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Abstract

The Psalm 97 is a hymn of praise offered to God for his blessings to the

Hebrew people in the time of King David. By singing is expressed joy of salvation

for both the Hebrew (as deliverance of pagan peoples invasions) and the Christians

(as salvation brought by Christ through his sacrifice and resurrection). The joy of

salvation is universal and is manifested by all musical means of the time: the

human voice (suggested by the exhortation „shout for joy to the Lord, sing…!”),

stringed instruments (the lyre - kinnor, the harp), wind instruments (the trumpet –

shophar or hatsotsera) and percussion (suggested by the personification „let the

rivers clap their hands”), which resonates whole creation of God – the sea, rivers,

mountains. Psalm 97 remains an authentic model for expression of joy through

spiritual songs.
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1. Introducere

Psaltirea regelui David este o comoar\ de mare pre], atât pentru

poporul evreu, cât mai ales pentru `ntreaga cre[tin\tate, datorit\

con]inutului ei teologic [i spiritual profund, `nve[mântat `ntr-o `m-

bietoare form\ poetic\ [i muzical\, facilitând astfel `nsu[irea fidel\

a mesajului. Psalmii ne ajut\ „s\ p\trundem `n intimitatea oame-

nilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament, cu toate durerile, `ntrist\-

rile, temerile, `ndoielile, speran]ele, singur\tatea, fr\mânt\rile [i nedu-

meririle lor, adic\ toat\ gama de emo]ii [i sentimente ciudate, care

r\scolesc fiin]a omeneasc\”1. Ei ne pun `n fa]\ imaginea real\ a

1 Alfred Kuen, Cum s\ interpret\m Biblia, traducere de Constantin Moisa,

Editura Stephanus, Bucure[ti, 2002, p. 255.
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Providen]ei divine asupra omenirii, dar [i a lumii `ntregi, desco-

perindu-ne c\ numai `n comuniunea cu Dumnezeu putem s\ r\zba-

tem toate `ncerc\rile vie]ii, c\ numai p\strându-ne fidelitatea fa]\

de St\pânul iubitor al crea]iei putem fi vii. 

Prin cântarea psalmilor ne putem exprima adorarea lui Dum-
nezeu, poc\in]a fa]\ de p\catele noastre, recuno[tin]a pentru izb\-
virea din `ncerc\rile vie]ii p\mânte[ti, precum [i bucuria mântuirii,
a comuniunii cu Dumnezeu, cu sfin]ii S\i [i cu semenii no[tri. 

Un astfel de psalm cântat este Psalmul 97, care face parte din
a[a-numi]ii „psalmi ai ~mp\r\]iei” (95-99), reprezentând o aclama]ie
plin\ de bucurie, adresat\ lui Dumnezeu ca Rege al lui Israel [i al
`ntregului univers2. Contextul `n care a fost compus acest psalm
este foarte greu de precizat, deoarece `n titlul s\u nu ni se precizeaz\
decât autorul: „Un psalm al lui David `nsu[i”. Din perspectiva con]i-
nutului efectiv al psalmului ne putem da seama c\ a fost alc\tuit,
cu siguran]\, dup\ un moment de biruin]\, de victorie, la care s-a
putut ajunge prin interven]ia miraculoas\ a lui Dumnezeu. Invita]ia
`ntregului univers la bucuria acestei „s\rb\tori” ne duce cu gândul la
faptul c\ regele David a mul]umit Domnului dup\ anumite succese
politice pe plan intern sau pe plan extern. Astfel, acest psalm poate
fi o cântare de recuno[tin]\ dup\ rezolvarea conflictului cu Saul,
prilejuit\ de instalarea [i ungerea lui David ca rege peste Israel,
sau dup\ solu]ionarea conflictului cu fiul s\u, Abesalom (mai ales c\
psalmistul aminte[te de „mila lui Dumnezeu”, care a fost implo-
rat\ [i de David pentru p\catul s\u fa]\ de Urie). De asemenea,
amintirea „neamurilor” (`n v. 3) ne determin\ s\ credem c\ psalmul
de fa]\ putea fi alc\tuit cu prilejul biruin]ei asupra asupritorilor
poporului evreu, anume asupra filistenilor. Mesajul despre bucuria
universal\ ne sugereaz\ c\ David a alc\tuit psalmul `n timpul dom-
niei sale peste regatul Israel (1012-972 `.Hr.), dup\ instaurarea unei
siguran]e politice [i religioase, `n vreme de pace.

2. Psalmul 97 `n contextul psalmilor davidici

Datorit\ atmosferei generale de invita]ie la bucurie [i la sl\-

virea lui Dumnezeu, consider\m c\ Psalmul 97 se `ncadreaz\ `n

2 Septuaginta, 4/1: Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea Cânt\rilor,

volum coordonat de Cristian B\dili]\, Francisca B\lt\ceanu, în colaborare cu pr.

Ioan-Florin Florescu, Editura Polirom, Bucure[ti, 2006, p. 18.
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categoria psalmilor de mul]umire, `n care Creatorul este l\udat `n

cânt\ri, pentru „lucrurile minunate pe care le-a f\cut” asupra popo-

rului ales. Starea sufleteasc\ `n care se afla autorul era una de recu-

no[tin]\ adus\ lui Dumnezeu `n numele s\u, dar [i al `ntregului popor

Israel; `ns\ ea se schimb\ spre finalul psalmului `ntr-una de team\

pentru momentul judec\]ii lui Dumnezeu (v. 9-11). Dumnezeu este

l\udat prin cântare pentru faptele Sale minunate, care str\lucesc

pân\ la „marginile p\mântului”. De aceea to]i oamenii [i `ntreaga

crea]ie sunt chema]i s\ se bucure, fiindc\ st\pânirea Domnului in-

staureaz\ `n sfâr[it dreptatea3. 

Regele David eviden]iaz\ `n acest psalm, pe de o parte, iubirea

lui Dumnezeu manifestat\ prin mila Sa fa]\ de poporul evreu, iar,

pe de alt\ parte, dreptatea Sa `n actul judec\]ii. Dumnezeu este Cel

Care „a f\cut lucruri minunate”, a adus mântuirea [i „a descoperit

neamurilor dreptatea Sa”; este Cel care „va judeca lumea cu drep-

tate [i popoarele cu nep\rtinire”. Pentru aceasta poporul cânt\ Dom-

nului „cântare nou\”, folosind toate instrumentele muzicale [i fiind

acompaniat de bucuria naturii. 

