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Centenar Nicolae Moldoveanu
(3 februarie 1922 - 3 februarie 2022)

O

comemorare nu este doar o
zi de aducere aminte, ci un
drum deschis spre o cunoaștere completă. Necunoașterea creează
breșe unei realități care s-a desfășurat
în curgerea timpului, breșe care vor crea
dificultăți de percepție a parcurgerii evenimentelor. Este foarte important să cunoaștem marile valori pe care Domnul
le-a așezat printre noi, slujind creșterii
noastre spirituale.
Centenarul Nicolae Moldoveanu marchează, nu atât comemorarea sa, cât, mai
ales, cunoașterea lucrării sale, „spre slava
Domnului”. Nu facem steag din numele
unui om de pe pământ, ci relevăm forța
exprimării lui Dumnezeu prin activitatea pământească a unui om care I s-a
dăruit lui Hristos. Creația muzicală și
literară a lui Nicolae Moldoveanu s-a născut cu efort consistent și a devenit un
reper pentru generațiile ce urmează, ca
o ștafetă dată din mână în mână.

Nicolae Moldoveanu s-a născut la
data de 3 februarie 1922, încheindu-și
alergarea vieții pământești în 12 iulie
2007. Viața lui Nicolae Moldoveanu a
fost un model de credincioșie și slujire
a lui Dumnezeu, îmbinând multiple aspecte ale personalităţii sale: un bun creştin, un om al suferinţei pentru Hristos,
compozitor, poet, scriitor.
Compozitorul Nicolae Moldoveanu
a făcut să apară 22 volume cu cântări care
însumează un număr de cel puțin opt
mii de compoziții, majoritatea pe versurile proprii, iar unele pe versurile altor
poeți ca Traian Dorz, Costache Ioanid,
Ioan Marini, Ion Tudusciuc, Mily King,
Ioan Nicola și alții.
Interpretarea lor de către cel care le-a
compus și le-a răspândit prin înregistrări, a adus nu numai un stil muzical
propriu, ci și un stil interpretativ unic,
stilul Nicolae Moldoveanu.
Creația literară ne dezvăluie un poet
profund și rafinat, care are
tipărite 9 volume, cu 4199
de poezii, (multe dintre ele
devenind cântări) și un prozator cu o cultură vastă. A
scris peste 50 de volume de
proză cu meditații, cugetări,
scrieri istorice.
Nu se putea să nu fii impresionat de felul de viață pe
care o ducea acest om, despre conținutul vorbirii sale,
care se centra pe Hristos, în
orice împrejurare și care făcea ce știa el mai bine, adică
să cânte „spre slava Domnului”. Dar Nicolae Moldoveanu nu cânta oricum. El
nu era vizitat de vreo muză,
care avea „să-i gâdile urechile într-un mod plăcut”.
Pentru orice cântare nou născută avea mai înainte un timp
de părtășie cu Domnul și apoi
un timp de studiu biblic.
Dacă pentru domeniul
muzicii a avut parte de pregătirea de specialitate din
cadrul unităților militare în
care a fost întâi elev și apoi

