
LUCRAREA MISIONARĂ



MATEI 24:14

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să 

slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.



MĂRTURII  VOL .9,  103
Sunt unii care sunt gata să meargă până la capătul 

pământului pentru a duce oamenilor lumina 
adevărului, dar Dumnezeu cere ca fiecare suflet 
care cunoaşte adevărul să caute să câştige pe 

alţii, să iubească adevărul. Dacă nu suntem dispuşi 
să facem sacrificii speciale pentru a salva suflete 

care sunt gata să piară, cum putem fi socotiţi 
vrednici de a intra în cetatea lui Dumnezeu?



MĂRTURII  VOL .4,  53
Salvarea de suflete ar trebui să fie lucrarea de-o 
viaţă întreagă a fiecăruia care mărturiseşte pe 
Hristos. Noi suntem datornici faţă de lume pentru 

harul dat de Dumnezeu, pentru lumina care a strălucit 
asupra noastră şi pentru frumuseţea şi puterea 

adevărului. Îţi poţi devota întreaga existenţă strângerii 
de comori pe pământ, dar la ce-ţi vor folosi când ţi 
se va încheia viaţa sau când Se va arăta Hristos?



REVIEW AND HERALD,  15 FEBRUARIE 1887

Toți trebuie să fim colaboratori cu 
Dumnezeu și să lucrăm cu El, oamenii leneși 

nu pot fi numiți slujitorii Săi. Orice 
membru al bisericii ar trebui să simtă că 

viața și bunăstarea bisericii sale depind de 
acțiunile sale.



MĂRTURII  VOL .6,  296
Oriunde se înfiinţează o comunitate, toţi membrii ar trebui să 

se angajeze activ în lucrarea misionară. Dacă cei care se 
numesc creştini s-ar fi angajat în această lucrare de la data de 

când numele lor au fost scrise prima dată în registrele 
comunităţii, n-ar fi astăzi o necredinţă atât de răspândită, o 

nelegiuire atât de profundă, o stricăciune atât de nemaiîntâlnită, 
aşa cum se vede în lumea din zilele noastre. Dacă fiecare 

membru al comunităţii ar fi căutat să-i lumineze pe alţii, mii 
şi mii de suflete ar sta astăzi împreună cu poporul păzitor al 

poruncilor lui Dumnezeu.



LUCA 10:2

Mare este secerişul , dar 
puţini sunt lucrătorii!



MĂRTURII ,  VOL .  2,  104

Fiecare urmaş al lui Hristos are o lucrare de 
făcut ca misionar pentru Hristos în familie, în 

localitatea sau în oraşul în care locuieşte. Toţi cei 
care sunt consacraţi faţă de Dumnezeu sunt 
canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale 
neprihănirii pentru a comunica altora lumina 

adevărului, bogăţiile harului Său.



REVIEW AND HERALD,  1  MARTIE 1887

Nimeni să nu se gândească că poate să 
stea și să nu facă nimic. Este absolut 

imposibil ca cineva să fie salvat, 
fiind inactiv și fără lucru.



IACOV 2:14

Fraţii mei, ce-i folosește cuiva să spună 
că are credinţă, dacă n-are fapte? 
Poate oare credinţa aceasta să-l 

mântuiască?



REVIEW AND HERALD,  23 AUGUST 1892

Nimeni nu va fi marcat în cărțile 
cerești ca creștin decât dacă are 

un spirit misionar.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  462
Dumnezeu n-a intenţionat niciodată ca membrii din biserică să fie scuzaţi 
ca să nu lucreze pentru cauza Sa. “Mergi, du-te şi lucrează în Via Mea”, este 
porunca Domnului către fiecare dintre urmaşii Săi. Atâta vreme cât sunt 

suflete neconvertite în lume, trebuie să se depună cel mai activ, cel mai 
serios şi mai zelos efort pentru mântuirea lor. Cei care au primit lumina 
trebuie să caute să-i lumineze pe aceia care nu o au. Dacă membrii 

bisericii nu se prind bine de această lucrare, ei arată prin aceasta că nu 
au o legătură vie cu Dumnezeu. Numele lor sunt reţinute ca 

slujitori leneşi. Nu puteţi oare să înţelegeţi motivul pentru care nu este 
mai multă spiritualitate în comunităţile noastre? Aceasta se datorează 

faptului că nu sunteţi colaboratori cu Domnul Hristos.





MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  187
Scuturaţi-vă de letargia voastră spirituală. Lucraţi cu 
toată puterea pentru mântuirea voastră şi a altora. 
Nu este acum timpul să strigăm “pace şi siguranţă”. Nu 
avem acum nevoie de oratori cu limbă de argint pentru 
a vesti această solie. Adevărul trebuie rostit în toată 
severitatea lui. Sunt necesari oameni de acţiune — 

oameni care să lucreze cu zel, cu o energie 
neîntreruptă pentru curăţirea bisericii şi avertizarea 

lumii.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  461
Ce aş putea spune pentru a trezi comunităţile noastre? Ce 

pot să spun acelora care au jucat un rol important în vestirea 
ultimei solii? “Domnul vine” ar trebui să fie solia pe care s-o 

purtăm, nu numai pe buzele noastre, ci prin viaţa şi 
caracterul nostru; dar mulţi dintre cei cărora Dumnezeu le-a 

dat lumină şi cunoştinţă, talanţii influenţei şi mijloacelor, 
sunt oameni care nu iubesc adevărul şi nu-l trăiesc. Ei au 
băut atât de profund din cupa ameţitoare a egoismului şi a 
celor lumeşti, încât s-au îmbătat de grijile acestei vieţi.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  461
Fraţilor, dacă continuaţi să fiţi aşa de leneşi, aşa de lumeşti şi egoişti 
cum aţi fost, Dumnezeu cu siguranţă va trece pe lângă voi şi va lua pe 
cei care se îngrijesc mai puţin de ei înşişi, sunt mai puţin ambiţioşi 
după onoarea acestei lumi şi care nu vor ezita să meargă aşa cum a 

făcut Domnul lor, afară din tabără, purtând povara ruşinii. Lucrarea va fi 
dată acelora care o vor primi, acelora care o vor preţui, care vor ţine 

principiile ei în experienţa vieţii de fiecare zi. Dumnezeu va alege 
oameni umili, care caută mai degrabă să glorifice Numele Său şi să facă 

să progreseze cauza Sa decât onoarea şi promovarea lor. El va ridica 
bărbaţi care nu au aşa de multă înţelepciune lumească, dar care sunt 

legaţi de El şi care vor căuta tărie şi sfat de sus.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  395
Toţi pot face ceva în această lucrare. Nimeni nu va fi considerat 
nevinovat înaintea lui Dumnezeu, în afară de faptul că a lucrat cu 
zel şi neegoist pentru salvarea sufletelor. Biserica trebuie să-i 
înveţe pe tineri, prin Cuvânt şi exemplu, să fie lucrători ai lui 

Hristos. Sunt mulţi cei care se plâng de îndoielile lor, care se 
lamentează de faptul că n-au nici o siguranţă în ceea ce 

priveşte legătura lor cu Dumnezeu. Adesea aceasta se atribuie 
faptului că ei nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu. Fie ca 

aceştia să caute în mod serios să ajute şi să fie o binecuvântare 
pentru alţii, şi atunci, îndoielile şi deznădejdea vor dispărea.



MĂRTURII ,  VOL .2,  P.  442
Foarte mulţi dintre cei care mărturisesc a fi slujbaşi ai lui 
Hristos nu sunt ai Lui. Ei îşi înşeală sufletele spre propria lor 

nimicire. În timp ce mărturisesc a fi slujitori ai lui Hristos, nu 
trăiesc în ascultare de voinţa Sa. “Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi 
cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie 
că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de 
ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6, 16.) Mulţi dintre 

cei care mărturisesc a fi slujitori ai lui Hristos ascultă de alt 
stăpân, lucrând zilnic împotriva Stăpânului pe care mărturisesc 

că Îl slujesc.



MĂRTURII ,  VOL .6,  P.  436
În fiecare comunitate, membrii ar trebui să fie în 
aşa fel educaţi, încât ei să consacre timp pentru 
câştigarea de suflete la Hristos. Cum se poate 
spune despre biserică: “Voi sunteţi lumina lumii”, 
dacă membrii ei nu dau cu adevărat lumină? 

Aceia care poartă răspunderea turmei lui Hristos 
să se trezească la datoria lor şi să pună multe 

suflete la lucru.



