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Î

ntr-o vreme în care Dumnezeu ridică în națiunea
noastră o mișcare de închinare și rugăciune, cartea
Annei Blanc este mai mult decât bine-venită; ea este
necesară. Anna Blanc este un închinător cu experiență
și este dornică să împărtășească cu alții experiențele ei,
precum și procesele prin care trece un închinător profetic
pentru a crește și a se maturiza. Parcurgând cartea, nu am
avut cum să nu ne identificăm cu situațiile descrise în ea.
În anii pe care i-am petrecut slujind ca închinători în
cadrul Casei Internaționale de Rugăciune din Timișoara
(IHOP-TM) ne-am întâlnit, inevitabil, cu obstacole precum
timiditatea, frica de oameni, tendința de a ne compara
cu alții etc. Anna atinge fiecare dintre aceste subiecte,
ajutându-ne să depășim asemenea obstacole și să învățăm
lecțiile din spatele lor. Nu îi este frică să atingă puncte
sensibile, precum lupta cu mândria, etapele de declin sau
de promovare din viața închinătorului, privindu-le dintr-o
perspectivă biblică și duhovnicească.
Cartea Annei este o chemare la a trăi în locul ascuns, al
comuniunii cu Dumnezeu, o chemare la curăție și la
auzirea vocii Lui, o chemare la a declara, prin cântec, inima
și Cuvântul lui Dumnezeu peste poporul Său.
Recomandăm cu căldură această carte, știind că a fost
scrisă dintr-un loc al rugăciunii și credem că Dumnezeu se
va folosi de ea pentru a-Și întări și ridica închinătorii.
Cristi și Monica Gheran
Lideri de închinare în cadrul IHOP-TM
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PREFAȚĂ

Î

n anul 1983 Dumnezeu ne-a vorbit profetic despre
inițierea unei lucrări de rugăciune care să se
desfășoare 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.
Mai specific, era vorba despre „rugăciune în spiritul
Cortului lui David”, adică rugăciune condusă de
cântăreți și muzicieni. Cortul pe care împăratul David
l-a așezat în Ierusalim a reprezentat un precedent
pentru închinarea zi și noapte. În fond, împăratul
David a susținut financiar 4000 de muzicieni și 288 de
cântăreți care să-L slujească pe Domnul zi și noapte,
aceasta fiind principala lor ocupație (1 Cronici 9:33;
16:37; 23:5; 25:7). El le-a poruncit chiar și împăraților
care au urmat la conducerea Israelului să susțină
lucrarea de închinare din Cort, implicând cântăreți și
muzicieni cu normă întreagă (2 Cronici 29:25; 35:4, 15;
Ezra 3:10; Neemia 12:45).
În 1999 am început efectiv această lucrare de
rugăciune și închinare în spiritul Cortului lui David.
Prin harul lui Dumnezeu, de atunci nu ne-am oprit din
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a aduce Domnului o jertfă continuă în care îmbinăm
închinarea cu rugăciunea sau mijlocirea. Acesta
este modelul pe care îl folosim noi la International
House of Prayer of Kansas City [Casa de Rugăciune
Internațională din Kansas City] (IHOPKC), un
model ce îmbină sunetul instrumentelor și cântatul
cu mijlocirea, creând astfel o atmosferă plăcută de
rugăciune (Isaia 56:7). Muzicienii, mijlocitorii, liderii
de închinare și cântăreții, cu toții joacă un rol esențial
în perpetuarea rugăciunii zi și noapte în camera de
rugăciune [încăpere din casa de rugăciune dedicată
exclusiv închinării și rugăciunii – n.tr.].
La IHOPKC avem 25 de echipe de închinare, în
care sunt implicați sute de închinători profetici. Pe
întregul pământ, diferite adunări și case de rugăciune
sunt binecuvântate prin dedicarea muzicienilor și
cântăreților profetici. Cântatul este unul dintre cele
mai frumoase moduri de a declara adevărul despre
Isus și aduce un plus de putere timpului de mijlocire.
Însuși Domnul este un cântăreț care „cântă de bucurie
peste noi” (Țefania 3:18, traducere după NIV).
Încurajez închinătorii să cânte profetic de mai bine
de 30 de ani. Cântăreții și muzicienii au de înfruntat
anumite provocări pentru a crește în acest domeniu.
În diferite perioade ale vieții, ei se simt când respinși,
când promovați, când reduși la tăcere; au nevoie
să-și perfecționeze abilitățile, dar și să se adâncească
în studiul Cuvântului, pe lângă multe alte lucruri.

