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“Când s-a luat roua aceasta, pe fața pustiului era ceva
mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață
albă pe pamânt.” (Exodul 16:14)

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:

Mană din Cer!
Dumnezeu a plouat din cer mană, mâncarea îngerilor, o singură dată în istorie și într-un singur loc:
când poporul Său ales L-a urmat în deșertul Sinai. Nu a fost o călătorie de plăcere prin deșert în
autobuze cu aer condiționat, cu toate facilitățile moderne. Copiii lui Israel au călătorit pe jos, prin
căldură arzătoare, în deșertul uscat de soare și fără de copaci al Sinaiului. Trei milioane de oameni
puternici, au primit apă dintr-o singură stâncă. Nu au primit mare lucru. În cele din urmă, li s-a spus
că vor muri în pustie fără să vadă vreodată Țara Făgăduinței. S-ar fi putut întoarce în Egipt. Faraonul
ar fi fost fericit să-i primească înapoi ca sclavi. Dar și-au biruit pornirile rele și, sub conducerea lui
Moise, au ales să îndure greutățile pustiei, dar sub mâna lui Dumnezeu.

Peste acești oameni dispuși la sacrificiu, Dumnezeu a plouat mană. Dacă cineva ar fi venit în
Sinai pentru a împărtăși durerile lui Israel, s-ar fi ospătat cu ei cu această mâncare, încântarea
îngerilor.
Biserica persecutată se bucură de o ploaie de binecuvântări, „mană” pentru suflet. Liderii bisericilor
îi hrănesc cu gânduri cerești cultivate în celulele întunecate ale închisorii și alimentate de durere și
suferință. Această mană nu cade pe țările unde nu există persecuție. Trebuie să o căutăm în „ținuturi
deșerte”, unde oamenii suferă căldura groaznică a persecuției. Trebuie să le simțim durerea ca și cum
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ar fi a noastră și să le împărtășim lanțurile ca și cum noi înșine am fi legați de ele. (Evrei 13: 3) Atunci
și noi vom mânca mâncarea îngerilor. Nu doresc să diminuez valoarea hranei spirituale servită în
bisericile lumii libere. Adesea este foarte bună. Dar capodoperele gândirii creștine nu apar decât din
cuptorul unei mari nenorociri, dintr-o mare suferință îndurată cu iubire.
VLADIMIR POREȘ, un rus credincios, a fost condamnat pentru credința sa la trei ani de închisoare
și la cinci ani de deportare. Scrisese aceste cuvinte: "Duhul Sfânt descoperă, pe parcursul istoriei, noi
mistere, necunoscute pentru generațiile anterioare. Până la vremea lui Hristos, a fost corect să avem
religia evreiască, dar de la nașterea lui Hristos a rămâne un bun evreu s-a dovedit a fi o apostazie. A
fost dată o nouă lumină. Deci, acum, în secolul XX, ca urmare a războaielor, revoluțiilor și lagărelor
de muncă GULAG, întreaga lume, dar mai ales Rusia, a primit o experiență spirituală de o asemenea
profunzime încât nu mai este suficient să rămânem buni creștini în sensul vechi al acestor cuvinte.
Gândindu-ne la această experiență, percepem o nouă dimensiune. POREȘ a fost dus în fața instanței
pentru crima de a fi organizat un seminar creștin. Deși poliția amenințase: „Vă vom rupe brațele și
picioarele”, el a rămas fără teamă. Judecătorul comunist i-a spus lui POREȘ: „Erai bine în plan
economic. Ce-ți mai trebuie? El a răspuns: "Lumea întreagă pentru Hristos! De la tine nu cer nicio
milă. Procurorul a cerut o pedeapsă prea ușoară pentru mine. Îmi doresc una mai grea, dar aceasta ar
fi o onoare prea mare pentru mine. Există și alții care au făcut mult mai mult pentru biserică decât
mine. Războinicii lui Hristos vor cuceri întreaga lume ". Când POREȘ a fost condamnat, credincioșii
prezenți în sala de judecată au strigat: "Te iubim! Tu ești mândria noastră!" și "HRISTOS A
ÎNVIAT!" Era Paștele.
Fiecare dintre noi are unele suferințe de îndurat. În loc să murmurăm, să-i imităm pe cei care poartă
cruci și mai grele. Să ieșim în „deșertul arid”, unde creștinii persecutați se hrănesc cu mană. S-ar
putea să le oferim ajutorul nostru, dar au mult mai multe de împărtășit cu noi: ne pot da hrană
cerească. Oile nu părăsesc pășunile verzi. Oamenii nu abandonează restaurantele bune, dar încetează
să practice o religie atunci când nu mai primesc „mană”. Sarcina cea mai urgentă pentru bisericile
din Lumea Liberă este să învețe de la frații lor persecutați, care trăiesc din hrana îngerilor.
În cartea sa „O zi în viața lui Ivan Denisovici”, SOLJENIȚÎN îl descrie pe ALIOȘA, un creștin tipic
rus pe care l-a cunoscut în închisoare. Alioșa face această observație: „Dintre lucrurile trecătoare din
lume, Domnul ne-a învățat să ne rugăm doar pentru una: „Dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate
zilele”. El a fost întrerupt, "Aceasta înseamnă mica porțiune pe care o primim la prânz? " Alioșa a
răspuns: „Nu ar trebui să ne rugăm să primim pachete cu mâncare sau să obținem încă o porție de
supă ... Ar trebui să ne rugăm pentru nevoile sufletului ...”

