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"Nunul, după ce a gustat apa făcută vin - el nu știa de
unde vine vinul acesta (slugile însă, care scosesera apa,
știau) - a chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune la
masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut
bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut
vinul cel bun până acum." (John 2:9-10)

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:

CELE MAI BUNE LUCRURI URMEAZĂ SĂ VINĂ!
Diavolul oferă uneori mai întâi lucruri bune, promisiuni frumoase, plăceri egoiste. După ce ai
băut o mare parte din acestea, urmează un vin mai rău: o viață distrusă, remușcări, orbire
spirituală și, în cele din urmă, cel mai rău, condamnare eternă. Iubirea știe că cele mai bune
lucruri urmează să vină. Are deja acum bucuria de a asculta poruncile lui Dumnezeu, părtășia cu
Hristos, cu sfinții Săi îngeri și marea comuniune a sfinților. Această bucurie este pentru prezent
amestecată cu amărăciunea crucii. Acum este o glorie în necazuri, suferință, persecuție și
goliciune. Dar printre lacrimi și vărsare de sânge, mireasa lui Hristos nu încetează să mai spere.
Știe că mirele ei a depozitat în casa Sa de ospăț cele mai bune vinuri pentru vremea viitoare. Nu
se grăbește precum cei care cred că au doar această viață scurtă. Iubirea nu se grăbește să obțină
rezultate. Poate suporta eșecuri tranzitorii, suferințe și înfrângeri. Ultima victorie este a ei.
Departe de a fi descurajat de drama situației bisericii subterane din țările comuniste, dar inspirat
pozitiv de aceasta, lupta noastră continuă. Adversarii noștri nu cunosc bucuriile nespuse rezervate
de Hristos celor care sunt de partea Lui când El este în închisori și lanțuri.
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Iubim și credem că dragostea va câștiga. De aceea titlul pus de „Telegraph”, Brisbane (Australia),
unui interviu cu mine a fost: „Dragostea – modul în care pot fi bătuți Roșiii (comuniștii)”.
Am fost întrebat la televizor în cadrul unui interviu: "Există o amenințare comunistă pentru
biserica din Australia?" Răspunsul a fost: „nu biserica lui Hristos este pusă în pericol de
comunism. Nici măcar porțile iadului nu pot triumfa împotriva ei. Comunismul este mai degrabă
pus în pericol de existența bisericii, deoarece ultima victorie este a noastră. Am câștigat pentru
Hristos pe fiica lui Stalin, cel mai mare ucigaș în masă al creștinilor, doamna Kosygin, soția
fostului președinte al Uniunii Sovietice, Pasternak, Soljenitin, Sinyavsky Andrei și alți scriitori
sovietici de rangul întâi, foști membri ai Partidului Comunist. Nu tremurăm în fața comunismului.
Ei ar trebui să fie îngroziți din cauza noastră. Cel mai bun dintre „vinuri” este păstrat pentru copiii
lui Dumnezeu. "
Este ușor să scrii cuvântul „milioane”. Încercați doar să vizualizați toată suferința, toată durerea,
toate lacrimile, toate strigătele și tot sângele inclus în acest cuvânt simplu. Și setea de sânge a
comunismului nu este încă satisfăcută. La una din defilările anuale de 1 Mai, Brejnev și-a
exprimat din nou „decizia de a merge pe calea lui Lenin către victoria comunismului în întreaga
lume”. Scopul acestor criminali este sacrificarea în masă a oamenilor nevinovați în întreaga lume,
precum și otrăvirea sufletelor cu ură față de Dumnezeu.
Nu ne facem nici cea mai mică iluzie privind răutatea comunismului, care ucide trupurile și
distorsionează sufletele. Dar avem dovezile că dragostea liniștită și răbdătoare este victorioasă
asupra urii ateiste. Comuniștii au avut gloanțe și creștinii și-au oferit gâtul. Comuniștii au avut
bici și creștinii și-au oferit spatele. Un călător îmbrăcat cu un pardesiu amuzant mergea pe un
drum. Soarele și vântul au făcut un pariu, care din ei va reuși să-l facă să-și scoată haina. Vântul
a încercat mai întâi. A suflat cu câtă furie a putut. Era un vânt de gheață. Cu cât sufla mai mult,
cu atât călătorul se înfășura în haina lui. Apoi soarele a început să strălucească mai întâi ușor,
apoi din ce în ce mai cald. Călătorul a scos pardesiul, l-a împăturit și l-a pus pe braț. Dragostea
caldă reușește acolo unde atacurile anticomuniste nu reușesc. Arătați dragoste comuniștilor din
SUA și din străinătate. Spuneți-le Evanghelia. Ajutați ca Evanghelia să ajungă la ei în țări
îndepărtate.
Aveți grijă la alegerea liderilor bisericii din lumea liberă! Întrebați-vă care este atitudinea lor față
de comunism și cum s-ar comporta în cazul unei preluări comuniste. Denunțată, trădată de propriii
săi conducători de biserici sau rătăcită de aceștia, persecutată de comuniști, Biserica Subterană
merge mai departe. Ea stie. Mirele a păstrat pentru sfârșit, cel mai bun dintre „vinuri.” El va șterge
toate lacrimile. Ea va fi veșnic împreună cu Domnul. La fel vor fi și copiii lui Dumnezeu, care
sunt de partea ei.

