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                                                                     Istoricul orchestrei “Harfa lui David” 

 

Pentru credincioșii baptiști din municipiul Lugoj, prezenți aici din anul 1910, muzica reprezintă nu doar o modalitate de 

proslăvire a Creatorului sau un mijloc de împlinire sufletească, ci și un mod de manifestare spirituală.  

În anul 1924, atunci când corala lugojeană, sub conducerea compozitorului și dirijorului Ion Vidu, obținea numeroase premii 

pentru calitatea interpretărilor muzicale, baptiștii din Lugoj își înființau prima lor formație muzicală și anume corul mixt. 

 

În decursul anilor activitatea muzicală s-a diversificat, iar imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial, la data 

de 10 septembrie 1946, a luat ființă orchestra "Harfa lui David". Inițiativa acestui proiect i-a aparținut renumitului dirijor și 

compozitor baptist Titus Adorian, primul instrumentist profesionist din cadrul Cultului Creștin Baptist din 

România. Acesta a înființat mai multe orchestre în diferite biserici din țară și a contribuit la formarea unor 

dirijori locali în diferite părți ale țării. Adunând în jurul său tineri entuziaști, Titus Adorian a avut un rol 

important în dezvoltarea muzicii orchestrale din România. La Lugoj, în timpul celor trei ani de slujire, Titus 

Adorian a înființat nu doar o orchestră a adulților, ci și una a copiilor, aceasta devenind o adevărată pepinieră pentru formarea 

viitorilor muzicieni. Odată cu retragerea fratelui Adorian activitatea orchestrală a regresat, dar sub conducerea unui tânăr 

talentat, Puiu Crișan, orchestra copiilor și-a continuat lucrarea. Acesta a slujit până în anul 1956 când a plecat la studii la 

București, iar după absolvirea Conservatorului a îmbrățișat o carieră artistică, luând drumul străinătății. 

 

Începând cu anul 1956 activitatea instrumentală a fost încredințată fratelui Gheorghe Rădulescu, acesta fiind 

ajutat de Ioan Bosa. Ei au dirijat orchestra până în anul 1962, slujiind în special cu ocazia 

sărbătorilor.  

Din anul 1962, în preajma Crăciunului, orchestra se reorganizează 

sub conducerea muzicală a fratelui Nistor Toșitiu. El introduce instrumente noi și 

organizează misiuni în bisericile din zona Banatului. Activitatea orchestrală cunoaște o 

revigorare, iar tot mai mulți părinți își încurajează copiii să învețe la instrumente. Repertoriul orchestrei 

se îmbogățește cu noi cântări și tot mai mulți tineri se implică în această activitate.  

 

După 12 ani de slujire entuziastă fratele Toșitiu este chemat în veșnicie, iar lucrarea muzicală 

este încredințată din nou fratelui Gheorghe Rădulescu. Acesta introduce noi instrumente: flaut, 

violoncel, violă, trompetă. Orchestra cunoaște o dezvoltare fără precedent ajungând să aibă un 

repertoriu de peste 240 de piese. La momentele aniversare, de 30 

și 40 de ani de existență, fratele Rădulescu invită și câțiva timișoreni, iar acest fapt are un rol 

deosebit în strângerea legăturilor frățești dintre bisericile din cele 2 municipii ale județului 

Timiș. Colaborând excelent cu Nelu Ardelean, Ioan Bosa, Ovidiu Manole și Doru Racoviceanu  

 

 



 
 

 

orchestra susține concerte maiestuoase, nu doar în Lugoj și Timișoara, dar și în alte orașe. 

Pentru cei care mai sunt în viață și au slujit în orchestră în acea perioadă, turneele din anii 

1978-1979, inițiate de sora Florica Didraga, continuă să fie amintiri de neuitat. 

 

Din anul 1987 Gheorghe Rădulescu și-a diminuat activitatea, din cauza problemelor medicale și a mutării la Timișoara. 

