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Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului
Richard Wurmbrand:
"Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală
şi orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I sa făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care
n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: "Mare este secerişul, dar
puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată
lucrători la secerişul Lui." (Matei 9:35-38)
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Unde poate fi Găsit Domnul Iisus?
Când fiul de 6 ani al unui doctor a răspuns "tata nu este
acasă", cineva a insistat, "Unde ar putea fi tatăl tău?
Copilul a răspuns: "Cel mai probabil o să-l găsiți într-un spital ajutând pe cineva care este
bolnav.”
La fel și Domnul nostru Iisus, mereu în mers, vindecând și liniștind suferința cuiva. Mulți se
prefac că sunt în căutarea unui Iisus care stă în ceruri și pretind că nu-L găsesc. Se spune că în
secolul al XVII-lea un tânăr pretindea cu cinism că este ateu. Aceasta era într-adevăr o
întâmplare rară în populația religioasă locală. Un credincios înțelept i-a spus: „ce
responsabilitate mare ai! Când eu întâlnesc pe cineva care suferă sau este în necaz, de multe ori
spun doar:„ Să-l ajute Dumnezeu! ”Dar tu nu crezi în existența lui Dumnezeu, deci ai o
responsabilitate personală de a ajuta orice persoană nevoiașă pe care se întâmplă să o întâlnești.
Fă asta și vei conștientiza existența lui Dumnezeu! "
Acum mulți ani, am fost prezent în studioul lui Alan Burke, gazda unui show TV. A avut-o ca
invitată pe liderul mișcării ateiste la nivel mondial, Dna. Madalyn Murray O'Hair. Procesele ei
continuate până la Curtea Supremă, au oprit pentru moment rugăciunilor publice și citirea
Bibliei în toate școlile publice americane. În timpul spectacolului, ea a fost foarte vocală
amuzându-se de toți cei care credeau în Dumnezeu. Moderatorul a invitat oamenii din public să
pună întrebări. Am fost primul la microfon și am întrebat: „Doamnă O'Hair, am călătorit prin
întreaga lume pe 5 continente. Am întâlnit, orfelinate baptiste, case de bătrâni penticostale,
spitale catolice sau mozaice pe scurt multe lucrări religioase caritabile. Ești atât de amabilă sămi dai o adresă a unui spital ateu, a unui orfelinat ateu? Întregul studio a căzut într-o liniște
totală, doamna O'Hair rămânând fără grai cel puțin patru minute întregi. Pentru a sparge tăcerea,
moderatorul, m-a invitat pentru a dezbate cu doamna O'Hair pentru restul emisiunii de o
jumătate de oră. După emisiune i-am cerut lui Madalyn O'Hair drepturile de a redifuza
emisiunea. Ea a refuzat. În cele din urmă viața ei și a familiei apropiate au sfârșit tragic, când
toți au fost uciși de unul dintre angajații ei, pe care ea îl învățase lipsă de credință în Dumnezeu.
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Este scris că Domnul simte compasiune ca pentru oile fără păstor. Pe vremea lui Iisus, proporția de
preoți în întreaga populație era incredibilă. Templul din Ierusalim se mândrea cu peste 20.000 de
preoți. Așa cum a scris Evanghelia despre tatăl lui Ioan Botezătorul, o singură dată în viață a ajuns
un preot pentru a aduce tămâie în Sfânta Sfintelor, sanctuarul interior al templului. Cu toate acestea,
Evanghelia îi numește pe evreii din timpul lui Isus, „oi fără păstor”.
Cei mai puternici și mai încrezători dintre noi au nevoie de compasiune. Caritatea face parte din
miracolul creației lui Dumnezeu. Privește în jurul tău cum arată o lume împotmolită în ură, fără
iubire creștină. „Evoluția” întâmplătoare a animalelor nu ar crea niciodată compasiune. În mod
modern, un preot sau slujitor religios nu este întotdeauna și neapărat cel hirotonit sau cel cu studii
teologice. Numai cei care au sufletul unui păstor, gata să apere siguranța oilor cu orice preț, pot fi
numiți păstori spirituali. Un adevărat slujitor spiritual este dominat de pasiunea de a aduce sufletele
pe pășunea vieții veșnice.
Se spune că băncile care depozitează aur au astăzi cântare atât de sensibile încât electronica este
capabilă să distingă între o bucată de hârtie goală și una de aceeași dimensiune cu un singur cuvânt
scris pe ea. Atât de sensibilă este scara pe care sufletele noastre vor fi judecate la ultima judecată.
Va fi găsit pe suflet scris numele lui Iisus, compasiunea Lui?
Într-un sat, mai mulți credincioși au decis să se adune în biserica locală pentru a se ruga pentru
săraci. La ora programată, o căruță trase în fața bisericii plină cu saci de făină de grâu și mălai.
Băiatul din partea de sus a căruței le-a spus tuturor: „tatăl meu n-a putut să vină, Cu toate acestea,
v-a trimis acestea, rugaciunile lui.
------------------Darurile voastre ne-au permis să ajutăm financiar orfelinatul Agape din Pașcani, România, un orfelinat fondat
de părinții mei, Richard și Sabina Wurmbrand; Liceul Richard Wurmbrand în Iași unde pot studia mulți copii
din familii dezavantajate, și pe mulți creștini vârstnici (între 70 și 100 ani), care au petrecut ani în închisorile
comuniste din Europa de Est datorită mărturiei lor creștine.

