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“Închinarea: ceva Personal, Corporativ şi Etern” 
 

   

   

 Introducere  
Ideea de închinare domină în Biblie, începand din Geneza şi până în Apocalipsa. Este extraordinar 
să putem înţelege Închinarea ca pe un fenomen de ansamblu în istoria lui Dumnezeu, descrisă nouă 
prin Scriptură.    

 În introducere aș dori să prezint trei tablouri din Scriptură:  

1. Dumnezeu este o Trinitate  

2. Creați după chipul lui Dumnezeu  

3. Închinarea eternă  

 

  A. Dumnezeu Însuși există în comuniune și unitate  

 Atunci când ne referim la Trinitate, vorbim despre acea învăţătură a Bibliei prin care înțelegem că 
există un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt; acea învăţătură care ne 
lămureşte de existența a trei persoane coexistente și coeterne, persoane care au aceeași substanţă 
divină. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt trăiesc în această legătură a părtăşiei și a dragostei, sunt una în 
esenţă, glorie și scop, dar se manifestă în roluri diferite.  

 Învătăţura Trinităţii este pe cât se poate de vizibilă în momentul botezului Domnului Isus Hristos: 
Fiul este prezent, Duhul se coboară în chip de porumbel, iar Tatăl mărturiseşte din cer: “Şi îndată, 
când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un 
porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: "Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc 
toată plăcerea Mea." (Marcu 1:10-11)  

 Un alt pasaj nou-testamentar în care ne este enunţată această învăţătură este 2 Corinteni 13:14 
“Harul Domnului Isus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu, și părtășia Sfântului Duh, să fie cu voi 
cu toti! Amin.” 

 Relația din Trinitate este modelul perfect de închinare – fiecare persoană onorează și glorifică pe 
ceilalți, într-un mod perfect şi fără încetare. Este acea revărsare continuă și neîncetată de glorificare.  
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 Harold Best în cartea sa “Închinarea neîncetată” descrie relația în Trinitate ca fiind o revărsare 
continuă:  

 “El Se revarsă veșnic întru Sinele Triunic, într-o părtășie neîncetată, un dialog neîntrerupt și o 
incomensurabilă dragoste față de infinitatea Aceluiași. Printr-o legătură nemărginită, o comunicare 
transcendentă şi o lucrare minunată, (Tatăl către Fiul, Fiul către Duhul, Duhul către Tatăl), 
Dumnezeirea Își ia în serios misiunea glorioasă de a fi veșnicul EU SUNT CEL CARE PRETIND 
CĂ SUNT, fără a fi condiționată, precedată sau urmată de nimic altceva.”  

 Dumnezeu este unicul care se revarsă continuu. El nu poate decât să dea din Sine, să Se reveleze, să 
Se reverse pe Sine – dragoste, bucurie și părtășie.  

     

 B. Creați după chipul lui Dumnezeu  

“Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să 
stăpânească peste peștii mării, peste pasările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate 
tîrîtoarele cari se se mișcă pe pămant.” (Gen 1:26) - înseamnă că am fost creați în această continuă 
revărsare a dragostei lui Dumnezeu 

 Chipul lui Dumnezeu în noi face referire la partea imaterială din oameni. Îl face pe om diferit de 
lumea animală, îl aşează pe om ca administrator pentru celelalte creaturi ale lui Dumnezeu (Gen 
1:28), și îi permite să comunice cu Creatorul său.     

 Faptul că am fost creați după chipul Său, înseamnă că am fost creați pentru o comuniune neîncetată 
cu Dumnezeu, într-o viață de închinare continuă spre slava Lui.  

 Grădina în care Dumnezeu l-a pus pe om să trăiască era și locul de întâlnire între om și Dumnezeu, 
locul unde omul umbla cu Dumnezeu (Gen 3:8). Era acel loc sfânt unde cerul se unea cu pământul 
iar trăirea zilnică a lui Adam în ascultare era o închinare la adresa creatorului, o relație și o 
comuniune perfectă.  

* Omul o ființă rațională cu voință, capabil să înțeleagă, să gândească și să aleagă.   Aceasta 
reprezintă o reflectare a libertății și inteligenței lui Dumnezeu.  

 * Omul o ființă morală, curată, reprezentând sfințenia lui Dumnezeu. Conștiința noastră este o 
mărturie asupra stării inițiale a omului. Capacitatea de a cunoaşte binele şi răul.  

 
 * Omul creat pentru comuniune – darul vorbirii, legătura socială, natura emotivă. Aceasta  
  reflectă natura triplă a lui Dumnezeu şi dragostea Lui. 
 
Închinarea neîncetată a lui Adam a fost ruptă de păcat. Alegerea lui greşită a dus la ruperea relaţiei 
cu Dumnezeu. Astfel, Adam a deteriorat imaginea lui Dumnezeu în persoana proprie, şi a făcut ca 
acest lucru să se transmită tuturor copiilor săi, inclusive nouă (Rom 5:12). 
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Astăzi, noi păstrăm asemănarea lui Dumnezeu (Iacov 3:9), dar mai purtăm cu noi şi cicatricile 
păcatului; arătăm aceste efecte din punct de vedere mental, moral, social şi fizic.  
Cu alte cuvinte, noi nu suntem în stare să Îi aducem lui Dumnezeu o închinare curata, deoarece 
legătura dintre noi şi El s-a rupt datorită păcatului. Drept urmare, Isus Hristos a intrat în istoria 
umană pentru a îndepărta păcatul nostru şi pentru a face posibil astfel reconectarea noastră cu 
Dumnezeu. Vestea bună este aceea că, atunci când Dumnezeu răscumpără o persoană, El începe să 
restaureze asemănarea iniţială cu Dumnezeu în acea persoană, creând “omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, în dreptate şi în sfinţenia adevărului” (Efes 4:24; Colos 3:10). 

 

C. Închinarea la adresa lui Dumnezeu este eternă 

Haideţi să privim tabloul descris de Ioan în Apocalipsa. Viziunea Împărăţiei cereşti descrie pe larg 
adorarea şi lauda adusă lui Dumnezeu şi Mielului, iar limbajul se regăseşte în toată cartea. 
Cuvântul folosit este “proskynein” (de 24 de ori) care desemnează o formă de onoare a 
Dumnezeului viu şi adevărat de către creaturile cereşti sau de către răscumpăraţii Lui de pe pământ 
(Apoc 4:10-11; 5:14; 7:11-12; 11:1,16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:9).  

Această onoare se exprimă prin gesturi şi cuvinte de preamărire şi laudă – cântare.  

Este important să realizăm câteva lucruri: 
- Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu peste creaţia Sa. 
- Orice viaţă există pentru a reflecta slava, măreţia şi puterea Lui  
- Lauda adusă lui Hristos - Răscumpărătorul  
 
În Apocalipsa 5, aceeaşi oaste cerească Îi cântă Mielului - Isus Hristos. Toţi cad cu faţa la pământ 
înaintea Lui atunci când este revelat drept Singurul vednic să deschidă cartea şi cele şapte peceţi 
ale ei (Apoc 5:9-10). 
 
Aşezarea în paralel a textelor din 4:9-11 şi 5:8-12 arată clar că Isus Hristos este adorat în termeni 
absolut egali cu Dumnezeu Tatăl. El împărtăşeşte slava care I se cuvine lui Dumnezeu. Locul Lui 
este alături de Dumnezeu.  
Capitulul 5 din Apocalipsa se încheie cu răspunsul întregii creaţii unite în laudă la adresa lui 
Dumnezeu şi a Mielului “A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, 
slava şi stăpânirea în vecii vecilor” (5:13, 7:9-10).  
 
O concluzie pe care o putem deduce din Apoc 4 - 5, este că numai cei răscumpăraţi prin sângele 
Mielului pot participa la închinarea ce se cuvine a-I fi adusă lui Dumnezeu de către creaţia Sa. 
Mântuirea prin Isus Hristos este cheia care deschide uşa Închinării.  
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Putem deci afirma că odată cu creaţia, închinarea continuă în paralel în cele două dimensiuni –
terestră şi cosmică – şi va culmina în escaton, când cele două sfere vor forma un întreg. Aceasta se 
va realiza la revenirea lui Isus Hristos (2 Tes 2:1 şi Matei 24:31).  
 
 
Privind la aceste trei tablouri putem spune că închinarea are de-a face cu cine suntem noi, vorbeşte 
despre cine este Dumnezeul nostru şi despre cum alegem să trăim.  
Am fost creaţi să creştem spre un nivel de plinătate, fie al neprihănirii, fie al răutăţii. 
“Fiecare dintre noi suntem închinători neîncetaţi şi aşa vom rămane pentru totdeauna, 
deoarece veşnicia este extrapolarea uneia dintre următoarele două condiţii: abandonarea în voia 
păcatului, care este urmată de pierderea veşnică, sau asumarea unei trăiri în neprihănire, care 
duce la câştigarea veşniciei. Acesta este adevărul central al existenţei noastre şi din acesta rezultă 
toate celelalte. El include de asemenea şi istoria creaţiei, a căderii, a răscumpărării şi a noii 
creaţii sau a pierderii definitive.” (Închinarea Neîncetată, p20)  
 
* Închinarea este iniţiativa lui Dumnezeu din eternitate.  
* Închinarea descrie cine este Dumnezeu şi măreţia Lui.  
* Închinarea este acea comuniune a omului cu Dumnezeu.  
* Închinarea la adresa lui Dumnezeu este continuă (trecut, prezent şi viitor).  
* Nu suntem capabili să-I aducem lui Dumnezeu o închinare curată  
 
Închinarea Creştină Îl are la centru pe Dumnezeul Trinitar. 
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1. Cum definim Închinarea Creştină?  
 
Pentru mulţi oameni Închinarea Creştină este identificată cu anumite activităţi religioase: mersul la 
biserică, rostirea rugăciunilor, ascultarea predicilor, participarea la Cina Domnului sau cântarea de 
laudă. Închinarea nu poate fi izolată sau limitată doar la un loc, un timp sau un domeniu al vieţilor 
noastre.  
Închinarea are atât o dimensiune individuală (personală) cât şi una publică, şi este un eveniment care 
implică sentimentul şi gândirea, astfel încât experienţa închinării aduce transformare.  
 

Dacă ar trebui să defineşti în câteva cuvinte Închinarea Creştină, care ar fi răspunsul tău:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
“Închinarea Creştină este un eveniment de cinstire şi adorare la adresa lui Dumnezeu”  
 
 
Câteva definiţii esenţiale ale închinării.  
 
David Peterson: “Închinarea înaintea Dumnezeului viu şi adevărat înseamnă în esenţă o relaţie cu 
El în termenii propuşi de El şi în modul în care numai El o poate face posibilă."  
 
D.A. Carson: “Închinarea autentică nu este mai mult decât a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu 
tot sufletul, cu toată mintea şi puterea noastră şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine.”  
 
Gordon Borror: "Închinarea este răspunsul activ pe care Îl dăm lui Dumnezeu, prin care declarăm 
vrednicia Sa. Închinarea nu este pasivă, ci este participativă. Închinarea nu este pur şi simplu o 
dispoziţie sufletească, ci este un răspuns. Închinarea nu este doar un sentiment,ci este o declaraţie."  
 
Leslie B. Flynn: “Închinarea înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu, a-L lăuda, a-L onora şi a-I 
mulţumi pentru cine este El şi pentru ce a făcut El.”  
 
James B. Torrance: “Închinarea este de fapt darul participării prin Duhul Sfânt la închinarea Fiului 
înaintea Tatălui”.  
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John Piper: “Închinarea este un sentiment lăuntric şi o acţiune externă care reflectă că Dumnezeu 
merită să fie glorificat.”  
 
Judson Cornwall: “Închinarea este o atitudine a inimii, o aspiraţie spre Dumnezeu, o revărsare a 
finite noastre întregi în mulţumire, laudă, adorare şi dragoste faţă de Dumnezeul care ne-a creat 
şi căruia îi datorăm tot ceea ce avem şi tot ceea ce suntem. Închinarea este interacţiunea dintre 
duhul omului şi Dumnezeu printr-o reacţie plină de iubire.” 
 
Robert Webber: “Închinarea este o întâlnire personală cu Dumnezeu prin care-L onorăm,  
preamărim şi glorificăm pentru persoana şi acţiunile Sale în istorie.”  
 
Ronald Allen: “A te închina lui Dumnezeu înseamnă să-I atribui valoarea supremă deoarece  
doar El este vrednic.”  
 
William Temple: “A te închina înseamnă a-ţi sensibiliza conştiinţa prin sfinţenia lui Dumnezeu, a-ţi 
hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu, a-ţi purifica imaginaţia cu frumuseţea lui Dumnezeu, a-ţi 
deschide inima dragostei lui Dumnezeu, a-ţi dedica voinţa scopului lui Dumnezeu."  
 
De ce este important să avem o definiţie scurtă la ceea ce credem că este închinarea creştină?  
 
Orice definiţie a închinării are limitările ei. Dar orice definiţie exprimă felul cum gândim, ne ajută să 
fim atenţi cum trăim şi ne ajută să ne analizăm atitudinea inimii.  

