
    Un slujitor după voia Domnului! Ioan 12:26, Betel, 17.11.2013 
 

Ca să fii un implicat în lucrul Domnului, trebuie să fii un slujitor. Multe texte biblice îL 
descriu astfel pe Domnul Isus. El a venit pe Pământ ca Rob, să împlinească planul Lui 
Dumnezeu de răscumpărare omenirii de sub povara păcatului. Pavel îL descrie astfel pe Domnul 
Isus în Filipeni 2:5-8. Noi trebuie să permitem dezvoltarea acestor aptitudini în noi : umilinţa şi 
ascultarea. Matei 20:27,28. 
 În Ioan 20:21 ni se spune:’’cum  M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi..’’. 
După ce primim mântuirea, primim de asemenea şi chemarea în slujire. În această relaţie intrăm 
cu rolul de robi. Unii definesc rolul de robi astfel:’’un rob este cineva care află voia Stăpânului, 
după care se duce şi o pune în practică’’.  

Conceptul uman de slujitor deci, este acesta: ’’stăpâne, ce vrei de la mine?’’. Stăpânul îi 
spune voia Sa, după care robul pleacă, singur, şi face ce i s-a spus. A fi angajat în lumea aceasta, 
şi a fi slujitorul Domnului sunt slujbe care se pun în parctică în moduri diferite. 
 Slujitorii din lume lucrează pentru stăpânii lor. Dumnezeu lucrează prin slujtorii Lui. 
Cum ne descrie Biblia această relaţie? Prin imaginea Olarului şi a vasului de lut –Jeremia 18:1-6 
Ca să poată fi folosit lutul, trebuie să rămână în Mâinile olarului. Dacă lutul nu este maleabil, ci 
este tare şi plin de impurităţi, lutul acela este aruncat, nefiind folositor. Lutul trebuie să vrea să 
răspundă olarului astfel încât Olarul să-l poată prelucra. Şi după ce l-a prelucrat, lutul tot trebuie 
să rămână în mânile Olarului, pentru că lutul chiar odată prelucrat, nu poate face nimic singur. Să 
presupunem că lutul a fost modelat într-o ceaşcă. Odată terminată ceaşca, trebuie să rămână tot 
în mânile Olarului pentru a o face folositoare scopului pentru care  a fost creată. 
 
  Slujitor uman şi Stăpân divin 

Cum spuneam acest proces de modelare şi slujire în Mâna Domnului este foarte diferit de 
modelul omenesc. După ce Domnul mă modelează, mă pune într-o lucrare, şi El prin mine 
împlineşte acele scopuri dorite de El. Pe măsură ce eu mă las modelat, transformat, conştientizez 
tot mai mult care este scopul Lui cu mine. Dacă vreau să înţeleg tot mai bine rolul meu, mă uit la 
modelul trăit de Însuşi Domnul Isus ca Om. Isus ca Om, nu a greşit niciodată în ascultarea Lui de 
Tatăl.Ioan 5:17,19-20. Ioan 14:10. Deşi Isus era Dumnezeu, El nu lucra singur, ci împreună cu 
Tatăl. Dumnezeu nu a creat lumea după care a lasat-o să meargă în virtutea inerţiei, de la sine. 
Dumnezeu nu stă în cer observând cu pasivitate cum decurg lucrurile, nu, ci El orchestrează 
istoria. El este centrul istoriei. El se implică în răscumpărarea omenirii, iar noi suntem lucrători 
împreună cu El: 2 Cor.5:17-20. 
El nu doar că ne-a trimis pe noi, ci El este în noi. Observaţi cum ’’Dumnezeu era în Hristos, iar 
Hristos este în noi..’’ 
   

