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Anunţ!
Se pot obţine următoarele 5 cărţi gratuite, numai
folosind Formularul de Cerere de pe pagina de
internet:

https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro
Autor: Pastorul Richard Wurmbrand:
"Drumul spre Culmi" (meditaţii creştine pentru
fiecare zi din an);
"Torturat pentru Hristos";
"Cu Dumnezeu în Subterană;"
"A Fost Karl Marx un Adept Satanist?";
"Soţia Pastorului" de Sabina Wurmbrand.
Cei interesaţi, vor trebui sa acopere cheltuelile
minime de expediere arătate in Formularul de Cerere.

“Veniți de prânziți", le-a zis Isus. Și niciunul din
ucenici nu cuteza să-L întrebe: "Cine ești?", căci
știau că este Domnul.” (Ioan 21:12)
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:
CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU CREȘTINII ÎNTEMNIȚAȚI RĂMAȘI FLĂMÂNZI ?

Ucenicii erau flămânzi și Domnul Iisus le-a oferit o masă. În acest caz, El Însuși, a pregătit-o.
În alte cazuri, un înger a fost însărcinat să aibă grijă de un sfânt. Când profetul Ilie a dormit sub
un copac, un înger l-a atins și i-a spus: „Scoală-te și mănâncă”. El s-a uitat, și la căpătâiul lui era
o turtă coaptă pe niște pietre incălzite și un ulcior cu apă." (1 Împărați 19.6) Este ușor să crezi în
aceste minuni după ce ai mâncat bine. Când eram în închisorile comuniste , trebuia să muncești
din greu pentru a obține hrană. Frații noștri închiși nu suferă doar din punct de vedere fizic. Și
credința lor este încercată. Se ridică îndoieli. „Domnul este atotputernic. El a putut oferi hrană
primilor apostoli sau lui Ilie. De ce nu-mi oferă El și mie ceva? ”
Profund necăjiți, ne-am gândit la această întrebare timp de mulți ani. Frații care sunt astăzi în
închisoare în China Roșie, Cuba, în `toate țările care îi persecută pe creștini, se gândesc la asta.
Am găsit răspunsul. Dumnezeu a oferit hrana necesară creștinilor închiși. Numai că de data
aceasta, El a încredințat-o nu îngerilor, ci semenilor lor - creștini. Așa cum El a însărcinat un
înger să-l hrănească pe Ilie, acum el i-a însărcinat pe creștinii lumii libere să le asigure hrana
fraților lor închiși. Dar mulți dintre cei care au sarcina de a hrăni martiri fură ceea ce Dumnezeu
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le-a dat în acest scop și îi privează pe martiri de ceea ce li se cuvine. Multe biserici pro-stânga
cheltuiesc din donațiile primite pentru a ajuta revoluțiile comuniste, chiar și gherilele din diferite
țări. Există organizații creștine care își construiesc sedii somptuoase sau plătesc călătorii fastuoase
angajaților lor. Conform eticii biblice, aceștia sunt bani „furați” de la martiri. Niciodată un pastor
nu a anunțat, când a fost luată colecta, „Acum dați pentru gherilele care vor ucide”. Membrii
bisericii au fost informați că dau pentru biserică sau pentru misiuni care îi vor învăța pe oameni
să-și iubească dușmanii și să nu constituie bande de ucigași. Membrilor bisericii li s-a spus că dau
pentru caritate, la care nimeni nu are mai mult drept decât cei care suferă de dragul lui Hristos.
Martirii sunt hrăniți de Dumnezeu, dar unii dintre conducătorii bisericii fură banii care li se cuvin
acestora și îi dau pentru cauze de stânga!
Nu dați vina doar pe liderii bisericii de stânga. Nepăsarea noastră îi obligă pe suferinzii pentru
Hristos să flămânzească. Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia dintre noi bunuri, spunându-ne prin
Cuvântul Său să folosim o parte din ele pentru martiri și familiile lor. Biblia ne învață „Aducețivă aminte de cei ce sunt în lanțuri ca și cum ați fi și voi legați cu ei”. (Evrei 13.3) Numai că
multora dintre noi nu le pasă. Neglijăm această datorie, necunoscând cuvintele Sfântului
Ambrozie: „Dacă fratele tău înfometează și îi refuzi ajutorul, ești un hoț; iar dacă fratele tău moare
de foame, când l-ai fi putut ajuta, ești un criminal ." Dumnezeu a oferit hrană pentru toți martirii
și familile lor. Creștinismul din lumea liberă este suficient de bogat pentru a-i ajuta.
Președintele american Nixon avea iluzia că discutând cu Mao-Zedong va deschide China Roșie
către Evanghelie. De ce nu și-a dat seama de falsitatea lui Mao și a tuturor comuniștilor chinezi?
În 1965, Mao a publicat un articol intitulat „Să înflorească o sută de flori. Să se lupte o sută de
școli de gândire”. El i-a încurajat pe toți să critice liber comunismul. El a scris: „Vom vedea ce
flori sunt cele mai bune și care școală de gândire se exprimă cel mai bine și vom aplauda cele mai
bune flori și cele mai bune gânduri. De acum înainte, nu este doar „Trăiască Partidul Comunist
”. dar și „Trăiască toate partidele”. Noi și celelalte părți trebuie să trăim într-o perioadă prelungită
de coexistență pașnică și îndrumare reciprocă. "
Naivi l-au crezut și a început să critice partidul. Astfel, Mao a ajuns să-și cunoască toți
adversarii. După trei luni, sloganul „Să înflorească o sută de flori!” a fost abandonat și a existat o
persecuție teribilă asupra celor care au criticat regimul comunist, dintre care mulți erau creștini.
Dumnezeu a oferit. Administratorii infideli ori unii doar păcăliți, au furat proviziile și le folosesc
împotriva interesului poporului lui Dumnezeu.

