întronată ca singurul ghid infailibil. Hristos a fost din nou privit ca
singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi omenire.

Când începuse întunericul?
Devreme în biserica creştină timpurie, apostolul Pavel avertizase
credincioşii cu privire la “taina fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2: 7) şi la
“omul fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2:3), referindu-se la apariţia, întărirea şi
predominanţa papalităţii, care aveau să aibă loc în secolele care urmau.
În secolele 4 şi 5 d.Hr., biserica a experimentat o răcire spirituală severă.
Creştinismul, până atunci proscris şi discriminat, a devenit religia de stat
oficială după “convertirea” împăratului Constantin. Simplitatea evangheliei a
fost dată la o parte şi doctrine şi practici păgâne au fost introduse în biserică.
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“Aproape pe nesimţite, obiceiurile păgânismului şi-au găsit intrarea în
biserica creştină. Spiritul compromisului şi al conformismului a fost restrâns
pentru o vreme de către persecuţiile aspre pe care le-a suferit biserica sub
păgânism. Însă când persecuţia a încetat şi creştinismul a intrat în curţile
şi palatele regilor, el şi-a lăsat deoparte umila simplitate a lui Hristos şi a
apostolilor Săi pentru pompa şi mândria preoţilor şi conducătorilor păgâni; şi
ea a substituit cerinţele lui Dumnezeu cu teorii şi tradiţii umane. Convertirea
cu numele a lui Constantin, în prima parte a secolului al patrulea, a cauzat
o mare bucurie; şi lumea, înveşmântată cu o formă de neprihănire, a intrat
în biserică. Acum lucrarea de corupţie a progresat rapid. Păgânismul,
în timp ce părea a fi învins, a devenit învingătorul. Spiritul lui a controlat
biserica. Doctrinele, ceremoniile şi superstiţiile sale, au fost încorporate în
credinţa şi închinarea pretinşilor urmaşi ai lui Hristos.”—Marea luptă, p.49,
50 (cap.3, O epocă de întuneric spiritual).
“Majoritatea creştinilor au consimţit în cele din urmă să îşi lase jos standardul
şi s-a format o unire între creştinism şi păgânism. Deşi închinătorii idolilor
pretindeau a fi convertiţi şi uniţi cu biserica, totuşi ei atârnau încă de
idolatria lor, schimbând doar obiectele lor de închinare cu chipurile lui
Isus, şi chiar ale Mariei şi ale sfinţilor. Aluatul acru al idolatriei, adus astfel
în biserică, şi-a continuat lucrarea vătămătoare. Doctrine nesănătoase,
ritualuri superstiţioase şi ceremonii idolatre au fost incorporate în credinţa
şi închinarea ei. Pe măsură ce urmaşii lui Hristos s-au unit cu idolatrii,
religia creştină a devenit coruptă, şi biserica şi-a pierdut puritatea şi
puterea.”—Ibid., p.43 (cap.3, O epocă de întuneric spiritual).

Schimbări în muzică
În biserica creştină timpurie, muzica în închinare era un mijloc important
pentru a preda Cuvântul lui Dumnezeu şi părtăşia între fraţi, după cum se
spune în Coloseni 3:16 şi Efeseni 5:19. Ambele texte biblice stabilesc ce tipuri
de cântări ar trebui să folosească creştinii în întâlnirile lor. Pavel menţionează
psalmii, care menţineau tradiţia muzicală a lui Israel, şi se referă la imnuri şi
cântări spirituale. Imnurile conţineau adevărurile credinţei creştine şi serveau
pentru instruire. Cântările spirituale puneau valoare în comuniunea dintre fraţi
(koinonia), făcând închinarea mai spontană şi participativă.
În sinagogi şi în casele unde se adunau creştinii, muzica era cântată
de către adunare în curăţie de inimă şi cu devoţiune. Cântările reflectau
simplitatea evangheliei şi bucuria părtăşiei între fraţi.
Acest tablou, în orice caz, era total altfel în Evul Mediu.
Personajul principal responsabil de modificarea funcţiei muzicii în închinare
a fost Grigore cel Mare, un papă care a trăit în secolul al cincilea şi începutul
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secolului al şaselea, şi în cinstea căruia s-a împământenit expresia “cânt
gregorian”. El a fost principalul promotor al Schola Cantorul, un centru
specializat în predarea muzicii vocale. În Evul Mediu, muzica în timpul
actului de cult a început să fie cântată doar de profesioniştii provenind de
la Schola Cantorum. Poporul de rând nu participa activ la cântare.
La începutul Evului Mediu practica cântării cu adunarea exista, însă era destul
de simplă comparativ cu cântările sofisticate ale soliştilor şi ale corului. De-a
lungul timpului cântarea cu adunarea a fost total eliminată din închinare.
Muzica sacră în timpul Evului mediu era caracterizată de faptul că era
exclusiv vocală. Instrumentele muzicale erau respinse. Muzica sacră era
solemnă, severă, total distinctă de muzica seculară. Nu exista o diviziune
a timpului muzical (măsurii), nici un ritm stabil. Armonizarea vocilor de
asemenea nu exista: cântecul era homofonic (cântat la unison). Melodia
era fără mari variaţii sau intervale largi.
Melodiile erau prezentate exclusiv de bărbaţi, care erau membri ai clerului,
şi care cântau doar în latină; astfel oamenii de rând nu înţelegeau mesajul
cântării. Congregaţia nu lua parte la programul de laudă.
Cântul gregorian era stilul de muzică ce prevala în Biserica RomanoCatolică de-a lungul Evului Mediu. În această perioadă:
1

Prezentarea Cuvântului era eliminată din închinare.

“Pentru ca Satan să îşi menţină supremaţia asupra oamenilor, şi să
întemeieze autoritatea uzurpatorului papal, el trebuia să îi ţină în
necunoştinţă de scripturi. Biblia Îl înălţa pe Dumnezeu şi îi punea pe
oamenii muritori în adevărata lor poziţie; de aceea adevărurile ei sacre
trebuia ascunse şi suprimate. Această logică a fost adoptată de Biserica
Romano-Catolică. Timp de sute de ani circulaţia Bibliei era interzisă.
Oamenilor li se interzicea să o citească sau să o aibă în casele lor, şi
preoţi şi prelaţi fără principii interpretau învăţăturile ei pentru a-şi susţine
pretenţiile.”—Ibid., p.51 (cap.3, O eră de întuneric spiritual).
“Fusese politica Romei aceea ca, sub o pretenţie de reverenţă faţă de
Biblie, să o ţină încuiată într-o limbă necunoscută şi ascunsă departe de
popor.”—Ibid., p.269 (cap.15, Biblia şi Revoluţia Franceză).
În afară de faptul că liturghia se ţinea în latină, aşa încât doar clerul putea
să o înţeleagă, folosirea şi mânuirea Scripturii de către popor, la închinare
sau în afara acestui program, erau interzise şi penalizate. Atât de puternică
era opresiunea, încât doar în ultimele secole ale Evului Mediu au început
să fie făcute traduceri ale Bibliei în limba vorbită a poporului.
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2

Închinarea şi-a pierdut caracterul comunitar

Muzica sfântă a Evului Mediu a rămas pentru un timp lung în mâinile
călugărilor. Mulţi dintre ei se dedicau exclusiv muzicii şi erau în mod expert
antrenaţi în arta cântatului. În plus, ei ştiau să scrie muzică, spre deosebire
de muzicienii seculari, care puteau să cânte la un instrument şi să cânte
interpreteze cu vocea doar după ureche.
Călugării erau “profesionişti” ai muzicii şi se îngrijeau de liturghie. Adunarea
participa din ce în ce mai puţin. Închinarea devenea clericizată. Sistemul
ierarhic eclesiastic excludea figura credinciosului de rând. Oamenii erau
aşezaţi în categoria simplilor spectatori. Biserica era mai degrabă o
instituţie condusă de ierarhie decât o comunitate de credincioşi salvaţi de
Isus.
Chiar arhitectura capelelor era adaptată noului concept de închinare.
Structura interioară a caselor de închinare era menită să distanţeze altarul
de congregaţie, reflectând distanţa dintre oameni şi cler. Ajungea până la
punctul în care participarea la biserică însemna doar a se ruga în linişte.
3 Închinarea a devenit formală şi pompoasă, distanţânduse de simplitatea evangheliei.

Ritualurile şi ceremoniile Catolice erau caracterizate de ostentaţie şi
pompă exterioară, care, în timp ce erau strălucitoare şi captivau imaginaţia,
slujeau doar să încurce minţile oamenilor (vezi Marea luptă, p.235, cap.12,
Reforma în Franţa), conducându-i să se despartă pentru totdeauna de
adevărata închinare.
În mod impresionant, Ellen White descrie ostentaţia închinării catolice,
avertizând cu privire la pericolul de a fi impresionat de forme şi de a te
îndepărta de adevărata religie:
“Mulţi protestanţi presupun că religia catolică este neatrăgătoare şi că
închinarea ei este un lanţ de ceremonii plictisitoare şi lipsite de semnificaţie.
În aceasta se înşală. În timp ce Catolicismul se bazează pe înşelăciune,
totuşi el nu este o impostură bădărană şi lipsită de tact. Serviciul religios al
Bisericii Romano-Catolice este o ceremonie foarte impresionantă. Etalarea
măreaţă şi ritualurile solemne fascinează simţurile oamenilor şi reduc la
tăcere vocea raţiunii şi a conştiinţei. Ochiul este înşelat. Biserici măreţe,
procesiuni impunătoare, altare de aur, racle încrustate cu bijuterii, picturi
alese, şi sculpturi elaborate apelează la dragostea de frumos. Muzica este
neîntrecută. Notele bogate ale orgilor cu tonuri joase, care se contopesc
cu melodiile vocilor umane în timp ce se înalţă în domurile semeţe şi printre
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coloanele marilor catedrale, nu pot să nu impresioneze mintea cu teamă
şi reverenţă.
Această splendoare exterioară, pompa şi ceremonia, care doar iau în
derâdere nevoile sufletului bolnav de păcat, sunt o dovadă a corupţiei
interioare. Religia lui Hristos nu are nevoie de asemenea atracţii ca să o
recomande. În lumina care străluceşte de la cruce, adevăratul creştinism
apare atât de pur şi de atrăgător încât nici o decoraţie externă nu poate
cuprinde adevărata ei valoare. Frumuseţea sfinţeniei, un spirit blând şi
liniştit, este ceea ce are valoare în faţa lui Dumnezeu.
Excelenţa stilului nu este în mod necesar un indiciu al unei gândiri pure,
nobile. Concepţii înalte despre artă, delicateţea unui gust rafinat adesea
există în minţile care sunt pământeşti şi senzuale. Ele sunt adesea folosite
de Satan pentru a-i conduce pe oameni să uite de nevoile sufletului, să
piardă din vedere viaţa veşnică, viitoare, să se întoarcă de la Ajutorul
infinit, şi să trăiască doar pentru această lume.
O religie a exteriorului este atrăgătoare pentru inima nerenăscută. Pompa
şi ceremonia închinării catolice au o putere seducătoare, fermecătoare,
prin care sunt înşelaţi mulţi; şi ei au ajuns să privească spre Biserica
Romano-Catolică ca fiind însăşi poarta cerului. Nimeni în afară de cei care
şi-au pus picioarele în mod ferm pe temelia adevărului, şi ale căror inimi
sunt reînnoite prin Duhul lui Dumnezeu, nu sunt dovezi contra influenţei ei.
Mii care nu au o cunoaştere experimentală a lui Hristos vor fi conduşi să
accepte forma evlaviei fără puterea ei. O astfel de religie este exact ceea
ce îşi doresc mulţimile.”—Ibid. p.566, 567 (cap.35, Libertatea conştiinţei
ameninţată).