Unii Sfin]i P\rin]i [i scriitori biserice[ti care au comentat acest

psalm au eviden]iat semnifica]iile lui mesianice. Men]ion\m c\ facem

o distinc]ie clar\ `ntre ceea ce a dorit autorul s\ transmit\ prin acest

psalm [i aplic\rile sale ulterioare. Regele David se bucura atunci

de statornicirea regatului s\u teocratic, `ns\ din alt\ perspectiv\ el

anun]a adev\rul c\ mântuirea vine numai de la Dumnezeul Cel ade-

v\rat. Pe baza acestui fapt [i a tradi]iei iudaice privind a[teptarea

unui R\scump\r\tor – Mântuitor (Fac. 49, 10), unii comentatori

(Eusebiu, Theodoret, Cassiodor [.a.) sus]ineau c\ acest psalm cântat

relateaz\ despre Domnul Hristos, Mântuitorul; c\ el reprezint\ o

profe]ie despre cele dou\ veniri ale lui Hristos: ~ntruparea [i Parusia

Domnului. Cassiodor (†575?) preciza c\ `n aceea[i relatare sunt pre-

zente dou\ subiecte: cel al mântuirii [i cel al judec\]ii. Primul mesaj

ne `ndeamn\ s\ descoperim mila, `ndurarea divin\, iar al doilea frica

judec\]ii ce va s\ vin\. Aceast\ combina]ie pre]ioas\ [i remarcabil\

ne ofer\ motive [i de speran]\, [i de team\ – fric\ (de Dumnezeu)4. 

3 Ibidem, p. 247.
4 Cassiodorus, Explanation of the Psalms, translated and annotated by P.G.

Walsh, vol. II, Psalms 51-100, col. „Ancient Christian Writers”, editat\ de Walter J.

Burghardt [i Thomas Comerford Lawler, nr. 52, Paulist Press, New York, 1991, p. 430.
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Ca structur\, psalmul de fa]\ cuprinde dou\ p\r]i, `n leg\tur\
cu cele dou\ tematici principale: mila lui Dumnezeu (mântuirea),
versetele 1-8, [i frica de Dumnezeu, Care va judeca lumea cu drep-
tate, versetele 9-11. O prezentare detaliat\ a structurii acestui psalm
ar putea fi urm\toarea:

a) mila lui Dumnezeu:

- invita]ia la sl\virea lui Dumnezeu prin cântarea cea nou\ (v. 1);

- Dumnezeu a adus mântuirea poporului evreu (v. 2-4);

- mesajul mântuirii Domnului s-a transmis la toate neamurile (v. 5);

- invita]ia `ntregului p\mânt la aceast\ bucurie (v. 6); 

- exprimarea bucuriei prin armonia instrumentelor muzicale
(v. 7-8).

 b) judecata Domnului:

- universul `ntreg anun]\ judecata Domnului (v. 9-10);

- Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate (v. 11).

Ansamblul acestei cânt\ri are forma unui chiasm (A, B, B’, A’),
cu concluzia despre judecata lui Dumnezeu. Unitatea [i poetica
psalmului sunt conferite de o serie `ntreag\ de procedee artistice
literare, printre care amintim paralelismele sinonimice [i sintetice
[i diverse figuri de stil. Toate elementele poetice semnalate au fost
utilizate de autor pentru a favoriza interpretarea muzical\ a psal-
mului, demonstrând totodat\ c\ acesta, ca de fapt toate textele poetice
din Vechiul Testament, era cântat `n cadrul unor ceremonii religioase.
Mai mult, unii cercet\tori confer\ semnelor masoretice din textul ebraic
o interpretare muzical\, parte a unui sistem muzical milenar5.

5 O reconstituire a muzicii din epoca biblic\ a fost propus\ de Suzanne Haïk

Vantoura, în lucrarea La Musique de la Bible révélée, 1976, înregistrând audio cu o

orchestr\ unele variante ale vechii muzici. Metoda acesteia face în continuare obiectul

unor polemici. Cf. Dic]ionar cultural al Bibliei, Danielle Fouilloux, Anne Langlois,

Alice Le Moigné, Françoise Spiess, Madeleine Thibault, Renée Trébuchon, traducere

din limba francez\ de Ana Vancu, Editura Nemira, 1998, p. 143. Suzanne H. Van-

toura a identificat nou\sprezece semne muzicale biblice, denumite în ebraic\ te’am,

amplasate fie deasupra, fie dedesubtul textului ebraic, printre punctele vocale: 

Munca acesteia a fost continuat\ de Esther Lamandier, care a recuperat câteva me-

lodii din c\r]ile Psalmilor, Profe]ilor, din Cântarea Cânt\rilor, Isaia [.a.. Vezi bro[u-

rile ce înso]esc cd-urile La Musique de la Bible révélée. Une notation millénaire

décryptée par Suzanne Haïk Vantoura, Harmonia mundi France, 1976, 2000, [i

Esther Lamandier, Psaumes de David en hebreu biblique. Décryptement musical

de Suzanne Haïk Vantoura, enregistré au Mont Saint Michel, 1992.
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3. Cântarea de laud\ a lui Dumnezeu `n Psalmul 97

Adnotarea prezent\ `n Septuaginta este „Psalm al lui David”.

Dup\ cum am precizat, Psalmul 97, „al ~mp\r\]iei”, a fost compus

de regele David `ntr-un moment de stabilitate politic\ [i spiritual\

`n regatul Israel. El ar putea s\ fac\ parte din cânt\rile de bucurie

prilejuite de aducerea chivotului6, dup\ cum relateaz\ [i 1 Cr. 16,

5-7; 22-33. 

3.1. Cântarea cea nou\ aduce mântuirea (Ps. 97, 1-5)

• „Cânta]i Domnului cântare nou\, c\ lucruri minunate a f\cut

Domnul” (v. 1). 

Este vorba despre o „cântare nou\”, dar o tem\ veche. Compu-

nerea unei cânt\ri noi cere gândire [i exerci]iu, iscusin]\ [i aten]ie.

~n Vechiul Testament exist\ [apte cânt\ri noi: [ase dintre ele sunt

`n Psalmi (32, 3; 39, 4; 95, 1; 97, 1; 143, 9; 149, 1) [i una `n Isaia

42, 10. ~n textul original, expresia „o cântare nou\” sugereaz\ o cân-

tare care nu s-a mai auzit niciodat\ pân\ atunci7. „Cântarea nou\”

(`n ebr. [ir haro[, `n gr. asma kainon) ne sugereaz\ semnifica]ia

ei de `ncununare a unei biruin]e. Dac\ Moise a compus asemenea

cânt\ri dup\ ce a trecut cu poporul evreu prin Marea Ro[ie, biruind

pe egipteni (Exod 15), [i apoi dup\ ce a ocupat Canaanul, potrivit

f\g\duin]ei Domnului (Deut. 32), acum regele David alc\tuie[te o

„cântare nou\” `n cinstea lui Dumnezeu, pentru realizarea stabilit\]ii

regatului s\u. „Cântarea nou\” este [i cântarea r\m\[i]ei evreie[ti

r\scump\rate, este o cântare a speran]ei, o cântare `n cinstea Dom-

nului, pentru slava Sa, fiind invita]i s\ o acompanieze to]i locuitorii

p\mântului.

Sfin]ii P\rin]i `n]eleg prin aceast\ sintagm\ cânt\rile alc\tuite

de cre[tini, ba chiar o „cântare nou\” poate fi [i doxologia pe care

au cântat-o `ngerii la Na[terea Mântuitorului8: „Slav\ `ntru cei de

6 Septuaginta, 4/1…, p. 244.
7 John Philllips, Comentariu asupra Psalmilor, vol. I, Psalmii 1-50, traducere

de Monica Dan, Editura Stephanus, Bucure[ti, 2001, p. 319.
8 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, Psaltirea în tâlcui-

rile Sfin]ilor P\rin]i, vol. II, catismele X-XX, transliterare, diortosire, revizuire dup\

edi]ia greceasc\ [i note de {tefan Voronca, Editura Egumeni]a, Gala]i, 2007, p. 299.
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sus lui Dumnezeu, [i pe p\mânt pace, `ntre oameni bun\voire!”

