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Dedic această carte în primul rând tatălui meu, care
la vârsta de şapte ani mi-a pus în mână un instrument
muzical, vioara, şi care s-a implicat în a mă ajuta să studiez
cât mai performant această nobilă profesie, muzica.
Dedic această carte apoi fratelui meu Valentin Moraru,
pentru crezul său în frumuseţea unică a muzicii corale
româneşti. Ca profesor şi dirijor de formaţii corale, el
a depus un efort de o viaţă pentru a face cunoscută
şi îndrăgită, de români şi străini deopotrivă, corala
românească de închinare.
Doresc să mulţumesc în mod deosebit soţului meu,
pentru încurajare şi susţinerea oferită în realizarea acestei
lucrări.
În final, doresc ca această carte să rămână ca îndreptar
fiicelor mele, în orientarea alegerii cântecelor cu care, din
dragoste, să-L onoreze pe Domnul prin talentul muzical
ce le-a fost dăruit de El.
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Cuvânt înainte

P

entru că subiectul închinării prin muzică a devenit unul
extrem de actual şi atât de diferit perceput în ultimul timp,
am fost străbătută de sentimentul plin de răspundere de a pune
la dispoziţia doritorului sincer de răspunsuri un material nu
foarte detaliat, dar în măsură să creeze o imagine de ansamblu a
dezvoltării muzicii ce poartă încărcătură emoţională de închinare.
Prin lucrarea de faţă doresc să vin în sprijinul conservării unei
atitudini vizavi de lauda adresată lui Dumnezeu, atitudine de
altfel liber consimţită de fiecare, dar de astă dată în cunoştinţă
de cauză.
Cartea parcurge o tematică inedită. Ea poate fi considerată
ca un manual în completarea cunoştinţelor muzicale fiind de
folos tuturor celor implicaţi în pregătirea unei atmosfere de
închinare, cât şi celui dornic de a-şi pune în valoare, într-un mod
corespunzător, darul cu care se simte înzestrat. Subiectul constă
în urmărirea de-a lungul istoriei a exprimării sentimentului de
închinare prin muzică, subiect elaborat pe date reale, fără vreo
exagerare, şi sprijinit pe observaţiile şi sentimentele pline de
reverenţă ale celor care au excelat în domeniul muzical. Lucrarea
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de faţă nu se pretinde perfectă, nici exhaustivă, dar prin ea se
încearcă într-o manieră concisă o informare cât mai corectă şi
completă despre muzica de închinare, înţeleasă şi practicată de
credincioşi pe parcursul istoriei. Sunt prezentate mai întâi date
oferite de istoria poporului evreu, Biblia fiind cea mai veche
carte ce ne vorbeşte despre muzica de închinare. Apoi lucrarea
continuă cu date privind închinarea prin muzică din primele
secole de creştinism şi informaţii din istoria muzicii, până la
formele de închinare contemporană. Toate datele referitoare
la muzică sunt puse în lumina îndemnurilor şi argumentelor
biblice. Se desprinde astfel realitatea ideii că muzica ce slujeşte
sentimentul de închinare a omului trebuie în primul rând să fie
creată spre bucuria cerului şi în acelaşi timp în dorinţa de zidire
spirituală a celor ce o ascultă şi aspiră spre Dumnezeu.
O concluzie fără echivoc pe care acest studiu o etalează
este că arta muzicală poate fi capabilă să redea din rezonanţa
splendorii muzicii cereşti doar atunci când efervescenţa
creatoare a omului se manifestă în apropierea Sfinţeniei lui
Dumnezeu. De aceea, pentru ca o muzică să ducă la zidire
sufletească, trebuie să izvorască dintr-o inimă curată, un spirit
talentat şi o minte echipată cu cunoştinţe muzicale. Numai în
asemenea condiţii creaţia muzicală va predispune la o înălţare
spirituală reală.
Pe parcursul istoriei umane, această dorinţă puternică de a
cuceri frumosul din univers prin sunet şi a aduce prin muzică
ofrandă Creatorului o regăsim în mod performant realizată
