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" mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am
ascuns talantul în pământ; " (Matei
25:25)

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani
în închisorile comuniste din România. Soția,
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:

Încredințează-te lui Dumnezeu cu puținul pe care îl ai
Un om a călătorit într-o țară îndepărtată - spune Isus într-o pildă - și le-a dat celor care lucrau
pentru el diferite sume de "talanți", sume de bani variind între 1 și 5 mii de dolari (În vremea lui
Iisus sub Imperiul Roman, în Israel o monedă de aur numită "talant" valora în echivalentul
banilor de astăzi, aproximativ 1.000 de dolari americani). Unii dintre acești servitori au făcut
comerț cu banii primiți și, la întoarcerea stăpânului, au putut să-i prezinte cât câștigaseră în acest
timp. Dar unul care a primit doar un singur talant, nu a avut nici un profit de arătat. Din teama
de a pierde în comerț, el a ascuns talantul în pământ. Stăpânul i l-a luat-o și l-a dat celuilalt
servitor, cel mai de succes. Aceasta este o parabolă despre credință. Trebuie să credem că
darurile lui Dumnezeu pentru noi ar trebui folosite pentru a contribui la Împărăția Sa, chiar și
atunci când există riscul unei aparente pierderi.
Servitorul fără câștig și-a judecat greșit stăpânul. Într-adevăr, o mie de dolari nu este mult pentru
a începe un comerț. Dar când Hristos vă dă un dar foarte mic, prin credința voastră, face ca
lucrurile să meargă spre binele vostru, astfel încât să puteți obține rezultate foarte bune cu el.
El lucrează cu tine. Atâta timp cât rămâneți credincioși Lui, nu puteți pierde. Majoritatea celor
care vor citi meditația prezentă au posibilități foarte limitate de a fi folositori. Unii sunt bătrâni,
infirmi, bolnavi, singuri, abandonați de cei dragi, îndoliați, șomeri, săraci. Alții sunt prea tineri,
lipsiți de educație, marginalizați, bărbați sau femei cu poziție joasă sau chiar dependenți de
păcate grave. Printre cei care mi-au scris sunt bărbații care stau în închisori în țările din Lumea
Liberă pentru infracțiuni penale.
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Aceștia sunt oameni cu un singur “talant.” Oricât de puțin considerați în inima voastră ca fiind
bun, nu îl ascundeți. Vă poate aduce câștig spiritual.
Dacă au existat vreodată oameni în calea cărora au existat mari obstacole în a deveni slujitori
roditori ai Domnului, aceștia sunt scriitorii comunisti PASTERNAK și SOLJENIȚÎN. Au fost crescuți
amândoi în cea mai strictă disciplină atee; au fost membri ai criminalului Partid Comunist.
SOLJENIȚÎN a fost ținut în închisoare timp de mulți ani de proprii tovarăși. (Comunismul
persecută nu numai pe adversarii săi, ci și proprii adepți, este o religie a urii.) Acest lucru ar fi
trebuit să-l facă mânios. Dar ei și-au schimbat slăbiciunile în calități, așa cum fiecare dintre voi
poate face. PASTERNAK a sfidat teroarea sovietică și a publicat în străinătate romanul său
