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“Domnul este drept în toate căile Lui și
milostiv în toate faptele Lui.”
Psalmii 145:17

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 aceleași închisori.

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:
Credința profundă
Un credincios a postit și s-a rugat cu ardoare pentru un favor special, pentru a putea să vadă și
să întâlnească un înger. Astfel, un înger a apărut și i-a spus, "Am fost trimis să-ți îndeplinesc
dorința. Prin urmare, spune!" "Vreau să dobândesc înțelepciunea lui Dumnezeu," a răspuns
credinciosul. "Deci, te rog să-mi permiți să vin peste tot cu tine pe pământ pentru a putea vedea
ce face un înger.". Îngerul i-a explicat că pentru oameni este imposibil să înțeleagă misterioasele
acțiuni ale Providenței. Credinciosul a insistat în continuare. Îngerul a fost de acord cu condiția
ca în momentul în care credinciosul va pune la îndoială vreuna din acțiunile îngerului, îngerul îl
va părăsi și va pleca. Credinciosul l-a asigurat că nu va pune nimic vreodată la îndoială.
Astfel, îngerul și credinciosul au călătorit împreună și noaptea au găsit adăpost într-o casă a
unui țăran foarte sărac. Singura lui avere era o vacă care-i dădea lapte pentru familie. Țăranul a
făcut tot posibilul ca musafirii să se simtă bine. Dimineața, la plecare, îngerul a rostit câteva
cuvinte și vaca a murit. Credinciosului nu-i venea să creadă. Acesta să fie felul în care îngerul
răsplătește o ospitalitate atât de generoasă? El l-a întrebat pe înger, "Cum ai putut să faci asta?"
Îngerul i-a reamintit de promisiunea făcută de a nu pune întrebări. Înțelegerea era ca, în
momentul în care îi va răspune la întrebări, acela ar fi fost sfârșitul călătoriei lor împreună.
Noaptea următoare au fost primiți într-un mod neprietenos de către cel mai bogat om din sat.
Nu li s-a dat nimic de mâncare. Bogatul tocmai construia niște ziduri decorative, impunătoare.
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Din nou, la plecare, îngerul a mormăit un singur cuvânt și zidurile au apărut deodată gata, înalte
și maiestuoase. Credinciosul a crezut că moare de curiozitate dar și-a amintit să fie tăcut.
Călătorind mai departe cei doi au participat la sericiul divin într-o biserică mare și bogată.
Călătorilor nu li s-a oferit nimic pentru că arătau ca doi cerșetori. La sfârșitul seviciului îngerul
a binecuvântat biserica și i-a cerut lui Dumnezeu să o mărească și mulți dintre cei adunați să
devină mai înțelepți. Credinciosul tot nu înțelegea. Seara următoare, într-un alt oraș, au
participat din nou la serviciul divin într-o biserică săracă, cu oameni buni. Îngerul a cerut lui
Dumnezeu la plecare, sa-i dea înțelepciune și vază doar unei persoane din adunare.
Credinciosul nu și-a mai putut ține gura. "Ce fel de înțelepciune a lui Dumnezeu pot învăța
însoțind acest înger?" s-a îndoit credinciosul. "Te rog explică-mi," a insistat el la înger. Îngerul
i-a răspuns, "pentru că nu ți-ai ținut promisiunea de a nu pune întrebări, ne despărțim, dar totuși
îți voi explica: Vaca săracului era grav bolnavă și pe cale să îmbolnăvească întreaga familie. De
aceea, vaca trebuia să moară cât mai repede cu putință. Dacă bogatul ar fi săpat sub zid înainte
ca acesta să fie complet ridicat, ar fi găsit o comoară. Am făcut imposibil să o poată găsi.
Bisericii mari și bogate i-am dorit să aibe mai mulți membri înțelepți, pentru că astfel vor
ajunge la neînțelegeri și certuri, îndepărtându-se unii de alții. Bisericii mai sărace, i-am dorit
doar un conducător înțelept, pentru că acesta va face întreaga adunare să prospere." Îngerul a
continuat, "în ciuda faptului că noi ne despărțim trebuie să înțelegi că planurile lui Dumnezeu
sunt dincolo de înțelegerea minții umane. În tot ce Dumnezeu face, El este drept. Când răul
prosperă, acesta este de fapt un blestem iar când persone bune suferă, este spre binecuvântarea
lor spirituală."
Citim cum atât de încercatul Iov spune la final, " Da, am vorbit, fără să le înțeleg, de minuni,
care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep..... De aceea mi-e scârba de mine și mă
pocaiesc in țărână și cenușă " (Iov 42,3-6)
Am petrecut 14 ani în închisori comuniste. Soția mea a îndurat deasemeni aproape trei ani de
închisoare comunistă. Am ajuns în lumea liberă doar prin îndurarea Domnului. Nu aș fi avut
ocazia unor astfel de meditații, dacă acești mulți ani de suferință nu m-ar fi învățat credința. A
avea credință nu este o opțiune. Nu există altă alternativă decât să ne încredințăm Creatorului
Universului.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane
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Celulă de închisoare cu paturi suprapuse,
fără saltele, pe care deținuții erau obligați
să doarmă. Soba, doar de décor, niciodată
încălzită în nopțile friguroase de iarnă