CUM A LUCRAT ISUS (Ioan 5:17,19-20) 
- Tatăl Meu lucrează până acum 
- Eu de asemenea lucrez  
- Fiul nu poate face nimic de la Sine 
- El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând 
- Tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai 
- Tatăl iubeşte pe Fiul 
- Tatăl Îi arată tot ce face 



Isus a văzut cum lucra Tatăl şi atunci şi El făcea întocmai. Isus vorbeşte de multe ori despre acest 
subiect: 
-Ioan 7:16;// 8:28;//10:37,38;//12:49;//14:10;//17:8. Mai târziu, Petru atestă şi el acest aspect în 
Fapte 2.22(le-a făcut Dumnezeu prin El). 
Isus a realizat că nu poate face nimic de la Sine ca Om. Dragii mei, dacă Isus avea nevoie de o 
aşa dependenţă de Tatăl, cu cât mai mult noi! 
  

Deci un slujitor al Domnului trebuie să realizeze 2 lucruri: 
1. Să fie modelabil. 
2. Să rămână permanent la dispoziţia Stăpânului. 
 
Nici un slujitor, sau slujitoare, nu poate lucra singur. Ioan 5:19’’Fiul nu poate face nimic de 

unul Singur’’. Ioan 15.5 ‚’’cine rămâne în Mine....nu puteţi aduce roade dacă nu rămâneţi în 
Mine’’. Cu Dumnezeu însă pot totul – putere nelimitată (puterea Lui). 

 
Slujirea cere ascultare.  

Slujitorul Domnului trebuie să lucreze şi să nu uite că nu el este cel ce lucrează, ci Dumnezeu 
prin el. Nu primesc poruncă, după care plec şi lucrez de unul singur, ci cu El, prin El şi pentru El. 
A Lui să fie slava, Amin!  
Îl văd pe Domnul cum lucrează şi încerc să-l imit, să fac şi eu ca El. 

 
Alte modele : Ilie a fost un slujitor. 

Ilie a fost unul dintre cei mai mari slujitori ai V.T. 1 Împ.17.1.  Ilie marele prooroc nu ar fi fost 
nimic în faţa lui Baal, dacă Domnul nu ar fi fost cu el. Probabil că l-ar fi costat viaţa  acea 
încercare de a judeca pe cei 850 de prooroci ai lui Baal. 1 Împ.18:36’’ fă să se cunoască astăzi că 
Tu eşti...şi că eu sunt slujitorul Tău....şi că toate aceste lucruri’’. Parcă ar fi Domnul Isus care 
vorbea aici, nu Ilie. Ilie nu a plecat la drum să lupte cu poporul idolatru de unul singur  
gândindu-se cum îl va sprijini pe parcurs 1Împ.18.v.37 spune acest lucru. Cine a adus focul care 
a mistuit jertfa, Ilie sau Dumnezeu? Domnul  a trimis focul, dar a lucrat prin robul Său Ilie. 
  

Dar cum să mă duc eu într-o asemenea lucrare grea,eu care sunt un om simplu? 
Mă întăreşte cuvântul din Iacov 5:17,18. Ilie era un om obişnuit, ca oricare dintre noi. Ilie s-a 
smerit, ştia că nu el era cineva ci Cel cu care lucrează Este Cineva. Ilie a ascultat de Domnul, de 
aceea Domnul s-a folosit de Ilie ca să întoarcă poporul de la idolatrie. 
  Petru şi Ioan au fost oameni obişnuiţi. 
Fapte 4:13 curaj, îndrăzneală, înţelepciune.Toţi cei ce au lucrat cu Dumnezeu au fost oameni 
obişnuiţi.Văd oamenii la noi că am umblat cu Isus? Toţi cei ce umblă cu Isus, intră într-o relaţie 
intimă cu El, şi văd ce lucrări mari face Dumnezeu cu ei şi prin ei. 
  D.L Moody a fost un om cu puţină educaţie, care vindea încălţăminte. Domnul l-a 
chemat în lucrare. El este cel ce a spus:’’nu aţi văzut până acum ce poate face Dumnezeu cu un 
om a cărui viaţă este dedicată în întregime Lui’’. Mii şi mii de oameni s-au întors la Dumnezeu 
prin el. Dar veţi spune:’’dar eu nu sunt Moody!’’- dar nimeni nu îţi cere să fii el, ci să fii tu 
însuţi, dar să te pui la dispoziţia Lui. Nici nu îţi imaginezi ce poate face Dumnezeu cu o persoană 
care se lasă modelată de marele Olar, şi folosită de El în continuare!! 
   