MĂRTURII ,  VOL .6,  P.  49
Ajutorul cel mai bun, pe care predicatorii comunităţilor noastre îl pot 
da membrilor nu este saturarea lor cu predici, ci plănuirea de lucru 

pentru ei. Daţi fiecăruia ceva de lucru pentru alţii. Ajutaţi-i pe toţi să 
vadă că în calitate de primitori ai harului lui Hristos ei sunt obligaţi să 

lucreze pentru El. Şi toţi să fie învăţaţi cum să lucreze. În mod 
deosebit, cei veniţi la credinţă trebuie să fie învăţaţi să devină 

împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă sunt puşi la lucru, cei descurajaţi 
vor uita curând de descurajarea lor; cei slabi vor ajunge tari; cei 

neştiutori vor deveni pricepuţi, şi toţi vor fi pregătiţi să prezinte 
adevărul aşa cum este el în Isus. Ei vor găsi un ajutor înălţător, ce nu 

lipseşte, în Acela care a făgăduit să-i mântuiască pe toţi cei care vor veni 
la El.



PATRIARHI ȘI  PROFEȚI ,  P.  376
Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ce este în legătură 
cu cerul este într-o perfectă ordine; mişcarea oştilor îngereşti 

este caracterizată de supunere şi o desăvârşită disciplină. 
Succesul poate fi obţinut numai prin ordine şi o lucrare 

armonioasă. Dumnezeu cere ordine şi sistem în lucrarea Sa de 
astăzi, tot aşa cum a cerut şi în zilele poporului Israel. Toţi 
aceia care lucrează pentru El trebuie să lucreze în mod 

inteligent, nu în chip nepăsător şi la voia întâmplării. El vrea 
ca lucrarea Lui să fie făcută cu credinţă şi exactitate, pentru 

ca să-şi poată pune sigiliul aprobării Sale asupra ei.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  393
Cum poate să strălucească lumina noastră în lume decât numai prin 
trăirea statornică a vieţii de creştin? Cum va cunoaşte lumea că 

aparţinem lui Hristos, dacă nu facem nimic pentru El? Mântuitorul 
nostru a spus că “îi veţi cunoaşte după roadele lor” şi, de asemenea: 

“Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea”. Nu există nici un 
teren neutru între aceia care lucrează cu toată puterea şi 

capacitatea lor pentru Hristos şi aceia care lucrează pentru vrăjmaşii 
sufletelor. Oricine stă ca un leneş în via Domnului nu numai că nu 
face nimic, ci este o piedică pentru aceia care doresc să lucreze. 
Satana găseşte de lucru pentru toţi cei care nu se străduiesc în mod 

serios să-şi asigure propria mântuire şi mântuirea altora.



REVIEW AND HERALD,  13 MARTIE 1888

Lenevia și religia sunt incompatibile. Motivul 
pentru marea noastră slăbiciune în viața creștină 

și experiența spirituală este inacțiunea în 
lucrarea lui Dumnezeu.



IACOV 2:20

Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, 
că credinţa fără fapte este 

zadarnică?



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS,  280
Niciodată nu putem fi mântuiţi rămânând într-o stare de 

indolenţă şi inactivitate. Nu poate există o persoană cu 
adevărat convertită, şi totuşi să trăiască o viaţă lipsită de 

putere şi nefolositoare. Nu este posibil să fim târâţi în ceruri. 
Nici un leneş nu va intra acolo. Dacă nu ne străduim să câştigăm 
intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu căutăm să învăţăm cu 
mai mult interes care sunt legile acestei împărăţii, noi nu suntem 

potriviţi pentru a face parte din ea. Acei care refuză să 
coopereze cu Dumnezeu pe pământ, nu vor coopera cu El nici 
în ceruri. Nici nu este bine ca unii ca aceştia să fie luaţi în ceruri.



MATEI 21:28-31

Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și i-a 
zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ ‘Nu 
vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a 
dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul 

acesta a răspuns: ‘Mă duc, Doamne!’ Și nu s-a dus. 
Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel 

dintâi, au răspuns ei. 