Deci definiţia personală a închinării ar putea să ne ajute în:  

* A avea o relaţie corectă cu Dumnezeu (poziţia mea şi poziţia Lui – reverenţă; cine este 
Dumnezeul nostru, termenii Lui în închinare)  
* A-L adora pe Dumnezeu – reprezintă ceva activ, este o slujire  
* A cauta să fii plăcut lui Dumnezeu – înseamnă jertfire  
* A realiza că închinarea nu este facultativă – creaţi după chipul Său; suntem neîncetat 
închinători;  

De aceea putem spune că Închinarea Creştină este răspunsul nostru de laudă, mulţumire şi 
glorificare la adresa lui Dumnezeu pentru cine este El şi pentru ce a făcut El pentru noi.  
Este aspiraţia inimii noastre în mulţumire, laudă, adorare şi dragoste faţă de Dumnezeul care ne-a 
creat şi căruia îi datorăm tot ceea ce avem şi tot ceea ce suntem. Este acea comuniune pe care 
Duhul Sfânt o face (bucurie, iubire, pace, acceptare....).  
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Câteva cuvinte din Noul Testament folosite pentru “Închinare”:  
 
Proskuneo - este un cuvânt combinat din pros - care înseamnă spre, către; şi cuvântul kuneo -
 care înseamnă a săruta. Acest cuvânt este folosit pentru închinarea adresată lui Dumnezeu sau 
Domnului Isus, arătând cine este El şi ce a făcut El pentru noi; o exprimare a recunoaşterii autorităţii 
divine şi a supunerii în adorare. Mai înseamnă şi reverenţă totală, umilinţă a inimii, sau o acceptare 
totală a voii lui Dumnezeu. (Matei 2:2, 8, 11; 4:10; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; 28:9,17; Ioan 
4:21-24; 9:38; 1Cor 14:25; Evrei 1:6; Apoc 4:10; 14:7)  
 
Latreuo (latreia) - a servi, a sluji cuiva fără a aştepta răsplată. A sluji pe Domnul prin rugăciune, a 
aduce slavă sau a da slavă lui Isus. (Matei 4:10; Luca 1:74; 2:37; 4:8; Ioan 16:2; Fapt 7:7; 13:2; 
24:14; 26:7; 27:23; Rom 1:9; 9:4; Filip 3:3; 2Tim 1:3; Evrei 9:1, 6, 14; 12:28; Apoc 7:15; 22:3)  
 
Thusia - o dăruire totală, o jertfă vie. Această slujire vine dintr-o închinare interioară şi dintr-un 
angajament profund al inimii. (Evrei 13:15-16, Rom 12:1; Filip 4:8; 1Pt 2:5, 9-10)  

 
 

Motivaţia Biblică pentru Închinare  
 
1. Marcu 12:30 (Matei22:37-37) – Marea poruncă. 
Noi trebuie să fim în primul rând “Iubitori de Dumnezeu” şi această dragoste să o exprimăm     
printr-o viaţă de închinare la adresa Lui.  
Inima: pasiunea ta; afecţiunile, emoţiile, dorinţele tale; zelul tău;  
Sufletul: personalitatea ta unică exprimată prin cuvânt şi fapte.  
Mintea: intelectul tău, modul de gândire, gândurile tale, meditaţiile tale.  
Puterea: energia ta, resursele tale, timpul tău, talentele şi comoara ta.  
 
2. “Va îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre că o jertfă 
vie, sfânta, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”    
(Rom 12:1) - Să trăieşti o viaţă de sacrificiu pentru Dumnezeu.  
Închinarea este un stil de viaţă de ascultare, nu performanţă religioasă sau un ritual. Acest lucru 
implică viaţa noastră privată, relaţiile noastre de familie şi de prietenie, vocaţiile noastre.  
 
3. “Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”  
(1 Corinteni 10:31) - Închinarea ca mod de viaţă.  
Biblia vorbeşte despre slava lui Dumnezeu ca o mega-temă care apare de aproximativ 275 de ori în 
Biblie, de 50 de ori în cartea Psalmilor. Deci, în fiecare moment al zilei, putem lua decizii care să-L 
glorifice sau să nu-L slăvească pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă că totul în viaţa noastră este o 
oportunitate de a-L glorifica pe Dumnezeu.  
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Glorificarea lui Dumnezeu nu înseamnă fericire.  
Unii dintre voi veţi spune: “Creştinismul nu funcţionează corect. Nu sunt sănătos, bogat şi înţelept. 
Cum aş putea să-L glorific pe Dumnezeu? Cum aş putea să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
cancerul meu? Cum ar trebui să fiu fericit şi să Îl laud pe Dumnezeu în toate circumstanţele vieţii? 
(Singur; fără serviciu; bolnav; fără prieteni).”  
 

Când vine vorba să trăieşti pentru slava lui Dumnezeu sau fericirea noastră, avem tendinţa să alegem 
fericirea noastră, şi atunci păcătuim. Păcatul este atunci când ne uităm la opţiunile noastre şi 
spunem: “Aş putea să-L glorific pe Dumnezeu sau aş putea să aleg ceea ce mă face fericit pe 
moment. De aceea aleg să trăiesc pentru momet, în păcat. Sunt prea uşor de mulţumit.”  
 
4. Ioan 4:23-24 – Închinarea în Duh şi Adevăr  
Dumnezeu caută închinători - dorind să aibă o relaţie personală cu fiecare, atrăgându-i la Sine. 
Dumnezeu este Duh (lucru străin de percepţia noastră finită) – deci raportarea noastră la El este cu 
duhul nostru. Aceasta este un mister pentru mulţi oameni. 
Adevărul este revelat în cuvântul lui Dumnezeu şi în viaţa lui Isus Cristos.  
* Ioan 17:17, Ps 119 – Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul  
* Ioan 1:1 – Cuvântul era Dumnezeu  
* Ioan 14:6 – Isus este calea, adevărul şi viaţa  
* Ioan 16:13 – Duhul adevărului 
Deci Închinarea creştină înseamnă să-L iubeşti pe Dumnezeu din toată inima ta şi să te închini Lui în 
duh şi adevăr, trăind pentru slava Lui în fiecare aspect al vieţii.   
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2. Teologia Închinării Creştine  
 
Teologia închinării are de a face cu istoria lui Dumnezeu prezentată în Scriptură şi cu felul în care 
Dumnezeu se aproprie de om pentru a avea o relaţie personală cu el.  
 
Spuneam:  
Închinarea Creştină este răspunsul nostru de laudă, mulţumire şi glorificare la adresa lui Dumnezeu 
pentru cine este El şi pentru ce a făcut, face şi va face El pentru noi. Este aspiraţia inimii noastre în 
mulţumire, laudă, adorare şi dragoste faţă de Dumnezeul care ne-a creat şi căruia Îi datorăm tot ceea 
ce avem şi tot ceea ce suntem.  
 
Tensiunea care apare în relaţia noastră cu Dumnezeu se axează pe incapacitatea noastră de a-I oferi 
lui Dumnezeu o închinare pe care El o doreşte. Datorită păcatului nu suntem şi nu putem deveni acei 
oameni pe care Dumnezeu îi doreşte în închinare.  
Această tensiune a fost rezolvată de Dumnezeu prin Isus Hristos, în care Dumnezeu, din proprie 
iniţiativă, şi motivat de dragostea divină, a devenit ca şi noi, cu trup uman plin de suferinţe dar fără 
păcat. Isus a trăit o viaţă fără păcat, într-o închinare şi glorificare continuă către Dumnezeu. 
Viaţa, moartea şi învierea lui Isus Hristos ne poate aduce împăcarea cu Dumnezeu. Numai prin Isus 
putem deveni adevăraţi închinători lui Dumnezeu.  
 
 

Aş dori să prezint trei feluri prin care Isus Hristos ne-a răscumpărat şi ne-a mântuit.  
 
1. Isus a murit pentru orice păcat şi a înviat la o nouă viaţă. Duhul Sfânt aplică aceast lucru pentru 
noi, unindu-ne în moartea şi învierea lui Isus Hristos.  
Teologii o numesc unirea noastră cu Hristos, care reprezintă identitatea noastră nouă.  
Deci dacă Hristos a murit pentru păcatul meu, eu sunt liber şi pot muri faţă de păcat astăzi (Rom 6:6, 
11; 8:13). Şi pentru că Hristos a înviat la o viaţă nouă, eu pot trăi o nouă viaţă astăzi (Rom 6:8-10; 
8:9-11). Aceasta este temelia solidă, plină de speranţă, pe care stăm chiar dacă suntem loviţi 
câteodată de păcat.  
 
2. Isus a suferit cea mai grea formă de suferinţă.  
Pe lângă batjocura şi umilirea până la moarte, Isus a experimentat mânia lui Dumnezeu pentru 
păcatul omenirii (2 Cor 5:21). Pe cruce El a experimentat cea mai grea agonie şi despărţire de 
Dumnezeu (Matei 27:46). Astăzi, noi ne putem regăsi în El prin orice suferinţă am trece; nimic din 
suferinţa noastră nu poate trece peste suferinţa lui Isus şi acea agonie a morţii (Evrei 2:17; 4:15). 
Pe măsură ce Îl urmăm pe Isus, înţelegem că orice suferinţă a fost răscumpărată de El şi trăim 
încrezători înspre acea zi când orice suferinţă va dispărea şi Îl vom vedea faţă în faţă                   
(Rom 8:18-23).  
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3. Isus este imaginea perfectă a lui Dumnezeu.  
Datorită păcatului, imaginea sau chipul lui Dumnezeu în noi a fost distorsionat. Dumnezeu 
nu rezolvă această problemă prin lustruirea sau corectarea acestei imagini. El răscumpără imaginea 
stricată şi începe cu una nouă care să reflecte perfect – Isus Hristos – chipul lui Dumnezeu printre 
noi (Ioan 14:9).  

* Isus este chipul Dumnezeului Celui nevăzut şi strălucirea slavei Lui (Col 1:15)  
* Isus este amprenta naturii lui Dumnezeu (Evrei 1:3)  
În Isus Hristos suntem o creaţie nouă (2Cor 5:17). Nu suntem ceea ce am fost odată (1 Cor 
6:9-11). Avem un nume nou, o nouă identitate, o inimă nouă şi noi dorinţe – suntem 
regeneraţi. “Suntem în Cristos”  

Această istorie a lui Dumnezeu este Evanghelia:  

* Isus a trăit viaţa ca un exemplu pentru noi  
* Isus şi-a oferit viaţa Lui nu numai ca preţ pentru păcatele noastre, ci ca un dar pentru noi –  
viaţa Lui devine viaţa noastră (Rom 6:10-11)  
* Închinarea noastră este deci:  
- o proclamare şi mulţumire la ceea ce Isus Hristos a făcut pentru noi  
- o dorinţă de a trăi ca Isus Hristos  

 
Teologia Închinării Creştine este închinarea noastră către Dumnezeu, prin Isus Hristos şi prin 
puterea Duhului Sfânt.                                                                                                                                

“Si voi, prin El, sunteţi in Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi inţelepciune, 
neprihănire, sfinţire si răscumpărare, pentruca, după cum este scris: Cine se laudă, sa se laude in 
Domnul” (1 Cor 1:30)                                                                                                                                             

“Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adica, rodul buzelor cari 
marturisesc Numele Lui. Si să nu daţi uitarii binefacerea si dărnicia; caci lui Dumnezeu jertfe ca 
acestea Îi plac.” (Evrei 13:15-16) 
 
Deci Închinarea Creştină se bazează pe revelaţie şi răspuns.  
 

Revelaţie prin:                                                                                                               
Scriptură (Creaţie – Cădere – Răscumpărare - Isus Hristos - Consumare) şi puterea Duhului Sfânt. 
 

Răspuns prin:                                                                                                                                     
Isus Hristos şi puterea Duhului Sfânt.  
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Acum putem înţelege mai bine definiţia închinării a lui David Peterson:  
“Închinarea înaintea Dumnezeului viu şi adevărat înseamnă în esenţă o relaţie cu El în termenii 
propuşi de El şi în modul în care numai El o poate face posibilă”  
sau a lui James B. Torrance:  
„Închinarea este de fapt darul participării prin Duhul Sfânt la închinarea Fiului înaintea Tatălui”.  
 
Închinarea este un dialog divino-uman, o relaţie dinamică sau o comuniune între noi şi Dumnezeu. 
Prin închinarea noastră noi nu adăugăm nimic la măreţia şi splendoarea lui Dumnezeu. El este 
perfect în slava Sa.  
 
Dumnezeu nu ne acceptă din cauza actului nostru de pocăinţă, ci pe baza meritelor lui Isus Hristos 
care a plătit preţul păcatelor noastre, ne-a curăţit şi ne-a sfinţit prin sângele Lui. El este marele preot, 
liderul nostru de închinare şi doar El ne poate conduce în prezenţa lui Dumnezeu.  
 
Dumnezeu se bucură atunci când noi ne închinăm Lui, când înălţăm numele Lui şi preamărim 
minunile Sale. Prin puterea Duhului Sfânt El coboară între noi şi ne transformă viaţa în frumuseţea 
fiului Său Isus Hristos. Cu alte cuvinte, noi beneficiem de închinare şi transformare. Această unire 
în Cristos care are loc prin închinare ne revoluţionează, ne transformă şi ne zideşte în trupul lui 
Cristos - biserica (edificat, reînnoit şi zidit).  
 
Duhul Sfânt ne cheamă la Isus Hristos prin diferite metode, iar Fiul ne face cunoscut pe Dumnezeu 
Tatăl, căruia noi ne închinăm prin El.  
 
Piatra de temelie a închinării creştine este Isus Hristos; El a venit să restaureze adevărata închinare. 
Prin credinţa în El şi unirea cu El, noi putem să ne închinăm Tatălui, devenind astfel parte a 
închinării care deja există şi continuă în ceruri.  
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. 

R1 – relaţia dintre: Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos şi Duhul Sfânt; în care noi 
suntem chemaţi să participăm (Efes 2:18).  
 
R2 – relaţia dintre Isus Hristos şi trupul Său în comuniune cu Duhul Sfânt (Filip 3:7-11).  
 
R3 – relaţia dintre membrii trupului – vie prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 12:12-27).  
 

 



Închinarea: ceva Personal, Corporativ şi Etern                                                                              Seminar Închinare – 2017	  

	   14	  

 

3. Contextele Închinării Creştine  
 
Principiile biblice ale Închinării Creştine – Fundaţia pe care clădim  
 
- Închinarea este centrată în Dumnezeul Trinitar (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt).  
- Închinarea este iniţiată de Dumnezeu şi se realizează în termenii Lui - o invitaţie divină, o poruncă  
divină şi un ţel divin.  
- Închinarea este Cristocentrică – planul de salvare al lui Dumnezeu  
- Închinarea este un dialog divino-uman – revelaţie şi răspuns  
- Închinarea este de natură relaţională – legământ între Dumnezeu şi poporul Său – închinare 
corporativă  
- Închinarea este o atitudine interioară înainte de a fi exprimată prin acţiuni exterioare.  
- Închinarea este un proces de transformare a vieţilor noastre  
 
Câteva dintre aceste principii au fost discutate în prima parte, Teologia Închinării, iar pe altele le 
vom analiza în continuarea seminarului.  
 
