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„Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit însemnează Hristos)…” (Ioan 1:41)

de Sadhu Sundar Singh
„Voi veți fi martorii Mei la Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la
marginile pământului” (Faptele 1:8).
„Voi veți fi martorii Mei,” a spus Domnul Isus. Nu „predicatorii Mei,” ci „martorii
Mei.” Cineva poate fi bun predicator, să aibe un limbaj frumos, și totuși să nu fie martor
al lui Hristos. La fel cineva poate fi bun martor al Domnului fără să fie mare predicator,
fără să fie orator. Nu oricine poate fi predicator, dar toți credincioșii Domnului trebuie să
fie martori ai Lui, prin vorbe și prin fapte.
Când am fost într-o călătorie în Palestina, m-am gândit la multe lucruri, și unul din
ele a fost faptul că Mântuitorul n-a scris nici o carte. Ce minunat ar fi fost dacă Domnul
Isus Hristos ar fi scris cu mâna Lui Evanghelia. Dar El nici n-a scris și nici n-a spus:
„Acum, fiți atenți și scrieți ce vă spun!” Cei ce au scris Sfânta Scriptură nu s-au inspirat
luând notițe, ci trăind cuvântul vieții. Și Domnul nici măcar n-a cerut ucenicilor să scrie
cât de puțin, ci le-a zis: „Cuvintele Mele sunt duh și viață!” E ușor să scrii și să faci o
carte, dar e greu să exprimi prin vorbe duhul. Viața și spiritul Domnului nu pot fi scrise
decât în inima oamenilor, nu în cărți. Domnul Isus Histos dorea ca lucrarea Sa să ajungă
la inima oamenilor, nu în paginile cărților.
Mulți medici însemnați au lăsat studenților lor învățături în scris, fiindcă știau că se

vor despărți. Hristos, care este Dumnezeu, însă rămâne cu noi pentru totdeauna. Așa ne-a
făgăduit: „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna!” Mai târziu, martorii Săi vii, care au văzut
atâtea din lucrările Sale, au scris Evanghelia sub inspirația Duhului Sfânt. Ei au trăit cu
Domnul și au fost martori oculari. Dar pentru noi este important faptul că Isus Hristos
trăia în inimile ucenicilor Săi și lucra prin ei. Aceasta s-a întâmplat atunci și se întâmplă și
acum: El lucrează în inima celor ce I se predau Lui. Ce minunat e să fi martor al
Domnului, martor al lui Hristos cel viu! E o cinste ce nu s-a dat nici îngerilor, fiindcă ei
nu pot aduce mărturie despre puterea salvatoare a Mântuitorului; ei n-au avut ocazia să fie
mântuiți, căci n-au avut păcate. Numai cei ce au gustat mântuirea Domnului prin harul
Său pot să spună ca și orbul vindecat de Domnul: „Am fost orb și acum văd!” Și noi am
fost orbi și acum vedem, deci trebuie să fim martori ai Lui. Când Isus trăiește în inimile
noastre, Îi aducem mărturie prin întreaga noastră viață, nu numai prin buze.
Mărturia modului nostru de viață
Călătorind prin Munții Himalaia, am văzut odată un arbore acoperit de gândaci. La
început n-am crezut că sunt gândaci. Erau camuflați pe frunze, și abia când am venit mai
aproape mi-am dat seama că frunzele nu erau frunze ci gândaci. Prin culoarea și forma lor
asemănătoare frunzelor copacului, aproape că nu era nici o deosebire între frunze și
gândaci. Dar un sătean mi-a spus: „Acești gândaci se nasc pe copac, se hrănesc din el și
copacul e totul pentru ei.” Faptul acesta m-a făcut să mă gândesc că cei ce trăiesc cu
Domnul Isus Hristos devin asemenea Lui. Ei se hrănesc din El, iar El trăiește în ei. Astfel,
ei devin asemenea Lui. Nu vreau să spun că omul devine Dumnezeu, ci devine chipul lui
Isus Hristos atunci când trăiește cu El. Cu alte cuvinte, oamenii pot fi numiți „chipul lui
Hristos,” care este în ceruri. Când ne asemănăm astfel cu Mântuitorul, viața noastră este o
adevărată mărturie pentru alții. Suntem făcuți după chipul Lui. Dacă El trăiește în noi,
sufletul nostru se va forma după chipul Lui. Pentru aceasta însă e nevoie ca El să trăiască
în noi și noi în lume, dar separați de lume. Suntem în lume ca niște bărcuțe. O barca e
bună dacă plutește pe apă; Când însă apa intră în barcă totul e pierdut. Astfel, noi suntem
în lume, dar lumea nu trebuie să fie în noi.
Mărturia celor eliberați de sub influența lumii
Dacă lumea pătrunde în noi, ne vom îneca în ea și nu vom fi martori vii. În noi
Hristos, nu lumea, trebuie să trăiască, dacă vrem să fim martori ai Lui. Dar lumea n-o
putem birui prin propriile noastre sforțări, ci prin mila și ajutorul lui Dumnezeu. Puterea
păcatului e mare și o cunoaștem; diavolul e foarte puternic, dar Mântuitorul nostru e cu
mult mai puternic decât el.
Odată, când stăteam pe o stîncă, am văzut dedesubtul meu o pasăre mică zburând
încet. Observam mișcările ei. După un timp am văzut un șarpe mare care privea pasărea și
o atrăgea cu puterea magnetică a ochilor lui. Sărmana pasăre, era atrasă în gura morții. Nu
știa unde merge, și chiar dacă ar fi știut, nu avea puterea de a se împotrivi. Am încercat,
aruncând cu pietre, să-i scap viața, dar în zadar. Am văzut atunci ceva groaznic: în clipa
când pasărea s-a apropiat de gura șarpelui, a fost înghițită dintr-odată. Tot astfel și Satana,
șarpele cel vechi, arată la toți, bătrâni și tineri, destule lucruri ispititoare pentru a-i atrage
la el. Niciunul din noi nu se poate împotrivi singur răului; mergem fără putere în gura
morții. Dar dacă privim la Isus Hristos, El poate să ne atragă la El și să ne ridice până la
ceruri. Pietrele ce se aruncă în aer cad pe pământ, căci prin puterea gravitației pământul
atrage totul la sine. Dar fiindcă Isus Hristos S-a ridicat la Cer, El ne atrage pe toți la El.
Cutreierând Palestina, aflându-mă pe Muntele Măslinilor, mi-am zis atunci că
Domnul n-a putut fi ținut de pământ cu toată legea gravitației. S-a ridicat biruind această
lege. S-a înălțat la cer și atrage la Sine, în Împărăția Cerurilor, pe toți cei care vin la El.
Deși trăim în această lume, iubirea Sa lucrează în noi și ne ajută să ținem piept uneltirilor
diavolului, și astfel suntem martori ai Mântuitorului nostru.
Domnul Isus Hristos ne-a făcut mult bine, ne-a iertat păcatele, ne-a scos din
fărădelege, ne păstrează în harul și pacea Lui, ne călăuzește spre slavă. Noi trăim încă în

