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“ Levi I-a făcut un ospăț mare la el în casă; și o mulțime de
vameși și de alți oaspeți ședeau la masa cu ei." (Luca 5:29)

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:

Pregătiți un ospăț pentru Iisus
Citind Biblia, vă minunați cât de mult se vorbește despre lucrurile nereligioase, cum ar fi un
fermier, o casnică, o lucrare a dulgherului, despre căsătorie și a avea copii, despre războaie, despre
foamete și ospețe. O mare parte din perspectiva oferită are un caracter profan. Un apel la interesul
propriu și promisiunea succesului personal sunt adesea date ca motivație pentru comportamentul
etic. Deși Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre un destin etern, ne cere să nu disprețuim
valorile naturale și umane. Credincioșii sunt încurajați să "aibă părtășie unii cu alții" (1 Ioan 1:
7), iar una dintre expresiile părtășiei este împărțirea mesei cu alții. Levi îl iubea atît de mult pe
Iisus, încît nu numai că L-a slăvit și și-a încredințat sufletul Lui. El a devenit, de asemenea, un
om activ în comunitatea credincioșilor. Levi a făcut ceva practic: a mers "la cumpărături", la
brutar, la băcan.
De vreme ce în acel moment nu existau mașini, el și-a dus toate cumpărăturile acasă sub
fierbintele soare palestinian. Pregătirea unei mese cu echipamente moderne durează multe ore
prețioase. Nu avea gadget-uri de gătit, nici gaz sau electricitate. Apoi Levi a mers de la un prieten
la altul pentru a-i invita. Invitarea lui Iisus a însemnat invitarea tuturor celor 12 discipoli ai săi.
Evanghelia adaugă că existau un mare număr de vameși (colectori oficiali de taxe) și de alți (unii
religioși și alții nereligioși) oaspeți. Prin urmare, trebuie să fi fost o cină cu zeci de invitați.
Împreună cu familia sa au împărțit masa. Oaspeții s-au bucurat de ospăț și au plecat fericiți.
Familia rămasă poate au petrecut toată noaptea spălând vasele și curățând casa.
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

L-ai acceptat pe Iisus. Te-ai închinat Lui și poate ești activ pentru El. Poate le spui și altora
despre dragostea ta pentru Mântuitorul - dar ați făcut vreodată un ospăț mare pentru El? Nu există
aproape nicio biserică mai ales in Lumea Libera fără mese cu cina, băuturi răcoritoare sau prânz
pentru membri. Ca și Levi, trebuie să facem un ospăț pentru Hristos care trăiește în noi, în frații
noștri credincioși, în familiile lor, în biserică.
Biblia începe cu cuvântul "Început". "La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul".
(Geneza 1: 1) În limba cărții Geneza, ebraică, cuvântul tradus ca "început" se citește "reshith".
Acest cuvânt are și înțelesul "excelent". Astfel, versetul ar putea fi tradus de asemenea:
"Dumnezeu a creat cerurile și pământul într-o manieră admirabilă, deosebită și excepțională!"
Este ușor să găsiți ocazia de a da o petrecere pentru Domnul nostru Iisus. Iisus ne-a spus
unde-L găsim, să-L vizităm și să-L invităm pe El și pe discipolii săi, precum Levi. Când, la
Judecata de Apoi, creștinii vor întreba: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat să
mănânci? Sau fiindu-Ți sete și Ți-am dat de ai baut? Când Te-am văzut noi străin și Te-am
primit? Sau gol și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe
la Tine?" Iisus răspunde:" Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte
neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut."(Matei 25,37-40)
Noi încercăm să-i ajutăm pe cei care suferă și au suferit pentru credința creștină. Descoperiți-vă
propriul mod de a fi de ajutor însă, vedeți ca biserica martiră să aibă un ospăț mare și excelent.
De aceea, am dori pentru copiii martirilor să aibă ciocolată, o jucărie pe lângă bucata de pâine!
Persecuțiile lor, ceea ce trebuie să îndure pentru a rămâne credincioși, sunt greu de imaginat
pentru creștinii care trăiesc în Lumea Liberă. La un moment dat am organizat în Anglia o cină cu
o participare numeroasă. Mulții oaspeți care au vrut să mă audă vorbind, au plătit fiecare aproape
20 de dolari pentru masă. Nu am oferit nimic. În fața fiecărui oaspete a fost așezată o farfurie cu
un mesaj mare pe un carton care spunea: "Acesta este porția fraților tăi închiși pentru credința lor
în închisorile comuniste. La cerere, vom rambursa costul cinei!" Sub mesaj era o bucată de pâine
mucegăită! Cina s-a transformată într-o mare sărbătoare de revărsare a dragostei pentru martiri.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.