Când vorbim de contextele închinării, ne referim la o imagine a închinării restrânse şi de 
asemenea la o imagine largă a închinării.  
 
 
A. Închinarea individuală  
 
1 Cor 3:13 ne face de cunoscut că noi suntem “templul Duhului Sfânt”.  
Biblia ne vorbeşte despre “locul sacru” de comuniune: Ps 27:5 şi de omul interior Efes 3:16.  
Apostolul Pavel vorbeşte în Efes 3:16-19 despre rezultatul unirii cu Cristos. Această realitate care 
este în interiorul meu, mă face să mă închin lui Dumnezeu zilnic, sau mai mult, să caut revelaţia Lui 
în fiecare zi. Cu alte cuvinte, este sinceritatea mea cu mine însumi în faţa lui Dumnezeu              
(Efes 5:8-10).  
 
• Închinarea personală ne ajută în mărturisirea păcatelor şi în experimentarea pocăinţei reale prin 
rugăciune.  
• 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 greşite faţă 
de cei din jur.  
• Închinarea personală 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.  
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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. Pentru liderii de Închinare – închinarea 
individuală este puterea în închinarea corporativă 

 
B. Închinarea corporativă  
 
Cine suntem noi - 1 Petru 2:9 – răscumpăraţi, fraţi şi surori, în familia mare a lui Dumnezeu.  
Isus Cristos ne asigură de prezenţa Lui atunci când doi sau trei se unesc în închinare (Matei 18:20). 
Singura diferenţă este că cuvântul “Eu” se schimbă în “Noi” în închinarea corporativă.  
 
Ne strângem să-L lăudăm şi să ne închinăm lui Dumnezeu. 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.  
 
Ne strângem că să-L întâlnim pe Dumnezeu. El coboară în mijlocul laudelor şi închinării copiilor 
Lui.“Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.” (Ps 22:3). 
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.  
 
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, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi 
dintr-un singur Duh.” ( 1 Corinteni 12:13). Avem nevoie să ne încurajăm reciproc în credinţă, în 
nădejde şi în dragoste, pentru ca nimeni să nu cadă.  
 
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 specific 
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 tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila 
şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău.”( Mica 6:8)  
 
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 Cristos să crească şi Împărăţia 
Lui să se lărgească.  
 
 
C. Închinarea ca mod de viaţă  
 
Închinarea ca mod de viaţă are la bază îndurarea lui Dumnezeu.  
Închinarea creştină este un eveniment care are loc în ciuda tuturor lucrurilor din jur şi nu este 
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determinată de existenţa diferitelor bucurii sau greutăţi de care avem parte în fiecare zi: boală, 
suferinţă, bucurie, prieteni, duşmani etc. Prin închinare, eu îmi gasesc plăcerea în îndurarea şi 
bunătatea Domnului. În schimb, lucrurile din jur pot să mă ajute sau pot să fie o piedică în viaţa 
mea de închinare. Biblia ne spune că acolo unde este comoara noastră este şi inima noastră.  
 
Închinarea are de-a face cu orientarea vieţii noastre, cu pulsul credinţei în Isus Cristos din noi, şi cu 
întreaga existenţă din jurul nostru – relaţiile noastre. (Rom 12:1,  1Corinteni 10:31).  
 
Pentru un creştin, modul de viaţă şi relaţia cu Dumnezeu nu sunt planuri separate, ci ele se suprapun 
şi se intersectează. Această intersectare are loc la nivelul mai multor dimensiuni.  
 
Dimensiunea verticală 

Activităţile noastre zilnice în familie, la serviciu, la şcoală, pe drum, în biserică şi în relaţiile 
noastre, trebuie să exprime dependenţa noastră de Dumnezeu. Pentru mulţi totul se rezumă la ce pot 
să facă ei cu mâinile lor.  
 
Dimensiunea orizontală 

Aceasta are de-a face cu relaţia noastră cu Dumnezeu, cu o înţelegere a adevărului Scripturii şi cu 
o călăuzire totală a Duhului Sfânt. Prin aceasta ne zidim unii pe alţii în credinţă (Efes 5:19-20; Col 
3:16, Evrei 10:23-24). 

 
Dimensiunea exterioară  

Aceasta se referă la modul cum ne comportăm faţă de cei din jurul nostru, cum ne dăruim pentru 
ei şi cum ne slujim aproapele. A fi un dar pentru cei în nevoie (Filip 4:18).  
 
Deci, închinarea îmi afectează viaţa de zi cu zi, îmi afectează gândirea de zi cu zi, mi afectează 
atitudinea inimii şi sentimentele. Nu este ceva de sfârşit de săptămână, o experienţă, ci este viaţa 
şi puterea care îmi umple inima şi care mă susţine în fiecare zi ca şi creştin. (1Petru 2:5; Evrei 
12:28-29)  
 
Închinarea ca mod de viaţă are de a face cu priorităţile din viaţa ta – închinare, umblare, lucrare şi 
slujire. Această ordine ne-ar putea ajuta să creştem în înţelegerea modului nostru de viaţă. Poate 
faci multe activităţi, multă slujire şi nu mai ai timp pentru închinare.  
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Închinarea Cristocentrică – temelia Închinării Bisericii  
 
Piatra de temelie a închinării creştine este Isus Hristos.  
 
Matei 21:42 “Piatra pe care au lepadat-o zidarii, a ajuns să fie pusă in capul unghiului” 
 
Efes 2:19-22 “…piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” 
 
1Petru 2:4-5a “Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepadată de oameni, dar aleasă si scumpă înaintea 
lui Dumnezeu. Si voi, ca niste pietrii vii, sunteţi zidiţi ca să fiti o casă duhovnicească, o preoţie 
sfantă, şi să aduceţi jertfe duhovnicesti placute lui Dumnezeu prin Isus Hristos.” 
 
* Închinarea Cristocentrică – recunoaşte prioritatea lui Isus Hristos.  
Scopul oricărei pietre de temelie, din punct de vedere arhitectural, este de a servi ca element 
de bază pe care structura construcţiei se va clădi şi nu va da greş. Cu alte cuvinte, toată construcţia 
se bazează pe o fundaţie corectă şi adevărată. Isus Hristos este temelia şi prioritatea noastră. 
Aceasta a fost intenţia lui Dumnezeu de la început.                                                                           
“El este mai înainte de toate lucrurile, si toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El 
este începutul, cel întâi născut dintre cei morti, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci 
Dumnezeu a vrut ca toată plinatatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce 
este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui” (Col 1:17-20).  
 
* Închinarea Cristocentrică – aduce prezenţa lui Dumnezeu între noi.  
Închinarea bisericii nu este o discuţie a ideilor religioase, ci este o comuniune a noastră, prin Duhul 
Sfânt, cu Dumnezeul viu şi adevărat. Isus ne aminteşte în Matei 18:20 de prezenţa Lui între noi ori 
de câte ori venim împreună şi ne garantează prezenţa Sa cu noi.  
Poate de multe ori în închinare nu vedem prezenţa lui Isus între noi, apropiindu-Se de noi, 
salutându-ne, dezvăluindu-ne adevărul Scripturii, frângând pâinea împreună cu noi.                   
(Luca 24:13-35)  
Isus Hristos este prezent în închinare indiferent dacă noi Îl vedem sau nu (partea obiectivă). 
Închinarea Cristocentrică ne provoacă să Îl alegem pe Isus ca centru al închinării noastre (partea 
subiectivă).  
 

*Închinarea Cristocentrică – este noul legământ prin Isus Hristos. El a devenit şi marele 
preot care a intrat în Sfânta Sfintelor odată pentru totdeauna pentru a adduce jertfa supremă Tatălui. 
În momentul morţii lui Isus, perdeaua din templu s-a rupt deschizând uşa spre închinare 
Matei 27:51                                                                                                                                                  
“Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă in Locul prea sfânt, pe 
calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: - şi 
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fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu 
credintă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă 
curată.” (Evrei 10:19-20).  
 

Isus Cristos este mediatorul nostru între noi şi Dumnezeu în închinare.                                                 
“Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni; omul Isus 
Hristos.” (1 Tim 2:5)                                                                                                                               
“Căci Hristos … a intrat chiar in cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, inaintea lui 
Dumnezeu.” (Evrei 9:24).  
 
Suntem de acum aşezaţi în locurile cereşti cu Isus Cristos.  
“…ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună si ne-a pus sa şedem împeună 
în locurile ceresti, în Hristos Isus.” (Efes 2:5-6) 

 
* Închinarea Cristocentrică – îmbrăţişează pasiunea lui Isus Hristos pentru lumea din jur.  
Închinarea Cristocentrică este un eveniment care transformă vieţi. Împărăţia lui Dumnezeu 
se lărgeşte pentru şi spre Gloria Lui. Integritatea vieţii noastre şi practica închinării vor atrage 
pe mulţi din jurul nostru înspre Isus Cristos.                                                            
Deci închinarea are şi o dimensiune orizontală de edificare a credincioşilor în trupul lui Isus 
Cristos şi de slujire a celor în nevoie (1 Cor 11:17-34; Iacov 2:1-7). David Peterson în cartea sa 
„Comuniunea cu Dumnezeu” e de părere că aceste două direcţii ale închinării, verticală 
şi orizontală, nu pot fi separate. Atunci când slujim semenilor noştri, prin aceasta îi pregătim ca ei 
să se dăruiască pe deplin lui Dumnezeu prin slujirea lor.         
Slujirea îndeplinită în dragoste în mijlocul poporului lui Dumnezeu este un semn al puterii 
transformatoare a Duhului care lucrează în credincioşi. În Efeseni 4:12-16, 
Pavel accentuează în primul rând nu nevoia că oamenii să se maturizeze în plan individual, 
ci mai degrabă necesitatea ca ei să înveţe cum să contribuie la viaţa şi dezvoltarea 
comunităţii de credincioşi ca un tot unitar.  

 

 
Închinarea în Duh şi în Adevăr – Închinarea plăcută lui Dumnezeu  
 
“Dar vine ceasul, şi acuma şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în a
devăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:20, 23-24)  
 
Multe dintre întrebările noastre referitoare la închinare sunt similare poate cu ale femeii samaritence 
– unde să ne închinăm, sau ce formă şi stil să adoptăm în închinare.  
Răspunsul lui Isus oferit femeii din Samaria nu se referă la formele şi aparenţele exterioare ale 
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închinării, sau „unde” şi „când” ne închinăm. Isus pune accent pe „cum” ne închinăm, mutând 
astfel ţinta întrebării de pe locul închinării, spre destinatarul închinării şi spre starea inimii în 
închinare - Duh şi Adevăr.  
 
Nu putem separa aceste două lucruri, deoarece ambele sunt esenţiale şi împreună formează întregul 
închinării noastre către Dumnezeu. Accentuând adevărul putem cădea în legalism şi rutină; accentuâ
nd duhul putem cădea în senzaţie şi sentimentalism, închinarea pierzându-şi astfel din substanţă. 
Duhul şi Adevărul în închinare înseamnă să ai un echilibru între formă şi libertate.  
 
Dacă am analiza, am putea spune că adevărul este factorul obiectiv în închinare, iar duhul este 
factorul subiectiv. Aceşti doi factori trebuie să se întrepătrundă sau să se împletească în închinare.  
 
“Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-
vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu 
cu mulţumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16).  
 
Esenţa închinării este să te închini lui Dumnezeu din adâncul inimii tale, cu tot ce ai, prin Isus 
Cristos, adevărul revelat nouă de Dumnezeu, şi prin puterea Duhului Sfânt. 
Deci lauda noastră, rugăciunea, dăruirea, trăirea, sunt bazate pe relaţia noastră cu Isus Hristos, 
credinţa în El, bucuria mântuirii în El, şi aşteptarea glorioasă a venirii Lui a două oară.  
Închinarea are de-a face cu atitudinea inimii noastre, cu înţelegerea adevărului, a credinţei în Isus 
Hristos şi a relaţiilor dintre noi. Inima reprezintă centrul spiritual al omului.  
 
“Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar 
Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7)  
 
“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”(Proverbe 4:23)  
 
“Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri 
rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Luca 6:45)  
 
Când inima noastră este împărţită, sau este un pământ plin cu spini, închinarea noastră este 
superficială, doar de pe buze, sau poate deveni o datorie pe care considerăm că trebuie să o 
îndeplinim în fiecare săptămână.  
 
Închinarea în duh şi adevăr este închinarea unde Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt,  coboară 
între noi şi ne transformă vieţile în frumuseţea fiului Său Isus Hristos.  
Cu alte cuvinte noi ne închinăm, dar beneficiem în acelaşi timp şi de o transformare prin Duhul 
Sfânt. Aceasta reprezintă unirea noastră în Hristos, care ne revoluţionează, ne transformă şi ne 
zideşte în trupul Lui – biserica.  
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4. Practica Închinării Creştine  

Pavel ne descrie în Efeseni cum biserica stă în centrul scopurilor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu 
“pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea 
nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic 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. 

În limba greacă scopul bisericii este prezentat de trei cuvinte: kerygma, koinonia şi leitourgia 
(predicare- proclamare, părtăşie, închinarea-slujba religioasă). 

Biserica este prezentată în Scriptură ca trupul lui Isus Hristos, El fiind capul trupului, iar creştinii 
fiind mădularele unite în El prin puterea Duhului Sfânt. Deci, serviciul de închinare al bisericii ar 
trebui să ne încurajeze să răspundem dragostei şi îndurării lui Dumnezeu pentru noi. Cu alte cuvinte, 
să ne refocalizeze înspre Dumnezeu - dependenţa noastră de El. 

Pentru cei mai mulţi dintre noi viaţa de fiecare zi ne distrage atenţia de la faptul că depindem de 
Dumnezeu. Suntem atraşi de lucrurile exterioare şi multe dintre ele pot deveni idolii noştri, astfel 
încât devenim independenţi de Dumnezeu şi unii faţă de alţii (materialismul lumii acesteia). 

Practica închinării, sau disciplina spirituală a fiecărei săptămâni, ne ajută să avem o inimă 
dependentă de Dumnezeu – iată-mă Doamne; trimite-mă; hrăneşte-mă; instruieşte-mă; primeşte-mă. 
Ascultarea şi supunerea noastră faţă de El şi cuvântul Său fac mai mult decât orice alte sacrificii pe 
care le-am putea face pentru El. 