Un declin în influenţa papală
În secolul al treisprezecilea Europa era într-un mare declin social şi moral.
Incidenţa plăgilor creştea. Era foamete peste tot. Călugării ajunseseră să
fie priviţi ca o clasă privilegiată, ocrotită în mănăstirile lor. Ei deveneau
nepopulari. Ei erau interesaţi să îşi menţină posesiunile şi nu se preocupau
de nevoile cu care se confruntau oamenii. Biserica Romei devenea din
ce în ce mai coruptă. Păcatele papilor erau cunoscute tuturor. Răutatea
devenise larg răspândită.
La sfârşitul Evului Mediu, biserica, în dificultăţi financiare serioase, şi-a
intensificat comerţul cu indulgenţe. Oamenii începeau să sufere o asuprire
mai mare. În acest cadru de degradare morală a deschis Domnul calea
pentru Reforma Protestantă.
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Deşi adevărata credinţă a fost păstrată de la un credincios la altul de-a
lungul secolelor (Marea luptă, p.97, cap.6, Hus şi Ieronim), evanghelia a
fost întunecată timp de secole de un întuneric dens. Acum veni momentul
ca lumina adevărului să strălucească cu putere, pregătind lumea să
primească lumina şi mai intensă ce urma să strălucească peste aproximativ
trei secole, la sfârşitul timpului.
Toate aceste lucruri erau în planul lui Dumnezeu, prezente în cuvintele
profetice din timpuri de demult.
Creştinii trebuie să cunoască istoria. Studiul istoriei este important pentru
că prin el realizăm că Dumnezeu are în mâinile Sale controlul asupra tuturor
faptelor importante din toate timpurile. El le conduce conform voinţei Lui
suverane, pentru a realiza scopurile Sale.
Când vedem grija lui Dumnezeu pentru poporul Său în trecut, putem fi
siguri că El va avea grijă de noi.
“Nu avem nimic de ce să ne temem pentru viitor, decât dacă vom uita calea
pe care ne-a condus Domnul, şi lecţiile Sale din istoria noastră trecută.”—
Christian Experience and Teachings of Ellen G.White, p.204.
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Principii muzicale
ale Reformei protestante

A

nul 2017 este marcat de tributuri şi celebrări în cinstea celei de-a
500-a aniversări a Reformei Protestante. Cinci secole au trecut de
la acea miercuri istorică şi plină de semnificaţie, 31 octombrie 1517,
când un curajos şi îndrăzneţ călugăr augustinian, Martin Luther, cel mai mare
erou al Reformei, a fixat în cuie pe uşa bisericii din Wittenberg o simplă hârtie
conţinând cele 95 de teze faimoase împotriva doctrinei false a indulgenţelor.
În 31 octombrie, Martin Luther a zguduit însăşi temelia creştinătăţii, care a
transformat religia, educaţia, limbile, economia, şi ştiinţele, frângând cele mai
înrădăcinate paradigme ale societăţii; el ne-a învăţat, de asemenea, să cântăm
cu un nou sens—să compunem muzică într-o limbă nouă. Acea zi de miercuri
a schimbat lumea pentru totdeauna.
Spiritul Profetic spune cu referire la Reformator:
„Pe primul loc între cei care au fost chemaţi să scoată biserica din întunericul
papalităţii la lumina unei credinţe mai pure, a stat Martin Luther. Zelos, aprins
şi devotat, necunoscând nici o altă frică în afara temerii de Dumnezeu, şi
nerecunoscând nici o altă credinţă religioasă în afară de Sfintele Scripturi,
Luther a fost omul pentru timpul său; prin el Dumnezeu a îndeplinit o mare
lucrare pentru reformarea bisericii şi pentru iluminarea lumii.”1
„Învăţăturile lui Luther au atras atenţia minţilor gânditoare din întreaga Germanie.
Din predicile şi scrierile sale ieşeau raze de lumină care îi trezeau şi iluminau pe
mii de oameni. O credinţă vie lua locul formalismului mort în care fusese ţinută
atâta timp biserica. Oamenii îşi pierdeau zi după zi încrederea în superstiţiile
Catolicismului. Barierele prejudecăţii cedau. Cuvântul lui Dumnezeu, prin care
Luther testa fiecare doctrină şi fiecare pretenţie, era ca o sabie cu două tăişuri,
croindu-şi drum spre inimile oamenilor. Peste tot se trezea o dorinţă după
progres spiritual. Pretutindeni era o astfel de foame şi o sete după neprihănire,
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cum nu mai fusese observată de secole. Ochii oamenilor, care atât de mult
timp fuseseră îndreptaţi spre ritualuri omeneşti şi spre mijlocitori pământeşti, se
întorceau acum în căinţă şi credinţă spre Hristos, şi El răstignit.”

Luther: muzician, cântăreţ şi compozitor
Legătura dintre Reformator şi muzică a fost întotdeauna una foarte strânsă. În
timpurile de mari provocări şi pericol maxim pentru Reformă, Luther reînviora
slaba credinţă a bisericii cântând „Cetate tare-i Dumnezeu.” Ascultând
strofele inspiratoare, prevestirile sumbre se risipeau şi multe inimi îndurerate
simţeau alinare.
Luther era un german, un om din popor. Marea sa abilitate de a cânta la lăută
cu măiestrie şi de a cânta cu vocea sa de tenor era admirabilă. Dacă a existat
un tip al nord-germanului, iubitor al muzicii, energic, cu un temperament aprins,
dar in acelas timp de o seriozitate profundă, Luther reprezenta în mod deplin
acel tip. În copilărie, înainte de a lua asupra sa legămintele sale religioase şi
ordinele sfinte, Luther a avut parte de educaţia tipică şi pregătirea completă a
unui băiat ce urma sa fie component al unui cor german, şi asemenea tuturor
celorlalţi copii, cânta pentru a primi pomană în procesiunile care aveau loc
frecvent în oraş, la cununii, precum şi la funerariile demnitarilor locali. Dedicarea
sa totală pentru muzică l-a influenţat în toate, nu doar în liturgia germană, ci
şi în conceptul său de educaţie în Germania. Viaţa sa a fost aproape la fel de
importantă pentru viitorul muzicii, precum a fost şi pentru viitorul religiei.

Muzica şi semnificaţia acesteia pentru Luther
Luther declara că arta nobila a muzicii este, după cum se afirmă si în cuvântul
lui Dumnezeu, cea mai preţioasă dintre comorile pământeşti. Ea domină toate
gândurile şi simţurile, inima şi spiritul. El explica: „Vrei să mângâi pe cei întristaţi,
să calmezi pe cei necugetaţi şi să îi faci mai paşnici? Ce ar fi mai bun decât
înalta, minunata, frumoasa şi nobila noastră artă? Duhul Sfânt are pentru ea cea
mai înaltă apreciere pentru că prin aceasta se depărta de la Saul spiritul cel rău
când David cânta cu harfa. În acelaşi mod, când Elisei dorea să profeţească, el
a cerut să se cânte la harfă. De aceea, nu a fost lipsit de motiv faptul că părinţii
bisericii şi profeţii doreau întotdeauna ca biserica şi muzica să fie strâns legate,
acesta fiind unul dintre motivele pentru care avem atât de multe imnuri şi atât
de mulţi psalmi astăzi. Prin acest dar al muzicii, oferit exclusiv fiinţelor umane, ni
se aminteşte de datoria noastră de a da întotdeauna laudă şi slavă Domnului.”2
Cu alte ocazii, Luther recomanda urmaşilor săi să aibă mai multe imnuri
aşa încât oamenii să poată cânta în timpul serviciului de închinare şi să
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acompanieze toate sărbătorile religioase. El însuşi urmă exemplul profeţilor şi
al părinţilor bisericii prin compunerea de imnuri în limba germană pentru popor.
În 1538 el a declarat că atunci când muzica naturală este desăvârşită şi rafinată
prin artă, începem să percepem înţelepciunea perfectă a lui Dumnezeu în
minunata Sa lucrare muzicală. Când o voce începe o melodie şi în jurul ei
se mai dauga inca trei, patru, cinci sau chiar mai multe voci, interacţionând,
dialogând, înfrumuseţând şi ornamentând cu o formă excelentă melodia
originală—atunci, simţea el, se poate auzi o pregustare a muzicii cereşti.

Educaţia muzicală şi privitoare la imnuri
Una dintre primele publicaţii ale protestantismului a fost o carte de cântări.
Aceasta este o dovadă copleşitoare cu privire la importanţa asociată muzicii în
bisericile reformate.
Creşterea cărţii de cântări protestante s-a petrecut cu repeziciune şi nu s-a
oprit la Luther. Cele mai bune melodii au ocupat întotdeauna un loc proeminent
în repertoriul muzicii protestante. În acelaşi timp, s-au adăugat mereu cântări
noi şi multe altele au fost adaptate pentru a fi cântate de cei credincioşi.

Muzica protestantă prosperă
Luther şi Reforma protestantă au condus la o dezvoltare atât de semnificativă
a muzicii în Germania, încât această ţară a devenit marele centru muzical
al Europei pentru multe secole după Reformă. Istoria universala a muzicii a
fost imbogatita datorita compozitorilor protestanti germani, care au lasat o
mostenire muzicala vasta.
„În timpul secolului al 17-lea, centrul muzical al Europei s-a mutat din Italia
în Germania. Această schimbare trebuie atribuită protestantismului. Creşterea
viguroasă a muzicii, culminând cu operele lui Johann Sebastian Bach, nu poate
fi explicată nici prin istoria politică a germanilor, nici prin filozofia ei. Ea a fost
mai degrabă rezultatul reformei lui Luther şi a variatelor mişcări religioase care
au păşit pe urmele ei. Şi au existat motive puternice care au confirmat faptul că
marea dezvoltare muzicală a fost produsul protestantismului.” 3
S-ar părea că geniului muzicii i s-au retezat aripile în timpul Evului Mediu. Arta
sunetelor s-a dovedit a fi predominant una protestantă. Evlavia protestantă
şi-a găsit cea mai bună exprimare prin muzică. Credinţa jubilantă a lui Luther,
experienţa sa plină de bucurie cu Dumnezeu, predicarea doctrinei mântuirii prin
har, l-au făcut să izbucnească în laude aduse lui Dumnezeu, şi sentimentele
sale puteau găsi exprimare doar în muzică.
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După această introducere cu privire la Luther în Reforma protestantă şi la
legătura sa cu muzica, vom lua următoarele paragrafe pentru studiu detaliat al
celor trei noi principii muzicale monumentale, care, sub Inspiraţie divină, aveau
să fie practicate în noua biserică: 1) Principiul cântării comune; 2) Principiul
cântării în limba poporului, şi 3) Principiul dezvoltării limbajului muzical şi al
instrumentelor muzicale.
1

Principiul cântării comune

Înainte de 1517, Biserica Catolică controla în mod rigid muzica religioasă din
Europa. Participarea oamenilor de rând la închinare era practic nulă. În biserici,
majoritatea oamenilor se limitau la ascultarea cânturilor gregoriane, tipul oficial
de muzică al catolicismului, interpretat cu vocea la unison de câţiva călugări,
şi cântat exclusiv în latină. Participarea instrumentelor în biserică era complet
interzisă.
Luther a curmat aceste tradiţii stricte şi a transformat participarea la viaţa
muzicală creştină, care pentru el nu trebuia să fie privilegiul rezervat doar
preoţilor şi corurilor, realizat prin cânturi neinteligibile în latină, ci trebuia mai
degrabă să fie o parte a oamenilor de rând ca „un dar de la Dumnezeu.” Ca
urmare, el trebuia să fie accesibil oricui. „Înfrumuseţând şi ornând melodiile
lor într-un mod magnific, cântăreţiii pot să îi conducă pe alţii spre muzica
cerească,” spunea el. Cântarea în latină a fost înlocuită de imnuri în germana
de zi cu zi, şi aceasta a devenit o cheie pentru identitatea bisericii protestante.
De la muzica Reformei Protestante avem de asemenea şi o moştenire a
oamenilor care oferă închinarea. În biserică s-au organizat corurile comunităţii,
corurile tinerilor, corurile de copii, în care absolut toţi cei credincioşi—inclusiv
femeile—puteau să cânte (este demn de remarcat faptul că femeile erau
întotdeauna excluse din toate actele religioase ale lumii catolice). Aceste coruri
aveau o participare foarte intensă în viaţa religioasă a comunităţilor protestante şi
erau un mijloc puternic de răspândire a soliei. Cu toate acestea, corurile nu erau
constituite cu scopul de a oferi concerte de muzică sacră, ci trebuia în principal
să acompanieze adunarea şi să o conducă în cântare în toate actele liturgice.
Un alt fapt cu o semnificaţie muzicală profundă este că în anii imediat după
Reforma Protestantă, compozitorii Reformei—mulţi dintre ei autori cu adevărat
faimoşi, care au fost înregistraţi în istorie pentru contribuţiile lor enorme la
dezvoltarea limbajului muzical—au transformat scrierea muzicii pentru cor
dintr-un motiv foarte special. În loc de a pune melodia principală în vocea de
tenor, cum se practicase până acum, ei au scris-o la vocea de sopran. Motivul
a fost că pentru adunare, era cu adevărat mai uşor să audă melodia principală
în raportul ascuţit şi mai evident al corului, decât să facă aceasta din vocea
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de tenor. Acest fapt, nu mai puţin, împreună cu alte transformări profunde în
limbajul muzicii, au culminat în renumita operă a lui Johann Sebastian Bach şi
Georg Friedrich Händel, cei mai mari şi mai celebraţi compozitori protestanţi ai
tuturor timpurilor.
2

Principiul cântării în limba poporului

Reforma protestantă a înţeles că, pentru ca poporul să poată cânta, avea
nevoie să cânte într-o limbă pe care o putea înţelege. Latina medievală a fost
înlocuită de limbile materne, mijlocul de comunicare al oamenilor de rând.
Luther nu doar că a promovat muzica pentru motive abstracte ale credinţei, ci
a înţeles de asemenea puterea ei de netăgăduit în răspândirea mesajului. El
a adăugat texte originale unor melodii tradiţionale cunoscute. Acestă metodă
a fost deosebit de utilă într-o eră a ignoranţei, întrucât rata analfabetismului în
Germania anilor 1500 era de aproximativ 85% din populaţie; însă ei puteau să
înveţe aceste cântări şi să le transmită foarte rapid.
Ca muzician şi compozitor, lui Luther i-a fost încredinţată conducerea acestor
schimbări, el încercând să îi înveţe chiar pe copii muzică în limba lor în şcoli şi
lucrând cu alţi reformatori pentru a produce cărţi de cântări protestante, pe care
comunităţile să le poată folosi extensiv.
În acest mod, imnurile lui Luther nu doar mângâiau pe urmaşii săi, ci atrăgeau
noi convertiţi. Această nouă muzică s-a răspândit din oraş în oraş înainte ca
autorităţile catolice să o poată reduce la tăcere. Şi la fel ca în alte aspecte ale
reformei, presa de tipărit a fost cheia. Imnurile lui Luther erau multiplicate ca
pamflete şi erau predate în oraşe la rând de către cântăreţi itineranţi. Uneori
imnurile lucrau mai rapid decât el. În Magdeburg cântarea colectivă a cântărilor
sale a reuşit să convertească oraşul încă înainte de sosirea teologului. În
curând imnurile luterane au trecut graniţele Germaniei, şi au început să fie
cântate în alte ţări catolice, şi au fost traduse chiar în engleză.

