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Evanghelia după Ioan, 6:41
“ Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: "Eu sunt
Pâinea care S-a coborât din cer.”

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14
ani în închisorile comuniste din
România.
Sotia sa 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: Pâinea Care Coboară Din Cer

Când l-au întâlnit prima dată pe Iisus, evreii acelor vremuri s-au întrebat, “Ce e cu El? Ceva nu
pare în regulă.” Acestea erau gândurile neexprimate. În textul de mai sus din Evanghelie, putem
citi cum contemporanii lui Iisus au început să cârtească împotriva Lui, iar, în cele din urmă,
citim cum au strigat, “Ia-L, ia-L, răstignește-L!”. Acestea sunt cele trei trepte ale afundării
inimii în părțile ei întunecate. Din ce în ce mai mult în jurul nostru unii teologi nu se ostenesc
să se întrebe mai mult decât, dacă cuvintele lui Iisus arătate în evanghelii, sunt autentice. Apoi,
chiar unele culte pun la îndoială învățăturile consacrate ale Bibliei. Dacă aceasta continuă,
curând, vom avea pe unii care vor striga cu voce tare, din nou, ,“Ia-L, ia-L, răstignește-L!”. Nu
trebuie să permitem să existe nici cel mai mic colțișor de necredință în inimile noastre.
Priviți ce inteligent este diavolul! Când s-a apropiat de prima femeie, Eva, el nu a negat pe față cuvântul
Domnului. El doar a sugerat un dubiu despre acesta. “Oare a zis Dumnezeu cu adevarat: "Sa nu mancati
din acest pom?. Din moment ce există atâtea întrebări și atâta îndoială asupra adevărului esențial al
creștinătății trebuie să vorbesc din experința noastră, a celor care au suferit persecuții pentru cuvântul lui
Dumnezeu.
Este Iisus pâinea vieții sau nu? Mesajul meu nu este din cărți de filizofie sau explicate supte din deget.
Acest mesaj provine dintr-o amară experiență a persecuției.
La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, au intrat în România mai mult de un milion de soldați
comuniști sovietici. Cu ajutorul bisericilor noastre, noi, creștinii români, am încercat să evanghelizăm
acești ruși prin tipărirea clandestină a bibliilor rusești și distribuirea lor printre aceștia, cu un risc personal
foarte mare. Eu vorbesc rusește. Am avut odată un ofițer rus în fața mea. Când i-am vorbit despre
Dumnezeu și Iisus m-a ascultat cu atenție și la sfârșit a spus: “Asta este ceea ce cred și eu. Deasemeni
cred în El.” L-am întrebat, “Cum ai ajuns să crezi?” El mi-a spus,” În timpul toamnei, am privit coaja
uscată a unor copaci și mi-am spus, ‘Primăvara următoare aceeași copaci vor înflori, vor fi plini de frunze,
flori, păsări și apoi de fructe. Unde acum este moarte, va fi viață. Trebuie să fie Cineva care aduce viață

