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Să prezentăm mântuirea.

Să-l facem fericit pe Dumnezeu.

Să creştem.

Să ascultăm.

Dragoste.

Ce Îl motivează pe Dumnezeu să ofere 
mântuirea umanităţii? 

Marea dorinţă a lui Dumnezeu este ca 
toţi să fie transformaţi de Duhul Sfânt şi 
să fie mântuiţi. El iubeşte fiinţa umană, 
iar dragostea Sa nu are limite, 
compasiunea Sa este veşnică, iertarea 
Sa este inepuizabilă. Dumnezeu este un 
Tată iubitor care doreşte ca toţi fiii Săi să 
ajungă acasă cât mai repede cu putinţă.

Ce ne motivează pe noi – cei pe care 
Dumnezeu i-a ales pentru această 
lucrare – să prezentăm mântuirea 
umanităţii? Ce înseamnă să fim martori? 



„Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi 
cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum 
vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani 10:14)

Dumnezeu se face cunoscut prin diverse modalităţi:

Prin lucrarea Duhului 
Sfânt (Fapte 5:32). Prin natură (Psalmii 19:1).

Prin circumstanţe sau 
providenţe speciale 
(1 Cronici 16:12).

Prin viaţa şi lucrarea lui 
Isus (Ioan 1:18).

În pofida tuturor acestor mijloace, Dumnezeu a dorit să ne 
folosească pe noi drept canale de transmitere a planului 
mântuirii.

El vrea ca aceia dintre noi care am acceptat Mântuirea să o 
împărtăşim cu alţii. El vrea ca noi să oferim ceea ce am 
primit, oferindu-le altora ocazia de a beneficia de viaţa 
veşnică (Matei 10:8; Iacov 5:20).



Te-ai întrebat vreodată cum se 
simte Dumnezeu privind atâta 
durere şi suferinţă, atât de mul-
tă nedreptate adusă de păcat în 
această lume? (Ieremia 13:17).

De fiecare dată când împărtăşim 
Evanghelia cu alţii, Cerul priveş-
te în aşteptare, tânjind ca 
persoana să îşi deschidă inima şi 
să accepte Mântuirea.

Când o inimă se deschide, îngerii izbucnesc în strigăte 
de bucurie. Dumnezeu Însuşi cântă de bucurie (Luca 
15:7; Ţefania 3:17).

Ce poate fi mai îmbucurător, mai reconfortant, decât 
să ştii că, într-o lume de tristeţe, mărturia ta aduce 
bucurie în inima lui Dumnezeu?



„Cine crede în Mine, din inima lui vor 
curge râuri de apă vie” (Ioan 7:38)

Ce se întâmplă când apa curgătoare devine apă stătută?

Apa unei piscine este coruptă dacă nu este schimbată în 
mod regulat. La fel şi noi, putem fi „corupţi” dacă nu lăsăm 
să curgă din noi apa vie.
După cum am văzut la început, Dumnezeu 
are multe mijloace de a Se face cunoscut. 
Cu toate acestea, chiar şi atunci când S-a 
manifestat direct, a pus oamenii în contact 
cu alte persoane. Gândiţi-vă la exemplul lui 
Saul sau Cornelius (Fapte 9:3-6; 10:1-6).

Predicarea Evangheliei este un 
beneficiu pentru noi înşine. 
Ne permite să creştem 
spiritual şi să participăm la 
bucuria de a vedea alţi 
oameni acceptându-L pe 
Hristos.



„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19)

Dumnezeu doreşte cu sinceritate „ca 
nimeni să nu piară, ci toţi să vină la 
pocăinţă” (2 Petru 3:9).

Din acest motiv, ne-a poruncit să 
împărtăşim Evanghelia cu întreaga lume. 
Mai mult, aşteaptă cu răbdare ca noi să 
îndeplinim această poruncă (Matei 24:14).

De-a lungul istoriei, Dumnezeu a ales oameni (2 Petru 
2:5; Gen. 12:1-3), naţiuni (Is. 49:6) şi popoare (Fapte 
1:8) în scopul de a face cunoscută lumii Mântuirea.

Pentru biserică, neglijarea sau minimalizarea poruncii 
lui Hristos înseamnă a eşua în scopul existenţei sale şi 
a pierde chemarea profetică faţă de lume.



A constrânge înseamnă „forţarea, 
specificarea, obligarea cuiva să facă şi să 
execute ceva” (definiţia R.A.E.).

Înţelegând că, din dragoste, Isus s-a dat să 
moară în locul său, a fost motorul care l-a 
determinat pe Pavel să răspândească 
Cuvântul lui Dumnezeu în întreaga lume.

Prin urmare, mărturia este un răspuns al 
dragostei faţă de iubirea lui Dumnezeu.

„Cei mai mulţi dintre fraţi, încrezători în 
Domnul datorită lanţurilor mele, au şi mai 
mare îndrăzneală să vestească fără teamă 
Cuvântul.[…] unii Îl proclamă din 
bunăvoinţă […] din dragoste” (Filipeni 
1:14-16 NTR).



E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pag. 43)
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