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Evanghelia după Ioan 17:22 :

“Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru
ca ei sa fie una, cum și Noi suntem una“

“

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

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:

Există o slavă trecătoare a acestei lumi și slava veșnică a lui Dumnezeu. Putem obține slava lui
Dumnezeu în a fi una, arătând unitate cu frații și surorile noastre din depărtări.
Acești frați și surori suferă dureri profunde. Când cineva se află în durere profundă, se simte
abandonat, respins. Chiar și Domnul Iisus pe cruce, conform Evangheliei lui Matei 27:46 "a
strigat cu glas tare, spunând: "Eli, Eli, lama sabactani ", adică Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, de ce m-ai părăsit ?“
Un semn de dragoste, un colet, un cuvânt bun transmis la momentul potrivit tuturor membrilor
unei familii, în special copiilor, poate salva frații creștini de depresie profundă.
Pe parcursul celor 14 ani petrecuți în închisorile comuniste din România, familia mea și
familiile altor zeci de mii de creștini nu au primit nici un semn de dragoste din partea creștinilor
din străinătate, cu atât mai puțin vreun ajutor concret. Țara noastră a fost vizitată de mulți înalți
clerici străini și evangheliști din vest. Nimeni nu a întrebat despre noi sau despre familiile
noastre, deși eram foarte bine cunoscuți în străinătate.
Nu mă mir, căci Cardinalul Wyszynski, viitorul papa, a fost în închisoarea comunistă timp de
aproape doi ani și a scris ulterior că doar câinele său și un preot german, numit Zink, au arătat
vreun interes și dragoste în timp ce era întemnițat.
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În vremurile naziste, nici un episcop al bisericii luterane nu a mers în închisori sau într-un lagăr
de concentrare pentru a se opune politicii lui Hitler și pentru a apăra evreii. Au existat totuși
creștini, membrii in diferite biserici, care au făcut-o.
Apostolul Pavel a scris de asemenea că nimeni nu a stat alături de el când era persecutat.
Cu aproape o sută de ani în urmă, o femeie creștină din nobilimea finlandeză numită Mathilda
Wrede a devenit creștină la vârsta de 19 ani. S-a întâmplat ca tatăl ei să fie guvernatorul unei
provincii din Finlanda numită Vasa. Deținuții din închisoare erau chemați din când în când la
conacele sale pentru a face diferite reparații. Mathilda Wrede a simțit că sufletele acestor
prizonieri erau misiunea ei. Ea a încălcat multe convenții sociale ale acelor vremuri, mai ales
pentru o persoană cu statutul ei care să-și mărturisească credința creștină acestor deținuți.
Fratele ei a plecat dincolo de casa confortabilă sau de siguranța provinciei Vasa. El și-a părăsit
comoditatea căminului pentru a deveni misionar în îndepărtata Siberie.
Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial un ofițer american care conducea un
grup de soldați a aflat că erau înconjurați de trupele inamice. El a emis următoarea proclamație:
"Inamicul este în fața noastră, în spatele nostru, în dreapta și în stânga, dușmanul ne înconjoară
complet, de data aceasta nu poate scăpa!"
Biblia explică faptul că suntem înconjurați de un nor de martori, de ceilalți creștini care suferă.
Suntem înconjurați de văduve și de mulți orfani. Precum cineva care are o sarcină sau o muncă
de îndeplinit, dacă zi de zi vrem să ne exersăm credința, în fiecare dimineață trebuie să ne
gândim cum să ajungem la toți acești frați și surori. Oportunitățile de a exersa credința noastră
sunt nelimitate.
A deveni una nu înseamnă numai închinare, în acord și cu simțământul "Sunt bine, ești bine". În
istoria bisericii, de multe ori a apărut un creștin, cineva considerat nesemnificativ, dar această
persoană a făcut diferența prin aprinderea din nou a focului strălucitor pe care Domnului L-a
adus pe pământ, a iubirii pentru frații noștri creștini.

Închisoarea comunistă Jilava
Intrarea spre celulele subterane
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Celulă total întunecată din Jilava
unde mulți creștini erau ținuți
prizonieri

Fotografie a pastorului Richard
Wurmbrand pe vremea când era
deținut la Jilava

Caritatea Creștină la lucru!