după moarte. Nu-L cunoșteam, dar instinctiv Îl iubeam. Deși ne purtăm urât, deși regimul communist Îi
neagă existența, El continuă să ne dea aer, soare, recolte. M-am gândit că același Dumnezeu poate
schimba inimile întunecate și să le facă albe, El poate răsplăti răul cu bine.” Astfel, acești ruși comuniști
needucați obțineau “Pâinea vieții” și acest soldat a fost extreme de încântat când i-am spus că Acela care
el s-a gândit că trebuie să existe, a fost într-adevăr revelat de Dumnezeu , Domnul nostru Iisus Hristos.
Când am întrebat alt ofițer comunist sovietic dacă crede în Dumnezeu, a respins cu putere o astfel de
convingere. A replicat repede,”nu există Dumnezeu.” Apoi l-am întrebat, “nu este așa că în timpul unei
lupte, pe front, te-ai rugat?” Rușinat, a coborât capul și a replicat, “da, toți ne-am rugat, chiar și cei mai
devotați comuniști dintre noi.” Sunt unii care cred ca sunt creștini dar în realitate nu sunt. La fel, sunt
unii care cred că sunt atei dar în realitate în adâncul inimii lor nu sunt..Sfântul Augustin scria, “sufletul
uman este în mod natural menit să fie creștin.”
În închisorile comuniste, de multe ori profesori universitari cunoscuți, politicieni importanți erau închiși
împreună cu creștini needucați, cu simpli țărani creștini. De multe ori astfel de personalități care erau
deja închise chiar și de 15 ani, obișnuiau să abordeze un astfel de creștin needucat rugându-l, “te rog,
învață-mă și pe mine câteva versete din Biblie. Sunt închis de atât de mult timp; M-am gândit la toată
matematica pe care am învățat-o, la toate formulele chimice, la toate principiile fizicii. M-am gândit la
toate evenimentele politice. Am văzut cum în fiecare zi sunteți întăriți, încurajați cu câteva cuvinte pe
care vi le amintiți din Biblie. Am văzut cum sunteți inspirați în fiecare zi de idei despre același simplu
verset.” Astfel, acești oameni în suferința lor, în foamea lor teribilă, au descoperit cum Iisus este Pâinea
vieții! Parabola fiului risipitor (Luca, 15:11-32) descrie cum fiul care și-a părăsit tatăl sfârșește ca
îngrijitor la porci. Spune mai departe cum acestui fiu a ajuns să-I fie atât de foame încat ar fi fost fericit
să mănânce roșcovele pe care le mâncau porcii. Pentru a fi încredințat ca Iisus este într-adevăr Pâinea
Care S-a Coborât Din Cer nu trebuie să facem altceva decât să ne uităm în jurul nostru, doar să citim
știrile. Putem vedea câtă ură este vărsată în jurul nostru, ce lipsite de esență sunt teoriile politice și
promisiunile care sunt aruncate spre noi, cât de “înfometați” am ajuns de dragoste și compasiune
veritabilă, de credință adevărată, de speranță.
Odată, la un show tv, am avut ocazia să pun o întrebare dnei. Madelyn Murray O’Hair, fondatoarea
organizației mondiale a tuturor ateiștilor. Am întrebat, “Am călătorit în toată lumea și am văzut multe
spitale, case de batrâni, orfelinate creștine. Puteți să numiți oriunde în lume o singură lucrare caritabilă
ateistă?” Deși o vorbitoare puternică și deschisă în susținerea ideilor ei, dna. O’Hair a rămas tăcută, fără
cuvinte pentru multe minute până în momentul în care moderatorul, Alan Burke mi-a cerut să preiau eu
interviul difuzat la televiziune. Dacă ne îndoim că Iisus este Pâinea Care Coboară Din Cer, umanitatea
va rămâne înfometată spiritual și,în final, înfometată fizic. Apostolul Ioan a scris: ”Harul și adevărul vin
de la Iisus Hristos!” Să nu ne îndoim, să nu cârtim sau să încercăm să deviem de la această convingere!
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Inchisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane .

Celulă cu paturi suprapuse,fără
saltele în care deținuții erau
obligați să doarma.Soba,doar
pentru decor, neîncălzită în
iernile friguroase.

Fotografie a pastorului
Richard Wurmbrand in
timpul detenției la Jilava.

“Religia curată si neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
cercetăm pe orfani și pe vaduve in necazurile lor și să ne pazim neîntinați
de lume.” (Epistola Apostolului Iacob 1:27)

Familia Briceag, ajutată de asociația noastră, locuiește cu cei 8 copii într-o singură cameră. În dreapta,
fratele Traian Chilau. Copii frecventează o biserica evanghelică locală.

Jos:Cocioabe de romi săraci într-un sat românesc.

From the web: Gypsy (also called Roma) children

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. Fotografiile spun tot. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre.
Michael Wurmbrand.
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Mostre de chitanțe trimise pentru ajutorul primit pentru lucrarea creștină începută de familia Wurmbrand
în România.

Andrei (stânga) este în clasa a 8-a la Colegiul Richard Wurmbrand în Iasi. El
provine dintr-un sat aflat într-o zonă declarată ca fiind cea mai săracă din Europa.
O familie care lucrează la colegiu a fost de accord să îi asigure hrana pe timpul
școlii. El ajută școala la curățenie și la bucătărie. Părinții lui au dorit ca el să
urmeze Școala Creștină Richard Wurmbrand pentru că nimeni nu și-a continuat
studiile după școala din acest sat. În fiecare duminică el frecventează o mică
biserică și învață cuvântul lui Dumnezeu. În stânga,o poză din acest sat.