Poză a pastorului Richard Wurmbrand
în timpul detenției la Jilava

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. Urmatoarele fotografii spun tot. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre. Mihai
Wurmbrand.
“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)

Creștini ajutați cu darurile voastre
Scrisoarea soției unui traficant de biblii

Sora Clipa Teodora scrie: “M-am născut în 1947, ca unul din 15 copii, în satul Vârful Câmpului,
județul Botosani. Părinții mei au devenit creștini practicanți în 1930 datorită mărturiei unui frate
local care a devenit credincios numai cu cinci ani înainte. Chiar și înaintea comunismului, părinții
mei au fost persecutați de autoritățile locale, datorită mărturiei lor creștine. M-am căsătorit cu Ioan
Clipa în 1965 și am avut șapte copii, trei fete și patru băieți. Toți sunt creștini botezați care cred în
Biblie. Soțul meu a avut un zel deosebit să îndeplinească Marea Chemare a Evangheliei:
Răspîndirea Veștii Bune a Mîntuirii în întreaga lume. El era presbiterul unei biserici a Creștinilor
după Evanghelie în orasul Suceava. Sub comunism el s-a implicat în activități periculoase de
introducere pe furiș de Biblii atât în România comunistă cât și în interiorul Uniunii Sovietice. Ca
soție a lui, lucram și eu în secret cu el. De exemplu, într-una din călătoriile făcute împreună în
Polonia, am dat 70 de Noi Testamente în limba rusă unui credincios rus în stația de tren Cernivtsi
Gorod. (Fostul orașel român Cernauți se afla în Uniunea Sovietică iar acum se află în Ucraina NT.) Am continuat să-mi ajut soțul până când a fost arestat de poliția comunistă română în
decembrie 1972. Soțul meu a fost torturat, bătut repetat pentru pretinsa “crimă” de a fi traficat
“Cuvântul lui Dumnezeu”. Ca rezultat al acestor torturi a murit la scurt timp după ce a fost eliberat
din închisoare. A murit când avea doar 42 ani și am rămas văduvă la vârsta de 33 ani, băiatul cel
mare având 14 ani iar cel mic doar 2 ani.
Am fost ajutată financiar foarte mult prin lucrarea pastorului Richard Wurmbrand. Una din familiile
care a auzit despre situația noastră grea de la fratele Wurmbrand, ne-a ajutat substanțial și în mod
regulat astfel încât am putut trimite la școală nu numai copii mei dar am putut avea grijă de încă
patru copii orfani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul dat familiei mele prin intermediul
fratelui Wurmbrand.”
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Copii de la Liceul Richard Wurmbrand din Iași provenind din familii creștine
dezavantajate ajutate cu darurile voastre

Cristian Lucaci,
directorul
Liceului
Richard
Wurmbrand
și soția Rebeca,
profesoară de
limba engleză la
același liceu

.
Bianca Profiri
(6 ani), cei trei frați ai ei și părinții locuiesc într-o casă cu două camere din satul Corni,
județul Vaslui, la peste 100 km de Liceul Richard Wurmbrand din Iași. Cei doi frați mai mari Andrei
și Vlad sunt înscriși fara plata taxelor la Liceul Richard Wurmbrand și vin acasă la fiecare două
săptămâni.

