Misiunea Creștină Richard Wurmbrand
(numită anterior Asociația Creștină Sabina Wurmbrand)
Căsuța Poștală 12, OP 74
București, 062580, România
Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro ;
Pagina Web: misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro
Iunie 2015

Din scrierile nepublicate ale pastorului Richard
Wurmbrand:

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani
în închisorile comuniste din România.Soția
sa, Sabina, a fost deasemeni închisă pentru
credința sa în Hristos aproape trei ani, în unele
din aceleași închisori

Psalmul 100 (
1. (Un psalm de laudă.) Strigați de bucurie către Domnul,
toți locuitorii pământului!
2. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea
Lui.
3. Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui
suntem: noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.
4. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în
curțile Lui! Lăudați-L și binecuvântați-I Numele.
5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și
credincioșia Lui, din neam în neam.

SUA sunt afectate de droguri, violență, criminalitate, unele dintre acestea fiind sancționate la
cel mai înalte niveluri, totuși necontestate de conducătorii bisericii care ar trebui să facă mai
mult decât să tacă. Da, Psalmistul, regele David însuși, implicat în atâtea războaie, pocăit după
multe păcate a scris: „ Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului!”. Irak, Iran și
atâtea alte țări din Orientul Mijlociu în care milioane de oameni au murit fără sens, multe țări
din întreaga lume sfâșiate de războaie civile, atâtea țări aflate sub asuprirea comunistă sau
musulmană, țări întregi sunt îndemnate: „ Strigați de bucurie către Domnul!”
Aceasta arată lumea neașteptată, miraculoasă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Lumea nu este
un loc unde să practici filozofia răului. Răul în această lume nu este învins prin mijloace
raționale. Puternicul Imperiu Roman a fost doborât după ce un umil tâmplar evreu a fost
condamnat să moară pe cruce, a înviat, s-a înălțat la cer și credința în Fiul lui Dumnezeu s-a
răspândit în întreaga lume. Moise nu a eliberat 600.000 de sclavi în Egipt prin organizarea
rațională a unei mișcări sociale antisclavie, entuziasmată de discursurile lui pline de pasiune. Un
bâlbâit, conform propriei mărturii, trimis de Dumnezeu doar cu un toiag de păstor pe care să se
sprijine, el a dat ascultare, încrezându-se împotriva oricăror probabilități în viitoarelor miracole
după miracole ale lui Dumnezeu. Biblia explică din nou și din nou că toate acestea s-au
întâmplat pentru slava lui Dumnezeu și nu a omului.
În toate țările, dansatorii și cântăreții oferă plăcere clienților lor. Nu sunt constrânși
în spectacolele lor de toate tragediile din jurul lor. O fac pentru a câștiga bani și faimă
personală. A-L face pe Creatorul nostru să se bucure este mai important pentru creștini decât
toate filozofiile.