(Lc. 2, 14). Dup\ Atanasie, Chiril [i Diodor, „sfântul porunce[te apos-

tolilor ca aceast\ „cântare nou\”, adic\ Noul Testament, s\ o tâlcu-

iasc\ neamurilor din toat\ lumea...”; iar Sfântul Grigorie Teologul

remarca: „Ni se porunce[te a cânta Domnului „cântare nou\”, iar

cei ce erau `n Babilon [i se târau de p\cat `n tulburarea cea rea, acolo,

`n p\mânt str\in, nu puteau cânta cântarea dumnezeiasc\, aici `ns\,

cântare [i vie]uire nou\ alc\tuind cei ce r\mân `n bun\tate [i spo-

resc, parte ispr\vesc acum, iar cealalt\ de c\tre Sfântul Duh, Cel ce o

`nnoie[te”9. 

Cântarea cea nou\ este [i expresia biruin]ei depline asupra for-

]elor r\ului, [i a bucuriei comuniunii celor drep]i cu Mielul lui

Dumnezeu, dup\ judecata universal\: „{i cântau o cântare nou\

`naintea tronului... [i nimeni nu putea s\ `nve]e cântarea, decât

numai cei o sut\ patruzeci [i patru de mii, care fuseser\ r\scum-

p\ra]i de pe p\mânt” (Apoc. 14, 3). 

~n\l]area acestei cânt\ri este o expresie a recuno[tin]ei fa]\ de
Dumnezeu, pentru „lucrurile minunate” pe care le-a f\cut. Cuviosul
Eftimie `n]elege prin aceast\ expresie minunea ~ntrup\rii Fiului lui
Dumnezeu, precum [i celelalte minuni relatate `n Sfintele Evanghelii,
aspect `nt\rit [i de Sfântul Chiril: „Cu adev\rat, minunat lucru este
stricarea mor]ii, [i iar\[i `nvierea neamului omenesc, c\ nu un neam
s-a izb\vit, ca `n vremea lui Moise, singur Israel, ci, mai vârtos, tot
p\mântul”10. A s\vâr[i lucruri minunate constituie dovada puterii
divine a Mântuitorului Hristos: „{i uimire i-a cuprins pe to]i [i sl\veau
pe Dumnezeu [i, plini de fric\, ziceau: Am v\zut ast\zi lucruri
minunate” (Lc. 5, 26).

Prin cântarea cea nou\ este vestit\ [i exprimat\ bucuria mântuirii:

• „Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui [i bra]ul cel sfânt al Lui. 

Cunoscut\ a f\cut Domnul mântuirea Sa; `naintea neamurilor
a descoperit dreptatea Sa. 

Pomenit-a mila Sa lui Iacob [i adev\rul S\u casei lui Israel;

V\zut-au toate marginile p\mântului mântuirea Dumnezeului
nostru” (v. 2-5).

Aceste patru versete sunt grupate datorit\ faptului c\ eviden-

]iaz\ aceea[i idee tematic\: mântuirea poporului evreu, `n sensul de

9 cf. Ibidem. 
10 Ibidem, p. 315.
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izb\vire din mâna du[manilor, sau, `n interpretare mesianic\, mântui-

rea universal\ adus\ de Hristos. Mai mult, psalmistul folose[te `n aceste

versete elementul poetic numit paralelism, sub formele sale: sinoni-

mic, sintetic [i progresiv, poten]ând starea de bucurie sufleteasc\11. 

~n acest text `ntâlnim [i figuri de stil care `mbog\]esc imaginea

poetic\ a psalmului: 

- dou\ exemple de metonimie: „dreapta Lui” [i „bra]ul Lui”, care

semnific\ dou\ dintre atributele lui Dumnezeu: dreptatea, respectiv

atotputernicia; 

- [i trei exemple de sinecdoc\: „Iacob” [i „casa lui Israel”, care

se refer\ la `ntregul popor ales, [i „marginile p\mântului”, adic\ `n-

treaga omenire. Pentru Fericitul Augustin, „bra]ul Domnului” este

Hristos [i minunea Lui este c\ a mântuit lumea `ntreag\12. 

Termenul care a fost aici tradus prin „mântuitu-l-a” este, `n limba

greac\, esosen afto. Mai corect\ ar fi traducerea, respectând forma

de dativ, prin „a mântuit Lui”, accep]iune utilizat\ de unii p\rin]i in-

terpre]i. Teodoret f\cea urm\toarele aprecieri: „Am spus de multe

ori c\ prin mân\ zice lucrarea. {i zice deci c\ lucru al puterii Sale

este mântuirea oamenilor. Iar pentru nem\surata iubire de oameni

`ns\, via]a oamenilor o socote[te un câ[tig al S\u. Pentru aceasta

dar nu a zis «i-a mântuit pe ei dreapta Lui», ci «a mântuit Lui[i», adic\

pe cei p\c\to[i, c\, din r\t\cirea idolilor slobozindu-i [i `n\l]imea

~mp\r\]iei Sale ar\tând-o, a dat lor mântuire”13. Acelea[i observa]ii

le fac [i Chiril, Eusebie, Atanasie [i Eftimie. ~n Septuaginta, varianta

româneasc\ citat\, se p\streaz\ sensul dat de utilizarea dativului,

expresia fiind tradus\: „mântuire a adus pentru El dreapta Lui”. 

Semnifica]ia mântuirii lui Dumnezeu va fi l\murit\, aplecându-ne

aten]ia asupra versetului al treilea. Ceea ce s-a tradus prin „mântuire”

este redat `n limba ebraic\ prin yeshu’ah, care `nseamn\: „ajutor”,

„prosperitate”, „salvare”, „mântuire”, iar `n limba greac\ prin soteria,

adic\ „salvare”, „mântuire”. Psalmistul inten]iona s\ transmit\ prin acest

cuvânt ac]iunea salvatoare a lui Dumnezeu fa]\ de evrei, ajutându-i

11 Preciz\m c\ limba ebraic\ folose[te în locul rimei sonore a[a-numita „rim\

logic\” sau „rim\ de sens” – paralelismul, care favorizeaz\ [i cântarea acestor

texte. Cf. Alfred Kuen, op. cit., p. 243. 
12 Cf.  Septuaginta…, 4/1, p. 247.
13 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, op. cit., vol. II, p. 316.
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s\ biruiasc\ de multe ori `n fa]a du[manilor. Din perspectiv\ me-

sianic\, el anun]\ mântuirea universal\ pe care o va aduce Hristos

Mântuitorul `n Noul Testament. „A ar\tat Domnul mântuirea cea de

la Sine lumii, adic\ `nomenirea Sa ori mântuitorul S\u sfat; «pentru

c\ nu a trimis, zice, Tat\l pe Fiul S\u ca s\ judece lumea, ci ca s\ se

mântuiasc\ lumea printr-~nsul (In 3, 17)»”14. Iar aceast\ mântuire

va fi transmis\ tuturor popoarelor de Sfin]ii Apostoli (Fp. 28, 28). 

