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Dintr-o carte nepublicată a pastorului
Richard Wurmbrand care a petrecut 14 ani
în închisorile comuniste pentru credința sa:
DUMNEZEUL NOSTRU
Meditații asupra Evangheliei
” 12. A zis şi celui ce-L poftise: "Când dai un prânz sau

o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici
pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să
te cheme şi ei la rândul lor pe tine, şi să iei astfel o
răsplată pentru ce ai făcut.
13. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi,
pe şchiopi, pe orbi.
14. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi
Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14
răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor
ani în închisorile comuniste din România.
neprihăniţi."
Soția sa, Sabina, a fost deasemeni închisă
15. Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit
pentru credința sa în Hristos aproape trei
ani, în unele din aceleași închisori
aceste vorbe, I-a zis: "Ferice de acela care va prânzi în
Împărăţia lui Dumnezeu!"
16. Şi Isus i-a răspuns: "Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: "Veniţi, căci iată că toate sunt
gata."
18. Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: "Am
cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi."
19. Un altul a zis: "Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog."
20. Un altul a zis: "Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni."
21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat
şi a zis robului său: "Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi,
orbi şi şchiopi."
22. La urmă, robul a zis: "Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc."
23. Şi stăpânul a zis robului: "Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să
intre, ca să mi se umple casa.
24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea."
(Luca 14:12-22)
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Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine
iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.. ( Epistola 1 Ioan 4:7)
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"Toată lumea s-a mirat și mulți au fost scandalizați când regele Edward al Angliei și regele
Carol al II-lea al României și-au părăsit tronul pentru femei care nu numai că erau din popor,
dar erau divorțate. Femeia pentru care regele Carol al II-lea a pierdut totul era evreică. Prin
unirea cu ea într-o țară cu puternice sentimente anti-evreiești, a fost nevoit să abdice, să renunțe
la tron și asta l-a terminat ca rege al României. La vremea respectivă, astfel de acțiuni erau
considerate absolut prostești.
"Dragostea dintre Dumnezeu și omul păcătos este chiar și mai dincolo de orice logică. Fiul lui
Dumnezeu, curăția însăși, a suferit moartea pe cruce pentru oameni plini de tot ceea ce Hristos
ura cel mai mult: păcatul.
"Trebuie să abandonăm orice încercare de a înțelege aceast lucru. Poate că este dificil chiar și
pentru Dumnezeu să îl justifice. Când este întrebat, El face ceea ce facem în cazurile în care nu
ne putem justifica. El ridică din umeri și spune: "Sunt ceea ce sunt", cu alte cuvinte nu ceea ce
tu, și poate chiar și eu, aș vrea ca El să fie ".
Cu fiecare respirație a noastră, Dumnezeu ne invită la marea sărbătoare a părtășiei și iubirii
creștine. Știri bune: există loc pentru noi! Ni se spune: "Intră înăuntru!" Dumnezeu ne spune, de
asemenea, cu cine ar trebui să fraternizăm: cu cei săraci, cu cei infirmi, pe cei șchiopi și cu cei
orbi. Fratele Domnului Iisus, Sfântul Iacov scrie în epistola sa: "Religia curată și neîntinată
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor ..."
(Iacov 1:28)
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
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Cum au suferit frații creștini și
încă suferă pentru credința lor

Mărturii ale creștinilor ajutați de dvs.! Notă
biografică a lui Andrei Gheorghe,
(el adaugă) “cu o sănătate precară.”

