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" Iona a început să pătrundă în oras, cale de o zi, strigând
și zicând: "Încă patruzeci de zile, și Ninive va fi
nimicită!"
Oamenii din Ninive L-au crezut pe Dumnezeu…"
(Iona 3:4-5)

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 aceleași
închisori.

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:
Puterea credinței
Profetul Iona a adus un mesaj extrem de neplăcut de întunecare și pieire. Orașul Ninive era
amenințat cu distrugerea totală. Locuitorii ar fi trebuit să fie foarte supărați pe acest profet.
Totuși, s-a întâmplat opusul. Ei au confirmat înțelegerea suferinței celor din jurul lor prin
renunțarea la veselie și bunăstare printr-un post negru. Au înțeles sărăcia celorlalți acoperinduse cu saci și stând în cenușă. Au strigat, precum indică textul, “cu putere” către Dumnezeu. De
ce? Pentru că ni se spune: "l-au crezut pe Dumnezeu". Pentru că au crezut că Dumnezeu a
acționat cu mare urgență pentru a-i salva! Biblia îl descrie pe Moise, când se afla în Egipt,
făcând anumite fapte miraculoase. Conducătorii Egiptului acelor timpuri, vrăjitorii din jurul
faraonului, nu erau nici un pic impresionați. Și ei puteau să producă astfel de manifestări
magice. Dar când miracolele urgiilor aduse de Dumnezeu asupra Egiptului au crescut, vrăjitorii
i-au zis lui faraon: "Aici este degetul lui Dumnezeu!" (Exodul 8:19) Noi oamenii putem să nu
fim siguri și să polemizăm despre una sau alta, dar este cert că: “nu noi am creat universul!” În
Cartea lui Iov, Elihu îi spune lui Iov, "Daca (Dumnezeu) nu S-ar gândi decât la El, dacă Și-ar
lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată, și omul s-ar întoarce în țărână".
Confruntat cu bezna și pieirea, și cel mai îndârjit ateu începe să se roage. Gândind astfel, devine
ușor, "să-L crezi pe Dumnezeu". Când citim sau auzim știrile zilnice putem simți câtă ură ne
înconjoară. Suntem sortiți pierzaniei dacă credem mai degrabă politicilor și doctrinelor de ură ale
oamenilor, decât în Dumnezeu.
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Suntem condamnați pentru că suntem mai interesați de liniștea și bunăstarea noastră decât
să ne învățăm copii, tineretul, despre frații noștri întru credință care suferă persecuții în
multe alte părți ale lumii. Tinerii noștri nu cunosc aproape nimic despre cum este în țările
unde credința în Dumnezeu este interzisă. Am fost invitat să predic într-o biserică.
Pastorul, care știa că am suferit de-a lungul a 14 ani în închisorile comuniste, m-a
prezentat spunând, “Nu putem să-l înțelegem pe pastorul Wurmbrand. N-am flămânzit o zi
în viața mea, cum aș putea să înțeleg când el descrie cum primea o singură felie de pâine
pe săptămână când se afla singur în carcera din închisoarea comunistă? Eu nu cunosc ce
înseamnă suferința”. Atunci eu, nepoliticos, m-am ridicat și am întrebat:” cum de nu știi ce
este foamea? Cum de nu ai postit vreodată? Cum se face că nu te-ai întrebat niciodată ce
se întâmplă cu frații de credință din multele țări în care aceștia suferă torturi?” Cu o altă
ocazie, am fost invitat in america de un episcope luteran care auzise povestea suferințelor
mele din România comunistă. Episcopul mi-a spus: "Vrem să-i ajutăm pe creștinii
persecutați, să le trimitem biblii și cărți creștine și să ajutăm financiar familiile celor care
au rude în închisoare și cred că putem da 50.000 dolari din fondurile noastre din
Minneapolis pentru această lucrare." L-am întrebat: "Când crezi că putem începe?" La
momentul acela, 50.000 dolari era mult peste ce visasem! Episcopul mi-a răspuns: "Voi
sunteți refugiați și nu înțelegeți cum funcționează un buget. Nu am acești 50.000. Bugetul
este deja făcut pentru anul viitor așa că nu putem aloca această sumă anul viitor pentru
credincioșii persecutați. Poate il vom aduce în discuție și aproba peste doi ani și să ți-i vom
da peste trei." A fost extrem de sincer și nevinovat și total nepregătit pentru modul nostru
de gândire și graba noastă de a-i ajuta pe creștinii persecutați. Până în acest punct discuția
a fost foarte prietenoasă. Dar i-am replicat episcopului: "Știu cum poți face să ne dai banii
acum." "Putem începe într-o săptămână-două." Vorbeam engleza fluent, doar cu accent.
Episcopul luteran a devenit curios și s-a întrebat cum acest om, abia venit dintr-o țară
comunistă, România, ar putea avea vreo idee cum să facă rost de 50,000 dolari. I-am spus:
"Este foarte ușor. Vom scrie tuturor pastorilor din dioceză să renunțe la 15% din salariu,
dar nu de tot. Noi doar împrumutăm de la ei această sumă și peste trei ani când aprobați
bugetul, îi plătim înapoi." Episcopul m-a expediat rapid și apoi a trimis o scrisoare tuturor
pastorilor lui. El a scris: "Vă rog să nu-l invitați pe pastorul Wurmbrand să predice pentru
că este irațional! Este nebun! Iată ce a propus: "vrea să-i împrumutați temporar 15% din
salariul vostru pentru trei ani pentru a-i ajuta pe creștinii aflați în suferință în lumea
comunistă!" Cei care-l cred pe Dumnezeu, întreabă cu urgență, precum primii creștini,
“Fraților, ce să facem? (Faptele Apostolilor 2:37)