în cultura muzicii europene, a secolelor XVI-XIX. Muzica
instrumentală şi vocal-instrumentală din epoca renascentistă,
barocă, clasică, romantică, bazată pe marile revelaţii ale
muzicienilor profund dotaţi, rămâne ca o cometă ce luminează
deasupra spiritualităţii întregii umanităţi. Mesajul acestora sună
cam aşa: „muzica este iniţiativa lui Dumnezeu, noi doar o
redescoperim”. De aceea, peste timp ei au fost consideraţi genii.
În cultura poporului român, sentimentul religios al închinării
prin muzică este redat îndeosebi prin genul coral, vocea umană
fiind cea mai la îndemâna omului sărac şi cea mai apropiată
inimii sale. Prin intonaţia deseori modală, melos, ritm, sentimente
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exprimate, muzica românească de închinare, cultă sau anonimă,
întruchipează puritatea şi simplitatea credinciosului român
în trăirea real profundă a respectului datorat lui Dumnezeu.
Ea reflectă totodată tradiţia spirituală acumulată în decurs de
milenii în această zonă geografică.
Prin subiectele comentate în cuprinsul acestei cărţi, care sunt
puse la îndemâna dumneavoastră, doresc să evidenţiez faptul
că o închinare atentă, clădită pe Adevărul Unic revelat, nu te
poate conduce nici la înapoiere spirituală şi nici nu te lasă să fii
excentric. De aceea, chiar şi atunci când noi ascultăm un cântec
de închinare din Zimbabwe (Africa), exprimarea sonoră va purta
specificitatea culturii acelui popor, dar duhul plin de respect
înmagazinat în acel cânt ne va transmite neîndoielnic sentimentul
închinării. Atrag atenţia asupra faptului că sentimentul închinării
creştine nu poartă titlu confesional. Doar cuvintele unui cântec
pot trăda o concepţie a unui crez. De asemenea, sentimentul
de închinare nu se poate moderniza. Ceea ce se modernizează
de fapt este concepţia creştinului. Sentimentul închinării poate
doar să exprime frumuseţea profundă a revelaţiei şi reverenţei
în relaţie cu Dumnezeu.
O altă idee majoră a acestei lucrări este faptul că proteina
absolut necesară hrănirii spirituale şi capabilă a sluji închinarea
este melodia, şi nu ritmul – care are funcţie complementară. Pentru
acest motiv, îndemnurile ce se desprind pentru cei interesaţi de
acest subiect sunt: Aveţi dorinţa de a nu-L întrista pe Dumnezeu
prin muzica aleasă ca laudă! Manifestaţi-vă în aşa fel încât cerul
să vă admire, şi nu oamenii! Învăţaţi să mânuiţi instrumentele
muzicale potrivite închinării! Căutaţi armonia ca exprimare, şi nu
ritmurile! Apropiaţi-vă de cultura deja existentă a muzicii vocale
şi vocal-simfonice, pentru că ea produce o respiraţie corectă a
sufletului nostru şi ne formează gustul şi percepţia. Iar cei ce vor
să compună muzică de închinare să ceară şi să aştepte mai întâi
inspiraţie „divină”.
Deşi observăm că în fiecare epocă istorică se remarcă un alt gen
de muzică folosit în închinare, ceea ce ţine în echilibru sufletul
omului, chiar şi a celui extramodern al secolului al XXI-lea, este
muzica de intonaţie tonală sau modală scrisă în stil clasic. Muzica
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denumită clasică, adică supusă rigorilor compozitorilor clasici,
este şi rămâne măsura de echilibru a sentimentului religios.
Doresc din inimă ca succinta mea intervenţie în acest subiect
să provoace certitudini şi gusturi plăcute nouă, oamenilor, şi o
manifestare de bună calitate înaintea Domnului. Scopul ei va fi
atins dacă în urma parcurgerii principiilor expuse, creştinătatea
va înţelege care este muzica ce poate hrăni într-adevăr nevoia de
sublim a duhului.
AUTOAREA

Capitolul 1

Originea muzicii,
definiţii şi caracteristici

Consider muzica drept singurul mijloc
de a exprima strigătele sufletului
cu toate misterioasele lui ondulaţii
G. ENESCU

