Reverență-n închinare
Psalmul 89:5, 7
Dintre multele probleme care afectează biserica, lipsa de respect în închinare este unul deosebit
de iritant pentru cei care doresc să se închine în duh și-n adevăr (Ioan 4:24). Este extrem de
ofensator pentru ei, deoarece nu ar trebui să existe nici un motiv pentru nimeni, mai ales
pentru cineva care se pretinde a fi copil al lui Dumnezeu, să aibă o atitudine ireverențioasă când
Sfinții se adune pentru a se închina lui Dumnezeu. Cu toate acestea, indiferent cu ce adunare a
Domnului Isus te-ai închina, atitudini și acțiuni lipsite de respect sunt afișate mereu și mereu de
către unii dintre membri. Aceasta nu ar trebui să se întâmple! Concentrându-ne doar asupra
câtorva lucruri, acestea ar trebui să ne ajute în soluționarea acestei probleme.
Reverența este onoarea sau respectul simțit sau arătat. În închinare reverența trebuie să fie
îndreptată către Dumnezeu. A Lui este onoarea pentru că toată onoarea și slava se datorează
Lui (1 Timotei 1:17; Romani 15:6). Respectul se datorează Lui datorită dragostei Sale (Ioan
3:16; Romani 5:8) cât și mâniei Sale (Evrei 12:28-29).
Acționând într-un mod lipsit de respect oamenii aceștia sunt puși în aceeași dilemă în care s-au
regăsit Anania și Safira (Fapte 5:1-11). Chiar dacă ei au crezut că îi mint doar pe oameni,
apostolul Petru le-a spus că în realitate ei L-au minți pe Dumnezeu. Atunci când unii oamenii
acționează astfel încât perturba închinarea, ei nu sunt doar lipsiți de respect față de cei din jurul
lor, ci dovedesc o lipsit de respect față de Dumnezeu înfăptuind un act la fel de rău ca și cel al
lui Anania și Safira.
Reverența, care este atât de necesară pentru o închinare corectă, nu are în vedere aspectul
exterior. Atitudinea pioasă care trebuie să caracterizeze pe fiecare închinător sincer al lui
Dumnezeu vine din interiorul individului. O persoana va fi pioasă numai atunci când își va da
seama că dragostea lui Dumnezeu este peste cei ascultători și că mânia lui Dumnezeu este
asupra celor neascultători. În timp ce această atitudine trebuie să vină din inima fiecărei
persoane există câteva lucruri care ar putea ajuta în închinare cât și la dezvoltarea unui spirit de
reverență atât de necesar. Iată câteva sugestii care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi în
îmbunătățirea climatului în serviciul de închinarea:








În primul rând, pregătește-te mental pentru închinare. Trebuie să știi ce faci și de ce o
faci. Citește un pasaj din Biblie, uita-te peste unele dintre cântările care urmează să fie
cântate sau fă o rugăciune pentru a avea puterea de a te concentra asupra închinării.
În al doilea rând, fi conștient de prezența copiilor mici și al adolescenților. Aceștia au
nevoie de o atenție sporita. Daca ești în situația de a fi părinte trebuie sa-ți asumi
responsabilitatea de a-ți supraveghea copilul și de al atenționa atunci când prin
comportamentul său deranjează serviciul de închinare. Ei nu sunt niciodată prea tineri
pentru a fi învățați să se închine. Nu uita că ceea ce ei învață în copilărie îi va însoți la
maturitate.
În al treilea rând, caută să fii bine odihnit astfel încât să poți să fii fizic și mental în
alertă. Nu de puține ori, în special cei tineri, vin la biserica Duminica dimineața după o
noapte pierdută. Un tânăr care moțăie în timpul slujbei de închinare nu este tocmai o
priveliște plăcută!
În al patrulea rând, concentrează-te asupra a ceea ce se întâmplă. Scoate toate celelalte
lucruri din mintea ta. Renunță pentru puțin timp la telefonul mobil. Încearcă pentru scurt
timp să nu-ți mai verifici e-mail-ul, Facebook-ul, să mai dai SMS-uri sau să mai

conversezi cu prietenii pe What’s up. Deși astăzi biblia este și în format electronic și
mulți o folosesc pe device-urile lor, este atât de vizibil când ei fac conversație pe
telefonul mobil cu prietenii.
Închinare este un privilegiu binecuvântat care ar trebui să fie păzit cu dragoste și zel realizând
valoarea sa. Nimeni nu ar trebui să se facă vreodată vinovat de un comportament greșit
acționând în mod necorespunzător în timpul serviciilor de închinare sau claselor biblice. Toți ar
trebui să acționăm în mod responsabil și corespunzător în fața lui Dumnezeu. Să învățăm să-L
slujim în duh și-n adevăr pe Tatăl nostru milostiv și darnic!