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

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.
Daruri pot fi trimise la: Cont in RON, IBAN: RO27RNCB0068149171380001 Banca Comerciala Română,
Titular: Asociația Creștină Sabina 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 din darurile voastre
Pastorul Efrimovici are vârsta de 87 de ani.
A îndurat 8 ani de închisoare comunistă.

Fratele Ivașenco Iacov Efrimovici
Ivașenco scrie: "Vă salut dorindu-vă pacea
Domnului nostru Iisus Hristos. Am fost nu
numai membru al organizației de tineret
comunistă, așa numitul Komsomol al Uniunii
Sovietice, dar chiar secretarul în funcție al
acestei organizații (ateiste)! M-am născut în
1930 și mi-am pierdut tatăl pe când aveam 9
ani. Datorită condițiilor grele de viață, am fost
nevoit să plec de acasă și să mă mut într-un oraș
mai mare pe când aveam 16 ani.
Am stat cu chirie la o credincioasă creștină în
vârstă. Pentru că-l avea în casă, am început să
citesc Noul Testament. Ca urmare, la 18 ani am
devenit credincios și am fost botezat în 1948. Ca
membru al bisericii am fost la activ la început în
corul acesteia. Apoi, (după ce am studiat) am
fost ordinat pastor baptist. Sub regimul
comunist din Uniunea Sovietică, biserica era
ilegală. Când autoritățile au încercat să
controleze biserica, am rezistat. Deși mi s-a
propus de către autorități să devin agent KGB
(Poliția Secretă Sovietică), am refuzat și de
aceea am fost interogat în mod repetat. Am
ridicat mâna în care aveam Biblia în fața întregii
congregații și am spus, "Acesta este cuvântul lui
Dumnezeu. Vom face totul să-L slujim pe
Domnul.”

Pastorii aprobați oficial de către autorități,
pastorul senior din regiunea Harcov și încă
unul din Vinitsia (în realitate oamenii
guvernului) mi-au cerut să părăsesc biserica sau
voi avea de-a face cu autoritățile comuniste. Mam rugat Domnului să ne dea putere mie și
membrilor bisericii mele exact cum Dumnezeu
ne asigură în Psalmi 91:14-16: "Fiindcă Mă
iubeste - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; îl
voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Cand
Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în
strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi
sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea
Mea." Pastorul oficial principal m-a denunțat
autorităților. Astfel, am trecut prin “școala
suferinței."
KGB-ul a încercat chiar să mă otrăvească. Cel
care a făcut asta a ajuns să-mi mărturisească
această tentativă asupra mea. Am încercat
întreaga viață să trăiesc într-un mod în care să
nu atrag mânia Domnului și să fiu vrednic de
a-L sluji. Aștept cu nerăbdare să fiu împreună
cu Domnul.
Port în inimă cuvintele Domnului: " Cine îsi
iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața
în lumea aceasta o va păstra pentru viața
vesnică. Dacă Îmi slujește cineva, să Mă
urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul
Meu. Daca Îmi slujeste cineva, Tatăl îl va
cinsti." (Ioan 12:25-26) Am fost închis de
comuniști (pentru credința mea) timp de 8 ani.
Dragi prieteni, mă gândesc sincer, cum am fi
putut noi face în viață vre-un bine, fără să avem
parte de îndurarea lui Dumnezeu? Precum a
spus Domnul: " am făcut ce eram datori să
facem." (Luca 17:10) Salutări și binecuvântări
pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu.
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Creștini ajutați din darurile voastre
Șase creștini închiși de comuniști pentru tipărirea Noului Testament