4

Creștini ajutați cu darurile voastre
Povestea miraculoasă a familiei Stratulat

Era în preajma Crăciunului, soția a trebuit să plece să
facă un commision și ofițerul a rămas singur acasă cu
5 copii. Deoarece așa era obiceiul de Craciun, chiar și
sub comunism, erau creștini care cântau colinde sub
fereastra sa și el i-a invitat în casă. Ei au răspuns, "nu
putem veni pentru că în mod sigur vom mânca bătaie."
Atnci el le-a promis că nu-i va bate dar ei nu l-au
crezut. Unul dintre ei care o cunoștea puțin pe soția lui
a spus, "decă ea este acasă, nu ne va bate în fața ei,"
așa că au intrat în apartament neștiind că soția nu era
acasă. Ofițerul le-a arătat copilul și i-a întrebat dacă
Dumnezeul lor poate vindeca copilul? Unul dintre
creștini a răspuns, “Poate, dar întâi trebuie să fii tu
vindecat” și i-au marturisit credinta lor. Chiar
atunci, imediat el a aruncat toate sticlele cu alcool pe
care le avea in casă. Când soția lui s-a întors, a fost
sigură că le va cumpăra înapoi dar spre surpriza ei,
trecând zilele, el nu a făcut asta.
A ieșit cu copilul pe balcon și s-a rugat la Dumnezeu,
exprimându-și îndoiala că El există, să-I vindece
copilul. Dar în cuvintele lui, “a dat lui Dumnezeu o
șansă de a se revela prin vindecarea copiului.”

Elena STRATULAT
Soțui ei, Gheorghe Stratulat, a fost un locotenent în
miliție care a devenit creștin după ce inițial fusese un
temut persecutor al credincioșilor.
Stratulat a terminat o școală de miliție apoi a lucrat la
Militia din Hunedoara. Pentru că a arătat multă râvnă
și entuziasm, în special în persecutarea creștinilor
locali, a fost avansat și a devenit locotenent de miliție
cu activitate în poliția secretă (Securitate). La acel
moment, spre sfârșitul lui 1978, s-a născut cel de-al
cincilea copil al lor, o fetiță care era surdo-mută și
paralizată. După ce au consultat mai mulți doctori, o
asistentă medicală creștină, a venit din proprie
inițiativă la biroul de miliție unde era Stratulat și i-a
spus, “Cunosc un doctor care-ți poate vindeca fata.” El
a scos hârtie și stilou ca să scrie adresa dar ea i-a spus
că doctorul nu are adresa aici pe pământ, el este
Dumnezeul meu. Atunci el s-a supărat foarte tare
crezând ca fata râde de el, și a apucat bastonul de
milițian ca s-o lovească, și a strigat la ea, "să vedem
dacă Dumnezeul tău te va salva de Dumnezeul meu,”
arătând spre poza lui Ceaușescu aflată pe perete. Chiar
în momentul în care a ridicat bastonul el a leșinat și
când s-a trezit a văzut-o pe sora medicală cum îl
stropea pe față cu apă, încercând să-l facă sa-și revină.
A dat-o afară din birou și a venit acasă unde și-a
întrebat soția, "ce știi despre Dumnezeu? Soția a crezut
că vrea să se răzbune pe această sora medicală și l-a
implorat să uite incidentul. Ea a spus," Ai persecutat
atât de mulți creștini deja, nu vezi ce probleme avem
cu acest copil? Te rog, las-o în pace și nu mai urmări
chestiunea asta." →
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În trecut făcuse în mare secret ceea ce a considerat a
fi o faptă bună pentru un pastor baptist numit
Dugulescu. Datorită activității sale creștine pe față,
poliția secretă din Hunedoara, plănuia să-l omoare pe
Dugulescu într-un accident de mașină și acest ofițer,
Stratulat, era de față când mașina se îndrepta spre
acesta, dar având un moment de bruscă de părere de
rău văzîndu-i familia care s-a întâmplat să fie acolo, în
deplină cunoștință despre plan, l-a împins din calea
mașinii, zădărnicind atentatul la viața lui.
S-a dus în secret să-l viziteze pe acest evanghelist, care
mai întâi s-a speriat crezând că va fi arestat primind
această vizită, și i-a explicat cum l-a căutat pe
Dumnezeu și L-a rugat, cu toate că se îndoia că există,
să-I vindece fiica. Ce altceva ar mai putea face?
Evanghelistul l-a sfătuit să aștepte cu răbdare o
călăuzire de la Dumnezeu. Au trecut trei luni de la
rugăciunea de pe balcon și într-o dimineață auzind un
zgomot în camera fetiței paralizate s-a dus și a luat-o
din pat și în loc să se țină de pat, ea a început să
meargă. Ofițerul a leșinat de surpriză și bucurie. Când
fiica sa a fost vindecată în 1979, Ana-Mihaela avea
doar 3 1/2 ani. Dna. Stratulat a venit în grabă și mai
întâi și-a văzut soțul pe podea și nu înțelegea ce s-a
întâmplat apoi cu mirare a văzut-o foarte slabă,sfrijită,
până o clipă mai devreme paralizată, surdă și mută,
fiica sa umbla prin cameră repetând, "Ta-ta, Tata". Au
trebuit să mai treacă doi ani până când fiica a putut să
vorbească fluent. Întregul bloc a fost alertat și a venit
în vizită la 6 dimineața.
(Continuare în pagina următoare!)

