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Prezente contemporane în imnologia neoprotestantã
Prof. drd. Speranta-Doina Cãtanã
Colegiul de Muzica"Ion Vidu,, - Timisoara
Lãudati pe Domnul cu arfa, lãudati-L cu alãuta cu zece coarde.
Cântati-I o cântare nouã! Faceti sã rãsune coardele si glasurile voastre! Ps.33:2,3.

Ca sã putem întelege sensul imnologiei în cultura neoprotestantã contemporanã trebuie
mai întâi, sã precizãm câteva concepte biblice care constituie fundamentul folosirii muzicii
în bisericile neoprotestante. De asemenea este bine de precizat cã toate bisericile
crestine, indiferent de deosebirile care le separã doctrinar, folosesc muzica din aceeasi
convingere pe care o sintetizeazã Johann Sebastian Bach în urmãtoarea frazã: „Scopul
si motivul final al muzicii ar trebui sã fie nimic altceva decât gloria lui
Dumnezeu si înviorarea spiritului”.
Concepte biblice – criterii de folosire a muzicii în biserici.
1.Muzica este pretutindeni în univers ca sã-L laude pe Dumnezeu: Iov 38:7”stelele
diminetii izbucneau în cântãri de bucurie si toti fiii lui Dumnezeu scoteau strigãte de
veselie”; „Pãsunile se acopãr de oi si vãile se îmbracã cu grâu: toate strigã de bucurie si
cântã” Ps.65:13.
2.Muzica este darul lui Dumnezeu pentru noi:
- Dumnezeu a creat vocea omului, ca pe cel mai complex dintre instrumente.
- Dumnezeu a dat omului abilitatea de a inventa instrumente muzicale
- Dumnezeu a creat materialele din care se fac instrumentele muzicale
- Dumnezeu a stabilit principiile care guverneazã muzica
- Dumnezeu a creat omul cu sensibilitate la compozitie si auditie muzicalã
3. Muzica a apãrut devreme în istoria omului si a fost o parte importantã a oricãrei culturi
din toate timpurile.
4. Muzicienii si profesorii de muzicã au avut o lungã istorie în slujirea lui Dumnezeu.
5. Principala functie biblicã a muzicii este slãvirea si închinarea înaintea lui Dumnezeu – o
functie pe verticalã.
6. Muzica este un mijloc de comunicare între oameni- o functie pe orizontalã.
7. Muzica este o metodã de educatie. Deut.31:19
8. Atât muzica vocalã cât si cea instrumentalã pot fi folosite în închinarea înaintea
Domnului.
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9. Credintele, atitudinile si scopurile oamenilor sunt reflectate în muzica pe care o
compun sau pe care o ascultã.
10. Lui Dumnezeu îi place desãvârsirea în interpretarea muzicii care se face spre gloria
Lui.
11. O reîntoarcere a inimii cãtre Dumnezeu este însotitã adesea de o renastere în
muzicã. „ Ceea ce doresc eu este sã compun imnuri pentru oameni, asa încât Cuvântul lui
Dumnezeu sã sãlãsluiascã în inimile lor si prin intermediul cântecelor”- Martin Luther .
12. Folosirea muzicii în scopuri pãcãtoase îi displace lui Dumnezeu si va fi pedepsitã.
Isaia 5: 11,12,13 Dumnezeu descrie orgiile cu bãuturã ale lui Israel si afirmã: „De aceea
poporul Meu va fi dus pe neasteptate în robie:…”
Voi cânta domnului o cântare nouã! - sau nevoia de compozitie
David promite Domnului cã va cânta o cântare nouã, izvorâtã din nevoia de exprimare a
tumultului multumirilor si a recunostintei sale. El era un compozitor recunoscut si adresa
psalmii sãi „mai marelui cântãretilor”, adicã dirijorului. În subtitlul psalmilor, David
preciza tot felul de indicatii despre momentul care a constituit izvorul de inspiratie:”
pentru sfintirea Casei Domnului” sau „un psalm al lui David, fãcut cu prilejul fugii lui
dinaintea fiului sãu, Absalom”. Alteori precizãrile se referã la modul în care se cântã: „de
cântat cu flautul”, ”de cântat cu instrumente cu coarde”, „de cântat pe arfa cu opt
coarde”, ”se cântã ca Cerboaica zorilor” etc. Se întâlnesc asadar numeroase evenimente
pe care David le cuprinde în psalmii sãi si pe care le dedicã Domnului cãruia îi recunoaste
ajutorul.