încadrat corespunzător acestei pregătiri,
pentru pregătirea spirituală a acordat un
timp îndelungat, ordonat și minuțios,
fapt care putea decurge din chiar pregătirea militară. A cules mii de cugetări ale
unor teologi, scriitori, filozofi, fără să demonstreze vreun interes pentru dobândirea vreunui titlu onorific, de doctor în
materie, toate din cărțile din uriașa bibliotecă personală, studiate cu creionul în
mână și cu fișe de lectură, ca apoi să le
ordoneze tematic și, într-un târziu, să
le și publice. Astfel, fratele Niculiță a câștigat o imensă cultură, dar a vrut să ofere
și generației sale aceste cuceriri culturale, orientând spre Dumnezeu. Prin ele,
își confirma propriile căutări, arătând
că și alții au avut același întrebări
existențiale și au găsit aceleași
răspunsuri, prin credința în Hristos.
Toți cei ce l-au cunoscut au fost marcați de profunzimea expresiei spirituale,
lăsând loc modestiei extreme și unei
totale lepădări de sine. Cu toate acestea,
erai copleșit de complexitatea personalității sale, un compozitor ale cărui imnuri
au străbătut nu numai aria geografică
națională, ci și meridianele globului.
Nicolae Moldoveanu nu a ostenit să
precizeze la fiecare întâlnire: „spre slava
Domnului cântăm cântarea.” Și, parcă
în această notă aș putea încadra mai
degrabă, creația lui muzicală, alături de
cea a unui titan al muzicii baroce, care
era la fel de modest și practica aceeași
lepădare de sine, semnându-și lucrările
muzicale doar cu inițialele SDG (Soli Deo
Gloria - Toată slava doar lui Dumnezeu).
Dacă Johann Sebastian Bach își încheia lucrările cu inițialele SDG, Nicolae
Moldoveanu își începea fiecare cântare
cu sintagma devenită notorie: „Spre slava
Domnului, cântăm cântarea…”
În acest mod, Nicolae Moldoveanu
a devenit un Bach al muzicii creștine
românești, slujind doar De dragul lui
Isus, așa cum este intitulat primul său
volum de versuri. Cântările de laudă ale
lui Nicolae Moldoveanu înalță jertfa mântuitoare a lui Hristos, aducându-I slavă
prin tot demersul său componistic:

Câteva din criteriile care
stau la baza dezbinării în
vreme de pandemie
a. Participarea sau absența la actul
Cinei Domnului (forma mai importantă
decât esența și obiectul mai important
decât conținutul). Expresiile „Domnul
Isus a luat un pahar” și „paharul binecuvântat” au condus la unele interpretări
mai mult spre forma obiectului, decât
spre conținutul din acel vas, motiv foarte
serios de tensiuni și chiar scindări în
interiorul Bisericii Domnului.
Astfel că dezbinarea vine din condamnarea fără rezerve a celor care, datorită
conștiinței și înțelegerii lor, nu se pot
împărtăși decât cu un pahar și, în egală
măsură, din aplicarea unui tratament
similar celor care acceptă pahare individuale.
b. Încercarea respectării restricțiilor sanitare, benefice, de altfel, atât protejării sănătății individului, cât și a întregului grup (purtarea măștilor, dezinfectarea mâinilor și a obiectelor, distanțarea
fizică) considerate de unii ca o supunere
necondiționată în fața instanțelor omenești și ca o gravă încălcare a Cuvântului
lui Dumnezeu datorită unor astfel de atitudini de supunere și respectare.
c. Ignorarea cu vehemență a libertății de conștiință din partea unora cu privire
la acceptarea sau respingerea imunizării
prin intermediul tratamentelor puse la dispoziție, în speță a vaccinului. Stigmatizarea
celor care, cu un cuget liber, au acceptat
această formă de imunizare și etichetarea
lor ca fiind „vânduți celui rău” și, în egală
măsură, acuzarea celor care, datorită lipsei de libertate de conștiință sau a unor
rețineri justificate (medicale sau poate convingeri personale), nu au acceptat respectiva metodă de imunizare ca fiind reduși,
inculți, răzvrătiți sau chiar rău intenționați
în ceea ce privește campania de stopare a
răspândirii virusului și implicit a pandemiei;
d. Acceptarea și, respectiv, respingerea mesajelor profetice sau descoperirii
divine transmise frecvent prin mijloacele
de comunicare, în unele situații chiar
renunțându-se la norma de bază a călăuzirii, și anume Cuvântul lui Dumnezeu;
e. Selectarea și aprecierea sau, după
caz, deprecierea vestitorilor Cuvântului
lui Dumnezeu în raport cu ceea ce credem sau practicăm, promovarea fără
rezerve a celor care ne susțin, prin mesa-

jele lor, punctele personale de vedere și,
de asemenea, caterisirea și contestarea
sau chiar judecarea până la condamnare a
celor care „îndrăznesc” să exprime poziții
sau percepții diferite de ale noastre.

