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Evanghelia după Matei 5.13-16:
"VOI SUNTEȚI SAREA PĂMÂNTULUI; VOI
SUNTEȚI LUMINA LUMII! "

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
"Voi sunteți sarea pământului" - spune Mântuitorul nostru apostolilor Săi.
Și când spune El aceste cuvinte? După ce Duhul Sfânt a venit pe pământ, când, ca urmare a
predicii lui Petru, mii de oameni au devenit creștini? Dimpotriva! La începutul călătoriei lui cu
Iisus, când erau cu toții ignoranți în ceea ce privește credința și cunoașterea.
La acea vreme trăiau personalități religioase celebre, preoți și oameni cu o morală fără pată.
Despre nici unul dintre ei, Isus nu spune: "Voi sunteți sarea pământului". Dar El le spune acele
cuvinte numai apostolilor, unor oameni despre care știa că vor trece prin mari căderi. Pentru
acești oameni, Iisus promite: "Nimeni nu vă va smulge din mâinile Mele". Pentru ei spune El
acum: "Voi sunteți sarea pământului".
Suntem sarea pământului. Este greu de crezut, nu numai pentru alții, ci și pentru noi înșine,
mai ales când ne uităm la noi. Nu vedem în noi nici "sarea pământului", nici "lumina lumii".
Este adevărat, ochii trupului nostru nu văd aceste lucruri, dar Dumnezeu o face. Când oamenii
se uită la noi, simțiți în privirea lor gustul neîncrederii și disprețului, ca și cum s-ar îndoi: "Tu
ești sarea pământului?" Dar Domnul, care vede realități pe care oamenii nu le observă
întotdeauna, confirmă: "voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii".
Când Iisus avea 30 de ani, a început să învețe mulțimile. Familia sa credea că și-a pierdut
mințile. Pentru ochii naturali - chiar și ochii familiei Mântuitorului - El era doar un

tânăr care-și risca viața fără motiv. Acesta este modul în care oamenii se întrebau despre Iisus,
spunându-și unul altuia: "Acesta este fiul tâmplarului Iosif!"
Atunci trăia cel mai mare dintre toți profeții: Ioan Botezătorul. Într-o zi, el l-a văzut pe Iisus
trecând și a spus: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii". Ochii lui spirituali,
deschisi pentru realitățile spirituale, au putut vedea ce nu puteau vedea ochii naturali.
La vârsta de 33 de ani, Mântuitorul nostru a încheiat viața pământească răstignit ca un
răufăcător, între alți doi răufăcători. Pe cruce, din gura Lui s-au auzit cuvintele: "Dumnezeul
meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?" El își spune Lui Însuși că a fost părăsit de
Dumnezeu. Oamenii care se aflau la poalele crucii, se uitau la realitatea văzută cu ochii trupului
și trăgeau concluzia: " Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui!". Și au avut dreptate.
Iisus a rămas țintuit de cruce.
Dar acolo, la poalele crucii, era un ofițer roman. Ochii lui s-au deschis brusc realităților
spirituale și a spus: "Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! ". (Matei 27.54).
Și dacă Dumnezeu ne spune că suntem sarea pământului, cuvintele Lui sunt mai mult decât
orice este văzut de ochii noștri. Suntem sarea pământului, chiar dacă lumea nu ne cunoaște. Este
adevărat că avem momentele noastre de slăbiciune. În acele momente suntem "sarea
pământului” în slăbiciune sau în dezamăgire. Dar nu ne oprim din a fi sarea pământului. Noi am
crezut în Hristos! El a răscumpărat pe cruce păcatele noastre. Prin credința în sacrificiul Său,
noi am fost considerați puri de Domnul. Prin El suntem ceea ce suntem astăzi: sarea pământului
și lumina lumii.
Iona era unul dintre profeții lui Dumnezeu. Felul de a fi al lui Iona nu era unul de supunere,
ci dimpotrivă: El nu este de acord cu planurile lui Dumnezeu pentru sine și pentru alții. El fuge
de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu fuge de Iona. Dimpotrivă, îl va căuta și îl va aduce înapoi cu o
mână puternică. Dumnezeu pare să spună: "Fuga voastră a fost doar o pauză, continuați de unde
ați rămas".
Chiar dacă am fugit de Dumnezeu și ne-am răzvrătit împotriva planurilor Sale, El nu ne-a
dat deoparte. Am fost și încă suntem copiii Săi. Nu am obținut acest titlu prin acțiunile sau
meritele noastre. Noi suntem în Hristos prin harul Său. Și prin harul Său vom rămâne până la
sfârșit. Suntem sarea pământului, lumina lumii.
Dumnezeu spune: "Voi sunteți sarea pământului" și chiar mai mult de atât: "VOI
SUNTEȚI
LUMINA
LUMII!
" pământului" și chiar mai mult decât atât: "Sunteți lumina
Dumnezeu spune:
"voi sunteți
sarea
lumii!"