Sunt una dintre victimele comunismului
care a suferit, ca mulți alții, pentru credința
creștină sfântă de când știam din tinerețea mea
că adevăratul creștinism cere credincioșie și
ascultare (față de Dumnezeu).
În 1952, în cea mai feroce perioadă a
comunismului din România, am fost
condamnat de Curtea Militară din Bacau la opt
ani de închisoare. Am fost torturat și
transportat prin diferite închisori și am ajuns
chiar la faimosul lagăr de muncă forțată din
Canalul Dunărean, numit "Cinci Piscuri", cu
mulți creștini de diferite denominații, chiar în
"gura fiarei". În același timp, în afară, mulți
creștini s-au compromis ca sclavi ai regimului
ateu. Suntem fericiți că am rămas credincioși
sub "steagul lui Emanuel" pentru a fi martorii
chemării noastre sfinte.
Am o copie a sentinței mele de închisoare, nr.
17 din 1952 din dosarul 94/1952. De ce eram
acuzat? "Am răspândit misticismul religios!" În
plus, sentința menționează în scris că nu merit
"circumstanțe atenuante!" Îi mulțumesc lui
Dumnezeu pentru că mi-a permis să rămân
statornic sfintei îndatoriri în această luptă
feroce, în speranța că vom fi eliberați din
această lume destinată distrugerii și vom fi
transportați în Împărăția lui Dumnezeu, așa
cum ne rugăm în fiecare zi: "Vie Împărăția Ta".

Intrarea spre celulele subterane de la
închisoarea Jilava în perioada comunistă

Celulă subterană în închisoarea Jilava. Deținuții
trebuiau să stea pe pardoseala udă, uneori chiar
inundată.

Pastorul Richard Wurmbrand și multe
mii de alți creștini au petrecut mulți ani
de detenție pentru credința lor în închisori
comuniste precum cea arătată mai sus.
Astăzi frați creștini din Vietnam, China
comunistă, Corea de Nord, Cuba sunt
supuși torturii. Rugați-vă pentru ei! Întro zi vor fi disponibile imagini teribile și
din aceste țări.
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Mărturii ale creștinilor pe care i-ați ajutat!

SILAGHI CORNEL
Prin harul lui Dumnezeu vă aduc mulțumiri
și profundă recunoștință în numele Domnului și
Mântuitorului nostru ... care ne-a trecut prin
focul atâtor suferințe.
Aveam 16 ani când am devenit creștin. Am fost
arestat în 1959, cu toate că, înainte de asta, Poliția
Secretă ne-a amendat, ne-a confiscat Biblii, poezii
și cântece. Deoarece nu au putut împiedica
întâlnirile noastre, au procedat la arestarea
noastră. În subsolul Poliției Secrete, am fost
interogați și torturați.
Am fost condamnat de un tribunal militar la
Timișoara în data de 7/5/59, apelul meu a fost
respins și sentința a devenit definitivă. Am fost
condamnat la 9 ani de închisoare pentru
nerespectarea legii, complot împotriva ordinii
sociale conform articolului 209 (din Codul penal
comunist). Apoi jumătate din casa familiei mele

a fost confiscată.
Am fost plasat împreună cu mai mulți frați din întreaga țară în penitenciarele din Timișoara, Arad,
Gherla, Periprava, Grind din Delta Dunării. În celulele noastre vara era extrem de fierbinte (cu
ferestre închise), astfel încât să nu avem aer și extrem de rece în timpul iernii, când ferestrele erau
în mod intenționat deschise sau stricate. Mâncarea noastră era adusă fierbinte, astfel încât nu
puteam să o atingem de buze. Ne dădeau 5 minute pentru a termina și apoi o luau, când nici nu
apucasem să începem. Datorită calității alimentelor, care nu ar fi fost atinse nici de porci, mulți sau înbolnavit și au murit din cauza asta.
În Delta Dunării ne era așa de foame că mulți mâncau porumb verde (nefiert), abdomenul lor se
umfla și mureau. Unii oameni (datorită foamei) au tăiat și au mâncat, de asemenea, buruieni crude.
Mulți și-au lăsat oasele acolo și să nu s-au mai întors vreodată la familiile lor. Cei care s-au întors
au fost arestati din nou ca fratele Traian Dorz (care a facut 11 ani de închisori comuniste.
Principala lui infractiune: a versificat Psalmii lui David, NT.) A compus acolo multe poezii
creștine.

Citește și dă mai departe! Copii ale acestui buletin informativ sunt disponibile
la cerere . Va rugam să ajutați în mod activ lucrarea aceata crestina prin
trimiterea prin poștă sau email a unei copii a acestui buletin listei dumneavoastră
de prieteni creștini.
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