În stânga, casa sărăcăcioasă a familiei C., o familie cu părinții alcoolici (tatăl a murit în comă alcoolică iar
mama, tot alcoolică, a dispărut abandonând total cei 5 copii). În dreapta 2 dintre cei 5 copii ai familiei, Alex și
Marin rugându-se la Orfelinatul Agape. Orfelinatul are nevoie de peste $120,000 anual pentru a funcționa
corespunzător Datorită diminuării fondurilor, orfelinatul se bazează pe donații de alimente și conserve. Unii
dintre copii mari câștigă bani muncind la câmp.
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Scrisoarea de Mulţumire şi Biografia Preotului Tertulian LANGA din Cluj-Napoca
„Mult iubite domnule Mihai Wurmbrand: În semn de mulțumire, vă anunț că prin intermediul lui…. din
București am primit suma de…. trimisă de tine. Această faptă este un semn de remarcabilă cinstire a memoriei
tatălui tău și de generozitate potrivită cu idealul său de dragoste și compasiune față de cei care, din dragoste
pentru Evanghelia lui Hristos, au trebuit să sufere în timpul regimului comunist ateu din România. Am
împărtășit aceeași soartă cu aceea a eroicului și de neuitat, gata de sacrificiu, Richard Wurmbrand, în temnițele
subterane sinistre din Jilava (închisoare). L-am întâlnit din nou în timpul unei scurte vizite pe care a făcut-o în
România (în 1993), când am avut norocul să fac cunoștința și cu multrespectata Sabina Wurmbrand, exemplara
sa soție, dedicată total aceleiași vocații, care le-a consolidat unitatea, servirea și dragostea. ... Am admirat
generoasa sa lucrare pe care o îndeplinea, răsunând puternic în lumea suferinței, o lume pe care Pastorul a
traversat-o cu dăruire și plin de demnitate. Acum, peste timp, spațiu și diversitate, găsim din nou comuniunea
noastră neîntreruptă pe care o experimentăm în sufletele noastre și în dragostea Domnului. Atât tu cât și ... vă
consider ca parteneri în idealurile și sacrificiul care ne-a împletit viața, legat de aceeași iubire adusă în această
lume de Iisus Hristos. Vă rugăm să primiți, iubite frate, mulțumirea și rugăciunea mea, cu speranța că vă voi
întâlni pentru a vă mulțumi în îmbrățișarea Domnului. "
Notă Biografică despre Pr. Tertulian Langa
Licențiat în filozofie, drept și teologie. La 3 luni după ce s-a căsătorit în 1948, a fost arestat de guvernul
comunist. Își va vedea fiica născută între timp, doar când aceasta avea deja 16 ani. După ce a fost interogat în
multe închisori comuniste fiind torturat, el a descris aceste torturi: „După ce a fost bătut cu pumnii în față pentru
a-și mărturisi vinovăția, cu ochii acoperiți de ochelari negri (folosind lentile de tablă) a fost condus într-o
cameră la subsol. Cu pantalonii scoși, el era așezat, cu brațele legate de o frânghie groasă în jurul picioarelor
îndoite și al genunchilor, în timp ce o bară de metal era trecută pe sub genunchi. Brusc, bara de metal era
ridicată în aer între suporturi, el ajungând cu capul în jos. Pentru a nu lăsa urme, o cârpă umedă îi acoperea
spatele. Apoi lovitură dureroasă după lovitură a urmat cu niște bâte mari de lemn. Pentru a înăbuși strigătele de
durere, torționarii i-au îndesat șosete vechi în gură. Când a părut să murmure câteva cuvinte în loc să strige de
durere, chinuitorii lui au sperat să audă o mărturisire. Au smuls repede șosetele din gura lui însîngerată. În
consternare totală, torționarii au aflat că el repeta continuu, din nou și din nou: „Iisuse!” Era cu o noapte înainte
de Vinerea Mare. La procesul său, procurorul comunist a declarat,„ ”nu există nimic incriminator în dosarul său.
Cu toate acestea, cum ar fi putut fi încarcerat dacă nu este vinovat. Prin urmare, cer pedeapsa maximă de 20 de
ani”. Închis neîntrerupt timp de 17 ani, a întâlnit numeroase personalități politice și religioase din România
încarcerate, inclusiv pastorul Richard Wurmbrand. Chiar și în închisoare a organizat întâlniri secrete de
rugăciune, predici. Odată eliberat, el a activat ca preot clandestin predicând în hambare, cimitire, păduri și chiar
în piețe publice.

