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Ucenic a lui Isus, și muzician. Se poate ? 
Textul de bază: Matei 4: 18 - 22 

 

Întroducere: 
 

După al doilea război mondial, guvernul comunist din România a admis 

tineretului credincios numai un singur loc de studii: Conservatorul de Muzică. 

Și mulți tineri au prins această ocazie. 

Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre o astfel de decizie?  
 

Dacă Domnul te cheamă, Te cheamă în ucenicia Sa 
Dacă Domnul te cheamă, Te cheamă în slujba Sa 

 

Dacă Domnul te cheamă, Te cheamă în ucenicia Sa 
 

Domnul Își cheamă colaboratorii din mulțimea celor, care-L urmează 
• Cuvântul „creștin“ se găsește în noul Testament numai de trei ori 

• Dar „sfinți“, în plural, de mult mai multe ori 

• Poziția lor față de Isus, descrie felul lor de viață 

• Izolați față de interesele lumești și la dispoziția Mântuitorului 

• „Frați“, ei au acelaș Tată, și sunt legați prin dragostea lui Isus 

• „Ucenic“ în engleza: „disciple“, ce înseamnă „disciplinat“ 

• De peste 250 de ori întrebuințat în Noul Testament 

• Isus care este învățătorul; studenții, care ascultă, notează, și învață 

• Ei se lasă instruiți pentru viața lor activă în lume 

 

Dacă Domnul Își cheamă colaboratorii, schimbă viața lor 
• Dacă felul lor de viață ajungea, atunceia pentru ce a fost salvarea? 

• Nici iertarea păcatelor, nici nașterea din nou 

• Ar fi ajuns să fi un om bun! 

• Dar Isus vrea să facă ceva din colaboratori Lui: sau în întregime, sau 

deloc! 

 

Isus își alege colaboratori, corăspunzător situației actuale 
Marcu 3: 13 
„În urmă, Isus S'a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, și ei au 
venit la El.“ 
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• Dacă cheamă Isus, vrea să ne aibe în imediata Lui apropiere 

• Nu este interesat de mișcarea maselor, care și așa stau numai în drum 
 

Isus vrea, ca cei chemați să poată fi și trimiși în numele Lui 
• Ei vin să asculte, să învețe, vor fi încurajați 

• Iar atunci trimiși ca soli, acolo unde Isus decide, că sunt necesar 

• Iar după îndeplinirea mesajului, vin înapoi pentru noi instrucțiuni 

• Toate mișcările sunt într-o legătură strânsă cu Domnul 
 

Isus se sfătuiește cu Tatăl ceresc, când alege ucenicii 
Luca 6: 12 - 13 
„În zilele acelea, Isus S'a dus în munte să se roage, și a petrecut toată 
noaaptea în rugăciune către Dumnezeu. când s'a făcut ziuă, a chemat pe 
ucenicii Săi, și a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli.“ 
 

• Tu Petru, îndrăznețule, fricosule, neastâmpăratule și cu gură mare 

• Dar Dumnezeu spune: acest Petru va fi un bun colaborator  

• Și astăzi se sfătuiește Isus cu Tatăl, când te cheamă: 

• Ști tu ce ai discutat? Poate că nu prea ai timp pentru Biserica ta , sau 

pentru corul bisericii (doar ești de meserie!), poate că te ții ca 

supracalificat față de ceilalți! Poate...poate...poate ? 

• Și totuși:  

• Domnul nu caută comercianți, pentru că are nevoie de bani 

• Domnul nu caută profesori, pentru că ei stiu să vorbească 

• Domnul nu caută muzicanți pentru ca Lăuda să fie mai perfectă 

• Domnul nu caută sportivi, pentru că au o mai mare perseverență 
 

Isus te cheamă: pe tine și pe mine, pentru că din fiecare dintre noi, și 
prin fiecare dintre noi vrea să facă ceva nou! 
 