Principiul dezvoltării limbajului muzical
şi al instrumentelor muzicale
3

Teoriile educaţionale promovate de Luther şi de Reformă au fost aplicate în
întreagă Germania, apoi în întreaga Europă, şi în cele din urmă în întreaga
lume, ceea ce a condus la o dezvoltare muzicală semnificativă. „Un profesor
trebuie să ştie să cânte,” obişnuia să spună Luther cu caracteristica sa vigoare
dogmatică. „Dacă nu ştii cum să cânţi, nu poţi fi unul dintre noi. Dacă tinerii nu
studiază şi nu practică muzica, nu i-aş lăsa niciodată să ajungă să slujească
între predicatori.” Pentru acest motiv, profesorii erau în general bine antrenaţi
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în arta predării cântatului şi a elementelor muzicale. Temelia muzicală pe care
o primeau copiii a făcut posibil ca în multe orăşele, precum şi în unele oraşe
mari, să se formeze societăţi muzicale, coruri şi orchestre.
Chiar şi acum mai găsim încă un număr de manuale de muzică din timpul
Reformei Protestante precum şi din timpurile care au urmat după Reformă,
în care se predă muzică—incluzând însă nu doar cântatul, ci de asemenea
teorie şi compoziţie. Multe dintre ele dau la iveală nivelul remarcabil al
calităţii muzicale prin utilizatorii lor. În jurul anului 1620 istoricii descriau viaţa
şi activităţile muzicale din Germania în următoarele cuvinte: „Acolo unde nu
este o orgă, muzica vocală este acompaniată de cinci sau şase instrumente
cu coarde, unele dintre acestea nefiind nici măcar cunoscute în acele oraşe
înainte de Reformă.”
De aceea, putem afirma fără urmă de îndoială, că Reforma protestantă a fost
cel mai important factor istoric în dezvoltarea limbajului muzical aşa cum îl
cunoaştem astăzi. Crearea de şcoli muzicale parohiale, în care copiii şi tinerii
puteau studia de la cea mai fragedă vârstă, au avansat în mod remarcabil
istoria muzicii. S-a încurajat crearea de compoziţii noi şi explorarea unor noi
resurse de sunet. Paradigma muzicii modale gregoriene a fost întreruptă
pentru a consolida sistemul tonic al tonalităţilor majore şi minore, care continuă
până în ziua de astăzi.
În procesul explorării noilor resurse, o însemnată dezvoltare a ingineriei
construcţiei instrumentelor muzicale a fost de asemenea favorabilă. Amintiţi-vă
că folosirea acestora fusese interzisă, cu excepţia orgii, în muzica religioasă a
catolicismului. Biserica protestantă a încurajat cu putere şi a motivat învăţarea,
interpretarea şi construcţia de noi instrumente. În acest mod instrumentele au
fost modernizate astfel încât să adopte formele care persistă până astăzi. În
evoluția lor au fost create de asemenea și alte instrumente. Impulsul acesta în
interpretarea instrumentelor muzicale a avut ca un rezultat fericit, formarea de
orchestre parohiale de muzică ce ajungea la un nivel tehnic remarcabil, fiind
capabile să dea viaţă faimoaselor cantate, oratorii şi pasiuni scrise de Bach şi
de Händel, spre exemplu.
Muzica lui Luther a continuat să fie populară după moartea lui. În timp ce
catolicismul continua să se concentreze asupra reprezentărilor vizuale ale
Divinităţii prin picturi şi sculpturi, protestantismul a îmbrăţişat muzica. Mai
târziu, compozitorii protestanţi au făcut de asemenea versiuni ale imnurilor
lor. Johann Sebastia Bach a dezvoltat imnul „Cetate tare-i Dumnezeu” într-o
cantată măreaţă de 30 minute, în timp ce Felix Mendelssohn a adăugat-o
Simfoniei a 5-a a sa, cunoscută în mod adecvat ca simfonia „Reformei”.
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De reţinut
Reforma protestantă a curmat multe dintre tradiţiile vremii, punând bazele unor
principii muzicale noi care urmau să călăuzească viitorul artistic al bisericilor
până astăzi.
• Muzica şi cântarea sunt un mijloc de convertire a sufletelor la
Dumnezeu şi slujesc ca un agent misionar puternic.
• Muzica nu este privilegiul câtorva aleşi. Dacă e posibil, ar trebui să fie
interpretată de întreaga congregaţie, fără deosebire de sex, vârstă, sau
statut social.
• Muzica ar trebui interpretată într-o limbă care este uşor de înţeles
pentru toţi.
• Participarea corului şi a orchestrei au ca scop principal să conducă şi
să încurajeze participarea tuturor celor credincioşi în actul de închinare.
• Cântările ce se cântă cu adunarea ar trebui să fie melodii simple şi
să nu aibă o dezvoltare armonică sau ritmică sofisticată, aşa încât să
permită înţelegerea corectă a mesajului de către toţi ascultătorii.
• Instrumentele muzicale sunt bine venite în actul de închinare. Fiţi
inventivi în formarea orchestrelor şi a diferitelor ansambluri pentru
acompaniamentul muzicii de închinare.
• Se fac eforturi pentru educarea muzicală a copiilor şi a tinerilor în
biserică. Astfel s-au născut şcolile locale de muzică.
• Arta şi muzica protestantă au ca scop primar mintea umană, încercând
să o impresioneze cu adevărul. Ea nu ar trebui să apeleze la simţuri sau
la fantezie, nici nu este menită să fascineze.
• În muzica protestantă nu există loc pentru etalarea virtuozităţii.
Cântarea se adresează lui Dumnezeu ca o expresie a comunităţii.

Principiile Muzicii Reformei, aşa cum
se găsesc în Spiritul Profetic
În încheiere, este important să analizăm câteva citate care reafirmă aceste
principii muzicale ale reformaţiunii, ca fiind principii călăuzitoare aplicabile
bisericilor noastre astăzi:
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„[Muzica] este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a impresiona inima
cu adevărul spiritual. Cât de adesea sufletului greu apăsat şi gata să dispere
memoria îi aminteşte câteva cuvinte ale lui Dumnezeu—esenţa de mult uitată
a unui cântec din copilărie—şi ispitele îşi pierd puterea, viaţa capătă un sens şi
un scop nou, şi curajul şi bucuria sunt împărtăşite altor suflete!”4
„Muzica formează o parte a închinării lui Dumnezeu din curţile de sus. Ar trebui
să încercăm ca în cântările noastre de laudă să ne apropiem cât de mult posibil
de armonia corurilor cereşti... Cei care fac din cântare o parte a închinării lor
divine ar trebui să aleagă imnuri cu o melodie potrivită ocaziei, nu melodii
funebre, ci melodii vesele, dar solemne.” 5
„Valoarea cântecului ca mijloc de educaţie nu ar trebui pierdută niciodată din
vedere. Să se cânte în familie, cântece care sunt dulci şi pure, şi vor fi mai
puţine cuvinte de critică şi mai multă voioşie şi speranţă şi bucurie. Să se cânte
în şcoală, şi elevii vor fi atraşi mai aproape de Dumnezeu, de profesorii lor, şi
unul de altul.
Ca parte a serviciului religios, cântarea este la fel de mult un act de închinare
ca şi rugăciunea. Într-adevăr, multe cântări sunt o rugăciune. Dacă copilul este
învăţat să realizeze aceasta, el se va gândi mai mult la semnificaţia cuvintelor
pe care le cântă şi va fi mai susceptibil la puterea lor.
În adunările pe care le ţinem, să fie câţiva care să se implice în serviciul de
cântare. Şi cântarea să fie acompaniată cu instrumente muzicale mânuite cu
îndemânare. Noi nu trebuie să ne împotrivim folosirii instrumentelor muzicale
în lucrarea noastră. Această parte a serviciului trebuie să fie condusă cu
atenţie; pentru că înseamnă a-i da laudă lui Dumnezeu prin cântec. Cântarea
nu trebuie să fie întotdeauna prezentată doar de câţiva. Cât de des este posibil,
să se alăture întreaga congregaţie.”6
„Când Mântuitorul ne conduce pe pragul celui Infinit, inundat de gloria lui Dumnezeu,
putem prinde tema de laudă şi recunoştinţă a corului ceresc din jurul tronului; şi
când ecoul cântărilor îngerilor este trezit în căminele noastre pământeşti, inimile
vor fi atrase mai aproape de cântăreţii cereşti. Comuniunea cu cerul începe de pe
pământ. Aici învăţăm nota fundamentală a laudei cereşti.”7

1. Marea luptă, p.120 engl. (cap.Despărţirea lui Luther de Roma).
2. Ibid., p.133 engl. (cap.Despărţirea lui Luther de Roma).
3. Paul Nettl. From Luther to Bach, p.7.
4. Educaţia, p.168 engl. (cap. 17, Poezia şi cântarea).
5. Evanghelizarea, p. 507 engl. (cap. Accentul în cântarea cu întreaga adunare)
6. Ibid., p.507, 508 engl. (cap. Accentul în cântarea cu întreaga adunare)
7. Educaţia, p.168 engl.(cap.17, Poezia şi cântarea).
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Imnologie: Luther si Bach
Cetate tare-i Dumnezeu: Imnul Reformei

R

eforma iniţiată de Martin Luther în anul 1517 a transformat înţelegerea
religioasă a timpului său şi tot odata înţelegerea relaţiei dintre fiinţa
umană şi Creator. Conceptul de schimbare religioasă a influenţat
diferite faţete ale experienţei umane, atât în ce priveste dimensiunea politică,
cât şi dimensiunea eclesiastică a timpului său. Muzica, poezia şi arta nu
sunt nici ele scutite de influenţele care rezultă din Reformă. Noile mijloace
de relaţionare între credincioşi, cuvânt şi închinarea la Dumnezeu au afectat,
într-o mare măsură, muzica, şi, în special, imnologia (arta creării şi studierii
poeziei imnice).
Din acest motiv, Reforma Protestantă găseşte în muzică şi imnuri, cei mai
buni aliaţi ai săi pentru a conecta şi integra pe cei care vin să se închine lui
Dumnezeu. Evanghelia este de asemenea simţită în imnologie.

Luther şi conceptul său despre muzică
Luther avea o mare apreciere pentru valoarea muzicii; o iubea şi cunoştea arta
compoziţiei. El cânta, de asemenea, la lăută, admira interpretarea muzicală
cu vocea, şi aprecia arta muzicală a maeştrilor timpului său. Prin influenţa sa
personală, muzica a înregistrat dezvoltări remarcabile în închinare. Cu toate
acestea, el nu şi-a imaginat-o ca un scop în sine, ci mai degrabă ca pe un
mijloc în slujba evangheliei. Pentru acest motiv, muzica a fost considerată un
dar dat de Dumnezeu şi nu de omenire. Capacitatea muzicală a celui ce o
interpreta nu juca un rol important, iar muzica nu era un scop în sine—ci mai
degrabă ea a început să înflorească în termenii teologiei. Luther considera
muzica drept unul dintre cele mai puternice arme în lupta împotriva răului.
Luther însuşi afirma într-una din scrisorile sale: „Intenţia mea este ca, în
armonie cu exemplul profeţilor şi al părinţilor din vechime ai bisericii, să compun
psalmi pentru popor, adică, să scriu cântări spirituale astfel incat prin cantare
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Cuvântul lui Dumnezeu sa poata rămâne viu.” Prima antologie muzicală a lui
Luther insuma un numar de 37 imnuri, unele dintre acestea avându-şi originea
în psalmi, în timp ce altele erau traduceri ale unor melodii latine, şi iarăşi altele
erau compoziţii originale anume pentru acea carte de imnuri.