„Pomenit-a mila Sa lui Iacov” este tradus mai corect prin „[i-a
amintit de mila Lui...”, pentru c\ ebr. zakhar (`n gr. mimnes-

komai) `nseamn\ „a-[i aminti”. Referitor la Dumnezeu, „amintirea”
este un antropomorfism, care indic\ `nceperea unei ac]iuni salva-
toare15. Interpretând mesianic acest pasaj, Eftimie aprecia: „Dup\
ce, zice, Dumnezeu de demult a f\g\duit lui Avraam s\ miluiasc\
neamul lui, adeverind prin jur\mânt c\-{i va `mplini f\g\duin]a
Sa, {i-a adus apoi aminte de mila aceasta pe care o a f\g\duit [i
de acest adev\r `nt\rit, adic\ a adus acestea `ntru `mplinire noului
Iacov, `n casa lui Israel celui nou, care este neamul cre[tinilor, pen-
tru c\ cre[tinii se zic Iacov, fiindc\ sunt am\gitori ai vicleanului
diavol, `mpiedicându-l [i biruindu-l, dup\ Didim, c\ Iacov se zice
«`mpiedic\tor cu piciorul»; `ns\ [i Israel se zic cre[tinii, pentru c\
privesc pe Dumnezeu cu ochii cei gânditori ai sufletului, pe cât le
este lor cu putin]\, fiindc\ Israel se zice «minte v\zând pe Dumne-
zeu»”16. Cuvântul „adev\rul” (`n gr. aletheia) este redat `n ebr. prin
emunah, care `nseamn\ „fidelitate”, „statornicie”, „adev\r”, `n sensul
de coeren]\ cu sine. 

C\ mântuirea lui Dumnezeu are un caracter universal se `nt\-
re[te `n versetul 5: „V\zut-au toate marginile p\mântului”, conform
[i celor spuse `n Fapte 1, 8: „~mi ve]i fi martori... pân\ la marginile
p\mântului”. Isihie spunea, `n acest sens: „Deci la iudei Domnul a
venit ca la ai S\i; ei `ns\, `nchizându-[i ochii, `n locul lor au v\zut
mântuirea lui Dumnezeu la marginile p\mântului, adic\ toate nea-
murile, c\ci mai-nainte nu vedeau”17. Origen comenta acest text `n sens
spiritual: pentru a-L vedea pe Mântuitorul, trebuie s\ st\m la mar-
ginile p\mântului, adic\ s\ tr\im nu dup\ trup, ci dup\ spirit18. 

14 Ibidem.
15 Septuaginta…, 4/1, p. 248.
16 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, op. cit., vol. II, p. 317.
17 Ibidem. 
18 Septuaginta…, 4/1, p. 248. 
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3.2. Cântarea universal\ de bucurie (Ps. 97, 6-11) 

•„Striga]i lui Dumnezeu tot p\mântul; cânta]i [i v\ bucura]i

[i cânta]i” (v. 6)19.

La poporul biblic strig\tul avea o `ntrebuin]are larg\, putând ex-

prima [i bucuria, dar [i groaza. Termenul ebraic haria („a striga”)

semnific\ `n psalmul de fa]\ o aclama]ie de bucurie `n urma unei

biruin]e (I Sam. 17, 52) (asupra du[manilor politici sau asupra

mor]ii [i a puterii celui r\u). Dac\ psalmul a fost compus cu prilejul

aducerii chivotului Legii `n cetatea lui David, strig\tele de bucurie

sunt din nou `ndrept\]ite, conform II Sam. 6, 15: „{i a[a a adus

David [i tot poporul chivotul Domnului, cu strig\te [i cu sunete

de trâmbi]\”. 

Pentru cre[tini, comenteaz\ unii p\rin]i, acest verset este un `n-

demn la bucuria `ntru Domnul Hristos: „Cânta]i, zice, to]i cre[tinii

cei de pe p\mânt lui Dumnezeu cu laude de biruin]\, pentru c\ a

biruit pe diavolul, [i cânta]i Lui cântare nou\, pentru lucr\rile cele

noi pe care le-a ispr\vit”20. Sfântul Ioan Gur\ de Aur stabilea con-

duita cre[tinului atunci când trebuie s\ se bucure: „{i cum trebuie

a ne bucura? ~n\l]ând imnuri, f\când rug\ciuni, iar `n locul cânte-

celor acelora demonice, cântând psalmi [i cânt\ri duhovnice[ti.

Atunci [i Hristos va fi de fa]\...”21.

• „Cânta]i Domnului cu al\ut\, cu al\ut\ [i `n sunet de psal-

tire; cu trâmbi]e [i `n sunet de corn, striga]i `naintea ~mp\ratului

[i Domnului” (v. 7-8).

19 Un astfel de verset a constituit inspira]ie pentru unii compozitori de muzic\

bisericeasc\, alc\tuind lucr\ri muzicale solemne care transmit adorarea lui Dum-

nezeu, precum [i bucuria inefabil\ ce înso]e[te deopotriv\ pe cânt\re]ii [i credin-

cio[ii implica]i în acest act de sl\vire. Oferim ca exemplu piesa muzical\ }ie se

cuvine cântare, compus\ de cern\u]eanul Isidor Vorobchievici (1836-1903), pen-

tru cor b\rb\tesc (pe patru voci). Cf. Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, Repertoriu

coral, EIBMBOR, Bucure[ti, 2003, pp. 435-436, [i Idem, Istoria muzicii biserice[ti

la români, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010, pp. 252-253. De[i aceast\

pies\ are la baz\ Ps. 64, 1 [i Ps. 65, 1, 3, totu[i v. 6 din Ps. 97 se reg\se[te la mij-

locul acesteia, când se cânt\: „Striga]i Domnului tot p\mântul, cânta]i…”. 
20 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, op. cit., vol. II, p. 318.
21 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la epistolele pauline I. Omilii la Epistola

c\tre Romani a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P.S. Teodosie Atanasiu,

Editura Christiana, Bucure[ti, 2005, p. 454. 
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Versetele 6-8 constituie un alt exemplu de paralelism sinonimic,

`n combina]ie cu cel progresiv, aceste repeti]ii demonstrând din nou

c\ psalmul se cânta.

Verbul ebraic zamar, utilizat [i `n versetul precedent, este tra-

dus `n limba greac\ prin psalo, care `nseamn\ literal „a cânta (psalmi)

cu acompaniament de instrumente cu coarde”22. Utilizarea instru-

mentelor la poporul evreu se f\cea destul de frecvent, mai ales `n

perioada de `nflorire a regatului Israel, din timpul regilor David [i

Solomon, când s-a instituit tagma levi]ilor cânt\re]i (I Cr. 16, 4-6; 25, 1). 

