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Cântărețul ca purtător al unui mesaj 
Textul de bază: Psalmii 57: 7 

„Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; 
voi cânta, da, voi suna din instrumentele mele.“ 

 

Întroducere: 
 
Da, eu vreau ! 

• Vreau să preiau obligativitatea în biserica locală ! 
• Eu stiu să cânt ! 
• Eu vreu să jertfesc timpul meu liber ! 
• Gustul meu muzical corespunde cu cel din biserica mea locală ! 
 

Consecințele spirituale 
• Ajunge credința mea pentru acestă activitate? 
 

Ioan 7: 38 
„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.“ 
 

• Din inimă, nu din gură, va curge un râu de laudă 
• În Efeseni 4 arată: centrul activității este biserica locală 
• Aici se oglindește binecuvântarea și viața copiilor lui Dumnezeu 

 
Efeseni 5: 19 - 20 
„Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 
Mulțămiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în 
Numele Domnului nostru Isus Cristos.“ 
 

• A vorbi în Psalmi înseamnă, a vorbi cu Dumnezeu 
• Suntem noi obișnuiți să vorbim cu Dumnezeu Tatăl? 
• Sau Îl cunoaștem numai în caz de nevoie? 
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Cântărețul ca primitor al unui mesaj 
 
Mesajul nu-l primești din zbor, ci în liniștea spirituală 

• Numai dacă ești primitor, poți fi și vestitor 
• Conținutul mesajului este de o mare importanță 
• Cu cât mai aproape ești de Domnul, cu atât mai clar este mesajul 
• Rezervorul mesajului nu este vocea ci inima 

Ioan 7: 38 
„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge . . .“ 

 
Mesajul trebuie adaptat vieții tale personale 

 
• Vestea bună de mântuire schimbă viața cântărețului 
• Ea curăță dar și altoiește gândurile și caracterul cântărețului 

Matei 23: 25 - 26 
„Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici ! Pentru că voi curățiți partea 
de afară a paharului și a blidului, dar înlăuntru sunt pline de răpire și de 
necumpătare. Fariseu orb ! Curăță întâi partea din lăuntru a paharului 
și a blidului, pentruca și partea de afară să fie curată.“ 
 

• Numai dacă ești curat în interior, și exteriorul tău devine curat 
 

Viața cântărețului trebuie să reflecte conținutul 
 

• Credința în Isus Cristos nu se reflectă prin înțelepciune, simț, sau daruri 
spirituale ci ea oglindește inima cântărețului 

• Numai un cântăreți credincios poate fi un martor credincios 
• Toată străduința cântărețului este zadarnică, dacă lipsește binecuvântarea 

Domnului 
 

Cântărețului este acela care transmite mesajul 
 
Mesajul nu se reflectă în vocea sau în expresivitatea cântărețului 
 

• Dacă suntem plin de Duh, nu ne este admis să manipulăm simțurile sau 
pasiunile ascultătorilor 

• nu sentimentul nostru, ci binecuvântarea lui Dumnezeu contează 
Psalmii 73: 28 
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„Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu 
Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.“ 
 

Vocea omului în slujba lui Dumnezeu 
 

• Dumnezeu întrebuințează darurile primite pentru lucrarea Sa 
• Cântecul vocal este una din posibilitățile de laudă 
• „Lumea înfrumusețează muzica cu un text, dar noi înfrumusețăm un 

text cu muzica“ ! 
• Vocea omului devine purtătoare a unui mesaj Dumnezeiesc 
• Ea înfrumusețează și subliniază, dar nu înlocuiește conținutul 
• Prioritatea trebuie dinainte stabilită 
• Principiul unui cântăreț de muzică clasică era: „Nu este important ce 

cânți, ci important este să înveselești inimile ascultătorilor“ 
• El a neglijat conținutul și a apelat la simțul omului 

 

Cântărețul ca premergător al predicii 
 
Cântărețul pregătește mesajul vorbitorului 
 

• Prin cântarea lui nu caută slava sa 
• Vocea și muzica nu au voie să domine asupra textului 
• Comportarea cântărețului în fața publicului trebuie să reflecte 

responsabilitatea și valoarea mesajului 
• Comportarea artistică influențează negativ încrederea în mesaj 
 

Limbajul cântărețului trebuie să fie pe înțelesul tuturor 
 
• Domnul Dumnezeu vorbește cu oștirea cerurilor în limbajul lor 

1 Împărați 22: 19 și 21 (Profetul Mica câtre Împăratul lui Israel) 
„Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie, și toată oștirea 
cerurilor stând lângă El, la dreapta și la stânga Lui. Și Domnul a zis: 
„Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Gaalad și să piară 
acolo?“ .  . Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului, și a zis: 
„Eu îl voi amăgi.“ 
 

• Îngerii vorbeau într-un limbaj care a fost înțeles de păstorii de pe câmp 
Luca 2: 11 
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„Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor . .“ 
 

• Prin Duhul Sfânt, cuvintele noastre pot fi transformate în binecuvântări 
pe înțelesul tuturor  
Faptele Apostolilor 2: 5, 7 - 8 
„Și se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate nea- 
murile cari sunt sub cer. Toți se mirau și se minunau, și ziceau unii câtre 
alții: „Toți aceștia cari vorbesc, nu sunt Galileeni? Cum dar îi auzim 
vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?“  
 

Conținutul mesajului trebuie să fie pe înțelesul tuturor 
 

• Claritatea spirituală în conținut este de primă necesitate 
Ioan 11: 25-26 (Isus câtre Marta, sora lui Lazăr) 
„Isus i-a zis : „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar muri, va trăi. Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri 
niciodată. Crezi lucrul acesta?“  
 

• Cântărețul nu are alt mesaj decât cel al Sfântei Scripturi 
Coloseni 3: 16 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belșug în voi în toată 
înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări 
de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțămire 
în inima voastră.“ 
 

Cântărețul și vestitorul Evangheliei trebuie să îndeplinească aceleași 
condiții premergătoare: 
 

• Numai o viață trăită sub conducerea lui Dumnezeu, poate proslăvi pe 
Dumnezeu 

• Mesagerul trebuie să iubească pe cel care caută pe Dumnezeu 
• Fără puterea Duhului Sfânt, toată osteneala este zadarnică 
• Rugăciunile bisericii locale întăresc și susțin acțiunile lor 
• Mesajul bazat pe Sfânta Scriptură trebuie să fie centrul conținutului 
• Felul de exprimare trebuie să atingă inima ascultătorilor 

 
Coloseni 3: 11 
„Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu . . . nici Barbar, nici Schit, . . . ci 
Cristos este totul în toți.“            A m i n 