Mulți dintre frații și surorile noastre suferă inimaginabile torturi personale și chiar moartea în
țări comuniste, cum ar fi China, Coreea de Nord sau țări predominat musulmane, precum Siria
și Irak. Cu lanțuri grele ferecate de mâini și picioare, au continuat să-L laude pe Dumnezeu. Cât
de multe motive avem să fim recunoscători lui Dumnezeu, deoarece ne bucurăm de atâtea
libertăți!
Mulți dintre noi sunt uimiți văzând un peisaj frumos așa cum este descris într-o operă de artă
deosebită sau când auzim o piesă muzicală de un compozitor inspirat. Simțim că e venită dintr-o
altă lume. O predică, publicație creștină trebuie să fie scrisă astfel încât să reflecte ca o oglindă
inspirația miraculoasă a lui Dumnezeu din Biblie. O modalitate de a transporta cititorul în
lumea Duhului Sfânt.
Când evanghelistul a scris că „La început a fost Cuvântul”, el a folosit în ebraică termenul
„davar”. „Davar” în ebraică înseamnă „adevăratul lucru!” Pentru „a spune” ebraica folosește
cuvintele „le-saper” însemnând „safir” sau piatră prețioasă. Cei care vorbesc ar trebui să spună
în discursul lor realitatea lui Dumnezeu, un discurs despre valoarea unei pietre prețioase. A
oferi o piatră prețioasă ar trebui să fie principiul tuturor rostirilor noastre, un ideal spre care ar
trebui să tindem.
Este ca și cum o lumină ar străluci brusc în întuneric total. Cu cât vedem răul care ne
înconjoară, cu atât înțelegem cât de prețioasă este iubirea lui Dumnezeu, cât de necesar este
harul Său în viața noastră de zi cu zi, oferindu-ne ca un dar fiecare suflare, oferindu-ne bătăi
după bătăi ale inimii. Cu cât ne simțim mai slabi în fața răului și a dușmanilor, cu atât mai mult
trebuie să mărturisim autoritatea supremă a Providenței.
„ Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem”. Fiindu-ne permis să cunoaștem chiar
Cuvântul lui Dumnezeu, permițânduni-se să trăim, după ce am primit favoarea de a auzi și de a
experimenta iubirea lui Dumnezeu, trebuie să intrăm pe porțile Sale cu mulțumire. Aroganța
conducătorilor politici, minciunile lor sunt ceva de care trebuie să râdem. Adevărul lui Dumnezeu
dăinuie pentru totdeauna. Minunile descrise în Biblie, minunile lui Iisus descrise în evanghelii nu
trebuie comparate cu poveștile de film realizate astăzi. Cuvântul „adevăr” este menționat de cel
puțin 26 de ori în Evanghelia după Ioan. Primii apostoli și atât de mulți creștini din istoria umană
au fost gata să moară ca martori ai credinței. Persecuțiile, torturile, chiar uciderea creștinilor nu
sunt argumente împotriva existenței lui Dumnezeu, împotriva credinței creștine. Acesta este
adevărul lui Dumnezeu care durează pentru toate generațiile!

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.

Celulă întunecată la Jilava unde
deținuții creștini erau ținuți prizonieri

Fotografie a pastorului Richard
Wurmbrand în timpul detenției la
Jilava
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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. Unii dintre ei au fost ținuți în celule comune împreună cu părinții mei. Mulțumim
pentru rugăciunile și cadourile voastre. Mihai Wurmbrand

Caritatea crestina la lucru:
Povestea Mariei S.

Maria a scris pe perete: “Dumnezeu are un plan mai mare pentru mine!”

O familie de 8
persoane
locuind într-o cameră!
Dumitru și Lucica B. au 6
copii,
toți
urmând
cursurile
Colegiului
Richard
Wurmbrand.
Andrea este în clasa a 7-a,
Daniel în a 5-a, Eliza în a
10-a, Raluca și Oana
absolves clasa a 12-a.
Părinții lor nu lucrează.
Tatăl lucrează ocazional
ca tâmplar. Fiind creștini
ei vor să-și țină copii în
această școală evanghelică
astfel încât ajută școala la
toate
treburile
mai
neobișnuite de care este
nevoie.

Colegiul Richard Wurmbrand este
prima școală creștină în partea de nord
a României care și-a deschis porțile
copiilor în nevoie. Maria s-a născut
într-o familie romă din Hârlau. Pentru
că s-a născut cu o malformație a boltei
palatine, a fost adusă la spitalul de copii
“Sf. Maria” din Iași și a ajuns într-un
orfelinat unde a trăit până la vârsta de 5
ani, din păcate abandonată de părinții
ei. Ca adolescentă, a trait la țară
împreună cu alți orfani și două doamne
creștine. La început a fost supărată pe
părinții ei care au abandonat-o și a
refuzat să îi întâlnească vreodată.
Devenită crestina, a fost de accord să-i
întâlnească și a aflat că are 3 frați- 2
surori de 15 și 5 ani și un frate de 10
ani. Când Maria a devenit crestină, a
început să frecventeze biserica
evanghelică locală “Isus Mântuitorul”..
A ajuns să fie un model pentru întreaga
școală. Cântă în cor și ajută în casă,
gătind și făcând curat pentru orfanii cu
care locuiește. Maria intenționează să
devină misionar când va devein adult.