Mărturia Nataliei Dudencova
Ea a scris: “Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin
puterea Ta.” (Ieremia 10:6)
În octombrie 1985, noi tipăream Noul Testament în românește cu alfabetul chirilic folosit la
acea vreme în Republica Socialistă Sovietică Moldova (acum Republica Moldova.) Această tipărire
secretă avea loc într-un sat numit Obreja Veche. Pentru prima dată poporul din această ţară putea
primi Noul Testament în limba moldovenească.
Făceam această lucrare cu o mare bucurie. Lucram în mod clandestin şi lucrul se apropia de
sfârşit. Dar nu am reuşit să terminăm lucrul, pentru că pe data de 17 octombrie 1985 am fost
arestaţi. Eram 6 persoane care lucram. Un frate şi 5 surori, Andrei Borinski, Zina G., Ana, Elena,
Liuba şi eu, Natalia Şevcenko. În timpul anchetei, anchetatorul ne vorbea deseori că totul s-a
terminat, totul s-a sfârşit. Iar noi cu îndrăzneală răspundeam: ,,lucrarea Domnului nu poate fi
oprită!’’
În cele din urmă, la începutul lui 1986, pentru această "crima" de a fi încercat să tipărim
Cuvântul lui Dumnezeu în interiorul fostei Uniuni Sovietice, am fost condamnată la trei ani în lagăr
de muncă. Prezența Domnului Iisus ne-a dat mare putere interioară. Pe 31 august 1987, în Moldova
a avut loc un mare cutremur de 7,2 grade. Toți ceilalți condamnați erau speriați și cei necredincioși
se minunau cum noi cei credincioși puteam sta atât de liniștiți.
Mai mult de atât, pe când eram închiși, am primit vestea bună că alții au continuat lucrarea
noastră și Noul Testament a putut fi tipărit complet și multiplicat și a ajuns în mâinile
credincioșilor. Dumnezeul nostru este mare. Nu numai poporul nostru dar și multe alte popoare din
Uniunea Sovietică au primit Cuvântul lui Dumnezeu tipărit în secret în limba lor maternă. Aceasta
este măreția și puterea lui Dumnezeu în aceea că multe popoare de limbi diferite au ajuns să-L
slăvească. Mulțumim bisericii lui Dumnezeu și tuturor fraților și surorilor care s-au rugat pentru noi
și au intervenit în favoarea nostră în fața autorităților comuniste. Mulțumim lui Dumnezeu pentru
ajutorul dat prin aceste încercări prin care am trecut. Am fost închisă doi ani fără două luni din
sentința de trei ani datorită unei amnistii generale, date în august 1987, când a început destrămarea
regimului comunist din fosta Uniune Sovietică.
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis
prin organizatia non-profit locală Asociația Creștină Sabina
Wurmbrand. 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 communism
în Europa de Est. Toți au îndurat mulți ani de închisoare.

Orfani luați la Orfelinatul Creștin Agape

Orfani ajutați din darurile voastre
Priviți curțiile și casele
dărăpănate din care
provin acești orfani!