Vă rugăm, împărtășiți această scrisoare cu toți prietenii dvs. creștini, cu cei din listele bisericii sau trimiteți-ne nouă adresele lor
(cu permisiunea lor) pentru a le putea trimite și lor acest buletin informativ !
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand: Căsuța Poștală 12, OP 74 București, 062580, România
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ; Pagina Web: http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro

Continuare din pagina anterioară!
Până la urmă Stratulat a început să meargă săptămânal
la biserică. Fiind ofițer, a fost chemat de superiorii lui
care au început să-l ancheteze. Când a fost convocat,
a luat cu el și pe fata lui cea vindecată. Superiorii lui
din poliția secretă stiau toți de 3 ani despre problemele
copilului. El le-a relatat cum un medic specialist
cunoscut pe care l-a consultat la București, i-a spus
sotiei lui, “Doamnă, știu cum să fac o operație, dar să
dau mâini și picioare noi acestui copil, cu siguranță nu
pot." Vindecarea ei era fără de speranță vreodată.
Răspunsul lui Stratulat, când a fost interogat, "Dacă
acest doctor renumit nu știe cum să-mi vindece fata
dar Iisus Hristos a făcut-o, atunci trebuie să-mi îndrept
credința spre el."
Soția nu a devenit creștină pentru încă un an. El a
devenit creștin în 1979. Au fost botezați amândoi în
1980. Elena Stratulat a scris: “Când el a devenit
creștin, am râs de el. Am început să-i cumpăr coniac
și alte băuturi alcoolice. Nu voiam să se ducă la
biserică (și să părăsească viața confortabilă de ofițer
de poliție.) Din momentul în care s-a pensionat din
poliție, soțul meu a devenit un creștin și mai înflăcărat
și practic "a trăit" în interiorul bisericii. La început am
devenit creștină doar pentru că îmi iubeam soțul. Chiar
și la un an după ce am fost botezată, ezitam în a-mi
însoți soțul în întâlniri creștine sau cântări. Ceea ce sa întâmplat mai departe a fost că la puțin timp de la
nașterea acestei fete, Ana-Mihaela, a trebuit să fac o
operație relativ ușoară. La o lună de la operație
cusăturile acesteia s-au rupt. Operația a trebuit să fie
refăcută, ba chiar fără anestezie. Am cântat de-a
lungul întregii operații majoritatea timpului în gând.
Erau creștini care se rugau afară deasemeni. De-a
lungul vindecării după cea de-a doua operație am
simțit că Dumnezeu mă iubește cu adevărat și
atitudinea mea s-a schimbat. Soțul meu nu a fost un
soț bun înainte de a deveni creștin. Dar s-a transformat
într-un soț minunat după ce s-a convertit. De aceea, de
multe ori spunea, că deși am fost căsătoriți 30 ani, am
fost căsătoriți (fericiți) doar 20 ani.”
Ca primă măsură. poliția secretă comunistă l-a
pensionat. Ulterior au fost arestați în mod repetat.
Odată,un copil din clasa a 4-a s-a plâns la școală că
părinții lui vor să-l convertească la creștinism. Ca
rezultat, au fost amândoi luați de miliție și bătuți
separat unul de celălalt timp de 2 zile. (În ultimii ani
ai lui Ceaușescu, 1984-1989, din cauza efortului de a