Alãturi de neîntrecutul compozitor care era regele David, paginile Sfintelor Scripturi îi mai
cuprind si pe Moise, fiii lui Asaf, Iedutun, Core, Debora, care foloseau fie momente
istorice despre biruinte ale lui Israel menite sã rãmânã nesterse în amintirea poporului,
fie experiente personale sau învãtãturi morale, fie cã proslãveau numele Dumnezeului cel
Mare.
Exemplul acestor personaje biblice a fost preluat si de crestinii care au îmbrãtisat
învãtãtura Scripturii.
Primii crestini au preluat modelul ebraic al slãvirii lui Dumnezeu, indiferent cã se aflau în
catacombe sau în temnitã, asa cum s-a întâmplat cu Pavel si Sila (Fapte: 16:25).
Când, dupã marile persecutii a urmat recunoasterea bisericii crestine prin conciliul
ecumenic de la Niceea, în 325, liderii bisericilor de acum oficiale au stabilit si un mod de
închinare prin muzicã. Asa s-a nãscut Liturghia bizantinã, în Rãsãritul Europei si mai apoi
Missa gregorianã în Apus, aceste forme de închinare devenind si modele muzicã cultã. În
perioada carolingianã asistãm la o lãrgire a spatiului muzical, care va include si drame
liturgice, interpretate în bisericã. Aceastã noutate va inspira apoi colindele de Pasti si de
Crãciun si, nu mult dupã aceea, misterele, miracolele si moralitãtile care aveau continut
religios, însã erau cântate si pe la casele oamenilor de cãtre alti enoriasi talentati, care
doreau, ca si evreii altãdatã sã se mai simtã în prezenta lui Dumnezeu si acasã. Aceste
grupuri mai mici de credinciosi au nãscut miscãri de trezire sufleteascã în masã, care
uneori cuprindeau regiuni întregi. Ei tineau servicii religioase simple, uneori prin pivnite
sau pesteri. Multele miscãri reformiste vor culmina în perioada Renasterii cu reforma de
mari proportii a lui Martin Luther, care va forma o nouã bisericã, Biserica Evanghelicã si
care va antrena atât capete politice din Germania cât si din tãrile scandi-navice. Reforma
teologicã pe care Martin Luther a expus-o prin celebrele 95 de teze afisate pe usile
bisericii din Wittenberg în 1517 a atras dupã sine si reforma muzicalã. Datoritã
principiilor continute de aceastã nouã viziune despre rolul muzicii în bisericã s-a instituit
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coralul protestant, având drept model coralul „EIN FESTE BURG” compus chiar de
Martin Luther. Participarea tuturor enoriasilor la cânt, chiar si a copiilor a determinat
folosirea unor melodii mai accesibile. Pentru cã textul cântãrilor se cerea înteles s-a
recurs la utilizarea limbii nationale si din acelasi motiv, armonia sustinea un discurs
muzical izometric si izoritmic.
Bisericile care s-au nãscut ulterior, din sânul aceleiasi miscãri reformatoare vor fi pãstrat
modelul coralului protestant, indiferent de denominatiunile strict delimitatorii ale
doctrinelor lor. Acest model se regãseste pânã în zilele noastre si în sânul bisericilor
neoprotestante, apãrute în ultimele veacuri ale mileniului doi. Adãugând acestor corale
poezii sau cântece individuale, grupuri vocale, ansambluri instrumentale sau vocalinstrumentale de diferite structuri si mãrimi, adaptate la posibilitãtile locale, aceste
biserici si-au consolidat mai întâi un repertoriu, iar mai apoi, o culturã proprie.
Bisericile neoprotestante - si muzica lor.
Isuse, cântecele mele
Sunt psalmi duiosi crescuti din plâns
Si-s boabe de mãrgean din funduri
De adâncimi de dor nestâns.

O, împlineste-mi-le toate
Si fã sã lase-n câti le-ai pus
Lumina, dragostea si pacea
Si mântuirea Ta, Isus.

