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Slujirea unui slujitor
Textul de bază: 1 Petru 4:10
1 Petru 4:10

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
să slujească altora după darul, pe care l-a primit.

Locul ales de Dumnezeu este Biserica locală
1 Corinteni 1: 2-3

Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi
în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc
Numele lui Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru: Har şi pace dela
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Cristos!
• O biserică care a fost condusă de cei sfinţiţi în Cristos Isus şi care au trăit în
sfinţenie
• Nu suntem noi toţi chemaţi să trăim în Sfinţenie?
• Sarcinile, dar şi pretenţiile Domnului faţă de unul sfinţit sunt mult mai mari
• Binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie bine gospodărită şi stimată

Un bun ispravnic gospodăreşte
•
•
•
•

El caută să înmulţească bogăţia stăpânului
El gospodăreşte, adică caută numai binele stăpânului
Un bun ispravnic cunoaşte dorinţele şi intenţiile stăpânului
El caută să le îndeplinească
Matei 18:12-14

Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă
el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită? Şi,
dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă
bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă, cari nu se rătăciseră. Tot
aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din
aceşti micuţi.
• Un bun slujitor nu vrea sa piardă nici o oaie
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Un bun slujitor gospodăreşte Harul lui Dumnezeu
•
•
•
•

Nu este avuţia slujitorului pe care trebuie s-o gospodărească
Este Harul lui Dumnezeu în tot belşugul lui
Harul lui Dumnezeu trebuie înmulţit pe acest pământ
Harul lui Dumnezeu este imens
Efeseni 1:7

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după
bogăţiile harului Său
• Din care cele mai principale sunt:
o Răscumpărarea noastră prin Sângele Domnului nostru Isus Cristos
o Şi iertarea păcatelor noastre
• Slujitorul este chemat să sprijine înmulţirea Harului lui Dumnezeu
• Noi suntem chemaţi să gospodărim această bogăţie cerească
Efeseni 2:6-7

El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti,
în Cristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a
harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus.

Felul slujirii stabileşte Domnul
Rugăciunea – izvorul Binecuvântării
• Rugăciunea pentru alţii
2 Timotei 1:3

Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi
strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.
• Rugăciuniile noastre trebuie să înconjoare pe cei în cauză
• Trebuie să ne ardă inima, că e în primejdie, că nu iubeşte pe Isus
• Nu exista un pământ tare în lucrarea Domnului, numai un pământ nepregătit
prin rugăciune

Cuvântul lui Dumnezeu, baza credinţei noastre
• Dacă diavolul te atacă atunci începe cu îndoiala în Cuvântul lui Dumnezeu
• Metoda cu îndoiala a practicat-o satana în grădina Edenului
1 Timotei 6:12
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Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa vecinică la care ai fost
chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor
marturi.

Încredinţează cunoştinţele tale biblice şi tineretului
• Tineretul de astăzi este Biserica de mâine
• Numai o credinţă curată poate supravieţui
2 Timotei 2.2

Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de
încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii
• Harul lui Dumnezeu este numai peste acei cu o inimă curată
Evrei 3:12-13

Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi
necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă
unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: ,,Astăzi,” pentruca niciunul
din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

Un bun slujitor slujeşte altora
O să vină situaţii neplăcute
• O să vină situaţii în care te vei întreba dacă ai decis bine după Voia lui
Dumnezeu
• O să vină situaţii în care te vei întreba, dacă reacţia ta asupra unui atac era
după Voia lui Dumnezeu
Ioan 15.20

Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: ,Robul nu este mai mare
decât stăpânul său.` Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni;
dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
• O să vină situaţii când propovăduirea Evangheliei nu-ţi aduce nici un avantaj
financiar
1 Tesoaliniceni 2:9

Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi
şi noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, şi vă propovăduiam
Evanghelia lui Dumnezeu.
• O să vină situaţii în care nu o să poţi dormi noaptea pentru că te frământă
unele probleme ale bisericii
• O să te întrebi „Pentru ce toate astea?”
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• O să zici în gând: „Doamne, mi-e de ajuns. Nu mai pot”
• „Doamne, nu vezi că toţi m-au părăsit”?

Dar o să vină şi situaţii foarte plăcute
• Călăuzirea Dumnezeului Veşinic este garantată prin Promisiuniile Lui
Faptele Apostolilor 27:22-25

Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună; pentrucă nici unul din voi nu va
pieri; şi nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al
căruia sunt eu, şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte, şi mi-a zis: ,Nu
te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată că Dumnezeu
ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” De aceea,
oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întîmpla
aşa cum mi s-a spus.
• O să vină situaţii în care o să stai ca un copil înaintea unui cer senin plin de
milioane de stele – cu gura cască – şi o să admiri Bunatatea şi Binefacerile
Domnului în viaţa ta şi o să te întrebi: „Dece Doamne, tocmai eu?”
• O să te întrebi: Doamne, cine sunt eu de mă binecuvintezi Tu cu aşa mare
Har?
• Şi deodată nu mai poţi altceva decât să-I mulţumeşti din toată inimă
Ezra 3:10-11

Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au aşezat pe preoţi în
veşminte, cu trâmbiţe, şi pe Leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe
Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind şi
lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: ,,Căci este bun, căci îndurarea Lui
pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie,
lăudând pe Domnul, pentrucă puneau temeliile Casei Domnului.
• Şi bucuria aceasta influenţează şi pe cei din jurul tău
• Biserica Domnului un centru de Laudă şi Multumire faţă de Cel Preaânalt
• De acum înainte o să ai numai o singură frază pe buzele tale:

„Da Doamne!
Aşa cum vrei Tu, vreau şi eu.
Amin”
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