 



Ioan Botezătorul 
Cam cât timp a lucrat Ioan B.? Cam 6 luni.În Luca 7:28, Isus spune că nimeni dintre cei născuţi 
din femeie nu este vreunul mai mare decât el. 
Să lucrezi 6 luni la capacitate maximă, iar Domnul să îşi pună ştampila pe tine:’’bine rob bun şi 
credincios’’.  
Iubiţilor, să nu ne măsurăm viaţa după standardele lumii. Prea mulţi fac asta, şi chiar prin 
biserici. Un om care slujeşte într-o comunitate mică de la ţară la doar câţiva oameni este la fel de 
mare ca unul care slujeşte la 1000 de oameni, după cum unul care trăieşte 33 de ani ca unul care 
trăieşte sute de ani. 1 Cor.1:26-31 ’’El a ales lucrurile mici, ba încă pe cele ce nu sunt..’’. 
Dacă azi te simţi mic, obişnuit, limitat, să ştii eşti candidatul perfect pentru lucrarea Domnului. 
 
  
 

CONCLUZIA 
Chemarea la mântuire este o chemare la slujire împreună cu Domnul, care cheamă la împăcare 
lumea pierdută. Această chemare se adresează celor ce vor să fie slujitori. Domnul Isus S-a dat 
pe Sine drept exemplu de umilinţă şi ascultare. Un slujitor trebuie să fie uşor modelabil în 
Mâinile Stăpânului. Chiar dacă te consideri o persoană obişnuită, să ştii că Domnul te pregăteşte, 
după care va lucra prin tine, descoperindu-Se lumii pierdute. 
 Vrei să fii şi tu slujitorul Domnului? Vrei să vezi cum poate Domnul să facă şi prin tine 
lucrări mari? Vrei să experimentezi pacea şi odihna descrie de Isus în Matei 11:28-30? Atunci 
caută-l, vezi unde este El – şi spune-i că eşti gata să te laşi modelat. După aceea, uită-te la ce face 
El şi calcă-i pe urme.Ioan 12:26.  
 Îl urmezi tu pe Isus şi la masă? Asculţi tu deplin de El? 
 

Ilustraţie:’’Era odată 2 fraţi buni.Ei au moştenit de la părinţii lor o proprietate largă şi 
foarte frumoasă .În timp ambii şi-au construit case mari şi aveau nişte gospodării deosebite. Dar 
într-o zi ceva a intrat între ei, şi nu se mai puteau suferi unul pe altul. Nu mai aveau loc în 
aceeaşi curte. Unul dintre fraţi atunci s-a decis să mute albia râului ce trecea prin spatele casei lui 
printre proprietăţile lor astfel încât să întrerupă orice cale de comunicare. Celălalt frate văzând 
acest lucru a chemat pe cel mai iscusit tâmplar care a existat vreodată să-i construiască un zid aşa 
de mare încât să nu mai vadă, şi să nu mai audă de fratele lui. După ce s-a înţeles cu tâmplarul, el 
a plecat într-o vacanţă şi se gândea că va scăpa de o mare povară la întoarcere. După un timp s-a 
întors şi nu mică-i fu mirarea când văzu că nu era contruit nici un zid, ci ...era construit peste apă 
un pod, dar nu unul obişnuit, ci unul de o rară frumuseţe. Supărat, dar şi nedumerit, s-a dus pe 
pod spre mijloc ca să-i ceară socoteală tâmplarului, dar acolo a dat brusc peste fratele său care 
câzându-i la picioare i-a zis:’’eşti mai bun decât mine’’. Eu am deviat cursul apei, iar tu ai 
construit un pod ca să ajungi la mine. Îţi mulţumesc, iartă-mă te rog.’’. 
Cel mai greu este cine face primul pas. El să-l facă, pentru că el este de vină. Marele tâmplar a 
trecut pe acolo şi vrea să treacă şi pe la noi. El nu ascultă ce-i cerem noi uneori, ci el vrea să facă 
poduri,nu ziduri.Amin! 