(Traian Dorz „ Alte cântãri nemuritoare”)
Ca si crestinii prigoniti ai primelor veacuri ale crestinismului neînteles, de-a lungul celor
douã milenii, grupãrile religioase care încercau un alt mod de apropiere de Domnul erau
neîntelesi si de cele mai multe ori persecutati. Bãtãi, umilinte, confiscarea averilor,
închisori, condamnãri la moarte n-au fãcut decât sã întãreascã crezul celor care sufereau
pentru „numele lui Cristos”. Este de neimaginat cum în aceste conditii s-au nãscut cele
mai vibrante si viabile „productii artistice”, adevãrate mãrgãritare si pietre scumpe care
vor forma tezaurul cultural, pãstrat si continuat cu piosenie si respect fatã de cei ni le-au
dat, spre slava lui Cristos, precum scoica nãscãtoare de perlã.
„Sã-mi iau pana cea de aur,
pentru-acest poem slãvit,
m-am spãlat în sapte ape,
sapte valuri m-au albit!”
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spunea Traian Dorz la întoarcerea din a saptea detentie, dupã care au mai urmat altele
douã. Bogãtia de valori se pare cã sporea cu fiecare întemnitare, care devenea un nou
temei de încredintare în mâna puternicã a lui Dumnezeu. Împreunã cu acest cântãret al
psalmilor, pionier al miscãrii „Oastea Domnului” au mai fost multi altii întemnitati pentru
aceleasi neîntemeiate motive:
„Am fost cu Moldoveanu în aceeasi celulã de închisoare pe vremea comunistilor.Un
gardian a inventat o nouã batjocurã. Ne-a ordonat sã ne vârâm sub paturi, pe cimentul
gol. Era iarnã.Când, în fine, s-a milostivit si ne-a lãsat sã iesim de sub paturi, l-am vãzut
pe Moldoveanu cu zâmbetul lui obisnuit pe buze, iarãsi triumfãtor. Ne-a spus: ”o sã vã
cânt cântecul pe care l-am compus sub pat”.
Era un cânt de biruintã si triumf” relata Richard Wurmbrand, un pastor reformat din
tara noastrã, care a petrecut 14 ani în temnitele României datoritã credintei lui. Nicolae
Moldoveanu, coleg de închisoare cu Wurmbrand, în aceastã împrejurare, a compus
atunci cântarea-rugãciune (deci un psalm),specificând la subsolul paginii: „o cântarerugãciune, primitã din partea Domnului, în celula 13 la închisoarea din Gherla, anul 1959,
luna noiembrie. A fost gânditã în timp ce toti detinutii ne aflam pe burtã sub pat, ca
pedeapsã din partea gardienilor.
Eu mã aflam atunci lângã Richard Wurmbrand si pentru cã nu încãpeam bine sub pat,
gardienii s-au suit cu cizmele pe noi.”
Primul volum de cântãri, cu titlul „CÂNTÃRILE HARULUI „ 1959-1964 (cântãri din
temnitã), care a vãzut lumina tiparului la Deva, în 1996 se deschide cu o lãmurire
”Cântãrile din prezentul volum sunt în ordinea primirii lor în închisoare, începând cu
„Bucuria pãcii”. Cântãrile, text si muzicã, au fost compuse în minte- fãrã creion si hârtie,
lucruri strict interzise în închisoare- si le-am retinut, repetându-le zilnic în ordinea în care
le-am primit din partea Domnului. Când am ajuns acasã, dupã eliberare, le-am scris întrun ritm rapid –zi si noapte- ca sã nu le uit. Una singurã-penultima n-am mai putut s-o
reconstitui. Pentru lauda lui Dumnezeu si a Domnului nostru Isus Cristos si pentru
propãsirea lucrãrii Lui pe pãmânt, doresc sã fie tipãrite aceste cântãri.” Cântarea care
deschide acest prim volum pare sã explice principiul de viatã al crestinului care se bucurã
de „pacea care întrece orice pricepere” si cântã chiar si atunci când nici un om normal nu
ar gãsi un motiv de închinare: Bucuria pãcii, Tu-mi aduci, Isuse,
Chiar când bat în juru-mi groaznice furtuni,
Tu, lumina vietii celei neapuse,
Mângãiere-n suflet pururi mi-aduni!

