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"…nicio biserică n-a avut legatură cu mine în ce privește
"darea" si "primirea"…" (Filipeni 4:15)

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:
De ce să Încercăm să Comunicăm cu Credincioșii Persecutați?

Unii se întreabă de ce bisericilor nu le pasă prea mult de multitudinea de creștini persecutați astăzi.
Această neglijare este veche. Sf. Pavel însuși a întemeiat o mulțime de biserici, dar când el și
probabil mulți alții, au intrat în închisoare pentru credința lor, frații lor nu și-au dat seama că
închisoarea înseamnă foame, lipsă, suferință pentru suflet.
Să învățăm din cuvintele "despre dăruire și primire". Biblia nu preda o tehnică de strângere de
fonduri. Ordinea corectă este "dăruirea și primirea".
Mulți creștini nu înțeleg că și acei creștini persecutați, chiar închiși, au multe de oferit
bisericilor. Pentru prizonierii creștini, faptul că Isus intră prin ușile zăvorâte aducându-le pace
nu este doar o veche poveste de Paști. Se întâmplă în fiecare zi în celulele lor. Experiențele lor
te pot imbogați pe tine sau pe copiii tăi. Creștinii nu au simțit că suferința unora este o comoară
bogată din care toți pot învăța ceva; că mâinile ce poartă lanțuri pot binecuvânta bine. Așa s-a
întâmplat că nici o biserică nu a comunicat cu Sfântul Pavel când acesta era închis, în ceea ce
privește dăruirea și primirea, cu excepția creștinilor din orașul Philippi, numiți filipeni, în
Grecia de astăzi.
Înainte de a fi răpit de pe stradă și înainte de a ajunge să sufăr 14 ani în închisorile comuniste din
România, iar soția mea aproape trei ani, am păstorit o biserică puternică de aproape 1.000 de
membri. Fiul meu, Mihai, la vârsta de 11 ani, a rămas ca și orfan. A fost o perioadă de teroare
stalinistă intensă. Dacă membrii bisericii mele îl întâlneau pe fiul meu pe stradă, mulți dintre ei
traversau în mod convenabil pe celălalt trotuar, astfel încât să nu fie văzuți nici măcar că îl salută.
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Acei membri ai bisericii mele, care au manifestat un interes deosebit pentru bunăstarea sa, ar
putea fi numărați pe degetele unei mâini.
În lagărele de detenție comuniste, frații și surorile noastre suferă de o zdrobitoare oboseală a
trupului. Tinerețea se ofilește în munca de sclav. Alții trebuie să îndure neputința bătrâneții cu
lanțuri la picioarele. Dar Isus, când fusese mort de obosit când purta crucea, îi ajuta să suporte
cu răbdare slăbiciunea neajutorată a trupului.
O creștină baptistă rusă, Aida Skripnikova, la vârsta de 27 de ani, a fost condamnată de patru ori
la închisoarea comunistă pentru credința ei. Tatăl ei a fost împușcat sub dictatura lui Stalin, pentru
curajoasa lui mărturie creștină. Ea a fost condamnată la trei ani de închisoare comunistă pentru
distribuirea de versete biblice scrise de mână și, de asemenea, pentru că a scris autorităților
comuniste sovietice aceste cuvinte curajoase și inspirate: "Voi, ateii, vă puteți întâlni oricând și
face tot ce vă place – să vorbiți, să citiți sau să cântați. De ce atunci, noi creștinii, nu putem să ne
vizităm unul pe altul, ce lege interzice acest lucru? De ce nu ne putem ruga sau citi Biblia ori de
câte ori dorim? Ne este permis să vorbim despre Dumnezeu doar în așa numitele "biserici
oficiale"(permise de stat). "Cu siguranță nu ați fi de acord dacă ați avea voie să vorbiți despre
teatru doar într-un teatru sau despre cărți, doar într-o bibliotecă".
După ce a ieșit din închisoare, ea a scris: "în închisoare, cel mai dificil lucru era să trăiești fără o
Biblie. Cu toate acestea, un text a devenit mai clar decât oricând, "jugul Meu este bun și povara
Mea este ușoară". (Matei 11:30). Isus Însuși a rostit aceste cuvinte și în cei trei ani de închisoare
am ajuns să înțeleg cât de reale și adevărate sunt."
Aida Skripnikova își consideră ușor jugul său creștin! Ne dă un exemplu de a nu ne mai plânge.
Poverile noastre, de asemenea, sunt ușoare. Creștinii sovietici schimba închisorile în pepiniere
unde cresc suflete noi pentru Împărăția lui Dumnezeu. Fostul jefuitor, Hmara, care a murit ulterior
o moarte de martir pentru Hristos în Uniunea Sovietică, a fost câștigat pentru Hristos într-o
închisoare comunistă. Același lucru pentru hoțul Kozlov, care ulterior a petrecut 10 ani într-o
închisoare sovietică pentru credința sa. Acești creștini persecutați "dau" creștinilor lumii libere
exemplul vieților creștine, neînfrânte de suferințe.
5.000 de persoane au fost martorii miracolului lui Isus înmulțind puțina mâncare care a avut-o la
îndemână. Isus era înconjurat de 12 apostoli. Totuși, în cele din urmă este scris că Domnul Isus
este bucuros dacă se vor aduna 2-3 ucenici în Numele Lui. Iisus explică: "Adevărat, adevărat vă
spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și vați săturat." (Ioan 6:26). Mințile noastre caută un avantaj personal, mai degrabă decât a rămâne
uimiți de miracolul lui Dumnezeu. Credința fraților noștri persecutați este un miracol care trebuie
să ne lase uimiți.

