
a sluji

Matei 20:28
28. Pentru că nici Fiul omului n’a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi 
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Romani 12:1
1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.

Luca 1:72-75
72. Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de 
legămîntul Lui cel sfînt,
73. potrivit jurămîntului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,
74. că, dupăce ne va izbăvi din mîna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără 
frică,
75. trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.

Luca 22:27
27. Căci care este mai mare: cine stă la masă, sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la
masă? Şi Eu totuş, sînt în mijlocul vostru ca celce slujeşte la masă.

Ioan 12:2
2. Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din ceice şedeau la masă
cu El.

Ioan 12:26
26. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul 
Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.

Faptele apostolilor 6:2
2. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor, şi au zis: „Nu este potrivit pentru 
noi să lăsăm Cuvîntul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.

Faptele apostolilor 13:36-39
36. Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a 
murit, a fost îngropat lîngă părinţii săi, şi a văzut putrezirea.
37. Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n’a văzut putrezirea.
38. Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;
39. şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n’aţi putut fi iertaţi 
prin Legea lui Moise.



Faptele apostolilor 27:23
23. Un înger al Dumnezeului, al căruia sînt eu, şi căruia Îi slujesc, mi s’a arătat azi 
noapte,

Romani 1:9-10
9. Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este 
martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele,
10. şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am însfîrşit fericirea să vin la voi.

Romani 7:6
6. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi sîntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne 
ţinea robi, pentruca să slujim lui Dumnezeu într’un duh nou, iar nu după vechea 
slovă.

 Romani 14:18
18. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de 
oameni.

Galateni 5:13
13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o 
pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

Efeseni 6:6
6. Slujiţi-le nu numai cînd sînteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor,
ci ca nişte robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu.

Coloseni 3:24
24. ca unii cari ştiţi că veţi primi dela Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi 
Domnului Hristos.

1 Tesaloniceni 1:9
9. Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v’aţi întors la 
Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,

Evrei 13: 9
9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să 
fie întărită prin har, nu prin mîncări, cari n’au slujit la nimic celorce le-au păzit. -

1 Petru 4:10
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să 
slujească altora după darul, pe care l-a primit.

slujire



Luca 10:40
40. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi I-a zis: „Doamne, nu-
Ţi pasă că soru-mea m’a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”

Romani 15:17
17. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.

Efeseni4:11-13
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori
şi învăţători,
12. pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 
lui Hristos,
13. pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

slujitorul

Matei 20:26-27
26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul 
vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintîi între voi, să vă fie rob.

Luca 22:27
27. Căci care este mai mare: cine stă la masă, sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la
masă? Şi Eu totuş, sînt în mijlocul vostru ca celce slujeşte la masă.

Ioan 12:26
26. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul 
Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.

Faptele apostolilor 13:5
5. Ajunşi la Salamina, au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu în sinagogile Iudeilor. Aveau 
de slujitor pe Ioan.

Faptele apostolilor 26:16
16. Dar scoală-te, şi stai în picioare; căci M’am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi 
martor atît al lucrurilor, pe cari le-ai văzut,cît şi al lucrurilor, pe cari Mă vei vedea 
făcîndu-le.

Romani 15:8-9
8. Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească 
credincioşia lui Dumnezeu, şi să întărească făgăduinţele date părinţilor;
9. şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este 
scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri, şi voi cînta Numelui Tău.“



1 Corinteni 4:1
1. Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos, şi ca nişte 
ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.

Efeseni 3:7
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin 
lucrarea puterii Lui.

1 Timotei 4:6
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos 
Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-
o pînă acum.


