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Comuniunea cu Dumnezeu 
 
Introducere 
 
Închinarea este activitatea supremă a fiecărui creștin și de asemenea a 

bisericii, o comunitate chemată să proclame gloria lui Dumnezeu. Dorim și 

tânjim după prezența lui Dumnezeu între noi, după acea comuniune reală 

care se produce în sufletele noastre prin credința și prin puterea Duhului 

Sfânt, după acea transformare pe care Duhul Sfânt o aduce în viețile 

noastre.  

 

În ciuda tuturor experiențelor trăite în închinare și răspândite astăzi printre 

creștini, cei mai mulți dintre participanții la serviciile de închinare își exprimă 

nemulțumirea că nu sunt siguri care este semnificația și scopul a ceea ce 

se cheamă închinare. Multe biserici își apără tradițiile lor, și mulți creștini 

încep să meargă de la o biserică la alta, căutând ceva care să-i atragă. Alții 

crează evenimente care să adune lumea, crezând că aceasta este 

închinarea adevarată. 

 

V-aș recomanda să citiți cartea lui David Peterson – Engaging with God, 

tradusă sub titlul Comuniunea cu Dumnezeu, care este o teologie biblică a 

închinării. Acesta poate să ne deschidă orizonturi mai largi în ceea ce 

privește subiectul închinării. 
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În analiza noastră despre închinarea – Communiunea cu Dumnezeu,  ne 

vom opri la trei aspecte ale închinării în viața noastră. Vom porni de la un 

aspect general, sau o definiție largă a închinării, și vom ajunge la un aspect 

intim și focalizat al închinării. 

 

A. Închinarea ca Mod de Viață 
 

Pentru a începe acestă sesiune, aș dori să ne reamintim cum am încheiat 

sesiunea întâi: “Închinarea Creștină declară prezența lui Dumnezeu; este o 

închinare Cristocentrică în Duh și Adevăr.” 

În primul rând, închinarea nu are de-a face cu experiența pe care mi-o 

doresc, cu sentimentul de extaz religios manifestat în diferite forme, ci are 

de-a face cu un eveniment, un timp în care cu tot ce sunt, gândire, voință, 

inimă, mă concetrez pe a-L glorifica pe Dumnezeu prin Isus Hristos. Acest 

eveniment are loc în ciuda tuturor lucrurilor din jur și nu este determinat de 

existența diferitelor bucurii sau greutăți de care avem parte în fiecare zi: 

boală, suferință, bucurie, prieteni, dușmani etc. Ca rezultat, prin închinare, 

eu îmi găsec plăcerea în îndurarea și bunătatea Domnului.  

Deci, închinarea îmi afectează viața de zi cu zi, îmi afectează gândirea de 

zi cu zi, îmi afectează atitudinea inimii și sentimentele. Nu este ceva de 

sfârșit de săptămână, o experiență, ci este viața și puterea care îmi umple 

inima și care mă susține în fiecare zi ca și creștin. 

 

A înțelege închinarea ca și mod de viață nu este ușor. De ce?  

De multe ori închinarea reprezintă ceva de o zi - duminica, și nu o activitate 

zilnică. Realizăm astfel că ne este foarte greu să ne desprindem de ceea ce 
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suntem noi în fiecare zi pentru a ne putea conecta cu Dumnezeu și pentru a 

face din închinare un timp zilnic. Modul nostru de viață și modul în care Îl 

abordăm pe Dumnezeu nu se intersectează, sau dacă da, aceasta se 

întamplă rar. 

 

Închinarea are de-a face cu orientarea vieții noastre, cu pulsul credinței în 

Isus Hristos din noi, și cu întreaga existență din jurul nostru – relațiile 

noastre. 

“Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți 

trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi 

din partea voastră o slujbă duhovnicească.” (Rom 12:1). 

 

“Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru 

slava lui Dumnezeu.”(1Corinteni 10:31). 

Pentru un creștin, modul de viață și Dumnezeu nu sunt planuri separate, ci 

ele se suprapun și se intersectează. Acestă intersectare are loc la nivelul 

mai multor dimensiuni. 