 

Când vorbim de practica închinării ne referim la metodologia pe care o avem în închinare ca şi 
biserică sau comunitate creştină. Teologia închinării modelează metodologia pe care o adoptăm. 
Serviciul de închinare nu este un program, ci reprezintă un răspuns dinamic pentru Dumnezeu şi la 
adresa lui Dumnezeu, o călătorie în prezenţa lui Dumnezeu şi o părtăşie frăţească unii cu alţii. 

Când gândim planificarea serviciului de închinare al bisericii trebuie să avem în vedere trei lucruri: 
conţinut, structură şi formă, sau stilul de prezentare. 

a. Conţinutul serviciului de închinare are scopul de a proclama, prezenta, aminti şi interpreta istoria 
răscumpărării omenirii de către Dumnezeu prin Isus Hristos. Noi ne strângem la închinare să 
repovestim acţiunile lui Dumnezeu în istorie şi să redescoperim măreţia şi gloria Lui. Aşa cum 
poporul Israel, în Vechiul Testament, au retrăit povestea eliberării din robia Egiptului, tot aşa 
credincioşii Noului Testament repovestesc şi interpretează evenimentul Isus Hristos ca noul act al 
răscumpărării oferit de Dumnezeu. 

Astfel, conţinutul serviciului de închinare este despre Dumnezeu şi despre Cuvântul Său. 
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De asemena conţinutul serviciului de închinare are de a face cu părtăşia dintre credincioşi şi legătura 
frăţească de care fiecare mădular în parte are nevoie. Cuprinde deci formarea de ucenici, învăţare şi 
echipare, dar totodată slujirea celor în nevoie. 

b. Structura serviciului de închinare are de a face cu aşezarea elementelor folosite în închinare într-o 
ordine corespunzătoare, astfel încât să direcţioneze congregaţia către Dumnezeu, către comuniunea 
cu El şi către proclamarea măreţiei Lui; să direcţioneze congregaţia spre o părtăşie curată a 
credincioşilor şi spre responsabilitatea fiecărui mădular; să direcţioneze congregaţia spre misiune şi 
spre slujirea celor în nevoie. 

Elementele serviciului de închinare sunt:  

• Cuvântul lui Dumnezeu rostit 

• Rugăciunea 

• Cântarea de laudă 

• Mulţumirea şi mărturisirea 

• Actul botezului 

• Actul Cinei Domnului 

• Cuvântul lui Dumnezeu predicat 

• Dărnicia 

• Misiunea bisericii 

• Actul încheierii – binecuvântarea de a continua închinarea în fiecare zi 

Întrebarea se pune, cum am putea aşeza aceste elemente într-o ordine care să creeze o călătorie în 
prezenţa lui Dumnezeu - spuneam că serviciul de închinare nu este un program. 

Biblia nu ne prescrie o structură exactă a serviciului de închinare pe care trebuie să o urmăm. Se 
pare că Duhul Sfânt a lăsat aceasta la înţelepciunea fiecărei naţiuni (culturi) şi generaţii în parte. Un 
singur lucru Biblia ne indică în închinare: Revelaţie – Răspuns.  

 

Am putea deci vorbi deci de o structură liturgică, o structură tematică şi o structură liberă în 
închinare. 

Structura liturgică a serviciului de închinare se organizează în jurul unor lecţiuni 
predeterminate şi sistematice ale Scripturii, cartea de rugăciuni şi calendarul Creştin 
(Advent, Crăciun, Epifania, Postul Paştelui şi Rusaliile). Serviciul de închinare are texte 
biblice specifice, rugăciuni şi cântări specifice pentru fiecare serviciu în parte. Este o 
închinare cunoscută ca având o structură foarte formală, iar cei ce conduc închinarea trebuie 
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să se adapteze exact acestei forme prescrise. Aceste servicii comportă multe răspunsuri 
dialogate scurte şi conţin rugăciuni în concordanţă cu temele biblice expuse. 

 

Structura tematică (adoptată de majoritatea bisericilor evanghelice) se bazează pe aranjarea 
elementelor în jurul unei teme sugerate de păstorul bisericii în propovăduirea Cuvântului. 
Totul se concentrează pe mesajul păstorului şi tema prezentată. Această structură necesită 
multă muncă de planificare şi de organizare perfectă a elementelor. Dezavantajul acestei 
structuri este că închinarea poate degenera într-un program frumos şi perfect.  

 

Structura liberă se referă la folosirea unei forme şablon pentru fiecare duminică. Muzica şi 
predicarea Cuvântului sunt independente una de cealaltă. Este o metodă simplă, uşoară şi 
pragmatică în abordare. Planificarea acestui seviciu este destul de uşoară, deoarece în fiecare 
săptămână cântările, tema rugăciunii şi a predicii se schimbă dar structura rămâne aceeaşi. 
Orice schimbare este uşor de operat şi se poate adapta în funcţie de timp şi durată. Deci 
putem vorbi de un serviciu de închinare într-o zonă de comfort – predictibilă. 

 

 

Câteva sugestii referitoare la serviciul de închinare: 

Este foarte important cum începi serviciul de închinare şi de asemenea cum îl sfârşeşti. O sugestie 
în începerea serviciului de închinare ar fi:  

1. Preludiu muzical cu cinci minute înaintea începerii serviciului de închinare. O cântare prin 
mesajul căreia oamenii sunt chemaţi la închinare sau poate fi o cântare nouă pe care o introduci 
congregaţiei, cântare al cărei mesaj este important şi captivant. 

2. Salut de bun venit la închinare şi folosirea unui text din Scriptură pentru chemarea bisericii la 
închinare sau motivarea bisericii pentru închinare. De obicei mesajul acestui text se va lega perfect 
de prima cântare de laudă a bisericii. 

 

După mesajul predicat acordă timp congregaţiei să răspundă prin: rugăciune sau cântare. 

Caută cântări care să ajute deschiderea inimii prin proclamarea adevărului auzit şi predicat. 

Încheie serviciul de închinare cu o binecuvântare din Scriptură care să încurajeze biserica la o 
trăire sfântă în săptămâna care stă în faţă. 
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4.1 Mă cheamă Dumnezeu?  

Personal, cred în chemarea lui Dumnezeu pentru toţi cei ce slujesc în conducerea închinării bisericii 
sau sunt parte a echipelor de închinare prin muzică, rugăciune, sunet şi video.  

De ce consider acest lucru important?  

Contextul în care funcţionează chemarea este biserica şi slujirea trupului lui Isus Cristos. Aceasta 
poate fi pentru un timp lung, un timp scurt sau un timp limitat de anumiţi factori sau condiţii 
externe. Chemarea are de-a face cu pasiunea, angajamentul, inima şi timpul jertfit pentru slujire, nu 
neapărat cu durata slujirii.  

Mulţi dintre cei care slujesc în închinare au crescut în biserică fiind implicaţi în slujire de la o vârstă 
fragedă, alţii au o pregătire muzicală care îi avantajează în această slujire, alţii au o pregătire biblică 
pe care închinarea o cere şi sunt parte a echipei de închinare, sau alţii pur şi simplu s-au trezit în 
mijlocul acestor lucruri, pasionaţi de a-L glorifica pe Dumnezeu prin muzică şi dornici de a învăţa. 

 Jeff Iorg, în cartea sa “Is God Calling Me” (Mă Cheamă Dumnezeu), descrie chemarea ca fiind o 
impresie profundă în interiorul nostru, creată de Duhul Sfânt care stabileşte parametrii de 
funcţionare pentru viaţa noastră, care poate fi schimbată doar de o altă chemare sau impresie 
profundă a Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, chemarea lui Dumnezeu aduce noi informaţii şi noi 
responsabilităţi; este o experienţă interioară înainte de a fi o acţiune exterioară; este o acţiune 
intuitivă mai mult decât una analitică; este o experienţă care aduce transformare în viaţă noastră. 

Când înţelegem chemarea lui Dumnezeu pentru slujire în închinare, atitudinea noastră se schimbă – 
ne încredem mai mult în El, perseverăm în dorinţa zilnică de a trăi pentru El, înţelegem autoritatea 
de care dispunem, dar totodată înţelegem umilinţa şi ascultarea faţă de Dumnezeu şi de cuvântul 
Său. 

Aş enumera doar câteva lucruri care ar putea să te ajute să înţelegi chemarea lui Dumnezeu pentru 
tine: 

• Dorinţa şi bucuria de a sluji în închinare 

• Abilităţile tale muzicale, vocale sau teologice 

• Inima ta – predată lui Cristos, gata să slujească, gata să iubească, gata să accepte critici 

• Pasiunea ta pentru congregaţie şi pentru închinare 

 Un element cheie în analiza chemării din inima ta este confirmarea. Confirmarea are de-a face cu 
acceptarea celorlalţi (acceptare exterioară) de a fi lider sau a fi parte a echipei de închinare. De 
obicei acest lucru este un proces prin care cei din jurul tău sau conducerea bisericii descoperă în tine 
la un moment anume chemarea de care Dumnezeu ţi-a făcut parte. De multe ori acest test nu este un 
lucru uşor, de aceea trebuie să îţi asumi responsabilităţile bazându-te pe confirmarea interioară dată 
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de Duhul Sfânt. Nu aştepta ca toată lumea să-ţi confirme, ci mai de grabă lasă ca Duhul Sfânt să 
modeleze inima ta în contextul în care slujeşti. Nevoia bisericii sau nevoia în slujire la un moment 
dat nu reprezintă o chemare. De multe ori datorită unei nevoi în slujire, multe persoane sunt împinse 
în faţă să slujească şi după un scurt timp totul se prăbuşeşte sau ia o altă direcţie la care nu te-ai 
aşteptat. De ce? Lipseşte acea confirmare interioară a Duhului Sfânt care modelează inima – 
angajament, responsabilitate, trăire şi pasiune.  

Pasiunea pentru închinare este un foc care aprinde orice în jur, este lumina care pătrunde în 
întuneric, este dragostea care nu se stinge, este chemarea ta expusă în afară. 

Când pasiunea pentru închinare este în inima ta, următoarele lucruri se întâmplă:  

• Eşti dispus să plăteşti preţul pentru slujire  

• Eşti disponibil pentru slujire  

• Eşti dispus să studiezi teologia închinării  

• Eşti dispus să urmăreşti excelenţa în muzică  

• Eşti dispus să te umileşti de dragul altora  

• Eşti dispus să suferi de dragul lui Isus Cristos  

 

Caracteristicile chemării ca muzicieni în contextul bisericii locale: 

 

* Chemarea este un apel de a fi distinct faţă de muzicienii lumii. 

1 Ioan 2:16 - “Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu 
este de la Tatăl ci din lume.” 

ü Deci va trebui să ne gândim mai întâi la noi înşine ca şi creştini apoi ca şi muzicieni.  

ü Muzica trebuie să fie privită ca şi o slujire nu ca şi un idol (nu ne închinăm închinării).  

ü Folosim muzica pentru a-L onora pe Dumnezeu. 

 

* Chemarea este un apel de a fi credincios. 

Prov. 22:29 -  “Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă 
oamenii de rând.” 

ü Credincios în practica muzicală 

ü Credincios în disponibilitate 
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ü Credincios în a trăi o viaţă curată mai mult decât muzica practicată 

 

* Chemarea este un apel la a fi recunoscător 

1 Tes. 5:18 - “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus, cu privire la voi.” 

ü Dumnezeu ne-a mântuit prin Isus Cristos 

ü Dumnezeu ne-a dăruit toate darurile şi talentele muzicale  

ü Dumnezeu ne dă putere să ne dezvoltăm talentele 

ü Dumnezeu dă binecuvântarea peste toate eforturile noastre 

 

* Chemarea este un apel de a sluji biserica (congregaţia) 

Filipeni 2:3 - “Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să 
privească pe altul mai pe sus de el însuşi.” 

ü În contextul în care biserica are nevoie 

ü Penrtu ca alţii să fie zidiţi în Cristos şi atraşi în împărăţie. Aceasta înseamnă umilinţa şi 
ascultarea manifestate faţă de cei din jur. 

 

* Chemarea este un apel de a păstra închinarea Cristocentrică 

“Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după 
darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte 
cineva, să slujească după puterea pe care i-o da Dumnezeu; pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit 
Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” (1Petru 4:10-11) 

ü Evanghelia ne aduce de aminte că în toate lucrurile numele lui Isus trebuie glorificat 

ü Muzică nu poate face niciodată ceea ce a făcut Isus 

ü El este calea, adevărul şi viaţa – intratrea în închinarea cerească 

Testul chemării tale în slujire se va vedea atunci când treci prin încercare şi dificultăţi, atunci când 
treci prin “valea umbrei morţii” cum spune David în Psalmul 23. 

Încercările vor veni în viaţa ta când nu te aştepţi, dar nu uita că pasiunea ta va trebui să le acopere şi 
să le anihileze. Puterea Duhului Sfânt este la lucru în tine mai mult ca oricând atunci când treci prin 
încercări. Rugăciunea şi legătura frăţească a echipei de închinare te va susţine şi te va ajuta să poţi 
trece prin clipele dificile ale vieţii. 
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Aş vrea să închei acest subiect al chemării în slujire cu o parte foarte sensibilă dar reală pentru foarte 
multe persone. Uneori simţi că ''uşile se închid'' şi tot ce faci nu mai are acea prospeţime; cei din 
jurul tău nu te mai susţin, totul pare că devine o formă în închinare iar slujirea ta este mai mult o 
datorie decât o chemare. Când simţi aşa ceva în inima ta, caută să te regăseşti la crucea lui Isus 
Cristos. Totul a început de aici pentru tine şi totul începe din nou de aici. Nu dispera, este Unul care 
ştie de ce ai nevoie şi cât anume poţi tu să duci, astfel încât să nu fii strivit de povoara 
circumstanţelor prin care treci. Caută părtăşia cu Isus şi petrece timp în prezenţa Lui în rugăciune; 
cu siguranţă alte uşi ţi se vor deschide.  

Ai răbdare, fii credincios şi încearcă să îţi păstrezi pasiunea pentru închinare. În realitate acest lucru 
nu este uşor, dar nu este nici imposibil de trecut.  