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)

Savelieva Valentina
Ivanovna

A fost implicată în tipărirea
de
literature
crestina
clandestină.
A
fost
condamnată la 5 ani de
închisoare comunistă, fiind
deținută lângă Lacul Baikal
unde iarna temperaturile
coborau câteodată până la 45 grade Celsius. Citiți
mărturia ei complete în
buletinul din 2/2018.

Galina Ivanovna
Iudintseva

3 ani de închisoare pentru
ca a lucrat izolată în camera
timp de 5-6 luni pentru a
tipări Noul Testament.
Echipamentul folosit la
tipărire conținea plumb și
zinc. În perioada de 5-6
luni, puteau tipări în jur de
12,000 copii. Citiți mărturia
ei în buletinul din 3/2018.

Dina Vladimirovna
Fadeeva

Condamnată la 22 ani
la 3 ani de închisoare
în Uniunea Sovietică
pentru că a predate la
Școala Duminicală. Ea
a scris: "Porțile iadului
nu vor putea să biruie
biserica." Citiți
întreaga ei mărturie în
buletinul din 3/2018.

Muhin Alexander
Un
pastor
Baptist
condamnat de două ori la
termene de 5 ani
închisoare. În instanță
fiul lui a aruncat flori
spre el și a strigat; “Locul
tatălui va fi luat de fii
lui!” Citiți întreaga lui
mărturie în buletinul din
3/2018.

Eroi ai Credinței
Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre
7½ Ani de Închisoare și 3 Ani Deportare în Siberia
Stepan Germaniuk
Un Pastor Baptist care a Suferit pentru Credință
Scriind despre mentorul său creștin spiritual:
„La una dintre întâlniri, cu puțin timp înainte de prima mea
arestare, Nikolai Petrovici Khrapov a rostit o predică arzătoare.
El a citit textul din Epistola către Timotei: „ Pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desavârșit si cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună”. Eliberat după o detenție de lungă durată (a
suferit 25 de ani în închisorile sovietice și a fost închis din nou
după o scurtă perioadă de libertate, N. Ed.) acest slujitor a
rămas neobosit, plin de forță și hotărâre de a-i sluji cu fidelitate
Lui Dumnezeu, proclamând poruncile Sale tuturor, mici și mari.
Prima mea nevastă, Asya, care
m-a insoțit de bună voie, în cei
trei ani de exil în Siberia.