Orfani immediat după căderea comunismului in
România

Asociația Crestină Sabina Wurmbrand :
Căsuța Poștală 12, OP 74 București,
062580, România Email:
apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ;
Pagina Web: asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro

Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație
non-profit definitivă prin hotarârea Judecătoriei
Sectorului 6 din 11.12.2015 în dosarul
31699/303/15,înscrisă în Registrul Asociațiilor si
Fundațiilor la numarul 108 din 11.12.2015

Mai sus: Orfanii din Orfelinatul Agape cîntă pentru
vizitatori.
Orfelinatul Agape a fost înființat de pastorul Richard
Wurmbrand și soția sa Sabina în 1993 la ultima lor
călătorie în România. La acel moment România avea
aproape 200000 orfani la o populație de 20 milioane
locuitori. Statele Unite cu o populație de 345 milioane
are mai puțin de 135000 de orfani.
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Creștini ajutați din darurile voastre
Pastorul baptist Kuzmici a făcut
peste 11 ani de închisoare comunistă!
Soția sa a stat ascunsă 5 ani.

Creștini ajutați din darurile voastre

Tipărirea Cuvântului lui Dumnezeu
În Secret

`Liubovi și Victor Kuzmici
Din orașul Derhaci, Ucraina, sora
Kuzmici scrie: “Frate Mihai, îți dorim
pace! Sunt uimită de îndurarea lui
Dumnezeu față de mine. Nu sunt vrednică
de atenția lui Dumnezeu acordată vieții
mele. Mi-am petrecut cinci ani
ascunzându-mă. Când am fost gasită, am
fost închisă doar 20 zile (datorită unui
decret de amnistie generală dat la căderea
regimului communist din fosta Uniune
Sovietică – NT.) Soțul meu însă, a
petrecut peste 11 ani în închisorile
comuniste. El a plecat să fie cu Domnul,
iar eu sunt aici, încă în viață. Dumnezeu
nu m-a abandonat și Tatăl ceresc mi-a
arătat dragostea Lui pentru mine.
Pentru mine a fost uimitor să aflu că
Dumnezeu are credincioșii Lui care
urmează căile Sale minunate chiar și în
Romania (i s-a trimis un ajutor financiar
prin intermediul Asociației Creștine Sabina
Wurmbrand din Romania - NT).
Am trimis și un DVD în limba rusă, cu
mărturia soțului meu decedat. Pe acest
DVD, veți găsi descrierea făcută de mulți
credincioși despre viața de credință a
soțului meu. Conține și poze. Dumnezeu să
vă binecuvânteze din belșug. Vă salut pe
toți cu versetul biblic din 2 Ioan, 1:3:
“Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din
partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea
Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în
adevăr și în dragoste!”

Mărturia sorei Pruteanu Maria
Ea scrie: “Pacea și îndurarea Dumnezeului
nostru, Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos!
Cum am putea vreodată să-I mulțumim
îndeajuns lui Dumnezeu pentru toată bucuria
care mi-ați făcut-o în fața lui Dumnezeu.
Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru
hrană îți va da și îți va înmulți îndreptățit
sămânța. În felul acesta, vei fi înbogățit prin
mulțumirile noastre către Dumnezeu. Darurile
tale nu acoperă numai nevoile sfinților dar sunt,
de asemeni, și o ocazie de a aduce mulțumiri lui
Dumnezeu. În felul acesta sfinții ajung să-l
slăvească pe Dumnezeu, dar și să se roage pentru
tine conform Epistolei a II-a către Corinteni,
9:9-15.
Dragă frate Wurmbrand, vreau să-ți mulțumesc
din toată inima. Am primit ce mi-ai trimis (US
$150), o ofrandă plăcută lui Dumnezeu. Este
scris că Împărăția cerurilor se aseamănă cu un
gospodar care a ieșit dis-de-dimineață să-și
tocmească lucrători la vie . Astfel, l-am întâlnit
pe Domnul Iisus în tinerețe. La început, El mi-a
încredințat lucrări mai puțin semnificative dar
mai târziu lucrări mai importante în Împărăția Sa
(ea a fost implicată în tipărirea și distribuirea
clandestină a unei mari cantități de literatură
creștină interzisă de regimul communist din fosta
Uniune Sovietică - NT.)
Citez din Psalmul 16: " Am necurmat pe Domnul
înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea,
nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură,
sufletul mi se inveselește, și trupul mi se
odihnește în liniște."

Despre mine pe scurt: Am 61 ani și am o
invaliditate de gradul 2. Am fost cea mai mare
dintre cei 6 copii într-o familie cu părinți
creștini baptiști și am fost botezată la 19 ani.”