Prefață
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Anna Blanc este unul dintre cei mai credincioși
închinători profetici și lideri de închinare pe care îi
avem. Am urmărit evoluția ei ca închinător și lider
de închinare de-a lungul timpului, trecând atât prin
vremuri grele, cât și prin vremuri bune. Am fost
martor al maturizării și al creșterii ei în înțelepciune
și am văzut-o rămânând lângă Isus în fel și fel de etape
ale vieții. Ce vreau să spun, cu alte cuvinte, este că a
scris această carte din fântâna adâncă a experienței
personale de închinător. Ea excelează în darul ei și are
o viață smerită de rugăciune, astfel că ceea ce cântă
este susținut de mărturia vieții ei.
Ea este parte a IHOPKC din 2005. Predă, de
asemenea, la IHOPU Forerunner Music Academy
[Academia de Muzică a înainte-mergătorilor din
cadrul Universității IHOP], unde predă un curs
avansat despre închinare profetică. Anna a slujit ca
lider de închinare încă înainte de a veni în mijlocul
nostru, de pe vremea când era la colegiu. Sunt încântat
de faptul că Anna a scris această carte, Închinătorul
profetic. Aceasta este, cu siguranță, o carte de care era
nevoie de mult timp, de mare folos celor implicați în
lucrări în care se îmbină mijlocirea cu închinarea.
Închinătorul profetic constituie o resursă care
să îi ajute pe alții să dobândească abilități practice,
precum și să își cerceteze motivațiile inimii, să
depășească conflictele relaționale și alte suișuri și
coborâșuri la care este expus închinătorul profetic.
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Cartea este extrem de utilă pentru lideri de
închinare și muzicieni, dar și pentru mentori sau
cei care acordă asistență pastorală cântăreților și
muzicienilor. Indiferent de frecvența și amploarea
implicării în organizarea serviciilor de închinare sau
a întâlnirilor de rugăciune, subiectele tratate în cartea
de față sunt în interesul tuturor cântăreților. O carte
pe care muzicienii, cântăreții și liderii de închinare nu
trebuie să o rateze!
Mike Bickle
Kansas City, 2013
Mike Bickle este director al IHOPKC, o organizație
evanghelică de misiune care are la bază rugăciunea
și mijlocirea 24/7, pe care le îmbină cu săvârșirea
faptelor dreptății.

