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“Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat
peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia.
Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la
rasaritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a ințepat
curcubetele, și curcubetele s-a uscat. Când a răsărit soarele,
Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la rasarit, și soarele a
bătut peste capul lui Iona, și Iona a lesinat. Atunci a dorit să moară
și a zis: "Mai bine să mor decât să trăiesc! Dar Dumnezeu a zis lui
Iona: "Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?" El a
raspuns: "Da, bine fac ca ma mânii până la moarte!" Atunci și
Domnul a zis: "Ție iți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a
costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut sa crească, ci într-o noapte
s-a născut și într-o noapte a pierit. Și Mie să nu-Mi fie milă de
Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douazeci
de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor,
afară de o mulțime de vite! (Iona 4:6-10)
Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani
în închisorile comuniste din România.Soția
sa, Sabina, a fost deasemeni închisă pentru
credința sa în Hristos aproape trei ani, în unele
din aceleași închisori.

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:

CUM SĂ OBȚINEM MILA LUI DUMNEZEU?
Umbra, în Biblie, este o imagine a vremelniciei, „zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră”,
spune Bildad. (Iov 8: 9) „Omul fuge și piere ca o umbră”, spune Iov însuși. (Iov 14: 2) „Omul își
petrece toate zilele vieții sale deșarte ca o umbră”, spune Solomon. (Eclesiastul 6:12) El moștenise
acestă idee de la tatăl său, David. „Zilele noastre pe pamânt sunt ca umbra si fără nicio nădejde”.
(l Cronici 29: 15)
Iona a fost unul dintre profeții lui Dumnezeu. Calea lui Iona nu a fost una de ascultare, ci,
dimpotrivă. El nu a fost de acord cu planurile lui Dumnezeu pentru el și pentru ceilalți. El fuge
de Dumnezeu. Mulți oameni trimiși de Dumnezeu au refuzat la început o chemare atât de înaltă.
Exemplele abundă în Biblie, cum ar fi cu Iona, profetul. Dar Dumnezeu nu fuge de Iona.
Dimpotrivă, îl va căuta și îl va aduce înapoi cu o mână puternică. Dumnezeu pare să spună: „Fuga
ta a fost doar o pauză; continuă de unde ai rămas”.
Dumnezeu a încercat să influențeze ascultarea lui Iona cu o furtună care era pe punctul de a face
nava să se răstoarne. Iona a adormit profund prin această furtună cumplită. Colegii săi de călătorie
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au trebuit să-l trezească, strigând „Ce dormi? Scoală-te si cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că
Dumnezeu va voi să Se gândeasca la noi si nu vom pieri!” Chiar și eliberat în mod miraculos din
burta unui pește uriaș, Iona ajunge să fie supărat din lipsă de umbră. Dumnezeu continuă să-i dea
lui Iona mai multe lecții.
Marii profeți precum Iona sunt uneori „extrem de bucuroși” în ceea ce este foarte trecator. Mai
întâi se făcuse confortabil să stea sub umbra unui copac, uitând că tot ce protejează un om este
trecător. Iona s-a bucurat extrem de mult din cauza umbrei date de un copac dar a doua zi un
vierme a lovit copacul. Un alt vânt puternic i-a distrus adăpostul confortabil.
Nu este nimic pe care să-l construim pentru noi înșine sau să-l alegem pentru propria noastră
siguranță, care să nu fie distrus. Nimic nu durează pentru totdeauna, nici măcar civilizațiile. Nici
noi nu vom rezista pentru totdeauna aici. Fiecare copac moare într-o zi. Moare și viermele care la mâncat. Moare și profetul care a stat sub umbra copacului. Ninive despre care el a propovăduit
a dispărut, deși s-a pocăit. Credincioșii mor ca și necredincioșii. Nu are sens să fii extrem de
bucuros din cauza unei umbre. Mâine vei dori să mori pentru că ai pierdut această bucurie. Dar
nici disperarea nu va dura. Este trecătoare ca orice sentiment. Atunci va arde și pământul pe care
au crescut copacii, pe care oamenii uneori au fost bucuroși iar uneori au fost furioși. Veșnic este
numai Dumnezeu la mila căruia ne aflăm și cine spune „Și Mie să nu-Mi fie milă?” de Ninive nu
va cruța pentru totdeauna. El nu cruță pe nimeni pentru totdeauna pe acest pământ. Lazăr, ca și
ceilalți pe care Iisus i-a înviat, a trebuit să moară din nou mai târziu.
Profetul Iona a transmis cel mai neplăcut mesaj de distrugere și jale. Ninive se confrunta cu o
distrugere totală. Ar fi trebuit să fie furioși pe acest predicator. Totuși, s-a întâmplat opusul. Ei
au recunoscut suferința celor din jur prin renunțarea la veselie și bunăstare printr-un post extins.
Ei au recunoscut sărăcia altora acoperindu-se cu pânză de sac și așezându-se pe o grămadă de
cenușă. Ei au strigat către Dumnezeu, așa cum indică textul, „puternic”. De ce? Ei au invocat
îndurarea lui Dumnezeu prin pocăință.
Creștinii nu își caută mângâierea în umbra a ceea ce trece. Nu sunt deprimați din cauza
înfrângerilor și eșecurilor. Pot urma victoriile. Nu sunt îmbătați de succese. Acestea de asemenea,
nu durează. Numai Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Rămâne cuvântul Său „să nu-Mi fie
milă”? Să nu cruț pentru eternitate sufletul care a avut încredere în mine? Ei au o sursă
neîntreruptă de bucurie: este bucuria în Domnul etern, a cărui milă au obținut-o pentru sufletele
lor veșnice, prin pocăință.