Î

n cele ce urmează vom încerca să urmărim pentru ca s-o
putem înţelege ce este muzica. Îmi asum îndrăzneala de a vă
vorbi despre înţelesul, rostul, precum şi beneficiile aduse prin
muzică universului uman, în special celui spiritual.
Mai întâi, haideţi să privim la începutul creaţiei. Când
Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră” (Geneza 1:26), El a avut ca scop dorinţa
Sa de Părinte de a avea fii şi fiice care să-I semene şi cu care să
împartă şi să se bucure împreună de tot ce are (Romani 8:29;
Psalmul 22:22; Galateni 4:6). Voi ce credeţi, cântau primii oameni
în Grădina Eden? Sigur că da! Atunci când te simţi bine, instinctiv
începi a intona o melodie veselă, iar apoi ai şi cu ce…
Prin asemănarea cu Părintele Creator, omul poate mai mult
decât să vorbească; poate să cânte, pentru că este înzestrat cu două
firişoare subţiri ligamentoase în laringe, numite corzi vocale, ce
stau gata să vibreze cu ajutorul aerului expulzat şi să rezoneze
într-o intonaţie unică fiecărui om, numit timbru vocal. Apoi
omul este dăruit cu auzul, care dirijează şi controlează sunetul
emis. Mai presus de cele două înzestrări, vocea şi auzul, omul
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este binecuvântat prin creaţie cu afectivitate. Trăirile afective sunt
chiar rostul creaţiei muzicale. Cu ajutorul lor, asociate cu puterea
de imaginaţie dăruită omului, acesta începe a înlănţui intonaţii.
Prin înlănţuirea sunetelor, omul constată că se poate transmite
o stare sufletească sau o idee, un gând (căci materia sonoră
organizată creativ poartă cu sine totdeauna o reacţie a spiritului,
pornind de la cel ce compune muzica către cel ce o ascultă).
Acest fenomen realizat în lumea sonoră reprezintă o modalitate de
exprimare spirituală a fiinţei umane.
Vocea a fost dăruită omului pentru bucuria Creatorului de
a comunica cu el, în răcoarea zilei. Ce transmitea oare cântul
primilor oameni în Eden, decât „neprihănire, pace şi bucurie”?
Mesajul sonor creat în planul stărilor sufleteşti se numeşte
fenomen muzical. El se bazează pe legi fizice de acustică şi
rezonanţă. Pe aceste principii urmărite empiric la început, apoi
ca temă de studiu, omul reuşeşte să construiască instrumente
muzicale ajutătoare vocii sale, căutând prin aceasta să diversifice
timbrul cât şi întinderea vocii (ambitusul). Prin înlănţuirea
sonoră, întâi sub forma unui motiv muzical, mai apoi sub
forma unui cântec, omul descoperă posibilitatea redării stărilor
sufleteşti specifice momentului.
Acum imaginaţi-vă tabloul următor: cât de celest au sunat
intonaţiile de bucurie din Grădina Eden, în acea stare de echilibru
perfect a primilor oameni, ca apoi cântecul lor să se transforme
în strigătele de jale prin bocetul sfâşietor de la moartea lui Abel,
fiul lor.
Înţelegem deci că materialul sonor ce poartă cu sine
exprimarea unei idei sau a unei stări sufleteşti comportă un alt
fel de comunicare decât limbajul vorbit, mult mai profundă,
fără cuvinte, pe care oamenii moderni au numit-o fluid sau
emanaţie. De aceea, omul care ascultă muzică poate prelua ceea
ce i se comunică printr-un mesaj ritmico-melodic, de la o simplă
emoţie până la o înţelegere profundă a acelei muzici, fără a avea
nevoie de un dicţionar explicativ. Nu există fiinţă umană care să
nu reacţioneze la muzică, chiar dacă este afon (nu poate intona),
fără talent sau fără cultură muzicală. Aceasta deoarece muzica
întruchipează respiraţia sufletului, un mijloc de comunicare a
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spiritului uman către Cel Universal şi invers (prin inspiraţie).
Mesajul sonor creat transmite gânduri, stări sufleteşti, sentimente
şi idei, care transcend. Intonată vocal sau instrumental, muzica
pură, cea fără cuvinte, creează de fiecare dată o rezonanţă
spirituală unică atât în cel care o cântă sau o compune, cât şi în
cel care o ascultă. Ca formă materială de comunicare, muzica
reprezintă aspiraţia omului către o lume virtuală, ceea ce ne
demonstrează în mod sigur originea noastră prin creaţie.
Lucrul trist, însă, este că odată cu alegerea edenică greşită a
omului, existenţa sa se desfăşoară de atunci încoace într-o lume
duală, intrată sub incidenţa dramei cosmice. Chiar şi muzica îi va
însoţi atât alegerea, cât şi conştiinţa. Aşa după cum omul se poate
face rob ori păcatului, ori ascultării de Dumnezeu (Romani 6:16),
tot aşa şi muzica va fi expresia unui ideal, de un fel sau de altul.
Redarea ideilor muzicale cu înţeles profund va cere însă
o rigoare deosebită în compunerea ei, pentru că muzica, ca
şi creaţie spirituală, antrenează lumea sensurilor sonorului
