Misiunea Creștină Richard Wurmbrand
(numită anterior Asociația Creștină Sabina Wurmbrand)
Căsuța Poștală 12, OP 74
București, 062580, România
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Această misiune creștină condusă de Mihai, fiul pastorului Richard Wurmbrand și al soției sale Sabina, ajută
orfani și creștini în vârstă (mulți cu vârste peste 80, 90 de ani) care au fost închiși pentru credință în actuale
și foste țări comuniste.
Decembrie 2019
“Isus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au
umplut până sus.”
(Ioan 2:7)

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

Umplute Până Sus!
Dumnezeu a umplut vasele nevoilor noastre până sus. El ne-a dat soare, lună, stele și pământ, cu
păduri, munți, oceane și toate viețuitoarele care trăiesc și mișună. Ne-a dat fructe, cereale, legume,
lapte. (Dacă există cei care flămânzesc, este pentru că noi folosim gresit darurile Sale, neglijăm
oportunitățile și cheltuim averi înarmându-ne pentru a ne omorî unii pe alții). Dumnezeu a dat
fiecărui om 100 de milioane de neuroni. Fiecare neuron poate conține cinci miliarde de biți de
informații - conținutul unei biblioteci de mii de volume. Prin urmare, avem capacitatea mentală
de a ne face viața fericită și productivă și de a asigura bunăstarea celorlalți. Dumnezeu ne-a dat
pe Fiul Său pentru a ne salva de păcat, prin sacrificiul Său de pe cruce. Cei care răspund la marele
Lui Dar, fac acest lucru numai iubindu-L și slujindu-L din toată inima - până când dedicația
noastră este completă. La o nuntă din Cana, oaspeții nu aveau vin. Porunca lui Iisus ca slujitorii
să umple vase uriașe cu apă, părea lipsită de sens. Răspunsul practic ar fi fost de căutat mai mult
vin. Cu toate acestea, nu există nicio însemnare că slujitorii s-au opus ciudatului ordin. Adevăratul
slujitor nu gândește prea mult cu privire la voința Stăpânului; datoria lui este să facă voia Lui
indiferent de condiții. Spunânduli-se să umple vasele cu apă, servitorii, desi nu au primit
explicații, le-au umplut totuși până sus. Ioan Plopeanu, fost tovarăș de pușcărie de-al meu în
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închisorile comuniste românești, a murit ca urmare a torturilor suferite. Deși bolnav de
tuberculoză, el s-a oferit voluntar să spele rufele altor prizonieri bolnavi. Nu aveam mașină de
spălat în închisoare și nici apă caldă. Mâinile lui erau mereu reci de la apa înghețată în care
muncea. Pe atunci eram foarte bolnav. Medicii renunțaseră la speranța că mă voi recupera
vreodată. Știind acest lucru, mi-am cerut o dată scuze prietenului meu creștin: „Îmi pare rău că
trebuie să-mi speli rufele pline de puroi și murdărie”. A fost trist că am crezut că asta ar fi o
greutate pentru el. El considera un privilegiu să facă munca cea mai murdară. Din rația sa
insuficientă de hrană, avea să le dea altora, deși acest lucru era strict interzis. Pedeapsa dacă era
prins, era ca stând întins pe podeaua celulei, un gardian comunist să îi sără cu cizmele pe piept și
pe burtă. Plopeanu nu a dat niciodată greș în ceea ce el considera datoria sa creștină. El “a umplut
vasele până sus.” Astfel de oameni și-au umplut vasele de credință până la margine și nu le este
frică. De ce să-ți fie frică de necazuri grave în familie, angajare, biserică sau misiune? Umplețivă vasele până sus, chiar dacă nu înțelegeți încercările dvs. și nu vedeți rezultate imediate ale
acțiunilor voastre. Odată, trei soldați romani stăteau în fața casei în care era apostolul Petru. După
ce am trăit sub naziști și comuniști, știu ce experiență traumatizantă este pentru cineva aflat sub
opresiune să vadă soldați înarmați în fața porții. Probabil înseamnă arestare, urmată de bătăi și
poate deces. Atunci Duhul i-a vorbit lui Petru: „Du-te cu ei.” (Faptele Apostolilor 10:20) Nici un
cuvânt de explicație. Nici o încurajare, de genul „Nu te teme; ești condus de un ofițer care vrea
să cunoască calea mântuirii. "Aceasta este credința: să meargă, fără a ști unde îl va conduce
drumul. O soră mi-a scris: „Îmi trimit cecul donației înainte de a plăti facturile." Abel de
asemenea, a adus lui Dumnezeu „oile întâi născute ale turmei” (Genesa 4:4) fără să știe dacă va
primi alți miei. Dacă îți faci socotelile înainte de a da, fiara rațiunii se rățoiește și nu vei da. Fie
ca noi toți să umplem vasele până sus..
Pastorul rus baptist JACOB SKORNIAKOV a fost aruncat de trei ori în temnițele sovietice
comuniste pentru credința sa. El a suferit 13 ani de închisoare comunistă pentru evanghelizarea
tinerilor. El scrie: „Fie ca Dumnezeul nostru, Dumnezeul Iubirii și al Păcii, să fie alături de noi:
Atunci suntem puternici chiar și când suntem lipsiți de apărare, da, chiar și în moarte, să ne rugăm
pentru cei care ne torturează; nu să fim răzbunați și nu să blestemați cu ură și disperare, ci rugațivă ca Dumnezeul iubirii să-i ierte, așa cum a făcut Iisus pe cruce, așa cum a făcut Ștefan, primul
martir pentru cauza lui Hristos". A suferi pentru Hristos este mult, dar SKORNIAKOV a dorit
mai mult. El a umplut vasul PÂNĂ SUS. În închisoare, flămând și bolnav, a adus la credința în
Hristos, cinci bărbați. *
* Jacob Skorniakov, a murit în 2008. Misiunea americană condusă de fiul pastorului decedat
Richard Wurmbrand, Mihai, numită Help for Refugees, a trimis de mai multe ori sprijin financiar
văduvei lui Jacob Skorniakov, Nina Stepanovna Skorniakova, acum având 91 ani. Vedeți
fotografia
ei
și
citiți
mărturia
ei
emoționantă
pe
web,
la
https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro, în a treia coloană, făcând clic pe legătura de
internet către buletinul informativ din mai 2017.