Psalmistul evoc\ aici un moment solemn, care poate fi chiar
`nsc\unarea sa ca rege peste Israel, sau, `n plan mesianic, anun]\
~mp\r\]ia lui Hristos. Este ziua `n care ~mp\ratul a ap\rut [i S-a
a[ezat pe scaunul S\u de domnie. „To]i locuitorii p\mântului sunt
aduna]i `naintea Lui; lumea `ntreag\ este invitat\ s\ participe la
bucuria Lui. Tot p\mântul trebuie s\ vuiasc\ de sunetele muzicii [i
ale cânt\rilor de laud\. Instrumentele sunt aduse pentru a spori in-
tensitatea sunetului [i a amplifica solemnitatea momentului”23.

Bucuria mântuirii cap\t\ o dimensiune universal\, fiind mani-
festat\ prin toate mijloacele muzicale de care dispuneau atunci: vo-
cile omene[ti, instrumentele muzicale cu coarde, cele de suflat [i
de percu]ie, la care rezoneaz\ `ntreaga crea]ie a lui Dumnezeu –
marea, râurile, mun]ii. 

Mai `ntâi este amintit\ al\uta24 (`n ebr. kinnor, iar `n gr. kithara),
corespondentul lirei sau al harpei, instrument cu coarde sau strune
`ntâlnit des la poporul biblic. 

Kinnorul este primul instrument muzical men]ionat `n Biblie

(Fac. 4, 21) [i singurul instrument cu coarde amintit `n Pentateuh.

22 Biblia Hebraica Stuttgartensia, edited by K. Elliger and W. Rudolph, Fourth

Corrected Edition, Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart,

1990, [i Septuaginta (LXX) (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs,

Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society),

Stuttgart, 1935, ambele în programul digital Bible Works 7. Verbul zamar este tra-

dus în limba englez\ prin „pluck”, care înseamn\ „a trage (a ciupi) de corzile unui

instrument”. 
23 John Philllips, Comentariu asupra Psalmilor, vol. II, Psalmii 51-100, tradu-

cere de Monica Dan, Editura Stephanus, Bucure[ti, 2001, pp. 509 [i 512.
24 În versiunile române[ti ale Bibliei, termenul ebraic kinnor apare tradus în

diverse variante: „lir\”, „al\ut\”, „harp\”, „harp\”, „chitar\”, îns\ se pare c\ cea mai

aproape de adev\r ar fi traducerea prin „lir\”. Cf. J.D. Douglas (coord.), Dic]io-

nar biblic, Editura Cartea cre[tin\, Oradea, 1995, p. 882. 
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Despre el d\ m\rturie [i Josephus Flavius, care sublinia c\ „Iubal,

fiul lui Lameh, s-a `nvrednicit cu muzica, inventând psalterionul [i

harfa”25. Este instrumentul cu a c\rui muzic\ Laban sirianul ar fi

dorit s\-i ureze drum bun lui Iacov, dac\ acesta n-ar fi plecat pe

nea[teptate (Fac. 31, 27). Aceast\ aluzie ne sugereaz\ c\ este po-

sibil ca instrumentul s\ fie de origine sirian\.

Limba ebraic\ biblic\ mai folose[te un termen, `n alte texte

scripturistice, pentru a desemna instrumente muzicale cu coarde, [i

anume nebel, `nso]it uneori [i de asor, referindu-se la a[a-numitul

psalterion, tradus `n române[te prin „harp\”, „nabl\” [.a. Din aceast\

cauz\, speciali[tii s-au confruntat cu dou\ ipoteze privind tradu-

cerea lui kinnor, prin „lir\” sau „harp\”. Dic]ionarul biblic de la

Oradea `mp\rt\[e[te prima variant\, confirmat\ de cei mai mul]i

cercet\tori, c\ ar fi vorba de „lir\”26. 

~n ceea ce prive[te descrierea acestui instrument, dup\ cum reiese

din I Sam. 10, 5, „lira” (kinnor) era un instrument portabil [i, prin

urmare, de dimensiuni reduse. Dac\ unele picturi din mormintele

egiptene din Antichitate prezint\ câteva lire la care se cânta cu un

plectrum ]inut `n mân\, se pare c\ la kinnor se putea cânta [i cu

mâna27: „David a luat lira [i cânta cu mâna lui” (I Sam. 16, 23)28,

adic\ David pi[ca `n aceast\ situa]ie coardele cu degetele. Exist\

incertitudini [i `n privin]a num\rului de coarde ale kinnorului: Jo-

sephus Flavius sus]inea c\ avea zece coarde (alte surse indic\ opt

coarde) [i c\ era acordat pentatonic anhemitonic (f\r\ semitonuri),

cuprinzând dou\ octave29. Instrumentul `n discu]ie era construit

din lemn, iar cel pe care `l avea David era probabil f\cut din

25 Josephus Flavius, Antichit\]i iudaice, vol. I, traducere de Ion Acsan, pre-

fa]\ de R\zvan Theodorescu, Editura Hasefer, Bucure[ti, 2002, p. 14. 
26 Dic]ionar biblic…, p. 882; vezi [i The New International Dictionary of the

Bible, Pictorial Edition, J.D. Douglas – revising editor, Merrill C. Tenney – ge-

neral editor, Regency Reference Library – Zondervan Publishing House, Marshall

Pickering, U.S.A., 1996, pp. 678-680. 
27 Fa]\ de kinnor, nebelul era de dimensiuni mai mari, cu aproximativ dou\-

sprezece coarde, la care se cânta numai cu mâna, rezonan]a formându-se în

partea de jos a instrumentului, fapt pentru care se consider\ c\ avea rol de bas

în orchestr\. Cf. The New International Dictionary of the Bible…, p. 678. 
28 Traducere dup\ English Standard Version (ESV), http://www.biblegateway.com/

passage (20.12.2012). 
29 Cf. The New International Dictionary of the Bible…, p. 679. 
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chiparos (II Sam. 6, 5). Solomon a confec]ionat pentru Templu

instrumente din lemn mirositor ro[u, un material foarte scump: „{i

a f\cut regele (Solomon) din acest lemn ro[u balustrade pentru

templul Domnului [i pentru casa regelui [i de asemenea chitare [i

harpe pentru cânt\re]i” (I Rg. 10, 12). Dup\ Josephus Flavius,

scheletul acestora era montat cu electrum, un metal mixt, sau

chihlimbar30. 

De obicei, lira era folosit\ la ocazii de bucurie (Fac. 31, 26-27),

ca [i `n situa]ia prezentat\ `n psalmul de fa]\. Iudeii au refuzat s\

cânte la kinnor `n timpul exilului babilonian, tocmai pentru c\ nu

erau momente de veselie, ci de triste]e: „Cum s\ cânt\m cântarea

Domnului `n p\mânt str\in?” (Ps. 136, 4). Fiind un instrument

luminos, `ncurajator, kinnorul, simbol al bucuriei [i al fericirii, era

interzis de vechii profe]i pentru popor, dac\ acesta nu se poc\ia

de p\catele sale. De asemenea, kinnorul constituia unul dintre

instrumentele din orchestra de la templu, a c\rui culoare timbral\

era dulce, moale, delicat\, sensibil\ [i liric\. La I Cr. 25, 1-3 ni se

relateaz\ c\ Iedutun [i cei [ase fii ai s\i prooroceau cântând din

acest instrument31, iar David potolea agresivitatea duhului r\u ce-l

st\pânea pe regele Saul prin sunetele duioase ale acestui instru-

ment (I Sam. 16, 23). Kinnorul era, `n acela[i timp, un instrument

popular printre cele mai cunoscute [i mai impun\toare clase so-

ciale din Israel32. 