La-mplinirea vremii va-nceta durerea,
Cãci hotar la toate, Doamne, Tu ai pus,
Dupã suferintã vine mângãierea,
Dupã chinul mortii, viata fãr-apus!
Melodia conceputã în gama Re Major si în mãsura de 2/4, cu un tempo moderat, creeazã
o atmosferã de liniste cumpãnitã într-un iz doinit, dar totusi mãsurat, cei doi trioleti
atrãgând doar atentia asupra mersului inegal al melodiei asemãnãtor cu cel al vietii
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împovãratã uneori cu dificultãti. Dupã cele 361 de cântãri înscrise în acest prim volum,
Moldoveanu consemneazã cu umilintã:
„Toatã slava si-nchinarea
Dumnezeului slãvit;
El ni-I Viata si Lucrarea,
De la El primim cântarea,
Lui I-o închinãm smerit,
Azi si-n veacul nesfârsit!
Slãvit sã fie Domnul!”
CÂNTÃRILOR HARULUI sau celor din închisoare le mai urmeazã alte 12 volume, toate
intitulate cântãri, dupã cum urmeazã: CÂNTÃRILE IUBIRII
CÂNTÃRILE MÂNGÃIERII
CÂNTÃRILE SÃRBÃTORII
CÂNTÃRILE LAUDELOR
CÂNTÃRILE DOMNULUI
CÂNTÃRILE ADEVÃRULUI
CÂNTÃRILE ASTEPTÃRII
CÂNTÃRILE BISERICII
CÂNTÃRILE MULÞUMIRII
CÂNTÃRILE ÎNCHINÂRII
CÂNTÃRILE CREDINÞEI
CÂNTÃRILE HARULUI –vol.12
Au mai fost editate alte volume cuprinzând melodii pe versurile lui Traian Dorz, cum ar fi
CÂNTÃRILE PSALMILOR si CÂNTÃRILE BIBLIEI, precum si CÂNTÃRILE CREDINCIOSILOR
în trei volume, pe versurile poetilor Traian Dorz, Costache Ioanid, Ioan Marini si altii.
Toate aceste lucrãri muzicale au împânzit lumea credinciosilor neoprotestanti, în toate
aceste biserici fiind prezentate sub forma solo-urilor, duete-lor, grupurilor vocale. Unele
din ele au fost aranjate pentru cor chiar de Nicolae Moldoveanu, altele si-au gãsit o
întruchipare mai modernã prin aranjamentul creat de Teodor Caciora, un compozitor
baptist de la Arad. De exemplu cântarea:
”În umblarea mea prin lume
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Si în lupta spre mai bine
Peste tot, Isuse, Doamne,
Numai harul Tãu mã tine!”
Textul primei strofe este expus de un solo bariton si începe într-o tonalitate minorã,
impresionabilã prin cantabilitatea si izul ei popular. Refrenul pãrãseste tonalitatea initialã
pentru cvinta la care se situeazã întregul cor:
Numai harul, numai harul
Mã pãstreazã ne-ncetat,
El mã face, el mã tine
Credincios cu-adevãrat!”
În armonia modalã care te învãluie prin interventia altistului si a tenorului ce încheie
fraza într-o cadentã picardianã, ascultãtorul ca si interpretul de altfel, simte pulsând
mândria nationalã, în sensul demnitãtii date de împlinirea omului lãuntric care gãseste si
pe aceste meleaguri resurse de exprimare muzicalã pentru un subiect infinit.
Alte prelucrãri ale aceluiasi compozitor au îmbrãcat si vesmântul instrumental, prelucrare
realizatã de compozitori strãini care au apreciat atât de mult compozitiile românesti. Una
din cele mai reusite astfel de realizãri ar fi „Slavã, slavã îti cântãm Isus necontenit/
Slavã, slavã, Tu ne esti Mântuitor iubit. Exclamatiile asezate pe doimi si sugerând
explozia de recunostintã a corului care cântã la unison „SLAVÃ, SLAVÃ” au fost precedate
de o introducere instrumentalã expozitivã gradatã, mai întâi flautul, apoi vioara, urmatã
de violoncel si contrabass, dupã care intrã întreaga orchestrã pregãtind ascensiunea
corului. La rândul lor vocile se împletesc în formule ritmice simple si vioaie, sustinând pe
rând contramelodii pline de optimism, mai ales în pasajele în care textul prea abundent în
cuvinte este expus doar de sopran sau de sopran si tenor. Între strofa a doua si a treia
ascultãtorul este plãcut surprins de o transpozitie modulatorie a corului sustinut de
orchestrã printr-un pasaj inedit si înãltãtor, astfel încât ultima strofã devine o concluzie
strãlucitoare si plinã de bucurie a slavei lui Dumnezeu.
