Asociația Creștină Sabina Wurmbrand
Căsuța Poștală 12, OP 74
București, 062580, România
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ;
Pagina Web: http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro
Mai 2016

Geneza 1:1
“La început, Dumnezeu a făcut cerurile și
pământul.”

Pastorul Richard Wurmbrand a
suferit 14 ani în închisorile
comuniste din România.Sotia
Sabina, a fost deasemeni închisă
pentru credința sa în Hristos
aproape trei ani, în multe din
aceleași închisori.
Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:
Există Dumnezeu?
Cunoșteam o doamnă foarte,foarte săracă care nu avea rude în viață. Se mândrea că toată viața trăise
la periferia orașului. Nimeni nu o invitase vreodată în afara cartierului în care trăia. Totuși, aceeași
doamnă, era foarte interesată de orice discuție despre diverse problem de politică mondială.
De mii de ani sunt controverse dacă Dumnezeu există, și dacă există, cine este El, cum este
El și cum trebuie să fie relația noatră cu El?
Nici unul dintre noi nu a văzut întreg globul pământesc, cu atât mai puțin putem pătrunde acest
univers enorm. Există desemenea un univers spiritual pe care cu greu îl putem cuprinde.

Înțeleptul Solomon a scris, "(Dumnezeu) a pus in inima lor chiar și gândul veșniciei." (Eclesiastul
3:11) Orice discuție privind dubii asupra existenței lui Dumnezeu arată doar numitorul comun al
naturii omenești: ignoranța noastră fără margini.
Oare să nu credem în existența Lui deoarece mintea nostră pare să nu îl găsească? Ar fi ca și cum ne-am
îndoi de existența muzicii pentru că nu o putem atinge. În afara minții nostre nu există sunete de vreun
fel. Tot ce este exterior urechilor noastre sunt vibrații ale aerului. Acestea devin "muzică" în mintea
noastră. Prin urmare, foarte probabil, pentru a vorbi despre existența lui Dumnezeu trebuie să depășim
granitele minții noastre limitate.

În secolul al 17-lea trăia în Europa de Est o personalitate intelectuală care se lăuda a fi ateu. Pentru acele
timpuri, acesta era un fenomen destul de rar. Întâlnindu-l, un preot i-a spus, "ești într-o situație chiar
mai grea decât a mea. Dacă întâlnesc un om în nevoie,care suferă, de multe ori trec pe lânga el
gândindu-mă , Dumnezeu va avea grijă de el. Dar, tu nu crezi în Dumnezeu, deci te afli sub o obligație
imediată de a ajuta acea persoană. Hai atunci și întreprinde multe astfel de acțiuni de milă și dragoste și
inima ți se va deschide pâna la a ți se revela Dumnezeu!"
Trebuie să rămânem în ignoranță în afară de cazul în care Dumnezeu Se revelează naturii noastre umane.
Dumnezeu este Existența de la care a pornit tot ceea ce există..Din moment ce El este Creatorul cum
putem să ne îndoim de existența lui? În timpul comunismului, în timp ce călătorea într-un compartiment
de tren un creștin a scos o Biblie ca să citească din ea. Un alt călător l-a întrebat, “cum poți continua să
fii credincios când știința din zilele nostre a arătat că toate corpurile cerești au apărut spontan?” Călătorul
credincios i-a răspuns oarecum ironic, "și eu cred,deasemeni, că toate corpurile cerești au apărut fără
intervenția cuiva." Celălalt a replicat , "deci și tu ești un necredincios ca și mine?" "Te rog să fii foarte
atent la ceea ce am spus," a răspuns creștinul, "TOATE CORPURILE CEREȘTI, ASTA ÎNSEMNÂND
INCLUSIV SATELIȚII, AU APARUT DE LA SINE" "Nu, sateliții sunt făcuți de mâna omului," s-a
apărat ateul. "În acest caz,dacă un mic satelit care se învârte în jurul Pământului, trebuie să aibă un
creator, de ce toate aceste mărețe planete ar trebui să apară fara un Creator?" a replicat creștinul.
Este foarte posibil ca noi, trăind în universul lui Dumnezeu să nu ne înțelegem Creatorul așa cum cătelul
sau pisica din casa noastră nu înțeleg scopul sau intențiile stăpânului casei în care aceștia locuiesc. Pentru
a-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie mai întâi să înțelegem cine suntem. Domnul Iisus ne-a ajutat când a
dezvăluit tuturor celor care cred,secretul “Sunteti dumnezei.” Cu alte cuvinte, doar dacă obținem
natura,trăsăturile lui Dumnezeu printr-o totală schimbare a minții noastre cu ajutorul credinței, putem săl înțelegem pe Dumnezeu. Pentru a putea înțelege pe Dumnezeu trebuie să fim de aceeași natură. Domnul
Isus a explicat că Imparatia lui Dumnezeu este lângă noi, ba chiar în interiorul nostru. Un om surd era
prezent la o nuntă. Când a început muzica și invitații s-au ridicat să danseze, omul care era surd nu
înțelegea nevoia unor asemenea mișcări de dans și i se părea că oamenii sar în jurul lui într-un mod lipsit
de sens. Din momentul în care avem în inimă conștiința eternității, acolo este locul unde Dumnezeu ni
se revelează. Cum ar putea o minte limitată,orbită și surdă să înțeleagă un salt de credință? Cum se poate
concepe că mărturisind incredibilul, miracolul unic al vieții, am putea să ne îndoim de miraculosul ei
Creator? Prin credință îl găsim pe Dumnezeu. Cei care nu cred în Dumnezeu sunt precum nebunul dintro veche povestire, care,uitându-se în oglindă pretindea că nu iși vedea capul.
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Închisoarea comunistă Jilava.