Biblia scrie: „ Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei
chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.” (Evrei 13: 3)

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)

Preotul RACOVIȚAN T.
A fost condamnat la 6 ani de
închisoare comunistă unde a
fost subiectul unor torturi
extreme pentru a-și nega
credința. Citiți mărturia lui
în buletinul din 9/2016.

Preotul
ANDERCĂU
Vasile. A îndurat 10 ani de
închisoare
comunistă
pentru credința sa. A fost
ținut în aceeași celulă cu
pastorul (decedat) Richard
Wurmbrand.
Citiți
mărturia sa în buletinul
din 9/2016 .

Preotul DARABAN
Teodor a fost condamnat
la 25 ani de închisoare
comunistă. A suferit în
închisoarea Gherla
împreună cu pastorul
Richard Wurmbrand.
Citiți mărturia lui în
buletinul din 9/2016
Newsletter.

Creștinul baptist GheorgheAron MLADIN a îndurat 4 ani
în 6 închisori diferite în
România
comunistă.
A
încercat să organizeze întâlniri
de rugaciune publice pentru
pastorul Richard Wurmbrand.
Citiți mărturia lui în buletinul
din 9/2016.

Creștini ajutați cu darurile voastre*

10 Ani de Închisoare Comunistă pentru Ajutorul dat Bisericii Subterane

Preotul greco-catolic, Marțian Tiberiu-Lazăr *(decedat) era student
la chimie. El a ajutat în mod clandestin mulți credincioși ai bisericii
subterane. Regimul comunist l-a prins cu activitatea sa secretă, a
fost arestat, judecat și condamnat la 22 februarie 1952 la 10 ani de
închisoare cu muncă grea. A trecut prin unele dintre cele mai atroce
regimuri de detenție ale României comuniste: Gherla, Aiud, BaiaSprie, unde a trebuit să extragă uraniu radioactiv. Și-a pierdut toți
dinții și s-a îmbolnăvit de o boală pulmonară gravă. De asemenea,
a fost încarcerat într-un lagăr de muncă forțată pentru construirea
Canalului Dunăre-Marea Neagră (soția pastorului Wurmbrand, Sabina a fost închisă în același
lagăr.) Când a fost eliberat după 10 ani de închisoare și doi ani suplimentari de reședință forțată,
supravegheată, în așezarea Lătesti, Bărăgan (un ținut pustiu, arid), a avut curajul în timp ce România
era încă sub un guvern communist, de a descrie public cu anumite detalii torturile la care erau supuși
deținuții. El a descris cum, fără nicio justificare, mulți deținuți erau loviți cu răngi, cazmale, lopeți,
biciuri, unii dintre aceștia murind pe loc din cauza unor astfel de traume, alții rămânând cu invalidități
majore pentru tot restul vieții. Tratarea medicală a prizonierilor bolnavi era interzisă, aceștia fiind
nevoiți să muncească în ciuda faptului că erau grav bolnavi (chiar și în iernile grele), chiar dezbrăcați,
trebuind să înainteze în apă până la brâu pentru a tăia trestie și stuf. Unii erau pedepsiți să înghețe,
alții erau ținuți goi vara, ziua și noaptea pentru a fi mușcați de țânțari. Morții erau aruncați goi în
morminte superficiale, deoarece din cauza înghețului celorlalți prizonieri nu au putut săpa morminte
adânci. Primăvara, câinii au descoperit mormintele și au mâncat aceste cadavre. Unii prizonieri erau
înmormântați fiind în comă, când erau încă în viață! A lăsat în urmă soția și trei copii.
* Pentru mulți creștini, acum decedați, continuăm să ajutăm,
acolo unde este posibil, un copil sau soția supraviețuitoare.
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Creștini ajutați cu darurile voastre
Nikolai Kruchinin Condamnat la Șase Ani de Închisoare Comunistă pentru Organizarea
de Adunări
“Pace, dragă frate Vasile (Tașcă) și frate Mihai (Wurmbrand).
Vă salut în numele Domnului nostru Iisus Hristos! Am primit de
la poștă scrisoarea voastră și vă mulțumesc că v-ați adus aminte
de mine și că luați în seamă (situația mea).
Vă scriu pe scurt despre mine. Am fost într-adevăr închis (de
regimul din Uniunea Sovietică) pentru că L-am slujit pe Domnul.
Am fost închis de doua ori, câte trei ani.
Ambele dăți am fost condamnar în baza Articolului 142 din
Codul Penal Sovietic. Acest articol era folosit în mod special de
KGB (poliția secretă sovietică) împotriva creștinilor.
Articolul 142 spune: “Încălcarea legilor în privința separării
statului și bisericii, a școlii și bisericii – se pedepsește cu muncă
forțată până la un an, sau cu amendă de până la 50 ruble… repetarea infracțiunii se pedepsește cu închisoare de
până la trei ani.”
Din moment ce “am repetat infracțiunea” anii în care am fost închis au fost:
1969 - 1972 – regim general de detenție
1980 - 1983 – regim strict de detenție
