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Poliția Secretă comunistă din România a încercat să-l
ucidă pe pastorul Richard Wurmbrand și pe familia sa,
“Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe
cine să înghită!” (Prima epistolă a lui Petru 5:8) Vă rog,
dragi frați creștini, nu vă subestimați niciodată dușmanul!
Pastorul Richard Wurmbrand a petrecut 14 ani în
închisorile comuniste din România. Sabina Wurmbrand
a fost deasemeni închisă pentru credința sa în Hristos
aproape trei ani în aceleși închisori.
O selecție din 8500 pagini de documente declasificate referitoare la
familia Wurmbrand în arhivele fostei Poliții Secrete a României Comuniste (Securitatea). O dovadă
indiscutabilă că se decisese de către comuniștii români și urma să fie dus la indeplinire planul de asasinare a
familiei Wurmbrand.
DOCUMENTE REPRODUSE DIN ARHIVA POLIȚIEI SECRETE ROMÂNE
UN PLAN AL COMUNIȘTILOR DE UCIDERE A FAMILIEI WURMBRAND!

Mai există și alte
documente care
atestă că dictatorul
comunist, Nicolae
Ceaușescu și șeful
Poliției Secrete
aprobaseră aceste
planuri de
asasinare. Poate
cititorul se întreabă
cum de nu am fost
uciși? Primul și
singurul răspuns
este:
“PRIN
INDURAREA LUI
DUMNEZEU!"

(A plan to assassinate the Wurmbrand family, continued…)
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Odată descoperiți,
comuniștii români
au fost ferm
averizați de către
guvernul american
să renunțe și să se
abțina de la un
asemenea proiect
diabolic dacă
doresc să continue
schimburile
profitabile pe care
le aveau cu Vestul.

Legenda parțială a
documentului:
Termenul
“ASHAVER” este
porecla folosită de
Securitate pentru
Richard
Wurmbrand și
înseamnă în
engleza cineva
scăpat de sub
urmărire (a shaver.)
Termenul
“GALAXIA” se
referă la Statele
Unite ale Americii.

(A plan to assassinate the Wurmbrand family, continued from page 3)
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Mai există și alte documente care atestă că dictatorul comunist al României, Nicolae Ceaușescu și șeful Poliției
Secrete aprobaseră aceste planuri de asasinare. Poate cititorul se întreabă cum de nu am fost uciși ca urmare a
acestui gigantic efort al comuniștilor români. Primul și singurul răspuns este "PRIN HARUL LUI

“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) 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. Michael Wurmbrand.
Generozitatea creștina în
acțiune:
O familie de 8 persoane
locuiește într-o singură
cameră!
Dumitru și Lucica Bîrzu
.
au 6 copii, toți urmând
cursurile școlii Richard
Wurmbrand . Andreea
este în clasa a 7-a, Daniel
în a 5-a, Eliza în a 10-a,
Raluca și Oana vor absolvi
clasa a 12-a. Părinții lor nu
au servici. Tatăl lucrează
ocazional ca tâmplar. În
calitate de creștini,vor săși țină copii în această
școală evanghelică așa că
ajută școala cu orice
treabă, chiar și mai
neobișnuită.
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Elena

Diana

Dragostea creștină schimbă vieți!
Elena și Diana au fost născute în afara căsătoriei. Mama este bolnavă mintal și fără locuință. Ea a fost prinsă de câteva ori brutalizându-și
copii, dând foc la haine sau chiar casei. Copii erau murdari și plini de păduchi. Mama este în present sub îngrijire psihiatrică. Personalul
orfelinatului creștin Agape a fost solicitat în 2011 de autoritățile guvernului român să intervină urgent, ei înșiși alarmați de această situație
groaznică. Amândoi copii sunt acum în școala elementară, învățând din greu.