 

A1. Dimensiunea Verticală 
Când vorbim despre dimensiunea verticală trebuie să-L avem în vedere pe 

Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (doctrina Trinității). Dumnezeu este 

obiectul și subiectul închinării si Lui ne încredinţăm viaţa în fiecare zi. Cu 

alte cuvinte, viaţa noastră trebuie să fie condusă de Duhul Sfânt. Activităţile 

noastre zilnice în familie, la serviciu, la şcoală, pe drum, în biserică şi în 

relaţiile noastre, trebuie să exprime dependenţa noastră de Dumnezeu.  
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Această atitudine a dependenţei de El şi a reverenţei că viaţa noastră este 

îndurarea Lui peste noi trebuie să se imprime în mintea şi în inima noastră. 

Pentru mulţi oameni dimensiunea verticală este anihilată de puterile proprii 

prin care îşi conduc viaţa. Totul se rezumă la ceea ce pot face cu mâinile 

lor, Dumnezeu fiind pe planul doi sau trei.   

Efeseni 5:18-20: “Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. 

Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântari de laudă 

și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă 

Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în 

Numele Domnului nostru Isus Hristos.” 

Când înțelegem să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru orice lucru și orice 

oportunitate care se ni deschide sau care ni se inchide în viata de zi cu zi, 

aceasta este un semn al călăuzirii Duhului Sfânt. Când ne lăsăm umpluți de 

Duhul Sfânt, experimentăm vindecare, transformare, încurajare, putere 

spirituală și pace în inimă zilnic.  

Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi o identitate și ne așteaptă să 

răspundem chemării Lui cu dăruire și bucurie. 

 

A2. Dimensiunea Interioară 
Această dimensiune are de-a face cu mintea și cu inima noastră, dar și cu 

felul în care înțelegem adevărul Scripturii. Un verset cheie în această 

privință este Coloseni 1:16-17 “Pentru că prin El au fost făcute toate 

lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie 

scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost 

făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se 

țin prin El.”  
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Pavel ne descrie poziția noastră, care nu este niciodată numărul unu. Isus 

Hristos este Acela care ia închinarea noastră și o prezintă Tatălui, El este 

Cel pe care noi Îl preamărim, pentru că prin El avem intrare la Tatăl nostru. 

Când înțelegem acest lucru, suntem liberi să ne închinăm oriunde și 

oricând. 

Un alt text este 1Petru 1:4-5: “Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de 

oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre 

vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să 

aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” 

Închinarea noastră lăuntrică este reală atunci când înțelegem harul lui 

Dumnezeu pentru noi în Isus Hristos. 

Un alt text este Evrei 12:28-29: “Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu 

se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui 

Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul 

nostru este un foc mistuitor." Răspunsul nostru izvorăște dintr-o inimă plină 

de recunoștință și reverență și numai Duhul Sfânt poate produce aceasta în 

noi. 

Dimensiunea interioară are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu, cu o 

înțelegere a adevărului Scripturii și cu o călăuzire totală a Duhului Sfânt. 

 

Povestire 

Cu câțiva ani în urmă am cunoscut câțiva tineri foarte talentați în muzică. 

Am avut ocazia să cântăm împreună și sincer să fiu, m-am simțit mic în 

mine însumi văzând pregătirea și eleganța lor muzicală. 

Ce m-a surprins a fost că totul a ținut doar câteva ore. Viața lor era doar în 

talentul muzical. Gândirea și inima pentru închinare lipseau cu desăvârșire. 
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Atunci am înțeles încă o dată că puterea închinării este ceea ce rămâne în 

viața noastră atunci când muzica se oprește. 

Poate și tu ai talent muzical, poate chiar slujești în echipa de închinare, dar 

viața ta este deconectată de înțelegerea și trăirea practică a închinării. 

Atitudinea inimii este ceea ce contează în fața lui Dumnezeu, o atitudine 

care nu se schimbă prin muzică, ci prin puterea Duhului Sfânt. 