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 pe internet la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (în coloana a treia)

Pastorul baptist
Petru PRUTEANU
A fost închis 5 ani în fosta
Uniune Sovietică. Atunci
când a refuzat să fie
informator, a fost ameninţat
cu viol homosexual. Citiţi
mărturia lui în buletinul din
12/2016.

Creştinul

Vladimir Serghei KOROP
A suferit doi ani de
închisoare
în
fosta
Uniune Sovietică pentru
că nu şi-a negat credinţa
și a fost amenințat cu
pierderea celor opt copii.
Citiți mărturia lui în
buletinul din 12/2016.

Pastorul baptist
Nicolae DRON
A fost închis 3 ani în fosta
Uniune Sovietică, aproape
de granița chineză, pentru
activitatea sa crestina
ilegală. A fost bătut cu
cruzime. Citiți mărturia
lui în buletinul din
12/2016.

Dirijorul de cor
Vladimir TIMCHUK
Ambii părinți au suferit
lungi ani de închisoare în
Siberia pentru credința lor
crestina. El a fost deasemeni
închis pentru credința sa în
nordul îndepărtat al Siberiei.
Citiți mărturia lui în
buletinul din 12/2016.

Creștini ajutați cu darurile voastre
Pentru Ținerea de Evanghelizări a Suferit Trei Ani in cele mai Friguroase Închisori din Siberia
„Pacea să fie cu voi, dragi frați în Hristos!
Mă numesc Rogaliskii Petru Abramovici și
m-am născut în 1937 în satul Petrovka,
districtul Isilkulskii din regiunea Omsk, în
Siberia. În 1946 ne-am mutat în orașul
Prokopyevsk din districtul Kemerovo. În
1957, după ce am terminat 10 clase, am fost
încadrat în armată timp de 3 ani. În același
an, m-am pocăit și l-am primit pe Domnul
Isus Hristos în viața mea. În 1960 m-am
căsătorit. Am trăit cu soția mea 48 de ani. A
suferit de diabet, iar în 2008 a mers la
Domnul. În 2010 m-am recăsătorit. În 1971
am fost hirotonit diacon în biserica locală și,
la început, am fost, de asemenea, însărcinat
Fratele Rogalski și soția în biserică. Pe perete, versetul din
cu
conducerea activitaților cu tinerii din
Ioan, 3:16.
biserica locală. În 1982 am fost hirotonit ca
evanghelist însărcinat cu activitatea evanghelică în toată Siberia. Aceasta mi-a permis să aduc vestea bună a
mântuirii tuturor celor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. De asemenea, în 1982 am fost arestat și condamnat la
3 ani de închisoare. Am fost trimis într-o închisoare dintr-un oraș foarte îndepărtat de orașul unde locuiam. Am
călătorit 5 luni cu vagonul-închisoare. Am tranzitat prin închisorile Novokuznetsk, Mariinsk, Irkutsk,
Khabarovsk, Chitinsk (în această ordine). Apoi am fost dus într-un oraș mic din regiunea Chita, pe nume Borze,
unde am rămas încarcerat până la sfârșitul întregului termen. În lagăr am lucrat ca electrician. Înghețul ajungea
până la -53 ° C. Desigur, trebuia să lucrez cu mâinile goale. Degetele de la ambele mâini mi-au înghețat și mi-am
pierdut toată sensibilitatea în vârful degetelor. La întoarcerea din lagăr și din îndepărtatul exil, frații au decis să
mă mut în orașul Novosibirsk. Așa am ajuns eu și soția mea în acest oraș. În afară de toate aceste întâmplări, am
suferit 6 intervenții chirurgicale. După prima - am rămas cu doar o treime din stomac. Mai târziu mi-am pierdut
o parte din ficat. Am suferit trei intervenții chirurgicale pentru ochi. Ultima a fost pe 14 martie 2019. Firele cusute
în ochii mei au fost îndepărtate după 5 luni. Am și astm grav și diabet. Folosesc insulina din cauza diabetului și,
