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Aspecte privind repertoriul cantecelor pentru copii in Biserica Reformata
Niculete Ramona, Vastag Iuliu
În general muzica, în cadrul vietii crestine, este o forma de a-L simti pe Dumnezeu mai
aproape de noi, ea este un element de legatura între cuvântul spus si cel cântat. Asa cum
exprima Jean Calvin în 1543 :
” Muzica are o forta si o vigoare extraordinara de a misca si aprinde inimile oamenilor
pentru a-L lauda si slavi pe Dumnezeu, cu un zel mai mare decât în lipsa ei”.
Atunci cand omul “simte” ceva fata de Dumnezeu sau fata de semenii sai, îsi exprima starea
sufleteasca cântând. Prin muzica oamenii isi marturisesc dorinta de apropiere si–si exprima
certitudinea vis-a-vis de existenta lui Dumnezeu. Igor Stravinsky afirma ca “ Muzica este
capabila sa-L laude pe El[Dumnezeu ] mai mult decât o fac zidurile unei biserici si tot
decorul ei ; ea este ornamentul cel mai de pret al bisericii ”
Tot prin muzica omul încearca, în momentele în care se simte trist, singur si parasit,sa apuce
mâna întinsa de Hristos.
Telul muzicii bisericesti este de a determina pe oameni sa experimenteze o întâlnire extatica
cu Dumnezeu la nivel emotional. ” Muzica este regina si guvernatorul sentimentelor?[!] ea
dirijeaza pe oameni si în cele mai multe cazuri îi cucereste” afirma inspirat Martin Luther ,
care va re-forma o noua biserica, Biserica Evanghelica.
Reforma protestanta a avut un rol esential în scurtarea drumului
intre Dumnezeu si om. Aceasta L-a descoperit pe Dumnezeu Blând, Bun, pentru noi, alaturi
de noi, mai mult decât deasupra noastra. Desi El ramânea mai departe deasupra noastra
accentul era pus pe Mantuitor, pe care-L puteai aborda direct. Aceasta viziune a accesibilitatii
divine a incurajat productia unei muzici specifice, reforma religioasa atragând dupa sine si
reforma muzicala.
Dintre cei trei reformatori ai bisericii protestante: Luther,Calvin, Swingli, Luther a fost
considerat parintele cantecelor psalmiste.
Desi el(Luther) nu a tinut ca cele 150 de psalmi sa fie versificati si pusi pe note, Calvin a
infaptuit acest lucru, pâna în 1562. Acesta din urma (Calvin), avea o convingere foarte
hotarata ca Dumnezeu sa fie slujit si preamarit de voci omenesti curate, pure, fara
acompaniament. Era exclusa muzica instrumentala pentru ca era considerata
necorespunzatoare, ce punea in pericol sufletul, amenintând moralitatea.
El, a dezvoltat un cânt unic în biserica cunoscut drept coral, coralul protestant, împrumutînd
anumite melodii bine alese, la care se adauga versuri crestine. Luther se întreba: ”Cum ar
putea veni din inima, prin gura, cântecul sfânt printr-un limbaj profan?”
Din cele 37 de corale compuse de Luther, doar unul este pur cântec popular german, 15 a fost
compuse de el, 13 au fost preluate din imnurile latine sau din muzica folosita la serviciul
divin, 2 sunt cântece ale pelerinilor, 4 deriva din cântece populare germane, iar la 2 nu se
cunoaste originea.
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Despre munca sa Luther afirma: ”Ceea ce doresc eu este sa compun imnuri pentru oamni asa
incât cuvântul lui Dumnezeu sa salasluiasca in inimile lor si prin intermediul cântecelor” .
Vis-à-vis de muzica lui Luther, Robert Harell a zis ca : acesta “a deritmat muzica, […]
evitand melodiile dansante, dar pastrând un ritm pregnant” .
Pastorul Faluvégi Dezideriu afirma, despre coralul protestant, ca descoperirea acestuia a fost
pentru el “ ca o izbucnire spre lumina”. A ceasta este parerea unui vârstnic.