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane

Celulă cu paturi suprapuse, fără
saltele, pe care prizonierii erau
obligați să doarmă. Soba, doar de
décor, niciodată încălzită în nopțile

Fotografie a pastorului Richard
Wurmbrand în timpul detenției

geroase de iarnă
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“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
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Roxana M. , 14 ani (în medalion stânga) lucrând la spălătoria orfelinatului Agape. Mama
ei Lucia, a murit într-un accident de mașină. Fotografia de deasupra a fost făcută la locul
accidentului. Tatăl este dispărut!

Orfani de la Orfelinatul Agape participând la
muncile câmpului.
Închisoarea comunistă Aiud, unde preotul Bota (vezi mai jos) a fost închis.

Cheltuielile de funcționare ale orfelinatului, la inaugurarea, în 1993, de către pastorul și
doamna Wurmbrand, se ridicau la aproximativ 25.000 de dolari pe an. Datorită
numeroaselor cerințe noi ale Uniunii Europene și inflației galopante, orfelinatul are
acum 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.
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Mărturii creștine ale
creștinilor ajutați cu darurile voastre:

Creștini ajutați cu darurile voastre:

Lazar Dorina și familia. Ea este fiica lui
Terelai Petrică (vezi jos.)

Preotul Ariesan Grigore (87 ani)
O Mărturie Creștină:
M-am nascut in satul Visuia, comuna Miceștii
de Câmpie, judetul Bistrita Năsăud în data de
31.10.1928. Eu și doi frați am devenit preoți
ai Bisericii Greco-Catolice și am fost
hirotoniți în biserica subterană între 19751978 (sub regimul comunist al lui Ceaușescu)
de către episcopul Ioan Dragomir.
În 1948, după ce biserica a fost scoasă în
afara legii de către guvernul comunist, toți cei
12 episcopi au fost arestați împreună cu
profesori universitari, dar și credincioși de
rând. Din familia noastră au fost arestați 3.
Mulți dintre cei arestați au fost ținuți în
închisorile comuniste timp de 15 ani și au
ieșit la amnistia generală din 1964. Jumătate
dintre episcopii arestați au murit în
închisoare, iar ceilalți în scurt timp după
aceea. Odată ce am ieșit din închisoare, am
fost activ în biserica subterană și am
sărbătorit peste 12.000 de servicii bisericești.
Toate serviciile celebrate au fost în biserica
ilegală, subterană. Am fost dat afară din mai
multe slujbe sub acuzatia că mă rog mereu.
Am lucrat la Grădina Botanică, la căile ferate
și la un laborator agricol-chimic. Încă mai
ajutăm la fel de mult pe nepoții noștri. Pentru
tot, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat.
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Ea a scris: Sunt unul din patru copii. Tatăl meu a
fost condamnat la 10 ani de închisoare comunistă
pentru credința în Iisus Hristos și pentru
activitățile sale misionare. Fiind un predicator
bun, mulți s-au adunat în jurul lui cerând "leac"
care înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl meu
povestea cum în timpul detenției sale, pe timpul
iernii, 60-100 de deținuți erau obligați să încerce
să doarmă pe podeaua goală de ciment. Nu exista
încălzire. Mulți au murit înghețați. Mama mea a
fost călugăriță, data afară din mănăstirea care a
fost închisă de guvernul comunist. Atât eu cât și o
soră ni s-a interzis să terminăm liceul pentru că
eram copii de creștini care erau considerați
"dușmani ai guvernului comunist!