Priveşte în jur şi descoperă noi oportunităţi pe care Dumnezeu ţi le deschide şi pe care nu le puteai 
vedea decât trecând prin încercare. De asemenea, descoperă lucrurile esenţiale de care ai nevoie şi 
pe care nu le puteai descoperi în viaţa ta decât trecând prin încercare. 

În toate lucrurile prin care treci, bune sau rele, fii mulţumitor şi bazează-te doar pe îndurarea lui 
Dumnezeu pentru tine. 

 

 

4.2 Echipa de Închinare 

“A fi parte din echipa de închinare este un privilegiu pe care Dumnezeu ni-l oferă, iar succesul nu 
constă în individ, ci constă în întreaga echipă.” 

Cum definim echipa de închinare? 

Echipa de închinare este formată dintr-un grup de credincioşi din cadrul bisericii locale, înzestraţi de 
Dumnezeu cu daruri şi talente speciale, gata să slujească împreună prin muzică în închinarea 
corporativă a bisericii.  

Viziunea echipei este una comună – glorificarea lui Dumnezeu prin cântare şi transmiterea acestei 
pasiuni şi altora. Oricât de talentaţi am fi din punct de vedere muzical, oricât de buni cântăreţi am fi, 
dacă nu ştim să lucrăm în echipă totul se va epuiza în scurt timp. Ce ţine o echipă împreună este 
pasiunea lor pentru cântare, frumuseţea armonizării cântărilor şi a stilului de muzică, dar cel mai 
important este dragostea lor faţă de Isus. 

I-am putea numi artişti sau interpreţi, dar de fapt ei sunt lideri în micul lor domeniu în care activează 
şi slujesc. Frumuseţea e că aceste domenii ale fiecărui artist se suprapun în anumite puncte, astfel 
încât fiecare are nevoie de celălalt, iar creativitatea închinării constă în implicarea întregii echipe de 
închinare. 

Astfel, împuternicită de Duhul Sfânt, echipa de închinare devine un catalizator care creează acea 
atmosferă centrată în Isus Cristos prin care congregaţia este chemată să participe în închinare. 
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Este esenţial ca membrii echipei de închinare să aibă darul de a cânta, ureche muzicală cum spun 
unii, să poată cânta în armonie, să poată interpreta muzica scrisă pe note sau să poată cânta 
acordurile muzicale. Fără această bază muzicală minimă este greu ca membrii echipei să se unească 
frumos în interpretarea cântărilor şi în învăţarea lor. De aceea pot spune că acestea sunt abilităţi 
speciale pe care membrii echipei de închinare le au şi pe care le dezvoltă în timp, prin practică. 

 

Câteva puncte care descriu echipa de închinare: 

* Viziune 

Pentru fiecare comunitate în parte şi pentru fiecare echipă de închinare putem vorbi de diferite 
nuanţe de nevoi: oameni diferiţi, pregătire diferită şi o dinamică muzicală diferită. Cu toate acestea, 
la baza închinării prin muzică stă acea “Comuniune cu Dumnezeu” realizată de Duhul Sfânt. 

Viziunea echipei de închinare constă în: 

• Interpretarea muzicală corectă a cântărilor alese pentru închinare 

• A aduce inspiraţie şi încurajare prin cântare 

• A dezvolta un repertoriu muzical (cântări vechi şi noi) pentru congregaţie 

• A aduce o dinamică muzicală în închinare 

• A fi un model de urmat în slujirea în public 

Deci, privilegiul de a fi parte a echipei de închinare aduce schimbări individuale şi de asemenea o 
responsabilitate pentru fiecare membru.  

Suportul reciproc între membrii echipei este foarte important în stabilirea unei viziuni comune. Nu 
căuta să copiezi feluri “de a fi sau de a face”, ci caută să înţelegi nevoile muzicale, spirituale şi 
relaţionale ale celor din echipa ta de închinare. Nu pierde pe nici unul de dragul viziunii, ci ajută-i să 
înţeleagă de ce faci ceea ce faci dar şi importanţa slujirii împreună, având unele principii comune de 
lucru. Nici o echipă de închinare nu este construită la fel, de aceea strategia de lucru trebuie 
schimbată în funcţie de context. 

* Punctualitate 

Matei 5:37 – “Felul vostru de vorbire să fie: "Da, da; nu, nu"; ce trece peste aceste cuvinte vine de 
la cel rău.” 

Dacă ne-am angajat în slujire, trebuie să o facem cu respect faţă de cei din jurul nostru. Timpul este 
preţios pentru fiecare membru al echipei, deci în dragoste trebuie să ne îngăduim dar şi să ne 
mustrăm. 
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A avea o viaţă organizată sau a te autodisciplina nu este ceva care îi caracterizează pe foarte mulţi 
muzicieni. Avem nevoie de răbdare, dar în acelaşi timp şi de înţelepciune pentru a putea corecta 
lucrurile. O viaţă neorganizată ne poate duce la superficialitate în practicarea muzicală şi apoi în o 
superficialitate a vieţii spirituale. 

* Excelenţă în muzică 

Suntem chemaţi să dăm tot ce este mai bun din noi când este vorba de închinare. De multe ori 
lucrurile se schimbă, dăm ce este mai bun pentru altceva şi când e vorba de Domnul nostru ne 
plafonăm la ceea ce credem noi că e bine. 

Scopul muzicii este să ne apropie de Dumnezeu, nu doar să ne facă să ne simţim bine. Deci, de 
dragul Domnului, muzica noastră trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. Este dificil să ne închinăm 
prin cântare atunci când muzica este de slabă calitate. Lucrând mai mult la expresia muzicală a 
cântărilor, vom deveni liberi în exprimarea noastră în închinare. 

Excelenţa este un proces care înseamnă acea perseverenţă în a fi mai bun decât ieri, dar şi în a 
dezvolta darurile şi talentele pe care le avem. Câteva sugestii ar fi: 

• Practică instrumentul mai mult 

• Cântă mai mult 

• Ajută pe unii din echipa de închinare să-şi folosească darul 

• Practică împreună ori de câte ori ai ocazia 

Excelenţa este atât absolută cât şi relativă.  

Absolută, pentru că ni se porunceşte tuturor să o urmărim, deci nu este o opţiune. Suntem 
administratorii darurilor lui Dumnezeu date fiecăruia în parte. 

Relativă, pentru că are de-a face cu munca şi jertfa noastră, contextul în care slujim şi problemele pe 
care le întâmpinăm. 

Excelenţa nu este perfecţiune. Perfecţiunea este concentrată în om, în personalitatea lui. De aceea 
când vorbim de excelenţă nu ne comparăm unii cu alţii, ci învăţăm împreună şi ne ajutăm în a creşte 
din punct de vedere muzical. Rezultatele muncii noastre însă, sunt pentru Domnul nostru şi pentru 
zidirea trupului Său. Există un preţ pe care trebuie să îl plătim pentru excelenţa în muzică. A fi 
confortabil de multe ori înseamnă a fi leneş cu darul sau talentul tău. 

Excelenţa în muzica închinării corporative trebuie privită în două planuri care ar trebui să se 
suprapună perfect. Este vorba de instrumentaţie (cei care cântă la instrumente) şi de partea vocală 
(cei care cântă cu vocile). 

Piesele muzicale pot fi interpretate cu un număr mare sau mic de instrumentişti, iar în funcţie de 
mărimea bisericii locale, numărul acestora poate fi foarte variabil. Ce este important este ca ei să ştie 
unde trebuie să cânte şi unde nu trebuie să cânte. Cred că cel mai greu lucru este să îi spui unui 
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instrumentist să nu cânte, sau să cânte mai încet. Echipa trebuie să creeze o dinamică muzicală, nu 
doar să cânte cântărea de la început până la sfârşit. 

Partea vocală este de asemenea importantă. Dicţia, melodia şi armonia au valoare în interpretare. 
Biserica preferă melodia mai mult decât armonia, dar de cele mai multe ori noi dorim armonie şi nu 
una simplă, ci pe patru sau cinci voci. 

* Atitudinea inimii 

Cultura în care trăim apreciază partea mecanică a închinării – excelenţa. Scriptură însă ne vorbeşte 
de valoarea inimii şi a atitudinii în închinare.  

Închinarea despre care Domnul Isus vorbeşte în Ioan 4:23 se referă la o închinare din lăuntrul nostru 
revărsată în afară. 

Trebuie să dezvoltăm o atitudine care nu este în competiţie între membrii echipelor de închinare, o 
atitudine care nu judecă, ba mai mult, îl vede pe celălalt mai presus - o atitudine umilă. 

Comparaţia noastră trebuie să fie doar cu Isus Cristos, şi orice facem în slujire este pentru a-L 
prezenta pe El viu şi înălţat în slavă. 

Principiul Împărăţiei lui Dumnezeu este foarte simplu: ca să fii cel mai mare, trebuie să slujeşti şi să 
te jertfesti. Poziţia noastră în echipa de închinare nu este mai preţioasă decât semnificaţia închinării 
corporative sau viziunea echipei. 

Suntem chemaţi să ne examinăm cu privire la cine este slăvit prin cântarea sau prin muzica noastră – 
Dumnezeu sau eul nostru. Slujirea în echipă ne ajută în a ne disciplina ego-urile care de multe ori se 
nasc în inima noastră. 

* Relaţii curate între membrii echipei de închinare 

Aici am putea enumera câteva principii care ne vor ajuta în relaţiile noastre: 

• Loialitate faţă de liderul de închinare 

• Prietenie între membrii echipei  

• Onestitate – care aduce încredere între membrii echipei 

De obicei, muzicienii sunt persoane foarte individualiste, iar a forma o echipă de închinare nu este 
uşor. De aceea, avem nevoie de principii clare pe care să le urmăm încă de la început. Relaţiile între 
membrii echipei trebuie cultivate, aşa că pe lângă telefoane, e-mailuri şi mesaje, trebuie să creem 
oportunităţi prin care membrii echipei pot avea părtăşie unii cu alţii – o masă comună, o sărbătoare 
comună. Aceasta cere un efort mai mare. 

* Membralitatea 

Dacă vrem să avem impact în închinare trebuie să fim parte a bisericii locale. 
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4.3 Muzica în Închinare  

Muzica creştină prin puterea Duhului Sfânt are putere de formare şi forţa de a modela sufletul 
omului. Substanţa cântărilor congregaţionale este o hrană spirituală şi exprimă unitatea bisericii. 
Adesea, muzica este cea care rămâne în mintea oamenilor în cursul întregii săptămâni - în drumul 
spre serviciu sau în momentele devoţionale personale, oamenii îşi amintesc melodiile cântărilor 
cântate în serviciul de închinare al bisericii. 

Bisericile afişază posturi pentru muzicieni, lideri de închinare şi păstori de închinare. 

De ce? 

Este nevoie de oameni pregătiţi şi creativi în această slujire, oameni cu personalitate carismatică, 
oameni care să transforme un moment obişnuit într-un moment sfânt.  

Muzica reprezintă o stimulare emoţional-mentală pe care n-o egalează nici un alt mijloc de 
comunicare. 

• Muzica angajează emoţiile şi creează dispoziţia 

• Emoţiile aprind noi dorinţe în inima omului 

• Dorinţele întreprind schimbări 

• Schimbarea generează obiceiuri 

De asemenea, muzica păstrează relaţia cu Dumnezeu proaspătă. Cuvintele cântărilor, angajamentul 
mental şi spiritual al proclamării cuvintelor fac ca sufletul omului să se revitalizeze la o viaţă nouă 
în Cristos. 

Uneori puterea muzicii este subestimată. Spre exemplu, atunci când liderul de închinare sau păstorul 
bisericii folosesc expresiile: ”Haideţi să cântăm un verset în timp ce se aşează cei veniţi mai târziu” 
sau “Ne-a mai rămas timp, aşa că haideţi să mai cântăm versetul acela.” 

Când muzica este minimalizată în felul acesta, închinarea este diminuată, iar participarea 
congregaţională este subminată. Oamenii nu vor participa deplin dacă văd că liderii tratează muzica 
doar ca pe ceva care umple timpul.  

Muzica fără puterea Duhului Sfânt nu poate iniţia nici o schimbare. Stilurile muzicale nu pot fi 
acceptate de oricine, ele se schimbă în timp. 

Muzica nu poate susţine întreaga viaţă de închinare – ea este doar o parte a închinării corporative.  

Muzica nu este o uşă spre Dumnezeu, nu ne duce în prezenţa lui Dumnezeu – doar Isus Cristos este 
uşa şi calea spre Tatăl ceresc. 
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Muzica poate deveni un idol în închinarea congregaţională când punem prea mult accent pe 
excelenţă şi pe măiestria interpretării muzicale – o strălucire de suprafaţă. 

 

Rolul muzicii în închinarea corporativă a bisericii: 

• Să inspire închinarea. Muzica mărturiseşte transcendenţa lui Dumnezeu şi este cea mai înaltă 
expresie a cuvintelor rostite. 

• Să faciliteze închinarea. Muzica afirmă unitatea corporativă în trupul lui Cristos şi induce o 
atitudine de închinare. 

• Să conducă închinarea. Să aibă un început şi un sfârşit. 

• Să fie un mesaj al închinării. Muzica aduce conţinut închinării – cuvintele proclamă 
adevăruri teologice ale Scripturii. 

• Să îmbogăţească închinarea. Muzica angrenează sentimentele, emoţiile, memoria şi 
imaginaţia omului în închinare. 

• Să fie un mesaj evanghelic adresat lumii. 

Prezenţa Duhului Sfânt este cea care direcţionează închinarea. Adevărul proclamat care deschide uşa 
şi coboară prezenţa lui Dumnezeu între noi este Isus Cristos. Isus a spus “Eu sunt calea, adevărul şi 
viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” În măsura în care muzica ne face conştienţi de 
promisiunile, caracterul şi faptele lui Dumnezeu şi de modul cum ne apropiem de El prin Isus 
Cristos, muzica serveşte scopului său. Dar să nu conferim muzicii o putere pe care Dumnezeu nu i-a 
atribuit-o. 