Conducerea Bisericii îl propune pe tânărul Marius Lăzărescu  să preia din responsabilitățile fratelui Rădulescu. Cei doi 

colaborează bine, dar în anul 1993 fratele Gheorghe Rădulescu își sfârșește călătoria pe pământ fiind chemat la odihna 

cerească. Fratele Marius Lăzărescu slujește cu devotament și bucurie, iar acest lucru îi determină 

pe tineri să se implice în activitatea orchestrală, mai ales că acum Biserica nu se mai confruntă cu 

restricțiile impuse de regimul comunist. Înțelegând importanța raportării corecte la trecut, dar și 

importanța investirii în generațiile care vin, fratele Lăzărescu propune organizarea unui serviciu 

special pentru sărbătorirea unei jumătăți de veac de activitate a orchestrei. Acest eveniment 

a avut loc în data de 29 septembrie 1996. Serviciul de închinare a fost condus de pastorul 

David Nicola, iar istoricul orchestrei a fost pregătit și citit de pastorul Ionel Tuțac. Alături 

de pastorii Bisericii la evenimentul aniversar au fost prezenți pastorii Fred Jantz și Yong 

Cho Tow, dar și domnii: Marius Martinescu-primarul municipiului Lugoj și Remus Tașcău- 

dirijorul corului " Ion Vidu". De un real folos în perioada 1998-2006 a fost colaborarea cu compozitorul timișorean Ovidiu 

Manole, care a contribuit la îmbogățirea repertoriului muzical. 

 

Tot în această perioadă, în anul 2002, la inițiativa a doi tineri, Claudiu Murariu și Otniel 

Didraga, a fost reînființată orchestra copiilor, formație care reprezintǎ o adevărată școală pentru 

formarea de noi instrumentiști și care slujește și astăzi. 

 

În această perioadă au fost organizate mai multe turnee în țară și străinătate. În anul 2002 orchestra, însoțită de pastorul 

Ionel Tuțac, a cântat în 9 orașe: Sibiu, București, Constanța, Brăila, Piatra Neamț, Bicaz, Bistrița-Năsăud, Cluj-Napoca și 

Sebeș-Alba. În anul 2005 orchestra, însoțită de pastorul David Nicola a slujit la Viena 

(Austria), iar în 2006 la Nürnberg(Germania). Tot în anul 2006, în data de 15 

octombrie, a avut loc aniversarea celor 60 de ani 

de activitate orchestrală. La sărbătoarea 

Bisericii, alături de pastorii: David Nicola, Ionel 

Tuțac și Teofil Ciortuz, au fost prezenți și: Petru 

Andea-membru al Parlamentului României, Alexandru Mesian-episcop greco-

catolic, Ioan Gârboni- directorul Filarmonicii din Timișoara și Ciprian Cipu-

directorul Centrului de Cultură și Artă al județului Timiș.  

 

 



 
 

Un eveniment special a avut în anul 2008, atunci când în Biserica din Lugoj s-au celebrat 60 de ani de la 

reînființarea statului Israel. Cu acest prilej orchestra Bisericii a susținut un concert special fiind dirijată de 

maestrul Ladislau Roth. Renumitul compozitor a fost, printre altele, prim dirijor al Operei din Timișoara, 

dirijor al Orchestrei Simfonice Radio din Ierusalim și dirijor al Corului Tzadikov din Jaffa. În urma 

colaborării cu maestrul Roth, orchestra din Lugoj a putut să-și includă în repertoriu mai multe piese 

evreieşti. 

 

Tot în toamna anului 2008, în data de 18 octombrie, în colaborare cu orchestranți ai 

bisericilor baptiste din Timișoara, lugojenii au cântat în Sala Olimpia, în prezența a 

câtorva mii de persoane, la Celebrarea celor 400 de ani de mărturie baptistă în 

Europa. La evenimentul inițiat de pastorul Ionel Tuțac au vestit Evanghelia 

următorii pastori: Otniel Bunaciu-președintele Uniunii Baptiste, Valeriu Ghilețchi-

președintele Federației Europene Baptiste și Hans Guderian-vicepreședintele 

Federaţiei Europene Baptiste. 

 

Și în ultima decadă orchestra a vizitat diferite biserici din țară şi străinătate. Merită amintite 

turneele din afara granițelor țării organizate de către membrii acesteia: 2008 în Moldova, 

însoțiți de pastorul Teofil Ciortuz; 2014 în Austria, însoțiți de pastorul David Nicola și 2016 

în Ungaria, însoțiți de pastorul Ionel Tuțac.  

 

Acum, la ceas aniversar, nu putem spune decât "Eben-Ezer" (Până aici Domnul ne-a ajutat). Nu uităm sacrificiile înaintașilor 

noștri, dar și imensa responsabilitate ce stă pe umerii noștri de a continua această lucrare. Ne rugăm pentru dirijori, organiști, 

instrumentiști și cântăreți ca Dumnezeu sǎ le dea puterea de a sluji cu devotament și bucurie. Și spunem, asemeni 

psalmistului, pentru toți cei prezenți la sărbătoare: "Cântați-i (Domnului) o cântare nouă! Faceți să răsune coardele și 

glasurile voastre! (Psalmul 33:3) 
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