Motivații care ar trebui
să determine
consolidarea unității
a. Existența unor amenințări din
afara bisericii. Ucenicii au primit restricții care erau împotriva convingerilor
lor, și anume, să nu mai propovăduiască
oamenilor despre Numele Domnului Isus
(Fapte 4:17, 21). Deși cei care au fost amenințati erau doar Petru și Ioan, liderii spirituali ai Bisericii, totuși, când ei s-au
întors în biserică și au relatat experiența
avută în fața autorităților, întreaga frățietate a simțit suflul acelor amenințări,
asumându-și situația dificilă și s-au așezat cu toții ca un singur om în rugăciune,
cerându-I Domnului să se uite la amenințările primite din partea autorităților și
să dea puterea robilor Lui să vestească
Cuvântul cu toată îndrăzneala (Fapte
4:24-30). Apartenența la o comunitate
presupune, nu doar o responsabilitate
individuală, ci și una comună. Când reprezentanții primei comunități creștine
au fost amenințați, întreaga comunitate
a resimțit amenințarea și lucrul acesta a
constituit un puternic motiv de unitate
în rugăciune și apropiere de Domnul.
Sunt create premise ca această istorie
să se repete, când unii reprezentanți ai
bisericilor să fie „trași la răspundere”.
Ne întrebăm, câți se vor uni să defăimeze
scriind pe rețelele de socializare, câți vor
fi cei care vor găsi la rândul lor motive de
acuzare și câți vor fi cei care în modul
cel mai sincer, determinați de spiritul
creștin autentic se vor uni la post și rugăciune pentru ei, înțelegând în mod real
că amenințările împotriva liderilor sunt
de fapt amenințări împotriva comunității.
b. Conturarea îngrădirii unor drepturi fundamentale prin impunerea unor
norme seculare care contravin principiilor sfinte și convingerilor spirituale.
Bătălia continuă pe care Biserica lui
Hristos trebuie să o ducă în lumea
aceasta nu este împotriva semenilor,
nici a sistemelor politice sau sociale, ci
împotriva duhurilor străine, împotriva
cohortelor diabolice care, la rândul lor,
atacă Biserica pe diferite planuri, așa
cum scria Apostolul Pavel ,,căci noi nu

avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.”
(Efes. 6:12). Nu este și nu a fost niciodată
chemarea Bisericii să se implice în lupte
care nu-i aparțin (tensiuni create de campanii electorale pe plan politic sau mișcări
sociale generate de nemulțumiri), ci menirea Bisericii a fost și rămâne să fie concentrată într-o bătălie spirituală, apărând
valorile și principiile sfintelor Scripturi.
c. Diminuarea calității spirituale
din cadrul Bisericii, evidențiată în mod
special prin:
slăbirea tot mai evidentă a relațiilor
dintre membrii comunității („dragostea
celor mai mulți se va răci”);
promovarea tot mai scăzută a adevăratelor valori spirituale și acceptarea
în interiorul Bisericii a multor practici
seculare venite de afară;
renunțarea la rugăciune, la stăruința și Botezul cu Duhul Sfânt, acestea
fiind înlocuite cu artificii și metode
omenești;
Nefrecventarea slujbelor religioase
din cadrul Bisericii;
Lipsa de respect față de oamenii
așezați de Dumnezeu în fruntea turmei,
invocându-se slăbiciuni, eșecuri și minusuri din viața acestora.
d. Înțelegerea tot mai profundă a
adevărului de necontestat că „mirele
Isus este gata să vină să-și ia Biserica”.
Desigur, momentul revenirii Domnului
Isus pe nori de slavă este tot mai speculat, vehiculat și interpretat de cele mai
multe ori prin afirmații forțate și, uneori,
duse în zone de extremă, deși Domnul
Isus a spus o foarte clar: „despre ziua
aceea și despre ceasul acela, nu știe
nimeni: nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:36).
Cu toate acestea, ne-a fost îngăduit să
cunoaștem anumite repere destul de
clare care prevestesc această glorioasă
întâlnire. Semnele exterioare derulate
în lumea întreagă, dar și cele din interiorul Bisericii vorbesc foarte deslușit despre vremea pe care o trăim și faptul că
timpul este aproape. Aceasta ar trebui să
fie cel mai solid motiv pentru susținerea,
promovarea și realizarea autentică a
unității între noi.
Așadar, dragii mei, în urma celor
prezentate vă chem în modul cel mai
(continuare în pag. 6)
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Criza pandemică: prilej de unitate sau de
dezbinare?