Idolatria înseamnă acel ceva, afară de Dumnezeu, care devine puterea inimii mele, mă satisface pe 
deplin, mă face extrem de fericit şi cere drept să domnească în viaţa mea. Deci, muzica poate deveni 
un idol pentru viaţa noastră. Fie să căutăm să devenim cei mai buni muzicieni şi interpreţi astfel 
încât tot mai mulţi oameni să fie atraşi de gloria lui Dumnezeu, prin Isus Cristos pe care Îl 
proclamăm şi înălţăm în cântare. 

 

Două pasaje paralele referitoare la muzica în închinare:  

Coloseni 3:16  

“Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă 
unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu 
mulţumire în inima voastră”. 

Cântarea este indicată aici ca un mod dat de Dumnezeu pentru a ne conecta cu Cuvântul şi cu 
adevărul Său. În biserica primară se cânta: Cântaţi lui Dumnezeu ...şi unul altuia. Închinarea noastră 
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are două audienţe: Dumnezeu şi oamenii. Muzica ar trebui să aibă aspect vertical şi aspect orizontal 
şi o mare varietate de forme. Când Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte din abundenţă în noi, unul din 
rezultate este cântarea, după cum ne inspiră Duhul Sfânt care ne umple. 

Efeseni 5:17-20 

“De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu va îmbătaţi de vin, această 
este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi 
cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi întotdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Hristos.” 

Unul din principalele roluri ale Duhului Sfânt este de a ne revela Cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură 
ce Duhul Sfânt stăpâneşte inima noastră, cântarea este un răspuns de adorare la adresa lui 
Dumnezeu. Deci, sursa şi puterea este Duhul Sfânt. În gramatica greacă a fi umplut indică două 
lucruri importante - verbul este pasiv, aşa că aceasta nu este o experienţă fabricată; - verbul este 
imperativ, aşa că nu este o experienţă opţională. Viaţa plină de Duhul este marcată de închinare şi 
recunoştinţă. Există de asemenea o dimensiune orizontală care în cântare are menirea de a ne 
încuraja, de a ne îndemna şi de a ne zidi prin intonarea psalmilor, imnurilor şi a cântărilor spirituale. 

Alte texte din Noul Testament cu privire la cântare ca act al închinării: 

* Matei 26:30, “După ce au cântat cântărea au ieşit în Muntele Măslinilor” 

* Fapte 16:25 “Pe la miezul nopţii,Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu.” 

* Rom. 15:9 “De aceea Te voi cânta printre neamuri şi voi cânta Numele Tău.” 

* 1 Cor. 14:15 “Voi cânta cu duhul dar voi cânta şi cu mintea.” 

* Evrei 2:12 “Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.” 

* Evrei 13:15 “Prin El să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă , adică rodul buzelor 
care mărturisesc Numele Lui.” 

* Iacov 5:13 “Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inima bună? Să 
cânte cântări de laudă!” 

 

În concluzie, cântarea corporativă a bisericii este: 

Ø O puternică expresie prin care Îl preamărim şi Îl glorificăm pe Dumnezeu 

Ø O expresie a unirii noastre cu Isus Cristos (Laudă şi Închinare) 

Ø O cale prin care proclamăm, ne reamintim şi învăţăm adevărurile Biblice 

Ø O formă şi un stil de închinare  
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Cântările folosite în închinare trebuie să fie teologic corecte, glorificându-L pe Dumnezeu, centrate 
în Isus Cristos, bine pregătite şi să slujască congregaţia. Formele şi stilurile muzicale în închinare ar 
trebui să permită înflorirea unei închinări autentice, conduse de Duhul Sfânt. Este interesant faptul 
că discuţiile iscate cu privire la stilurile de muzică folosite în închinarea corporativă nu sunt ceva 
nou. De sute de ani, muzica a constituit cel mai controversat aspect al închinării bisericii. 

 

De ce problema muzicii în biserici este atât de controversată? 

• Avem propriile noastre preferinţe care au prioritate faţă de preferinţele celorlalţi 

• Avem gusturi şi pregătiri muzicale diferite 

• Muzica este ca un limbaj pentru noi 

• Dorim să păstrăm tradiţiile generaţiilor precedente 

Problema stilului de muzică are de a face cu oamenii. Când respingem stilul muzical al unei 
persoane există pericolul implicit de a respinge persoana respectivă. Trebuie să ne acceptăm în 
dragoste, să învăţăm unii de la alţii astfel încât să slujim împreună. Fiecare dintre noi este 
conservativ în unele domenii şi progresiv în altele. Când stilul muzical folosit în închinare are 
potenţialul de a supăra, răni şi afecta viaţă spirituală a unei personae sau a mai multora, trebuie să 
manifestăm sensibilitate faţă de fraţii noştri a căror perspectivă este diferită de a noastră. 

Nu este uşor să renunţi de dragul altora, dar este mai ferice să păstrezi unitatea trupului de dragul lui 
Isus Cristos. Atunci cum putem progresa în stilurile muzicale? 

Doar prin învăţarea teologiei închinării. Avem nevoie să înţelegem că Isus Cristos este centrul 
închinării noastre indiferent de stilul muzical pe care îl folosim în închinare. Urmărirea acestui lucru 
ne va ajuta să trecem peste diferenţele dintre noi în ce priveşte stilul de închinare. Multe aspecte 
cosmetice sau tehnice ale prezentării muzicale vor fi acceptate în timp atunci când centrul închinării 
noastre este Isus Cristos. 

 

Selectarea cântărilor pentru închinarea corporativă 

În cartea sa “Înţelegerea muzicii şi închinării în biserică”, Vernon Waley propune cinci întrebări 
care îi ajută pe liderii de închinare în selectarea cântărilor. Aceste întrebări sunt: 

• Sunt versurile cântării în acord cu adevărul Biblic? 

• Cântarea învaţă adevărurile doctrinale? 

• Cântarea încurajează sau informează? 
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• Cântarea focalizează atenţia asupra lui Dumnezeu sau întăreşte ceea ce face Dumnezeu în 
viaţa credinciosului prin Duhul Sfânt? 

• Cântarea creează o stare de mulţumire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu? 

Urmărind aceste întrebări am putea vedea dacă selecţia de cântări ajută congregaţia în închinare sau 
dacă stilul muzical uneşte congregaţia în închinare. 

Am putea discuta de câteva principii ale muzicii în închinare: 

* Cântarea trebuie să focalizeze atenţia congregaţiei asupra lui Dumnezeu, asupra caracterului Său, 
asupra lucrărilor Sale şi asupra prezenţei Sale. 

* Cântarea trebuie să declare legătura dintre credincios şi Isus Cristos. 

* Cântarea trebuie să înalţe prezenţa Duhului Sfânt. 

* Cântarea trebuie să încurajeze participarea tuturor astfel încât să unească congregaţia. 

* Cântarea trebuie să aibă calitate dar nu complexitate muzicală extraordinară. 

* Cântarea trebuie să relaţioneze cu congregaţia la un nivel cultural confortabil. 

* Cântarea tebuie să aibă un curs continuu – este ca şi o călătorie în care îi duci pe toţi (pe cât mai 
mulţi) – cât mai sus şi nu îi abandonezi pe drum. 

 

Un model practic în selectarea cântărilor pentru închinare: 

Modelul practic constă în descrierea unui serviciu de închinare unde muzica este prezentă şi 
conduce secţiuni din închinarea corporativă. 

a. Începutul serviciului de închinare. 

Are rolul de a conecta congregaţia la ceea ce se va întâmpla în următoarele minute şi la scopul 
strângerii la închinare. Aceasta îi va ajuta pe mulţi să se deconecteze de la grijile şi problemele 
vieţii, nu să le abandoneze, astfel încât să fie sensibili la şoapta Duhului Sfânt şi să fie gata să Îl 
laude pe Dumnezeu sau să se pregătească pentru acest lucru.  

Alege versete din Biblie (Psalmi), o încurajare biblică, o cântare adecvată. O rugăciune de 
consacrare a acestui timp şi invitaţia Duhului Sfânt de a fi parte.  

b. Momentul de laudă la adresa lui Dumnezeu. 

• Adorare 

• Laudă 

• Mulţumire 
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• Răscumpărare prin Isus Cristos şi jertfa Lui 

 

c. Momentul de închinare  

• Mărturisire şi pocăinţă 

• Cerere şi recunoştinţă 

• Moment de linişte, rugăciune şi supunere 

• Mântuire prin sângele Mielului 

• Bucuria mântuirii şi a credinţei 

• Proclamarea a ceea ce suntem noi în Isus Cristos 

 

d. Momentul de închinare prin donaţii băneşti 

• Introducerea de cântări noi  

• Pregătirea prin muzică pentru ascultarea cuvântului 

 

e. Momentul de încheiere a serviciului de închinare 

• Muzică potrivită cu mesajul predicat 

• Încurajare de a pleca şi a trăi pentru slava Lui 

• Bucuria revederii în veşnicii 

• Laudă la adresa lui Dumnezeu 

Serviciile de închinare ale bisericii ar trebui să reflecte o teologie biblică a închinării. Închinarea este 
mai mult decât cântecele, este un act prin care inima noastră exprimă mulţumire şi frică faţă de 
Dumnezeu, recunoaşte îndurarea şi măreţia lui Dumnezeu; aducere aminte şi anticipare a domniei 
lui Isus Cristos în univers. 

Relaţia noastră cu Dumnezeu este bazată pe revelaţia Lui faţă de noi - moartea şi învierea fiului Său, 
darul Duhului Sfânt şi cuvântul Său prin Scriptură. Dumnezeu a stabilit un nou legământ cu noi prin 
moartea şi învierea lui Isus – deci El este centrul închinării creştine. 
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Deci, cântările pe care le selectăm pentru serviciul de închinare trebuie să susţină această idee 
prezentată mai sus. 

 

a. Cântare înainte de începerea serviciului de închinare. 

• Dă tonul serviciului de închinare şi ne aminteşte de ce suntem prezenţi 

• Cântare de laudă (poate fi o cântare nouă) 

• Cântare care relevează atributele lui Dumnezeu 

 

b. Primul set de cântări. 

• Cântări cu caracter Trinitar (Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) 

• Cântări care Îl glorifică pe Dumnezeu şi măreţia Lui 

• Cântări de adorare, exprimând supremă valoare, frumuseţe şi glorie a lui Dumnezeu 

• Cântări care Îl preamăresc pe Cristos 

• Cântări de mulţumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi 

• Cântări de laudă, exprimând bucuria noastră pentru cine este Dumnezeu pentru noi 

 

c. Al doilea set de cântări. 

Cântări centrate în lucrarea de mântuire prin Isus Cristos 

• Cântări care Îl glorifică şi preamăresc pe Cristos că fiind singurul care poate sta în numele 
nostru în faţa Tatălui 

• Cântări care exprimă încrederea în El ca Mântuitor şi Domn 

• Cântări de mărturisire 

• Cântări de cerere şi mijlocire 

• Cântări care reflectă relaţia noastră cu Dumnezeu 

• Cântări de lamentare şi rugăciune 

• Cântări care exprimă experienţa mântuirii 

• Cântări de angajament, de trăire a unei vieţi neprihănite 
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d. Închinare prin donaţii băneşti 

• Prezentarea unei cântări noi 

• Cântare foarte cunoscută care să unească marea majoritate a congregaţiei 

 

e. Cântări despre Cina Domnului şi botez 

• Cântare despre jertfa măreaţă a lui Isus Cristos la cruce 

• Cântare despre iertarea păcatelor şi stabilirea unei relaţii noi cu Isus Cristos 

• Cântare despre unitatea bisericii şi menţinerea părtăşiei 

 

f. Cântare de răspuns al congregaţiei la sfârşitul serviciului 

• Cântări potrivite cu tema mesajului 

• Cântări despre vestea bună adusă nouă prin Isus Cristos 

• Cântări despre Dumnezeul Trinitar 

• Cântări despre harul şi bunătatea lui Dumnezeu 

• Cântări de laudă 

• Cântări care ne incurajază să trăim o viaţă neprihănită 

• Cântări de anticipare a revenirii lui Isus Cristos 

 

Poate aceast model prezentat ar părea a fi o formă anume în selectarea cântărilor, dar urmând acest 
model, continuitatea şi legătura cântărilor vor ajuta congregaţia în închinare şi îi va ajuta pe liderii 
de închinare să gândească teologic în alegerea cântărilor. 

 

Evaluarea cântărilor folosite în serviciul de închinare 

Evaluarea cântărilor este una din cele mai dificile părţi ale planificării serviciului de închinare, 
deoarece nu toţi liderii de închinare au o pregătire teologică. De aceea aş enumera câteva criterii de 
bază care să ne ajute în a analiza muzicii pe care o alegem. 
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Criterii obiective: 

• Sunt versurile cântării biblice şi sănătoase doctrinal? 

• Sunt versurile centrate în Dumnezeu? 

• Sunt ziditoare şi instructive? 

• Sunt profunde şi substanţiale? 

• Sunt clare şi uşor de înţeles? 

• Se adresează inimii şi minţii? 

• Sunt marcate de varietate? 

 

Criterii subiective: 

• Este cântarea uşor de cântat şi memorat? 

• Este compatibilă cu congregaţia? 

• Este echilibrată stilistic? 

• Este creativă? 

 

A. Care sunt criiterile după care selectezi cântările pentru închinare? 
Cântarea este: 
	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
____________________________________________________________________________________	  
	  
____________________________________________________________________________________	  
	  
____________________________________________________________________________________	  
	  
B. Ce resurse foloseşti pentru alegerea cântărilor (de unde te inspiri)? 
	  
______________________________________________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
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C. Care este modelul pe care îl foloseşti în a ordona cântările alese? 
	  
________________________________________________________________________________________	  
	  
________________________________________________________________________________________ 

Muzica folosită în serviciul de închinare trebuie înţeleasă în contextul cultural al congregaţiei 
respective. Trebuie să învăţăm să apreciem diferenţele de expresii muzicale datorate generaţiilor de 
vârstă şi să înţelegem că muzica nu este ceva static, ci este ceva dinamic, cum de asemenea biserica 
lui Cristos este dinamică în manifestare. De aceea orice generaţie la rândul ei va aduce ceva nou în 
închinare şi va lasa alte aspecte vechi să treacă. 