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 decor, neîncălzită în
nopțile geroase de iarnă
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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 Iacov 1:27)

Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați cu darurile voastre
Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia)

Goman Liuba și Vitalii

Un cuplu creștin, închiși fiecare câte 3 ani in
în fosta Uniune Sovietică, pentru
răspândirea unei mari cantități din
publicația religioasă interzisă Khrestianin
(Creștinul). În ea, erau publicate nume,
adrese, sentințe și chiar fotografii ale multor
credincioși închiși. Citiți despre curajul
Liubei care a impresionat un ofițer KGB.
Citiți mărturia lor în buletinul din 2/2018.

Pastorul Tuliupa Vladimir și soția,
slujitor bisericesc în Nadim, Russia,
dincolo de Cercul Polar

Fratele Tuliupa a lăsat în urma soția și șapte copii
când a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Mulți
creștini din fosta Uniune Sovietică, au aruncat cu flori
în instanță, în admirație pentru curajoasa lui mărturie.
Deportați în cea mai nordică regiune a Siberiei,
familia a rămas acolo după eliberare și căderea
comunismului. Citiți mărturia lui în buletinul din
2/2018.

Creștini Persecutați Mulțumesc Donatorilor pentru Ajutorul Primit
Sora Popov a scris: “Dragă frate Mihai, sunt Tatiana
Popova. Am primit ajutor de la tine în ultimii doi ani și
vreau să-ți mulțumesc! Am citit cartea mamei tale și
am auzit de familia ta”.
“Datorită credinței noastre creștine, soțul meu, Oleg
Popov a fost condamnat la trei ani de închisoare pe 8
decembrie, 1981. Și-a ispășit pedeapsa în orașul
Tyumen și a fost eliberat pe 8 decembrie, 1984. Când a
fost arestat, am rămas cu patru copii mici. Fata cea mare
Baptiștii Tatiana și Oleg Popov*
avea 4½ ani iar cea mica avea 3 luni. Bineînțeles, fără
ajutorul bisericii și al credincioșilor, nu am fi putut trăi.
Mulțumită lor, am putut supraviețui timp de trei ani. Înainte să fie arestat, soțul meu avea în
biserică o poziție de îndrumător al tineretului și era implicat de asemenea în transportul clandestin
de literatură creștină, precum Biblii, colecții de cântări, și altele de acest gen. Serviciul divin avea
loc în casele credincioșilor, lucru pentru care erau deseori amendați, arestați și multe servicii
divine erau dispersate de către poliție. Conducătorii bisericii erau arestați și închiși. În închisoare
aveau loc "interogatorii" cu șefii lagărului de prizonieri. Ei negau existența lui Dumnezeu. A fost
pus într-o celulă de pedeapsă. Acolo a contractat de câteva ori pneumonie. A fost obligat să
lucreze ca zugrav, ceea ce a dus, deasemeni, la o boală de plămâni. Când a făcut din nou
pneumonie a fost tratat cu antibiotice. Aceasta a dus la formarea unui cheag de sânge și a murit
anul trecut.”
* Oleg Popov a fost un poet și compozitor creștin. Unul dintre cântecele lui este cântat cu
regularitate la întrunirile creștine baptiste din regiunile nordice ale Rusiei.
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Creștini Persecutați Mulțumesc Donatorilor pentru Ajutorul Primit
„Dragă frate în Hristos, Mihai Wurmbrand,
Vă salut din toată inima și îi mulțumesc lui Dumnezeu și ție însuți pentru inima ta bună,
compasiunea pentru suferințe și pentru ajutorul trimis mie. Avem cartea lui Richard Wurmbrand