Mi-am ispășit prima condamnare în regiunea Kurgan, apoi am fost mutat în regiunea Ryazan, unde mi-am
petrecut restul condamnării. A doua oară am fost închis în Tomsk.
În 1992, după căderea Uniunii Sovietice, am fost reabilitat.
Am cunoscut-o pe Aida Skripnikova în tinerețea ei (la doar 27 ani, Aida fusese deja închisă pentru credință de
către sovietici de patru ori! Vezi buletinul informativ din 9/2018 http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro.
N. Ed.) Fratele Horev Mihail Ivanovich venea des în regiunea noastră, și ne cunoșteam bine (închis peste 12 ani
de către KGB pentru credința lui, Deasemeni a stat și 7 ani ascuns. Vedeți buletinul din 11/2016 pe siteul
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro. N. Ed.).
Deși era originar din Moldova, fratele Palei Vasile Andreevich locuia de mult în orașul nostru, Dedovsk. El a
primit deasemeni o condamnare pe termen lung, datorită distribuirii de literatură creștină. El a decedat, acum este
cu Domnul.
Fratele Richard Wurmbrand a vizitat biserica noastră (acum aproape 30 ani, în 1992) Cu el a fost și soția,
Sabina și alți vizitatori. Ne-au făcut o impresie foarte bună.
La momentul actual, am 76 ani. Locuiesc cu soția mea, Lyudmila Vasilievna, și câțiva dintre fii noștri. În timp
ce scriu această scrisoare soția mi-a spus ca azi ni s-a născut cel de al doilea strănepot. Slăvit să fie numele
Domnului pentru toți!
Fie ca bunul Dumnezeu să fie cu noi și cu voi!
Cu dragoste și respect, fratele Nikolai Kruchinin.
Țara: Rusia
Regiunea: Moscova
Orașul: Dedovsk”
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Creștini ajutați cu darurile voastre
Doi Ani de Închisoare Comunistă
Pentru Activitate Religioasă Ilegală
“Pacea Domnului, dragi frați în Hristos!
Numele meu este Mașnitskaia Leonida Antonovna. M-am născut pe 14
aprilie 1929.
Întâlnirile bisericești au avut loc deseori în casa noastră, unde veneau
creștinii și noi conduceam serviciul divin duminical. Am atras atenția
autorităților (comuniste), a KGB-ului (poliția secretă) care au venit și mau arestat.
În octombrie 1986, am fost condamnată să fiu închisă pentru doi ani întrun lagăr corectiv de muncă. Acesta a fost un termen "redus" datorită unei
boli grave. Am fost condamnată datorită faptului că eram proprietara
casei unde se țineau adunările Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice
Baptiste.
După acești 2 ani am fost eliberată și am continuat să slujesc Domnului cu multă bucurie.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să fiți credincioși până la moarte!
Nume: Leonida Mashnitskaia, Țara: Ucraina, Regiunea: Vinitsa”
----Pacea Domnului, iubiți frați în Hristos!
Numele meu este Mașnitski Petru Nikolaievici și sunt fiul lui Leonida
și Nikolai Mașnitski.
M-am născut pe 30 aprilie 1957, într-o familie de creștini evanghelici
baptiști. În copilărie, mergeam la biserică și, cunoscând astfel
Cuvântul lui Dumnezeu, m-am pocăit și am decis să primesc botezul
la 17 ani, ceea ce era foarte „ilegal” la acea vreme. În cadrul regimului
sovietic ateist, era strict interzis botezul minorilor. Am devenit
membru al bisericii locale în 1974.
Deasemeni am predicat în biserică, și pentru asta am fost condamnat
la închisoare de două ori, la fel ca și tatăl meu.
Prima data am fost arestat pe 29 aprilie 1982. Am fost condamnat la
1.5 ani de închisoare în condițiile ispășirii pedepsei într-un regim
corectiv general, în lagăr de muncă. Am efectuat întreaga pedeapsă.
A doua oară, am fost arestat pe 29 august 1986 (la peste 4 ani de la
prima sentință). (Ca recidivist) am fost condamnat la 2.5 ani de închisoare, cu condiția de a avea
acum un regim corectiv strict într-un lagăr de muncă. Am fost eliberat pe 17 noiembrie 1988. Prin
urmare, cu două luni mai devreme de termen.
Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să sufăr pentru El și astfel pot fi mărturie pentru
frații mei în credință.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe deplin și să vă întărească în toate!
Nume: Petru Nikolayevich Mașnitski, Țara: Ucraina, Regiunea: Vinitsa”
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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 unde pot studia
mulți copii din familii dezavantajate, și pe 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 darurile voastre.
Mihai Wurmbrand. Utați-vă la: http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro
Oricine poate folosi butonul “DONAȚI” de pe site.

