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Motivarea oamenilor pentru a sluji nu este o sarcină ușoară. Întrebați orice lider creștin. 

 

Deci, care este cheia? 

 

Aceasta a fost o întrebare de la Josh (un pastor), către John Piper, astăzi în podcast-ul intitulat 

„Întrebări adresate pastorului John“. 

 

Motivația este o artă și, ca orice artă, necesită înțelepciune și îndemânare. Și, ca orice artă, se 

poate face prost. O diatribă verbală agitată de la amvon poate fi un spectacol bizar care devine 

viral pe YouTube, dar în realitate știm că certarea creștinilor de la amvon pentru a-i determina 

să se implice într-o slujbă este o strategie fără rezultate. 

 

Bucuria motivantă 

 
Motivația creștină înțeleaptă se concentrează pe bucurie și asta deoarece toată slujirea 

creștină are ca scop desfătarea tot mai mare în Dumnezeu (2 Corinteni 1:23-24; Filipeni 1:25; 
Romani 15:13). 

John Piper a învățat această lecție la douăzeci și doi de ani, în zilele sale pline de îndoială 

ca student la Fuller Seminary (1968-1969). În podcastul de astăzi, el spune: „Când nu îmi plăcea 

la biserică și când, ca un idiot, mă întrebam dacă biserica are vreun viitor, m-am dus la biserica 

lui Ray Ortlund, Sr. din Pasadena. Duminică de duminică l-am urmărit pe acest om de la amvon 

iubindu-l pe Dumnezeu, iubindu-și biserica, iubindu-și slujirea și chemând oamenii să facă la 

fel, să iubească. Și totul din mine s-a îndrăgostit de Biserică. Aici era un om care se bucura atât 

de vădit de Cuvântul lui Dumnezeu, atât de vădit de entuziasmat de Biserica lui Dumnezeu și 

de slujirea la care Dumnezeu l-a chemat. Cum să nu-ți dorești așa ceva? Era atât de fericit în 

lucrarea sa și atât de mult își iubea slujirea. Îmi doream ceea ce avea el.“ 

Ceea ce a învățat Piper despre ce anume motivează slujirea, la acea vârstă de douăzeci 

și ceva de ani, i-a rămas în minte mulți ani mai târziu pe parcursul slujirii sale la Biserica 

Baptistă din Betleem din The Twin Cities. „Cu mai mult sau mai puțin succes, ceea ce am 

încercat să fac timp de treizeci și trei de ani a fost să motivez oamenii pentru slujire vorbind 

mai mult despre Dumnezeu și mai puțin despre slujire. Când oamenii mă întrebau: Cum îi 

motivați pe oameni pentru misiunea globală? Le răspundeam: Să nu mai vorbim despre 

misiunea globală! Să vorbim despre un Dumnezeu global. Și nu vreau să spun doar să vorbim 

despre El. Vreau să spun să-L iubim, să ne bucurăm de El, să-i uimim pe oameni vorbind despre 

viziunea Sa pentru această lume și promisiunile Sale absolute că această Evanghelie va fi 

predicată tuturor națiunilor și slava care-L va încorona pe acest Hristos când toate popoarele se 

vor îndrepta spre El“. 
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Servind cu o bucurie care se revarsă 

 
Lecția pe care orice lider creștin ar trebui s-o învețe este următoarea: „Oamenii nu sunt 

entuziasmați de sarcinile așezate pe umerii lor, ci sunt entuziasmați de cineva care ridică aceste 

sarcini”, a spus Piper. „Ei sunt entuziasmați de un Dumnezeu pe de-a-ntregul demn de 

loialitatea și închinarea lor. Așadar, sfatul meu este să puneți foarte puțin accent pe programele 

din biserică. Mai degrabă, puneți un accent major pe vestirea și proslăvirea măreției lui 

Dumnezeu, a bogățiilor misterioase ale lui Hristos, a slavei mântuirii noastre și a minunilor 

Bibliei și împletiți cu acestea o viață de rugăciune pentru poporul vostru, cereți ca  Dumnezeu 

să le dea un apetit pentru această slavă, astfel încât nimeni să nu se simtă obligat în a-L onora. 

Nu vă doriți slujire pe care oamenii s-o facă din obligație. Doriți-vă slujire care se revarsă din 

bucuria cu Dumnezeu ”. 

Acesta a fost modelul pe care el l-a văzut în Ray Ortlund, Sr. și în Scriptură, un model 

de motivație pe care a încercat să-l imite timp de treizeci și trei de ani la biserica Betleem. 

 

Pentru cei care înțelegeți limba engleză: 

AICI puteți asculta întregul episod audio cu John Piper despre ce motivează slujirea, de la 

podcast-ul  Ask Pastor John. (fișierul audio se află jos, la sfârșitul articolului) 
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