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, neîncălzită în nopțile
geroase de iarnă

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!
Copil Dezavantajat Învață la Liceul Richard Wurmbrand

Rebeca Lucaci, profesoară de limba engleză și soția lui
Cristian, directorul Colegiului Richard Wurmbrand
(liceul creștin din Iasi) scrie: "Antonia a fost în școala
noastră timp de 4 ani. Ea este singură la părinți. Mama ei se
străduiește să-i modeleze caracterul și să o pregătească pentru
viață. Din păcate, tatăl nu este prezent în viața ei. Nici nu vrea
să știe de existența ei. Vă puteți imagina ce cicatrici și traume
produce asta în inima unui adolescent. Antonia este foarte
inteligentă și îi place să studieze limbile străine, istoria, limba
română și geografia. Ea dorește să urmeze în continuare o
educație în domeniul științelor umaniste. Antonia are nevoie
de multă rugăciune și sprijin deoarece este foarte fragilă. Deși
Antonia împreună cu mama.
este luminată intelectual, ea este atât de nesigură și rănită în
interior. Stima ei de sine este aproape inexistentă. Mama ei
face o treabă grozavă iubind-o, ocupându-se de ea și fiind cu ea la fiecare pas. Cu toate acestea, ca
adolescentă, Antonia are întrebări și nesiguranță despre ea însăși și cea mai mare rană a ei este faptul că
tatăl ei nu vrea să aibă de a face cu ea. Tânjește după afecțiune și sprijin emoțional. Îl cunoaște pe Domnul
Isus, dar încă se luptă cu ideea de a fi iubită necondiționat pentru că nu a primit acest lucru din partea
unei figuri paterne.
De când a ajuns să-L cunoască pe Domnul, mama ei
lucrează la o fundație pentru femeile aflate în
dificultate. Acesta este modul ei de plată în avans.
Făcând o schimbare radicală în viața ei, ea știe ce
greșeli a făcut ca tânără fată și vrea să împiedice asta
sau să ajute acele tinere femei care ar putea fi într-o
situație similară cu a ei. Desigur, venitul ei salarial nu
este grozav, așa că are nevoie de mult sprijin pentru a
o ține pe Antonia în școala noastră. Apreciem inima si
spiritul ei de lucru. Gândul să o mute pe Antonia întro altă școală nici nu-i trece prin minte. Odată, într-o
întâlnire între părinți și profesori, ea a mărturisit că mai
degrabă ar sta nemâncată cu zilele decât să știe că este
nevoie să o mute pe Antonia într-o altă școală. RugațiCopii pe podeaua murdară a unei case dintr-un sat
vă pentru Antonia - pentru a-și găsi valoarea în iubirea românesc. România este a doua cea mai săracă țară din
Uniunea Europeană!
veșnică, statornică a Tatălui ceresc. De asemenea, vă
rog să vă rugați pentru mama ei, care se luptă financiar,
dar care a fost răscumpărată de moartea lui Isus pe cruce și a cărei viață nouă îi permite să fie o luptătoare
și o supraviețuitoare. Mai are 4 ani în școala noastră și rugăciunea noastră este să se găsească oameni
care să o susțină și, de asemenea, pentru ea să ajungă să-L cunoască cu adevărat pe Domnul și să aibă
încredere în El pe deplin cu viața ei. Este privilegiul nostru să investim în această frumoasă tânără doamnă
și să vedem cât de miraculos poate Domnul să lucreze în
viața ei pentru a aduce frumusețea din ceva distrus de
Cristian Lucaci și
oameni."
soția Rebeca.