Prima carte de imnuri a Reformei
Imnurile Reformei au fost scrise pe hârtii care erau iniţial distribuite printre
oameni. Apoi au fost tipărite primele cărţi de cântări. Prima carte de cântări
a Reformei a fost numită „Erfurt Euchiridiou” şi a fost tipărită în oraşul Erfurt
în anul 1524. Foarte curând aceste publicaţii ajunseseră de o asemenea
popularitate încât patru tipografii din Erfurt lucrau din greu în acelaşi timp
pentru a satisface cererea.
Imnurile inundau ţara şi lăsau o influenţă profundă în minţile oamenilor.
Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu era transmis astfel într-un mod pe care
vrăjmaşul nu putea să îl contracareze. Luther predica mai mult prin cântările
sale decât prin predicile pe care le tinea. Un istoric al timpului afirma: „Interesul
în credinţa protestantă creştea într-un mod extraordinar, datorită faptului că se
cântau imnuri. Aceasta se întâmpla între toate clasele sociale, şi nu doar în
şcoli şi biserici. Se auzeau cântece protestante în cămine, în ateliere, în pieţe,
pe drumuri, la ţară.”
În acest fel, Luther, prin intermediul imnurilor reformei—cântări cu o compoziţie
muzicală simplă, avand un continut bazat pe adevărurile evangheliei,
exprimate în limbajul poporului şi adaptate nevoilor comunităţilor—a consolidat
un concept profund al muzicii şi imnologiei şi astfel a instituit o schimbare de
paradigmă în întreaga istorie a muzicii occidentale.

Imnul Reformei
„Cetate tare-i Dumnezeu” este, prin excelenţă, imnul Reformei Protestante.
El este steagul muzical al bisericii în marşul său victorios în timpul teribilului
conflict împotriva răului.
Cea mai probabilă dată la care a fost scris corespunde cu 19 aprilie 1529, data
în care faimosul protest al prinţilor a făcut ca numele de „protestatar” prin care
erau cunoscuţi reformatorii, să fie prezentat/făcut public la Dieta din Speyer.
Să prezentăm pe larg lucrurile, oferind o scurtă analiză a imnului Reformei,
bazându-ne pe elementele ce se pot observa în partitura scrisă de mâna lui
Luther şi pe transformările ulterioare care au apărut de-a lungul istoriei. În acest
mod putem să ne iniţiem în conceptul de imnologie, concept fundamentat de
compozitorii protestanţi inspiraţi de Dumnezeu.
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Vedem aici manuscrisul cu autograful lui Luther. Aceasta este cea mai veche
versiune a imnului Cetate tare-i Dumnezeu. Cel mai adecvat termen muzical
pentru a face referire la acea formă de compoziţie întemeiată de muzicienii
Reformei Protestante este „coral”.
La prima vedere descoperim două elemente fundamentale ale imnului
protestant: 1) linia melodică şi 2) cuvintele textului.
Melodia este construită din intervale foarte simple, integrate de sunete cu o
durată destul de amplă şi organizate printr-un ritm liber. Aceasta a facilitat
învăţarea uşoară. Toţi oamenii din comunitatea religioasă puteau să înveţe şi
să înţeleagă această melodie simplă. Ei puteau de asemenea să urmărească
ritmul lent al notelor care însoţeau cuvintele din text.
Toate propoziţiile se încheie cu o notă de o durată mai lungă. Aceasta permitea
un moment de respiraţie pentru toţi, înainte de a începe să câne următoarea
propoziţie. Era un fapt consacrat să faci o cenzură (o scurtă pauză muzicală
la sfârşitul unei fraze pentru a respira şi pentru a te pregăti pentru începutul
următoarei propoziţii), care indica sfârşitul fiecărui vers al imnului.
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Aceste prime caracteristici sunt fundamentale pentru înţelegerea spiritului
muzical al Reformei Protestante. Frumuseţea artei muzicale este exprimată
prin cele mai simple şi mai transparente mijloace. Intervalele, melodiile,
duratele şi ritmurile se adaptau la posibilităţile de interpretare ale oamenilor de
rând. Nu există loc aici pentru virtuozitate sau pentru etalare tehnică.

Relaţia dintre text şi muzică
Textul imnului este localizat pe partitură chiar sub notele melodiei. Toate
versurile erau amplasate în acelaşi loc pentru a indica faptul că toate trebuie
să fie cântate pe aceeaşi melodie. Imnul prezintă o structură practic silabică,
adică, pentru fiecare silabă a textului există o notă în melodie. Observăm o
singură excepţie de la această caracteristică în partea centrală a imnului.
Luther şi-a găsit inspiraţia pentru acest text în cuvintele Psalmului 46:1,
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte
niciodată în nevoi.” El şi-a elaborat poemul într-o limbă şi cu un limbaj pe care
le putea înţelege chiar cea mai simplă persoană. Structura strofica permite
cântarea mai multor texte utilizand aceeaşi melodie, caracteristică ce face mult
mai uşor de memorizat imnul.

Melodia
Melodia este foarte simplă. Ea se bazează predominant pe o serie de intervale
succesive care sunt uşor de cântat. Melodia nu era armonizată. Cărţile de
imnuri folosite la scară largă de comunităţile religioase pe vremea Reformei,
prezentau exclusiv o singură melodie şi cuvintele textului. Această melodie
era interpretată zilnic într-o singură voce de întreaga adunare. Documentele
obişnuite indică faptul că a fost scrisă pentru vocea umană a bărbatului sau
femeii si era o melodie simplă, o melodie pentru oameni.

Structura
Imnul are trei părţi şi prima parte se repetă de două ori într-un rând. Atunci putem
spune că imnul protestant are o structură AABA. Aceasta este forma imnului care
avea să fie mai târziu baza pentru structura cântecului german clasic.

Dezvoltarea corului lui Luther
De-a lungul istoriei, imnul Reformaţiunii a fost o sursă de inspiraţie pentru
mulţi interpreţi şi compozitori. De la armoniile lui Johann Walter, un muzician
şi prieten apropiat al marelui reformator, până la geniul lui Johann Sebastian
Bach şi la marea Simfonie a 5-a a lui Felix Mendelssohn, corul lui Luther
acompania viaţa istoriei bisericii.
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Coralul şi noul sistem tonal
În cea mai mare parte, muzica corala a început să aibă un caracter puternic
tonal şi acele corale care au supravieţuit dintr-un trecut modal au fost
modificate de sistemul tonal pe măsură ce melodiile populare sufereau aceeaşi
transformare. În acest mod, compozitorii germani au contribuit la această
schimbare importantă în limbajul muzical. Nu doar atitudinea lui Luther faţă de
muzică, ci de asemenea materialele concrete aflate la dispoziţia compozitorilor
şi a interpreţilor au devenit agenţi puternici de modernizare.

Compoziţii muzicale pentru coruri
Martin Luther şi Johann Walter au introdus cântarea de cor în serviciul liturgic
şi au făcut o regulă ca imnul să fie învăţat mai întâi de corul bisericilor şi apoi
să fie predat adunării. Acesta este un punct cheie în ascensiunea istorică a
muzicii protestante. Cântările corale, care la început erau cântate de întreaga
adunare, puteau să se piardă odată cu apariţia corului. Dar nu s-a întâmplat
aşa. Corul avea rolul său în închinarea protestantă. Funcţia sa consta în
educarea întregii adunări în noile cântări corale, aşa încât odată cu trecerea
timpului adunarea învăţa să cânte toate melodiile pe de rost.

Cantate
După motet (compoziție muzicală polifonică bazată pe un text religios, rareori
și laic, scrisă conform regulilor contrapunctului pentru mai multe voci, în
care se suprapun simultan mai multe melodii de sine stătătoare, astfel că
fiecare voce îsi are melodia sa, uneori și text propriu. De obicei, motetul este
interpretat “a capella”, fără acompaniament instrumental.), şi sub influenţa
muzicii instrumentale, au apărut cantatele şi acestea au găsit un loc cu totul
favorabil în închinare. Cantatele şi Pasiunile muzicale au găsit o acceptare
rapidă în serviciul de închinare mulţumită lui Luther, care menţinea activ
corul; iar corul permitea subzistenţa creaţiilor corale în închinarea luterană.
De la Johann Sebastian Bach avem armonizări pentru cor şi de asemenea
pentru orgă. Există mai mult de 300 de cântări corale care apar în Cantatele
(piese vocale narative, cu acompaniament instrumental) şi Pasiunile sale
(aranjamente muzicale anumit compuse pentru a zugrăvi suferinţele şi
moartea lui Isus), fiecare încheindu-se cu un coral simplu. Fără discuţie,
armonizările făcute de Bach sunt capodopere pentru că ele sunt în mod
complet adaptate semnificaţiei cuvintelor textului. Cuvintele se contopesc
cu armoniile şi dobândesc o plasticitate uimitoare. Melodiilor pentru corale
li s-a oferit o personalitate prin armoniile cu care le înzestrează Bach,
aceeaşi personalitate pe care o aveau cuvintele cu care erau ele în legătură.
Predecesorii săi, chiar cei mai în vârstă dintre ei, armonizau doar melodiile,
şi atât. Bach armoniza, de asemenea, şi cuvintele.
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Spre sfârşitul secolului al 17-lea, coralele au devenit una dintre principalele
caracteristici ale cantatelor din biserici. Johann Sebastian Bach a scris aproape
250 de cantate de acest fel, folosind coralele în multe moduri diferite. Spre
exemplu, cantata intitulată Cetate tare-i Dumnezeu, scrisă în 1730, se bazează
în totalitate pe imnul lui Luther. Prima parte prezintă melodia ca o frază cântată
în principal de orchestră, în timp ce corul intonează o textură polifonică în note
mai scurte. În a treia parte această procedură se inversează—corul cântă
melodia, în timp ce instrumentele acompaniatoare se mişcă rapid. Ultima parte
este o simplă armonizare a imnului şi este una dintre trăsăturile caracteristice
cele mai reprezentative ale muzicii bisericii luterane, precum şi o parte din
cantata în care adunarea se unea să cânte melodia.

Concluzie
Pentru Luther, expresia artistică era întotdeauna în serviciul Cuvântului. Mai
mult decât atât, în cazul muzicii şi al imnologiei, aceasta era un duet supus
îndemânării compozitorilor, însă la urma urmei, adevărurilor supreme ale
lui Dumnezeu. În acest context, închinarea ocupa un loc foarte important în
reflecţiile lui Luther şi preocuparea sa era de a transforma evenimentul în ceva
semnificativ pentru comunitate.
Interesul său de a face evanghelia uşor de înţeles l-a condus să o transforme
prin limbajul poporului. Abilitatea sa de muzician şi poet a făcut ca melodiile
populare şi melodiile de zi cu zi ale oamenilor să intre în biserică şi să rămână
în psalmodia închinării. Noul conţinut era oferit de Scriptură şi noua unealtă
didactică îi permitea să îl facă cunoscut chiar celor mai simpli din comunitate.
Cântarea congregationala a fost întemeiată in acea perioada şi de atunci
încolo toate comunităţile creştine au participat prin vocea lor de laudă şi
conţinutul teologic. Ceea ce a realizat Luther cu predicarea sa în învăţăturile
de zi cu zi a fost întărit de imnurile din timpul închinării. Această caracteristică
a protestantismului a fost dezvoltată constant şi astăzi cântările, imnurile, şi
melodiile se înmulţesc în multe cărţi de cântări. Ele exprimă, după cum a făcut
şi Luther în trecut, sentimentul melodic al comunităţii, încununând închinarea
cu tot felul de cântări şi melodii.
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Muzica în Reforma protestantă:
de la Luther până astăzi
criptura le cere creştinilor: „vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări şi
cu cântări duhovniceşti, cântând şi lăudând pe Domnul în inima
voastră” (Efeseni 5:19). Cum? Versetul explică faptul că aceasta se
poate realiza având „cuvântul lui Hristos locuind în voi din abundenţă în toată
înţelepciunea.” Astfel noi vom fi întăriţi nu doar să vorbim prin muzică, ci de
asemenea să „ne învăţăm şi să ne instruim unii pe alţii cu cântări de laudă,
imnuri, cântece duhovniceşti, cântând cu har în inimile voastre Domnului”
(Coloseni 3:16).

S

Pentru a învăţa şi instrui, trebuie să ştim ceva. Niciun învăţător calificat nu
vorbeşte în ignoranţă; avem nevoie să fim echipaţi cu ceva demn de oferit.
Avem nevoie să fim plini ca un vas care dă pe dinafară de cunoaştere solidă
a lui Hristos şi să fim sfinţiţi de adevărurile cuvântului Său—şi caracterul
Domnului trebuie să guverneze vieţile noastre, incluzând muzica pe care I-o
oferim Lui.
Ca urmare, cum a renăscut şi s-a dezvoltat muzica—o componentă vitală a
experienţei creştine—începând din zilele timpurii ale Reformei protestante?