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

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

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.)

Episcopul Emil Riti
(decedat)
A îndurat 14 ani de
închisoare comunistă în
România. La un moment dat
a fost în aceeași celulă cu
pastorul Richard
Wurmbrand. La process a
declarat: “Dacă n-aș fi fost
preot, m-aș fi străduit să
devin unul, pentru a-i
înfrunta pe comuniștii atei.”
Citiți mărturia lui în
buletinul din 10/2018.

Baptista
Catherine Barin
A fost condamnată la 2½
ani de închisoare în fosta
Uniune Sovietică pentru
răspândire printre copii a
unei Biblii ilustrate tipărită
la inițiativa pastorului
Richard Wurmbrand. Ea a
protestat împotriva lipsei
libertății direct la liderul
comunist Leonid Brejnev.
Citiți mărturia ei în
buletinul din 10/2018..

Baptistul Ivan
Frantzevich Tevs

A fost condamnat la 5
ani de închisoare în
fosta Uniune Sovietică,
pentru celebrarea
Sfintei Împărtășanii, o
singură data! Aceasta a
fost numită o
subminare a statului
comunist. Citiți întreaga
mărturie în buletinul din
10/2018.

Baptista
Aida Skripnikova
În stânga la 32 ani. În
dreapta, după 4ani de
Închisoare în fosta
Uniune Sovietică. A fost
ținută 10 zile și nopți la
carceră pentru că a avut o
Evanghelie.
Citiți mărturia ei
în buletinul din 10/2018.