vinde produsele românești în străinătate, pentru a plăti
enorma datorie în valută, creștinii nu erau trimiși la
închisoare și condamnați la lungi perioade de detenție,
→
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ci erau adesea arestați și înspăimântați prin bătăi
prelungite. Ca o măsură mai largă, această acțiune a
urmat publicării bestsellerului mondial Torturat
Pentru Hristos al pastorului Richard Wurmbrand, o
carte care a demascat prigonirea creștinilor de către
comuniști. Peste tot unde acești “agenți de vânzări”
comuniști apăreau, erau întrebați despre creștinii aflați
în închisori și erau stingheriți de aceasta. - NR) În cele
din urmă, într-o noapte la ora 2, ofițeri de securitate au
venit cu un camion ne-au golit casa din Hunedoara și
tuturor (inclusiv copiilor) ni s-a dat domiciliu forțat
într-o mică așezare numită Poiana Mărului lângă
Caransebes. Acesta era un fel de semi-lagăr,
necunoscut populației, plin de criminali de drept
comun, unde, pentru un timp, n-au avut alt venit decât
o rație zilnică de mâncare. Unul dintre criminali,
recunoscându-l ca fost ofițer de miliție, l-a întrebat,
“de ce te afli aici?" El, dorind să dea o mărturie
creștină, a răspuns, că tot din cauza unei crime, "Am
ucis fosta mea fire păcătoasă!" Comuniștii, dorind săl omoare, au înscenat o explozie în timp ce el lucra în
preajma unui cazan sub presiune. Din fericire, din
cauză că tocmai în acel moment se întorsese într-o
parte, doar mâna sa stânga a fost arsă și rănită. Până la
urmă s-a vindecat. Alt prizonier l-a întrebat cum de
știe atât de multe cântece creștine și de ce cântă? S-a
dovedit că era creștin și prin el, mulți alți creștini din
jurul Caransebeșului au aflat că această familie era
acolo și i-au vizitat iar cei doi au părăsit pe furiș
lagărul și au participat la întâlniri creștine clandestine.
Au fost din nou persecutați, arestați, bătuți, etc. Vestea
convertirii creștine a ofițerului de securitate Stratulat
s-a răspândit ca fulgerul în întreaga Românie
comunistă. După revoluția anticomunistă din 1989,
Stratulat a călătorit în toată țara, mărturisind în multe
biserici. Între timp Dugulescu s-a mutat la Timișoara.
Familia Stratulat s-a mutat, cu cei șapte copii, în
Moldova, în satul natal. Părinții lui au devenit creștini,
deasemeni întreaga ei familie. Prin activitatea
misionară a lui Stratulat mulți s-au pocăit. Fata lor
vindecată, Anna-Mihaela, a fost botezată în 1997.S-a
măritat cu un creștin, are peste 40 ani și în prezent
trăiește cu 2 copii în nordul Europei. A fost și ea
prezentă in biserici în majoritatea adunărilor unde a
fost Stratulat. După moartea lui în 2001, viața a fost
foarte grea din punct de vedere financiar. De-a lungul
unei întregi veri, copii nu au avut altceva de mâncare
decât struguri, pâine și ceapă. Unul dintre copii a
întrebat, “chiar și acum, pentru aceasta trebuie să fim
recunoscători Domnului?” Dna. Stratulat a răspuns:
“chiar daca am mâncat numai pâine, primim atât de
multe alte binecuvântări!” Continuăm s-o ajutăm pe
sora Stratulat.