)
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Salvați de la a trăi într-un coteț (citiți mai jos)
În dreapta, 3 dintre cei 6 copii din familia C. în prima zi la AGAPE

Dragostea crestina salvează vieți!
După ce a gasit cinci copii dintr-un sat adăpostindu-se într-un coteț de păsări,
Direcția pentru Protecția Copilului i-a salvat și a plasat
trei dintre ei în
Orfelinatul Creștin Agape. Amândoi părinții, alcoolici fără speranță. Tatăl a
decedat după ce a fost în comă alcoolică. El fusese eliberat după o pedeapsă de un
an închisoare după ce a încercat să molesteze două dintre fetițe. (acestea au ajuns
în alt orfelinat.) Mama abandonase deja copii de mult timp. Opt ani au trecut de
când acești copii au fost aduși la Orfelinatul Agape. Doi dintre copii, Marin și
Dănuț sunt în clasele a 2-a și a 6-a în timp ce, cel mai mare, acum având 18 ani,
a terminat o școală profesională. Orfelinatul AGAPE a fost fondat în 1993 de pastorul
Richard Wurmbrand și soția sa, Sabina.

Alex
și Marin
C.
în timpul
rugăciunii
la

Recipisă arătând una din donațiile de la Help For Refugees din 2015 (datată 6/8/2015.)

Orfelinatul Agape
Cheltuielile de funcționare ale orfelinatului, început în 1993 de către pastorul și doamna Wurmbrand,
s-au ridicat la aproximativ 25.000 de dolari pe an. Datorită numeroaselor cerințe noi ale Uniunii
Europene și inflației galopante, orfelinatul are nevoie de peste 120.000 de dolari pe an pentru a
funcționa corespunzător. Din cauza lipsei de fonduri, orfelinatul trebuie să se bazeze pe donațiile
locale de pachete de produse alimentare, cutii, conserve și borcane. Unii dintre copiii mari lucrează
la câmp.
Vă rugăm să împărtășiți această scrisoare cu toți prietenii creștini, cu cei de la biserică sau
trimiteți-ne nouă adresa (cu permisiunea lor) pentru a le putea trimite și lor această scrisoare!

Misiunea Creștina Richard Wurmbrand este o asociație non-profit, Adresa: Căsuța Poștală 12,
OP 74 București, 062580, România. Email: apel@misiuneacrestinarichardawurmbrand.ro ;
Pagina Web: misiuneacrestinarichardawurmbrand.ro
4

Creștini ajutați cu darurile voastre

Creștini ajutați cu darurile voastre

A Christian Testimony

Biografia sorei Bregaru Florica
O mărturie creștină: Biografia lui Lunguleasa Ioan
El are în prezent peste 93 de ani. El scrie; „Am devenit
creștin în 1934 în Oastea Domnului.
Sub comunism am fost arestat pe 2/6/1959 împreună cu alți
3 frați din satul meu. Cei trei au murit în timp ce se aflau în
închisoare, în lagărul de muncă de la Periprava și eu sunt
singurul rămas în viață. La fel ca alți frați,
am trecut prin interogatorii dificile, bătăi, fiind torturați,
etc. 24 de alți frați cu care am împărțit celula sunt acum
morți. Cu toții am primit pedepse între 6 și 12 ani de
închisoare însumând un total de 220 de ani și confiscarea
oricăror bunuri personale în 40 de zile de la condamnarea
noastră. Nu am pierdut niciodată speranța noastră în
Domnul, nici măcar soția mea care a rămas singură cu 4
copii. Comuniștii ne-au luat casa și mi-au mutat soția și cei
4 copii într-o cameră cu un pat. Ea suferea de o afecțiune
cardiacă. A îndurat toate acestea până în 1965, în răbdare,
fără nici un murmur sau plângere prin puterea Domnului.
Locuiesc singur. Singura mea mângâiere este Domnul meu
și sufletele care tânjesc după Domnul. Mulțumim
Domnului pentru tot ceea ce faceți (în Numele Lui) pentru
noi, cei care au suferit, pentru ca Evanghelia Sa să fie
propovăduită ”.

din mișcarea evanghelică Oastea Domnului.
Este vorba despre soția lui Gheorghe Bregaru (acum
decedat) care a petrecut 5 ani în închisorile comuniste
pentru activitatea religioasă în Oastea Domnului. Sora
Bregaru are 4 copii. În casa ei au avut loc numeroase
întâlniri clandestine. Deși simpli fermieri, au înfruntat
cu mult curaj autoritățile comuniste timp de mai mulți
ani. De asemenea, l-a vizitat pe pastorul Richard
Wurmbrand la București înainte de plecarea sa din țară
în 1966. După moartea soțului ei, ea a întreținut nu
numai cei 4 copii, ci și socrii în vârstă. Are peste 85 de
ani și trăiește singură. Este plină de speranță că atunci
când va muri va putea să-l vadă pe Domnul și pe soțul
ei. Este recunoscătoare și îi mulțumește că cineva se
gândește să o ajute. Se roagă neîncetat pentru
binefăcătorii ei, așa că Dumnezeu îi va răsplăti pe cei
care ajută creștinii bătrâni, singuri și bolnavi. Ea ne
îndeamnă să iubim și să-l slujim pe Domnul Iisus.

“Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați de
lume.” (Epistola Apostolului Iacob 1:27)
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Creștini ajutați cu darurile voastre:
Creștini ajutați cu darurile voastre

Alexandru POP
O Mărturie Creștină:

Dumitra MIHAI
O Mărturie Creștină:
Locuiesc în Galați și sunt al 8-lea copil al lui Nicolae Mihai. Pe
când eram încă mică, tatăl meu a fost condamnat la 10 ani de
închisoare din motive religioase. Mama a rămas acasă pentru a
îngriji, pentru a hrăni, educa și pregăti pentru viitor cei 8 copii.
Fiind cea mai tânără, am fost cea mai neglijată. Am amintiri urâte
pentru că am fost adesea vizitați de poliția secretă pentru a ne
percheziționa casa, încercând să găsească cărți religioase. Atunci
mama m-ar fi luat în brațe reproșând polițiștilor nedreptatea făcută
de a condamna pe cineva care nu era vinovat și care avea frică de
Dumnezeu, lăsând o întreagă familie neajutorată.
Am așteptat având mari speranțe în întoarcerea tatălui meu doar
pentru a fi dezamăgită, întrucât cel care s-a întors era un străin pe
care cu greu îl recunoșteam, luându-mi mult timp să mă
obișnuiesc cu ideea că el este tatăl meu. Am fost traumatizată de
această perioadă, sufletul rămânându-mi pentru totdeauna trist.
Privind înapoi în copilărie, nu-mi amintesc decât o perioadă
nefericită, întunecată de lipsa de dragoste și atenție din partea
mamei mele, care era atât de ocupată pentru supraviețuirea
noastră. Această tristețe este atenuată cumva de cei 3 copii
ascultătorii ai mei cu care trăim momente fericite în prezența
Domnului Iisus. Nu am cuvinte să-mi exprim mulțumirile pentru
interesul pe care îl arătați pentru cei care au adunat durere în
sufletul lor, pentru a le înțelege suferința și pentru raza de speranță
care le-o dați pentru viitor. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Sunt din Cluj. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Avem 3
copii. Am fost arestat în 1982 pentru că transportam biblii. Copiii
mei întrebau „când se întoarce tatăl (din închisoare). Dumnezeu
a făcut în așa fel ca noi să ne vedem din nou când am fost eliberat.
Am lucrat pe un șantier și acolo era un maistru creștin. M-am
implicat cu el în transportul bibliilor și a trebuit să sufăr pentru
asta mulți ani de închisoare și familia mea a trebuit să sufere și
ea. Dumnezeu ne-a mântuit în toate.
Acum îi mulțumesc Domnului și mă rog pentru cei care vor să
facă bine. Întreaga noastră familie îl urmează pe Domnul și vrem
să sfârșim ca și credincioși. Cu dragoste frățească.

Augustin POP
O Mărturie Creștină:
Atât soția mea cât și eu ne amintim de data de 6/3/82. Eram
căsătoriți de doar 6 luni, când am fost arestat în orașul Alba
Iulia, pentru răspândirea de imnuri religioase. După arestarea
mea, soția mea, Firuța, a pierdut primul copil. Mulțumim
Domnului din inimă că am avut un alt copil. Familia mea a
avut destule de suferit din cauza activității mele și, desigur,
eu, ajungând în închisoare. Cred cu tărie că Cel care a fost cu
mine (în închisoare) ne va răsplăti pentru ceea ce am făcut
aici pe pământ. Vă iubim cu adevărat și Dumnezeu să vă
răsplătească pe toți.

Misiunea Creștina Richard Wurmbrand este o asociație non-profit, Adresa: Căsuța Poștală 12, OP
74 București, 062580, România. Email: apel@misiuneacrestinarichardawurmbrand.ro ;
Pagina Web: misiuneacrestinarichardawurmbrand.ro
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