prin urmare, toate implanturile mele dentare au sfârșit deteriorate și a trebuit să le scot. În toate acestea vreau să
spun: Slavă Domnului! Încă slujesc și frecventez puțin biserica. Mă mișc cu ajutorul cârjelor și am și hernie la
nivelul coloanei vertebrale (10 XII). Slavă Domnului! Cu respect, cel mai mic întru Domnul. ”
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Creștini ajutați cu darurile voastre
Ivan Dmitrievici TZERA
A Îndurat Trei Ani de Închisoare Comunistă pentru Răspândirea Bibliei
„ Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt
la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta
este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3: 22-23)
Vă salut cu pacea Domnului dragi frați și surori! Îmi amintesc de
viața mea și în inima mea sunt recunoscător Domnului pentru
cursul vieții mele.
M-am născut în 1950 într-o familie de denominatie ortodoxă. În
1969, pe când lucram în armată, mama mea a devenit o credincioasă
evanghelică. După armată, datorită rugăciunilor ei, am venit și eu
la Domnul. Am primit botezul și apoi, în 1974, m-am căsătorit cu
o soră de la biserică. Dumnezeu ne-a dat 5 copii. Fiica cea mai mare
s-a născut cu dizabilități, fără speranță de vindecare, dar mulțumesc
Domnului care i-a dat viață și o minte sănătoasă.
Eu, împreună cu soția mea, m-am străduit să-i slujesc Domnului și poporului Său cât mai mult
posibil. Suntem interesați în cei care suferă pentru credință, am suferit și noi amenzi, uneori am
fost arestați timp de 15 zile, adesea casele au fost percheziționate de KGB (Poliția Secretă
Sovietică.) De asemenea, am făcut parte din echipa care a tipărit literatura creștină clandestină
scoasă în secret de editura '' Khrestianin '' (Creștinul, N.Ed.)
În toamna anului 1980, am fost arestat în timpul serviciului divin în biserică. Am fost condamnat
la doi ani de închisoare. Fiica cea mai mare avea atunci 4 ani, fiul de 2 ani și cel mai tânăr jumătate de an. După ce am fost arestat, soția mea a fost concediată imediat de la locul de muncă.
La început, mi-am îndeplinit sentința în regiunea Nikolaev, în așa-numita „zonă a foametei” a
Uniunii Sovietice. Porecla mea în închisoare a fost '' Sfântul ''. Am îndeplinit cea mai mare parte
a sentinței în regiunea Komi din Uniunea Sovietică.
Am lucrat în taigă la tăierea pădurilor, de asemenea, la deschiderea de trasee prin sălbăticie.
Condițiile erau foarte dificile. Vara era noroi adânc, invazii de țânțari, iar iarna înghețul ajungea
la -45 ° C. Am muncit din greu de dimineața până seara, am trăit în cazărmi, mâncarea era minimă.
Slavă Domnului, reușisem cumva să ascund cu mine o mică evanghelie de buzunar. Asta mi-a
adus deseori alinare. Ofițerii KGB veneau din nou și din nou. Mi-au cerut să semnez o declarație
în care scria că nu sunt condamnat pentru credință, ci pentru faptul că nu sunt supus autorități de
stat. Dacă aș fi semnat, mi-au promis libertatea. Desigur, nu mi-am dat consimțământul și de
aceea mi-am îndeplinit pedeapsa până la sfârșit. Nu mă consider un erou al credinței, a fost pur
și simplu destinul nostru, având bucurii și necazuri, eram în slujba Domnului. Îi mulțumesc
Domnului că nu m-a părăsit niciodată nici pe mine sau familia. Numele Lui să fie binecuvântat. ”
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Creștini ajutați cu darurile voastre!
Anatolii Rublenko
10 Ani de Închisoare și încă 6 Ani Deportat în Siberia
pentru Răspândirea de Tractate Evanghelice

