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Cântarea bisericească, prin frumusețea ei a făcut parte totdeauna din cultul
Bisericii Ortodoxe. Istoria creștinismului consemnează din cele mai vechi
timpuri numeroase imnuri și cântări de preamărire, adresate lui Dumnezeu și
sfinților săi. Până a ajunge în forma actuală, muzica bisericească a suferit mai
multe influențe cu alese îmbunătățiri, sistematizarea cântărilor bisericești în
cele 8 glasuri a fost făcută în veacul al VIII-lea Sf.Ioan Damaschin.
În lumea Banatului, Caransebeșul a fost un vechi centru cultural unde
cântarea bisericească a ocupat locul ei de cinste. În anul 1877, episcopul Ioan
Popasu a avut inițiativă de a se înființa primul cor bisericesc. Concretizare
acestui demers a fost pusă în practică de vrednicul de pomenire Dr.Iosif Traian
Bădescu, episcopul Caransebeșului. Acesta, în anul 1924, a înființat primul
cor catedral, ,,pentru trebuințele bisericii” bine organizat sub conducerea profesorului Constantin Vladu, care dăinuie până azi. Corul a funcționat în cadrul
catedralei Sf.Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș rupându-se din trupul
”Reuniunii de Cântări și Muzică” și a funcționat paralel cu acesta.
Prin înființarea corului catedral s-a împlinit dorința episcopului Badescu
de a avea un organ care să contribuie la ridicarea nimbului muzical, reclamat
de cultul religios al bisericii noastre străbune.
Cântarea bisericească în comun, este dovada că poporul drept credincios
din biserică participă trupește și sufletește la serviciul dumnezeiesc. Și de mai
apreciat este dacă cântarea corală este bine organizată ”pe voci alese și aranjate
în cultul nostru divin, e nu numai pentru frumusețea a cultului ci și un mijloc
de înălțare a sufletelor impresionate prin frumusețea cântării armonioase”.
Cântarea bisericească care nu pornește din curăția inimii, ce se face din
pură ambiție și din dorința de a se impune în ochii oamenilor de a crea intrigi
și neînțelegeri nu este bineplăcută lui Dumnezeu. Prin frumusețea sa, cultul
divin folosește sufletului credincios apropierea de Dumnezeu.
Muzica bisericească a fost promovată nu numai la Caransebeș ci pe tot
cuprinsul Episcopiei. Ca dovadă, credincioșii ortodocși din Băile Herculane,
din vechime au avut o intensă viață religioasă, iar muzica bisericească a fost
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cultivată la justa ei valoare. Aici întâlnindu-se zona de interferență a mai multor obiceiuri străbune cu tradiții atât din zona Banatului cât și a Olteniei. Muzica
a făcut parte din sufletul creștinului ortodox, iar aici cântarea bisericească a
fost la ea acasă. Aceasta a fost cultivată și armonizată în melosul bănățean. În
biserica parohială, cântarea omofonă a triumfat în biserică datorită zelului și
dăruirii credincioșilor prezenți la sfintele slujbe.
Revoluția din 1989 a adus cu ea și deplina libertate religioasă. Dorințele
credincioșilor s-au manifestat prin ideea înființării unui cor mixt bisericesc.
Slujitorii sfintei biserici au fost receptivi, chiar au încurajat și au luat inițiativa
de a se forma un asemenea cor. Recent s-au împlinit două decenii de la
înființarea primului cor bisericesc din Băile Herculane. De buna pregătire și
conducerea corului bisericesc se ocupă domnul profesor de muzică Achim
Martin de la Liceul ”Hercules” din localitate.
După o muncă grea, dar perseverentă din partea inimoșilor coriști, la început
în număr de 25, rezultatele au început să apară. Astfel că de atunci corul bisericii
noastre onorează până azi cu prezența, iar cântările religioase bine armonizate
pe 4 voci, fac cinste bisericii și stațiunii Băile Herculane. Numeroși credincioși
sosiți în stațiune din țară și nu numai, vin în biserica parohială, în duminici și
sărbători să se roage și să asculte în liniște o muzică bisericească executată
bine. De-a lungul timpului corul a prezentat numeroase concerte religioase,
colinde de Crăciun, cântări la praznicul Învierii Domnului care au fost susținute
nu numai în localitate ci și la Reșița, Caransebeș, precum și în alte localități.
Cu ocazia diferitelor hramuri, la mânăstirile din apropiere, corul bisericii noastre este prezent și răspunde la toate solicitările.
S-au împlinit 1860 de ani de atestare documentară a stațiunii Băile Herculane,
210 ani de la zidirea primei biserici și 148 de ani de la construcția bisericii
actuale. Pe lângă aceste mărețe evenimente din viața stațiunii, amintim și
împlinirea a 20 de ani de la înființarea primului cor bisericesc. În fiecare
duminică și sărbătoare îl întâlnim pe domnul profesor Achim Martin în mijlocul
coriștilor unde pune mult suflet pentru desfășurarea unei cât mai frumoase
cântări bisericești. Cu această ocazie îl rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu,
,,de la care vine tot darul desăvârșit și toată darea cea bună”, ca să le înmulțească
talanții și să se le binecuvânteze ostenelile ca să poată duce pe mai departe
acest tezaur neprețuit moștenit din generație în generație, ca să-L poată
preamării pe Dumnezeu ca să primească de la El răsplată veșnică.