 

A3. Dimensiunea exterioară 
Dimensiunea exterioară se referă la modul cum ne comportăm față de cei 

din jurul nostru, cum ne dăruim pentru ei și cum ne slujim aproapele. 

Suntem chemați să îi tratăm pe frații noștri cu sensibilitate și să impărtășim 

Evanghelia mântuirii celor necredincioși.  

 

Slujirea altora este un răspuns la harul acordat nouă și la chemarea 

Domnului Isus de a-L urma; aceasta demonstrează o viață nouă în Hristos, 

o predare totală în ascultare de cuvântul Său. 

Închinarea este descrisă ca un dar dat celor aflați în nevoie:  “Am de toate 

și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați 

trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și placută lui 

Dumnezeu.” (Filipeni 4:18) 

 

Închinarea ca și trăire plăcută lui Dumnezeu: “Bucurați-vă întotdeauna. 

Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci 

aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeți 

Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este 

bun. Feriți-vă de orice se pare rău.” (1Tesaloniceni 5:16-22) 
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Dimensiunea exterioară nu poate fi separată de dimensiunea verticală și 

dimensiunea interioară a închinării. De fapt, atunci când slujim semenilor 

noştri, prin aceasta îi pregătim ca ei să se dăruiască pe deplin lui 

Dumnezeu la rândul lor. Slujirea în dragoste în mijlocul poporului lui 

Dumnezeu este un semn al puterii transformatoare a Duhului Sfânt care 

lucrează în noi. 

Închinarea este ceea ce facem în întreaga noastră viață, fiind chemați să Îl 

proslăvim pe Dumnezeu în orice lucru și în orice situație. A înțelege 

închinarea ca o dimensiune verticală, interioară și exterioară înseamnă a ne 

orienta viața noastră spre Dumnezeu și a depinde de îndurarea Lui. 

 

Povestire 

Eram student în anul doi, Îl primisem pe Isus Hristos că Mântuitor în viaţa 

mea şi deoarece cântam destul de bine, eram invitat să particip în fiecare 

lună la misiune în bisericile din jurul Clujului, dar și la multe alte activităţi pe 

lângă slujirea în biserică prin cântare. Aveam un program extraordinar de 

ocupat – şcoală, prieteni, biserică, misiune. Făceam multe lucruri şi nici nu 

ştiam de ce le fac, deoarece erau alţii care conduceau, iar eu aveam o 

parte din acel întreg. După un an de zile am început să realizez că 

dimensiunea exterioară este bună, dar dimensiunea interioară şi verticală în 

viaţa mea lipsesc şi am nevoie de creştere în aceste două direcţii. Atunci 

mi-am dat seama de importanța acestor trei dimensiuni – verticală, 

interioară şi exterioară. 
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Nu ştiu cum gândeşti tu și care dintre aceste dimensiuni are o prioritate mai 

mare pentru tine. Îndemnul meu este să le dezvolţi proporţional pe toate 

trei. 

 

 

B. Închinarea Corporativă a Bisericii 
 

Închinarea corporativă este un răspuns mai restrâns la ceea ce înseamnă 

“Închinarea Creștină – Comuniunea cu Dumnezeu”. 

Pavel ne descrie în Efeseni cum biserica stă în centrul scopurilor 

răscumpărătoare ale lui Dumnezeu “pentru ca domniile și stăpânirile din 

locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de 

felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, 

Domnul nostru.” (Efeseni 3:10-11) 

Biserica reprezintă anticiparea pământească şi temporară a părtăşiei în 

noua creaţie. 

Biserica este prezentată în Scriptură ca trupul lui Isus Hristos, El fiind capul 

trupului, iar creștinii fiind mădularele unite în El prin puterea Duhului Sfânt. 

Totuși, întrebarea care se ridică este următoarea: De ce ne strângem la 

închinare? 

 

B1. Ne strângem să-L lăudăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. 
Lauda noastră este orientată vertical şi răspunde la ceea ce a făcut 

Dumnezeu pentru noi. Închinarea este răspunsul nostru la ceea ce este El, 

la atributele lui Dumnezeu: perfect, infinit, suveran, sfânt, puternic, iubitor, 

iertător, credincios, plin de compasiune şi lista continuă.  