"Doctor Jivago", în care el, un evreu, este primul care a readus în literatura sovietică, pe Domnul
Iisus ca Mântuitor. Pentru aceasta a fost expulzat din Uniunea Scriitorilor. Curând după aceea a
murit din cauza persecuției. Dar el a slujit Domnului său. Prin canale secrete, cartea sa care
aduce mesajul lui Hristos, s-a răspândit și în fosta Uniune Sovietică. SOLJENIȚÎN a arătat același
curaj. El a afirmat: "Comunismul a infectat întreaga lume cu credința în relativitatea binelui și a
răului ... Printre "oamenii luminați "este considerat destul de ciudat să folosească serios astfel
de cuvinte precum" bine "și" rău ". Comunismul a reușit să inoculeze în noi toți că aceste
concepte sunt de modă veche și ridicole. Dar dacă trebuie să fim lipsiți de conceptele de bine și
rău, ce va mai rămâne? Nimic altceva decât manipularea unuia de către altul. Vom refuza
statutul de animale ... Pentru mine (creștinul) credința este fundația și sprijinul vieții cuiva".
De asemenea, nu trebuie să vă pese de handicapurile dvs. Fă ce-i drept și Dumnezeu te va folosi
foarte mult. Întreabă-l pe pastorul tău cum poți deveni util în Împărăția lui Dumnezeu. Ai doar
un singur talent? Ești sărac material, în sănătatea ta sau chiar spiritual? Nu ascunde singurul
talent pe care îl ai. Întrebuințează-l!. Evanghelia explică modul în care, câteva pâini pot hrăni
miraculos mii de oameni, cum credința nu trebuie să fie mai mare decât un grăunte de mustar.
În multe țări în care creștinii sunt persecutați, surorile și frații noștri sunt săraci. Astfel, ei pot da
pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserica subterană, în medie, 40% din veniturile lor. Nu se
cheltuie bani pe clădiri de lux, veșminte pentru cor, prăjiturele pentru după serviciul divin și așa
mai departe. Nu este petrecut niciun timp pentru socializare nefolositoare. Ei își petrec timpul,
mai degrabă răspândind mesajul Evangheliei în împrejurări grele. Totul merge numai pentru
răspândirea Evangheliei. Un frate ne-a spus: "Bătăile și presiunea pusă asupra noastră în
închisoare au fost atât de mari, încât credința unora dintre noi ar fi putut să se destrame, dacă
nu am fi știut că nu suntem singuri, că frații din Lumea Liberă sunt preocupați pentru copiii
noștri, că aceștia ar trebui să aibă o bucată de pâine. Din această convingere, rezistența noastră
a devenit mai puternică "Ai doar un singur talent.
Pune-l la treabă. Am primit o scrisoare de 2 ½ rânduri de la un copil american de patru ani. El
scrie că a renunțat la dulciuri și ciocolată pentru a trimite un cadou creștinilor despre care a auzit
de la părinți că suferă. Acest mic sacrificiu ar putea face diferența și ar putea să păstreze erou
un creștin care este pe punctul de a renunța la credința sa.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.
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Celulă cu paturi suprapuse, fără
saltele, pe care deținuții erau obligați
să doarmă. Soba, doar de décor,
niciodată încălzită în nopțile geroase
CITIȚI ȘI DAȚI MAI DEPARTE!