Casa dărăpănată din care au fost salvați cele trei fete

Bucătăria foarte murdară

Bianca, Stefana, Sabina, în
primul lor an la
Orfelinatul Agape
Cele trei surori Bianca, Stefana și Sabina au fost abandonate de mama lor la o vârstă fragedă. La scurt timp
după aceea, tatăl lor a contractat tuberculoză și a murit. Bunica însăși foarte bătrână și bolnavă a încercat să aibă
grijă de ele. S-a dovedit a fi dincolo de posibilitățile ei. Fetele erau atât de murdare încât copiii, la școala pe care
o urmau, refuzau să se apropie de ele. Miroseau atât de rău încât Agenția de Stat pentru Protecția Copilului din
România a solicitat orfelinatului creștin Agape să ia acești copii. Bunica lor a murit între timp, deci nu mai au
acum rude în viață. Cele trei surori frecventează școala cu mare succes. Dragostea creștină le-a schimbat viața!
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Orfelinatul Agape a fost fondat în 1993 de pastoral Richard Wurmbrand și soția sa, Sabina

Una dintre recipisele care confirma o donație primită în 2015
La căderea comunismului în România, erau peste 200,000 orfani la o populație de 20 milioane. (Sunt mai puțin de 130,000 în
Statele Unite care are o populație de peste 345 millioane.) 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!
“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)
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

Creștini ajutați cu darurile voastre:

Creștini ajutați cu darurile voastre:

Anica Iftimoaie

O Mărturie Creștină:

Monica CALOTA
O Mărturie Creștină:
Sunt cel mai tânăr dintre cei 9 copii Opris.
Eram în clasa a 2-a când tatăl meu s-a întors
(din închisoare) ca un om terminat, slab, prost
îmbrăcat. Îmi amintesc încă de îmbrățișarea
lui. Mama noastră era nevoită să doarmă doar
3-4 ore pe noapte pentru că trebuia să
petreacă 3 ore pe autobuze pentru a merge la
muncă într-un alt oraș. Îmi amintesc un vecin
rememorând cum a găsit-o pe mama mea
spălând hainele la miezul nopții în râul local.
Am avut o viață plină de dificultăți ... Lăudaț
fie Domnul că toți am crescut, am doi copii și
am fost concediat. Sunt fericit că am avut
astfel de părinți, săraci în lucruri materiale,
dar bogați în dragostea lor față de Dumnezeu.
Înainte de moartea tatălui meu, l-am întrebat:
"Te temi de moarte?" "Ha!" a răspuns el,
"dorința mea este să-l întâlnesc pe Domnul."
Sunt sigur că a făcut-o. Amin!
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Sunt fiica cea mai mare din cei 8 copii ai lui Mihai
Neculai. Dumnezeu a lucrat în familia noastră în
momentul în care tatăl meu, care lupta în timpul celui deal Doilea Război Mondial, trecea pe front prin momente
dificile și într-o zi a devenit creștin. Dumnezeu, căruia i
s-a rugat, l-a salvat. La întoarcere, el a devenit un membru
al Oastei Domnului... A colaborat cu un predicator
itinerant foarte talentat, Ioan Marini (care a fost ajutat dar
a decedat). Împreună cu alți frați din Pechea, tatăl meu a
fost arestat în 1959. Era 17 august. S-a dus la servici și nu
s-a mai întors acasă. Poliția secretă a întreprins o
percheziție în casă acuzându-ne că ascundem arme. Eram
cea mai mare dintre cei opt copii, iar cel mai mic avea un
an si opt luni. Am trecut prin momente dificile, căci numai
mama și cu mine puteam lucra la colectiv. Comuniștii au
confiscat tot ce aveam: 3 oi și o capră, o mașină de cusut.
Un frate creștin le-a cumpărat de la comuniști pentru 1200
de lei, și ni le-a dat înapoi. Dumnezeu să-l răsplătească.
Din februarie până în decembrie, mama a lucrat într-o
creșă de stat, a lucrat 10-12 ore pe zi, a mers 4 km, eu am
lucrat 3 zile pe săptămână la cooperativa agricolă, iar în
celelalte zile, în croitorie cu mașina de cusut, pentru a
cumpăra mâncare pentru toti cei 8 copii. Mai era și o soră
care ne aducea niște lapte și niște fructe, etc. Dumnezeu
s-o răsplătească și pe ea. Nu știam nimic despre tatăl meu
de aproape un an și jumătate. După sentința sa, ne-a cerut
să-i trimitem pachet de 5 kg. de alimente. Cum am fi putut
să trimitem atât când abia aveam noi ce să mâncăm! Îmi
amintesc cum în 1961 mama era foarte bolnavă și se afla
într-un spital din Galati (i se umflaseră picioarele și
mâinile). Eram acasă singură cu ceilalți șapte copii, iar
printre lacrimi le cântam cântece de leagăn în care
pomeneam părinții care nu erau acasă. În unele zile, tot ce
avea mama să mănânce era o ceapă. Tot ce aveam de
mâncare noi, cei 8 copii erau 4 ouă. Am trimis o dată
tatălui meu carnea unui miel pe care l-am primit în dar
pentru noi, copiii. Am cerut guvernului comunist să
elibereze pe tatăl nostru pentru că suntem 8 copii nevoiași.
Am ajuns să fiu interogată de Securitate și se întrebau
cum am putut să scriu și să răspund în felul acesta fiind
doar un copil. Într-un an, 5 dintre copii au fost bolnavi în
același timp. În 1963, Dumnezeu mi-a dat în căsnicie un
soț minunat care ne-a fost aproape și în 1964 tatăl meu,
într-un moment de neuitat, s-a întors acasă. În prezent am
5 copii, 2 fete și 3 băieți. Ne-am străduit să-i creștem
credincioși, deoarece aceasta este cea mai mare comoară a
lumii. Mi-am crescut copiii stiind prin ce am trecut si i-am
sfatuit sa ramana credincioși. Acum, când toate aceste
suferințe au trecut, am văzut cum mâna lui Dumnezeu
ne-a susținut și merită mulțumiri. Durerile și suferințele au
trecut și așa au trecut și anii noștri și așteptăm
recompensele Sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru
că
v-ați
gândit
la
cei
care
au
suferit.