 

 

5.  Liderul de Închinare 

Ca să fii un lider de închinare trebuie să-ţi înţelegi bine rolul tău în contextul congregaţiei pe care o 
slujeşti, să cunoşti care sunt aşteptările congregaţiei faţă de liderul de închinare şi de asemenea să 
înţelegi responsabilitatea pe care o ai în această slujire. Este de asemenea nevoie să înţelegi teologia 
închinării creştine – astfel încât să poţi prezenta în câteva paragrafe care este filozofia închinării pe 
care te bazezi. 

 

A. Rolul liderului de închinare 

Liderul de închinare este chemat să fie un ghid real şi eficient în conducerea timpului de laudă şi 
închinare, chemat să încurajeze congregaţia să răspundă prin cântare bunătăţii lui Dumnezeu şi 
revelaţiei Lui prin Isus Cristos, chemat să conducă partea muzicală astfel încât congregaţia să fie 
direcţionată înspre Isus Cristos. 

Pe lângă componenţa muzicală, vocală şi expresivă, liderul de închinare trebuie să aibă o filozofie 
clară a închinării creştine. Teologia închinării nu este ceva ce acumulăm în timp, ci este ceea ce 
Scriptura ne prezintă despre Dumnezeu, despre planul Său de mântuire şi despre ceea ce stă la baza 
a tot ceea ce suntem, facem, declarăm şi construim. 

Bob Kauflin în cartea sa “Worship Matters” descrie rolul liderului de închinare în felul următor: 
“Un lider de închinare credincios urmăreşte proslăvirea măreţiei lui Dumnezeu în Isus Hristos, 
prin puterea Duhului Sfânt, iar prin combinarea cuvântului lui Dumnezeu cu muzica, motivează 
astfel congregaţia să ploclameze Evanghelia lui Isus Hristos, să preţuiască prezenţa lui Dumnezeu, 
astfel încât să trăiască pentru Gloria Lui.” 

Este o definiţie mai lungă, dar care atinge toate aspectele pe care ar trebui să le avem în vedere 
atunci când ne angajăm să fim lideri de închinare. 
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Ar fi indicat să luăm această definiţie şi să o analizăm împreună cu echipa de închinare. Vom putea 
dezbate împreună rolul liderului de închinare şi vom vedea de ce avem nevoie în slujirea noastră. 

  

Pentru foarte mulţi credincioşi liderul de închinare înseamnă cineva care cântă bine la chitară, la 
pian, la orgă, sau are o voce extraordinară şi poate să conducă timpul de laudă. Acestea sunt lucruri 
bune şi de trebuinţă, dar mai mult decât acestea trebuie să avem o inimă predată Domnului Isus, să 
cunoaştem cuvântul Său, să Îl preţuim pe Dumnezeu în orice circumstanţă şi să iubim congregaţia. 

Rolul liderului de închinare este unul pastoral. De multe ori păstorii bisericilor nu vor să recunoască 
acest lucru şi solicită liderilor de închinare să se ocupe doar de partea muzicală a închinării. Rolul 
pastoral al liderului de închinare este să se supună autorităţii păstorului bisericii, să lucreze în 
colaborare, dar să privească serviciul de închinare ca pe un întreg, planificând sau completând 
fiecare punct al serviciului. Deci, cine ar trebui să finalizeze planificarea unui serviciu de închinare? 
Ar trebui să fie liderul sau păstorul de închinare. 

Conducerea închinării este ceva vizibil şi chiar de dorit, dar sunt chemat să fiu doar un indicator 
înspre Isus Cristos, nu înspre mine însumi şi nici înspre pasiunea mea muzicală. 

 

B. Aşteptările congregaţiei faţă de liderul de închinare 

Aşteptările congregaţiei faţă de liderul de închinare sunt expuse de către bordul bisericii (comitetul 
bisericii) într-un document care prezintă descrierea postului. 

Aici sunt incluse obiectivele poziţiei: 

• Conducerea închinării prin muzică 

• Conducerea repetiţiei echipei de închinare: rugăciune, cântare şi corespondenţă 

• Alegerea cântărilor pentru serviciul de închinare 

• Pregătirea spirituală şi muzicală a membrilor echipei de închinare 

• Corespondenţă perfectă cu păstorul bisericii 

• Conducerea repetiţiei de duminica dimineaţa înainte de serviciul de închinare 

• Timpul necesar pentru toate aceste activităţi 

• Pregătirea necesară pentru această poziţie 

Orice lider de închinare trebuie să ştie la ce se angajează şi care este timpul minim necesar pe care 
trebuie să îl jertfească pentru această slujbă. De asemenea care este pregătirea necesară minimă de 
care are nevoie ca să poată face faţă acestei slujiri. 
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Acest document se va semna de către liderul de închinare în prezenţa bordului bisericii sau a 
păstorului, după interviul avut şi înţelegând detaliile contractului. 

 

C. Cerinţele liderului de închinare 

A fi lider de închinare înseamnă să ai pasiune pentru Isus Cristos, cunoştinţă în Scriptură, 
înţelepciune să lucrezi cu oamenii, competenţă muzicală şi vorbire cursivă. Aceste lucruri sunt o 
combinaţie a lucrării Duhului Sfânt în noi, a chemării lui Dumnezeu şi a pregătirii noastre. Totuşi 
care ar fi cerinţele pentru liderul (păstorul) de închinare: 

• Să iubeşti congregaţia  

• Să direcţionezi atenţia tuturor înspre Isus Cristos 

• Să ai o filozofie a închinării (Definiţia închinării; Forma şi conţinutul închinării; Expresia 
închinării) 

• Să poţi învaţa pe alţii 

• Să poţi conduce rugăciunea 

• Să cunoşti teologia închinării creştine 

• Să fii creativ în închinare 

• Să fii o mărturie vie prin viaţa ta 

• Să ai o inimă pastorală 

Poate îmi veţi spune că acestea ar fi prea multe cerinţe, şi dacă le-am urmări atent în viaţa liderilor 
de închinare, cel mai probabil nu am mai avea lideri de închinare în biserică.  

Pentru mulţi lideri de închinare unele dintre aceste cerinţe sunt cele la care ei excelează, însă altele 
poate sunt partea la care ei caută să înveţe. Nu cred că vom găsi un lider de închinare cu o pregătire 
100% în toate cerinţele propuse de biserică. Ce este important este să avem o viziune înaltă pentru 
slujirea în închinare.  

 

Câteva principii biblice care demonstrează autenticitatea în slujire a liderilor de închinare: 

 

5.1. Examinează-ţi inima 

"Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu 
toată puterea ta." (Marcu 12:30) 
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“Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la 
inimă.” (1 Samuel 16:7) 

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4:23) 

“Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din 
vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Luca 6:45) 

Inima omului reprezintă centrul spiritual al acestuia. Motivaţia noastră spirituală şi pasiunea noastră 
pentru Isus Cristos vin dintr-o inimă transformată de puterea Duhului Sfânt. Lauda şi închinarea au 
de-a face în primul rând cu inima liderului de închinare, nu cu aptitudinile muzicale ale acestuia.  

Lucrurile care te vor menţine în slujire de-a lungul timpului sunt caracterul şi inima ta. Când inima 
noastră este împărţită, sau este un pământ plin cu spini, lauda şi închinarea noastră vor fi 
superficiale, doar de pe buze, sau vor deveni o datorie pe care considerăm că trebuie să o 
îndeplinim. Trebuie să ne alipim de Isus Cristos şi de Cuvântul Său, astfel încât inima noastră să fie 
împrospătată zilnic. Când începem să cântăm despre Isus Cristos, simţim prezenţa Lui între noi, 
simţim mâna Lui care ne ridică, auzim vocea Lui şi simţim alinare în inimi.  

 Lauda izvorăşte din interior, nu este doar o acţiune pentru cei din jurul nostru. Domnul Isus îi 
mustră pe farisei: “Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele 
văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de 
orice fel de necurăţenie.” (Matei 23:27) 

Deci cu inima noastră putem: 

• Să Îl căutăm pe Dumnezeu (Deuteronomul 4:29) 

• Să Îl iubim pe Dumnezeu (Deuteronumul 6:5) 

• Să Îl slujim pe Dumnezeu (Iosua 22:5) 

• Să medităm la Dumnezeu (Ps. 19:14) 

• Să strângem Cuvântul Său (Ps. 119:11) 

• Să păstrăm Cuvântul Său (Prov. 3:5) 

• Să facem voia Lui (Efeseni 6:6) 

• Să iubim (1 Petru 1:22) 

• Să ne închinăm Lui (Ps. 62:4) 

Dacă spunem că Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră va trebui să ne întrebăm următoarele 
lucruri: este chemarea Domnului reală în mine? Este pasiune în mine pentru a-L lăuda? Sunt 
problemele vieţii un obstacol pentru mine? Sunt pregătit pentru a-i ajuta pe alţii să-L laude pe 
Domnul? Doresc mai mult înălţarea mea decât înălţarea Domnului? 
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Când răspundem sincer la aceste întrebări şi cerem ajutorul Duhului Sfânt în călăuzire, inima noastră 
se va îndrepta către Isus şi se va alipi tot mai mult de El. Credinţa, nădejdea şi dragostea ne vor 
inunda, iar cântărea de laudă va curge din inimile noastre. 

 

5.2. Umblă în umilinţă 

Umilinţa reflectă dependenţa noastră de Dumnezeu şi felul în care ne vedem pe noi înşine. Aspectul 
interior al umilinţei este smerenia care se naşte în inima noastră. Atunci când am realizat că suntem 
smeriţi, devenim mândri de noi înşine şi pierdem însăşi smerenia. Este clar că nu este uşor să avem 
o atitudine de smerenie, mai ales când suntem în faţa congregaţiei şi conducem lauda şi închinarea, 
dar suntem chemaţi să alegem umilinţa ori de câte ori slujim Domnului. 

Umilinţa este incomodă pentru mulţi dintre noi, ne ia timp şi energie, iar câteodată ne ia chiar şi 
drepturile noastre. Uneori e necesar să învăţăm umilinţa într-un mod dificil sau într-un moment al 
vieţii când nu ne aşteptăm. Însă de fiecare dată Duhul Sfânt poate să ne ajute să fim umili şi smeriţi, 
iar rugăciunea este sprijinul nostru întotdeauna. 

“Căci oricine se înălţa va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat." (Luca 14:11) 

“Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.” (1Petru 
5:5) 

 Cu alte cuvinte, trebuie să ştim să ne conducem pe noi înşine înainte de a conduce pe alţii în 
închinare. Relaţiile noastre trebuie să fie curate, să fim transparenţi în ceea ce spunem şi trăim, dar şi 
să avem o atitudine de îngăduinţă. Când înţelegem la ce ne cheamă Dumnezeu, glorificarea Lui prin 
cântare va fi mai presus de noi înşine, iar noi vom fi gata să ne smerim şi să slujim umili. 

Crucea lui Isus Cristos este locul unde începe umilinţa în inima noastră şi este locul unde ne 
întoarcem ori de câte ori falimentăm în smerenie. 

“Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, 
totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine 
însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, 
S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:5-8) 

 

5.3. Pregătirea pentru serviciul de închinare 

Pregătirea pentru închinarea corporativă este esenţială în viaţa liderului de închinare. Nu este ceva 
ce se întâmplă din când în când, ci este parte integrantă a vieţii de zi cu zi. Trebuie să înţelegem că a 
conduce închinarea este o “onoare” pe care congregaţia ne-o face şi reprezintă felul în care Îl 
onorăm pe Dumnezeu cu vieţile şi relaţiile noastre cu cei din jur. Pentru aceasta trebuie să fim în 
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totalitate disponibili pentru a asculta vocea Duhului Sfânt, pentru a împlini nevoile congregaţiei şi 
pentru a-L glorifica pe Domnul Isus Cristos între noi. Pregătirea constă în câteva lucruri: 

 

a. Pregătirea spirituală 

Pregătirea spirituală are de-a face cu partea interioară a noastră - relaţia noastră cu Dumnezeu, 
relaţia noastră cu noi înşine şi atitudinile noastre. Putem vorbi deci de o menţinere a relaţiei 
personale cu Dumnezeu (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) - un timp special în care stau şi ascult vocea Lui 
care mă călăuzeşte şi mă ridică.  

Foarte mulţi lideri sunt prea ocupaţi ca să mai asculte vocea lui Dumnezeu, programul zilnic fiind 
aşa de încărcat încât nu mai avem timp pentru El. 

Un exemplu de urmat este Domnul nostru Isus Cristos. Evanghelistul Luca ne relatează (Luca 5:16) 
cum Isus stătea de vorbă cu Tatăl în rugăciune. Ar trebui să ne păstrăm un timp zilnic pentru a intra 
în comuniune cu Domnul nostru. Acest timp de rugăciune şi părtăşie cu Dumnezeu ne va umple 
inima ca şi cum umpli un pahar cu apă, iar apoi vom fi gata să dăm şi altora din această bogăţie 
strânsă în inima noastră. Părtăşia aceasta ne va întări spiritual, pacea ne va umple inima, iar bucuria 
ne va inunda viaţa, uneori chiar şi în ciuda suferinţei trupeşti, dragostea Lui se va revărsa prin noi şi 
pentru alţii şi noi vom fi gata să răspundem chemării Lui. Aceasta poate fi numită “Diciplina 
Spirituală”. 

 

b. Pregătirea practică 

Pregătirea practică are de-a face cu comunicarea în slujire a Cuvântului şi a cântărilor. 

Auto-disciplinarea este răspunsul nostru din interior spre exterior faţă de harul lui Dumnezeu arătat 
nouă prin Isus Cristos: “Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi 
ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o 
cunună care nu se poate veşteji. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu 
pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca 
nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” (1Corinteni 9:25-27) 

Dacă am acceptat chemarea din partea Domnului să conducem închinarea, trebuie să nu uităm că 
auto-disciplinarea şi studierea Scripturii sunt de nedespărţite în umblarea noastră. Studiul 
Cuvântului, rugăciunea şi dedicarea noastră înaintea lui Dumnezeu este ceea ce nimeni nu vede, dar 
se va simţi din plin în momentul când ne vom ridica să conducem închinarea. Folosirea Cuvântului 
la începutul cântărilor de laudă, între cântări şi în îndemnurile pentru rugăciune este cel mai eficient 
mod de a îndrepta atenţia ascultătorilor spre Dumnezeu şi nu spre noi.  
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Un alt aspect practic în pregătirea noastră ca lideri este alegerea cântărilor. Cântările trebuie alese 
astfel încât oamenii să fie îndreptăţi către Dumnezeu, fiind nevoie ca aceste cântări să zidească 
trupul lui Isus şi să fie contextuale.  