Fotografie a pastorului
Richard Wurmbrand
în timpul detenției la Jilava

“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!
Tatăl și Fiul au Suferit în Închisorile Comuniste Sovietice
Fiul lui Razumovskii ne-a scris: "Pacea Domnului! Numele meu
este Razumovskii Alexandru Evghenievici și m-am născut într-o
familie creștină, în 1958 . În 1971, când aveam doar 13 ani, tatăl
meu a fost arestat și condamnat la patru ani de închisoare pentru
lucrarea pe care o făcea în biserică. Eram cel mai mare dintre
copii și toată grija pentru familia mea mi-a căzut pe umeri.

Alexander Razumovskii la
vârsta de 24 ani, la arestarea
pentru activitatea lui creștină,
de către KGB-ul sovietic, în
24/4/1982.
Mai jos, fotografia tatălui său.

"La vârsta de 22 de ani, am fost botezat și apoi am fost implicat în
lucrarea bisericii. Mi s-a cerut să lucrez la Krestianin (editura
creștină neautorizată) unde literatura creștină era tipărită în
secret pentru bisericile noastre neînregistrate. Timp de doi ani,
împreună cu alți frați și surori, am lucrat pentru acestă editură
(ilegală).

"În 1982, eu, câțiva frați și o soră, am fost arestați de către KGB
(poliția secretă sovietică) când transportam o mașină de tipărire dintr-un loc în altul. Am
fost condamnat la doi ani de închisoare și, pentru a-mi ispăși această condamnare, am fost
deportat și trimis într-o închisoare din regiunea Pavlodar din
Kazakhstan (aprox. 2400 km de casă, NT.) Este o regiune a
condițiilor climatice extreme, cu vânturi foarte puternice toată
iarna iar temperaturile scădeau deseori la -40 ° C. Am fost obligat
să muncesc din greu în construcții, într-un mediu atât de aspru
și, prin urmare, m-am îmbolnăvit foarte grav. Autoritățile
penitenciare nu mi-au oferit nicio asistență medicală.
"Cu toate acestea, Dumnezeu mi-a dat putere și am rezistat prin
toate aceste dificultăți și am fost eliberat din închisoare în 1984, dar
am fost condamnat în continuare să rămân deportat departe de
casa mea. După căderea Uniunii Sovietice, în anul 2000, am fost
hirotonit ca pastor al unei biserici baptiste din Fergana (orașul lui
natal, NT) aflat în fosta Republica Sovietică Uzbekistan, acum o
țară independentă. Principala religie a Republicii Uzbekistan
este musulmană. Populația musulmană locală persecută creștinii.
Din aceste motive, am fost obligați în 2014 să ne întoarcem în
Rusia, în regiunea Tver. Sunt în prezent pastor al bisericii
baptiste Tver. Avem o familie mare, 9 copii și 6 nepoți.
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Razumovski Evghenii, decedat,
născut în 1933. A fost închis în
fosta Uniune Sovietică 4 ani
pentru mărturia sa creștină. Fiul
său Cristian, a fost deasemeni
condamnat la 2 ani de închisoare
datorită activitații sale misionare.

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.
Creștini ajutați cu darurile voastre!
"Pace, dragi frați și surori! Vă mulțumesc
foarte mult pentru scrisoarea pe care am
primit-o și da, doresc să fiu de ajutor!
Numele meu este Dorofeeva Galina
Stepanovna. Am primit o scrisoare de la
dumneavoastră că doriți să știți prin ce
am trecut în perioada comunistă. Am
crezut în Iisus exact la vremea când
creștinii erau persecutați în URSS, în
special comunitatea noastră. Pentru că
m-am îndrăgostit de Iisus, am vrut să fiu
deasemeni utilă cu ceva. Așadar, s-a găsit
și pentru mine un loc de muncă, de a fi
profesoară la o Școală de Duminică
(ilegală). La acea vreme pastorii bisericii,
lucrătorii din presa creșltină și profesorii
de la Școla de Duminică erau cel mai
adesea arestați. Deci, în 1983 am fost
arestată, iar după proces am fost
condamnată la 2 ani de închisoare (19831985). Această povară nu a fost ușoară.
Am avut parte, de asemenea, de umilințe,
diferite tipuri de amenințări și, de
asemenea, au existat condiții grele din
cauza (mușcăturilor) roiurilor de insecte.
Înainte de a ajunge în închisoare, locuiam
într-un apartament pe care l-am primit
de la serviciul meu. După 2 ani, când am
ieșit din închisoare, am rămas fără
adăpost. Nu aveam unde să locuiesc. În
această problemă, frații creștini din
Germania m-au ajutat foarte mult. Acum
sunt bătrână, sunt la pat. Pot sta doar
întinsă în pat, așa că nu pot ieși undeva.
Anul trecut am împlinit 80 de ani. De
câțiva ani m-am îmbolnăvit de diabet, iar
anul trecut această boală s-a înrăutățit.
De asemenea, am suferit un accident și
am căzut. De atunci nu pot umbla, nu mă
pot ridica și nici nu pot face nimic de una
singură fără ajutorul cuiva. Toate rudele
mele, surorile mele
au murit deja. Acum, atât creștinii din biserică, cât și alte persoane se ocupă de mine. Slavă Domnului că sunt
încă în viață, El este viața mea. Nu știu ce planuri are, dar am încredere în El. Mulțumesc din toată inima pentru
că v-ați amintit de mine și m-ați găsit! Sunt recunoscătoare pentru atenție și grijă! Dumnezeu să vă
binecuvânteze și să vă răsplătească pe deplin! Continuați să-L slujiți! PS. Această scrisoare nu am scris-o cu
mâna mea pentru că nu pot să scriu, ci doar să o semnez ".