	  
	  

	   Sesiunea 2 // Comuniunea cu Dumnezeu // Transcriptul Liderului 
9 

Noi venim în închinare către Dumnezeu, prin Isus Hristos, în numele Lui şi  

prin puterea Duhului Sfânt.  

Ioan 14:6: “Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 

Tatăl decât prin Mine.” 

Când ne închinăm în numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt, suntem 

atraşi în prezenţa lui Dumnezeu.  

Moartea şi învierea lui Isus Hristos sunt mijlocul prin care suntem păstraţi 

într-o relaţie veşnică cu Dumnezeu. Ne închinăm în numele lui Isus, fiind 

recunoscători Tatălui pentru harul arătat faţă de noi - trăim experienţa 

iertării şi înnoirii pe care ne-a promis-o şi pe care ne-a dăruit-o în Isus 

Hristos, El fiind mijlocitorul între noi şi Dumnezeu. 

 

B2. Ne strângem că să Îl întâlnim pe Dumnezeu 
Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor şi închinării copiilor Lui. 

“Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.” (Ps 22:3) 

Dumnezeu ne atrage în relaţie cu El înainte că noi să-I putem răspunde. 

Duhul Sfânt ne uneşte în laudă şi în închinare, ne direcţionează inimile 

înspre Isus Hristos şi prin unirea cu El intrăm în părtăşie cu Tatăl. 

Mulţi oameni se întâlnesc cu Dumnezeu prin laudă şi proslăvire, prin acea 

dăruire totală în mâna Lui, prin închinarea în Duh. Alţii se întâlnesc cu 

Dumnezeu în cuvintele pe care le rostesc prin cântare sau prin Scriptură, o 

închinare în adevăr. Duhul Sfânt ne călăuzeşte, ne mustră, ne îndeamnă, 

ne înviorează, ne ridică, ne îndeamnă la pocăinţă, iar creşterea noastră 

spirituală depinde de relaţia cu El. 

Fie să înţelegem necesitatea unui timp sau a unui moment în serviciul de 

închinare, poate prin cântare instrumentală sau rugăciune în linişte, în care 
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să lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească. Poate acest moment se potriveşte 

după mesajul păstorului, poate după închinarea prin cântare, poate după o 

marturie personală sau o încurajare a lucrării de misiune a bisericii. Duhul 

Sfânt este Acela care ne poate călăuzi în această direcție. 

 

B3. Ne adunăm pentru a ne edifica în credinţă 
Închinarea noastră este un eveniment participativ unde toţi suntem chemaţi 

să zidim trupul lui Hristos: “Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur 

Duh, că să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi 

toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” ( 1Corinteni 12:13) 

Avem nevoie să ne încurajăm reciproc în credinţă, în nădejde şi în 

dragoste, pentru ca nimeni să nu cadă. Trebuie să ne îndemnăm unii pe 

alţii la dragoste şi la fapte bune, care vor fi o lumină pentru alţii. Trebuie să 

ne rugăm unii pentru alţi, trebuie să împărtăşim nevoile altora şi să ne 

deschidem inima pentru dărnicie. Pe scurt, trebuie să veghem unii asupra 

altora, “pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să 

îngrijească deopotrivă unele de altele.” (1Corinteni 12:25) 

Cina Domnului este un act prin care ne unim pentru a reînnoi legământul 

faţă de Dumnezeu şi faţă de trupul Lui, Biserica. Anunţurile trebuie să fie o 

informare a ceea ce se întâmplă în trupul lui Isus Hristos dar şi un prilej de 

rugăciune pentru toate cauzele ridicate. Colecta banilor este o închinare 

care ajută la zidirea trupului şi lărgirea Împărăţiei. Clasele de şcoală 

duminicală a copiilor ajută la lucrarea de zidire a trupului de asemenea. În 

alte cuvinte, toate aceste lucrări au scopul de a edifica, de a zidi și a întări 

credința și relația noastră cu Dumnezeu, în cadrul trupului Său. 
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B4. Ne adunăm pentru a sluji altora 
Suntem chemaţi să acţionăm în neprihănire, să iubim mila şi să umblăm în 

umilinţă. Când oamenii suferă, când sunt răniţi, zdrobiţi sau descurajaţi, 

suntem chemaţi să împărtăşim aceste cereri specifice în rugăciune şi în 

dărnicie. Aceasta aduce bucurie, sens şi scop vieţii noastre în comunitate: 

“Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la ţine decât 

să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău.” 