Elena and Diana at the
time of arrival at the
Agape Orphanage
Recipisă in engleză pentru suportul dat Orfelinatului Agape

Cheltuielile curente ale orfelinatului la înființarea lui de către Richard și Sabina Wurmbrand, erau în sumă de 25,000 dolari pe an. Datorită
noilor cerințe ale Uniunii Europene și a inflației galopante, orfelinatul are nevoie de peste 120,000 dolari pe an pentru a
funcționa în mod decent. Datorită restrângerii fondurilor, orfelinatul trebuie să se bazeze pe donații locale de pachete cu alimente,
conserve și veselă. Unii dintre acești copii, ajunși mari lucrează muncă de cîmp chiar și la diferite ferme.
Vă rugăm, împărtășiți această scrisoare cu toți prietenii dvs. creștini, cu cei din listele bisericii sau trimiteți-ne noua adresele lor (cu
permisiunea lor) pentru a le putea trimite și lor acest buletin informativ !
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O Mărturie Creștină
Biografia lui ANDRONIC LUCI, care a petrecut 5 ani în inchisoare
pentru credința ei. Are un copil handicapat mintal.
Ea scrie, "Am fost arestată (sub comuniști) la doar 3 luni de la
logodnă, pe 12.06.1959, și am fost judecată și condamnată în
mai puțin de o lună de o instanță militară împreună cu alții dintrun grup din care mai făceau parte tatăl meu și altă tânară fată,
13 credincioși din Oastea Domnului. Am fost acuzată ca aș fi
mobilizat și pe alții pentru credință. Întregul grup a fost condamnat
pentru "uneltire contra ordinii sociale." Întrucât, nici măcar
instanța nu a putut susține aceste acuzații, au fost schimbate în
"insubordonare la legile statului român." Astfel că, chiar de ziua
mea, pe 15.07.1959 la împlinirea vârstei de 26 ani, am primit drept
"cadou" o sentință de 5 ani de închisoare, și tatăl meu o sentință
de 8 ani, în comparație cu ceilalți din grup care au primit sentințe
de 9 sau chiar 10 ani de închisoare. Logodnicul meu, mama și sora
mea ne priveau neputincioși cum eram păzite cu arme și privite cu
ură. Eram singurele 2 fete tinere din Oastea Domnului arestate de
comuniști (la acel moment). Au urmat ani grei de închisoare,mai
ales pentru o femeie. În afară de foame, frig, mizerie, cea mai mare
suferință era să nu știm nimic despre familie. Pe deasupra, știrile
pe care le primeam erau ca soții divorțaseră de noi sub presiunea
poliției secrete. (Nu a fost cazul meu,pentru ca viitorul meu soț ma așteptat.) Am fost eliberată de un decret special în cel de al 4-lea
an de închisoare. Am ieșit din închisoare la doar un pas de moarte
și am fost imediat internată în spital. A trebuit un an de tratament
pentru a fi in stare să ma mărit. Dumnezeu mi-a dat 4 copii pe care
i-am crescut în condiții extreme de dificile. Eu sunt cea care susține
gospodăria de 5 persoane dar sănătatea mi se deteriorează. Sperăm
că Dumnezeu nu ne va lăsa. Dumnezeu sa vă binecuvânteze."
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A Christian Testimony

Biografia sorei Barbu Maria Oastea Domnului
Tatăl ei, Opriș Ioan, un cunoscut conducător al Oastei
Domnului, acum decedat, având 10 copii, a suferit multe
torturi în cei 7 ani de închisoare comunistă. Ea scrie: "Fiind
cea mai mare dintre fiice, cu alți 9 frați și surori, a trebuit săi cresc pe toți in timp ce tatăl meu era în închisoare, iar mama
lucra ca să avem ce mânca. Cea mai mică dintre surori avea 5
ani și am ajuns să fiu ca o mamă pentru ea. Era greu pentru
că totul ne fusese luat(de către comuniști), nu aveam bani,
cu greu ceva de mâncare și totuși cumva ne-am descurcat săi creștem. Eram o văduvă tânără, care a avut și crescut 6
copii prin propriile puteri. Slavă Domnului Isus pentru
ajutorul Lui de pâna acum. Mă rog Domnului pentru cei care
încă se gândesc la noi, cei care de afară care sufeream
împreună cu cei care erai în închisori. Binecuvântarea
Domnului să fie cu voi." Ea este încă activă în bisericile
Oastei Domnului.