Imnuri
Asemenea psalmilor, imnurile erau deja o parte a închinării evreilor în zilele
lui Isus. (Vezi Matei 26:30; Marcu 14:26). După declinul lumii eclesiastice
în timpul evului mediu, un element cheie restaurat de Martin Luther (14831546) a fost ca muzica să fie un instrument pentru promovarea evangheliei,
nu pentru a o eclipsa. Luther a compus imnuri şi corale în limba poporului,
predicând întruparea, crucea şi răstignirea—toate bazându-se pe adevăruri
scripturistice. Aceasta este încă moştenirea celor mai multe imnuri de astăzi.
Multe au fost scrise de marii stâlpi ai credinţei creştine şi sunt pline de
înţelepciune, de o înţelegere doctrinară bogată şi de o profunzime născută
din adversitate şi dintr-o încredere permanentă în Cel Atotputernic.

Psalmi
Jean Calvin (1509-1564), un alt lider protestant timpuriu, favoriza cântarea
de psalmi. Psalmii sunt inspiraţi direct din Scriptură şi cântarea lor face

24

adevărurile lor mai accesibile. Muzica psaltirilor era cunoscută pentru
simplitate şi modestie, radiind inocenţă şi puritate.

Cântări duhovniceşti şi închinare inteligentă
O cântare spirituală poate exprima bucuria cuiva pentru mântuire sau
poate înălţa maiestatea şi puterea lui Hristos. Dacă Dumnezeu ne dă talent
muzical, noi suntem îndatoraţi să îl dezvoltăm spre slava Sa, nu spre a
noastră. Îndemânarea vine prin utilizarea puterilor mentale şi fizice ale cuiva
spre o sarcină—şi Creatorul nostru ne-a înzestrat cu toate darurile, având
acest scop în minte. Ni se spune: „Cântaţi laude cu înţelegere” (Psalm 47:7
engl.KJV). „Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu
duhul, dar voi cânta şi cu mintea” (1 Corinteni 14:15).
Johann Sebastian Bach (1685-1750) se temea de Dumnezeu şi a armoniza
multe din cele 5000 de corale existente pe vremea sa. Apoi, marii componişti de
imnuri şi cântece bisericeşti din secolele 18 şi 19 au continuat această practică
prin cântări melodice şi armonii tonice plăcute. Rezultatele au fost pozitive:
cercetările ştiinţifice asociază stilul muzicii compuse de Bach (şi într-o anumită
măsură, şi de alţii în era clasică imediat următoare) cu promovarea activităţii
pozitive a lobului frontal din creierul uman. Lobul frontal este partea conştientă,
care ia decizii, a creierului, precum şi sediul convingerilor religioase.

Cum sunt lucrurile astăzi?
Fără discuţie, stilurile muzicale s-au schimbat, în special în ultimii 50 de ani.
Trebuie oare ca muzica sacră să „se legene” în ton cu vremea, în loc să se
bazeze pe principii sănătoase, înălţătoare? Astăzi, secolul electronicii umple
undele aerului cu muzică peste tot. Rock-ul este cel mai obişnuit stil muzical,
cu 187 de variaţii în 12 categorii. Nu toate tipurile sunt zgomotoase; unele
sunt destul de subtile, însă toate au acelaşi şablon ritmic caracteristic.

De unde a început? Care îi este originea?
De fapt, muzica Rock s-a înălţat pe o temelie de mândrie, rebeliune,
senzualitate, droguri ilicite, păgânism, imoralitate şi blasfemie răspândită.
Care sunt efectele sale? Dovezi covârşitoare pun în legătură „ritmul anapestic
cu pauze” (accentul pe a 2-a şi a 4-a bătaie) al tobelor rock cu slăbiciune
musculară, suprastimulare a glandelor suprarenale, şi un efect advers asupra
abilităţii de a gândi şi de a învăţa. Ritmul predominant, repetiţia hipnotizantă,
şi armoniile senzuale ale „blues”-urilor produc un efect hipnotizant, similar cu
cel al drogurilor, asupra corpului uman, fragmentând conştiinţa individuală.
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Singura diferenţă în aşa-numitul rock „creştin” sunt cuvintele. Este o parte
a culturii pop, care izvorăşte din mass media şi din forţele agresive ale
reclamelor de a declanşa emoţii brute mai degrabă decât a inspira nobleţe
de caracter. Produsele industriei CCM (Contemporary Christian Music-rom.
Muzica Creştină Contemporană) în valoare de 3 miliarde de dolari sunt în
mod tipic caracterizate de cuvinte uşoare, adesea banale, cvasi-religioase, cu
acelaşi ritm de fundal neîntrerupt (off-beat) ca şi rockul secular, fiind menite să
ademenească tinerii inocenţi atrăgându-i într-o atmosferă carnală de credinţă
contrafăcută încumetată. Ea promite o nouă experienţă de închinare mistică,
însă prea adesea constituie o păgânizare tulburător de lipsită de reverenţă a
închinării moderne. Încercarea de a moderniza biserica într-un asemenea mod
este letală pentru spiritualitatea reală. Este un contrast izbitor cu redeşteptările
istorice autentice din poporul lui Dumnezeu, care a înaintat cu succes mergând,
în primă fază, înapoi—înapoi spre promovarea tăgăduirii de sine conform crucii
şi standardelor lui Dumnezeu cu privire la comportamentul moral.

Care este datoria noastră?
Cum ar trebui să răspundă creştinii sinceri faţă de încercările perfide de
a permite diferitelor forme de Rock creştin să se strecoare în serviciile lor
divine? Isus nu ne-a dat un exemplu de timiditate când s-a confruntat cu
răul. El a stat cu îndrăzneală în faţa schimbătorilor de bani care mânjeau
sanctuarul lui Dumnezeu, revelând importanţa curajului de a lua poziţie,
oricând închinarea Celui Sfânt al lui Israel era în joc. Trebuie să păstrăm
aceasta în minte şi „să nu avem nici o părtăşie cu faptele neroditoare ale
întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le” (Efeseni 5:11).

Cum a tras CCM în jos poporul, din punct de vedere
spiritual?
Mulţi astăzi au fost conduşi să creadă că acceptarea universală şi toleranţa
pentru afecţiunile lumeşti şi comportamentul lumesc sunt mai importante decât
exercitarea discernământului biblic. Cântecele creştine contemporane care se
folosesc de stilurile Soft Rock, Pop/Rock, Country Rock şi Easy Listening Jazz
tind să sprijine un sentiment uşor, comod, de îndrăgostire-de-Dumnezeu, după
care tânjesc minţile fireşti. Totuşi, atitudinea neglijentă, permisivă, care rezultă,
este periculoasă în Ziua antitipică a Ispăşirii, întrucât „gândurile şi sentimentele
combinate formează caracterul moral”1 după care suntem judecaţi.
De la o întâlnire de tabără din Indiana, SUA, aproape de începutul secolului
al 20-lea, un predicator i-a scris Ellenei White pentru a-şi exprima îngrijorarea
pentru doctrina falsă de acolo, deplângând influenţa acestei doctrine, care
era dezvoltată prin muzică. Mesagerul Domnului prevedea:
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„Domnul mi-a arătat că lucrurile pe care mi le-ai descris ca având loc în
Indiana vor avea loc chiar înainte de încheierea timpului de probă. Se va
da pe faţă orice lucru sălbatic. Vor exista ţipete, cu tobe, muzică şi dans.
Simţurile fiinţelor raţionale vor deveni atât de confuze încât nu se poate avea
încredere în ele că vor lua decizii corecte. Şi aceasta primeşte numele de
mişcarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt niciodată nu se manifestă prin asemenea metode, într-un aşa
vacarm şi gălăgie. Aceasta este o invenţie a Satanei pentru a-şi masca
metodele ingenioase de a face fără efect adevărul pur, sincer, înălţător,
înnobilator şi sfinţitor pentru acest timp.”2

O temere de Dumnezeu sănătoasă
Primii creştini se temeau de Dumnezeu. Aceasta nu era atât de mult o temere
ca nu cumva să atragă mânia lui Dumnezeu, ci mai ales o teamă de a nu-L
dezamăgi pe Domnul pe care Îl adorau. Nu era atât de mult o groază de a
nu suferi, cât o groază de a nu face răul. Similar, credincioşii loiali din timpul
Vechiului Testament aveau aceeaşi atitudine de reverenţă când se plecau în
veneraţie sfântă în faţa Regelui Regilor.
Totuşi, astăzi, în loc să ia seama la porunca din primele cuvinte ale întreitei
solii îngereşti, „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit ceasul
judecăţii Lui” (Apocalipsa 14:6), majoritatea sunt mai preocupaţi să nutrească
aprecierea de sine şi înălţarea de sine, decât să Îi facă pe plac, în mod umil,
Celui Atotputernic şi „să se ferească de poftele fireşti, care se războiesc cu
sufletul” (1 Petru 2:11).
Scopul principal al muzicii în închinare este de a pregăti minţile noastre pentru
citirea şi prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele lui Hristos sunt duh
şi viaţă (Ioan 6:53), aşa că Scriptura trebuie să fie punctul principal al atenţiei
şi accentul principal al serviciului, nu muzica. De asemenea, prioritatea în
muzică nu ar trebui să fie dacă le place oamenilor sau nu, ci dacă îi place
lui Dumnezeu—dacă ea reflectă caracterul Său sfânt, maiestuos. Rezultatul
unui serviciu de închinare ar trebui să fie să prezinte adevărul care va
convinge sufletele de Cuvântul Său, nu să încerce să stârnească un „punct
culminant” bazat pe distracţie.

Reformă continuă: Ce e nevoie să fie reformat?
Suntem avertizaţi că Nadab şi Abihu, fiii lui Aaron, „au adus înaintea Domnului
foc străin, pe care El nu li-l poruncise” (Levitic 10:1). Cuvântul folosit aici
pentru „străin” indică de asemenea „profan”, şi ne aminteşte că Dumnezeu
este minuţios în ceea ce priveşte jertfele aduse înaintea Lui. Ca rezultat al
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lipsei lor de reverenţă, „un foc a ieşit dinaintea Domnului şi i-a nimicit şi ei au
murit” (Levitic 10:2), revelând neplăcerea lui Dumnezeu.
Similar, când decidem cu privire la muzica adecvată pentru închinarea lui
Dumnezeu, trebuie să ne întrebăm:
1 Mă ajută această muzică să apreciez mai mult Scripturile? (Cu închinare
bazată în primul rând pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu, de ex. Luca 14:16,
17; Fapte 13:27: 15:21).
2 Mă ispiră această muzică cu reverenţă şi reflectă ea caracterul pur, sfânt,
maiestuos al lui Dumnezeu?
3 Mă motivează această muzică să mă căiesc de păcate şi mă încurajează
ea spre o trăire disciplinată, evlavioasă?
4 Mă face această muzică mai înclinat să mă separ de lume, de afecţiunile
şi poftele ei?
5 Mă face această muzică să iubesc legea Sa morală a celor 10 porunci şi
să aştept cu nerăbdare să Îl văd pe Isus revenind în curând?

Muzica pătrunde în creier prin lobul temporal şi imediat sistemul limbic—
sediul emoţiilor—răspunde. Aşa că, primul lucru afectat sunt emoţiile noastre.
O anume muzică afectează apoi favorabil lobul frontal—sediul raţiunii, al
intelectului şi al convingerilor religioase. Ele reflectă principiile din Filipeni 4:8,
inspirând calităţi care sunt adevărate, oneste, drepte, pure, plăcute, cu un bun
raport, pline de virtute, şi demne de apreciere. După cum menţionam, cercetări
ştiinţifice au observat o legătură între muzica barocă şi în general cea de stil
clasic (stiluri tipice pentru anii 1600-1850, mai mult sau mai puţin) şi o stimulare
sănătoasă a lobului frontal. Însă muzica ce are un ritm nefiresc, repetitiv, ca la
Rock, este de fapt în legătură cu o atrofie a lobului frontal. Chiar putem să ne
permitem noi ca lobii frontali să ni se atrofieze? Dacă nu, de ce nu?

Semnul lui Dumnezeu vs.semnul fiarei
Trăim într-un ceas de o solemnitate unică. Din 1844, Avocatul nostru a pledat
în favoarea noastră în sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc. Cazurile tuturor
celor care au mărturisit numele lui Hristos sunt prezentate în faţa curţii din cer.
„Toţi cei care doresc ca numele lor să rămână în cartea vieţii ar trebui acum,
în puţinele ore rămase din timpul lor de probă, să îşi întristeze sufletele în faţa
lui Dumnezeu prin părere de rău pentru păcat şi adevărată pocăinţă. Trebuie
să existe o profundă şi credincioasă cercetare a inimii. Spiritul uşuratic,
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frivol, pe care şi-l permit atât de mulţi pretinşi creştini, trebuie dat laoparte. În
faţa tuturor celor care vor să îşi supună tendinţele rele care se luptă pentru
supremaţie stă un război serios...
Judecata are loc acum în sanctuarul din cer. Timp de mulţi ani această
lucrare a continuat. În curând—nimeni nu ştie cât de curând—ea va trece
la cazurile celor vii. În prezenţa teribilă alui Dumnezeu vieţile noastre vor fi
trecute în revistă.”3
Noi suntem judecaţi după faptele noastre şi după motivele care le determină.
„Mulţi nu realizează cum trebuie să fie ei pentru a trăi în faţa Domnului fără
un mare preot în sanctuar în timpul de strâmtorare. Cei care primesc sigiliul
viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în timpul de strâmtorare trebuie să reflecte
în mod deplin chipul lui Isus.”4 Aceasta înseamnă să fi cultivat caracterul
concret al Domnului şi Stăpânului nostru, şi nimic mai puţin.

