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Domnul te cheamă în lucrarea Sa 
Textul de bază: Luca 5: 1 - 11 

 

Întroducere: 
 
Cine este acela, care cheamă? 
• Este Domnul nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 

 
Ce calificare pretinde Domnul dela noi?  
• viață predată sub conducerea Salvatorului și Mântuitorului tău personal 
 

Care sânt condițiile premergătoare, pe care le cere? 
• Ascultarea și încrederea în conducerea Domnului Isus Cristos 
 

Dar nu toate condițiile, pe care credem noi că sunt strict necesare 
corespund cu pretențiile Biblice și ale Domnului nostru Isus Cristos 

 

Isus caută colaborator 
 
După care criterii am alege noi colaboratori? 

 
• Să se încadreze în cercul colaboratorilor 
• Viziuniile și ideile lui să nu fie prea extravagante sau exagerate 
• Să fie statornic în credință și devotament 
• Cu un renume bun, caracter stabil și iubit de toată lumea 
• Să fie înzestrat cu daruri deosebite, dacă se poate cât mai vizibile 
• Cu o ținută curată și reprezentativă, cu o fire calmă și lină 
• Alegerea lui să fie democratică și susținută de toți 

 
După care criterii alege Isus colaboratorii Lui? 
 

• Întrebuințarea cinstită a tuturor darurilor primite de la Creator 
2 Împărați 12: 11 - 12 și 15 
Încredințau argintul cântărit în mânile celor însărcinați cu facerea 
lucrărilor în Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și 
lucrătorilor cari lucrau la Casa Domnului, zidarilor și cioplitorilor de 
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pietre, pentru cumpărarea lemnelor și pietrelor cioplite, trebuitoare la 
dregerea stricăciunilor Casei Domnului, și pentru toate cheltuielile 
privitoare la stricăciunile casei. Nu se cerea socoteală oamneilor în 
mânile cărora se dădeau argintul ca să-l împarte lucrărorilor, căci 
lucrau cinstit. 

 
• Să fie gata, să sacrifice avantajele personale pentru „El“ 

Matei 6: 20 - 21 
„Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și 
unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă unde este comoara 
voastră, acolo va fi și inima voastră.“ 

 
• Să fie pregătit, când este chemat de Domnul   

Faptele Apostolilor 8: 26 
„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, și i-a zis: „Scoală-te, și dute 
spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, și care 
este pustiu.“ Filip s'a sculat și a plecat.“ 

 

Calificarea unui lucrător pe ogorul Evangheliei 
 
Noi pretindem ca să fie calificat într-o  meserie „creștină“  

• Studiul terminat la o Scoală Biblică, Facultate de Teologie, mai bine ar fi 
și Doctoratul făcut în străinătate 

• Bine văzut și apreciat în cercul colaboratoriilor 
• Dacă se poate cu relații chiar și în străinătate 
 

Domnul cere: Darul de conducere bazată pe o înaltă încredere în Cuvântul 
Său  

Iosua 1: 7 - 8 
„Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu toată credincioșia 
după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea 
nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea 
aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și 
noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în 
toate lucrurile tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.“ 
 

Și să fie pregătit să răspundă la chemarea Domnului  
Faptele Apostolilor 13: 2 - 3 (în Biserica din Antiohia) 
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„Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi 
deoparte pe Barnabas și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. 
Atunci, după ce au postit și s'au rugat, și-au pus mânile peste ei, și i-au 
lăsat să plece.“ 
 

Ce pretindem noi dela un colaborator binecuvântat?  
 

Noi pretindem o ascultare și o încredere oarbă  
• „Cunoștințele tale pământești și așa nu se pot întrebuința în lucrarea 

Domnului“  
• „Duhul Sfânt te va conduce, El este acela care te va îndruma!“ 
 

O supunere totală, fără contrazicere și fără întrebări 
• „Experiența ta de viață și așa nu poate fi întrebuințată în lucrarea Sa!“ 
 

„Nu este sarcina noastră, să sfătuim pe Domnul“ 
• „Dumnezeu nu are nevoie de sugestiile tale!“ 

 

Ce pretinde Domnul dela un colaborator? 
 
Domnul nostru Isus Cristos cere o legătura directă cu El prin Duhul Sfânt 

Faptele Apostolilor 13: 4 - 5  
„Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s'au coborât la Seleucia, și de 
acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit 
Cuvăntul lui Dumnezeu în sinagogile Iudeilor.“ 
 

Și recunoașterea, că Isus Cristos este Atotputernic, mai mare ca mine 
2 Corinteni 12: 9 (Apostolul Pavel despre boala sa) 
Dar El (Domnul) mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută desăvărșită.“ Deci mă voi lăuda mult mai 
bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Cristos să rămână în 
mine. 
 

Dar mai cere și îndeplinirea sarcinilor primite de El, și dacă ne facem de 
râsul lumii 

Matei 5: 10 - 11 
„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția 
cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oameni vă vor ocărâ, 
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vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate 
împotriva voastră.“ 

Isus mobilizează toata creația pentru glorificarea  
Tatălui Ceresc 
 
Isus întrebuințează oameni îndepărtați de El, pentru a-L servi 

• Dar apropierea Lui schimbă viața fiecăriua 
Faptele Apostolilor 9: 1 și 3 - 6 
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor 
Domnului. Pe drum, când s'a apropiat de Damasc, de odată a strălucit o 
lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ, și a auzit un glas, care-i 
zicea: „Saule, Saule, pentruce Mă prigonești?“ „Cine ești Tu, Doamne?“ 
a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sânt Isus, pe care-L prigonești.“ . . . 
Tremurând de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?“ 

 
Isus întrebuițează locuri pustii, pentru ca mesajul Dumnezeiesc să fie 
vorbit 

• Isus sfințește locul, arătând mărirea Cerească a Tatălui 
• Un loc fără Templu, nesființit, dar binecuvântat de Domnul 

Matei 14: 13 și 19 
Isus când a auzit vestea aceasta, a plecat de  acolo într'o corabie, ca să 
Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit 
lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s'au luat după El pe jos. 
Apoi (Isus) a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini 
și cei doi pești. Și-a ridicat ochii, spre cer, a binecuvântat, a frânt pânile 
și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor.“ 
 

Isus nu cheamă în colaborare pe cei, care se înghesuie înainte 
• Isus îi întâlnește la locul de muncă sau acasă, pentru că acolo are nevoie 

de martori și colaboratori 
Matei 9: 9 - 10 
De acolo, Isus a mers mai departe, și a văzut pe un om, numit Matei, 
șezînd la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine“. Omul acela s'a sculat, și a 
mers după El. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o 
mulțime de vameși și păcătoși , și au șezut la masă cu El și cu ucenicii 
Lui. 

A m i n 