muzical, către universul unitar perfect al semnificaţiei. Aceasta
explică transcedenţa înţelesului muzical către o lume imaginată,
dar plină de tâlc, de rost, de semnificaţie. De aceea ea se va numi
atât artă cât şi ştiinţă.
Încă din secolul al VI-lea î.Cr., în Grecia antică, Pitagora
fondează o şcoală în care se dezvoltă un studiu privitor la
structura matematică a sunetului muzical, relaţiile şi proporţiile
lui acustice, descoperind astfel legi universale ale întregului
cosmos. Studiile lui sunt folosite apoi în astronomie şi arhitectură,
cu scopul de a se realiza „frumosul şi armonia”. (Se constată
astfel, că legile ce structurează fenomenul muzical provin dintr-o
lume a frumosului şi a armoniei).
În şcoala lui Pitagora se cercetează de asemenea efectul
muzicii asupra stărilor sufleteşti. Concluziile acestui studiu sunt
folosite apoi de Platon şi Aristotel în etică, pedagogie şi estetică.
Grecii antici adoptă cercetarea ştiinţifică în domeniul muzicii,
aceasta fiind singura artă admisă de ei în universităţi. Oare de ce?
Pentru că i se recunoaşte efectul benefic în educaţie. Tot atunci, în
cadrul acestor meditaţii se dezvoltă şi o practică interpretativă şi
creatoare a cântului religios.
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Ceea ce înţelegem este că omul, de-a lungul timpului, a
simţit nevoia de exprimare a închinării şi prin cânt, începând
de la triburile păgâne, ce îşi însoţeau ritualurile de îmbunare a
spiritelor cu ritmuri şi invocări melodice, până la marii creatori
de muzică religioasă. Ca un exemplu de muzician implicat total
în scrierea şi interpretarea muzicii de închinare îl amintesc
pe Johann Sebastian Bach (1685-1750), care şi-a dus întreaga
existenţă în catedrală, silindu-se a se apropia cât mai mult,
prin compoziţiile sale, de chipul perfect al lui Dumnezeu şi
de a rezona cu Sfinţenia Sa. În imensele sale beneficii aduse
gândirii şi construcţiei muzicale, Bach este însoţit de conceptul:
Scopul întregii muzici este slava lui Dumnezeu. Această stare de
beatitudine şi curăţie spirituală o regăsim în lucrările multor altor
compozitori, ce au slăvit cu toate darurile lor lumea perfectă a lui
Dumnezeu.
Deşi noi percepem fenomenul muzical ca pe o aspiraţie a
spiritului uman către Cel Universal, trebuie subliniat faptul că
muzica a fost înainte de toate iniţiativa cerului. În Biblie, în cartea
lui Iov, capitolul 38, versetul 7, vorbind despre creaţie Dumnezeu
îl întreabă pe Iov: Unde erai tu „atunci când stelele dimineţii
izbucneau în cântări de bucurie şi când fiii lui Dumnezeu scoteau
strigăte de veselie?” În Noul Testament, în contextul vestirii
naşterii Mântuitorului, ni se vorbeşte despre un cor ceresc
– fiinţe din garda lui Dumnezeu numită „oaste” care Îi laudă
lucrarea şi invocă pacea între oameni (Luca 2:14). Noi deţinem
acum doar textul acelui cântec, deoarece pe vremea aceea nu
exista posibilitatea reproducerii sonore pe bandă magnetică.
Deşi secolul XX ne aduce un stil componistic nou, numit muzica
astrelor sau a sferelor, (muzică realizată cu ajutorul sintetizatorului
electronic prin suprapuneri de mase sonore), muzica făpturilor
cereşti rămâne încă pentru noi o enigmă. Totuşi uimitor este
să aflăm din cartea Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3, că în
cer „pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână...
biruitorii fiarei” împreună cu lauda adusă Salvatorului, cântă
şi cântarea lui Moise compusă de el la ieşirea poporului evreu
din Egipt (Exodul 15:1-20). Această viziune ne clarifică adevărul
că omul capacitat cu darul creaţiei muzicale, dacă creează o
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muzică ce reuşeşte să se ridice la nivelul unei slăviri corecte a lui
Dumnezeu, compoziţia lui poate ajunge în repertoriul veşnic.
Muzica este singura artă preluată de pe pământ. Nu vi se pare
extraordinar?
Moise a stat în apropierea prezenţei lui Dumnezeu şi a rezonat
puternic spiritual, simţindu-I însuşirile. Profunzimea aspiraţiei
sale către divinitate, împreună cu dorinţa sa imensă de a reda şi
prin sunet aceste „însuşiri absolute” face cântarea lui Moise să
fie unică, reuşind prin ea să impresioneze pozitiv şi cerul. De
aceea, o regăsim inclusă în repertoriul veşnic ca formă demnă
de slăvire a lui Dumnezeu, în Apocalipsa 15: 3. Pornind de la
acest gând, vom încerca pe parcurs să urmărim ce fel de muzică
poate revela sau slăvi caracteristicile Împărăţiei lui Dumnezeu
de sfinţenie, atotputernicie, iubire, pace, adevăr, într-un cuvânt
spus, de perfecţiune.
Acum, vom merge împreună, în vârful picioarelor, prin lumea
muzicii, încercând să urmărim succint subiecte de mare interes.