Ucis după ce i-a Spus Adevărul lui Billy Graham!
Eroi ai credinței!
Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre
Soția fratelui Simendyaev a scris: „Numele meu este Simendyaeva
Tamara Alfredovna. Sunt soția lui Alexandru Ivanovici Simendyaev,
care a fost condamnat pentru Domnul în Uniunea Sovietică și a murit
în circumstanțe misterioase. Avem doi copii, Yura și Leah. Soțul meu
a venit la Dumnezeu la vârsta de 30 de ani. După convertire, s-a alăturat
imediat tineretului din Sankt Petersburg. A început să ia parte activă la
evanghelizare. Pe atunci erau vremuri grele pentru biserică, dar
Alexandru era foarte zelos, lucra chiar și atunci când nu era nimeni care
să-l ajute.
Sasha a avut o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Uneori citea Biblia
noaptea și adormea în genunchi. Biserica noastră a fost aspru
persecutată în această perioadă de timp. Întâlnirile aveau loc în pădure, deoarece casa de
rugăciune fusese confiscată. Autoritățile dispersau în mod constant adunarea. Membrii bisericii
aflau despre locul întâlnirii în ultimul moment, astfel încât KGB-ul (poliția secretă sovietică,
N.T.) nu putea afla locul de slujire.
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Predicile de la aceste întâlniri s-au concentrat pe întărirea credincioșilor, deoarece biserica avea
nevoie să reziste și să supraviețuiască în acest timp. În același timp, biserica a făcut lucruri mărețe.
Au predicat în orașe, în parcuri, în cimitire și în trenuri. Locurile aglomerate „la alegere” erau
Alexander Nevsky Prospekt, Catedrala din Kazan.
Sasha a fost unul dintre predicatorii activi în astfel de evanghelizări, lucru pentru care a fost
arestat de mai multe ori. Frații erau închiși și, fără a fi eliberați, când li se încheia pedeapsa cu
închisoarea, li se dădeau condamnări repetate.
Numărul de membri ai bisericii scădea, iar frații erau foarte îngrijorați de asta. Doar o mână de
oameni participa la întâlniri. În ciuda acestui fapt, slujirea nu s-a oprit. Au avut loc seminarii,
întâlniri ale copiilor în case și păduri. Literatura era publicată clandestin cu sprijinul Occidentului.
Toate informațiile despre situația credincioșilor din Uniunea Sovietică erau trimise în Occident.
Unii pastori si preoti occidentali s-au ridicat în favoarea fraților persecutați, făcând publică
opresiunea credincioșilor din URSS. Autoritățile comuniste care au lucrat împotriva bisericii din
URSS au întâmpinat obstacole din partea Occidentului și prin urmare, statul comunist a început
să facă propagandă că avem libertate completă de religie.
În acest moment de cotitură, renumitul predicator Billy Graham a fost invitat în țara noastră. El
urma să ia parte la slujba de închinare la o biserică înregistrată. Autoritățile au vrut să simuleze
în fața lui libertatea și să facă o propagandă mondială că nu există persecuție a credincioșilor în
Uniunea Sovietică, când de fapt persecuția se intensifica. Creștinii au rămas fără case de
rugăciune, cei care tipăreau în secret literatura creștină au fost arestați și condamnările pentru
frații din închisori au fost prelungite. Soțul meu Alexander, a fost un participant activ la fiecare
eveniment bisericesc secret.
Înainte de sosirea lui Billy Graham, un mic grup de credincioși de încredere din biserica noastră
a fost adunat. Au fost instruiți să se întâlnească cu renumitul predicator mondial, cu texte tipărite
care aratau situația reală gravă a credincioșilor din țara noastră. În legătură cu această acțiune, au
existat posturi și rugăciuni, frații au pregătit atât în rusă, cât și în engleză 6 afișe mari pe mătase,
afirmând că avem persecuții severe asupra creștinilor din țara noastră. Afișele arătau că erau cel
puțin 500 de copii mici luați cu forță de la familiile lor, deoarece tații lor erau în închisoare pentru
predicarea Evangheliei. Afișele spuneau cum era interzisă în țară distribuirea și tipărirea
