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Responsabilitate prin slujire 
Fiul omului nu a venit ca să 

fie slujit, ci ca să slujească 
și să-și dea viața pentru 
cei mulți. 

Matei 20, 20-28: Dacă-ți 
dorești să ajungi într-o 
poziție înaltă, Isus ne-a 
arătat că trebuie să 
slujești; 

• Mama lui Ioan și Iacob îi 
cere lui Isus ca ei să stea 
la dreapta  și la stânga în 
Impărăția sa.  

• Ceilalți apostoli s-au 
mâniat.... Cine vrea să fie 
cel mai mare între voi să 
fie slujitorul tuturor. 
 



Isus –Model de slujire 

• Isus  spală picioarele 
apostolilor  la Cina cea 
de taină 
 

  

• Și voi sunteți datori 
să vă spălați 
picioarele unii altora  
 

 



Asumarea  limitelor 

• Să fim conștienți de limitele noastre și ale altora.  

 

 

  

– Ioan 1, 35-37: Ioan Botezătorul știa 
că Isus îi putea călăuzi pe ucenici 
mai departe decât o făcuse el; 

 

 

– Ioan 6, 66-68:  Petru a mărturisit 
că ucenicii nu aveau lider mai 
bun de la care să ceară ajutor; 



Isus ne acceptă cu limitele 
și păcatele noastre. 

 

ASUMAREA  LIMITELOR 

Indepărtează-te de mine Doamne 
pentru că sunt păcătos. 

 

Tu ești Petru și pe această 
piatră voi zidi biserica mea...... 

 



Resposabilitatea se bazează pe 
respect  

– Matei 8, 5-10: Un sutaș a apelat la 
Isus, recunoscându-I autoritatea 
asupra tuturor lucrurilor; 

 

 

 

  
Responsabilii eficienți sunt conștienți de propria lor 
influență. Totuși, ei nu sunt stăpâniți de propriul lor ego. Ei 
se supun voinței lui Dumnezeu, deoarece cauza este mai 
importantă decât popularitatea lor! 

 
 

 
– Matei 3, 11-15: Ioan Botezătorul a 

recunoscut superioritatea lucrării lui 
Isus față de lucrarea sa. 

 

 
 



Caz: Diagnosticul și recomandarea lui 
Isus (Mt 9, 35-38) 

 Ordinea pe care o observăm în 
 responsabilitatea lui Isus: 

– Observă:  În timp ce străbătea toate 
cetățile și satele, Isus observa 
nevoile oamenilor (v. 35-36); 

– Caută o soluție: avem nevoie de mai 
mulți lucrători (v. 37); 

– recomandă soluția cea mai bună: 
Rugaciunea pentru lucrători. (v. 38).  



Caz: Cei patru îl duc pe prietenul lor la 
Isus (Mc 2) 

•  nu au renunțat  în fața 
obstacolelor; 

• sunt hotărâți să găsească o 
cale pentru a-și ajuta 
prietenul paralizat; 

• Au ales  ceva dificil, 
neobișnuit și costisitor. 

 

 

 

• Uneori, împlinirea unui vis nu se realizează 
ușor sau prin metode convenționale; 

 

 



Recrutarea voluntarilor 

 
– Nimeni nu le-a cerut să se implice; 
– Teama de responsabilitate;  
– Necunoașterea paradigmei biblice de 

slujire; 
– Extenuarea din cauza activității lor; 
– Preocaparea față de interesele personale; 
– Se simt neinstruiți și echipat insuficient; 
– Nu sunt conștienți de oportunitățile 

existente; 
– Nu și-au însușit cauza; 
– Sunt egoiști, leneși, indiferenți. 

• De ce oamenii nu se oferă des ca voluntari? 



Patru niveluri de atracție/angajare 
• „Vino și vezi!” (In 1,35-41) - 

Nivelul curiozității; 
• „Vino și urmează-mă” (Lc 5,1-11) 

– Nivelul dedicării: urmărește 
dorința și disponibilitatea de a 
învăța; 

• „Vino și predă-te!” (Mc 8, 34-35) 
– Nivelul convingerii: acest pas 
poate fi făcut doar după adâncirea 
relației și a încrederii reciproce. 
Caută inițiativă și hotărâre. 

• „Vino și multiplică-te!” (Mt 28, 
19-20) – nivelul însărcinării sau al 
misiunii: aici, Isus le cere 
ucenicilor să imite ceea ce El a 
făcut cu ei (vezi Fapte 7).  



Isus și-a împuternicit echipa să 
slujească (Lc 10, 1-24) 

• I-a rânduit și i-a trimis, v.1. 
• Le-a cerut să-i pregătească pe oamenii din 

cetăți pentru venirea Lui, v.1. 
• Le-a motivat importanța misiunii lor, v.2. 
• I-a avertizat asupra primejdiilor și 

greutățilot, v.3. 
• I-a instruit despre situații posibile, v. 4-11. 
• Și-a împărtășit părerile despre lucrarea lor, 

v. 12-15. 
• S-a bucurat cu ei la întoarcere, v. 17-18. 
• A evaluat experiența lor împreună cu ei, v. 

19-20. 
• S-a rugat împreună cu ei și a confirmat 

darurile lor și viitorul lor, v. 21-24. 



Relații: Dacă tu-i înțelegi pe oamenii 
tăi, ei te vor însoți (cf. Rom 12, 9-21) 

• Evită ipocrizia, fii sincer și autentic (v.9); 
• Fii loial față de colegi, tratează-i pe ceilalți ca 

frați și surori (v.10); 
• Dă-le întâietate altora (v.10); 
• Fii ospitalier (v.13); 
• Răspunde răului cu binele (v.14); 
• Identifică-te cu alții (v.15); 
• Fii imparțial față de alții (v.16) 
• Tratează-i pe toți cu respect (v.17); 
• Fă tot ce poți pentru a păstra pacea (v.18); 
• Să nu fie răzbunare în viața ta (v. 19-21) 

 



Indemnul Papei Francisc 
 
• Papa Francisc, vorbind de o Biserică 

”în ieșire”, spune nu atât faptul că 
Biserica merge ca să ducă 
Evanghelia și învățătura sa la ceilalți, 
dar vorbește, mai degrabă, de 
necesitatea ca creștinii să descopere 
Evanghelia și chipul lui Dumnezeu în 
ceilalți.  

• Așadar, ”ieșirea” înseamnă nu atât 
necesitatea ca noi să ducem ceva la 
ceilalți, ci mai degrabă necesitatea 
ca noi să găsim în ceilalți chipul lui 
Dumnezeu. 

Să mergem împreună ......  