Liceul creștin Richard Wurmbrand se află în Iasi, în partea de nord-est a României, în
apropiere de locul unde se afla înainte granița cu Uniunea Sovietică. Astfel, influența
comunistă este încă puternică în oraș. Mulți dintre copii provin din sate sărace din jurul
Iașului. Rata sărăciei în zonă este de 40%, fiind cea mai mare din țară. Statistica copiilor
săraci este precum urmează: 16% dintre copii au părinți care lucrează în străinătate, 24%
sunt copii neglijați, 11% sunt copii abandonați, 10% sunt orfani instituționalizați. Iată unele
dintre acrtivitățile acestor copii pentru a-și susține familiile: cerșetori 41%; vânzători 17%;
spălători de mașini 3%; hoți 2%; comercianți 25%; reciclare 5%; activități domestice 7%.
Sistemul educațional românesc este dezastruos. Cele mai mici salarii din sistemul
educațional din Uniunea Europeană sunt ale profesorilor din România. Un profesor român
câștigă într-un
câștigă
într-un an
an cât câștigă un
profesor danez într-o lună sau un
profesor din Luxemburg în două
săptămâni. Salariul mediu al unui
professor
român
este
de
aproximativ 300 euro în timp ce
prețurile la mărfurile din magazine
sunt la nivelul Europei de Vest!
Liceul Creștin a fost înființat în
1995 cu viziunea de a aduce
lumina Evangheliei în întunericul
spiritual al societății românești.
Obscuritatea spirituală poate fi
văzută din faptul că recent un
.
milion de pelerini au venit la Iași
Bianca Porfiri
în fața casei sale.
să venereze oasele unei sfinte
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis prin
organizatia non-profit locală Asociația Creștină Sabina Wurmbrand.
În dreapta, una din recipisele pentru sumele trimise din care s-au
distribuit ajutoare multor creștini și familiilor lor, aceștia având peste
70 de ani, majoritatea lor având în jur de 90. Au suferit persecuții sub
comunism în Europa de Est. Toți au îndurat mulți ani de închisoare.

Orfelinatul Agape ajutat cu darurile voastre!

Copii adoptați de Orfelinatul Creștin
Agape. Priviți cum s-au maturizat!

Copii de la Orfelinatul Agape

Priviți curtea și casa dărăpănată din care
In English
provin acești orfani!

Help for Refugees, P.O. Box 5161,

Cei patru copii din familia Gheorghieș
aflați la Agape (de la stanga spre
dreapta): Emi, Andrei, Carmen, Alex

O familie creștină fericită:Emi cu
soțul și cei trei copii

Familie creștină:Andrei și Andrea
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand :
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Cununia lui Alex cu Rita
Carmen Gheorghieș licențiată în biologie
se pregătește acum să devină misionară.
Orfelinatul Agape a fost înființat de
pastorul Richard Wurmbrand, și soția sa
Sabina Wurmbrand, amîndoi decedați, în
1993 la ultima lor călătorie în România. La
acel moment România avea aproape
200000 orfani la o populație de 20 milioane
locuitori.

Creștini ajutați cu darurile voastre
.
Toți cei 11 copii ai familiei Schipor
au
absolvit sau urmeaza cursurile Liceului
Richard Wurmbrand

Creștini ajutați cu darurile voastre
A ascuns în casă, preoți căutați pentru a fi
arestați de poliția română comunistă

Reverend Eugen Blajut

Eugenia Farcas (decedată)
Sora Farcaș avea 4 copii mici dar nu i-a fost
teamă să-și pună întreaga familie în pericol
pentru a ajuta biserica, a ținut întruniri
secrete ale bisericii, etc. Soțul ei Vasile a
făcut 8 ani de închisoare comunistă iar
Eugenia doar un an și jumătate.

Levi (stânga împreună cu sora Damaris
și părinții) este cel mai mic dintr-o
familie cu 11 copii. Întreaga familie
locuiește într-un apartament cu 3
.
camere. Familia Schipor
au decis de la
început să-și înscrie copii la o școală
creștină când Școala Creștină Richard
Wurmbrand abia se deschisese la Iași. În
primul an de existență al școlii, au
înscris băiatul cel mare în clasa a 5-a și,
de atunci, toți cei unsprezece copii au
studiat sau absolvit la Liceul Richard
Wurmbrand.
Familia se află într-o situație financiară
grea, mama fiind casnică iar tatăl
lucrează ocazional. Ei au decis să ofere
fiecăruia dintre copii lor ocazia de a
avea o foarte bună educație într-un
mediu creștin. De aceea ei au sacrificat
multe astfel încât copii lor să poată
studia la Liceul Creștin Richard
Wurmbrand. Ei au ajutat la zugrăvirea
școlii și la curătenia ce a trebuit făcută.
La fel ca frații și surorile lui mai mari,
Levi are propriile responsabilități in
casă. Este un copil foarte activ și visează
să devină pompier. Levi merge la o
biserică evanghelică din Iași unde
iubește muzica și căntă în corul copiilor.
Deasemeni îi place să învețe versete din
Biblie. El știe Psalmul 117 pe de rost.
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Preotul Grigore Dogaru (decedat)

A fost arestat de regimul
comunist român, a fost torturat și
trimis într-un lagăr de muncă la
Canalul Dunăre-Marea Neagră
într-un grup de alți 40 de preoți.
El a petrecut aproape 3 ani în închisorile
comuniste și alți 3 în arest la domiciliu. Totuși a
condus o puternică activitate creștină secretă, a
avut 8 copii și a putut construi o biserică după
căderea comunismului în România.

Una din recipisele de la Orfelinatul Creștin Agape (mai 2017
pentru 3,000 dolari)