și am citit-o, deși cu mult timp în urmă. Înțeleg bine cât de dureros și de dificil a fost pentru tine
să înduri o astfel de suferință. Propriul meu tată a ispășit, de asemenea, 10 ani în lagăre grele.
Chiar dacă nu a fost torturat ca tatăl tău, nu este plăcut în nicio închisoare sau lagăr de muncă.
În acea perioadă, le-am avut pe mama,, 4 frați și 3 surori, dar tu ai fost singur! Totuși, cred că
Tatăl nostru ceresc nu te-a părăsit niciodată. El este deosebit de apropiat de cei care suferă de
dragul Numelui Său. Fie ca El în acest moment să fie Mângâietorul, Ajutorul tău și să te protejeze
pentru Împărăția Sa cerească, astfel încât să primești răsplata deplină. Evrei 6:10 „Căci
Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru
Numele Lui, voi, care ați ajutorat si ajutorați pe sfinți.” Sora Margarita ”
„Salutări, frate Mihai. Am primit scrisoarea ta de la Los Angeles. Îi mulțumim lui Dumnezeu
pentru râvna, munca și grija pentru cei persecutați pentru Evanghelie! Am citit cartea tatălui tău
„Cu Dumnezeu în Subterană” Este scrisă cu multă tărie. Fiți binecuvântați! Noi, de asemenea,
suntem în viață și bine, slavă Domnului. Tatăl meu, Alexey Pavlovich Pilipenko, vă va scrie mai
detaliat o scrisoare, în curând va împlini 89 de ani. Cu saluturi creștine, copiii săi, Alexey și
Antonina ”
„Dragă frate Mihai Wurmbrand
Vă mulțumim pentru scrisoare și mulțumesc pentru linkul către cartea
„Torturat pentru Hristos”. A fost foarte util și interesant de citit,
deoarece amintirile din acei ani și ceea ce au trebuit să îndure pentru
Hristos sunt încă vii în memorie. Vă mulțumim călduros pentru
amabilitatea de a oferi ajutor financiar. Dumnezeu să te răsplătească
însutit pentru grija și ajutorul tău! Fișierul atașat conține detaliile
mele și contul fiului meu, unde poate fi trimis ajutor.
Dumnezeu sa te binecuvanteze. Raisa Matviychuk ”
Raisa Matviychuk, (acum în vârstă de 80 de ani), închisă când era
adolescentă pentru credință, sub comunism. Mărturia ei: „După botez,
sora mea Galya și cu mine am fost instruite să îndrumăm în credința
creștină copiii unei biserici neînregistrate din Radivilov (acum în
Ucraina.) Nu exista literatură și am scris versete biblice pe mici bucăți
de hârtie sau am scris psalmi întregi de mână în caiete. Într-o zi, când ne adunasem la o altă
întâlnire pentru copii, brusc a fost o bătaie puternică în ușă, și în prag au apărut profesorii locali
de la școala unde am studiat, reprezentanți ai administrației școlii, în total 10 persoane. A fost
deschis un dosar penal împotriva mea și a surorii mele. Vinerea următoare am fost dusă de poliție
de la serviciu într-un apartament din Rivne pentru a mi se ridica actul de identitate, a semna o
declarație de mărturisire și am fost chemată să mă prezin lunea următoare la biroul procurorului.
Ancheta a început. Deși eram adolescentă, am fost reținută și interogată. Procurorul a întrebat
despre biserică, cine era responsabil, cine era conducătorul bisericii și cel care ne-a instruit să
avem activitate creștină cu copiii. Am fost amenințată cu un baston de cauciuc, dar mulțumesc
Domnului că nu m-au bătut. De la parchet am fost duse la închisoarea Rivne, unde am fost ținute
în celule. Interogatoriile au durat 5 luni. Astfel de interogatorii durau 8-10 ore pe zi. Au folosit
presiunea morală. Ni s-a spus: „Mama ta nu încetează să plângă. Doar mărturisește că renunți la