Celula de închisoare cu paturi
suprapuse,fără saltele pe care
prizonierii erau obligați să doarmă

Intrarea spre celulele subterane.

Soba,doar de décor, neincălzită în nopțile
geroase de iarnă

Poză a pastorului Richard
Wurmbrand când era deținut la
Jilava

Copii orfani jucându-se în curtea Orfelinatului Agape, Pașcani, România. În
stânga spate: Dna. Carmen Gavril, administrator.

Casa săracă din județul Vaslui, (cu covoare în loc de uși sau ferestre) în care locuiește
familia unuia dintre copiii(Andrei P.) care frecventeaza cursurile Liceului
Richard Wurmbrand din Iași.
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Mostre de recipise pentru ajutorul trimis de Asociatia
Creștină Sabina Wurmbrand pentru lucrarea creștină
începută de familia Wurmbrand în România

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, România și 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 toate rugăciunile și darurile
voastre. Michael Wurmbrand

România are cel mai intens process de emigrație când
vorbim despre munca în afara țării. 16% dintre copii au
părinți care lucrează afară, 24% sunt copii neglijați, 11%
sunt copii abandonați,10% sunt orfani instituționalizați.
Unele dintre activitățile acestor copii, pentru a se susține pe
ei și familiile lor sunt: • Cerșetori 41%; •Vânzători 17%; •
Spalători de mașini 3%; Hoți 2%; •Comercianți 25%; •
Adună material reciclabile 5%; • Activități casnice 7%.
Sistemul educațional românesc este dezastruos. La nivel
național, doar 62% dintre absolvenții de liceu in 2013 au
absolvit examenul final la terminarea clasei a 12-a. 100%
dintre elevii Liceului Richard Wurmbrand au trecut
Bacalaureatul în același an. Un raport publicat de Comisia
Europeană arată că “Cele mai mici salarii din sistemul de
educație în Uniunea Europeană este cel al profesorilor din
România.”. Astfel, un professor român câștigă într-un an cât
câștigă un profesor danez intr-o lună sau unul din
Luxemburg în 2 săptămâni..

Creștini ajutați cu darurile voastre
Povestea suferințelor indurate sub comunism de familia Visky

Casa dărăpănată unde soția pastorului Visky și cei șapte copii ai ei
au fost “trimiși să moară de foame” în ținutul nimănui, Câmpia
Bărăganului din România comunistă. Cea mai apropiată așezare
umană se afla la 20 de km de mers pe jos. Mulți creștini au riscat
închisoarea aducându-le mâncare în secret.

Soția pastorului Visky, Iulia (centru spate) cu cei șapte copii și
Deme Maria (spate stânga) o doamnă creștină care s-a oferit
voluntară sâ fie deportată cu această familie în ținutul nimănui al
Bărăganului sub regimul de teroare comunist din România.
Pastorul Richard Wurmbrand a petrecut câțiva ani sub comunism în
aceeași celulă de închisoare cu pastorul Visky. El îl descria pe acesta
ca fiind unul dintre adevărații sfinți pe care i-a întâlnit în viață. Pe
când Visky era în închisoare, soția lui, Iulia, și cei 7 copii mici au
fost deportați pentru o lunga perioadă de timp în tărâmul nimănui al
României, stepele Barăganului. Cea mai apropiată altă așezare
umană era la vre-o 20 de km de mers pe jos. În duminica de Rusalii
1958, pastorul Visky Ferencz a fost arestat de Poliția Secretă
comunistă împreună cu alți 20 de creștini din Biserica Reformată
(Calvinistă) și judecați într-un proces-spectacol la Curtea Marțială
de la Oradea. A fost condamnat pentru activitatea lui creștină la 22
ani de ani de muncă grea în închisoare. Deși nu a fost închisă sau
condamnată, o membră a aceleiași biserici, Dna. Deme Maria a cerut
cu lacrimi în ochi să fie deportată împreună cu soția sa și cei 7 copii.
Această doamnă, o sfântă în felul ei, deși nu fusese persecutată sau
arestată, a plecat în exil cu întreaga familie, în timp ce avea tatăl în
închisoare, ca un sacrificiu fără speranță de a fi recunoscut, plătit,
etc. Un ofițer comunist de poliție secretă i-a spus, ”nu ești altceva
decât nebună din moment ce nu ceri nimic mai puțin decât moartea