F

Pastor dr. Vasile Bojor
Președintele Comunității
Regionale Penticostale Cluj

„Mă rog ca toți să fie
una, cum Tu, Tată,
ești în Mine, și Eu în
Tine; ca și ei să fie
una în Noi, pentru
ca lumea să creadă
că Tu M-ai trimis.”
(Ioan 17.21)

iecare dintre noi știe că unitatea este
un atribut și, în același timp, un principiu sfânt al lui Dumnezeu, pe când
dezbinarea, scindările și neînțelegerile sunt
atribute ale celui rău. Domnul Isus, în activitatea
Sa mesianică, a propovăduit și a promovat spiritul unității în nenumărate rânduri, culminând
cu celebra rugăciune din Ioan 17, unde L-a implorat pe Tatăl să-i ajute pe ucenici să „fie una”,
așa după cum și Sfânta Treime e într-o unitate
perfectă. În acest context, al unității, scria și
apostolul Pavel celor din Corint în splendida
metaforă a Bisericii ca Trup al lui Hristos (în
capitolul 12), concluzionând că Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât „să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească
deopotrivă unele de altele” (1 Cor. 12:25) și
„Voi sunteți trupul lui Hristos și, fiecare în
parte, mădularele Lui” (1 Cor. 12:27).
La polul opus al acestei mari realizări spirituale numită ,,unitatea sfântă”, Domnul Isus
identifică sursa neînțelegerilor, a dezbinărilor
și a marilor scindări ca fiind diavolul, care este
asemenea unui hoț care „nu vine decât să fure,
să înjunghie și să prăpădească” (Ioan 10:10).
De la declanșarea pandemiei globale de
Covid și până în prezent, toți am trăit zile inimaginabile, zile care au îngrozit și tulburat
întreaga lume. De la zonele cele mai moderne
ale statelor super-dezvoltate până la cele mai
îndepărtate colțuri ale lumii, triburi, zone izolate și sub-dezvoltate, cu toții am simțit această
puterniă zdruncinare medicală, economică,
socială și evident politico-financiară, care șia pus o amprentă de nesiguranță, neliniște,
incertitudine și tulburare atât în mintea și în
inima celor vulnerabili, singuratici și neajutorați,
cât și în viața celor mai puternici și stabili (din
perspectiva evaluării omenești). Prin intermediul acestui fenomen global, Dumnezeu ne-a
mai vorbit încă o dată cât de vulnerabili și de
expuși suntem, cât de slabi și neputincioși, acest
sentiment groaznic al fricii cuprinzându-i,
uneori, chiar și cei mai puternici și stabili
dintre noi.
Primele semnale care s-au dat la începutul
perioadei de pandemie cu privire la reducerea
numărului de participanți la slujbele religioase
din cadrul bisericilor noastre, au fost tratate cu
indiferență și reală ignoranță de mulți dintre
noi. Apoi, posibilitatea de a participa un număr