În toate bisericile neoprotestante existã bunul obicei al compozitiei de imnuri spre slava
lui Dumnezeu, imnul, nu ca formã literar-artisticã ci, ca formã de închinare cu un mesaj
teologic intrinsec. Stim cã ”notiunea de imn implicã prin sine însãsi ideea de muzicã,
imnele fiind prin definitie poezii compuse cu destinatia de a fi cântate în cult.” ( Petre
Vintilescu, „Despre poezia imnograficã din cãrtile de ritual si cântare bisericeascã”). Astfel
se face cã multe din versurile care au format initial poezii au devenit cunoscute sub
forma cântãrilor a cãror sunete armonizate aduc un plus de potential în transmiterea
mesajului.
Îmi amintesc despre o perioadã, în urmã cu aproximativ 30 de ani, când în biserica
penticostalã din care fãceam parte s-a initiat o activitate a tineretului care trebuia sã
gãseascã pentru fiecare subiect biblic tratat de pastorul bisericii, poezii si cântãri
adecvate. Începând din acea perioadã s-au nãscut numai din biserica noastrã sute de
versuri si melodii create de tineri. Acestea au fost apoi cãutate, citite, cântate în toatã
tara. Circulatia lor demonstreazã cã au fost si sunt pretuite nu numai în zona în care au
fost create, ci si peste hotarele tãrii noastre. Am sã dau un exemplu concret din biserica
noastrã.
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Dionisie Giuchici, zidar de meserie si un foarte devotat credincios penticostal a rãmas
unul din cei mai recunoscuti poeti si compozitori din vremea despre care am pomenit.
Într-una din zilele în care zidea un perete a realizat dupã un timp cã nu mai aude atâta
gãlãgie ca la începutul lucrului. În momentul acela si-a dat seama cã se înãltase odatã cu
zidul pe care îl ridica si gândul lui a zburat spre Dumnezeu, fãcând analogia dintre
propria lui situatie si depãrtarea de zgomotul lumii atunci când se apropie de Dumnezeu.
Fãrã sã aibã la dispozitie creion si hârtie si continuând sã lucreze el a compus una din
cele mai frumoase lucrãri muzicale, care se aflã acum în repertoriul tuturor bisericilor
penticostale românesti din tarã si strãinãtate. Câteva zile mai târziu avea sã ne învete pe
noi, cei mai mici, o cântare nouã: PARADISUL
Parcã pe-aripi de vânt purtat eram,
Parcã pe-aripi de nor spre ceruri eu zburam,
Parcã pe-aripi de vultur sfânt si minunat,
Spre ceruri, spre ceruri, spre ceruri sus eu am zburat.

Cu-al meu dulce Isus,
Spre vesnicie sus,
Pe-aripi de porumbel,
Am zburat lângã El.

Spre cerurile cerurilor cerurilor sfinte,
Spre Paradisul slãvilor ceresti,
Unde troneazã si domneste-al nostru sfânt Pãrinte
Înconjurat de corurile îngeresti.
Si-am plutit pe valuri, valuri de mãrgean
Si-am trecut cu barca vietii pe-al iubirilor ocean.
Si-am vãzut pe Domnul! Când L-am vãzut L-am si cunoscut.