E ușor să mori pentru Hristos, dar e greu să trăiești pentru El. A muri
durează o oră sau două, dar a trăi pentru Hristos înseamnă să mori
în fiecare zi. (Sadhu Sundar Singh)
această lume de păcate, dar dacă vom trăi cu El vom fi eliberați de păcate.
Martori în mijlocul lumii
Când trăim în Hristos, chiar lucrurile care sunt aparent dăunătoare, nouă ne sunt de
folos. Într-una din călătoriile mele în munții Himalaia am trecut într-o zi pe lângă un sat
grozav de murdar. O grămadă de gunoi mirosea așa de puternic, că-mi venea rău. Mai
târziu am trecut din nou pe acolo, și am observat o schimbare minunată. Gunoiul era tot
acolo, nu se schimbase, dar niște flori încântătoare crescuseră în mijlocul grămezii de
gunoi și primprejur. Parfumul plăcut al florilor biruia mirosul greu al gunoiului. Murdăria
slujise ca îngrășământ pentru flori. Florile și-au întors fața către soare, și razele soarelui
au dat căldură. În mijlocul stricăciunii a strălucit gloria lui Dumnezeu. Adevărații creștini
sunt în această lume ca florile. Ei au o viață frumoasă chiar în mijlocul noroiului, al
păcatului. Fața lor e întoarsă spre Soarele dreptății și lumina Lui strălucește în inimile lor.
Credincioșii Domnului aduc mărturie pentru faptul că Isus Hristos este viu și
lucrează în viața lor. Ei sunt ca parfumul plăcut în această lume de dureri, și foarte mulți
dintre păcătoși ajung la mântuire văzând exemplul lor. Aceasta e răsplata lor. Proorocul
Daniel spunea că ei vor „străluci ca stelele”. Domnul Isus a spus mai mult: „Ei vor
străluci ca soarele în Împărăția lui Dumnezeu.” Tot ce facem pentru Mântuitorul va fi
răsplătit. Nu fiecare din noi poate ajunge predicator, dar fiecare din noi poate ajunge o
predică!
Un lucru important în viața de mărturie este rugăciunea. Prin rugăciune putem lucra
cu Mântuitorul chiar dacă am fi strâmtorați de ocupațiile noastre zilnice. Prin rugăciune
ajutăm pe alții, dar mai mult, ajungem noi înșine să fim transformați și făcuți asemenea
Mântuitorului nostru. Astfel, chiar în biroul nostru, în atelierul unde lucrăm, la prăvălie,
în casă, putem fi martori ai lui Hristos, mărturisitori ai Numelui Său.
Dumnezeu să ne ajute ca să putem trăi în El și El în noi, ca să fim martori ai
Mântuitorului nostru cel viu.

