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“
Sa iei întâi din partea ostașilor care s-au dus la oaste o 

dare pentru Domnul, și anume: unul din cinci sute." 
(Numeri 31:28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 multe din 

aceleași închisori 
                                      Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 
 

Dumnezeul nostru cel modest 
 

În cea de-a patra carte a lui Moise, capitolul 31, ni se spune că Dumnezeu le-a dat evreilor o mare 
victorie asupra poporului madianit. Dumnezeu le-a spus să dea Templului a doi-la-mie parte din 
pradă. Dumnezeu este modest - cere puțin. Apostolul Pavel a scris credincioșilor din Corint: 
"lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe 
cele ce sunt" (1 Corinteni 1:28) Dumnezeu permite ca lumea să fie condusă de dictatori-monștri și 
păstrează pentru Sine o mică turmă. Răul triumfă și creștinii trec prin suferințe. Dacă întrebați: "De 
ce această modestie a lui Dumnezeu?", Răspunsul ar fi că "este un lucru nepotrivit să întrebăm 
Creatorul. Nu puneți întrebări, ci ia-ți locul tău modest lângă Dumnezeul tău modest". Fiecare prieten 
și susținător al lucrării noastre creștine face câte puțin, dar Dumnezeul modest apreciază puținul și 
lucrarea nu este zadarnică. Poate nu am obținut rezultate spectaculoase, pentru că aparținem unui 
Dumnezeu modest. Când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, El a ales ca loc de naștere un grajd, ca mod 
de viață, întristarea, ca mod de moarte, răstignirea. Și-a ales ca ucenici, doisprezece oameni 
disprețuiți. Când ucenicii au venit la Isus spunând: "Cine este mai mare în împărăția cerurilor? "Iisus 
a chemat la El un copilaș, l-a pus în mijlocul lor si le-a zis: "Adevarat vă spun că, daca nu vă pocăiți  
și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împarația cerurilor. De aceea, oricine 
se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împarația cerurilor. Și oricine va primi un copilaș 
ca acesta în Numele Meu Mă primește pe Mine."(Matei 18: 1-5) Astfel," a se pocăi " înseamnă să te 
cobori la nivelul cerințelor și posibilităților unui copil mic, fiind total dependent de părinți. Noi 
trebuie să fim conștienți de dependența totală a omului de mila lui Dumnezeu. 
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Căci Elihu îi explică lui Iov aflat în suferință: "Dacă (Dumnezeu) și-ar lua înapoi duhul și suflarea, 
tot ce este carne ar pieri deodată, și omul s-ar întoarce în țărână."  
(Iov 34, 14-15) 
 
Marele profet Ilie, a fost sortit să fie răpit în mod miraculos direct în ceruri. A avut totuși, un 
moment de slăbiciune teribilă, de înspăimântare totală, de dorință de a muri. Când a fost întrebat 
de Dumnezeu: "Ce faci aici, Ilie?" nu a putut să facă nimic altceva decât să răspundă din peștera 
în care se ascundea: "Am rămas numai eu singur, și (dușmanul meu) caută să-mi ia viața.". În 
momentul cel mai umilitor pentru acest profet, modestia lui Dumnezeu a fost dezvăluită:  
"Domnul a trecut pe langa pestera. Si inaintea Domnului a trecut un vânt tare si puternic, care 
despica muntii si sfarâma stâncile. Domnul nu era in vântul acela. Si dupa vânt, a venit un 
cutremur de pamânt. Domnul nu era in cutremurul de pamânt. Si dupa cutremurul de pamânt, a 
venit un foc: Domnul nu era in focul acela. Si dupa foc, a venit un sursur blând si subtire" și 
Biblia continuă: "Ilie a auzit! "(1 Împărați 19: 11-12) Ilie a iesit atunci din pestera in care se 
ascundea sa-L intampine pe Creator. Știa că Dumnezeu este modest! Domnul Iisus a fost capabil 
să hrănească în mod miraculos, la un moment dat, patru mii de persoane. (Marcu 8:1-13) Mari 
mulțimi îl urmau. Cu toate acestea, Iisus a promis să fie prezent chiar dacă doi sau trei se adună 
în Numele Lui. 
  