Imagini ale câtorva creștini arestați de KGB-ul sovietic în
ianuarie-februarie 1982. Sute de asemenea pagini au fost
publicate sub titlul: “Noi deținuți în lucrarea Evangheliei.
Publicat de Biserica evanghelică creștină-baptistă” - din
publicația Krestianin (“Creștinul), un buletin lunar publicat în
secret și difuzat cu mare risc personal în fosta Uniune Sovietică.
Încercăm să găsim și să ajutăm mulți astfel de creștini în vârstă,
încă in viață.
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Creștini ajutați cu darurile voastre!
Un vis profetic devenit realitate!
Iulia Andreevna Romanov scrie: "Dragă frate în Domnul! Vă trimit salutări

cu dragostea iubitului Domn Iisus Hristos! La cererea dumneavoastră vă scriu (pe
scurt) din viața mea.
La un moment dat, în 1971, un slujitor al lui Dumnezeu a vizitat biserica
noastră și a făcut o propunere (care era foarte periculoasă sub regimul comunist
sovietic). Bisericile baptiste neînregistrate (pentru a fi de ajutor familiilor rămase
în urma mai multor sute de creștini arestați de KGB) au hotărât formarea unui
Consiliu al rudelor creștinilor întemnițați. Nu am ezitat nici o secundă să fiu de
acord să fac parte din acest comitet secret de ajutor și niciodată nu am regretat mai
târziu în viață.
Munca mea în Consiliul rudelor creștinilor întemnițați a fost să vizitez diferite
familii ale prizonierilor, să aflu care sunt nevoile lor urgente, vârsta copiilor lor
Iulia Andreevna
etc. Apoi trebuia să aflu mijloacele de trai ale membrilor bisericii subterane și să
Romanov, nascută în
transmit solicitari pentru aceste ajutoare.
1936. Poză la data
În final am fost (descoperită de KGB și) arestată în orașul Kiev, capitala fostei
arestării, 11/10/1971.
Republici Sovietice Ucraina, la 11 octombrie 1971. Închisoarea mea a avut
legătură cu o foarte cunoscută familie creștină rusă, care a suferit mult pentru credință, pe nume Vins. (Georgy
Vins, unul dintre conducătorii baptiștilor ruși neînregistrați, era deja la a treia generație de creștini întemnițați
pentru credință în Uniunea Sovietică. Atât tatăl cât și bunicul său au murit în gulagurile sovietice - tabere de
detenție, NT). Lydia Mikhailovna, a fost mama lui Georgy Petrovich Vins și a condus acest Consiliu secret al
rudelor creștinilor întemnițați. Ea a fost arestată de KGB puțin înainte de a fi eu arestată. Deoarece am participat
la procesul ei, o batjocorire a adevăratei dreptăți, alți creștini mi-au cerut să scriu un raport despre acest proces.
