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" Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece
neamuri de toate; de la David până la strămutarea în
Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea
în Babilon pâna la Hristos sunt paisprezece neamuri. "
(Matei 1:17)

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani
în închisorile comuniste din România. Soția
sa, Sabina, a fost deasemeni închisă pentru
credința ei în Hristos aproape trei ani, în unele
din aceleași închisori

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:

Fascinația Răutații
În câteva generații, un mic grup de evrei, începând cu Avraam, Isaac și Iacov, au creat un stat
puternic sub regele David. David a devenit una dintre cele mai glorioase personalități ale evreilor
și, de asemenea, din întreaga istorie umană.
Dar a fost nevoie, de asemenea, doar de câteva generații, ca acest stat să piardă totul, toată
populația fiind deportată, ca sclavi, în Babilon.
Grupuri de refugiați veniți din Europa au creat prin munca asiduă puternica Statele Unite ale
Americii. Dar ceea ce a fost creat poate fi distrus, deasemeni.
Există o neînțelegere larg răspândită despre Biblie, în sensul că ar fi preocupată doar de religie,
credință, mântuirea sufletelor și viața de dincolo de moarte. Acest lucru nu este cu totul adevărat,
deoarece Biblia aruncă lumină și asupra multor alte aspecte ale vieții umane. Unul dintre cele mai
importante dintre acestea este politica. În Biblie se poate învăța cum se edifică o națiune, cum să
se stabilească legi și conducători drepți, cum să se elibereze sclavi, cum să se realizeze justiția
socială și națională, cum să se comporte față de cei de altă rasă. Mai mult, Biblia ne învață că o
națiune care dorește să-i placă lui Dumnezeu trebuie să-și bazeze politica externă pe principii
morale și nu pe oportunitate sau interese comerciale. Politica corectă este o parte esențială a
religiei corecte.
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În Ezechiel 23, Israel și Iuda sunt criticați pentru căutarea nu numai a coexistenței pașnice, ci
chiar a relațiilor obsedate de interes pentru Asiria, o națiune păgână care a asuprit multe popoare.
Dumnezeu îi vorbește lui Ezechiel: „De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile
copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.” (v. 9)
Asta se întâmplă astăzi cu America. Să nu căutăm țapi ispășitori, precum elemente de stânga din
istoria sa. Însuși Dumnezeu poate da America în mâinile comuniștilor, de care aceasta era
fascinată. Fascinația este un lucru, iubirea altul. În loc de a fi prostiți de comuniști și să facem tot
felul de compromisuri de afaceri cu ei, ar fi trebuit să-i iubim cu inimi aprinse și să facem tot
posibilul să-i aducem la Hristos. Nu am făcut asta în trecut. Nu o facem acum. Prin urmare, am
fost dați în mâinile lor.
Stokely Carmichael, un așa-numit „activist”, după ce a primit instrucțiuni de la Fidel Castro în
Cuba, a declarat ziariștilor americani: „Folosim tactica partizanilor. Pregătim grupuri de partizani
în oraș. Aceasta va fi o luptă pe viață și pe moarte". Potrivit lui Carmichael, instruit în Cuba,
revoluționarii vor trebui să joace rolul Vietcongului în orașele noastre. Chiar dacă doar un procent
dintre cei vizați de el ar fi de partea lui, ar avea o armată de 200.000 de fanatici, care ar putea
produce teroare, haos și distrugere masivă. Guy Newton, un alt „activist”, inspirat de comuniștii
chinezi, cere în mod deschis uciderea polițiștilor albi. Pe dealurile din provincia Pinar Del Rio
din Cuba, viitori luptători de gherilă și revoluționari sunt instruiți, majoritatea urmând a fi activi
pe continentul american. Acești revoluționari își recrutează adepții dintre cei mai neașteptați
oameni. Două sute de preoți instigați de aceștia au ocupat catedrala din Santiago de Chile pentru
a protesta împotriva „imperialismului internațional al banilor”. Frontul de Eliberare Națională
Tupamaros, un grup comunist pro-Beijing din Uruguay, a răpit un om bogat pentru a-și obține
revendicările prin șantaj. America își pierde prietenii din străinătate. Postul de radio comunist
clandestin Bizim transmite informații în turcă din Germania de Est despre cum să fii antiamerican. În Franța, cel mai recent pamflet al Grupului de Acțiune Revoluționară spune:
„Violența trebuie să fie pasul următor. Revoluția din octombrie va fi reală, nu o farsă”. Aceste
grupuri revoluționare nu sunt mari. Există aproximativ 2000 de troțkiști în Franța, dar fiecare
poate aduce pe stradă zece prieteni pentru a ajuta la construirea unei baricade. (Câți creștini sunt
capabili să aducă zece prieteni pentru a construi lucrarea misionară? Ai putea atrage zece prieteni
pentru mesajul nostru misionar? Dacă nu, ești mai puțin activ în cauza ta dreaptă decât comunistul
în cea rea.) Cine este în spatele tuturor acestor suferințe? Dumnezeu. El a spus: „ Am dat-o în
mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.”. Oare
oamenii de afaceri americani, avizi de afaceri profitabile, nu sunt fascinați cu doctrinele marxiste
de stânga?