Evangheliilor. Afișele, când erau desfășurate, îndemnau la rugăciuni pentru cei închiși. Afișele
trebuiau desfășurate în fața lui Billy Graham.
A fost foarte dificil să ajungem la slujba planificată, întrucât invitațiile individuale erau distribuite
numai anumitor persoane care nu erau membri ai frăției baptiste neînregistrate. La serviciul divin
urmau să participe fotoreporteri și, prin urmare, toate informațiile erau verificate. Știam că vor fi
consecințele foarte grave și ar putea costa vieți. Fiecare participant la această acțiune de
desfășurare a placardelor a putut să facă o alegere. Dacă cineva avea vreun fel de teamă și
îndoială, nu trebuia să participe, ci pur și simplu să postească și să se roage. S-a decis că Sasha
va fi primul care va desfășura afișul.
Imediat după predica lui Billy Gramm, Alexander s-a dus la amvon și, urcat pe o bancă, a
desfășurat un afiș. Toată lumea era confuză, blițurile aparatelor de fotografiat ale corespondenților
au luminat, restul grupului nostru și-au desfășurat și ei afișele. Billy Gramm a fost uimit, fața lui
arăta un sentiment de groază, a lăsat capul în jos și a părăsit scena în tăcere. Acesta a fost ultimul
„strigăt” al credincioșilor: „totul nu este așa cum spun ei (comuniștii!)”
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După aceea, un reprezentant al KGB-ului a venit la presbiterul bisericii și a spus: „Sosirea lui
Billy Graham a fost programul partidului nostru și ați ridicat mâna împotriva acestuia. Nu vă vom
ierta pentru asta. "
Ceva mai târziu, pastorul nostru V.A. Filipov și alți doi frați . au fost arestați. Când au ajuns la
proces, Sasha era martor. În mărturia lui, KGB-ul i-a spus lui Sasha să spună o minciună, ceea ce
Sasha a refuzat. El a primit o pedeapsă cu închisoare de 1 an.
Un an mai târziu, termenul de închisoare al celui de-al doilea presbiter al nostru Makhovitsky și
cel al evanghelistului Azarov s-au încheiat. A avut loc o mare întâlnire-slujbă, la care au participat
mulți credincioși și din alte orașe. Poliția a venit la acest serviciu. I-au luat pe frații de frunte și iau dus la secția de poliție. Restul credincioșilor i-au urmat. A fost o demonstrație solemnă în care
creștinii cântau. Poliția a început să-i aresteze pe frații și surorile din mulțime și să-i ducă de
acolo. Și eu am fost arestată, deasemeni, în acea zi.
Sasha a fost arestat ca organizator al procesiunii. El nu a fost eliberat din secția de poliție, ci
împreună cu alți doi frați a fost transferat la închisoarea locală Kresty și le-au fost deschise dosare
penale. A fost condamnat la aproape 3 ani de regim strict. Înainte de proces, el era înalt și
corpolent, cântărind aproximativ 115 de kilograme. După ce a fost lăsat să flămânzească și a fost
torturat în închisoare, la procesul său, greutatea lui era de doar aproximativ 65 de kilograme.
În celula închisorii erau comise tot felul de atrocități, unde infractorii de drept comun erau
încurajați de autorități să-i bată pe creștini. Domnul l-a ținut pe Sasha iar el a fost în post și
rugăciune tot timpul. El a apărat adevărul Evangheliei în celula sa. Nimeni nu putea să-l abuzeze.
Sasha era o persoană curajoasă. Când a devenit foarte dificil în această celulă și nu a mai avut
putere să suporte, Alexandru s-a rugat lui Dumnezeu despre asta și a doua zi dimineață a fost
transferat într-o altă celulă. În cele din urmă, acest grup de frați a început să fie eliberat din
închisoare, dar soțul meu a fost unul dintre ultimii care au ieșit.
Sasha a ispășit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni, și, chiar la sfârșitul anului 1988, a fost eliberat. În
familia noastră se născuseră doi copii. În ciuda îngrijorărilor familiei, Sasha era la fel de râvnitor
și activ în muncă și crescuse spiritual. Dorința de a suferi pentru Hristos rămăsese în gândurile
sale.
Din păcate, la 31 de ani, am rămas văduvă. Când fiul nostru cel mare avea 2 ani și 8 luni, viața
