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Psalmii 50:15
“Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te
voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

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:
Dumnezeu este viu
Una dintre cele mai mari virtuți creștine este bucuria.
Reformatorul Martin Luther era odată deprimat și trist. Nici un argument din partea celor din
jurul lui nu părea să-l scoată din această stare. Atunci, soția sa Katherine, a intrat în biroul lui
îmbrăcată în negru, ținând la ochi o batistă tivită cu negru, ca o femeie în doliu. Îngrijorat,
Luther a întrebat: "Ce s-a întâmplat? Cine a murit?" Ea a răspuns, "N-ai auzit ultimele știri?
Dumnezeu este mort!” Luther a țipat la ea: "Ai înnebunit? Cum îndrăznești să vorbești așa!?
Dumnezeu nu moare niciodată!" Soția i-a răspuns:" Tu ești nebunul. Dacă Dumnezeu nu este
mort, care este motivul pentru care continui să fii trist?" Atunci el și-a îmbrățișat soția și i-a
spus, "O soție înțeleaptă este mult mai valoroasă decât un soț prost!" După aceea, Luther a
înscris o placa pe masa din biroul lui, cuvintele, "El este viu!"
În Cartea lui Daniel 10:2-5 este relatat: " În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în
jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat in gură nici carne, nici vin și nici nu m-am
uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe
malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat ochii, m-am uitat..." Daniel și-a
ridicat ochii după 21 zile de tristețe. Trebuia să fi făcut asta de la început. Versetul biblic din
Psalmi spune: " Cheamă-Mă în ziua necazului " dar noi deobicei îl chemăm pe Dumnezeu
după ziua necazului. Chemați-L chiar în aceași zi! Daniel a petrecut 21 zile de necaz și apoi șia amintit să-l cheme pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspuns: " din cea dintâi zi când ți-ai pus
inima ca să întelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina
cuvintelor tale …..." (Daniel 10:12)
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Ioșua, cand s-a apropiat de ceea ce parea o fortăreață de neînfrânt, orașul Ierihon, și-a ridicat
ochii. (Ioșua 5:15) Dacă n-ar fi făcut asta, ar fi pierdut ocazia unică de a vedea un înger,
altminteri nevăzut, Comandantul armatei Domnului. Această viziune a încurajat poporul lui
Israel să cucerească fortăreața numită Ierihon. Evanghelia spune, cum Iisus și-a ridicat ochii
spre cer (Marcu 6:41) după ce în mod miraculous a înmulțit puțină mâncare în așa fel încât
cinci mii de oameni au putut să manânce. "Îmi voi ridica ochii spre unde-mi vine ajutorul" a
scris David. (Psalmii 121:1) Cea mai mare plăcere pe care o poți oferi lui Dumnezeu este
încrederea ta, pentru a-L bucura, Izbăvirea și tot binele pe care El ți l-a dat. Iisus poate
transforma apa în vin. Înseamnă că Domnul poate săvârși miracolul transformării apei
lacrimilor tale de tristețe în moment de bucurie.
Un mare obstacol împotriva fericirii este căutarea ei, în loc de a te bucura de ea. Iisus mergea
cântând spre Ghetsimani, în așteptarea condamnării la moarte. Psalmul pe care îl cânta
spune," Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne înveselim în ea! " și
" Laudati pe Domnul, caci este bun." (Psalm 118) Este porunca lui Dumnezeu "Bucurați-vă
întotdeauna!" Credeți întotdeauna într-un Dumnezeu al miracolelor. După răstignirea lui Iisus,
femeile care mergeau la mormânt s-au întrebat cine ar fi putut rostogoli piatra cea mare care
acoperea intrarea în mormânt. Doreau să ungă trupul lui Iisus. Ele erau firave. Spre
neîncrederea lor un înger le-a făcut acest serviciu. Asigură-te că "pietrele" care sunt peste
puterile tale să le rostogolești, vor fi date deoparte de Dumnezeu. Nu te baza doar pe puterile
tale pentru a face un lucru ci contează pe îngerii lui Dumnezeu. Creștinii fac credibilă povestea
miracolelor lui Iisus din momentul în care SUNT CONȘTIENȚI că ei înșiși trăiesc într-o lume
a miracolelor. În timp ce lumea laică este mândră de realizările pământești, creștinii știu că toate
lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Realizarea
spirituală este obținută prin dragoste pentru Dumnezeu. În cele mai triste momente Iov a putut
exclama, “Domnul a dat și Domnul a luat - binecuvântat fie Numele Domnului!” Iov era gata să
piardă totul din moment ce nădăjduia și slăvea pe Dumnezeul universului. Creștinii nu au nici o
problemă în a crede în miracole deoarece știu că ei sunt miracolul. De ce să ne îndoim că
Dumnezeu poate despărți apele Mării Roșii când noi credem că Dumnezeu a făcut Marea
Roșie. Cel care a făcut Marea Roșie, poate cu siguranță să facă asta. Așadar, să ne concentrăm
pe iubirea lui Dumnezeu, El este viu. Dragostea pentru Dumnezeu îți poate îndepărta povara
tristeții din inimă.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.
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Celulă cu paturi suprapuse fără salte Fotografie a pastorului Richard
le, pe care prizonierii erau obligați să în timpul detenției la Jilava
doarmă. Sobă doar de decor,neîncalzi
tă 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. Mulțumim pentru
rugăciunile și cadourile voastre. Michael Wurmbrand.
Vedeți: www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro

“Religia curată si neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este
să cercetăm pe orfani și pe vaduve in necazurile lor și să ne păzim
neîntinați de lume.” (Epistola Apostolului Iacov 1:27)
Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre

Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre

Costache CODREANU

Trifu Ion

A devenit creștin în anul 1960. Mai târziu,
ca predicator penticostal, datorită călătoriilor
și intenselor evanghelizări, poliția secretă
comunistă l-a închis de mai multe ori,
totalizând aproape 10 ½ ani de închisoare
comunistă, în special în timpul regimului de
teroare al lui Ceaușescu.
Poliția secretă nu știa cum să oprească
răspândirea mesajului penticostal în special prin
satele din România. Unele dintre bătăile la care
a fost supus pentru botezarea credincioșilor,,
etc. sunt inimaginabile pentru că poliția secretă
folosea o “mașină de bătut robot.” A fost
aruncat din mașina poliției și lăsat să moară.
Șoferul altei mașini care erau sa-l lovească, a
devenit credincios după ce i-a ascultat mărturia.
În fotografie apare soția, fiica și nepotul.
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Fratele Trifu este un creștin penticostal care a
fost persecutat sub comunism în România. El
are 15 (cincisprezece) copii care sunt fie
căsătoriți, fie în pragul căsătoriei. Unul este
handicapat. Poliția comunistă (care aparent
avea destule resurse) a pus un polițist în fața
casei sale noapte după noapte pentru a se
asigura că nu pleacă la vreo întâlnire ilegală. A
făcut parte dintr-un grup de 8 persoane arestate
în 1983, având la acel moment 5 copii acasă.
Pâna la urmă a fost eliberat după 3 luni pentru
că soția a venit la București ca să protesteze.
Chiar și după căderea comunismului a
continuat să aibe probleme cu autoritățile
pentru că aceleași personaje comuniste erau în
conducerea locului unde lucra. A lucrat în
construcții pâna în 2005 când a avut un
accident serios, fiind rănit grav la mâna stângă
și nu a mai putut să muncească. Este declarat
de guvernul actual fost deținut politic.

Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre
Ilie Neamțu, 85 ani, un misionar penticostal activ
în România și soția sa. De un curaj de neînfrânt
în timpul comunismului, a făcut publică mărturia
sa creștină vorbind oamenilor pe stradă, în
trenuri, în autobuze, la locul de muncă, ș.a.m.d.
Pe 1 iulie 1985 a fost răpit de pe stradă de poliția
secretă comunistă. Soția și cei șapte copii au
rămas fără mijloace de trai. Creștinii din jur i-au
ajutat să depășească această situație .
Neamțu a fost torturat să dea declaratii că nu va
mai evangheliza, nu va mai ține întruniri ilegale
sau organiza botezuri. El a replicat celor care îl
torturau, “Mâna mea dreaptă va semna după ce
mi-o veți tăia și altcineva va ține mâna retezată și
cumva îmi va produce o semnătură.” După o
bătaie groaznică ofițerul comunist i-a strigat
înainte de a trânti ușa de la celulă,

