In memoriam

„Scumpã este înaintea Domnului moartea
celor iubiþi de El.”
( Psalmul 116.15)
Nicolae Moldoveanu
1922 – 2007

Î

n ziua de 12 iulie 2007,
cel mai prodigios compozitor creºtin român,
Nicolae Moldoveanu, a plecat
acasã la Domnul, sau, dupã cum
spunea un frate, „s-a dus sã cânte
cu îngerii”.
Nicolae Moldoveanu s-a nãscut la 3 februarie 1922, fiind primul nãscut dintre cei 15 copii ai
mamei sale Ruxandra, care din fragedã pruncie i-a dat lui Niculiþã
sau Culai – cum îl dezmierdau cei
din familie – o educaþie bogatã
bazat pe credinþa în Dumnezeu.
Astfel, la vârsta de 16 ani a înþeles chemarea cereascã, începând
munca pe ogorul lui Dumnezeu,
adunând cântãri creºtine pe care
le punea pe note, ºtiind sã cânte
la cel puþin 4 instrumente: trompetã, pian (orgã), acordeon ºi
þambal.
Întreaga sa viaþã a consacrat-o
studiului Bibliei, alcãtuirii de meditaþii ºi, mai ales, muzicii, compunând cântãri (360) chiar ºi în
temniþã (1959-1964), pe care, cu
ajutorul lui Dumnezeu, le-a putut
memora (cu excepþia uneia!).
Când profesoara Doina
Cãtanã de la Timiºoara a inaugurat seria de Biografii Creºtine
cu viaþa ºi opera lui Nicolae Moldoveanu (foto), compozitorul a
declarat pentru introducerea cãrþii: „Cântarea face parte din
viaþa creºtinã ca ºi rugãciunea,
ca ºi dragostea, ca ºi cercetarea
Scripturilor. Chiar fãrã cuvinte,
muzica este un limbaj care se
adreseazã omului ºi îl face sã se
miºte spre Dumnezeu sau spre
pornirile lui pãcãtoase”.
În bisericile penticostale, ca
de altfel, ºi în cele baptiste, creº12

Cuvântul Adevãrului

tine dupã Evanghelie ºi
în special la Oastea
Domnului – în þarã ca
ºi în Diaspora – se cântã multe din cântãrile
lui Niculiþã Moldoveanu, zeci dintre ele fiind
incluse în toate cãrþile
de cântãri ale evanghelicilor de pretutindeni.
Opera sa principalã
rãmâne pentru posteritate tipãritã în Cântãrile Harului, cuprinsã
în 17 volume.
Imnuri precum: „Iartã-mã!”,
„Tãria mea!”, „Þie-Þi cânt”,
„Isuse, dintre toþi, Te-aleg mereu”
sau „Nu te teme” sunt numai
câteva din cele mai cunoscute
cântãri ale lui Niculiþã, cântate în
biserici, ca ºi la posturile de radio Vocea Evangheliei sau Micul
Samaritean sau în completare la
programele de predici de la posturile naþionale de televiziune,
internet etc.
Deºi plecat acasã la Domnul,
Nicolae Moldoveanu rãmâne totuºi printre noi prin cele peste
7000 de cântãri ale sale, dar ºi prin
celelalte cãrþi la îndemâna slujitorilor: „Cercetaþi Scripturile”
(Schiþe de predici), „Comori
dezgropate” (6500 de cugetãri
culese de la vechii scriitori creºtini), „Cãutaþi în Biblie” (2150

de întrebãri din Biblie), „Perle
duhovniceºti” ºi „Raze de har”
(culegere de cugetãri) precum ºi
numeroase volume de meditaþii
din aproape toate cãrþile Bibliei,
din care, nu de puþine ori am extras fragmente care au fost
publicate în revista „Cuvântul
Adevãrului”.
Serviciul de înmormântare a
avut loc în ziua de 14 iulie, fiind
condus de Beniamin Poplãceanu,
pastorul bisericii baptiste Betania
din Sibiu, în prezenþa a circa 2000
de credincioºi din toate cultele
neoprotestante ºi nu numai.
Transmitem pe aceastã cale
condoleanþe familiei îndurerate,
fraþilor ºi prietenilor care l-au iubit
ºi apreciat, mulþumind în acelaºi
timp Domnului cã i-a fãcut parte
sã depãºeascã vârsta „celor tari”
(Psalmul 90.10).
C.V.R.

„...cei neprihãniþi
vor fi rãsplãtiþi cu
fericire.”
Proverbe 13.21