lui Sasha s-a încheiat în circumstanțe foarte suspecte. S-a dus cu trenul în Ucraina. Femeia care
a călătorit cu el în compartiment a mărturisit mai târziu că Alexandru a citit Biblia în tot timpul
acestei călătorii. În compartimentul lui erau și trei bărbați înalți și solizi. La o lungă oprire în
orașul Vinnitsa, la ora 6 seara, Sasha a ieșit să stea puțin pe peronul gării. Bărbații cei voinici lau urmat. Acești bărbați și Sasha nu s-au întors. Nu au fost acolo noaptea, dar dimineața cei trei
se pare că ar fi apărut în tren împreună cu poliția.
Dispariția lui Sasha a fost explicată pretinzând că a fost lovit de un tren. Părea incredibil, deoarece
într-o stație atât de aglomerată în plină zi, tragedia a rămas neobservată de careva, trenul nu a fost
oprit, mecanicul de locomotivă nu a fost informat că o persoană ar fi putut fi ucisă sub trenul său,
nu au existat martori reali fie în tren, fie de pe stradă. Nu s-a găsit sânge, nici în interior, nici în
exterior.
Moartea lui mi-a fost raportată abia după 2 săptămâni. Aceasta este perioada după care se poate
îngropa o persoană ca persoană neidentificată (astfel încât să nu existe nicio anchetă) deși Sasha
avea un număr de telefon în buzunar.
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Persoana responsabilă a trenului m-a rugat să-mi
descriu soțul, ce fel de persoană era. Era surprins de
faptul că personalul trenului nu a fost audiat, nu a
fost convocat la procuratură. După ce a aflat ce fel
de vătămare ar fi avut, persoana responsabilă a spus
că nu poate fi legată de tren. I-am spus că soțul meu
s-a aflat în închisoare pentru Domnul și că au existat
amenințări înainte de eliberare.
Mașinistul a presupus că Sasha a fost ucis precum
celebrul preot ortodox Alexander Men (ucis în
1990, înainte ca Ucraina să se desprindă de Rusia,
NT.) Când am fost chemată să identific cadavrul,
am văzut un corp umflat cu vânătăi negre pe mâini,
degete negre și nu avea cap . Mi-au arătat haine și
ochelari, împroșcați cu sânge, dar intacte. În cazul
anchetatorului erau doar 2 martori, ale căror
mărturii se contraziceau reciproc. Unul a mărturisit
că Sasha a sărit din tren undeva la mijlocul trenului.
Celălalt martor a susținut că Sasha a sărit din
ultimul vagon.
Când am ieșit de la identificare, am văzut acasă o
Biblie deschisă pe masa lui Sasha cu o foaie de
hârtie și era un poem, o rugăciune: „Citesc Biblia,
este deja noapte, mă rog pentru mântuirea
oamenilor în toate națiunile, pentru negri și albi, văd
lumina, vin la Tine. " Soțul meu nu a scris niciodată
vreo poezie și asta mi-a răscolit sufletul.
Douăzeci de ani mai târziu, persoana responsabilă
pentru serviciul la care a predicat Billy Graham, a
venit din America la biserica noastră. Ieșind din
amvon, a spus: "Sunt chinuit de conștiință și am
venit să cer iertare. În fața ochilor mei, am în
permanență acel bărbat înalt, cu un afiș în mâini".
La care presbiterul nostru a răspuns: „Și Sasha nu
mai este în viață”.
Gândim și credem că sfânta lui dorință s-a împlinit
și a suferit pentru Domnul și acum i se pregătește o
cunună de glorie. Acum copiii mei, Leah și Yura,
sunt în biserică și îi slujesc lui Dumnezeu, au
familii. Am deja patru nepoți. Mulțumesc lui
Dumnezeu pentru tot ce am avut de trecut și pentru
cei 4 ani minunați pe care mi i-a dat Dumnezeu în
căsătoria cu Sasha. „
Misiunea nostră a trimis un ajutor acestei
văduve credincioase.
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Mai sus, exemplu de listă pe care
misiunea noastră a reușit să o elaboreze,
cu peste 480 de creștini baptiști, mulți
dintre ei încă în viață, 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 și peste 110 vorbitori de alte limbi.
Multe dintre mărturiile lor le puteți citi în
buletinul nostru lunar. Mărturii
disponibile pe adresa de internet:
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
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