Cum întrebuințează Domnul această ființă nouă? 
 

Exodul (Eșirea) 15: 1 - 2 
„Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. 
Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Și-a arătat slava: A năpustit în 
mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor 
mele de laudă: El m'a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi 
lăuda.“ 
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Lauda lui Dumnezeu este în totdeauna reacția unei întălniri cu Dumnezeul 
cel viu! 

• Unde Dumnezeu lucrează se nasc și cântări de laudă 

• Lauda Domnului are un loc deosebit în bisericile noastre 
1 Cronici 25: 6 - 7 
„Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în Casa 
Domnului, și aveau chimvale, alăute și arfe pentru slujba Casei lui 
Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 
Erau în număr de douăsute optzeci și opt, cuprinzîndu-se în acest număr 
și frații lor deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri.“ 
 

• Un Templu nou - o cântare nouă 

• Pe lângă preoți erau și ei vestitori ai cuvântului 

• Biblia găsește de cuvință săi menționeze aparte când vorbește de poporul 

Israel 
Ezra 2: 64 - 65 
„Toată adunarea era de patruzeci și două de mii trei sute șasezeci de 
inși, afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute trezeci și 
șapte: Între ei se aflau două sute de cântăreți și cântărețe.“ 
 

Dar lauda primită, pentru calitatea superioară a cântărețului este o mare 
primejdie pentru fiecare în parte 

• Sarcina preoților și a cântăreților era, să-L laude pe Domnul 

• Dar ce au făcut preoții? Și-au făcut idoli și au întrodus curvărie în Templu 

• Ce au făcut cântăreți? Au concurat între ei, care era mai bun!  

• Numai conta Lauda lui Dumnezeu ci profesionalitatea și arta 

• Dar Dumnezeu nu se lasă batjocorit 
Amos 5: 21 și 23 
„Eu urăsc, disprețiuesc sărbătorile voastre, și nu pot să vă sufăr 
adunările de sărbătoare! Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu 
pot asculta sunetul alăutelor tale!“ 

 

Lauda trebuie să reflecte armonia între inima mea și Dumnezeul meu cel 
viu 

• Biserica nou-testamentală nu este o sală de concerte, rezervat pentru 

câțiva aleși 

• Biserica nou-testamentală este locul unde se adună mulțimea celor, care 

vor să-L laude pe Dumnezeu 

• Scopul laudei nu este de a nimeri gustul ascultătorului, ci inima lui 
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Dumnezeu are un mesaj. cântărețul este acela care-l transmite! 
• Am transmis noi acest mesaj în așa fel, încât ascultătorii să-l pot   

înțelege? 

• Sau îi înpiedecăm privirea spre Dumnezeu, prin atitudinea noastră 

artistică? 
 

Dumnezeu vrea să binecuvinteze darul primit  
 

Este un dar deosebit, de a lăuda pe Domnul 
Psalmul 138: 2 
„Mă închin în Templul Tău cel sfânt, și laud Numele Tău, pentru 
bunătatea și credincioșia Ta.“ 

 

Este un dar deosebit, de a mulțumi Domnului prin laudă 
Deuteronom 8: 12 - 13 
„când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case 
frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, 
mărindu-ți-se argintul și aurul, și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți 
se umfle inima de mândrie și să nu uiți de Domnul, Dumnezeul tău.“ 
 

Este un dar deosebit, că într-o zi vom lăuda cu toți pe Domnul, 
Mântuitorul nostru 

Apocalipsa 7: 9 - 10 
„După aceea m'am uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea 
s'o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și 
de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și 
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâni; și 
strigau cu glas tare, și ziceau: „mântuirea este a Dumnezeului nostru, 
care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!“ 
 

Să ne bucurăm de laudele celor înzestrați cu darul vocii. 
Să-i purtăm în rugăciuniile noastre, ca lauda lor să fie întotdeauna o laudă 
spre Domnul.                 

 
A m i n 