Mai departe, `n psalm apare completarea, `n traducerea

româneasc\, „[i `n sunet de psaltire”; `ns\ traducerea corect\,

redat\ [i de versiunea greac\ prin phone psalmou este „cu glas de

psalm”, adic\ `n sunetul altor instrumente cu coarde33. 

Din categoria instrumentelor de suflat, trâmbi]a sau trompeta

completeaz\ simfonia universal\, fiind folosit\ la bucuria general\

a ceremoniei solemne, sub cele dou\ forme ale sale: hatsotsera [i

[ofar (`n ebraic\). 

30 Josephus Flavius, Antichit\]i iudaice (8.94), apud Dic]ionar biblic…, p. 882. 
31 În versiunea româneasc\ a Bibliei, EIBMBOR, 1982, kinnor se traduce în

anumite cazuri – [i aici – prin chitar\, ar\tând c\ acest instrument era mai mic

decât harpa. 
32 The New International Dictionary of the Bible…, p. 680. 
33 Septuaginta…, 4/1, p. 248. Acestea ar putea fi nebelul (harpa), psalterionul [.a. 
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Instrumentul [ofar (`n gr. salpinx) era la origine un corn de

berbec (Ios. 6, 5) sau de ]ap s\lbatic; era lung, cu un cap\t `ntors

`n sus, [i constituia trompeta na]ional\ a israeli]ilor. Se folosea, mai

ales, ca semnal, atât pentru ceremoniile religioase, cât [i pentru cele

laice34. Chemarea poporului avea loc [i `n scopuri militare35: „Atunci

au trâmbi]at preo]ii din trâmbi]e. {i cum a auzit poporul glasul de

trâmbi]\, a strigat tot poporul `mpreun\ cu glas tare [i puternic [i

s-au pr\bu[it toate zidurile `mprejurul cet\]ii...” (Ios. 6, 20). La fel

procedeaz\ [i Ghedeon, când `i `nvinge pe madiani]i: „Apoi a

`mp\r]it pe cei trei sute de oameni `n trei cete [i le-a dat la to]i `n

mâini trâmbi]e [i oale goale [i `n oale f\clii...” (Jud. 7, 16-22). Dac\

`n aceste situa]ii Dumnezeu lucreaz\ `n chip minunat la salvarea [i

victoria poporului ales, `n vremurile cele mai de pe urm\, ~nsu[i

Dumnezeu va suna din trâmbi]\ sosirea lor (Zah. 9, 14-15). Trâm-

bi]a suna [i când Solomon a fost uns rege (I Rg. 1, 34, 39) sau când

regele Asa `ndemna mul]imea s\ se lege cu jur\mânt de Dumne-

zeu: „{i s-au legat ei cu jur\mânt c\tre Domnul cu glas tare [i cu

strig\te mari [i `n sunetul trâmbi]elor [i al buciumelor” (II Cr. 15, 14).

Hatsotsera se distingea de [ofar prin faptul c\ era f\cut din

argint, necesitând un procedeu mai complex de f\urire, prin lovirea

metalului36. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise s\-i fac\ dou\ trom-

pete de felul acesta, pentru a chema poporul la `nchinare [i pentru a

da semnalul plec\rii poporului din locul unde [i-au a[ezat tab\ra,

dup\ cum reiese din Num. 10, 1-10: „F\-]i dou\ trâmbi]e de argint;

din ciocan s\ le faci, ca s\ fie pentru chemarea ob[tii [i pentru ple-

carea taberei. De se va trâmbi]a din ele, se va aduna toat\ ob[tea

la u[a cortului adun\rii. De se va trâmbi]a numai din una, se vor

aduna la tine toate c\peteniile cele mai mari ale lui Israel (...). Din

trâmbi]e vor suna preo]ii, fiii lui Aaron: aceasta-i pentru voi lege ve[-

nic\ din neam `n neam”. ~n general, acesta a fost un instrument sacru,

nu de r\zboi. Din acest pasaj observ\m faptul c\ atât la trompete –

hatsotsera –, cât [i la [ofar cântau numai preo]ii, nu [i levi]ii, cei

care erau desemna]i ca muzicieni profesioni[ti la Templu. Pentru

34 The New International Dictionary of the Bible…, p. 681. 
35 Despre preg\tirea r\zboiului ca act de cult, a se vedea C\t\lin Vatamanu,

„R\zboiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în „Studii Teologice”, Bucu-

re[ti, EIBMBOR, seria a III-a, anul II (2006), nr. 3, p. 105.
36 Dic]ionar biblic…, p. 883.



84 Teologie [i Via]\

o ceremonie religioas\ erau necesare cel pu]in dou\ asemenea

trompete, num\rul maxim fiind 120: „{i când to]i levi]ii care erau

cânt\re]i, Asaf, Heman, Iedutun, fiii lor [i fra]ii lor, `mbr\ca]i `n

vizon, [i cu chimvale, cu chitare [i harfe, au stat `n partea de r\s\-

rit a jertfelnicului [i `mpreun\ cu ei au stat o sut\ dou\zeci de preo]i

care trâmbi]au din trâmbi]e… atunci templul Domnului s-a umplut

de norul slavei Lui” (II Cr. 5, 12-13). 

Din analiza etimologic\ a instrumentelor amintite `n Psalmul 97,

observ\m c\ David l-a compus, mai sigur, `ntr-un moment de cere-

monie religioas\, la care cu siguran]\ au participat [i preo]ii; iar

cel mai potrivit moment pentru aceasta credem c\ a fost cel al in-

stal\rii Chivotului Legii de regele David `n cortul din Ierusalim. 

Sfin]ii P\rin]i ofer\, de multe ori, explica]ii spirituale pentru utili-

zarea instrumentelor: „{i este cu putin]\ a vedea legea aceasta `m-

plinindu-se totdeauna `n biserici, pentru c\ `ntru duhovniceasc\

al\ut\ cânt\m dumnezeiasca laud\. ~nc\ [i din trupurile noastre fa-

cem al\ute cuvânt\toare: [i folosim din]ii `n loc de strune [i buzele

`n loc de aram\, iar limba, pornindu-se mai iute decât orice arcu[,

s\vâr[e[te glasul cel tocmit al m\surilor cântecului, iar pe limb\ o

porne[te mintea, f\când mutarea [i schimbarea acesteia ca un cân-

t\re] cu [tiin]\. Al\uta aceasta este mai pl\cut\ lui Dumnezeu decât

cea ne`nsufle]it\”37. 

• „S\ se zguduie marea [i plinirea ei, lumea [i cei ce locuiesc

`n ea; râurile vor bate din palme, deodat\, mun]ii se vor bucura

de fa]a Domnului, c\ vine, vine s\ judece p\mântul” (v. 9-10).

Percu]ia orchestral\ este asigurat\ de `ntreaga crea]ie a lui Dum-

nezeu, care este chemat\ s\ ia parte la bucuria poporului ales.