1

CUM SE FOLOSEȘTE
ACEASTĂ CARTE

C

ântarea profetică nu trebuie să ducă la
epuizarea inimii. Înțeleg tot mai bine acest
lucru pe măsură ce am plăcerea de a sta de
vorbă cu alți cântăreți în călătoriile pe care le fac în
lume, dar și fiind parte a comunității IHOPKC.
În diferite discuții, atât eu, cât și alți închinători
ne trezim discutând despre frumusețile și greutățile
călătoriei prin ceea ce se numește închinare profetică.
Într-un mod uimitor, în aproape oricare dintre aceste
conversații, cineva își deschide inima, împărtășind
trăirile de singurătate, izolare, deznădejde sau
provocările care îi stau înainte. Părem să ne lovim
cam de aceleași probleme, cum ar fi frustrarea de a fi
mereu în umbră, truda zilnică, ispita de a ne compara
cu alții, mândria, declinul, frica etc. Circumstanțele
sunt diferite, însă luptele pe care le avem de dat sunt,
în fond, aceleași.
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În toți acești ani de când practic cântatul profetic,
am trecut prin multe suișuri și coborâșuri. Am depășit
cu bine unele perioade, dar am dat dovadă de multă
stângăcie în altele. Mărturiile celor care au umblat și ei
pe această cale și știu bine ce înseamnă să fii cântăreț
mi-au liniștit inima în vremurile încercate. Spicuind
din povestirile celor care au trăit înainte de mine, am
descoperit un factor care mi-a adus stabilitate. Inima
mi-a fost surprinsă, dar și mângâiată, găsind acest
lucru. Îl împărtășesc acum cu tine, închinătorul din
biserică, pentru a te încuraja, indiferent de punctul în
care te afli în această călătorie: nu ești singur.
Nu ești primul care se cutremură la gândul că
stă în închinare ca un vas al Domnului. Nu ești nici
primul care să simtă că abia își mai ține capul sus în
fața potopului de descurajări care par să se reverse din
toate părțile. Acum știu că toți avem experiențe de
acest gen.
Nu m-am născut cu abilități naturale pentru a fi
o cântăreață extraordinară sau un lider încrezător.
Fiecare pas al acestei călătorii a fost, pentru mine,
un pas învățat. Dacă aș fi putut, nu așa mi-aș fi scris
povestea vieții. De multe ori mi-am dorit să nu fi avut
nevoie de atâta muncă pentru a crește. M-am întrebat
de ce m-o fi chemat Domnul să lucrez ca închinător
profetic cu normă întreagă, fără să mă fi înzestrat cu
abilități remarcabile. Totuși, uitându-mă înapoi la
procesul de maturizare și agățare de Domnul prin care

Cum se folosește această carte
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am trecut, văd bunătatea Lui. Am avut parte de onoarea
de a observa multe fațete ale închinării profetice. Este
bucuria mea ca, atunci când privesc în ochii înlăcrimați
ai cântăreților descurajați sau când simt freamătul
culmilor râvnei acelora care abia au pășit în chemare, să
îi încurajez pe toți aceștia să meargă înainte.
Caută, te rog, să îmi asculți inima! Nu intenționez
să transmit ideea că aș deține vreun soi de tărie
interioară de care să fac parte și altora. Dimpotrivă,
cunosc slăbiciunea și lipsa de maturitate a inimii și a
abilităților mele și am avut mereu nevoie să mă sprijin
pe experiența celor care au parcurs drumul înaintea
mea. Am pus întrebări grele, am luat decizii greșite
și a trebuit să îmi redirecționez pașii, în harul lui
Dumnezeu, înapoi pe calea credincioșiei umblării în
chemare. Doresc să împărtășesc cu voi în această carte
din călăuzirea primită și din lecțiile învățate.
UNGERE, EXCELENȚĂ, RĂBDARE
Pus în cuvinte simple, rolul închinătorului profetic este
ceea ce eu numesc „umblarea cu râvnă” după ungere și
excelență, dând dovadă de răbdare. Pentru un cântăreț,
a umbla după ungere, a râvni ungerea înseamnă a dori
prezența lui Dumnezeu și manifestarea duhului profeției
în închinare. Tânjim după prezența lui Dumnezeu
și după duhul profeției, pentru a fi capabili să slujim
într-un mod adecvat inimii Lui și inimii poporului
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Său. Umblarea cu râvnă după excelență este un aspect
al administrării și presupune interesul de a atinge
următorul nivel de abilități, pentru a fi mesageri a căror
eficiență este mereu în creștere, dar și pentru a-L vedea
pe Isus glorificat. Răbdarea este puterea de a persevera
în orice vreme – este puterea de a nu renunța, orice ar fi.
Având parte de ungere, excelență și răbdare, închinătorul
profetic este echipat pentru a înfrunta valurile aprige ale
împotrivirii, pentru a rămâne credincios în locul tainic
al inimii în vremuri privilegiate și pentru a aduce glorie
Domnului în acest proces.
Fiecare capitol al cărții tratează câte o fațetă a
cel puțin unuia dintre cele trei elemente menționate
mai sus. Am inclus și aspecte practice despre modul
în care ne putem dezvolta abilitățile (umblarea
după excelență); am dat câteva instrucțiuni de bază
cu privire la cum putem crește în Cuvânt, cum ne
putem dezvolta limbajul și cum să împrăștiem ceața
misticismului creat în jurul a ceea ce înseamnă a fi un
cântăreț profetic (umblarea după ungere). Și pentru că,
așa cum am afirmat mai devreme, închinarea profetică
nu trebuie să ducă la epuizarea inimii, am inclus câteva
capitole care tratează diferite aspecte ale perseverenței
(dobândirea răbdării).
Mi-am dat seama că problemele inimii, cum
ar fi: mândria, invidia, frica de oameni au cel mai
mare potențial de a afecta capacitatea rodirii pentru
Împărăție a cântărețului profetic, iar aceasta fără a ține