Fratele Anatolii Rublenko cu soția Liubov Yakovlevna

„Dragi frați și surori! Dragi tineri creștini!
Vreau să împărtășesc cu voi bucuria veștii
unui Dumnezeu iubitor care l-a dat pe Fiul
Său iubit pe pământul nostru păcătos
pentru a ne mântui. Pentru a ne da
iertarea păcatelor și speranță. Pentru
aceasta, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos șia dat viața, a fost răstignit pe cruce, a
murit și a înviat din nou. Pentru cei care
cred în El și își dedică viața Lui, ei devin
copiii lui Dumnezeu.

De dragul Domnului iubit, creștinii
credincioși sunt gata să sufere și să-și dea viața. " Ferice de cei prigoniti din pricina neprihanirii,
caci a lor este Împaratia cerurilor!". (Matei 5:10) „De altfel, toti cei ce voiesc să traiască cu
evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți”. (2 Timotei 3:12) „Mii și mii de fii și fiice credincioase au
mers pe acest drum – ei, de care lumea nu era vrednică! ”(Evrei 11: 35-40). Astfel, prin harul
Său, Dumnezeu m-a condus prin lanțuri, lipsuri și suferințe. Pentru că l-am iubit pe Iisus, am citit
Cuvântul Lui, m-am rugat și am mărturisit altora despre Domnul. Pentru aceasta am fost judecat,
dar nu numai eu. De asemenea, mulți alți frați și surori. Puterea malefică a ateismului a decis să
distrugă credința în Dumnezeu, astfel încât să nu rămână nici o amintire a lui Dumnezeu. Un
întreg angrenaj de stat a funcționat pentru acest lucru. "Un zid a fost ridicat împotriva bisericii,
o adevărată fortăreață a ateismului" Nouă ani prin închisori și lagăre , sub pământ, păduchi și
purici, buncăre, înconjurat de o lume criminală extrem de dezvoltată, unde Biblia era o carte
interzisă, țipete zi și noapte, înjurături și cuvinte murdare, fum de țigară, o dietă specială din
care deseori au apărut boli. Sute de frați și surori au îndurat această suferință. Mii de copii
așteptau ca tații și mamele lor să se întoarcă din închisoare. Soții, mame, fii, care au suferit
primind pedepse de închisoare repetate fără a fi eliberați.
Ce nu ne-a plăcut despre ateismul militant? Eram un grup de tineri creștini, aproximativ 15
oameni, ne adunam pentru rugăciune, citeam din Cuvântul lui Dumnezeu, cântam cântece
creștine. Ne rugăm pentru cei din inchisori, pentru Biserică, pentru orașul nostru, pentru ca să
existe libertatea de a propovădui Evanghelia. Odată am decis să scriem mai multe felicitări de
Paște - cu următorul conținut: "Hristos a înviat! Adevărat a înviat!" Apoi am distribuit printre
mulțimea din oraș pliante creștine despre iubirea lui Dumnezeu, importanța pocăinței, judecata
lui Dumnezeu. Nu am considerat că ar fi o crimă în a face aceasta și ne-am bucurat că am servit
pe Dumnezeu cel puțin într-un fel. La urma urmei, El ne-a poruncit să semănăm Cuvântul Său
între cei rătăciți. Odată am reprodus un număr mare de astfel de pliante pentru distribuire. Dar
am fost depistați de poliția secretă sovietică, KGB. Am fost arestați de doi ofițeri și aruncați întro celulă subterană de închisoare. Au început interogatoriile. Zi și noapte. Cine conduce biserica?
Cine predică? De unde provine literatura? Domnul ne-a întărit, ne-a dat înțelepciune. M-am