Pastorul Richard Wurmbrand (decedat) care a făcut 14 ani de închisoare comunistă (dreapta) împreună cu
preotul Langa (decedat în 2013) și soția sa, Doina. Fotografia a fost făcută în 1993 după căderea comunismului
în Romania. (Ajutorul continua să fie trimis Dnei. Doina Langa și multor alți frați creștini care au fost închiși
sub comunism, acum în vârsta de peste 80-90 ani.) Vă rugăm rugați-vă pentru Doina și toate aceste familii
creștine care au fost statornice sub comunism în mărturia lor creștină.
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Creștini ajutați cu darurile voastre:

O Mărturie Creștină
Biografia lui Pantelie Petre
„Declar prin aceasta că am fost condamnat la
trei ani de închisoare (sub comunism) în timp
ce îmi efactuam stagiul militar. Motivul
sentinței a fost credința mea creștină la care am
refuzat să renunț în ciuda dușmanilor mei. Am
fost condamnat de Tribunalul Militar din
Constanța și dus (pentru a executa pedeapsa cu
închisoarea) la canalul (Dunăre-Marea Neagră)
unde l-am întâlnit pe fratele Varadi Josef care a
ajuns să scrie despre cazul meu în cartea sa de
464 de pagini intitulată „Persecuția comunistă
în istoria...”
El a scris despre mine la pagina 163. Fișa mea
de condamnare este nr. 220, anul 1952,
Sentința nr. 13/1953. Locuiesc în prezent în
orașul Constanța, România.
Sunt complet surd, trăind ultimele zile ale vieții
mele fiind ajutată de soția mea, ea însăși foarte
bătrână și infirmă. Puterea noastră este în
Cuvântul lui Dumnezeu în care Tatăl nostru
asigură că cine va rămâne credincios până la
sfârșit va primi cununa vieții, Apocalipsa 2:10.
”
Vă rugăm să includeți această familie în
rugăciunile voastre!

Creștini ajutați cu darurile voastre:

O Mărturie Creștină
Notă autobiografică a preotului Cristescu Gheorghe, 79
ani, un creștin care a suferit în închisorile din România

„Activitate: biserica mea clandestină a fost
descoperită de poliția secretă comunistă
doar la o lună după ce am fost ordinat și
am fost condamnat pentru conspirație
împotriva ordinii publice la 6 ani de
închisoare și încă 5 ani de domiciliu
obligatoriu, dintre care am terminat doar
3 ani și 4 luni datorită decretului dat de
noul lider comunist Ceaușescu. Odată ieșit
din pușcărie, am fost urmărit îndeaproape
și supravegheat oriunde am lucrat. ”

Deși are 79 de ani, este complet activ și a
scris: „Acum (că s-a încheiat regimul
comunist), rog creștinii din străinătate să
mă ajute și să mă sponsorizeze pentru a
deschide o mică școală profesională pentru
tineri, pentru ca ei să învețe o profesie pe
viață. Există un lot pentru construcție pe
care l-aș putea obține de la credincioșii
locali pentru construirea unei astfel de
școli. Mulțumesc mult."

Vă rugăm, împărtășiți această scrisoare cu toți prietenii dvs. creștini, cu cei din listele
bisericii sau trimiteți-ne noua adresele lor (cu permisiunea lor) pentru a le putea trimite
și lor acest buletin informativ !
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