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS,  272
În predica de pe Munte, Domnul Hristos a spus: “Nu orișicine-Mi 
zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce 
face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7, 21. Proba 

sincerității nu stă în cuvinte, ci în fapte. Domnul Hristos n-a spus 
nimănui: “Ce spui tu mai mult decât alții?” ci “Ce faceți mai mult 
decât alții?” Matei 5, 47. (tr. eng.). Aceste cuvinte ale Sale sunt 

pline de însemnătate: “Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă 
le faceți.” Ioan 13, 17. Cuvintele în sine n-au nici o valoare, dacă 

ele nu sunt însoțite de fapte corespunzătoare. Aceasta este 
lecția ce trebuie învățată din parabola celor doi fii.



REVIEW AND HERALD,  22 AUGUST 1899

Cine lucrează pentru Hristos puțin sau 
deloc se află într-un grav pericol. Harul 
lui Dumnezeu nu poate rămâne mult timp 
în sufletul celui care, având multe avantaje 

și oportunități, continuă să rămână 
inactiv.



REVIEW AND HERALD,  22 AUGUST 1899

Cine lucrează pentru Hristos puțin sau 
deloc se află într-un grav pericol. Harul 
lui Dumnezeu nu poate rămâne mult timp 
în sufletul celui care, având multe avantaje 

și oportunități, continuă să rămână 
inactiv.

Vrei dar să înţelegi, om nesocotit,  
că credinţa fără fapte este zadarnică? 

Iacov 2:20



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  393
Aceia care nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu vor 
da greş în a creşte în harul şi cunoştinţa adevărului… 

Cei care, din iubire pentru Dumnezeu şi pentru 
concetăţenii lor, se străduiesc să-i ajute pe alţii vor fi 

bine fixaţi, întăriţi şi întemeiaţi în adevăr. Adevăratul 
creştin lucrează pentru Dumnezeu nu din impuls, ci din 
principiu; nu pentru o zi sau pentru o lună, ci pentru 

toată viaţa lui.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  457

Fraţi şi surori, mulţi dintre voi se scuză când este vorba 
de lucru, invocând neputinţa de a lucra pentru alţii. Dar 
te-a făcut oare Dumnezeu aşa de incapabil? N-a fost 

oare această neputinţă produsă de inactivitatea voastră şi 
continuată de alegerea voastră liber consimţită? Nu ţi-a 
dat oare Dumnezeu măcar un singur talant pe care să-l 

pui la schimbător, nu pentru propria voastră comoditate şi 
satisfacţie, ci pentru El?



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  458
Voi vă liniştiţi conştiinţa, spunând că nu puteţi să anulaţi trecutul 
şi să câştigaţi vigoarea, puterea şi iscusinţa pe care aţi fi putut să 
le aveţi dacă v-aţi fi folosit puterile aşa cum a cerut Dumnezeu. 
Dar nu uitaţi că El vă consideră răspunzători pentru lucrarea 

făcută în mod neglijent sau lăsată nefăcută din cauza 
necredincioşiei voastre. Cu cât îţi foloseşti mai mult puterile 

pentru Domnul, cu atât devii mai capabil, mai iscusit. Cu cât este 
mai strâns contactul vostru cu Izvorul luminii şi al puterii, cu atât 
mai mare va fi lumina care va fi revărsată asupra voastră şi 

mai mare va fi puterea voastră pe care s-o folosiţi pentru 
Dumnezeu.



MĂRTURII ,  VOL .5,  P.  463
Fratele şi sora mea, vă implor, gândiţi-vă la aceste lucruri. Fiecare 
dintre voi aveţi o lucrare de făcut. Necredincioşia şi neglijenţa 
voastră sunt înregistrate împotriva voastră în cărţile cerului. Voi 

v-aţi redus puterile şi v-aţi micşorat capacităţile. Vă lipsesc 
experienţa şi eficienţa, pe care aţi fi putut să le aveţi. Dar mai 

înainte de a fi prea târziu, vă somez să vă treziţi. Nu mai întârziaţi 
deloc. Ziua aproape a trecut. Soarele în apus este gata să dispară 
definitiv din faţa noastră. Totuşi, în timp ce sângele Domnului 

Hristos pledează încă, puteţi primi iertare. Faceţi apel la orice 
energie a sufletului, folosiţi cele câteva ore ce au mai rămas pentru 

a munci cu zel pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru.



ISAIA 6:8

Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine 
să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu 

am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”