Creștini ajutați cu darurile voastre*
A Lăsat Acasă Soția și Șase Copii când a
Fost Închis Pentru Credință!

Fiica* sa scrie:
" Preotul Mihai Sabău a activat cu multă dăruire în biserica
subterană (în timpul regimului comunist din România.) El a
ținut servicii divine în pivnițe, hambare, locuințe ascunse.
Atunci când a fost arestat în 1951, el a lăsat în urmă șase copii
și pe soția sa Luiza, gravidă cu un al 7-lea copil. Noi, copiii am
îndurat multă foame. În mijlocul nopții, credincioșii din satul
nostru apăreau pe furiș, aducând un pic de mâncare.
Tata a făcut muncă forțată într-un cunoscut lagăr de muncă
construind un canal între Dunăre și Marea Neagră. (Sotia
Pastorului Wurmbrand, Sabina a fost de asemenea încarcerată
în același lagăr de muncă.) Tatăl meu a trecut prin (temutele)
închisori din Periprava, Jilava, Oradea, Onești (oraș construit
complet sub comunism de către prizonierii politici.) (Lucrând
în condiții inumane) preotului Sabau, tatăl meu, a trebuit să i
se amputeze un picior (în închisoare).
Datorită existenței a atât de multă suferință în familia noastră,
unul dintre frații mei mai mari a ajuns să aibă atât handicap
psihic, cât și fizic. El primește doar 600 Ron ajutor de boală
din partea guvernului și fratele său mai mare trebuie să-l
întrețină. Vă mulțumim, din adâncul inimii noastre pentru
lucrarea caritabilă pe care o întreprindeți. Dumnezeu să vă
răsplătească pentru tot ceea ce faceți.”
* Pentru mulți creștini, acum decedați, continuăm să
ajutăm, acolo unde este posibil, un copil sau soția
supraviețuitoare.
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Mai sus, exemplu de 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 multora din alte țari. 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
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