Frumuseţea slujirii
Cred în Dumnezeu aşa cum cred în
răsăritul soarelui. Nu pentru că Îl văd,
ci pentru că văd tot ce atinge, spunea
C.S. Lewis. Şi ceea ce atinge Dumnezeu
se luminează, capătă viaţă şi strălucire
eternă. Iar razele Lui suntem noi, cei
care slujim.

S

lujitorul este supus unor
presiuni mari şi constante,
iar slujirea presupune
responsabilităţi deosebite pentru cei
cărora le este încredinţată. Am auzit
la Conferinţa Naţională a Pastorilor
din acest an despre pericolul de
a nu sfârşi bine slujirea, despre
importanţa înţelegerii mentorării
cu toată oboseala şi truda pe care le
aduce. Realizez că nu este uşor să
te pui la dispoziţia lui Dumnezeu şi
a oamenilor, mai ales acum, când
sufletul omului s-a asprit, iar atacul
libertinismului este fără egal.
Dar parcă nu ar fi corect să nu vorbim,
măcar un pic, despre frumuseţea
slujirii. Îmi amintesc de Gina, o copilă
care a fugit de acasă şi a ajuns în stradă.
Laurenţiu era un copil când tatăl lui
l-a părăsit, iar mama lui neputincioasă
l-a adus la orfelinat. După ani şi ani de
rugăciune şi sfaturi duhovniceşti, cei
doi, care au ajuns la aceeaşi casă de
copii, au făcut legământ cu Domnul
în apa botezului. S-au căsătorit şi au
o fetiţă pe care, într-o dimineaţă de
duminică, am ţinut-o în braţe şi am
cerut binecuvântarea Tatălui ceresc.
Am simţit cum inima mi se umple de o
bucurie deplină, ştiind că slujesc unui
Dumnezeu care transformă coşmarul
unei vieţi pierdute într-un zâmbet de
recunoştinţă.
„V-o spun vouă, Neamurilor: «Întrucât
sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc
slujba mea şi caut ca, dacă este cu
putinţă, să stârnesc gelozia celor din
neamul meu şi să mântuiesc pe unii
din ei.»” (Romani 11:13-14).

C

um poate fi înţeleasă expresia
„îmi slăvesc slujba” dacă nu
ca o exclamaţie a fericirii!? E
fericirea că un Dumnezeu atât de
bogat ne-a chemat pe noi, cei atât
de săraci, să trudim pentru ca cei

pierduţi să găsească drumul spre
patria cerească. Sfântul apostol
Pavel sublinia că o asemenea slujbă
trebuie să stârnească gelozia şi nu
compătimirea celorlalţi. Dorinţa lui
era ca prin modul de slujire şi, mai
ales, prin modul de raportare la
slujire, să aprindă dorinţa celor din
neamul lui, ca să slujească şi ei.
Slujirea nu este doar preţioasă,
nu este doar o cinste, nu este doar
importantă, ci este şi slăvită. Oamenii
caută slujbe care sunt bine plătite,
care aduc faimă sau strălucire în faţa
semenilor, dar slujirea lui Dumnezeu
este slăvită pentru că El, Dumnezeu, o
încununează cu slavă! Iar slava nu se
găseşte nici la oameni, nici pe pământ,
ci slava este a lui Dumnezeu. Iată deci
frumuseţea slujirii lui Dumnezeu!
„Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba
Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca
Neamurile să-I fie o jertfă bine primită,
sfinţită de Duhul Sfânt.” (Romani
15:16).
Să slujeşti nu este o corvoadă, deşi
uneori ai parte de amărăciune.
Apostolul Pavel spune că slujba
lui Dumnezeu o împlineşte cu
scumpătate, adica o priveşte ca pe un
dar de preţ, o comoară a vieţii sale.
Există oportunism, există rea-voinţă,
există ignorantism şi pesimism în felul
de a privi slujba. Dar despre neghină
nu trebuie vorbit mult. În schimb,
aurul slujirii trebuie să fie o podoabă a
inimii. Atunci când slujba este privită
cu preţiozitate, ea devine o jertfă bine
primită pe care Însuşi Duhul Sfânt o
sfinţeşte.

spun cu rea intenţie - fapte care aduc
amărăciune şi suspine în slujire - sau
putem căuta bucuria cu „voi toţi”!
Să aprindem cugetul şi inima celor
tineri prin bucuria slujbei credinţei
noastre. Să mărturisim minunile lui
Dumnezeu pentru ca cei ce vin după
noi să se uite cu ochii miraţi spre cer
şi să spună: „merită să Îl slujeşti pe
Dumnezeu!”
„Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur,
ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu,
cum a fost Aaron.” (Evrei 5:4).

D

incolo de înţelesul evident
al responsabilităţii care
decurge din acest verset, la
fel de importantă este sublinierea că
slujirea este o cinste pe care o acordă
Dumnezeu.
Să-I mulţumim lui Dumnezeu cu
smerenie pentru cinstea de a ne fi
chemat în slujire. Este o onoare să-L
reprezentăm pe Împăratul unei
Împărăţii care este veşnică. Pastorul
Richard Wurmbrandt spunea în cartea
„Îmbătat de dragoste”: ,,Nimeni, nici
chiar Dumnezeu, nu are o bâtă destul
de mare ca să mă gonească de la El. L-aş
iubi chiar dacă El m-ar ucide. Crede în
Hristos şi iubeşte. Aceasta este destul…!
Numai să iubeşti! Iubeşte chiar dacă nu
eşti iubit!”
Să înţelegem, dar, că slujirea este un
imperativ al vieţii, care, prin atitudine,
poate deveni un superlativ.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

„Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca
o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba
credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă
bucur cu voi toţi.” (Filipeni 2:17).

B

ucuria slujirii determină
puterea de a trece peste ,,chiar
dacă”, adică acele tristeţi şi
apăsări care sunt inerente vieţii de
slujitor al Domnului. Bucuria este
un plural al credinţei: „mă bucur cu
voi toţi”, adică bucuria nu este de
unul singur, iar bucuria credinţei
totdeauna înseamnă comuniune şi
părtăşie. Ne putem uita la ceea ce
fac unii semeni sau putem auzi ce

3

Pastor FLORIN IANOVICI,
Biserica Penticostală BETEL Bucureşti

EDITORIAL

Noiembrie 2012