Dumnezeu și este posibil să te duci acasă imediat. În caz contrar, vei fi judecată și condamnată la
închisoare. de ce taci? Deja Nazaruk și (au numit) alți membri ai bisericii ne-au oferit informații
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și vor fi eliberați să plece acasă. Vei fi condamnată la zece ani de închisoare și vei fi uitată.
Nimănui nu-i va mai păsa de tine!” În interiorul meu, vocea blândă a Mântuitorului meu repeta:
„Nu te teme, căci sunt cu tine; nu te tulbura, căci eu sunt Dumnezeul tău. Te voi întări și te voi
sprijini”. I-am răspuns lui Dumnezeu: „Mulțumesc, Doamne, pentru mângâierea ta!” Apoi am
fost trimise să fim condamnate de instanța comunistă. Și aici în instanță, sora mea Galya a fost
condamnată la 2 ani și jumătate de închisoare. Eu am fost condamnată la 3 ani de închisoare.
Pentru că eram minoră, au redus ulterior sentința la jumătate.
După 2 săptămâni am fost duse cu un vagon-închisoare într-o închisoare din orașul Odessa (la
vremea respectivă, în Republica Sovietică Ucraina.) După percheziții corporale umilitoare, am
fost mutate într-o celulă în care eram 56 de deținute. Paturile supraetajate erau pline de ploșnițe.
Întrucât lucram într-un depozit mare in care erau 270 de mașini de cusut, am văzut că alte
prizoniere primeau rații alimentare suplimentare. I-am întrebat pe paznici, de ce nu pot să primesc
și eu la fel. Mi s-a răspuns: „Pentru că îl menționezi prea mult pe Dumnezeu în scrisorile tale.”
Atunci i-am răspuns: „Slavă Domnului că pot suferi pentru Domnul meu și pentru scumpul meu
Mântuitor care și-a dat viața Sa pentru mine.” Într-o zi, detenția mea (cel mai probabil pentru că
fusesem arestată ca minor) a sfârșit pe neașteptate. După eliberare, am fost supravegheată de KGB
(poliția sovietică, N. Ed.) Aceasta a continuat neîncetat. Pentru a putea găsi un loc de muncă, a
trebuit să-mi schimb prenumele. Până la urmă m-am căsătorit și m-am mutat în alt oraș. Regimul
Uniunii Sovietice a căzut, țara mea, Ucraina, a devenit liberă. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 9
copii. Slavă Domnului, toți copii sunt membri în biserică, la fel și nepoții mei. În 2017, Domnul
l-a chemat, în al 68-lea an al vieții sale, pe dragul meu soț. " Toate cărările Domnului sunt îndurare
și credincioșie pentru cei ce păzesc legamântul și poruncile Lui." Psalmul 25:10
Orfani Ajutați cu Darurile Voastre
Scrisori de la Copii din Orfelinatul Agape, Pascani
Orfelinatul Agape a fost fondat în 1993 în orașul Pașcani de pastorul Richard Wurmbrand și
soția sa, Sabina. Inițial adăpostind 56 de orfani, acum găzduiește 36 de orfani și alți copii din
familii defavorizate, și este condus de un cuplu creștin, Carmen și Dorin Gavril. Cheltuielile de
funcționare ale orfelinatului, început în 1993 de către pastorul și doamna Wurmbrand, se ridicau
la aproximativ 25.000 de dolari pe an. Datorită numeroaselor cerințe noi ale Uniunii Europene
și inflației galopante, orfelinatul are nevoie acum de peste 120.000 de dolari pe an pentru a
funcționa corespunzător. Guvernul român acoperă unele cheltuieli dar in cauza diminuării
fondurilor, orfelinatul trebuie să se bazeze pe donațiile locale de pachete de produse alimentare,
cutii, conserve și borcane. Câțiva dintre copiii mari lucrează la câmp. Unii dintre copii ne-au
scris scrisori emoționante. Pentru a-i proteja pe minori, numele lor nu vor fi dezvaluite.