Celulă cu paturi suprapuse, fără saltele,

Fotografie a pastorului Richard

pe care deținuții erau obligați să doarmă.

Wurmbrand în timpul detenției

Soba, doar de decor,niciodată încălzită
în nopțile geroase de iarnă

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 Iacob 1:27)
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați cu darurile voastre!
Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia)

Preotul decedat
Preotul decedat. Rebreanu Petre,
Gheorghe Coceanga
15 ani în închisoare.
5 ani în închisoare.
I-am ajutăm în continuare soția.
Citiți mărturia despre el în Citiți scrisoarea din 2/2016 ;
scrisoarea din 1/2016 ;

Erdes Varvara Josepha
Predicatorul evanghelic
8 ani de închisoare
Tudor (decedat) condamnat
și 2 ani de exil
la 12 ani de închisoare
Citiți scrisoarea din 2/2016 ; Vedeți scrisorea din 2/2016

Creștini ajutați cu darurile voastre
Preotul greco-catolic Ioan Mereu
(decedat) a suferit 10 ani de închisoare și
încă 5 ani de domiciliu forțat în zona aridă
a Bărăganului

În stânga, în fața casei acoperite cu paie
unde aveau domiciliu forțat, împreună cu
soția Romulia.
Documentul de condamnare de mai sus,
oferit de fiica preotului Mereu, pe care am ajutat-o, Elvira-Matilda 77, ne-a scris: 10 ani de muncă
grea pentru "complicitate la crima de conspirație împotriva ordinii sociale (comuniste)". Fiica lui
avea doar 7 ani când tatăl a fost arestat pentru activități religioase în 1949, nici măcar doi ani după
instaurarea dictaturii comuniste din România. Părintele Mereu a fost ținut în închisoarea temută
din Aiud și a fost obligat să muncească din greu în lagărul de la Canalul Dunărean, unde au fost
deținuți peste 100.000 de prizonieri și au fost exterminați mii. Preotul Mereu și-a continuat
activitățile creștine chiar și după 15 ani, la întoarcerea din închisoare și din domiciliul forțat. A murit
la 90 de ani.
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Creștini ajutați cu darurile voastre
Și-a Riscat Libertatea Transportând 5,000 Cărți și Broșuri Creștine pentru Copii.

"Pace, dragi frați și surori! Reutova Tatiana Mihailovna,
soția lui Reutov scrie! Mikhail Ivanovici, soțul meu s-a
născut la 2 ianuarie 1957. Împreună avem 9 copii.
În 1985, în Uniunea Sovietică, continua să domnească un
regim (comunist) care interzisese distribuirea literaturii
religioase, iar dacă o astfel de literatură era distribuită, ea era
descrisă ca având conținut fals, care denaturează statul
sovietic și sistemul social. Cu toate acestea, bisericile
evanghelice baptiste au continuat să tipărească și să
răspândească literatură creștină și biblii. Pentru astfel de
activități creștine trebuia să te aștepți la amenzi și chiar
arestarea și condamnarea la închisoare. Mulți frați care și-au
riscat libertatea au răspuns la acest apel, inclusiv (soțul
meu), Reutov Mihail Ivanovici. El a sprijinit în mod repetat
această lucrare de răspândire a literaturii prin proclamarea
Evangheliei lui Iisus Hristos.
Pe 15 august 1985, a încărcat încă o dată o mașină cu 5.190
de exemplare din diverse tipărituri de literatură creștină și sa îndreptat spre un punct unde să le distribuie fraților,
surorilor și chiar necredincioșilor. Desigur, acest loc era un
loc secret, iar cineva din afară nu aveau voie să știe despre
asta. Dar Dumnezeu a permis în planul Său ca fratele Reutov
M.I. să nu poată livra literatura la destinație.