Dar ce se intampla cu tinerii enoriasi ?
Luther zicea, într-o remarca a sa, în scopul promovarii coralului protestant: ”Prietenul meu
tânar, iti indrept atentia spre aceasta creatie nobila, benefica si aducatoare de bucurie a lui
Dumnezeu” . Tinerilor, care se afla la vârsta la care poate au primele întâlniri cu Domnul, in
devenirea lor de oameni maturii, muzica religioasa le da un reper sigur de stabilitate
sufleteasca.
Muzica are puterea de a reunii oameni, în general, în nevoia lor de fiinte sociale, care
comunica cu Dumnezeu, ei sunt “copiii Lui” . In biserica reformata aceasta “nevoie“ a
tinerilor de a fii împreuna cu ceilalti ca ei, se realizeaza în cadrul unor intruniri de seara, în
sali de pe lânga parohii, când se si studiaza Biblia. Biserica poate fi o scoala, unde se pot
preda notiuni legate de istoria muzicii bisericesti, felul de inchinare lui Dumnezeu prin
muzica. Acestea sunt importante pentru dezvoltarea educationala, prin capacitatea de a aduce
echilibrul,fiindca ascultarea si interpretarea muzicii necesita sensibilitate morala si
emotionala, efort intelectual si o experienta spirituala.
Se stie ca muzica disciplineaza comportamentul copiilor. Astfel tinerii trebuie invatati sa
cânte din copilarie, inca de la gradinita(la inceput sub forma de joaca), din clasele primare,
prin intermediul orelor de religie. Muzica religioasa il face pe copil mai sensibil, mai apropiat
de nevoile spirituale. Pentru a forma o generatie care sa stie sa cânte in biserica, este nevoie
de mult timp. Si pentru ca acest lucru a fost neglijat aproape o jumatate de secol, astazi mai
ales bunicii si tinerii cânta, în biserica reformata.
Ce cântam?
Cântari de slava si de multumire lui Dumnezeu Tatal, îI cerem ajutor în momentele grele ale
vietii. Pildele lui Hristos, întreaga lui învatatura povestite si versificate servesc drept model de
urmat pentru orice om. ”Caci harul lui Dumnezeu, care aduce mantuire pentru toti oamenii a
fost aratat “(Titus, 2:11 )
“Laudati-L pe Dumnezeu cu arfa, Laudati-L cu aluta cu zece coarde
Cantati-I o cantare noua !Faceti sa rasune coardele si glasurile voastre”(Psalmul 33:2,3)
In zilele noastre la lectiile de religie de pe langa bisericii, “arfa” a fost inlocuita cu chitara.
Fiind o atractie pentru tinerii de pretutindeni, mai ales pentru adolescenti, chitara este un
element cheie în muzica pentru tineri, astfel invatatura crestina se sadeste în sufletele
tineriilor, intr-un mod placut, ajungându-se la o cunoastere a adevarului divin si prin muzica.
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Repertoriul e foarte variat, el s-a format de-a lungul timpului s-a pastrat din grija Domnului, sa selectat într-un mod natural,s-a perfectionat si s-a adaptat vremurilor influentei muzicii în
general.
Asa se explica influenta muzicii laice a anumitor popoare : anglo-saxone, celtice, germane,
slave si din vremea trubadurilor si minesängerilor. Se mai pastreaza in repertoriu cantece
chiar dinainte de vremea reformei si chiar a lui David. Dar fata de muzica veche a psalmilor,
unde se foloseau valori de note întregi egale, pe fiecare silaba, mai nou se folosesc valori de
optimi, patrimi si doimi cu punct. Cântecele sunt la unison, alterneaza pentru baieti si fete,
având caracter antifonar de raspuns. Coralele au si forma de canon. Iata câteva exemple de
cântece la unison din repertoriul calvinist pentru tineri:”Focul Tau Iisus”,
”Da-mi Doamne o inima noua”,”Painea si vinul Tau”, “Iisus, numele Tau e minunat.
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