Liceul Richard Wurmband
este un liceu creștin
cu peste 450 elevi in Iași.
(grădiniță-clasa a XII-a)
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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.
Mihai Wurmbrand.

Creștini ajutați cu darurile voastre!
Pastor Baptist Închis Trei Ani pentru că a Refuzat să Devină Informator KGB
Dragi frați, am primit scrisoarea, la care răspund cu bucurie. Numele meu este
Levțeniuk Anatolii. Vă rog să mă primiți conform cu îndemnul apostolului Pavel
la biserica din Filipi: "Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe
astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și șia pus viața in joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru
mine."(Filipeni 2: 29-30)
Voi descrie ce sa întâmplat în viața mea în ultimii treizeci de ani, ai secolului
trecut (anii 1970 până în anii '90). În ciuda oricăror persecuții din partea
autorităților comuniste, am fost hirotonit ca pastor baptist într-o biserică
neînregistrată. Eu și întreaga mea familie au fost persecutați, copiii mei, în
special în timpul anilor de liceu. Persecuția a început, când am fost chemat la clădirea KGB de către poliția
sovietică. Scopul acestor discuții a fost ca ofițerii KGB să obțină de la mine să-mi neg credința în Dumnezeu. Leam răspuns în mod clar, că nu voi face asta niciodată. Au continuat cu alte sugestii insistente de a colabora cu
KGB. I-am întrebat, ce înseamnă o astfel de colaborare? Ei au răspuns, în general, că "din când în când, ne
întâlnim să vorbești cu noi și să ne răspunzi la toate întrebările care ne interesează". Le-am explicat că nu voi fi
niciodată un Iuda. Nu am vrut, în nici un fel, să-mi compromit credința creștină. Am continuat să-mi fac slujba
ca pastor al bisericii Domnului nostru Isus. Nu am avut o casă de rugăciune și am ținut adunările noastre ici și
colo, în case particulare și sub cerul liber. Am adunat aproximativ 150 de persoane, bărbați, femei, tineri, bătrâni
și copii. Adesea, autoritățile locale, poliția comunistă, ne impunea amenzi grele. Ne întrerupeau serviciul nostru
bisericesc, cerându-ne să desființăm toate întâlnirile de rugăciune. Am fost chemat de multe ori la procuratură și
amenințat că voi fi arestat și condamnat. În martie 1981, am ajuns să fiu condamnat pe baza Codului Penal
Sovietic, Articolul # 187 la 3 ani de închisoare. Soția mea a rămas acasă cu cei 8 copii ai noștri, fiind însărcinată
cu cel de-al 9-lea. Acești trei ani i-am petrecut într-o închisoare comunistă în orașul Rovno, un oraș care se află
astăzi în Ucraina, dar atunci parte a Uniunii Sovietice. Am fost închis, deși eram foarte bolnav având osteoartrită.
Din cauza bolii, unii dintre gardienii de la închisoare au arătat pe ici, pe colo, un pic de milă. Comandantul
închisorii a spus cu voce tare: "Fiți conștienți, aici sunteți răspunzatori numai mie și Domnului vostru!". Când
eram în închisoare, eram vizitat din când în când de KGB, precum erau vizitați acasă și soția și copiii. Comuniștii
îmi făceau diferite "oferte" pentru a avea un regim mai bun de detenție, chiar de a fi eliberat din închisoare. La
un moment dat pentru o perioadă scurtă de timp, destul de uimitor, mi-au permis să citesc și Noul Testament,
pentru a nu scrie plângeri autorităților superioare. Am continuat să mă rog.
Odată, soției mele și copiilor li s-a permis să mă viziteze în închisoare. La întâlnirea cu nou-născută Natașa,
comandantul închisorii mi-a permis să o țin în brațe și să mă rog. Ce mare minune! Mulți alți polițiști nu au fost
de acord văzându-mă înconjurat de copiii mei cei mulți la această întâlnire. Cred că s-a întâmplat un astfel de
miracol, datorită mijlocirii rugăciunilor neîncetate ale credincioșilor din atâtea biserici. Multe intervenții în