Aceasta a enervat KGB-ului sovietic, pentru că la arestare s-a găsit asupra mea manuscrisul acestui raport și am
fost acuzată în instanță pentru răspândirea de "calomnii" despre regimului sovietic.
La proces, judecătorul mi-a spus: dacă ați fi tăcut, ați fi putut obține numai 1 an de închisoare, dar pentru că
ați vorbit (în apărarea voastră), vă oferim 3 ani de închisoare! În discursul meu de apărare, am denunțat în multe
privințe oprimarea de către sovietici a bisericii noastre creștine.
La momentul în care am fost judecată, Lydia Vins, fiul ei Georgy și întreaga lor familie fuseseră eliberați de
sovietici. Ei au fost expulzați în Statele Unite, la schimb pentru doi spioni sovietici prinși în lumea liberă.
S-a întâmplat ceva foarte special când am ajuns în celula aglomerată din închisoare. La început, ceilalți deținuți m-au
întrebat de ce și cum am fost arestată. Apoi mi-au arătat un loc anume pe priciurile suprapuse pentru a dormi. Când
am întrebat, de ce acest pat anume, ei au răspuns: "Prietena dvs. baptistă, Lydia Vins, când era închisă, dormea pe
acest pat, până să fie de curând eliberată." Am stat plină de respect pe pat, onorată de locul pe care Domnul îl pregătise
pentru mine. Cu toate acestea, imediat, m-am simțit rău și nu am putut înțelege de ce. M-am dus în pat plină de durere.
N-am putut închide ochii mult timp, dar când am adormit, am avut acest vis: eu urcând pe un munte înalt, am ajuns pe
la jumătatea muntelui și am văzut o mică oaie albă, care nu m-a lăsat să trec mai departe pe munte. Oaia s-a transformat
brusc în fiica mea și, în timp ce visam încă, mama mi-a apărut în visul meu și a interpretat prima parte a acestui vis ca
însemnând că Domnul va auzi rugăciunea copiilor Lui și că timpul meu în închisoare va fi scurtat la jumătate (Deoarece
am visat că am urcat doar jumătate din munte!)
M-am trezit și imediat am început să le spun despre acest vis celorlalți prizonieri. M-au necăjit: "Dacă toată
lumea ar avea astfel de vise (optimiste), niciunul dintre noi n-ar fi în această închisoare." Plină de credință, am
răspuns: "Nu știu despre voi, dar Domnul meu mi-a trimis acest vis și știu sigur că nu voi îndeplini întreaga durată
a sentinței mele de închisoare! "
După câteva zile, în mod neașteptat, comandantul penitenciarului a intrat în celulă, m-a chemat pe nume și a
strigat: "Cum de s-a născut sub așa o stea norocoasă?" El a continuat: "Semnează această hârtie! Sentința ta de
trei ani a fost redusă la 1½ ani. "Dintr-o dată, întreaga celulă a rămas uimită. Am înțeles că am primit un dar
special de la Domnul ".