După acea întâlnire memorabilă, nici eu nu l-am mai văzut pe
Nikolai Petrovici. Zece ani mai târziu, Domnul l-a dus din paturile
închisorii într-o lume mai bună, unde se odihnește cu toți sfinții,
așteptându-ne și pe noi. Am avut norocul să particip la înmormântarea lui Nikolai Petrovici la
Tașkent. Acesta a fost un slujitor binecuvântat de Dumnezeu. Cartea sa „Fericirea unei vieți
pierdute” nu și-a pierdut relevanța până în prezent, încurajând tinerii la o viață jertfită și sfântă
pentru gloria lui Dumnezeu, arătată pentru Numele Său în slujirea sfinților așa cum faceți și voi.
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Prima mea arestare
Ne aflam în subsolul poliției Lysychansk (în Ucraina, fostă parte a
Uniunii Sovietice) de nouă zile. În cele din urmă, cel mai probabil la
instrucțiunile KGB (Poliția Secretă Sovietică N. Ed.), au decis să-și bată
joc de mine. Au aruncat o persoană stricată în celula noastră. A
povestit la nesfârșit tot felul de absurdități, tresărind de un fel de
spaimă: i se părea că vine un tren spre el și începea să strige îngrozit,
apoi polițiștii l-au atacat și el a început să se apere.
Eram opt în celulă, a fost adus ca al nouălea. Era un tip dur, înalt. Până
seara, toată lumea a fost chemată din celulă, cu excepția mea și a
acestui individ anormal. De îndată ce toată lumea a fost scoasă din
celulă, s-a dezbrăcat și a început să încerce să mă abuzeze fizic! Când s-a îndreptat spre mine și
am înțeles în ce scop, am exclamat imediat: „În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să mă lași!”
Domnul aude cu adevărat strigătul sfinților! Omul nelegiuit a început imediat să șchiopăte,
epuizat și s-a retras în colțul unde aveam o latrină. Cu toate acestea, după un timp s-a întors din
nou. Și de data aceasta, Domnul nu i-a permis să-mi facă rău. A fost o experiență
înspăimântătoare. M-am rugat și nu mi-am luat ochii de la această persoană urâtă, urmărind că
nu-mi face nimic ticălos. Din afara celulei, paznicii ne urmăreau cu atenție.
Când toate încercările de a-mi face rău au eșuat, ușa s-a deschis și perversul meu coleg de celulă,
complet gol, a fost scos din celulă. În schimb, un alt prizonier a fost imediat adus, purtând o
pălărie, cizme cromate, și cu o mantie aruncată peste braț. De îndată ce a trecut pragul, a
început să bombăne contra guvernului sovietic și s-a apropiat curând de mine: - „De ce taci?” „Sunt creștin, cunosc Sfânta Scriptură, ceea ce nu îmi permite să înjur autoritățile - am răspuns.
- „Toată puterea este de la Dumnezeu, așa că o respectăm.” Până la trei dimineața, el încă nu se
putuse liniști, a încercat să mă provoace să critic guvernul existent. Nu aș vrea ca nimeni să fie
singur cu un spirit atât de rău și de o asemenea putere. Numai Domnul m-a putut proteja și
izbăvi, ceea ce El a făcut după mila Sa.
După acest experiment KGB împotriva mea, eu cu Yaroslav, fratele meu care fusese arestat în
același timp, am fost duși la centrul de detenție preventivă din Luhansk. Acolo am aflat ce este
o închisoare. La început, am fost plasați într-o celulă comună. Eu și Yaroslav ne-am rugat și am
început să răspundem la nenumăratele întrebări ale prizonierilor: pentru ce fuseserăm închiși,
în ce Dumnezeu credem, ce este cerul și iadul, ce fel de familie avem.
Câteva zile mai târziu, am fost transferați de la celula comună la subsol, la așa-numitele celule
pentru recidiviști. Acestea găzduiau de obicei trei persoane. Acolo deținuții ne-au pus aceleași