Lobul frontal şi mântuirea noastră
Cei care primesc semnul fiarei îl vor primi pe mâna lor dreaptă sau pe fruntea
lor (Apocalipsa 13:16) – adică ei fie se vor comporta greşit sau vor crede
greşit. Însă sigiliul lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:2,3; 20:4) este pus doar pe
frunte, adică fixat în lobul frontal al creierului.
Ce are acest lucru a face cu muzica? Am văzut mai înainte legătura dintre
anumite stiluri de muzică şi lobul frontal. Ca urmare, nu este logic să alegem
stiluri muzicale care ne ajută să primim sigiliul lui Dumnezeu—în loc să ne
împiedice?
Scopul reformei protestante, al cărei vârf de lance a fost Martin Luther, a
fost ca muzica să fie un instrument pentru a spori claritatea evangheliei—nu
un mijloc de distracţie pentru a întreţine urechile ce doresc să fie gâdilate şi
pentru a legăna sufletele într-o comoditate a siguranţei carnale. Sunt prea
multe lucruri în joc acum! Reforma trebuie trăită mai departe. Să nu întristăm
pe Domnul nostru cu un stil de viaţă lumesc şi cu muzică mânată de cele
fireşti. Nu avem timp de pierdut, „pentru că a sosit timpul ca judecată să
înceapă de la casa lui Dumnezeu: şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul
celor care nu ascultă de evanghelie?” (1 Petru 4:17).

1 Mărturii, vol.5, p. 310 engl. (cap.32, Fidelitatea şi perseverenţa sunt necesare).
2 Solii alese, vol.2, p.36 (Sublinierea adăugată) (cap.3, Mişcarea „Holy Flesh”, subcap. Închinare cu
vacarm şi gălăgie).
3 Marea luptă, p.489, 490 [Sublinierea adăugată] (cap.28, Faţă în faţă cu raportul vieţii).
4 Experienţe şi viziuni, p.71 [Sublinierea adăugată] (cap.Pregătirea pentru sfârşit).
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O scurtă istorie a muzicii sacre
până la Reforma Protestantă

MUZICA ÎN VECHIUL TESTAMENT
eligia şi arta au fost strâns legate între ele chiar de la începutul lumii.
Dumnezeu are un simţ artistic foarte dezvoltat. În fiecare din cele şase
zile ale Creaţiunii, El a aprobat ceea ce făcuse El însuşi. El a văzut că
totul era bun, că fiecare lucru era frumos. Natura, omenirea şi Creatorul se
bucurau de comuniune reciprocă deplină. Însă după căderea în păcat, relaţia
dintre Creator şi creatură a fost întreruptă şi acum omul trebuia să se întoarcă
spre Dumnezeu prin daruri şi închinare.

R

Închinarea nu putea să fie realizată în limbajul banal al vieţii de zi cu zi. Când
se adresau lui Dumnezeu, se aştepta de la oameni să vorbească diferit.
Această formă de exprimare a ajuns cunoscută sub numele “cantilena”.
Cantilena era un fel de declamaţie cântată a unui text. În Israel, Scripturile
nu erau doar citite, ci cântate, aşa încât să fie fixate în minţile poporului, şi
astfel erau transmise oral din generaţie în generaţie. Instrumentele muzicale
însoţeau cantilenele.
Muzica acelui timp avea câteva caracteristici interesante:
1 Cântarea era compusă dintr-un mic fragment muzical. Frazele erau
scurte, ceea ce facilita memorizarea.
2 Ritmul varia după cuvinte. Melodia era complet subordonată textului.
Ritmul era făcut să se potrivească punctuaţiei cuvintelor care erau cântate.
3 Melodia avea un caracter improvizaţional, adică cel ce o cânta putea
folosi diferite structuri melodice, atâta timp cât acestea erau compatibile cu
textul. La acel moment nu existau partituri muzicale, ci în schimb existau
accente care indicau când să ridici sau să cobori vocea în timp ce citeai
Scripturile. Intonaţia era determinată de structura frazei scrise.
4 Exista, de asemenea, o oarecare libertate a ornamentării vocale, cu
condiţia, bineînţeles, ca aceasta să fie subordonată textului.
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Se foloseau microtonurile, intervaluri mai mici de un semiton.

6 Melodia era monofonică, adică, se cânta la unison. Doar mult mai târziu a
fost introdus conceptul de armonie.

Rapoartele Vechiului Testament cu privire la cântări
Istoria muzicii în Vechiul Testament include atât cântări seculare, cât şi sacre.
Unii cercetători susţină că a existat o singură formă muzicală în întreg Vechiul
Testament. Acest lucru este într-adevăr foarte probabil, întrucât muzica era
de o importanţă atât de mare în Israel, cu mult mai mare decât în alte naţiuni.
Însă, din nefericire, nu avem vreun raport despre muzica din acel timp; tot
ceea ce avem sunt cuvintele.
Cu toate acestea, în Geneza, în capitolul 4, găsim cântarea lui Lameh, o
cântare a mândriei şi răzbunării, în care el explică de ce a ucis un om. În
acelaşi capitol, Biblia spune că Iubal era tatăl celor ce cântau la harpă, —
aceasta fiind prima referinţă la instrumente muzicale în Biblie. Nici Lameh,
nici Iubal nu erau urmaşi ai lui Iehova.
Prima cântare inspirată de Dumnezeu apare în capitolul 15 din cartea
Exodului, pe care Moise a compus-o la scurt timp după eliberarea lui Israel la
Marea Roşie. Această cântare este atât de importantă încât va fi cântată din
nou în cer de cei salvaţi, conform capitolului 15 din Apocalipsa. Inspiraţia ne
spune că această cântare a lui Moise a fost cântată de întregul popor Israel
în timpul călătoriei prin pustie.
“În timp ce poporul călătorea prin pustie, multe lecţii preţioase erau fixate
în minţile lor prin cântare. La eliberarea lor de oastea lui Faraon întreaga
oaste a lui Israel se unise în cântarea de triumf. Departe, peste deşert şi
mare, răsuna refrenul plin de bucurie, şi munţii răspundeau cu accentul
de laudă, ‘Cântaţi Domnului, pentru că el a triumfat glorios.’ Exodul 15:21.
Adesea în timpul călătoriei, această cântare a fost repetată, înveselind inimile
şi reaprinzând credinţa călătorilor peregrini.” Educaţia, p. 39 (cap.5, Educaţia
lui Israel).
În timpul călătoriei prin deşert au fost compuse şi predate lui Israel şi alte
cântări. Spre exemplu, capitolul 32 al cărţii Deuteronomul, cu 43 versete,
este cunoscut ca şi cântecul lebedei, o cântare care trebuia să fie memorată
de toţi Israeliţii. Pasajul de la versetele 4 la 7 din Deuteronomul 6, numit
“schema”, era o cântare pe care familiile israelite o cântau zilnic în timpul
serviciilor de închinare de dimineaţă în pustie.
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Vechiul Testament consemnează cântări de război, de triumf, de marş, de
recoltă, de muncă, de iubire, de plângeri, de căsătorie, şi multe altele. Existau
cântări seculare pentru variate aspecte ale vieţii în societate.

Muzica în Israel în timpul lui David
Istoria muzicii antice în Israel poate fi împărţită în două: înainte de David şi
după David. În timpul domniei lui David a fost întemeiată slujirea muzicală a
leviţilor. În total erau 4.000 de leviţi care slujeau ca muzicieni. Aceştia erau
responsabili pentru muzică şi cântau pentru toate serviciile templului. Corul
consta din 288 de membri, împărţiţi în 24 de grupe de câte 12 persoane
fiecare. Cele trei sacrificii zilnice, împreună cu serviciile de Sabat, cereau
ca fiecare grupă să îşi aducă contribuţia în vreun mod oarecare în fiecare
săptămână. Este foarte posibil că grupurile se reuneau pentru a cânta pentru
ocazii speciale şi evenimente mai importante.
Muzicienii leviţi puteau să înceapă să cânte la Templu la vârsta de 30 de ani.
Durata serviciului lor era de 20 de ani, iar la vârsta de 50 de ani ei urma să
se pensioneze. Perioada specifică pentru instruirea muzicală dura cinci ani în
care erau învăţate cântările israelite, care nu includeau anii copilăriei. Muzica
templului era cântată la unison, în majoritatea ocaziilor cu un volum puternic
şi o voce în tonuri înalte. Acompaniamentul instrumental era tot la unison sau
cântat la octave cu cântăreţii.
Leviţii erau responsabili de menţinerea unei tradiţii muzicale, întrucât ei
posedau instruire muzicală şi abilitate tehnică. Biblia spune că ei erau aleşi
de Dumnezeu pentru slujirea prin muzică (1 Cronici 6:31; 25:1). Ei nu doar
că aveau un dar muzical natural, ci studiau şi se dedicau exclusiv muzicii.
David era un mare muzician şi conducător. El i-a ales personal pe muzicienii
care urma să conducă muzica la Templu. Cântăreţii Heman, Asaf şi Etan
au fost aleşi să fie conducători ai instrumentiştilor. Toţi erau conduşi de
Chenania, care conducea, de asemenea, corul. În plus faţă de muzicienii
leviţi, unii preoţi cântau la trompetă.

Psalmii
Nu se poate studia muzica Vechiului Testament fără a examina Psalmii.
Psalmii erau în esenţă cântări sacre ale poporului Israel. Până astăzi, psalmii
sunt cântaţi, adică au fost folosiţi timp de patru mii de ani la rând pentru a-L
lăuda pe Dumnezeu.
Principala lucrare care conţine psalmi este cartea biblică numită “Psalmi”, cu
150 de cântări, care au fost acompaniate de instrumente muzicale. Aceşti
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psalmi au fost compuşi de-a lungul unei perioade de o mie de ani. Primul
dintre aceştia este Psalmul 90, scris de Moise; ultimii, cum sunt Psalmii 126
şi 137, au fost scrişi după exil.
Cel mai prolific compozitor de psalmi a fost David: 73 dintre ei sunt scrişi de
el. Ceilalţi psalmi au fost scrişi de diferiţi alţi oameni, cum ar fi: Solomon, Asaf,
şi fiii lui Core, printre alţii.
La început, psalmii erau cântaţi doar de Leviţi în templu, însă apoi întreaga
adunare a început să participe mai activ. Ca urmare a apărut cântarea care
venea ca răspuns, în care adunarea răspundea cu mici aclamaţii, şi apoi
cântarea antifonică, cu repetarea unor coruri întregi.
În timpul exilului din Babilon, psalmii slujeau drept o consolare pentru evrei
şi au devenit foarte populari. Erau cântaţi la festivaluri religioase naţionale şi
chiar la întâlniri private.
Psalmii sunt un instrument puternic pentru zidire spirituală. Cuvintele lor
slujesc drept temelie a devoţiunii pentru multe familii creştine. Bineînţeles,
în psalmi găsim multe doctrine, însă mai presus de toate, ele sunt un ghid în
comuniunea noastră cu Dumnezeu, fie în timpuri de bucurie sau de întristare.

MUZICA ÎN BISERICA TIMPURIE
Primii creştini erau evrei, vorbeau ebraica şi limba aramaică, şi continuau
să frecventeze vechile locaşuri de închinare. În acest timp, existau două
principale tipuri de închinare: serviciile de închinare de la templu, care tindeau
să fie mai organizate şi mai legate de ritualuri, şi serviciile de închinare din
sinagogi.
Împreună cu predicarea evangheliei către neamuri, s-a fundamentat, de
asemenea, între creştini modelul de închinare din sinagogi. Nu mai era un
grup de leviţi care să conducă serviciul muzical, nici nu mai exista un loc
specific unde era centrul de închinare. În schimb, serviciile erau ţinute în
locuri mai mici, informale, în sinagogi, şi în căminele credincioşilor. Aceste
întâlniri, deşi impresionante, au devenit mai participative, creând astfel o
oportunitate pentru exprimare muzicală mai liberă şi permiţând apariţia unui
mod de a cânta mai puţin formal, mai spontan.
Totuşi, s-a păstrat tradiţia muzicală iudaică. Cantilenele şi cântarea psalmilor
împreună cu părţile ce veneau ca răspunsuri, au continuat. Psalmii erau
folosiţi drept carte de rugăciuni a bisericii. Instrumentele muzicale, totuşi,
au fost excluse din serviciul de închinare. Cântările erau cântate a capella
şi la unison.
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Absenţa instrumentelor muzicale în acel timp s-a datorat faptului că închinarea
era centrată pe predarea şi expunerea Cuvântului, lucru care era mai strâns
asociat cu muzica vocală decât cu cea instrumentală. Un alt factor era noii
convertiţi. Ei înţelegeau că muzica instrumentală era de asemenea asociată
cu închinarea păgână şi că de aceea nu trebuia să fie parte a închinării
creştine. Singurele rapoarte din Noul Testament cu privire la instrumente
muzicale pot fi găsite în Apocalipsa, unde se arată că în cer va exista muzică
instrumentală. Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta!
Există un motiv interesant pentru care muzica era cântată la unison. Primii
creştini înţelegeau că doar muzica homofonică, adică, o singură linie muzicală
cântată odată, putea să exprime unitatea şi comuniunea credincioşilor.