Aceast\ idee este ilustrat\ prin folosirea personific\rii: „râurile vor

bate din palme” [i „mun]ii se vor bucura”. Prin „plinirea” m\rii unii

comentatori au `n]eles „pe[tii m\rii, care umplu [i plinesc marea,

c\ [i ace[tia se zic c\ s-au cl\tinat de bucurie, dup\ personificare

adic\”38. „Râurile” [i „mun]ii” sunt simboluri ale oamenilor virtuo[i

ai lui Dumnezeu [i misionari, dup\ cum afirm\ Sfântul Chiril: „Are

obicei de Dumnezeu insuflata Scriptur\ ca prin izvoare [i râuri s\

37 Fericitul Teodorit, Episcopul Kirului, Tâlcuire a celor o sut\ cincizeci de psalmi

ai proorocului Împ\rat David, t\lm\cit\ din eline[te de c\tre Episcopul Iosif al

Arge[ului, Sfânta M\n\stire „Sfin]ii Arhangheli” – Petru Vod\, 2003, p. 357. 
38 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, op. cit., vol. II, p. 319.
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`nsemneze uneori pe sfin]ii prooroci, pe apostoli [i pe evanghe-

li[ti; `nc\ pe lâng\ ace[tia [i pe `ntâi-st\t\torii Bisericii, pe cei ce

solesc popoarelor dumnezeiescul cuvânt [i care sunt cunosc\tori

ai sfin]itelor dogme [i care au iscusin]a `nv\]\toreasc\...”. Atanasie

`n]elege prin „mun]i” puterile `ngere[ti, care iau parte la bucuria

general\ dup\ judecata universal\39.

• „Judeca-va lumea cu dreptate [i popoarele cu nep\rtinire” (v. 11).

Psalmistul atrage aten]ia `n finalul imnului s\u c\ numai la Dum-

nezeu putem g\si dreptatea absolut\. Din experien]a religios-moral\

a poporului ales s-a observat foarte clar c\, pentru a câ[tiga [i a

r\mâne `n comuniunea [i paza lui Dumnezeu, trebuie p\strat\ fide-

litatea fa]\ de El, precum [i starea de vie]uire virtuoas\. Când popo-

rul nu a r\spuns chem\rii divine, el nu a mai fost protejat de in-

vaziile popoarelor p\gâne [i de diferite cataclisme naturale; `ns\

`n momentele de poc\in]\ sincer\ [i de `mplinire a poruncilor lui

Dumnezeu, acesta a fost salvat `n chip miraculos din situa]ii foarte

dificile. A[adar, regele David aminte[te iudeilor c\ Dumnezeu este

milostiv fa]\ de ei, `ns\ dep\rtarea de El prin p\cate va atrage ne-

gre[it pedeapsa judec\]ii. Mesajul este adresat [i neamurilor p\gâne

care au hulit pe Dumnezeu, [i anume c\ nici ei nu vor sc\pa de

judecata Lui. 

Din perspectiv\ mesianic\, autorul anun]\ a doua venire a lui

Hristos, când va [edea pe scaunul Judec\]ii. Atunci drep]ii se vor

bucura `mpreun\ cu `ngerii [i vor cânta, dup\ cum se spune `n

Apoc. 14, 3, „o cântare nou\”, a celor care au biruit pentru totdeauna

p\catul. Teodoret spunea, comentând acest ultim verset: „Ar\tarea

cea dintâi a lui Hristos a avut mil\, iar cea de-a doua va avea drep-

tate, c\ to]i ne vom `nf\]i[a la divanul lui Hristos, ca fiecare s\ ia

plata pentru cele ce a lucrat cu trupul: ori bune, ori rele”40.

4. Cântarea psalmilor, mijloc de mântuire pentru cre[tini

Sfin]ii P\rin]i au eviden]iat cu mult\ convingere importan]a

covâr[itoare a cânt\rii psalmilor (mai `ntâi pentru evrei, iar acum

pentru cre[tini) `n favorizarea piet\]ii [i ambian]ei de rug\ciune.

39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 320.
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Prin cântarea lor, credincio[ii laud\ pe Dumnezeu, ~i implor\ aju-

torul `n momentele de cump\n\, `[i exprim\ recuno[tin]a pentru

interven]ia Sa salvatoare, `[i plâng propriile p\cate [i se `nt\resc `n

credin]a [i iubirea fa]\ de Tat\l ceresc. Cântarea psalmilor repre-

zint\, astfel, un veritabil mijloc de dobândire a mântuirii.

Tâlcuind o parte din psalmi, Sfântul Vasile cel Mare ilustreaz\

`ntr-un cuvânt introductiv caracterul lor educativ: „Duhul Cel Sfânt

a v\zut c\ neamul omenesc este greu de `ndrumat spre virtute [i

c\ noi, din pricina `nclin\rii spre pl\cere, neglij\m cu totul vie]uirea

cea dreapt\. De aceea, ce face? A unit dogmele cu pl\cerea cânta-

tului, ca, odat\ cu dulcea]a melodiei, s\ primim pe nesim]ite [i

folosul cuvintelor de `nv\]\tur\; face la fel ca doctorii cei `n]elep]i;

ace[tia adeseori ung de jur `mprejur cu miere paharul `n care dau bol-

navilor f\r\ poft\ de mâncare doctorii mai amare. Pentru aceasta,

dar, ni s-au alc\tuit aceste melodii armonioase ale psalmilor, pentru

ca celor care sunt copii cu vârsta sau celor care sunt cu totul tineri cu

purtarea s\ li se par\ c\ ei cânt\, dar de fapt `[i instruiesc sufletul. C\

n-a plecat de la biseric\ cineva din cei mul]i [i trândavi p\strând

cu u[urin]\ `n minte vreo porunc\ apostolic\ sau profetic\; dar cu-

vintele psalmilor le cânt\ [i acas\, [i le fredoneaz\ [i `n pia]\”41.

Prin cântarea psalmilor se pot `nv\]a toate cele necesare pentru

sporirea vie]ii duhovnice[ti: „~nv\]\tura dat\ cu sila de obicei nu

r\mâne; dar `nv\]\tura cu pl\cere [i cu bucurie se fixeaz\ mai

trainic `n sufletele noastre. Ce nu po]i `nv\]a din psalmi? Nu, oare,

m\re]ia b\rb\]iei? Nu, oare, exactitatea drept\]ii? Nu, oare, sfin]e-

nia castit\]ii? Nu, oare, des\vâr[irea `n]elepciunii? Nu, oare, chipul

poc\in]ei? Nu, oare, m\sura r\bd\rii? Nu, oare, tot ce ai putea spune

despre faptele cele bune? ~n psalmi este cu putin]\ s\ g\se[ti `nv\-

]\tura des\vâr[it\ despre Dumnezeu, prevestirea despre venirea

`n trup a lui Hristos, amenin]area cu judecata, n\dejdea `nvierii, frica

de pedeaps\, f\g\duin]ele slavei, descoperirile tainelor...”42.