Pentru cã, pentru fiecare fragment în parte Dionisie a creat o altã melodie, unele dintre
ele repetând cu sãgãlnicie anumite cuvinte, lucru neobisnuit în bisericile noastre foarte
sobre, nici n-am cântat aceastã cântare în bisericã. Multi ani mai târziu, când, fiind
studentã am fost rugatã sã armonizez câteva pasaje din aceastã lucrare pentru realizarea
uni alt poem, mi-am dat seama cã ar trebui lucratã în întregime. Atunci am scris toatã
lucrarea pe note si am armonizat-o pentru solisti, cor si orchestrã. Desigur am avut grijã
ca portiunilor pe care în copilãrie le-am gãsit prea jucãuse sã le creez contramelodii
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asezate pe note lungi, sã repartizez alte pasaje unor solisti, bass, tenor, sopran si sã
creez punti orchestrale de legãturã între anumite pasaje. Intrarea corului dupã aceste
portiuni se face tumultuos, iar uneori vocile se împletesc contrapunctic tocmai pentru ca
repetitia pe care o întelesese compozitorul cu ani în urmã sã devinã acum justificatã.
Pasajul : „vino sã vezi mireasa,
vino sã vezi mireasa,
vino sã vezi mireasa,
Duhul Sfânt mi-a soptit
Si-atunci m-a rãpit
Pe-un munte foarte-nalt
Si-atunci mi-a arãtat… este repartizat pe rând sopranului, altistului, tenorului si din nou
sopranului, altistului, tenorului si bass-ului, ca apoi, la explicarea a ceea ce s-a vãzut sã
intre impetuos întregul cor:
Ierusalimul Nou, Cetatea sãrbãtorilor
Ce-I plinã de sfinti si popor,
Care-au iesit biruitori
În marea luptã.
La nuntã-n vesnicii,
Multimi si cete de crestini,
Cu ramuri de finici în mâini ei cântã slavã.
Orchestra oferã introducerea în ambientul sonor al diferitelor tonalitãti pe care uneori le
pregãteste prin interludii. La început în Do Major orchestra ne trece printr-un pasaj
transpozitiv în Fa Major, dupã care tocmai facem cunostintã cu un bass solo,uimit de
mãretia lui Dumnezeu si au loc apoi interventiile corale împletind diferite ritmuri ,ca
aproape de final tot orchestra sã ne conducã spre momentul cunostintei cu Mireasa lui
Cristos. În acest moment glasul Mirelui îndrãgostit de Mireasa Lui împrumutã imaginile lui
Solomon din Cântarea Cântãrilor pe care le rosteste într-un limbaj autentic românesc si
în tonalitatea fa minor cãtre care l-a condus orchestra:
Multe fete sunt frumoase, si crãiese si regine,
Dar nici una dintre toate porumbito, nu-i ca tine
De frumoasã, de seninã , cu al tãu zâmbet ceresc,
Parcã ai fi o grãdinã unde crinii înfloresc!
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Corul întreg transmite exuberanta întâlnirii dintre Mire si Mireasã repetând polifonic: Asa
va fi mireasa lui Cristos! Dupã acest moment rãsare glasul cristalin al unei soprane lirice
care are menirea de a descrie Mireasa lui Cristos:
Frumoasã ca luna, curatã ca Soarele,
Ca zorile aurorilor de-argint,
Ca roua ce cade jos pe pãmânt!
Si din nou corul si orchestra într-un nestãvilit entuziasm, repetã pasajul polifonic, care se
si încheie într-o cadentã picardianã strãlucind într-un frumos acord major pe care
orchestra descrie arpegii înãltãtoare.
Nu intentionez sã mai descriu alte lucrãri muzicale, toate acestea necesitând ore întregi
de studii. Dionisie Giuchici, are în prezent sute de compozitii muzicale si zeci de poezii
care se recitã în tarã si în comunitãtile românesti din diaspora. Numele sãu de poet a fost
înscris pe volumul de versuri „AGAPE”, editat si tipãrit în Portland, Oregon în 1994, dar
cele mai multe s-au transmis din mânã în mânã, prin manuscrise (caiete).
Un poet national peste al cãrui nume nu se poate trece cu usurintã este Costache
Ioanid, care a impresionat prin crearea unor imagini vii ale propriilor sale trãiri. El
reuseste sã-l atragã pe cititor în tablourile pline de viatã pe care le descrie si pentru care
se strãduieste sã gãseascã cea mai exactã expresie. Limbajul poetic folosit cu mãiestria
unui profesionist care se regãsea în actorul de altã datã, face din poezia lui un tãrâm
fermecat, pe care nu poti pãsi fãrã un respect sfios. „El nu înainteazã spre cititor,
dimpotrivã se retrage dinaintea lui, lãsându-i toatã libertatea de a-i prelua cuvintele, cele
pe care le astepta si pe care le-ar fi putut rosti el însusi spre a le umple apoi cu
continutul propriilor trãiri”.(Mircea Ciobanu- Poeziile crestinilor români, 1994).