Cum se folosește această carte
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seama și de uneltele celui rău care urmărește același
lucru. Scoțând la lumină lucrurile care îi pot determina
pe cântăreți să se abată de pe cale și evidențiind câteva
adevăruri privitoare la ceea ce vede Dumnezeu în
noi, am urmărit două lucruri: să vă încurajez și să vă
întăresc. Am căutat să mă fac vulnerabilă, arătând
lucrurile prin care am trecut eu în fiecare dintre aceste
subiecte, în speranța că veți învăța din eșecurile mele
și vă veți lăsa încurajați de victoriile pe care eu le-am
obținut în mijlocul slăbiciunilor mele. Excepția de la
acest tipar al subiectelor tratate o reprezintă capitolul
care urmează acestei introduceri: „Dobândirea unei
viziuni biblice asupra închinării profetice”. Un ghid
pentru cântăreții profetici ar fi irelevant, dacă nu ar
avea la bază viziunea generală a inimii lui Dumnezeu
cu privire la muzică și cântat. Dumnezeu dorește ca
Numele Lui să fie înălțat în cer și pe pământ. Motivația
perseverenței oricărui cântăreț ar trebui să își aibă
rădăcina în planul plin de pasiune al lui Dumnezeu de
a face să se înalțe cântece din întreaga lume pentru El.
Capitolul următor zugrăvește imaginea răspunsului la
întrebarea De ce facem ceea ce facem?, iar din această
perspectivă vor fi abordate următoarele capitole.
TEMELE ABORDATE
Această carte nu este atotcuprinzătoare. Fiecare
capitol ar putea fi, cu ușurință, dezvoltat într-o carte
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în sine. Nu am căutat să acopăr toate aspectele până
epuizez o anumită temă, ci să ofer, mai degrabă, o
resursă concentrată și accesibilă cântăreților profetici
implicați fie într-o lucrare de rugăciune, fie într-o
echipă de închinare a bisericii. Am scris această carte
pentru a fi un material de referință la care cântărețul
profetic să se întoarcă pentru aprofundare sau pentru
a căpăta încurajare în călătoria împlinirii chemării.
Din acest motiv vă încurajez ca mai întâi să citiți
integral această carte, după care să reveniți, în viitor,
asupra unor subiecte, în funcție de frământările
prin care treceți. Deși capitolele se întrepătrund în
descrierea istoriei personale a unui cântăreț, fiecare
capitol, în parte, poate reprezenta un ajutor, la un
moment dat, într-o chestiune specifică.
Nu privesc ca pe un fleac privilegiul de a mă adresa
vieții unui cântăreț profetic. Dumnezeu, într-un mod
tainic și intim, vă țese călătoria și mă smeresc la gândul
că devin astfel partenerul Lui în lucrarea pe care El o
face în voi. Socotesc că este o onoare să stau alături
de voi, făcând parte cu toții din această categorie a
cântăreților. Fiecare voce este valoroasă și necesară și,
împreună, formăm un splendid cor de laudă pentru
Isus. El este vrednic să ne dăruim cu întreaga inimă
chemării de a fi cântăreți profetici. Pentru El sunt toate
acestea – El este vrednic.