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,niciodată încălzită 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)

Pidchenco
Vitalie Ivanovich
A suferit 4 ani de
închisoare pentru
tipărirea a mii de
copii ale Noului
Testament. Citiți
mărturia sa în
buletinul din
9/2017.

Andrietz Petru
A suferit 4 ani de
închisoare pentru
tipărirea a mii de
copii ale Noului
Testament. Citiți
mărturia sa în
buletinul din
9/2017.

Dubovic Vladimir
Mihail
A suferit 10 ani de
închisoare în fosta
Uniune Sovietică
pentru ăspândirea
Evangheliei. Citiți
mărturia sa în
buletinul din 9/2017.

Iakimciuk Ivan
Grigore
A suferit doi ani de
închisoare în fosta
Uniune Sovietică
pentru că s-a rugat tare
într-o biserică, cerând
libertatea religioasă.
Citiți mărturia sa în
buletinul din 9/2017.

Creștini Ajutați cu Darurile Voastre
O Scurtă Mărturie Despre Viața și Misiunea
lui Rodin Vladimir Pavlovich (decedat*)
(trimisă de soția lui, Rodina Maria Ivanovna)
Rodin Vladimir Pavlovich s-a născut în satul Novo-Dmitrievka, regiunea
Gorki. Prin harul Domnului, la vârsta de 30 de ani, Vladimir Pavlovici s-a
văzut pe sine ca un păcătos care are nevoie de iertarea păcatelor. Domnul
i-a atins inima, l-a eliberat de legăturile păcătoase și i-a vindecat sufletul.
După puțin timp, Vladimir Pavlovici a fost botezat și a devenit membru al
bisericii locale din Vyksa (în Rusia, la aproximativ 500 de kilometric, est de Moscova).
Vladimir Pavlovici, urmându-l pe Hristos de la primii pași, a fost un predicator înflăcărat al
adevărului Evangheliei către oamenii pieritori. Prin slujirea lui Vladimir Pavlovici, Domnul a
sprijinit adesea, a încurajat, a inspirat și i-a instruit din plin pe copiii lui Dumnezeu despre
importanța întăririi credinței lor, precum și despre valoarea încrederii în mila și harul Domnului
nostru.
O slujire atât de îndrăzneață pentru credincioși a reprezentat (și reprezintă în prezent) o
amenințare serioasă pentru dușmanul sufletelor umane, prin urmare, inamicul și-a aruncat toată
puterea pentru a fura, ucide și distruge. Ofițerii de poliție au venit de multe ori la serviciile divine
pentru a dispersa adunarea și a da amenzi predicatorilor bisericii locale din Vyksa.
Vladimir Pavlovici a fost amendat de nenumărate ori pentru predicarea Evangheliei, de asemenea
a fost reținut în mod repetat cu frații săi și arestat timp de 15 zile, de fiecare dată când gardienii
i-au auzit cântând imnuri precum „Știi calea, chiar dacă eu n-o știu,” „De-aș avea întregul
univers” etc. Câte oferte mieroase a auzit de la oamenii din conducere cu privire la posibilitatea
avansării în carieră sau a bunăstării materiale dacă Rodin ar fi fost de acord să renunțe la
închinarea și slujirea Domnului nostru. Cum lingușelile și promisiunile nu și-au atins obiectivul,
au fost lansate amenințări directe și calomnii. Datorită Domnului nostru, Vladimir Pavlovich a
fost ferm în încrederea sa în Domnul și a fost capabil, prin harul lui Dumnezeu, să reziste
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amenințărilor dușmanilor. Pe 17 ianuarie 1972, credincioșii bisericii locale din Vyksa se bucurau
și cereau binecuvântări în noul an care venise dar slujba pașnică a fost întreruptă de sosirea KGB
(Poliția Secretă Sovietică) și încă o dată autoritățile au arestat frații din biserica din Vyksa,