Multe din poeziile lui au fost învesmântate de el însusi cu o melodie, de cele mai multe ori
duioasã si meditativã, de tipul romantelor de la mijlocul secolului trecut:
Oricine iubeste o floare
e-aproape de-al vietii mister,
Oricine se-opreste-n cãrare
s-asculte un glas de izvoare
e-aproape, e-aproape de CER!

Dar cine-a primit îndurarea
Din ranele blândului Miel,
Acela e frate cu floarea,
cu râul, cu muntii, cu marea
Si-oriunde îl duce cãrarea
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Tot cerul, tot cerul e-n el!

Altele au fost puse pe note de compozitorul Nicolae Moldoveanu cu care poetul Ioanid a
avut multe colaborãri.
E plin de miraje pãmântul
De patimi ce-atrag în noroi,
Muscãm din pãcat tot mai lacomi
Si tot mai flãmânzi si mai goi

Dar sus, la Golgota pe-o cruce,
Cu pieptul de-o lance strãpuns,
La tainica vremii rãscruce
Ne-asteaptã cu lacrimi, Isus .

As mai adãuga doar câteva nume care, sub pseudonime, ca si I. Milutanul sub care era
cunoscut Iovan Miclea, din biserica baptistã- Bucuresti, profesor si sef al catedrei de
dirijat al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” sau Mircea Ciugudean compozitor
autodidact deosebit de prolific din biserica penticostalã –Timisoara au îmbogãtit
repertoriul corurilor neoprotestante cu lucrãri de o inestimabilã bogãtie spiritualã. De cele
mai multe ori aceste lucrãri au fost transmise prin copiere, prin transcriere, câteodatã se
mai pierdea câte ceva din forma initialã, dar prezenta lor în biserici demonstreazã cã sunt
pretuite. Autorii acestor lucrãri sunt crestinii care se gãsesc în mijlocul celor ce le cântã
sau le ascultã, unii cu putinã stiintã de carte, altii cu posibilitãti de exprimare artisticã
acumulate printr-o pregãtire corespunzãtoare.
Aceste compozitii de sunete, de cuvinte si forme sunt caracteristice oricãrui imn cultic
pentru cã semnificatia teologicã a imnului liturgic nu tine doar de continutul informational
ci si de reusita acestei armonizãri. „ Mecanismele inimii credincioase se pun în miscare în
functie de alte criterii decât cele estetice si inspiratia divinã poate fi descoperitã mai cu
seamã acolo unde exigentele artei înceteazã sã mai cenzureze actul exprimãrii”(Mircea
Ciobanu- Poeziile crestinilor români- Antologie- Buc. 1994.) În toate bisericile
neoprotestante ansamblurile vocale si vocal-instrumentale sunt formate din amatori cu
dragoste de slujire prin arta cântului. În ultimii ani dinaintea cãderii comunis-mului s-a
încetãtenit conceptia educatiei muzicale a copiilor din familiile crestinilor neoprotestanti,
ca acestia sã realizeze cât mai eficient aceastã slujbã de închinare. Biblia ne porunceste
sã cântãm chiar si în situatii dificile. David spune într-unul din cântecele sale ”Oamenii
mã urmãresc, Doamne! Fii scutul meu!” Prin cântare se elibereazã putere, se obtine
victorie. Pavel si Sila au cântat în celula lor din închisoare, în Filipi, iar Domnul le-a dat
eliberare. Traditia cântului este adânc înrãdãcinatã în Biblie. De aceea tematica
imnologiei neoprotestante îsi gãseste, ca si alte biserici resursele, în îndemnul pe care îl
dã apostolul Pavel cãtre Coloseni :
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„Invãtati-vã si sfãtuiti-vã unii pe altii cu psalmi, cu cântãri de laudã si cu cântãri
duhovnicesti, cântând lui Dumnezeu cu multumire în inimile voastre.” (Col.3:16)
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