întrebări. Eu și Yaroslav nu am încetat să vorbim despre Domnul nostru și despre credința în El.
În închisoare, am decis să postesc nu numai vinerea, împreună cu biserica, ci și miercurea - să
mă rog Domnului pentru mântuirea copiilor mei. Yaroslav m-a susținut și am postit și ne-am
rugat împreună. Am respectat această decizie în toți anii următori, atât în lagăr, cât și în exil. Mia fost mult mai ușor să merg la închisoare a doua oară, pentru că până atunci toți copiii mei sau întors la Dumnezeu și l-au cunoscut pe Domnul ca Mântuitorul lor. Pentru mine a fost o mare
consolare și bucurie.
Procesul nostru a fost unul demonstrativ și a avut loc în clădirea instanței regionale, în cea mai
mare sală. A fost umplută de lectori atei, directori de școli și licee. Au fost prezenți și mulți
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credincioși. Nu aveam voie să ne apărăm. Totuși, am vorbit, am arătat că sunt acuzat în mod
fals. Am spus: „Voi face doar ceea ce este în conformitate cu învățăturile Bibliei!”
Judecătorul, fără a cerceta nimic, a anunțat o pauză. În acest moment, un detașament de miliție
s-a alăturat gărzii militarizate. După pauză, niciunul dintre credincioși nu a fost lăsat să intre în
sală, cu excepția soțiilor noastre. Ne-am refuzat avocații. Instanța a confirmat că refuzul
inculpaților era legitim, deoarece „educația lor le permite să se apere bine”.
Când avocații au plecat, am făcut o altă cerere: să fie lăsat să plece „expertului religios”. - „De
ce?” - a întrebat judecătorul. - „Pentru că nu are o educație adecvată.” Privindu-mă nedumerit,
judecătorul l-a întrebat pe expert care este educația sa? El a răspuns vesel că are o diploma în
ateism din 1924! Sala a înghețat. „ Cetățeni judecători”, am spus rupând tăcerea profundă a
instanței, „nu ați fi putut educa specialiști mai competenți în timpul (lungilor) ani ai puterii
sovietice? Acest expert a numit Biblia literatura antisovietică! Uniunea Sovietică există de vreo
cincizeci sau șaizeci de ani, iar Biblia - recunoscută în întreaga lume drept Cartea Sfântă - există
de aproape douăzeci de secole! Ce fel de specialist este acesta? Ce fel de expert este el? ’ În sală
au fost râsete. Procurorul a ordonat în continuare expertului să rămână.
Procesul a avut loc joi și vineri în Săptămâna Mare, când poporul lui Dumnezeu și-a amintit de
suferința și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Eu și Yaroslav posteam. Vineri, după-amiaza
târziu, ne-a fost citită sentința: Eu am fost condamnat la patru ani și jumătate în lagăre și trei ani
în exil, Yaroslav - patru ani în lagăre și doi ani în exil.
De îndată ce judecătorul a anunțat verdictul, florile de la prietenii care au fost admiși la citirea
verdictului au fost aruncate spre noi printre gratii. Am vrut să iau cel puțin câteva flori cu mine,
dar gardianul mi le-a smuls din mâini. M-au apucat de guler și m-au condus prin ușa din spate în
dubele închisorii. Pentru a-i împiedica pe credincioși să ne vadă luați și scoși afară, unul dintre
polițiști a încuiat sala de judecată. Aflându-se în spatele unei uși închise, frații și surorile au
cântat cu entuziasm imnul „Să trăiești pentru Iisus, să mori cu El - îți poți dori o viață mai bună?”.
A fost minunat!
Angajații Comitetului de Securitate de Stat au făcut tot posibilul ca să primesc o condamnare
lungă de închisoare. Au vrut să mă pedepsească la limita maximă a legii, ca un adversar
încăpățânat care nu a făcut ceea ce I se cerea. A fost foarte greu pentru Asya, soția mea, doar