inclusiv pe Vladimir Pavlovici Rodin. Această arestare nu a durat 15 zile, ci a ajuns să fie pentru
o perioadă mai lungă ...
Pe 18 februarie 1972 V.P. Rodin a fost acuzat în temeiul articolului 142, partea 2 din Codul Penal
sovietic de „Încălcarea legilor privind separarea bisericii de stat și a școlii de biserică” cu
formularea pentru activitate religioasă ilegală și condamnat la 3 ani de închisoare. Prin harul lui
Dumnezeu și prin rugăciunile bisericii Vyksa, Vladimir Pavlovici a acceptat cu fermitate și
smerenie această încercare a credinței în viața sa.
După condamnare, Rodin V.P. a fost trimis sub escortă la închisoarea din orașul Gorki (în
prezent Nijni Novgorod) la adresa Gorki -28a / ya UZ62 / 5. După ce a ajuns la complexul
închisorii, Vladimir Pavlovici a fost repartizat unei echipe de muncitori care fabricau cutii din
bare de fier. Această muncă era foarte grea, deoarece lucrul se efectua pe o linie de transport, care
necesita în fiecare minut efort de forță fizică și morală timp de 12 ore pe zi. Numai prin harul lui
Dumnezeu și rugăciunile prietenilor credincioși ai bisericii din Vyksa, precum și prin rugăciunile
credincioșilor altor biserici ale Uniunii Sovietice, Vladimir Pavlovich a găsit puterea de a face
față acestei munci grele și epuizante. Au existat situații în care unii dintre prizonieri erau epuizați
și nu puteau suporta sarcina dată, dar prin harul lui Dumnezeu nu și-a pierdut inima și nu s-a
văitat de soarta sa, dându-și seama că suferea pentru numele Domnului, lucru foarte înalt și
valoros în ochii Domnului nostru.
Munca grea și epuizantă nu a devenit o cauză de descurajare și nemulțumire, ci dimpotrivă,
Vladimir Pavlovich nu a ratat ocazia de a-și susține și
încuraja nu numai frații, ci și pe cei care se aflau în
apropierea sa în celulele închisorii. Munca grea pe
linia de producție a dus la o ușoară deformare a
degetelor, dar sufletul și spiritul lui Vladimir
Pavlovich nu au fost deteriorate sau deformate, ci,
dimpotrivă, au fost întărite în speranța îndurării și
harului Domnului nostru.
La sfârșitul sentinței sale, Vladimir Pavlovich a fost
eliberat și s-a întors la biserica locală din Vyksa, unde
a slujit Domnului nostru mulți ani ca evanghelist, gata
să vadă nevoia aproapelui său, să sprijine pe cei
slăbiți, să-i convingă pe cei care se îndoiesc și să-i
ridice pe cei căzuți. Anii petrecuți în închisoare,
dificultățile cu care a trebuit să se confrunte Vladimir
Pavlovich, nu i-au generat frică și murmur în inimă. În mod repetat, credincioșii și rudele
apropiate l-au văzut mergând la adunare cu un rucsac mic, unde era un hanorac și haine, deoarece
orice întâlnire se putea încheia cu el transportat într-o sală de judecată și apoi la închisoare. Un
exemplu similar de disponibilitate de a accepta suferința pentru numele Domnului și credința
sinceră în Domnul i-a inspirat și întărit pe mulți credincioși în glorificarea numelui Domnului
nostru Iisus Hristos.
Vladimir Pavlovici, după ce a servit ca un bun exemplu pentru ceilalți, la vârsta de 64 de ani, a
plecat pentru eternitate la Domnul nostru.
* Misiunea continuă să ajute soția!
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Creștini Ajutați cu Darurile Voastre
Doi Ani de Închisoare Comunistă pentru Adunări
În Case