Capitolul 2

Muzica ebraică de închinare
până la Isus Cristos

Însuşiri predominante

Î

nchinarea prin muzică a poporului Israel, muzică adresată
Adevăratului Dumnezeu, are ca sursă primordială cântul
oamenilor aleşi, după modelul muzicii descrise în Vechiul
Testament. Aceste personalităţi spirituale, oameni puşi deoparte
de Dumnezeu pentru a conduce poporul, practicau şi muzica.
Ei se ocupau de tematica şi de semnificaţia ei. De aceea, asistăm
pe tot parcursul istoriei poporului Israel, până la venirea lui Isus
Cristos, la însuşirea de sacralitate a fenomenului muzical. Astfel,
în pustiul Sinai vedem că muzica primeşte consacrarea închinării
direct din partea Domnului (Iahve) „Să sunaţi din trâmbiţe când
vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face
ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi” (Numeri 10:10).
Sunetul trâmbiţei rămâne semnul de recunoaştere din partea lui
Dumnezeu a dorinţei omului, de a-I invoca binecuvântarea.
Cântarea Vechiului Testament, este o meditaţie spirituală
pe melodie, un poem didactic. Fondul manifestării ebraice
va reprezenta una din influenţele majore ale muzicii religiei
creştine de mai târziu: influenţă în idei, manieră, intonaţie
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şi liturghie. Muzica ebraică veche evidenţiază două însuşiri
importante, şi anume: manifestarea prin cânt este încurajată
de Însuşi Dumnezeu: „Acum scrieţi-vă cântarea aceasta”
(Deuteronom 31:19), iar scopul ei primordial este comunicarea
cu Cel Atotputernic: „Şi cântarea aceasta să-Mi fie martoră”.
Observăm astfel că subiectele sunt strâns legate de intervenţia
Lui Iahve în istoria vieţii acestui popor. De aceea, posibilitatea
existenţei creaţiei muzicale din perspectivă biblică, este un
rezultat al darului divin. Pentru acest fapt, în anumite texte
biblice referitoare la cântare întâlnim o dublă prezenţă: cerească
şi pământească, telurică şi divină. În Deuteronom 31:19, Moise
primeşte un cântec iniţiat direct de Dumnezeu pentru poporul
Israel; apoi la anunţarea naşterii lui Isus Cristos vedem tabloul
oştii cereşti ce cântă în faţa păstorilor (Luca 2:14); Mântuitorul
Însuşi, ca Om şi Dumnezeu în acelaşi timp, cântă împreună cu
ucenicii cântece mozaice (Marcu 14:26); iar în Apocalipsa 14:3,
regăsim asocierea cântului angelic cu cel teluric. În atmosfera
de maximă solemnitate din faţa scaunului de domnie se cântă
o cântare nouă, care nu poate fi învăţată decât de cei o sută
patruzeci şi patru de mii ce fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
Darul creaţiei muzicale poartă şi în prezent aceeaşi conotaţie.
Una din îndatoririle exprimării prin arta muzicii este; ridicarea la
nivelul restabilirii comunicării cu cerul, cu universul Împărăţiei
lui Dumnezeu. Din perspectiva atestării existenţei muzicii în
cărţile biblice (uimitor este faptul că nu există altă documentaţie
mai veche şi mai clară în acest sens decât Biblia), putem remarca
prezenţa acesteia de la cea dintâi carte a Vechiului Testament