Cântecul ei preferat era: “Am primit mântuirea ca un cadou, nu

Iulia Visky, soția pastorului Ferenc Visky

avem nimic de a plăti; prin Isus răstignit, nu avem nimic de a plăti.”
Când au fost eliberați de acolo, au fost luați de Sabina Wurmbrand
în cele două cămăruțe de la mansardă în București și timp de câteva
săptămâni 11 persoane au locuit in aceste doua camere și au împărțit
orice bucățică de mâncare care exista. După închisoare, Visky și-a
continuat activitatea ca pastor. Persecuția a continuat sub regimul
comunist al lui Ceaușescu. Activitatea sa ca preot reformat a fost
interzisă după 1983. A avut de înfruntat multe amenințări,
interogatorii și percheziții din partea Poliției Secrete comuniste.
Pastorul Visky și soția sunt acum decedați.

Familia sa numeroasă îi duce mai departe moștenirea creștină .
Rugați-va pentru ei!
5

Creștini ajutați cu darurile voastre

În biserică Marcu a predicat comparând ceea
ce Dumnezeu și oamenii i-au făcut lui Isus.
Dumnezeu și-a trimis Fiul din dragoste de a
face bine și oamenii l-au ucis din ură. El a
întrebat,” vreți să fiți de partea lui Dumnezeu
sau de partea plină de ură a oamenilor?”

Todor Nicolae, acum decedat.
Soția: Todor Maria, 93 ani.
Biografia sa provine din cartea “Prizonierii
speranței” de pastorul Ferenc Visky.
Todor Nicolae, un credincios baptist, a fost
condamnat pentru activitate creștină sub
comunism la 17 ani muncă forțată. A fost
eliberat după doar 4 ani de închisoare grea.
El își descrie convertirea din 1947. Lucra ca
secretar într-un birou de avocatură, o persoană
educată. Ca urmare a convertirii soției sale
prin lucrarea unui pastor baptist român foarte
cunoscut, Nichifor Marcu, el i-a cerut soției să
aleagă între a nu mai merge la biserică
vreodată sau să semneze actele de divorț
Soția sa nu s-a dezis de a merge la biserică așa
că, în cele din urmă, ea a semnat acordul de
divorț fără nici o obiecție dar i-a spus că,
divorțați sau nu, va fi întotdeauna îndurerată
după sufletul lui pierdut. Șocat de acest lucru,
el a fost cuprins de remușcări și a distrus actul
proaspăt semnat la care lucrase anterior o
lunga perioadă de timp, și i-a promis soției că
va merge cu ea la biserică în fiecare seară.
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A devenit creștin la vârsta de 25 ani ca urmare
a acestei mărturii și chiar i-a mărturisit soției
că este gata să meargă la închisoare pentru
Hristos.
A fost într-adevăr arestat în decembrie 1958
pentru mărturisirea lui public creștină. A
mărturisit atât de mult celui care îl interoga și
l-a întrebat despre sufletul său încât acesta a
sfârșit prin a protesta, “Ar fi trebui ca eu să te
interoghez dar am sfârși prin a mă interoga tu
pe mine.” A convertit pe mulți dintre cei
închiși, în principal prin povestea mișcătoare a
convertirii sale. Unul dintre ei a devenit creștin
fiind impresionat de dragostea sa față de
comuniștii care îl torturau.
Ne-a scris despre faptul că s-a simțit
binecuvântat să se afle în aceeași celulă cu cel
mai mare compozitor creștin român, Nicolae
Moldoveanu (acum decedat, familia lui fiind
de asemeni ajutată de către noi) și să învețe
frumosul cântec creștin, “Doamne, mărește-mi
iubirea.” Îi mulțumea Domnului că a fost
închis pentru credința sa creștină.
Va rugăm: impărtășiți această scrisoare cu toți
prietenii voștrii!
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