“aici îți vor putrezi oasele. Nici măcar Dumnezeul în care crezi tu, nu te va scoate de aici.” A
rămas în această celulă un an și jumătate, fiind înfometat, bătut, interogat. Aflat într-o stare de
slăbiciune extremă, rugăciunile lui erau formate doar din cuvintele, “O, Doamne” amintindu-i
neîncetat cum în Evanghelie Domnul Iisus s-a rugat pentru apostolul Petru ca acesta să nu-și
piardă credința. Domnul Iisus este descris vorbind apostolului Petru in Luca 22:32 spunându-i:
“Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca sa nu se piarda credinta ta;” Acest creștin român torturat îl
implora pe Domnul Iisus să facă la fel pentru el, îi cerea Domnului Iisus să se roage deasemeni
și pentru Ilie Neamțu.
Neamțu povestește cum, fiind închis într-o celulă întunecoasă și înghețată la 5 metri sub pământ,
deodată, după rugăciune, și-a simțit trupul încălzit până la punctul în care s-a speriat gândind că
și-a pierdut mințile și nu-și mai poate simți corpul. Neamțu știa o bună parte din Bible pe de rost.
În mod miraculos i-a venit în minte versetul din Psalmii 89:19, “Atunci ai vorbit într-o vedenie
preaiubitului Tău...” pentru că într-adevăr avusese o viziune incredibilă: ca și cum ar fi fost
proiectat pe peretele celulei, mai multe grupuri de creștini păreau că se roagă pentru el. Sub
imagine a apărut versetul din Iacov 5:16, ” Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit.” A înțeles cum, cu cât este mai fierbinte rugăciunea sa, cu atât trupul i se va încălzi și
l-a slăvit pe Domnul. Nu și-a pierdut mințile. Sub presiunea guvernului american dictatorul
comunist Ceaușescu a trebuit să dea un decret de eliberare a tuturor acestor deținuți politici
condamnați la patru ani de închisoare sau mai puțin. Neamțu a fost condamnat la 2 ani și șapte
luni. Deși spera la o eliberare imediată, aceasta nu s-a întâmplat. Mai mult, pentru a-l tortura , i s-a
comunicat că sentința i s-a revizuit mărindu-se la 7 ani și jumatate închisoare, astfel încât nu putea
fi eliberat prin decretul cel nou. Ambasadorul SUA fiind încunoștiințat de această încercare
specific comunistă de a păcăli guvernul SUA, a făcut personal o vizită acasă la Neamțu pentru a
se convinge cu ochii lui că Neamțu nu a fost eliberat. Atunci ambasadorul a intervenit la membrii
Congresului SUA și în acest fel Neamțu a fost eliberat. În cele din urmă, în urma multor proteste
internaționale a fost expulzat din România comunistă împreună cu familia și lăsat să vină în
Statele Unite. Aici a întâlnit creștini care, precum în viziunea lui, se rugaseră pentru el. După
prăbușirea comunismului în România, Ilie Neamțu a părăsit Statele Unite și a continuat până în
prezent munca misionară în satele din România.
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis prin organizatia
non-profit locală Asociația Creștină Sabina Wurmbrand. Mai jos, una
din recipisele pentru sumele trimise. S-au distribuit ajutoare multor
creștini și familiilor lor, aceștia având peste 70 de ani,majoritatea
lor având în jur de 90. Toți au îndurat mulți ani de închisoare sub
comunism. Asociatia ajuta deasemeni orfani si educatia copiilor
din familii dezavantajate în liceul Richard Wurmbrand din Iași.

Trei copii noi au fost luați în această
toamnă la Orfelinatul creștin Agape,
cu ajutorul darurilor voastre.

Mama dispărută. Tatăl bețiv a
brutalizat-o atât de rău pe bunică
încât serviciile sociale au cerut
Orfelinatului Agape să intervină
urgent. Deasupra, casa modestă a
bunicii. Jos, sora Gavril Carmen,
conducătoarea orfelinatului (stânga)
primindu-i pe copii.

Asociația Crestină Sabina Wurmbrand :
Căsuța Poștală 12, OP 74 București, 062580, România
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ;
Pagina Web: asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro
Asociația Creștină 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
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Pastorul Oleg Perbikovski și soția sa înconjurați de toți cei 16 copii ai lor!
Pastorul scrie:
“Am fost numit pastor (baptist) la biserica neînregistrată din Chișinău, Republica Moldova (la
acea vreme parte a Uniunii Sovietice, numită Republica Socialistă Sovietică Moldova). Sunt
născut în 1954 în același oraș. Părinții mei erau credincioși așa că am frecventat biserica din
copilărie. Am devenit un creștin convins chiar înaite de a-mi satisface stagiul militar și am fost
botezat imediat ce am venit din armată (un adevărat miracol creștin din moment ce decizia lui a
fost luată după ce acest tânăr a suferit timp de 3 ani o îndoctrinare comunistă ateistă intensă în
armata sovietică – NT!)
Mi-am petrecut tinerețea lucrând în activitatea creștină ilegală a bisericii. Am participat la
tipărirea ilegală în tipografia clandestină numită "Creștinul". Am ajutat la tipărirea și legarea
cărților creștine, transportul și răspândirea lor în Uniunea Sovietică. Am distribuit deasemeni și
Biblii rusești și broșuri pentru copii primite din străinătate. M-am căsătorit în 1981. La doar 4
luni de la nuntă am fost arestat pe neașteptate când transportam pliante publicate de
“Comitetul rudelor celor din închisori (creștini)." Am fost arestat și închis pentru doi ani
în orașul Kharkov (al doilea oraș ca mărime al Ucrainei de azi - NT.) Am lucrat într-un
mediu foarte poluat și m-am îmbolnăvit de astm. După ce am ieșit din închisoare, Dumnezeu
ne-a binecuvântat având 16 copii. Anul acesta am botezat (ca adult conștient) cel de-al 13-lea
copil. În cele din urmă am constituit patru biserici neînregistrate, eu însumi fiind pastorul uneia
dintre ele. Biserica noastă are peste 200 membri cu mulți copii și tineri.” (În Republica
Moldova unele biserici sunt încă neînregistrate pentru că guvernul actual, la fel ca cel din
perioada comunistă, interzice prozelitismul, limitând evanghelizarea în afara cultului – NT.)
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