foarte restrâns la slujbele din sanctuarul bisericii (maxim 8 persoane) pe durata a câtorva
luni, cât și imposibilitatea de a celebra Cina
Domnului au fost aspecte care, pe mulți dintre
noi, ne-au determinat să reflectăm profund
la relația noastră personală cu Dumnezeu, la
sfințirea autentică și la sfânta pocăință.
Pentru alții, aceste aspecte s-au constituit
ca prilejuri de exprimare a nenumăratelor nemulțumiri, a acuzațiilor grave la adresa celor
din conducerea bisericii, printre aceștia regăsindu-se, preponderent, cei ce în vremuri bune
nu prea erau interesați de participarea la slujbele săptămânale ale bisericii, nici să participe
constant la actul sfânt al Cinei Domnului. S-au
întâlnit, sporadic, chiar unii „revoluționari” și
răzvrătiți împotriva tuturor măsurilor restrictive, însă, din nefericire, o parte dintre ei au
fost infectați cu virusul COVID-19 și au fost
strămutați la cele veșnice. Revenirea în spațiile
deschise aparținând clădirilor cultice (curți,
terenuri și alte spații asemănătoare) și, mai
târziu, în interiorul clădirilor pentru desfășurarea slujbelor divine, cu respectarea normelor
sanitare de protecție s-a constituit ca o mare
binecuvântare și o biruință dată de Dumnezeu
copiilor Săi. Cunoscând amănunțit sau parțial
cele de mai sus, cred din toată inima că este
momentul potrivit să ne aplecam împreună
și să găsim cele mai pertinente răspunsuri la
întrebarea: „Criza pandemica: prilej de unitate
sau de dezbinare pentru Biserica lui Hristos?”
Potrivit relatărilor istorice și biblice, majoritatea scindărilor au fost precedate de anumite
crize. În ceea ce urmează voi trece în revista
câteva crize care au generat disensiuni și scindări relevante:
Exod 14: criza pierderii perspectivei
sau a direcției;
Exod 17: criza resurselor vitale (criza
apei);
Exod 32: criza înlocuirii, criza lipsei
revelațiilor sfinte, criza confuziei spirituale;
Numeri 11: criza nemulțumirilor și a
poftelor;
Numeri 12: criza competiției;
Numeri 14: criza neîncrederii în promisiunile lui Dumnezeua (criza îndoielilor);
Numeri 16: criza răzvrătirilor și a ignoranței (criza lipsei de respect față de autoritatea divină).

Cânta-voi Domnului mărire*, cânta-voi Lui, cânta-voi Lui
Pentru deplina mântuire, cânta-voi Lui, cânta-voi Lui
A mea cântare în sărbătoare,
O voi 'nălța mereu spre slava Domnului,
Cânta-voi Numele Său mare, cânta-voi Lui, cânta-voi Lui!
(* Nicolae Moldoveanu, Cânta-voi Domnului, Cântările Harului,
vol.4, nr. 11, Editura Cântările Harului, Deva, 2002)

Fie că îl considerăm un David al spiritualității românești, fie un Bach al muzicii creștine românești, este
evident că atunci când vorbim despre Nicolae Moldoveanu,
vorbim despre cântare românească cu tema – Isus Hristos!

Nicolae Moldoveanu își face din muzică aripi de har, care
să poarte solia Evangheliei Domnului Isus, cântând tăria credinței, puterile harului sau slava lui Dumnezeu.
Orice creștin contemporan recunoaște astăzi, că „întreaga
sa operă a intrat de mult în patrimoniul spiritual al tuturor
credincioșilor vii și duhovnicești, care vorbesc graiul dulce
românesc” (Cântările Harului, Editura Stephanus Druck,
Germany, 1990, Cuvânt înainte, Mia Iovin).
Profesor SPERANȚA DOINA CĂTANĂ

Dor de Nicolae Moldoveanu
(La centenarul nașterii)

Cânta privighetoarea pe Siret
În sălciile verzi și trestii frânte,
Și parcă lunca murmura încet
Când începea Culai și el să cânte.
Acest copil cu chipul luminos
A îndrăgit încă de mic cântarea,
Dar pentru că-L iubea mult pe Hristos,
În cânt și-a pus si crezul și-nchinarea.
A dus în viață cântecul cu el
La cei spre care revărsa iubire,
Și lângă note-a pus în cânt și zel,
Știind că munca lui este zidire.
Dar a văzut, slujind neîncetat,
Că nu-i ușoară calea pocăinței,
Căci zbirii răi, cu chip întunecat,
I-au dat un... „Sfânt cuptor al suferinței”.
Cinci ani de închisoare, ani de chin,
Departe de cei dragi și de-nchinare,
Dar, întărit de Cer sub... „Cer senin”,
El a cântat și-a scris și-n închisoare.
Mii de cântări vibrează și acum
În inimi care pentru Domnul cântă,
Căci Niculiță ne-a lăsat un drum
Și prin cântare o lumină sfântă.
Prin tot ce-a scris el e prezență vie
Și ce-a cântat e Cerului prinos,
Căci viața lui a fost o simfonie
Și a fost dirijată de Christos!
SIMION FELIX MARȚIAN
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