„Salutări dragi frați și surori! Prin voia Domnului nostru Iisus Hristos:
Dumnezeu m-a onorat nu numai să cred, ci să și sufăr pentru El.
În 1963 Domnul ne-a vizitat familia cu bucurie, eu și soția mea am primit
botezurile prin credință. Am început o viață nouă. În acea perioadă, nu
aveam voie să ne adunăm în casa de închinare, iar credincioșii ne adunam
adesea în casele noastre. În inima noastră a existat și dorința de a avea
serviciu divin, așa că ne-am oferit casa pentru astfel de slujbe. Am fost
amendați în mod repetat pentru acest lucru.
A fost foarte dificil să păstrăm literatura, din cauza perchezițiilor repetate
efectuate de poliția sovietică în casa noastră. Niciunul dintre noi nu știa când va veni percheziția.
A fost foarte supărător când au fost confiscate cărți și reviste prețioase. Chiar și manuscrisele
scrise de mână care menționau cuvântul „Dumnezeu” au fost luate.
În acest moment dificil, aveau un singur gând: să rămână credincioși Domnului.
Așa ne-am crescut și copiii. Pentru că nu s-au alăturat organizațiilor de tineret comuniste
(Pionierii) și ei au fost persecutați. Într-o zi, fiica noastră a fost închisă într-o clasă și i s-a spus că
nu va fi eliberată, până când nu va purta cravata roșie comunistă. A refuzat curajos, un adult mai
mare a intervenit și în cele din urmă a fost eliberată.
Am fost adesea avertizați că vom plăti scump pentru activitatea noastră religioasă, dar Domnul
a plătit un preț mai mare pentru noi și eram gata de orice pentru El. Și așa s-a întâmplat, la 9
februarie 1983, a fost din nou efectuată o percheziție de către poliția comunistă. După
percheziție, a fost emis un mandat de arestare și am fost încătușat ca bandit, ca un criminal și
scos din casă. Au scos două cutii cu vase, astfel încât vecinii să poată vedea că se ia ceva.
Am fost ținut în închisoare timp de trei luni, timp în care am fost supus unor interogării
interminabile. Apoi a avut loc un proces judiciar care a durat trei zile. Credincioșii nu au avut
voie să intre în sala de judecată, și sala curții a fost umplută cu membrii organizației de tineret
comuniste (Komsomol). Eu și alții am fost condamnați la doi ani de închisoare. Un vecin apropiat,
după mulți ani, a mărturisit că m-a trădat și mi-a cerut iertare.
Mi-a plăcut foarte mult să mărturisesc despre Domnul pe stradă, la serviciu, peste tot. Acum am
avut ocazia să depun mărturie despre Domnul în închisoare. Dumnezeu mi-a dat puterea de a
predica persecutorilor mei și celor care au fost închiși cu mine. Mulți au fost surprinși, dar au
fost cei care au ascultat cu adevărat adevărul și s-au întors către Domnul. Au fost multe
momente dificile, moartea însăși părea aproape, dar Domnul m-a ținut și m-a binecuvântat. Mia acordat viață până în ziua de azi. Văd foarte prost și nu ies din casă din motive de sănătate.
Având în vedere modul în care am trăit, nu pot decât să spun - cât de minunat este Domnul meu.
Cu dragoste, Pavlov Alexey Ivanovich, 84 de ani. ”
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Creștini Ajutați cu Darurile Voastre
Deme Maria
Deși nu a fost Condamnată s-a oferit
Voluntar să fie Închisă Pentru Credință!

Deși nu a fost închisă sau condamnată la
închisoare, doamna Deme a cerut cu lacrimi în
ochi să fie deportată împreună cu soția
regretatului pastor Visky Ferencz. Pastorul Visky
a fost condamnat la 22 de ani de închisoare
comunistă pentru organizarea unui grup de
rugăciune numit „Betania” ca parte a Bisericii
Reformate de limbă maghiară din România
comunistă. Soția sa Julianna și cei șapte copii ai
săi, au fost deportați și alungați de autoritățile
comuniste române, să trăiască doi ani într-o
colibă din stuf, într-o parte aridă a țării, un „ținut
al nimănui”, unde cea mai apropiată așezare
umană se afla la aproximativ 20 km distanță, pe
jos! *
Acestă doamnă, o sfântă în sine, deși nu fusese
persecutată sau arestată, s-a lăsat deportată cu
întreaga familie Visky, în timp ce tatăl era în
închisoare, ca un sacrificiu fără speranță de
recunoaștere, remunerație etc.
Un ofițer comunist al Securitatii i-a spus: „nu ești
altceva decât o nebună, deoarece nu ceri nimic
altceva decât moartea”. Cântecul ei preferat era
„Mântuire am primit fără nici o plată; prin Iisus
Cel răstignit, fără nicio plata ”. Odată eliberați de
acolo, „familia”, adică 9 persoane au fost luate
în cele două camere foarte mici de mansardă ale
lui Mihai și Sabina Wurmbrand din București și
timp de câteva săptămâni, 11 persoane au locuit
în aceste două camere și au împărțit orice era de
mâncare.
*Citiți povestea durei lor perecuții în România
comunistă, în buletinul nostru informativ din mai
2016. A se vedea legătura în a treia coloană la:

Alături, o mostră 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. Ajutoarele sunt
distribuite in mod interconfesional.
Mărturii 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

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro
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