favoarea mea din partea altor creștini au intimidat administrația comunistă. Mi s-a dat drumul înaintea termenului
de eliberare. După eliberarea mea din închisoare, am reușit să-mi continui activitățile creștine subterane. Am
dureri mari de picioare din cauza bolii mele. Rugați-vă pentru mine să fiu credincios până la moarte. Fratele vostru
Levtzeniuk Anatolii, fost prizonier (politico-creștin) (în fosta Uniune Sovietică.) Dumnezeu este cu noi când
rămânem alături de El ".
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Creștini ajutați cu darurile voastre!
Fostă elevă la
Liceul Creștin Richard Wurmbrand,
acum profesoară în aceiași școală
Sora Carmen Profiri scrie: "Am absolvit Liceul
Wurmbrand în 2004. Am devenit elevă la Colegiul
Wurmbrand din clasa a IX-a. Nu m-am interesat
prea mult de profesori înainte de a intra la Colegiul
Richard Wurmbrand. Odată ce am venit la această
școală, am fost provocată să-mi folosesc talentele și
darurile, să descopăr ceea ce mi-a dat Dumnezeu și
să folosească aceestea pentru gloria Sa. Echipa de
profesori din această școală a știut întotdeauna să
predea cunoștințe combinate cu valori și principii de
viață. Au reușit să mă provoace și să-mi dea un scop
și, în calitate de adolescent, îmi dau seama acum, cât
de importantă a fost formarea caracterului pentru
viața mea. Acesta este unul din aspectele care fac
Carmen la un seminar de studiu privind sindromul
această școală unică - faptul că cunoștințele și teoria
Down, o boală care îl afectează pe fiul ei. Această
tulburare genetică este cauzată de prezența întregii sau
nu sunt unicul scop în viața școlară. Ele sunt
a unei părți a celei de a treia copii a cromozomului 21.
combinate cu valori puternice și principii bine
Aceasta cauzează întârzieri intelectuale și de dezvoltare
fundamentate pentru a forma elevilor o credință
la copii care prezintă acest sindrom.
puternică, iar pe ei agenți ai schimbării în lume.
La scurt timp după terminarea liceului, am mers la
universitate și apoi m-am căsătorit cu un bărbat minunat care mi-a fost coleg de clasă timp de patru ani.
După zece ani în care am dat naștere la trei copii și mi-am terminat studiile, am fost invitată să predau
Educația Fizică la școala care m-a format și mi-a modelat caracterul și personalitatea. A fost întotdeauna
visul meu de a antrena o echipă de volei și de a ajunge în lumea înaltă a sportului. Nu mi-am imaginat
niciodată că voi lega șireturile elevilor preșcolari sau că-i voi învăța cum să sară coarda. Dumnezeu nea dat un fiu cu sindromul Down și prin el m-a învățat să sărbătorim și cele mai mici victorii. Prin fiul
meu am fost învățată să reconsider valoarea pe care a pus-o Domnul în fiecare ființă umană. Acum
consider că este o onoare să fiu profesor pentru cei mai mici dintre copii, să-i ajut să-și depășească
limitele sau temerile și făcând asta să le arăt cât de prețioși și iubiți sunt de Dumnezeu însuși.
Una dintre rugăciunile mele cele mai vechi a fost ca școala să aibă o sală de gimnastică adevărată în care
să putem pregăti elevii. Domnul a răspuns după mulți ani cu multă bunăvoință rugăciunii mele și acum
sunt onorată să-mi desfășor și să-mi investesc timpul în viețile băieților și fetelor tinere pentru a le instrui
fizic și spiritual.
Toți cei trei copii ai noștri învață la școala Wurmbrand, iar soțul meu și cu mine suntem atât de mândri
și de recunoscători, deoarece știm că nici o altă școală din oraș nu poate în același fel să formeze
caractere, să instruiască mințile și să formeze oameni devotați lui Dumnezeu. Acum fac parte din echipa
de profesori și sunt recunoscătoare să lucrez și să trăiesc alături de oameni uimitori, care sacrifică,
iubesc, se roagă și lucrează pentru Împărăția lui Dumnezeu.