Comunicări
r Completând anunțul din
săptămâna trecută: Tinerii din grupul
„One Accord” din Arad, care au cântat
la noi în duminica de 6 octombrie, au
fost: Ady Muscan, Alin Covaci și
Emanuel Holhoș, iar din conducerea
organizației „Friendship International”
care le organizează turneul în
America, a fost fratele Dell Huff.
Întregul grup a fost găzduit de familia
George și Laura Ardelean, cărora le
mulțumim din inimă.
r Fr. Victor Moșman a fost
internat la spitalul Lutheran General în
urma unei infecții periculoase și grave.

Să ne unim în rugăciune, pentru
această familie greu încercată, ș pentru
vindecarea deplină a fratelui Victor..
r După o ședere mai îndelungată,
familia Cathy și Mihai Rădulescu s-au
înapoiat în Florida, dar așteptăm să se
întoarcă definitiv în mijlocul nostru.
r Fratele Emil Ungur, frate cu s.
Ofelia Bonca, a venit din nou în
America și ne bucurăm mult de
părtășia pe care o avem din nou
împreună.
r Astăzi, după serviciul divin de
dimineață, surorile au organizat un
„Bake Sale” o masă cu prăjituri de
vânzare, cu scopul de a strânge fonduri
pentru misiunea cu copiii bisericii
noastre Betel.

r Fratele Titus Smahon a primit
un diagnostic alarmant de o boală
gravă, distrofie musculară. Să-l purtăm
în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze o
minune de vindecare în viața lui.
r Spunem Bun Venit acasă
familiei Aurel și Ica Burcă, după o
frumoasă vacanță în România.
r Cu ajutorul Domnului, în
duminica de 3 noiembrie dorim să
avem Cina Domnului la adunarea de
dimineață, iar la serviciul de dupămasă să avem un botez
noutestamental.
r Tinerii pregătesc o ieșire
misionară în duminica de 9 noiembrie,
la Nashville, unde vor lăuda pe
Domnul împreună cu tinerii de acolo.
Fratele Vasile Tămășan va merge cu ei
și va vesti Cuvântul Domnului.
r În duminica trecută am avut
vizita fratelui Cristian Pop, de la
Societatea Misionară „Împreună pentru
Africa,” care lucrează în Sudan, și la
care s-au unit mai mulți tineri din
România și tineri români din America.
Tot în duminica trecută la serviciul
divin de seară, sora Ani Tămășan a
venit cu clasa pe care o conduce la
Școala Logos.
r Fratele Valentin Popovici și s.
Carmen se află astăzi la Takoma, WA,
în biserica păstorită de fratele Sandu
Pavel. Dacă aveți bunătatea, rugați-vă
ca și această călătorie să fie sub
ocrotirea Tatălui ceresc și să aibe rod
binecuvântat pentru Împărăția
cerească.

„Să ne uităm țintă
la Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I era pusă înainte
a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și
șade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Să nu uităm…
…..
Să nu uităm că viața noastră
E contopită în Hristos,
Și El ne-a scos cu mână tare
Din veacu-acesta păcătos.
Noi nu trăim pentru o plată
În bani cu scoarțe de rugini,
Ci noi avem o moștenire
În Țara veșnicei Lumini.
Să nu uităm că-n vase slabe,
Așa cum suntem, din pământ,
A pus în noi chiar Domnul slavei,
Comoara Cerului Său sfânt.
Oricât de grea e lupta vieții,
Și drumul cât de-anevoios,
Noi vom ajunge la cunună,
Prin harul lui Isus Hristos.
Să nu uităm că niciodată
El, singuri, nu ne-a părăsit.
E lângă noi cu-ntreaga oaste:
Dușmanul nu ne-a biruit.
Va trece cerul și pământul,
Dar va rămâne-al Său Cuvânt,
Cu noi e Dumnezeu Preasfântul,
Suntem uniți în legământ! (vp)
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