“Numele meu este Ionel P. Sunt unul dintre cei patru

frați din familia noastră. Pentru că tatăl meu bea,
mama le-a luat pe surorile mele și ne-a lăsat (pe
băieți) în grija bunicii noastre. Bunica fiind bătrână și
bolnavă și neputând să aibă grijă de noi, am venit la
Casa Agape. Din punctul meu de vedere, Casa Agape
este ideală pentru mine, oferindu-mi o șansă pentru
un viitor mai bun. Sunt în clasa a 9-a; Îmi plac
materiile sociale și desenul. Mi-ar plăcea să continui
studii superioare în design și să-mi întemeiez o
familie armonioasă.”
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Scrisoarea lui Monica pe
pagina următoare.

Orfani Ajutați cu Darurile Voastre
Scrisori de la Copii din Orfelinatul Agape, Pascani

situaț

frații mei,

“Mă numesc Monica și am 15 ani. Am
venit la Agape în 2012 din cauza situației dificile din familia mea. Tata, din
cauza băuturii a vândut apartamentul
și nu aveam unde sta și nici cu ce să ne
întreținem. În urma unei anchete
sociale, am fost trimisă împreună cu
Alex, Serban and Bia, la Centrul de
Plasament Agape. Aici am fost primiți
cu căldură de personal și de ceilalți

copii. De când sunt în Casa Agape mi-am făcut o
mulțime de prieteni din țară și din Germania, am
mers în tabere, excursii, am primit numeroase
cadouri de ziua mea, de Crăciun și cu alte ocazii.
Avem mâncare bună, tot ce ne dorim. Personalul de
aici nu înjură, nu se poartă violent. Am fost învățați
sa dăm o mână de ajutor, când este nevoie, la
bucătărie, la spălătorie, în curte. Astfel am fost
învățați cu treburile casnice. Aici l-am cunoscut pe
Dumnezeu. Citind din Biblie, mergând la biserică,
am învățat să îl laud pe Dumnezeu cîntând la
chitară, la pian și la mandolină. Aș dori ca în
continuare să am o relație tot mai apropiată de
Dumnezeu. Pe viitor îmi doresc să termin liceul să
continui studii superioare ca să devin designer
vestimentar apoi să-mi formez o familie minunată
în care să existe dragoste , armonie, pentru ca ai mei
copii să aibă un cămin frumos și fericit.”
“Numele meu este Marin C. și provin dintr-o familie
cu șase frați din Bacău. Am fost adus în acest loc
minunat pentru că mama nu avea mijloace (să ne
crească) după moartea tatălui
meu.
Aici mă simt în siguranță, bine
îngrijit, și am tot ce am nevoie.
Mai mult de atât, sunt în clasa a
9-a, într-un liceu bun.
Pentru viitor aș vrea să am o
meserie, mi-a plăcut încă din
copilărie în domeniul comercial
ca vânzător și mi-ar plăcea să pot să-mi reunesc
familia”.
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Mostră dintr-o listă de 480 de creștini închiși
în fosta Uniune Sovietică!

Mai sus, un exemplu doar, dintr-o lungă
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 în mod repetat
ajutor la aproximativ 120 de astfel de
creștini vârstnici vorbitori de limbă rusă și
la peste 110 vorbitori de alte limbi. Multe
dintre mărturiile lor le puteți citi în
buletinul nostru lunar. (Mărturiile sunt
disponibile pe internet la:
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro

Misiunea Creștina Richard Wurmbrand este o
asociație non-profit, definitivă prin hotarârea
Judecătoriei Sectorului 6 din 05.12.2018 în
dosarul 20153/303/2018, 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,
USDollar:RO97RNCB0068149171380002,
EURO: RO43RNCB0068149171380004.

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

