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Ioan Botez?torul ?i-a definit direct ?i simplu lucrarea, atunci când a spus: „Eu sunt vocea celui ce strig? în pustie”
(Ioan 1:23). Acest slujitor al Celui Preaînalt, care, potrivit Scripturii, era cel mai mare „dintre cei n?scu?i din femei”
(Matei 11:11), era ?i cel mai deosebit, cel mai binecuvântat dintre to?i profe?ii, un predicator al neprih?nirii.
Mul?imile se adunau s? aud? mesaje înfl?c?rate ale lui Ioan, iar mul?i au fost boteza?i ?i au devenit ucenicii lui. Unii
au crezut c? este Hristos, iar al?ii îl considerau Ilie înviat din mor?i. Dar în toate acestea, Ioan a refuzat s? fie
exaltat sau promovat. El nu a dorit s? fie apreciat ?i s-a retras continuu din centrul scenei.
În ochii lui, cel mai mare dintre to?i profe?ii nu era demn de a fi numit om al lui Dumnezeu - doar o voce. O voce în
pustie, de fapt, o voce modest?, retras? ?i care nu c?uta onoare. El se considera nevrednic s? ating? chiar
?i înc?l??mintea St?pânului. Întreaga sa via?? a fost dedicat? „Mielului lui Dumnezeu care ridic? p?catul lumii”
(Ioan 1:29). Ce mare e?ec ar fi fost v?zut în aceast? epoc? de promovare a personalit??ilor, cre?tere a influen?ei,
în?l?are a ego-ului, c?utare a onoarei! Ioan ar fi putut avea totul, dar a strigat: „El trebuie s? creasc?, iar eu s? m?
mic?orez.” (Ioan 3:30).
Secretul fericirii lui Ioan era faptul c? bucuria lui nu se afla în lucrarea lui ?i nu provenea din cât de util se sim?ea
sau dac? avea mare influen??. Bucuria sa curat? era s? stea în prezen?a Mirelui, bucurându-se de glasul Lui.
Cre?tini de pretutindeni spun: „Vreau ca Dumnezeu s? m? foloseasc?. Vreau ca via?a mea s? conteze înaintea
Domnului. Vreau s?-L slujesc cu norm? întreag?.” De?i acest lucru este vrednic de laud?, trebuie s? vin? ?i cu
disponibilitatea de a g?si bucurie ?i împlinire atât în ??comuniunea devotat? cu Domnul, cât ?i în slujire.
Angajeaz?-te în chemarea Lui înalt? prin Hristos, în via?a ta, tr?ind cu credincio?ie pentru El ?i povestind altora
despre Mielul lui Dumnezeu! Cele mai mari recompense se vor acorda probabil celor ascun?i ?i necunoscu?i,
glorificând pe Domnul prin simpla m?rturie, prin credincio?ia lor.
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