Schimbări în conceptul de închinare
În timpul întâlnirii cu femeia samariteancă, Isus spusese că locul de închinare
nu e esenţial, ci că închinarea trebuie să fie în duh şi adevăr. Mai târziu,
apostolul Pavel a scris că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Aceste
afirmaţii vorbesc despre o schimbare în conceptul de închinare. Ritualurile şi
ceremoniile îşi pierduseră mult din importanţă. Ce conta acum era ascultarea
de învăţăturile lui Hristos. Credinţa vie era noul lucru central.
Pe lângă evlavia individuală, a început să fie apreciată comuniunea între fraţi
(koinonia). În acest mod, muzica a devenit o unealtă foarte importantă pentru
menţinerea şi întărirea unităţii bisericii, după cum confirmă apostolul Pavel în
următoarele două versete:
Coloseni 3:16: „Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învăţaţi-vă
şi instruiţi-vă unul pe altul cu toată înţelepciunea! Cântaţi-I lui Dumnezeu cu
mulţumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovniceşti!”
Efeseni 5:19: „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.”
În primul rând, muzica trebuie cântată în inimă. Inima cântă pentru că este
umplută de prezenţa lui Hristos. Când fraţii dintr-o adunare sunt umpluţi de
prezenţa lui Hristos, ei se reunesc şi cântă. Astfel poporul lui Dumnezeu îşi
manifestă unitatea printr-o limbă comună, care este muzica. Cântarea din
partea bisericii reunite pune la dispoziţie un mijloc prin care ei pot împreună
să îl laude pe Dumnezeu, să îi mulţumească, şi să ceară binecuvântarea
Sa. Melodiile cântate cu adunarea simbolizează dragostea frăţească între
credincioşi. Cântările au avut întotdeauna un loc în întâlnirile creştine.
Atât Coloseni 3:16 cât şi Efeseni 5:19 sugerează tipul de cântări pe care ar
trebui să le folosească creştinii în timpul întâlnirilor lor. Pavel aminteşte aici
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de psalmi, care reprezentau ceea ce moşteniseră evreii, şi de asemenea
face referire la imnuri şi cântări spirituale, care erau noi.
Aceste noi tipuri de cântări apăruseră pentru câteva motive, principalul
dintre acestea fiind nevoia de a oferi prioritate învăţăturii. Primii creştini
aveau nevoie să “persevereze în doctrina apostolilor” (Fapte 2:42). Din
acest motiv, nimic nu era mai important decât a conduce biserica în studiul
noilor doctrine creştine, cu accent special pe învăţarea Cuvântului. De
aceea, acest tip de imnuri conţineau adevăruri ale credinţei creştine şi
slujeau la învăţarea mesajului.
Nu trebuie să uităm că marea majoritate a adunării era compusă din oameni
neînvăţaţi, care nu ştiau să citească. Noul Testament nu fusese alcătuit încă
şi scrierile Vechiului Testament erau accesibile doar câtorva evrei. Astfel,
psalmii şi imnurile erau folosite ca mijloace eficiente pentru a-i învăţa pe
creştini adevăruri şi erau, din acest motiv, repetate de multe ori. Aceste texte
erau o resursă importantă în răspândirea evangheliei.
Un alt factor important pentru apariţia noilor tipuri de cântări era spontaneitatea
sporită din timpul adunărilor. Adunările încurajau participarea activă. Ideea de
koinonia, cu o apreciere a relaţiei dintre fraţi, a condus la apariţia unui nou
stil muzical, numit “cântări spirituale”.
Imaginea pe care tocmai am descris-o a continuat în timpul primelor secole
ale erei creştine. La sfârşitul acestei perioade existau trei opţiuni pentru
prezentarea cântărilor: Cantus Responsorius, Cantus Antiphonarius şi
imnurile metrice. Primele două reprezentau tradiţia. Cantus Responsorius
era o moştenire a cântecelor iudaice: un solist cânta cântarea, după care
urma adunarea cu un refren, sau cu un “Amin” sau “Aleluia.” Cantus
Antiphonarius, sau cântarea amfifonică, era folosită la început de băieţi şi
bărbaţi, care cântau la octavă. Era potrivită pentru psalmi şi a devenit foarte
folosită de călugări. Cercetătorii spun că Ambrosie, episcopul de Milano, a
fost principalul responsabil de schimbarea cântării antifonice şi de modelarea
ei în ceva mai asemănător cu modul de cântare pe care îl cunoaştem până
astăzi.
Imnurile metrice au fost aduse de greci. După cum implică numele, aceste
cântări foloseau, care urma să devină mai târziu un element muzical important.
Imaginea prezentată mai sus se referă la perioada patristică. Numele se
datorează faptului că, tocmai în acest timp, biserica s-a bucurat de influenţa
foarte puternică a aşa-numiţilor părinţi ai bisericii, teologi foarte cunoscători,
care au ajutat la întărirea doctrinei şi la învingerea ereziilor. Cu toate acestea,
acţiunea părinţilor bisericii a semănat în cele din urmă seminţe care urmau
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să schimbe imaginea muzicii şi închinării creştine. Ei s-au ţinut prea strâns
de tradiţie, creând reguli care împiedicau spontaneitatea. Acest fapt a creat
contextul pentru ceea ce urma să se întâmple în Evul Mediu: liturgia urma să
devină o atitudine a clerului şi participarea activă a membrilor de rând urma
să fie exclusă din închinare.

MUZICA ÎN EVUL MEDIU
Grigore I, un papă care a trăit în secolul al 5-lea şi al 6-lea, a fost unul dintre
principalii responsabili pentru schimbarea liturghiei în timpul Evului Mediu. El
a promovat înfiinţarea a ceea ce cunoaştem ca Schola Cantorum, un centru
specializat specialized în predarea cântării vocale. Într-un scurt timp, muzica
din închinare şi-a pierdut caracteristica congregaţională şi a început să fie
cântată doar de profesioniştii din Schola cantorum.
Cântecul gregorian a predominat în Biserica Catolică în cea mai mare parte
a Evului Mediu. Era caracterizat ca exclusiv vocal—instrumentele muzicale
erau respinse. Era solemn şi sever, total diferit de muzica seculară. Nu exista
nici o diviziune a timpului muzical, nici metru sau ritm fix. Melodia şi ritmul
erau făcute flexibile, aşa încât să se potrivească silabelor textului. Cuvintele
erau cântate la unison. Nu era permis nimic în afară de modelul melodic creat
de Ambrosie: o linie melodică fără sărituri sau intervale largi.
Adunarea nu lua parte la programul de laudă—mai degrabă, muzica era
prezentată de membrii clerului, care cântau doar în latină, ceea ce însemna
că poporul nu înţelegea ceea ce se cânta.

Monasticismul
Participarea adunării la închinare într-o măsură limitată se datora câtorva
factori. Probabil că cel mai important dintre aceştia era monasticismul, o
mişcare stimulată la scară largă de biserica din Evul Mediu. Călugării se
retrăgeau din oraşe şi se izolau în mănăstiri. Se considera că adevărata
evlavie constă în a sta izolat, devotându-te rugăciunii şi meditaţiei.
O astfel de gândire a avut repercursiuni asupra însuşi conceptului de
închinare: dimensiunea individuală începea să se suprapună peste caracterul
comunitar al închinării. Conceptul a devenit mai degrabă cleric. Călugării
se îngrijeau de muzica sacră, pentru că acum ei erau cei care cunoşteau
notarea muzicală, spre deosebire de muzicienii seculari, care puteau doar să
cânte la instrument şi să cânte vocal “după ureche”.
Participarea maselor putea fi văzută în “drame liturgice” – ilustraţii teatrale
ale istoriilor biblice sau ale istoriilor sfinţilor şi martirilor. Însă “dramele” şi
cântările care le însoţeau erau prezentate în afara spaţiului eclesiastic.
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Pentru a înţelege rolul bisericii în Evul Mediu trebuie să luăm în considerare
sistemul ierarhic eclesiastic , care îl excludea pe omul de rând. Oamenii erau
spectatori. Biserica era mai degrabă ca o instituţie condusă de ierarhia ei,
decât o comunitate a credincioşilor salvaţi de Isus.
Până şi arhitectura reflecta noul concept de închinare. Navele templelor
deveneau din ce în ce mai mari, distanţând oamenii de altar, corul de
adunare. S-a ajuns până la punctul în care participarea maximă a celor ce
erau prezenţi în biserică era de a se ruga în linişte.
În secolul al treisprezecilea, Europa a intrat într-o perioadă serioasă de
declin economic, social şi moral. Nenorocirea creştea. Era foamete peste tot.
Călugării au ajuns să fie priviţi ca o clasă privilegiată, ocrotiţi în mănăstirile lor.
Ei au devenit nepopulari. Simplitatea şi evlavia dispăruseră. Ei se îngrijeau
de posesiunile lor şi nu catadicseau să cunoască nevoile strigente cu care
se confruntau oamenii de rând. Biserica Romei devenise din ce în ce mai
coruptă. Păcatele papilor erau acum cunoscute tuturor. Corupţia devenise
larg răspândită. La acel moment, biserica era în dificultăţi financiare şi a
decis să facă bani prin vânzarea de indulgenţe. Astfel, oamenii erau chiar mai
asupriţi. În această atmosferă de degradae morală s-a pavat drumul pentru
Reforma Protestantă.