simțit mai aproape de prezența Domnului. Prizonierii îl ascultau pe Dumnezeu. Ofițerii din KGB
au căutat să ne facă turnători. Mi-au promis că dacă voi coopera cu ei, atunci mă vor răsplăti pe
mine și familia mea cu multe foloase materiale. În caz de refuz, voi rămâne în închisoare toată
viața. Am întrebat: Vă plac trădătorii? Mi-au răspuns: „trădători, asta ne dorim!” I-am răspuns:
sunt gata să sufăr pentru Hristos și nu voi fi niciodată Iuda, un trădător al fraților mei. Procesul
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a avut loc pe 5 martie 1974. (aveam doar 25 de ani.) Sala mare în care s-a desfășurat procesul
era aglomerată cu agitatori, comuniști din tot orașul. Credincioșii nu aveau voie să intre la
proces, erau mulți oameni care așteptau în curte. La radio și televiziune, Biserica era defăimată.
Credincioșii erau batjocoriți. Îi criticau pe credincioși că și-ar fi sacrificat copiii. Sala striga: „nu
ar trebui să li se permită să trăiască! Aruncați creștinii să fie mâncați de urșii polari! Luați-le
copiii! ”Procesul a durat două zile. Am fost condamnat la 5 ani de închisoare și 3 ani de exil în
înghețata Siberie. În timp ce ne duceau către „corbii negri” (acesta este numele vehiculului de
transport pentru pușcariași), tinerii creștini cântau un imn: „A trăi pentru Iisus, a muri cu El, este
cel mai bun lucru pe care îl puteți dori .“ Au cântat și au aruncat flori. În acel moment, am fost
lovit puternic de unul dintre ofițerii convoiului. Astfel a început primul termen al suferințelor
mele în captivitate. Dar, cu noi era iubitul nostru Iisus. Și cu El în închisoare, există libertate iar
fără Hristos chiar dacă te bucuri de libertate, te simți încarcerat.
A doua oară, am fost arestat și judecat la 3 februarie 1982. Am fost condamnat la 6 ani de detenție
strictă în lagăr și la deportare 3 ani în Siberia înghețată. Dar după 5 ani, 2 luni și 24 de zile, toți
frații și surorile au fost eliberați în urma reformei Perestroika a lui Gorbaciov. Mai sus este o
scurtă descriere. Pentru a descrie prin tot ce am trecut, aș avea nevoie să scriu o carte întreagă.
Dar cel mai important este că aceasta a fost o cale binecuvântată de a-L urma pe Domnul. Cea
mai mare fericire este să urmezi calea Domnului. "Înca puțină, foarte puțină vreme", și "Cel ce
vine va veni si nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, daca dă înapoi, sufletul
Meu nu gasește plăcere în el." (Evrei 10:37 - 38). Aceasta este ceea ce spune Domnul. Fie ca
Domnul iubitor să vă binecuvânteze dragi prieteni și sper să vă vedem din nou, dacă nu aici,
atunci în ceruri, unde nu vor fi lacrimi și suferință. "
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 ajutor la aproximativ 120 de astfel de
creștini vârstnici vorbitori de limbă rusă si la
peste 110 din alte țări. Multe dintre
mărturiile lor le puteți citi în buletinul nostru
lunar.
Mărturii disponibile pe internet la
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro

(legaturi în coloana din dreapta!)
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Mostră din lista de 480 de foști creștini închiși
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!