( Mica 6:8) 

Misiunea nu are voie să lipsească din biserică. Poate fi o misiune locală, o 

misiune în provincie sau în ţară, sau o misiune internaţională. Misiunea este 

ceva practic, care izvorăște dintr-o inimă plină de dragoste. Actul misiunii 

aduce unitate trupului, aduce creştere şi dăruire in slujire. Multe vieţi ale 

celor ce au început lucrări misionare au fost schimbate datorită impactului 

slujirii şi dăruirii.  

Închinarea corporativă de duminică are mai multe dimensiuni de operare. 

De aceea este bine să creem o balanţă între aceste dimensiuni, astfel încât 

trupul lui Isus Hristos să crească şi Împărăţia Lui să se lărgească. 

 
C. Închinarea Personală 
 

Închinarea personală este o motivaţie în plus de a trăi în neprihănire, este 

locul unde Dumnezem ne învaţă ce este umilinţa şi dependenţa de El, este 

locul unde învăţăm acea teamă sănătoasă în relaţia cu Dumnezeu: “fiindcă 

Dumnezeul nostru este un foc mistuitor" (Evrei 12:29) 

• Închinarea personală ne ajută în mărturisirea păcatelor şi în 

experimentarea pocăinţei reale prin rugăciune. 
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• Închinarea personală constă în citirea Cuvântului, unde descoperim noi 

adevăruri pentru viaţa noastră, ancorându-ne în El.  

• Închinarea personală rezolvă problema eului nostru, a egoismului, a 

atitudinii noastre greșite faţă de cei din jur. 

• Închinarea personală ne întăreşte omul nostru spiritual şi ne pune pe buze 

o cântare nouă. 

• Închinarea personală este locul unde Duhul Sfânt te ajută să pui pe hârtie 

versuri şi muzică de laudă la adresa lui Dumnezeu. 

Această intimitate cu Dumnezeu se realizează prin credinţa în Isus şi este 

acel loc în care vocea lui Dumnezeu ne atinge, iar mâna Lui ne ridică din 

nou.  

 

Aş dori să închei spunând că această comuniune cu Dumnezeu este ceea 

ce El doreşte de la noi, dar şi ceea ce El face posibil atunci când ne bazăm 

pe adevărurile revelate de El în Scriptură. Însă comuniunea cu El nu se 

produce printr-o fulgerare din cer care ne face să cădem cu faţa la pământ, 

ci este o revărsare continuă a Duhului Sfânt în noi, un proces zilnic și 

continuu ce are loc prin cunoaşterea Lui, prin iubirea Lui, prin preamărirea 

şi urmarea Lui aşa cum Îl găsim revelat în Scriptură. 

 

Rugăciune: 
Doamne Tată, îţi mulţumim pentru Cuvântul tău care ne dă viaţă. El este o 

călăuză şi o candelă pe calea noastră, este o putere în noi atunci când Îl 

credem şi Îl trăim în viaţa de zi cu zi. Doamne ajută-ne să fim închinători 

adevăraţi. Amin! 
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Întrebări pentru discuţii: 

• De Ce Dumnezeu? 

• Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine din sesiunea aceasta? 

• Cum am putea să fim conduşi mai mult de Duhul Sfânt? 

 

Încurajează pe cei care au participat să se roage unii pentru alţii. Lasă timp 

Duhului Sfânt să lucreze în inimile celor prezenţi. 

Invită-i pe toţi la o cafea sau ceai şi încurajează-i la discuţie şi părtăşie. 