Creștini ajutați cu darurile voastre:
Pop Cristian
O Mărturie Creștină:

M-am născut în ianuarie 1959 în Feleac-Cluj și
sunt fiul lui Pop Alexandru, care a fost condamnat
la 13 ani de muncă grea și confiscarea tuturor
bunurilor în timpul regimului (comunist) totalitar.
(Cristian atașează o copie a condamnării tatălui
său, care este reprodusă mai jos, deoarece oferă o
idee despre ceea ce a fost necesar pentru a fi
condamnat la 13 ani de închisoare ca și creștin sub
comunism în România! Pop Alexandru a murit
într-o închisoare comunistă.)

"Pop Alexandru a devenit membru al mișcării
religioase a Oastei Domnului în 1949, după ce
aceasta a fost interzisă prin lege, fiind activ până
la detenția sa actuală.
"Pentru a îndeplinirea indicațiile primite, acest
individ a desfășurat o activitate intensă
(religioasă), călătorind în întreaga țară, fiind un
conducător al acestei mișcări cu ajutorul lui
Moldoveanu Nicolae (un cunoscut compozitor de
imnuri bisericești, acum decedat, ajutat și el de
noi, NT) și Căpățâna Ioan.
"În timp ce Dorz Traian (un alt conducător și
mare poet român, acum decedat căruia i-am
ajutat familia supraviețuitoare, NT), era în arest
la domiciliu în București, Pop Alexandru a ținut
legătura și i-a urmat ordinele.
"Această persoană vinovată a participat la
întâlniri organizate și a urmat politica mișcării de
a nu participa la viața politică și culturală a
statului și de a se opune colectivizării agriculturii.
"La percheziția casei au fost găsite peste 700 de
scrisori. El a răspândit literatura mișcării. A
primit poziția de lider pentru regiunea Cluj. Și-a
făcut o fotografie la mormântul preotului Trifa,
fondatorul mișcării, pe care intenționa să o
trimită cuiva din Iugoslavia. A fost, de asemenea,
în contact cu Panaiodor Alice din Misiunea
Norvegiană (către evrei) (această doamnă a avut
grijă de fiul pastorului Richard Wurmbrand când
părinții au fost arestați și au făcut 6 ani de
închisoare pentru aceasta, NT) și a discutat cu ea
despre Oastea Domnului. A folosit pentru
călătoriile sale bani strânși de la membrii
mișcării.

Reproducere Parțială a Sentinței
Tribunalului Comunist
“Tribunalul Militar Cluj, 19/11/1959,
Sentință Pop Alexandru:
“ Pop Alexandru, născut la 15/02/1927 în satul
Panticeu, comuna Sarata, județul Cluj, fiul lui…,
adresa… de profesie învățător este căsătorit, are 3
copii, fără avere, este în prezent arestat fiind
acuzat de crima de uneltire împotriva ordinii
publice conform articolului… din Legea…
(Continuare pe coloana alăturată!)
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"El este condamnat la 13 ani de muncă forțată, 10
ani de pierdere a drepturilor civile și confiscarea
tuturor bunurilor sale datorită crimei de complot
împotriva ordinii sociale ..."

Misiunea Creștina Richard Wurmbrand este o
asociație non-profit, definitivă prin hotarârea
Judecătoriei Sectorului 6 din 05.12.2018 în
dosarul 20153/303/2018, înscrisă în Registrul
Asociațiilor si Fundațiilor la numarul 108 din
11.12.2015. . Daruri pentru această lucrare
misionară creștină se pot trimite la: Banca
Comercială Română, Cod Swift: RNCBROBU:
Conturi IBAN:
RON: RO27RNCB0068149171380001,
US Dollar: RO97RNCB0068149171380002,
EURO: RO43RNCB006814917138000