[Sora Romanov, în vârstă de 82 de ani, ne-a scris o mărturie foarte lungă despre suferința ei în
interiorul acestor închisori comuniste. Ea a descris câteva experiențe spirituale, cum a fost
convertită o altă pușcariașă ca rezultat al mărturiei sale și chiar cum un ofițer din conducerea
închisorii a declarat public că a fost binecuvântat prin credința creștină a sorei Romanov.]
Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație non-profit, definitivă prin hotarârea
Judecătoriei Sectorului 6 din 11.12.2015 în dosarul31699/303/15, înscrisă în Registrul Asociațiilor si
Fundațiilor la numarul 108 din 11.12.2015. . Daruri pentru această lucrare misionară creștină se pot
trimite la: Banca Comercială Română, Cod Swift: RNCBROBU: Conturi IBAN RON:
RO27RNCB0068149171380001,
US
Dollar:
RO97RNCB0068149171380002,
EURO:
RO43RNCB0068149171380004.
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Creștini ajutați cu darurile voastre!
Fiul, împușcat mortal de către KGB
Fratele Victor Sasin scrie: "Dragi frați și surori,
(fiți întâmpinați cu versetul Bibliei): “Doamne,
fie îndurarea Ta peste noi, după cum o
nădăjduim noi de la Tine!” Psalmi 33:22”
"Am primit scrisoarea dvs. și am hotărât să vă
răspund în ceea ce privește viețile din trecut ale
credincioșilor, (în perioada sovietică) cum am
fost condamnat (pentru activitățile mele
creștine) împreună cu alți șase frați, pastori,
predicatori și slujitori ai bisericii. Dintre toți cei
condamnați, prin mila lui Dumnezeu, sunt
singurul care am rămas în viață, toți ceilalți șase
frați au mers la Domnul.
"Familia mea a suferit foarte mult din cauza
credinței noastre. Înainte de Perestroika
(liberalizarea vieții sovietice, NT) fostului lider
sovietic Gorbaciov, la fabrica în care lucram,
directorul comunist a organizat o adunare în
care am fost amendat public și batjocorit ca fiind
creștin. Am fost amenințat de șeful de atelier și
mi s-a spus că, în viitorul apropiat, fiii mei vor
fi înrolați în armata sovietică și apoi vor fi
pedepsiți (din cauza credinței mele).
"Într-adevăr, cei doi fii mai mari ai mei, Daniel
și Benjamin, au fost recrutați în armata
sovietică. După câteva luni, Benjamin a fost
împușcat în cap și a murit imediat. Acest lucru
s-a întâmplat în 1985. Pentru că au refuzat să-și
renege credința creștină, mulți soldați ai armatei
sovietice care erau creștini au fost torturați,
împușcați și chiar asasinați în timpul serviciului
lor militar. Familia noastră a adresat plângeri
guvernului sovietic la Moscova și a făcut
publice atrocități în întreaga biserică (în
interiorul Uniunii Sovietice.) Nimeni nu a
ascultat plângerea noastră. Cei vinovați (din
KGB-ul sovietic care l-au împușcat pe
Benjamin) nu au fost găsiți și pedepsiți.
"Celălalt fiu, Paul, a fost otrăvit de un vecin. Ca
urmare a acestei otrăviri, a ajuns să sufere de
schizofrenie. Întreaga noastră familie se luptă cu
el, chiar acum el este într-un spital. Acestea sunt
experiențele (triste) ale vieții noastre de familie.
La vârsta de 82 de ani, continui să merg la
biserică. Continui să mulțumesc lui Dumnezeu
pentru mila Lui, așa cum o primesc. Dumnezeu
să vă binecuvânteze pe deplin! "
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Fotografie din publicația Krestianin (“Creștinul”),
tipărită și distribuită în secret în interiorul fostei
Uniuni Sovietice. Un tânăr creștin, Loiko Nikolai, 17
ani, membru al bisericii baptiste nerecunoscute
oficial, împușcat de KGB, în orașul Mogilev, fosta
Uniune Sovietică, când poliția comunistă a împrăștiat
o întrunire a bisericii pe 5/2/1974.

Creștini ajutați cu darurile voastre!

Exemplu de listă pe care misiunea noastră a reușit să o
elaboreze, cu peste 480 de bătrâni creștini baptiști care au
suferit pentru credința lor în fosta Uniune Sovietică.
Pedeapsa cu închisoarea a fost de la 2 ani până la 18 ani de
închisoare. Dacă ar fi adunați, anii de condamnare la
închisoare arătați în tabelul nostru prescurtat, ar însemna
cel mai probabil până la peste 2000 de ani de închisoare.
Cea de-a patra coloană indică anul nașterii și a cincea, țara
de reședință actuală (cum ar fi Ucraina, Rusia, Kazahstan,
Belarus etc.). Încercăm să obținem adrese exacte, astfel
încât să putem trimite ajutor încurajator celor încă în viață.
Am putut trimite ajutor la aproximativ 70 de astfel de
creștini vârstnici vorbitori de limbă rusă si unii chiar de
română. Multe dintre mărturiile lor le puteți citi în buletinul
nostru lunar. (Mărturii disponibile pe internet la
www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro).

CITIȚI ȘI DAȚI MAI DEPARTE!