O imagine memorabil\ [i foarte sugestiv\ despre efectele purifi-

catoare ale psalmilor cânta]i o prezint\ acela[i mare orator: „Toat\

Scriptura este insuflat\ de Dumnezeu [i folositoare. De aceea a

41 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovniceasc\ la Psalmi, traducere [i note

de Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, pp. 7-8.
42 Ibidem, p. 8.
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fost scris\ de Duhul pentru to]i oamenii, ca fiecare s\ lu\m din ea,

ca dintr-un spital ob[tesc al sufletelor, t\m\duirea pentru propria

noastr\ boal\ (...). Cartea Psalmilor este o vistierie ob[teasc\ de

`nv\]\turi bune, dând fiec\ruia, dup\ sârguin]a lui, ce i se potrive[te.

T\m\duie[te r\nile vechi ale sufletelor [i aduce grabnic\ `ns\n\to-

[ire celui de curând r\nit; `ngrije[te pe cel bolnav [i p\streaz\ s\-

n\tos pe cel care nu-i atins de boal\; `ntr-un cuvânt, `ndep\rteaz\,

pe cât e cu putin]\, patimile care se `ncuibaser\ `n felurite chipuri `n

via]a oamenilor; [i face aceasta cu seduc]ie m\surat\ [i cu dulcea]\,

s\dind `n suflet gând plin de `n]elepciune”43. Cântarea psalmului este

util\ credinciosului de orice vârst\ sau categorie social\, favorizând

biruin]a asupra patimilor [i asupra celui r\u: „Psalmul pune pe fug\

pe demoni [i aduce pe `ngeri `ntr-ajutor; este arm\ pentru frica de

noapte; odihn\ pentru ostenelile zilei; este `nt\rirea pruncilor, po-

doab\ celor `n floarea vârstei, mângâiere b\trânilor, g\teal\ foarte

potrivit\ femeilor...”44.

Bucuria mântuirii este exprimat\ apoteotic prin cântarea psal-

milor, care devin o oaz\ de vindecare de toate nepl\cerile lume[ti.

„Psaltirea este o ob[teasc\ vindecare care cuprinde doctoria fiec\rei

patimi, dup\ marele Vasile. Nu este la oameni nici fapt\, nici cuvânt,

nici patim\, nici cugetare, c\reia s\ nu-i poat\ afla omul leacul `n

cartea aceasta, fiindc\ aceasta este o adunare plin\ de tot felul de

petrecere [i de privire (duhovniceasc\) cu mintea, este o vistierie

ob[teasc\ de `nv\]\turi, care fiec\ruia `i d\ruie[te ceea ce `i tre-

buie (...). {i toate acestea le lucreaz\ cu oarecare dulce mângâiere

[i cu o `ntreag\ `n]eleapt\ [i cinstit\ `ndulcire, adic\ cu dulcea]a gla-

sului, c\ `mpreun\ cu ascultarea cea domoal\ [i veselitoare (care

se pricinuie[te prin dulcea]\ [i prin cântare), nesim]it primim folo-

sul cel din cuvinte, dup\ pilda `n]elep]ilor doctori, care, când voiesc

s\ adape pe vreun bolnav cu vreo b\utur\ amar\ [i iute, ung mar-

ginea paharului cu miere... Deci psalmul este cuvânt c\tre Dum-

nezeu, venire a `ngerilor, izgonire a demonilor; psalmul este a[ezare

lin\ a sufletelor, odihn\ a ostenelilor celor de zi, dep\rtare a fricilor

nop]ii; psalmul este `nt\rire a `ncep\torilor, cre[tere a celor ce sporesc

[i `mputernicire a celor deplini; psalmul este arm\ nebiruit\, odor

43 Ibidem, p. 7.
44 Ibidem, p. 8.
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nejefuit (...) fiec\rei vârste, [i st\ri, [i voin]e, [i ob[te[te, [i `n parte

[i totdeauna”45. 

5. Concluzii

Psalmul 97 este un imn cântat, `nchinat lui Dumnezeu, `n care

Acesta este l\udat, `n semn de recuno[tin]\ pentru interven]iile Sale

minunate `n favoarea poporului evreu, care se bucura `n vremea lui

David de o stabilitate politic\ [i religioas\. Se pare c\ `ndemnul la

bucuria general\ exprimat\ prin cânt\ri diverse a fost prilejuit\ de

momentul sacru al aducerii chivotului Legii `n cortul special con-

struit de David `n Ierusalim.

Prin cântarea Psalmului 97 se exprim\ bucuria mântuirii, pentru

evrei, a izb\virii de invaziile popoarelor p\gâne, pentru cre[tini (`n

sens mesianic) a mântuirii adus\ de Hristos, prin jertfa [i ~nvierea

Sa din mor]i. Pentru aceste binefaceri, regele David `ndeamn\, `n

Psalmul 97, ca Dumnezeu s\ fie l\udat prin „cântarea cea nou\”,

interpretat\ de Sfin]ii P\rin]i ca reprezentând cânt\rile cre[tinilor din

Legea cea Nou\.

Bucuria mântuirii cap\t\, `n psalmul de fa]\, o dimensiune uni-

versal\, fiind manifestat\ prin toate mijloacele muzicale de care dispu-

neau atunci: vocile omene[ti (sugerate prin `ndemnul „striga]i Dom-

nului, cânta]i!”) instrumentele muzicale cu coarde (lira – kinnor, harpa),

cele de suflat (trâmbi]a din corn de berbec – [ofar, trompeta din

argint – hatsotsera) [i de percu]ie (sugerate prin personific\rile

„râurile vor bate din palme”, „s\ se zguduie marea”), la care rezo-

neaz\ `ntreaga crea]ie a lui Dumnezeu: marea, râurile, mun]ii. 

Sfin]ii P\rin]i v\d `n armonia instrumentelor muzicale amintite aici

un simbol al armoniei care trebuie s\ persiste `ntre trup [i suflet,

`ntre facult\]ile suflete[ti, `ntre fiecare om [i aproapele s\u, `ntre om

[i `ntregul univers, `ntre om [i Dumnezeu [i ne trimit cu gândul la

armonia deplin\ care se va instaura dup\ judecata universal\, când

va fi „cer nou” [i „p\mânt nou”, iar drep]ii vor tr\i `n comuniune

cu Dumnezeu.

45 Cuviosul Eftimie Zigabenul [i Sfântul Nicodim Aghioritul, Psaltirea în tâl-

cuirile Sfin]ilor P\rin]i, vol. I, catismele I-IX, transliterare, diortosire, revizuire dup\

edi]ia greceasc\ [i note de {tefan Voronca, Editura Egumeni]a, Gala]i, 2007, pp. 29-30. 
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Psalmul 97 ofer\ modelul autentic [i mântuitor de manifestare

a bucuriei cre[tinului, dup\ cum aprecia Sfântul Ioan Gur\ de Aur:

„{i cum trebuie a ne bucura? ~n\l]ând imnuri, f\când rug\ciuni, iar `n

locul cântecelor acelora demonice, cântând psalmi [i cânt\ri du-

hovnice[ti. Atunci [i Hristos va fi de fa]\”46.

Cântarea psalmului devine un resort duhovnicesc, un mijloc prin

care fiecare credincios `[i g\se[te leacul propriei vindec\ri, ra]iu-

nea existen]ei [i bucuria de a tr\i `n comuniune cu Dumnezeu [i

semenii, adic\ bucuria mântuirii.

 

46 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., p. 454. 


