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A deveni misionar 

 
     Un tânăr i-a scris unui frate: Mă simt foarte constrâns să-I predau lui Hristos întreaga mea 

viață. Am marea dorință să devin misionar, pentru a aduce pe alții la cunoștința salvatoare a lui 

Hristos. Puteți să-mi dați câteva sfaturi? 
 
     Fratele i-a răspuns: Scrisoarea ta m-a interesat mult și mă bucur că dragostea lui Hristos te 
îndeamnă în direcția slujirii Sale. Nu este demn pentru un creștin să trăiască numai pentru țeluri 
pământești sau chiar pentru interese egoiste și plăceri. Un asemenea om nu a înțeles încă 
însemnătatea duhovnicească a morții lui Hristos, că El „a murit pentru toți, pentru ca cei care 
trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care pentru ei a murit și a înviat“ (2 
Corinteni 5.15). 
     La toți credincioșii se referă când se spune că au fost răscumpărați cu un preț. Noi nu mai 
suntem ai noștri. Noi aparținem în totalitate Domnului. Indiferent că trăim sau că murim, noi 
suntem ai Domnului. Indiferent ce facem, trebuie să facem în Numele Său și spre proslăvirea Sa, 
pentru că suntem robii Săi. Domnul are drepturi nelimitate asupra noastră, a tuturor și asupra a 
tot ce suntem și avem. 
     Este bine să fim mereu conștienți că toți credincioșii se află întotdeauna în relația de robi față 
de Domnul. Am fost eliberați de păcat și am devenit robi ai lui Dumnezeu (Romani 6.22). De 
aceea suntem îndemnați: „Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnzeu, ca vii, dintre morți; și dați 
mădularele voastre lui Dumnzeu, ca unelte ale dreptății“ (Romani 6.13). Ca robi ai Domnului 
trebuie să subordonăm tot ceea ce facem voii Sale, care este în concordanță cu ceea ce El a scris 
în Cuvântul Său sfânt. Dacă vom căuta în el, vom găsi lumină și hrană, conducere și putere, de 
care avem nevoie pe cărarea noastră. 
     Poate cunoști aceste adevăruri ale lui Dumnezeu, care se referă la noi, copiii Săi, dar când le 
cercetezi din nou, pot să te ajute în problemele pe care le amintești. Este ceva măreț, când cineva 
poate spune ca Pavel: „Pentru mine a trăi este Hristos.“ Și dorința ta, de a sluji Domnului ca 
misionar și astfel să întâmpini osteneli, pericole și dezamăgiri care sunt de nedespărțit de o astfel 
de slujbă, trebuie să-I fie plăcută Domnului care cunoaște inima și dorințele ei. 
     Dar Domnul trebuie să fie Singurul care îți încredințează această sau acea slujbă, căci atât 
lucrul, cât și lucrătorii sunt ai Domnului. El singur are dreptul să-ți spună: Fă aceasta sau du-te 
acolo, sau poate: Rămâi pentru moment aici. Desigur, Domnului nu-I place când așezi dorințele 
tale împotriva voii Sale și Îi spui că dorești să faci asta și asta pentru El. Știm că Domnul așază 
slujitorul pe o poziție mai înaltă decât și-ar lua-o slujitorul însuși dintr-o mare râvnă într-un 
anumit lucru. Să acceptăm că Domnul îți spune: Fă aceasta și nu aceea; ești mulțumit să faci 
aceasta și să lași acea dorință deoparte? Verifică cu grijă această întrebare în această lumină 
înaintea Domnului. 
     Tu întrebi și despre pregătirea pentru slujbă. O premisă importantă pentru o slujbă pentru 
Domnul, care constă în a conduce pe alții la El ca Salvatorul și Mântuitorul lor, este o cunoaștere 
temeinică a Scripturii și a învățăturii sale. Timotei a fost îndemnat ca slujitor al Domnului să se 
străduiască să se prezinte pe sine însuși lui Dumnezeu aprobat, ca un lucrător care nu are de ce 
să-i fie rușine, împărțind drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2.15). Cu această pregătire ar 
trebui să începi imediat. 
     Apoi, în timp ce aștepți îndrumarea clară dacă Domnul vrea să te trimită ca misionar, 
gândește-te mai întâi la mulți tineri și bătrâni din vecinătatea ta, care au nevoie de lumină și 
viață, ce pot fi găsite doar în Hristos prin slujba Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul te va 
conduce în slujba aceasta, înainte de a te chema la o alta. Celui care este credincios și plin de 
râvnă în lucruri mici, El îi va încredința lucruri mai mari. Roagă-te mult, citește mult Cuvântul, 
cugetă mult la el, și vei fi înarmat ca să slujești multora. Domnul să te conducă și să te 
binecuvânteze!   