până la ultima carte a Noului Testament. Geneza muzicii
universale o aflăm din cartea Geneza, capitolul 4, versetul 21,
unde este amintit Iubal şi familia sa (ce se trăgeau din Cain),
constructori de instrumente cu corzi şi instrumente de suflat,
acest meşteşug constituind îndeletnicirea familiei.
Semnificaţia instrumentelor şi multiplicarea lor, după nevoia
exprimării unui înţeles, urmează cursul evenimentelor istorice şi
a apropierii poporului evreu de Dumnezeul cel Adevărat, Iahve.
Astfel, găsim prezente trei categorii de instrumente; cordofone (cu
corzi): kinnorul (folosit de David), harfa cu opt şi zece coarde,
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lăuta, lira, ţimbalul; instrumente aerofone (de suflat): trâmbiţa în
trei variante, şi anume cornul berbecului – cel folosit la cucerirea
cetăţii Ierihon –, cornul drept (haşorerot) – aducător de veşti sau
folosit cu scopul de a semnala un lucru –, şi cornul metalic (şofar)
utilizat numai în Templu. Apoi cornul propriu-zis, mai mic,
fluierul simplu sau dublu (halil), cimpoiul cu burduf, cavalul,
flautul longitudinal. A treia categorie sunt instrumentele de
percuţie (susţinătoare de ritm): tamburina sau toba cu membrană,
chimvale (două discuri metalice) cu sonoritate sumbră lipsită de
strălucire. Instrumentele sunt construite din lemn, metal şi piele.
Identificarea lor o putem face doar prin descriere, reprezentarea
grafică fiind evitată la poporul evreu. În cartea Numeri, capitolul
10, Dumnezeu Însuşi oferă îndrumări privind construcţia
instrumentelor şi înţelesul manierei de interpretare a sunetului
fiecărui instrument: „cu vâlvă”, „fără vâlvă” pentru „când veţi
merge la război” sau „în zilele voastre de bucurie”. Cântatul lor
era monodic, scrierea prin tabulatură, adică combinaţie de notaţii
în litere şi cifre împreună cu câteva semne de notaţie muzicală
(există un singur vechi manuscris muzical drept mărturie,
atribuit lui Ezra).
Muzica vechilor evrei era mai mult consacrată slujbelor
religioase din Templu. Prorociile de asemenea se făceau într-un
cadru muzical (2Împăraţi 3:15), de unde şi părerea că odată cu
sfârşitul prorociilor se va sfârşi şi muzica pe pământ. Muzicienii
(leviţii) se bucurau de o mare consideraţie, având un statut
aparte nu numai în ritual, ci şi în societate. Estetica muzicii
mozaice rămâne strâns legată de închinare. Revenirea poporului
la credinţă, după desele rătăciri în practici păgâne, este însoţită
permanent de o amplificare a manifestării artistice, muzica
rămânând să compenseze absenţa celorlalte arte. Pictura şi
sculptura erau considerate manifestări idolatre, pentru că acestea
predispuneau la închinări greşite (Exodul 20:4-5). Încercăm astfel
să selectăm din abundenţa de îndemnuri la slăvirea prin cântare
a Creatorului Binefăcătorului şi Ocrotitorului poporului Israel câteva
personalităţi centrale ale Vechiului Testament.
Moise, după eliberarea de sub robia egipteană, înalţă lui Iahve
celebra cântare: „Cântaţi Domnului căci Şi-a arătat slava” însoţită