Închinarea corporativă nu este un program cu puncte sau acţiuni care trebuie făcute, ci este o 
apropiere a inimii noastre de Dumnezeu prin cântare, este un răspuns la ceea ce este El, o laudă la 
adresa Lui în recunoştinţă pentru ceea ce a făcut pentru noi, dar în acelaşi timp este o încurajare a 
trupului în contextul real al comunităţii. 

În primul rând, va trebui să alegem o temă în închinare, temă care va crea direcţia în care mergem. 
Pentru primele 2-3 cântări putem alege teme cum ar fi Sfinţenia lui Dumnezeu, Suveranitatea Lui, 
Harul Lui, Credincioşia Lui, Creaţia Lui. Cântările din prima parte trebuie să vină aproape de acea 
temă. Alte cântări pot continua cu tema rugăciunii, a crucii lui Isus, a mărturisirii, a mijlocirii, a 
relaţiilor dintre noi, a păstrării noastre în harul lui Dumnezeu. 

În al doilea rând, trebuie să balansăm conţinutul în raport cu simplitatea muzicală. Suntem chemaţi 
să ne închinăm cu mintea, dar şi cu sufletul. Este bine să avem cântări cu un conţinut teologic care 
afectează gândirea noastră, declaraţia pe care o facem, dar închinarea are de a face şi cu inima, 
partea sentimentală a omului. Pavel vorbeşte despre acest lucru “… voi cânta cu duhul, dar voi 
cânta şi cu mintea.” (1 Corinteni 14:15b) 

În al treilea rând, trebuie să păstrăm cântările vii în închinare. Pe lângă cântările noi care aduc un 
suflu proaspăt pentru generaţia tânără, ar fi bine să facem aranjamente muzicale noi pentru cântările 
mai vechi, care să aducă o nouă energie şi dăruire în închinare. Combinarea cântărilor vechi cu cele 
noi, dinamica şi ritmul vor împrospăta adunarea. O singură menţiune aici – ar fi bine dacă am avea 
un plan în introducerea cântărilor noi în biserică. Consider că mai mult de două cântări noi pe lună 
nu vor putea fi învăţate de congregaţie şi mai mult, ele vor trebui repetate în timp. La acest plan de 
îmbogăţire al repetoriului ar trebui să participle toate echipele de închinare şi cântările noi să fie 
repetate două duminici la rând (doar o idee). 

În al patrulea rând, trebuie să luăm în considerare pe cine conducem prin muzică şi poate ce 
eveniment se sărbătoreşte în acea duminică. Trebuie să cunoaştem congregaţia ca generaţie de vârstă 
– cântările noastre trebuie să îi cuprindă pe toţi. Ca şi lideri de închinare, suntem chemaţi să nu îi 
pierdem pe drum pe nici unul. De asemenea evenimentele bisericii, înmormântările, cununiile, Cina 
Domnului sau sărbătorile anuale, necesită o pregătire a muzicii şi cântărilor în organizarea lor 
perfectă. 

Poate un ultim gând ar fi – cum ne pregătim să conducem cântările şi tranziţia dintre ele. Ar fi bine 
dacă am pune pe hârtie cum anume se va desfăşura întregul program de cântare a congregaţiei. 
Această schiţă va cuprinde introducerile cântărilor – instrumentaţie sau simple accorduri, va 
cuprinde tranziţia dintre cântări - versete biblice, rugăciune, mărturisire, idee din mesajul cântării şi 
va cuprinde încheierea timpului de închinare prin cântare – rugăciune, îndemn sau proclamare. 

De ce este important acest lucru? 
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Trebuie să înţelegem că în conducerea închinării fiecare cuvânt contează – va ajuta congregaţia să 
privească spre Dumnezeu sau le va atrage atenţia înspre alte lucruri. 

Ori de câte ori schiţez pe hârtie programul închinării realizez mai mult ceea ce vrea Dumnezeu să 
comunic - este timpul când mă las condus de Duhul Sfânt şi cer prezenţa Lui în desfăşurarea 
închinării. Un alt aspect este acela că nu repet aceeaşi idee în prezentarea mea şi sunt încrezător în 
ceea ce Duhul Sfânt m-a luminat şi îndemnat să comunic. 

Cred în planificarea închinării dar totodată cred şi în intervenţia spontană a Duhului Sfânt în 
închinare. Ceea ce am experimentat de multe ori este că atunci când planific închinarea şi jerfesc 
timp pentru aceasta, devin liber şi sunt gata să ascult vocea spontană a Duhului Sfânt în programul 
de închinare. Când nu am timp să planific şi să gândesc programul de închinare, sunt tentat să mă 
concentrez asupra prezentării muzicii prea mult şi uit de cei din jurul meu.  

Rolul nostru este ca oamenii să se simtă comfortabil în închinare, atraşi de cântările pe care le 
cântăm, atât de melodie cât şi de text. Astfel vor putea răspunde printr-o libertate şi deschidere a 
inimii către Dumnezeu. Pentru congregaţiile mici, cântările simple şi mai puţine instrumente au un 
efect pozitiv. Pentru congregaţiile mari, unde sunt implicaţi mulţi muzicieni, este bine să creem o 
dinamică în cântare, să avem cel puţin parte dintr-o cântare cântată fără instrumente, astfel încât 
fiecare persoană se va auzi foarte bine. 

 

c. Cultivă darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine  

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu daruri speciale pe fiecare dintre noi, astfel încât Biserica Lui să 
poată fi zidită. Trebuie să înţelegem acest lucru şi trebuie să cultivăm aceste daruri în noi şi între 
noi.  

Câteva întrebări care ar putea fi un exerciţiu pentru noi în cultivarea darurilor: 

• Eşti gata să cultivi darurile pe care Dumnezeu ţi le-a încredinţat? 

• Practici cu regularitate instrumentul? 

• Cântarea este o regulă zilnică sau săptămânală pentru tine? 

• Te gândeşti să iei cursuri în aceste direcţii – instrument sau voce? 

• Eşti dispus să predai altora ceea ce ştii? 

Pregătirea practică constă în a strânge Cuvântul în inima ta, a alege şi a exersa cântările pentru 
închinare, dar şi de a cultiva darurile pe care Dumnezeu ţi le-a dat. 
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5.4. Relaţia cu păstorul bisericii 

La urma urmei, păstorul bisericii este răspunzător pentru toate activităţile pe care congregaţia le are 
împreună. Dacă conducerea părţii muzicale cade pe umerii liderilor de închinare înseamnă că o 
relaţie corectă şi o comunicare perfectă între lideri şi păstorul bisericii este necesară. Creşterea în 
închinare a bisericii se întâmplă atunci când păstorul bisericii şi liderii de închinare trag în aceeaşi 
direcţie. Ca lider de închinare mă supun autorităţii păstorului, iar el ca şi păstor îmi acordă 
credibilitate şi are încredere în slujirea mea. 

Pe măsură ce acumulăm experienţă şi devenim comfortabili în conducerea închinării, ne este greu să 
acceptăm şi alte păreri în acest domeniu – este aspectul uman din noi care nu este uşor de convins. 

Ceea ce cred este că tot timpul vom avea ceva de învăţat în conducerea închinării. Biserica este un 
organism viu într-o continuă dezvoltare, şi lucruri pe care le-am folosit acum cinci ani nu se mai 
potrivesc astăzi şi sunt altele care le iau locul. Orice lucru nou în închinare atrage câteodată opoziţie 
şi critică. Este important să acceptăm critici constructive şi este esenţial ca aceste lucruri să fie 
discutate cu păstorul bisericii şi din când în când cu liderii bisericii.  

De asemenea, este important să nu descurajăm şi să nu ne pierdem pasiunea pentru slujire. 

 

5.5. Caută timp pentru reîncărcare 

Avem nevoie de un timp în care să ne odihnim şi să ascultăm vocea Lui: “Isus le-a zis: "Veniţi 
singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin." (Marcu 6:31) 

Un exemplu mic ar fi momentul de rugăciune şi linişte pentru echipa de închinare înainte de 
începerea serviciului. 

Dezvoltă un ritm în această direcţie - Păstorul Rick Warren vorbeşte despre un ritm în slujire care îţi 
oferă timp pentru reîncărcare. El sugerează un ritm zilnic, săptămânal, şi anual. Acest timp pe care 
ţi-l programezi să îl ai te va ajuta să vezi clar direcţia în care mergi, îţi va da energie să continui ceea 
ce ai început, iar slujirea nu va deveni o povoară pentru tine. 

Conducerea închinării este un extraordinar privilegiu pe care îl avem. Fie să dăm totul în slujirea 
trupului lui Cristos şi să privim cu bucurie în viitor. 
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6. Filozofia Închinării 

Ce reprezintă filozofia închinării pentru un lider de închinare? 

Filozofia închinării are de a face cu priorităţile, valorile şi practica închinării pe care liderul de 
închinare le abordează în fiecare duminică. De asemenea acest document poate fi folosit şi ca un 
ghid pentru membrii echipelor de închinare şi pentru toţi cei ce sunt parte a slujirii prin închinare în 
biserică. Totodată acest document poate fi o prezentare în afara bisericii a ceea ce înseamnă 
închinarea în biserica locală şi a felului de desfăşurare. 

Filozofia închinării poate cuprinde următoarele aspecte: 

• Definirea închinării pentru biserica locală 

• Care este rolul şi stilul muzicii folosite în închinare 

• Descrierea echipei de închinare şi eficienţa ei 

• Corul şi instrumentaţia în închinare 

• Conducerea închinării – stilul şi dinamica 

• Descrierea serviciului de închinare 

Aceste aspecte descrise mai sus trebuie sumarizate în câteva paragrafe astfel încât filozofia 
închinării ca prezentare să nu depăşească două pagini. De cele mai multe ori angajarea unui lider de 
închinare se face pe baza filozofiei lui de închinare, prezentate bordului bisericii care examinează şi 
pune întrebări pentru a afla mai multe detalii în legătură cu gândirea din spatele acestei prezentări. 
Deci filozofia închinării are o parte teologică şi o parte aplicativă sau practică. 

Actul de laudă şi închinare implică comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi părtăşie unii cu 
alţii. Dumnezeu care este etern şi infinit doreşte aceată comuniune cu omul, creaţia Lui, iar omul la 
rândul lui are capacitatea să între în comuniune cu Dumnezeul cel viu. 

Deci serviciul de închinare trebuie să se desfăşoare într-un mod în care să încurajeze şi să ofere o 
atmosferă favorabilă acestei părtaşii între om şi Dumnezeu şi să încurajeze un stil de viaţă de 
închinare zilnică. 

Cântările congregaţionale sunt o artă funcţională în cadrul serviciului de închinare. Acestea sunt 
menite să servească scopurile lui Dumnezeu şi ale bisericii Sale. Validalitatea muzicii creştine 
trebuie în cele din urmă să fie analizată prin faptul că ajută biserica locală să îşi atingă scopurile 
scripturale de cunoaştere a lui Dumnezeu, să Îl glorifice pe Dumnezeu şi să edifice poporul Său. 

Făcând parte din echipa de închinare, cor, instrumentaţie, echipa de sunet şi video este un privilegiu 
dar şi o responsabilitate. Slujind împreună este mai mult decât pregătirea muzicii şi prezentarea ei în 
fiecare săptămână. Este zidirea şi unificarea trupului lui Cristos prin folosirea de daruri şi talente 
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spirituale date de Dumnezeu. Deci fiecare la rândul lui trebuie să se străduiască să ofere cu succes, 
la cel mai înalt nivel, darul şi talentul de care dispune. Dar totodată lucrarea de slujire este în echipă, 
nu în mod individual. Deci eficienţa echipei de închinare constă în pregătirea spirituală şi practică 
pentru scopul comun al închinării – glorificarea lui Dumnezeu şi slujirea unii altora în dragoste. 

 

Cum implementăm filozofia închinării 

Toate lucrurile pot arăta frumos pe hârtie şi nu înseamnă nimic până când nu începi efectiv să le 
aplici în contextul închinării şi al membrilor echipei de închinare. Implementarea filozofiei 
închinării necesită timp pentru că fiecare persoană învaţă într-un ritm diferit. Orice schimbare duce 
deseori la răspunsuri nesoluţionate, incluzând frică, nesiguranţă, vulnerabilitate pentru membrii 
echipei de închinare. Deci acest lucru necesită răbdare şi înţelegere, dar totodată necesită un 
leadership cu o direcţie clară.  

Liderul de închinare trebuie să fie un model de urmat (1 Cor. 11:1) cu o viziune clară a ceea ce este 
închinarea şi practica închinării.  Totuşi prea multe directive în practica închinării vor înăbuşi 
iniţiativa membrilor echipei, făcându-i să se simtă controlaţi. De asemenea oamenii învaţă mai bine 
prin a face lucrurile ei înşişi – deci învăţarea împreună este cheia succesului, dar totodată analizarea 
sistematică a slujirii este importantă. 

Când analizăm slujirea în închinare - comentariile pentru orice activitate trebuie să fie scurte şi la 
subiect, fără să aducă prea multă critică. Întrunirile periodice ale membrilor echipelor de închinare, 
seminariile de închinare, vor ajuta la învăţarea şi înţelegerea lucrurilor pe care le practicăm în 
închinare.  

Nu suntem chemaţi să producem sau să controlăm experienţele de închinare ale bisericii. Dar dacă 
Dumnezeu este prezent în închinarea noastră – şi cu siguranţă este speranţa şi convingerea noastră – 
elementele pe care planificăm în închinarea corporativă vor ajuta congregaţia să se deschidă pentru 
Dumnezeu, să fie conştientă de prezenţa Lui şi să între în comuniune cu El 

 
We gather to Worship and Know God 

 
We go out To Present God 
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