A fost arestat pe 17 august 1985 în regiunea Brest. A fost condamnat în temeiul articolelor 304, 316, 317
din Codul de procedură penală al Republicii Sovietice Socialiste din Belarus (BSSR), parte a Uniunii
Sovietice la acea vreme, "Curtea Populară" l-a găsit Mikhail Ivanovich Reutov vinovat de distribuirea
operelor creștine în baza articolului 186-1 din Codul penal al BSSR și l-au condamnat să execute o
pedeapsă sub forma unui an la locul de muncă, cu 20% din salariul său fiind reținut de stat. (Această
condamnare destul de ușoară a fost dată pentru că avea mulți copii minori NT). De asemenea, el a fost
condamnat pentru că s-a opus arestării de către ofițerii de poliție în îndeplinirea îndatoririlor lor de a
proteja ordinea publică și în temeiul părții 1 din art. 187-1 din Codul penal al BSSR a fost amendat de
stat cu 200 de ruble.
În raportul de inspecție din 17 august 1985, în mașina cu numărul UAZ 469, condusă de Reutov Mihail
Ivanovici, au existat șase tipuri de literatură religioasă: Buletinul Adevărului, numărul 1-2 din 1985 în
cantitate de 1120 exemplare , Buletinul Adevărului numărul 2-3 în 1984, 1140 de exemplare, Buletinul
Adevărului nr. 4, 1984, într-o cantitate de 1.000 de bucăți, cartea "Omul pe care Dumnezeu l-a chemat "
în 500 de exemplare și "Mântuirea lui Dumnezeu" - în număr de 760 de piese, broșuri "Povestiri sfinte
pentru copii" două volume în număr de 270 de bucăți, un total de 5190 de exemplare. Dar Dumnezeu
slava Sa în toate lucrurile a fost cu noi și mâna Lui puternică ne-a susținut. La 17 august 1985, a fost
oprit și reținut pe drumul Hantsevichy-Minsk din satul Elavon, raionul Hantsevichy. El a fost trimis întro închisoare de tranzit înainte de proces. Fratele a continuat să propovăduiască Evanghelia lui Hristos
când era în închisoare și, când a fost deosebit de greu în inima sa, într-una din celule, scrijelitura "Pace
ție", scrisă pe perete, l-a încurajat!
Procesul a avut loc la 28 noiembrie 1985. Timp de aproape o jumătate de an, fratele său a fost de
asemenea întemnițat, într-o închisoare din Baranovichi, Belarus.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe deplin! Nume: Reutova Tatiana Mihailovna (în imagine apare: Cinci
minute până la miezul nopții! NT)
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Creștini ajutați cu darurile voastre
Peste 4 Ani de Închisoare Comunistă pentru că a Predat la Școala Duminicală
Sora Jukovskaia Evelina scrie: “ Am

făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care
Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, si Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul
Tău.“ (Ioan 17: 6)
"Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi! Vă salut dragi frați: Vasile și Mihail (Wurmbrand) în numele
Domnului Iisus Hristos!
Am primit scrisorile și vă mulțumesc că așteptați cu răbdare un răspuns. A trebuit să-mi caut
prin memorie, pentru că a trecut mult timp și evenimentele din trecut nu mai păreau așa de
triste, mai ales pentru că tot ce este în viața noastră este sub controlul lui Dumnezeu. Mai întâi
de toate, sunt foarte recunoscătoare Domnului meu că m-a chemat să-L urmez. Noua mea
viață a început la vârsta de 28 de ani. L-am iubit pe Iisus Hristos și Biserica lui Dumnezeu, am
vrut și am încercat să fiu utilă în ea. Am cunoscut mulți oameni minunați printre creștinii care
trăiesc în Duh. Curând, persoana mea a devenit publică, deoarece un articol a fost publicat întrun ziar comunist regional denunțând alegerile mele în viață. Cu toate acestea, în mâinile lui
Dumnezeu totul lucrează pentru binele meu. O astfel de mărturie nu aș fi putut să o fac
singură, au existat încercări de a mă descuraja, de a mă intimida, dar Protectorul meu în ceruri
lucrează pe pământ. Mi-a dat timp să mă întărească în credință, iar după 13 ani de la convertirea mea, am fost arestată.
În dimineața zilei de 13 mai 1983 a fost făcută o percheziție în apartamentul meu, apoi la locul de muncă. Toate literatura spirituală, toate
notele, scrisorile, cărțile poștale etc. au fost confiscate. Pe baza tuturor acestor aspecte, ancheta a condus la o sentință în conformitate cu
următoarele articole din Codul penal sovietic:
• Articolul 227, Partea 1 - încălcarea drepturilor omului ale cetățenilor, sub formă de ritualuri religioase care afectează sănătatea.
• Art.190 / (descriere aproximativă.) - propagarea defăimărili sistemului de stat sovietic;
• Articolul 142 Partea 2 - Încălcarea legii privind separarea bisericii și a educației seculare (a însemnat: predarea religiei copiilor).
O curte de apel a confirmat sentința mea de 5 ani de închisoare.
Mi-am executat sentința în trei regiuni, am avut trei perioade de detenție, am fost întemnițată în 11 închisori. Din închisoarea din Stavropol,
unde am rămas mai mult de 7 luni, am fost trimisă într-o colonie din Ust-Labinsk, Krasnodar, Uniunea Sovietică. Acolo am rămas timp de
aproximativ cinci luni și, chiar înaintea unei întâlniri personale pe care aveam dreptul prin lege de a o avea cu mama, am fost trimisă în
următoarea regiune. Aceasta a fost perioada cea mai dificilă pentru mine. A durat 38 de zile în care am călătorit într-un vagon - închisoare
de la Ust-Labinsk până la Kozlovka din Chuvashia. (O distanță de circa 1600 de km, călătoria fiind intenționat dificilă, pentru ca prizonierii să
nu supraviețuiască. NT) Nu era aproape nimic de mâncare. Pe parcursul întregii călătorii, ne-au dat niște bucățele de pâine veche și pește
sărat. În cazul meu, destinația finală nu a fost specificată și am trecut de trei ori de stația în care trebuia să cobor. Am intrat în colonia
Kozlovska într-o stare de sănătate extrem de proastă. Nu puteam să stau pe picioare. Dar aici, Domnul a pregătit pentru mine un suflet, o
soră creștină din Kiev, Nadejda Lebedeva, care își executa, al treilea an și ultimul de închisoare. Cu trei luni înainte de a fi eliberată, i s-a dat
o mâncare mai bună și ea a împărțit din ea cu mine.
În fiecare nouă închisoare, am făcut cunoștință cu procurorul local, cu administrația locală. A trebuit să mă supun unor noi interdicții, care
cereau să nu mă rog, să nu vorbesc cu nimeni despre Dumnezeu și să nu folosesc cuvântul Dumnezeu, dacă mi se permitea să scriu scrisori
scurte familiei mele. Nu am respectat interdicțiile: M-am rugat la fel ca atunci când eram acasă, am postit în fiecare vineri, am scris scrisori
adesea, nu am participat la adunări politice și la cinema, nu am participat la spectacole de teatru din închisoare, nu am lucrat în
administrație, mi-am făcut treaba în mod cinstit, fără nici o greșeală. Au fost făcute încercări de a influența deținuții împotriva mea, dar
Domnul nu a permis acest rău, iar ei (deținuții) mi-au spus despre aceste încercări.
De două ori, șeful detașamentului a făcut o petiție pentru a mă elibera, dar din cauza faptului că nu am recunoscut că sunt vinovată și că nu
am renunțat la credința mea creștină, mi s-a refuzat eliberarea. În februarie 1987 am fost convocată la o conversație cu procurorul
Republicii Sovietice Autonome Ciuvașe (în timp ce eram pedepsită pentru că am încercat să trimit o scrisoare ocolind cenzura închisorii). Mi
s-a oferit să scriu o cerere pentru eliberarea mai rapidă, mi-au dat o foaie de hârtie și un pix. Nu am putut înțelege ce se afla în spatele
acestei propuneri și, invocând neadmiterea vinovăției mele, pe lângă faptul că nu acceptam faptul că am fost penalizată, am refuzat să scriu
o astfel de petiție. Nu mi-a păsat că aș fi putut fi eliberată, așa că am fost gata să fiu eliberată la sfârșitul sentinței mele.
Curând am fost trimisă în altă zonă din Vologda. Din nou, același proces: închisori, vagoane, convoaie, dar de această dată a fost mult mai
ușor. Am fost eliberată din colonia Vologda în urma unei amnistii pe 23 iulie 1987, mult mai devreme decât timpul stabilit. Perioada totală
petrecută în închisoare a fost de 4 ani, 2 luni și 10 zile. Cea mai mare durere din această perioadă a fost, de asemenea, suferită de mama
mea. A trebuit să facă efortul de a călători să mă viziteze în închisoare, să scrie mesaje autorităților, să adune niște pachete, să scrie scrisori
mie și prietenilor. Slăvit să fie Domnul pentru că i-a dat putere în toate aceste lucruri și m-a putut alina cu o vizită. Părinții mei sunt acum la
Domnul și eu locuiesc în vechea lor casă, unde m-am mutat la eliberare, pentru a avea grijă de ei. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze în
lucrarea voastră și multe binecuvântări în această slujire binecuvântată de Dumnezeu. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sora voastră,
Jukovskaia Evelina. “

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

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 cadourile
voastre. Mihai Wurmbrand. Vedeți la: http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro
Oricine poate folosi butonul “DONAȚI” de pe site.