gândul că timp de șapte ani și jumătate va trebui să crească singură cinci copii.
Din când în când, în colonia închisorii, se țineau prelegeri pe teme ateiste. Prizonierii erau
adunați în curte și li se spunea că nu există Dumnezeu. M-am dus și uneori am invitat și alți
prizonieri penticostali: „te consideri spiritual, hai să mergem, vom proclama adevărul.” Mi-a
plăcut să pun lectorilor întrebări la care nu aveau răspuns. Am vrut ca toată lumea să creadă că
Domnul Iisus a apărut pe pământ nu întâmplător, că într-adevăr există un Dumnezeu în cer - viu,
atotvăzător și atotștiutor, El este Creatorul cerului și al pământului. Lectorii atei nu voiau să-mi
dea de obicei microfonul. Am încercat să nu ratez oportunități și i-am spus conferențiarului: „Ai
stropit toată societatea asta cu o găleată de murdărie, așa că permiteți-mi să spun cel puțin
câteva cuvinte pentru sufletul lor, care pândește în păcat, dorind fericire, dorind binele pe care
numai Dumnezeu îl poate da! ”„ Dații-i lui Grigoriewicz ocazia să vorbească! ’au strigat
prizonierii. „Dați-i microfonul!”
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Am avut timp să spun doar câteva propoziții, și
vorbitorul a luat microfonul spunând: „Voi fi
concediat din slujba mea!” Acestea au fost
momente interesante în viața posomorâtă, de zi cu
zi, a prizonierilor sovietici.
Unul dintre prizonierii politici a acceptat de la noi
învățăturile lui Iisus Hristos. Fusese închis pentru că
a criticat guvernul. Era un cocoșat cu handicap,
care citise multe. Am vorbit mult și el a luat calea
credinței. A fost o mare bucurie pentru noi. Când sa pocăit pentru prima dată, ne-am gândit că a
făcut-o formal, dându-și seama doar din punct de
vedere intelectual că Dumnezeu era sfânt și că era
un păcătos. Dar după o vreme acest om s-a întors
sincer către Dumnezeu. Într-o zi m-a întâlnit lângă
cazarmă și m-a întrebat: ‘Stepan Grigoriewicz,
deschide ușa, vreau să mă rog!’ Când l-am lăsat să
intre în camera mea, el a căzut în genunchi și a
început să-și plângă cu lacrimi păcătoșenia. Se
simțea că pocăința lui era reală, sinceră. Din
păcate, ulterior l-am pierdut din vedere și nu știu
dacă a rezistat în credință. KGB-iștii l-a asuprit
mult. Era persecutat acum, atât pentru că era
prizonier politic, cât și pentru că era creștin.
Timp de patru ani și jumătate, KGB-iștii au căutat
constant să fiu compromis. Odată, fiind chemat la
conducătorul coloniei, m-am uitat repede în jur:
I.A. Romashko, comandantul, stătea acolo purtând
uniforma de locotenent colonel. Nu l-am văzut
niciodată în uniformă. Lângă el se afla o pungă pe
jumătate deschisă, în care se vedeau cârnați, lapte
condensat, fursecuri. „Stai jos, Stepan, spune-mi
cum trăiești”, a început în largul său, Romashko.
După câteva dialoguri ... Am răspuns: „Vrei să vezi
dacă îți cer milă. Mi-ai dat o pedeapsă de
închisoare grea, iar acum ai venit cu o sacoșă, ca
binefăcător, - va veni Stepan spre tine? Nu se va
întâmpla! Acoperă-ți geanta, nu voi lua nicio
firimitură de acolo. Sunt mulțumit de toate, aș
prefera să mor în închisoare decât să fac un
compromis! '"
(Va urma în buletinul informativ din aprilie 2021!
Adaptat dintr-o autobiografie publicată în limba
rusă trimisă misiunii de către fratele Stepan
Germaniuk.)
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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. (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

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