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!
Sentință de 12 ani de închisoare
pentru că a scris poezie creștină

Fratele Sergiu Grosu (acum decedat) a studiat și
a obținut diploma de teologie cu puțin timp
înainte de 1948, anul preluării totale a României
de către comunism. Un pastor activist itinerant,
a vizitat și a încurajat credincioșii persecutați în
comunism în aproape fiecare oraș important din
România. El a fost un poet creștin foarte iubit,
iar poemele sale au fost recitate în multe biserici
evanghelice din România. Pentru această
"crimă" de promovare a creștinismului prin
poezie, a fost arestat la 7 martie 1959. După 3
luni de interogări crunte în celulele subterane ale
Securității, a fost condamnat la 12 ani de muncă
silnică. Comuniștii i-au înscenat un accident de
mașină, rănind-l grav la picioare. El a suferit
doar 5 ani de închisoare comunistă, datorită
amnistiei generale emise pentru a îndeplini o
condiție a guvernului american atunci când a
oferit împrumuturi de miliarde de dolari
regimului comunist condus de dictatorul
Ceaușescu. Fratele Grosu a reușit să părăsească
România în 1969 și, cu ajutorul familiei
Wurmbrand, a condus timp de ani de zile, o
misiune creștină în Franța, împreună cu soția sa,
Colette. Soția lui a fost închisă deasemeni sub
comunism timp de peste patru ani și timp de cel
puțin 6 luni a fost în aceeași celulă de închisoare
ca Sabina Wurmbrand într-un lagăr de muncă.
Fratele Grosu a răspândit în zeci de mii de
exemplare o revistă lunară "Catacombe" în care
descria persecuția credincioșilor în timpul
comunismului.
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Exemplu de listă pe care misiunea noastră a reușit să o
stabilească, cu peste 480 de creștini baptiști în vârstă care
au suferit pentru credința lor în fosta Uniune Sovietică.
Pedepsele cu închisoarea au fost de la 2 ani până la 18 ani.
Dacă se iau în considerare împreună, anii lor de
condamnări la închisoare arătați în tabelul nostru
prescurtat, s-ar aduna, cel mai probabil, până la peste
2000 de ani de închisoare. Cea de-a patra coloană indică
anul nașterii iar a cincea, țara în care trăiesc în prezent
(cum ar fi Ucraina, Rusia, Kazahstan, Belarus etc.).
Încercăm să obținem adrese exacte, astfel încât să putem
trimite un ajutor încurajator celor aflați încă în viață. Am
putut trimite ajutor la aproximativ 70 de astfel de creștini
vârstnici vorbitori de limbă rusă. Multe dintre mărturiile
lor le puteți citi în buletinul lunar.

Vedeti la :
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro

Recipisa pentru ajutorul primit de Colegiul
Richard Wurmbrand