TERELAI
PETRICA

El a scris înainte
să moară: “Când
eram arestat (sub
comuniști), am fost
bătut, interogat zi și
noapte, fiind →

acuzat de crime pe care
nu le-am comis niciodată.
În ce privește credința,
am rămas întotdeauna un
mărturisitor al
adevărului. Eram scos la
muncă forțată de la 4:30
până la 21:30. Lucram
aproape de morga
închisorii. Acolo vedeam
zilnic 3-5 cadavre având
părți din picioare, capete
sau coaste tăiate sau
rupte (de la torturi).
Totuși majoritatea
deținuților care mureau,
mureau de foame. Frigul
înghețat termina totul,
pentru că nu aveam
ferestre sau uși în timpul
iernii grele cu viscole.
Ușile și ferestrele erau
puse la loc și închise bine
în timpul verii (pentru a
ne tortura cu căldura și
umezeala). „

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!

Creștini ajutați cu darurile voastre:

Creștini ajutați cu darurile voastre:

Preotul Nistor Chișbora (89 ani)
Preotul Ioan Bota (în vârstă de 95 de ani)

O mărturie creștină:

M-am născut la 16.1.1920 în satul Rona de Jos,
județul Maramureș, într-o familie de 4 băieți, 4
fete, tatăl numit Mihai, mama Măricuta Nan.
Am avut o tinerețe și o copilărie foarte dificilă,
trebuind să-mi câștigat traiul de la vârsta de 12
ani ca hamal și cărând pământ și lemne. Prin
intervenția unui unchi avocat, am reușit să fiu în
cele din urmă instruit ca profesor și să intru întro școală de ofițeri. Am luptat în timpul celui deal doilea război mondial și, după ce am revenit
din prizonierat dîn Uniunea Sovietică, am intrat
și terminat Academia Teologică din Blaj în
1948. În același an, am fost arestat și bătut de
maiorul de poliție secretă Ludovic Weiss, până
când mi-am pierdut conștiința în închisoarea
poliției secrete din Satu Mare. Am fost judecat,
condamnat și apoi transferat la închisoarea
Aiud. (Ludovic Weiss era un ofițer / judecător
de poliție secretă care l-a condamnat pe pastorul
Richard Wurmbrand la 20 de ani de închisoare
comunistă!) Aiud: una dintre cele mai aspre
închisori comuniste, vezi imaginea de mai sus
NT)
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S-a născut într-o familie cu 10 copii.
Comuniștii i-au lăsat săraci pe măsură ce leau confiscat tot ce aveau. Când a terminat
liceul, a vrut să devină preot, dar din moment
ce guvernul comunist nu i-a permis să facă
acest lucru, el a avut inspirația de a studia și
de a deveni inginer agricol finalizând studdile
sale la universitatea din Timișoara în 1952. În
timp ce era la universitate a fost arestat pentru
un an. A fost norocos din cauza nevoii din
România acelor vremuri de ingineri agricoli și
care să fie tineri. Socrul său a fost totuși un
preot care a făcut 10 ani de închisoare
comunistă. Avea un frate care era preot și
care conducea o activitate ilegală prolifică.
Prin fratele său, odată ce regimul comunist a
căzut în România, a studiat și a devenit preot.
El se roagă pentru cei care se gândesc la
biserica martirizată.