Creștini ajutați cu darurile voastre!
4½ Ani de Închisoare pentru Predicarea Evangheliei!

"Nikolay

Emelyanovich
Shepel s-a născut la 18
decembrie 1938 în satul
Bilozirya, districtul Cherkassy,
astăzi Ucraina (fostă în
Uniunea Sovietică). A studiat
la o școală rurală, apoi la o
școală tehnică din orașul
Gorodise. A absolvit ca
agronom. S-a dus la Institutul
Agricol, dar a fost obligat
să părăsească școala din cauza sănătății sale fizice. Prin aceste
împrejurări a venit la Hristos și astfel și-a încredințat viața în
mâinile Domnului. A fost botezat în 1950, dedicându-și viața
lui Dumnezeu. El a primit prima sa condamnare în decembrie
1963, când a fost condamnat pentru predicarea (neautorizată) a
Evangheliei. Verdict: doi ani de închisoare, trei ani într-un
lagăr de muncă, cinci ani de deportare și confiscarea averii.
După un an și jumătate, a fost reabilitat. S-a căsătorit în 1967,
cu o soră în Domnul, Ekaterina, în satul Khutor, lângă
Cherkassy, unde s-a stabilit tânăra familie. El a fost hirotonit
ca presbiter al bisericii baptiste locale la vârsta de 34 de ani,
fiind tatăl a trei copii. A fost condamnat, totuși, pentru credința
creștină a doua oară în 1983. Verdict: o sentință de închisoare
de trei ani. Această perioadă de închisoare a fost încheiată la 26
ianuarie 1987. Cel de-al optulea copil din familie s-a născut în
1988. Am primit ca dar al Domnului, șase fii și două fiice. În
timpul persecuției, a fost membru al Asociației Bisericilor
Creștine Evanghelice, vizitând biserici în multe orașe și
încurajând poporul lui Dumnezeu. În 1996 a fost ales presbiter
al Bisericii neînregistrate a Asociației Bisericilor Creștine
Evanghelice din Cherkassy. De atunci, el a avut întotdeauna
grijă de bisericile nou formate din această regiune. La sfârșitul
anilor 1990, a coordonat un timp serviciile unor biserici
neînregistrate dîn Ucraina. Pentru a fi la locul potrivit la
momentul potrivit, la vârsta de 66 de ani, a învățat să conducă.
Această lucrare, ca oricare alta, a necesitat dăruire. În vara
anului 2009 a suferit un accident vascular cerebral minor în
timpul serviciului divin la o biserică din Chigirin, Ucraina. În
aceeași zi, după ce și-a recăpătat cunștința, s-a întors la
Cherkassy cu mașina. Un infarct miocardic extins a avut loc în
timpul unei vizite la o altă biserică pe 30 ianuarie 2011. El a
petrecut șaptezeci și șapte zile sub îngrijire medicală intensă. A
plecat la Domnul în 16 aprilie 2011. Atât în anii ateismului
comunist din Ucraina, cât și în timpul noii libertăți religioase,
Nikolai Emelyanovich Shepel a lucrat neîncetat pentru Domnul
ca predicator și evanghelist, proclamând mereu vestea bună a
mântuirii. A fondat multe biserici. A îndeplinit cu succes
sarcina dificilă a unui sfătuitor duhovnicesc. A fost un soldat al
lui Hristos până în ultimul moment al vieții sale.
Ekaterina Shepel, soția "

Creștini ajutați cu darurile voastre!
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 dea 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 90 de astfel
de creștini vârstnici vorbitori de limbă rusă.
Multe dintre mărturiile lor le puteți citi în
buletinul nostru lunar.
(Mărturii disponibile pe internet la
http://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,
US Dollar: RO97RNCB0068149171380002,
EURO: RO43RNCB0068149171380004

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