MUZICA ÎN REFORMA PROTESTANTĂ
Reforma Protestantă din secolul al şaisprezecilea a adus o schimbare
radicală nu doar în teologie, ci şi în muzică. Deşi diferiţi reformatori au jucat
roluri proeminente în răspândirea principiilor teologice ale Reformei, când
ajungem la problema muzicii, meritele trebuie atribuite în principal lui Martin
Luther, reformatorul cel mai important din Germania.
Reforma protestantă a fost condusă de diferiţi oameni în ţările Europene,
care au avertizat cu privire la corupţia din Biserica Catolică şi au susţinut
doctrina îndreptăţirii prin credinţă. Însă erau diferenţe între ei, în special în
ceea ce priveşte muzica: Calvin, spre exemplu, nu permitea folosirea muzicii
instrumentale pentru închinare, şi permitea doar melodii ale căror versuri erau
strict versete biblice. Zwingli era chiar mai radical: el a exclus cu totul muzica
din închinare. Atât Calvin, cât şi Zwingli, şi restul reformatorilor, au fost folosiţi de
Dumnezeu în momente diferite, însă în aspectul muzical Luther s-a evidenţiat
dintre toţi. El a extins folosirea muzicii şi i-a reînviat funcţia în biserică.
De fapt, Luther a promovat cea mai radicală schimbare pe care a
experimentat-o vreodată muzica sacră: el a fundamentat cântarea cu
adunarea ca un ingredient principal al închinării, aşezând muzica pe buzele
şi în urechile oamenilor, însă, mai cu seamă, în inimile lor.
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Cântarea cu adunarea, ceva inovativ la acel moment, a fost fundamentată
în cele din urmă, şi au început să fie compilate cărţi de imnuri. Aceste
imnuri erau scrise cu linia melodică pentru tenor, aranjată pe patru voci,
toate centrate în jurul a ceea ce era cunoscut drept cantus firmus, adică,
melodia principală.
Luther a dezvoltat doctrina biblică a preoţiei generale a tuturor credincioşilor:
fiecare persoană, fie că era un credincios laic, sărac sau analfabet, avea
acces direct la Dumnezeu prin Isus Hristos. Acesta era un lucru complet
nou pentru acel timp. Această doctrină a stimulat ideea că cei credincioşi nu
trebuie să rămână pasivi în timpul închinării. Viziunea asupra actului de cult
s-a schimbat. În Evul Mediu, liturghia era privită drept un sacrificium, adică,
o jertfă adusă lui Dumnezeu de fiinţele umane; în concepţia protestantă,
liturghia a ajuns să fie privită drept beneficiam, adică, un dar al lui Dumnezeu
pentru credincioşi.
Astfel, Luther a fost în stare să promoveze modificarea vederii că actul de
cult trebuia să fie “ascultat” de membrii laici şi “executat” de profesionişti.
El a înţeles şi a inspirat în cei credincioşi ideea că în închinare era harul lui
Dumnezeu, care se manifesta fiinţei umane.
Luther şi-a aşezat muzica pe trei piloni: folosirea unui limbaj comun, o melodie
simplă şi textul Scripturii.
Luther a introdus cântecul cu adunarea în limba poporului, adică, în limba lor
de zi cu zi. El a înţeles că împărtăşirea prin cântare era o modalitate pentru
credincioşi de a-şi exprima noua stare ca un element activ în închinare.
Luther considera că nu era suficient ca poporul să fie prezent la serviciile de
închinare: era necesar ca rugăciunile să răsune de pe buzele lor prin cântări
care transpuneau în cuvinte pocăinţa lor şi umilinţa sufletelor lor. Conform
lui, prin cântarea melodiilor simple ce aveau de-a face cu cotidianul, omul de
rând putea să înţeleagă doctrinele biblice.
Luther aprecia simplitatea melodiei, pentru că el dorea ca textul să fie
clar înţeles de cei care ştiau sau nu să citească. Acest factor era extrem
de important pentru succesul şi popularizarea Reformei. Credincioşii erau
încurajaţi să se apropie de Dumnezeu în mod personal pentru că înţelegeau
ce se spunea şi ce se cânta în închinare.
Luther dorea ca muzica să vorbească despre evanghelie în mod direct
oamenilor. El era convins că spiritualitatea adunării este în legătură directă
cu imnurile pe care ei le cântă. Dacă dorim ca spiritualitatea să reflecte
evanghelia, trebuie să alegem foarte bine ce cântăm.
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Pentru a-şi atinge obiectivele, Luther a căutat ajutorul celor mai buni poeţi
şi muzicieni ai vremii, aleşi de el personal. Unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori ai săi a fost Johann Walter, care a compus câteva dintre cele
mai importante imnuri ale Reformei.
Muzica Reformei Protestante a moştenit tradiţia muzicală a Evului Mediu
şi a Renaşterii, care consta în cântul gregorian şi respectiv polifonie. În
aceste tradiţii nu exista în mod virtual spaţiu pentru participare populară.
Pe de altă parte, o altă mare tradiţie muzicală a erei Reformei, versiunea
metrică a psalmilor cântaţi unison şi a cappella, a deschis mari posibilităţi
pentru cântarea cu adunarea. În această tradiţie nu exista spaţiu pentru o
artă muzicală mai elaborată. Luther a folosit ambele alternative, combinând
tradiţia muzicală cu cântarea populară cu adunarea.
Noile cântări foloseau o notaţie non-ritmică, adesea cu melodii împrumutate
din muzica seculară. Rezultatul muzical al acestei combinaţii a fost corul
luteran, cu textele sale poetice centrate asupra evangheliei şi scrise în
limba locală, nu în latină. Melodiile erau viguroase, cu sărituri şi extensii ale
vocii, gândite pentru a fi cântate în grupuri, cu cadenţe (spaţii pentru odihnit/
respiraţie) la sfârşitul propoziţiilor. Structurile ritmice erau puternice şi bazate
pe modele de ritm repetitive.
Aceste caracteristici, combinate, au rezultat în compoziţii muzicale în care
textul şi melodia formau o totalitate, aşa încât coralul a fost perceput ca
ceva familiar. Astfel comuniunea credincioşilor şi a muzicienilor însuşi era
armonioasă în timp ce cântau vocal şi instrumental.
În decursul anilor, reforma în muzică a progresat. S-au compus noi imnuri,
s-au publicat şi cărţi de imnuri şi s-au scris articole despre muzică. Însă
Luther nu s-a preocupat doar de rezultate muzicale. El era un educator şi
s-a preocupat de instruire şi educaţie muzicală. El a recomandat cu fervoare
ca muzica să fie integrată în educaţia copiilor şi în instruirea proferosilor şi
pastorilor. El a spus cândva:
“Necesitatea o cere ca muzica să rămână în şcoli. Un profesor trebuie să ştie
cum să cânte, altfel eu nu îl voi lua în considerare.” Înainte ca un tânăr să fie
admis în lucrarea de pastor, el trebuie să practice muzica la şcoală. To the
Councils of all the cities of Germany to create and maintain Christian schools
(n.tr. Către consiliile tuturor oraşelor Germaniei pentru a crea şi menţine şcoli
creştine), 1524.
În optica lui Luther, muzica potrivită pentru liturgie este una care aderă la
următoarele principii: mai întâi, trebuie să fie un mijloc de laudă şi închinare lui
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Dumnezeu; Apoi, ea trebuie să contribuie la devoţiunea şi evlavia creştinului,
şi, în cele din urmă, să slujească ca un element eficient în educaţia creştină
şi în propagarea evangheliei.
Imnurile Reformei au fost un instrument fantastic în răspândirea soliei
centrale a mişcării, care era mântuirea prin harul lui Dumnezeu, prin credinţă
în Isus. Aceste cântări accentuau adevărul că mântuirea nu se primeşte prin
sacramente sau fapte umane, ci prin meritele lui Hristos.
Muzica a fost atât de importantă pentru succesul Reformei încât la un moment
dat un preot iezuit constata că imnurile lui Luther erau mai “vătămătoare”
pentru suflete decât toate cărţile şi predicile sale laolaltă.
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CONCLUZII ALE
SIMPOZIONULUI
INTERNAŢIONAL
DE MUZICĂ

3-9 noiembrie 2014 — Itu SP, Brazilia
Aprobată prin Rezoluția 154 a celei de-a
22-a Adunări a Conferinței Generale

CONSIDERAŢII GENERALE:
1 Trebuie să Îl lăudăm pe Dumnezeu în frumuseţea sfinţeniei
Sale. El este la un nivel infinit superior comparativ cu fiinţele
create (Habacuc 2:20). Însă, în acelaşi timp, Dumnezeu este
de asemenea accesibil datorită apropierii Sale de omenire prin
Hristos (Galateni 4:6). De aceea, muzica sacră trebuie să fie
întotdeauna plină de reverenţă şi veselă, totuşi solemnă (Iacov
5:13; Evanghelizarea p.508, cap.15, Evanghelizarea prin muzică).
2 Muzica este considerată sacră dacă este în mod anume
dedicată lui Dumnezeu, dacă are un mesaj în armonie cu adevărul
prezent şi are caracteristicile muzicale care sunt în armonie cu
principiile adevăratei închinări. Muzica sacră posedă „frumuseţe,
patos şi putere” (Evanghelizarea p.505, cap.15, Evanghelizarea
prin muzică) şi este prezentată într-un mod care este „demn,
solemn şi impresionant” (Solii alese, vol.3, p.333, cap. 46, Muzica
şi conducătorul muzical).
3 Muzica este considerată seculară dacă nu este produsă
anume pentru închinarea lui Dumnezeu, însă nu este contrară
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principiilor creştine. O astfel de muzică, dacă are o calitate reală,
contribuie la dezvoltarea obiceiurilor bune pentru o bună educaţie
muzicală (1 Tesaloniceni 5:21; Îndrumarea copilului, p.171, cap.33,
Responsabilitatea părinţilor în formarea caracterului; Educaţia,
p.212-213, cap. 23, Recreaţia).
4 Muzica este considerată profană dacă nu respectă lucrurile
sacre, sau le tratează cu lipsă de reverenţă. Muzica profană este
ofensatoare lui Dumnezeu şi contribuie la formarea unui gust
muzical aspru, depravat. Aceasta nu ar trebui ascultată.
5 Datorită originii, precum şi a caracteristicilor ritmice şi sonice,
genurile muzicale derivate din contexte profane, cum ar fi rock,
blues, jazz, pop (cu toate variaţiile lor), precum şi cele asociate
cu ritualuri păgâne, sunt considerate profane şi sunt nepotrivite
pentru închinare.
6 Genurile muzicale bazate pe stiluri muzicale asociate cu
muzica profană, dar folosite de denominaţiuni religioase, nu sunt
potrivite pentru închinare.

CONCLUZII DESPRE MUZICĂ ŞI CULTURĂ
Note introductive:

Jertfa lui Hristos face mântuirea accesibilă tuturor oamenilor de pe
pământ, şi aceasta atrage suflete din toate culturile spre adorarea
Celui care este demn să fie lăudat (Romani 10:12).
Cuvântul lui Dumnezeu nu autorizează afirmarea superiorităţii
unei culturi în relaţie cu o alta. În noua dispensaţiune, poporul lui
Dumnezeu este dispersat în diferite naţiuni şi culturi.
7 Considerând că toate fiinţele umane sunt creaturile lui
Dumnezeu şi posedă o valoare egală în ochii Săi, independent
de trăsăturile lor deosebite, diversităţile culturale sunt acceptabile
în muzica de închinare, când sunt în armonie cu Cuvântul lui
Dumnezeu.

43

Muzica şi reforma protestantă

8 Muzica sacră în contextul diversităţii culturale trebuie să
reveleze o perspectivă creştină asupra lumii, în armonie cu Biblia
şi Spiritul Profetic.
9 Nu toate manifestările culturale pot fi acceptate în închinarea
lui Dumnezeu. Istoria biblică revelează faptul că acceptarea
doctrinei creştine a fost însoţită de renunţarea la anumite obiceiuri
culturale. Când se converteau la Hristos, neamurile trebuia
să renunţe la acele obiceiuri care erau înrădăcinate cultural în
închinarea la falşii dumnezei.
10 Muzica bazată pe tradiţiile culturale ale unui popor nu este în
sine considerată nepotrivită, dacă este în armonie cu principiile
care călăuzesc închinarea lui Dumnezeu.
11 Valorile culturii europene dominante în civilizaţia apuseană
sunt bazate pe rădăcini creştine, şi aceasta se reflectă într-o
calitate bună a imnologiei tradiţionale. Cu toate acestea, nu
înseamnă că doar acele produse muzicale din perioade istorice
determinate şi cu origini europene sunt potrivite pentru închinare.

CONCLUZII DESPRE
MUZICĂ ŞI INSTRUMENTAŢIE
12 În general, folosirea instrumentelor muzicale este acceptabilă
în închinarea lui Dumnezeu, şi folosirea lor ar trebui să fie
încurajată (9T 144, secţiunea 3, Lucrarea în oraşe, subcap.
Formalitatea în închinare).
13 În prezentarea muzicii în închinare, instrumentele care
acompaniază nu ar trebui să acopere vocea umană.
14 Instrumentele muzicale ar trebui folosite cu abilitate, cu un ton
bun, intonaţie şi expresie corecte, într-un asemenea mod încât să
facă frumoasă închinarea lui Dumnezeu (Psalm 33:3).
15 Vocea umană ar trebui să fie educată pentru a aduce o mai bună
laudă lui Dumnezeu (Educaţia, p.63, cap.Vieţile oamenilor mari).
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16 Este preferabil să folosim instrumente melodioase şi armonice
în închinarea lui Dumnezeu.
17 Predominanţa melodiei şi armoniei deasupra ritmului este un
principiu de bază în structura muzicii în închinare. Instrumentele
trebuie să respecte acest principiu, accentuând melodia şi
armonia, nu şablonul ritmic.
18 Bateriile (sau tobele) şi orice alt instrument acustic sau
electronic ce reproduc acest sunet nu sunt potrivite pentru muzica
de închinare, întrucât există o asociere puternică cu genurile de
muzică profan.
19 În plus, bateriile (tobele) sunt de asemenea nepotrivite din
cauza folosirii constante în opoziţie cu principiul că melodia şi
armonia trebuie să fie proeminente în raport cu ritmul, întrucât
acestea repetă în mod continuu şablonul ritmic al muzicii.
20 Amplificarea electronică trebuie să ajungă doar la un

volum suficient pentru ca vocea şi instrumentele să fie auzite.
Amplificarea excesivă este neplăcută şi vătămătoare pentru
urechea umană.
21 Instrumentele şi vocile nu trebuie folosite pentru a accentua
în mod continuu ritmurile (bătăile neaccentuate) ale muzicii,
fiind astfel în opoziţie cu accentul natural al cuvintelor şi al frazei
muzicale.
22 În muzica pentru închinare, nu există loc pentru prezentări
vocale sau instrumentale cu scopul de a se expune personal sau
de a atrage atenţia la fiinţa umană (20MR 187).
23 Efectele de distorsiune ce sunt în legătură cu muzica rock,
disponibile în chitara electrică sau în alte instrumente, nu ar trebui
să fie folosite în închinare.
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CONCLUZII DESPRE MUZICĂ ŞI RITM
24 Ca un element al limbajului muzical, sincoparea în sine nu
este nepotrivită. Cu toate acestea, când sincopa este folosită
frecvent în muzică, muzica devine nepotrivită pentru închinare.
25 Muzica pentru închinare nu trebuie să se bazeze pe un
şablon ritmic repetitiv, care accentuează bătăile slabe (off-beat).
Repetarea excesivă a acestor şabloane ritmice tinde să cauzeze
un efect hipnotic, ce diminuează capacitatea de discernământ
mental. Aceleaşi efecte vătămătoare apar când muzica este
cântată într-un ritm lent sau la o intensitate joasă a sunetului.
Folosirea acestui tip de muzică nu este recomandată nici măcar
în afara contextului de închinare.
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Luther dorea ca muzica să vorbească
despre evanghelie în mod direct oamenilor.
El era convins că spiritualitatea adunării
este în legătură directă cu imnurile pe care
ei le cântă. Dacă dorim ca spiritualitatea să
reflecte evanghelia, trebuie să alegem foarte
bine ce cântăm.