Un deținut creștin din Cuba a fost rugat să semneze o declarație care conținea acuzații împotriva 
fraților, care apoi ar fi condus la arestarea lor. El a spus: "Lanțul mă împiedică să semnez aceasta". 
Ofițerul comunist a răspuns: "Dar nu sunteți în lanțuri". "Sunt", a spus creștinul; "Sunt legat de 
lanțurile martorilor care, de-a lungul secolelor, și-au dat viața pentru Hristos. Sunt o mica verigă 
în acest lanț. Nu o voi rupe." Scriitorul bisericii din secolul al XIV-lea, THOMAS AQUINAS, 
după ce a numit martiriul cea mai mare dovadă a iubirii perfecte, adaugă: "Cuvintele pronunțate 
de martiri în fața autorităților nu sunt cuvinte umane, expresia simplă a convingerilor umane, ci 
cuvinte pronunțate de Duhul Sfânt prin aceia care mărturisesc pe Isus. Învățați de la martiri. Și tu 
ești o verigă în acest lanț. Rămâneți credincioși! " 
  
Unii dau totul pentru Hristos, libertatea, onoarea și viața lor. Unii își îndeplinesc datoria și dau 
zeciuiala bisericii sau răspândesc broșuri crestine. Dumnezeu este modest. Să-I auzim vocea Sa 
liniștită. El a cerut doar doi-la-o-mie parte din pradă. O zi are 1440 de minute. Dați a doi-la-mie 
parte sau aproape trei minute de rugăciune, pentru suferința fraților și surorilor dumneavoastră, 
care au fost persecutați pentru credință. Dumnezeul modest este recunoscător pentru cea mai 
modestă contribuție.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Închisoarea comunistă Jilava. 
Intrarea spre celulele subterane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celulă cu paturi suprapuse, fără                      
saltele, pe care deținuții erau 
obligați   să doarmă. Soba, doar de  
decor niciodată încălzită în nopțile 
geroase iarna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografie a pastorului Richard 
Wurmbrand în timpul detenției la 
Jilava în România comunistă 
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“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) 

Copii Dezavantajați și Orfani 
Ajutați cu Darurile Voastre! 

În noiembrie 2018, un donator 
al acestei misiuni a vizitat și a 
adus ajutor Orfelinatului Agape 
din Pașcani și liceului Richard 
Wurmbrand. Mai jos*, o 
descriere a condițiilor familiale 
ale unor copii din acest orfelinat 
fondat în 1993 de pastorul 
Richard Wurmbrand și de soția 
sa Sabina (acum decedați), în 
prezent sub conducerea 
credincioșilor Carmen și Dorin 
Gavrilă. 
*Copii minori nu pot fi identificați in 
poză. 

http://www.orphanageagaperomania.com 
 

Scurtă Descriere a Cinci Dintre Copii de la Orfelinat   
- șerban P. 

S-a născut în orașul Targu-Frumos  Părinții lui aveau 5 copii. Datorită violenței din familie, asistența socială 
i-a adus pe 4 dintre copii pentru a se avea grijă de ei la Orfelinatul  Agape. Părinții nu au arătat niciodată 
vreun interes în a-i vizita pe acești copii. Șerban are 10 ani și frecventează cu success cursurile clasei a 3-a. 
Ceilalți copii sunt: două surori, Monica, 13 ani, Bianca, 8 ani, și un frate Alex, în vârsta de 12 ani. Șerban este 
foarte prietenos și își exprimă deschis dragostea de Domnul Iisus. 

   -  Maria D. 
Maria are acum 12 ani. Ea a venit la Agape când avea doar 2 ani, împreună cu sora ei Elena, acum în 
vârsta de 15 ani și fratele Vasile, care are acum 17 ani. S-a născut într-o familie cu 11 copii, majoritatea 
lor luați de la familie de către asistența socială și plasați în diferite instituții de îngrijire a copiilor, similare 
cu Agape. Familia disfuncțională formată din părinții care erau alcoolici, trăia de pe urma copiilor pe care 
îi trimiteau să cerșească în stradă. Maria învață foarte bine, este în clasa a 4-a și a cerut conducerii 
orfelinatului să-i aducă împreună pe toți frații ei la Agape. 

-  Stefan C. 

Ștefan are doar 4 ani. A fost adus la Agape în septembrie 2017 împreună cu sora sa  Maria, 9 ani și fratele 
Sebastian, 6 ani. Copii fuseseră grav abuzați de către părinți și bunici. Datorită bătăilor extrem de 
violente, Sebastian avea craniul spart iar Ștefan avea nasul rupt. Asistența socială l-a găsit mort pe unul 
dintre frații mai mari! Tatăl alcoolic era dispărut iar mama și bunicii aveau probleme psihice majore. 
Copii au fost găsiți înfometați, îmbrăcați sumar și bolnavi. Copii sunt acum bine îngrijiți în cadrul 
orfelinatului creștin Agape. Nici un membru al familiei nu a încercat vreodată să-i viziteze. 

-  Ionela V. 

Ionela a fost crescută într-o familie de cerșetori alcoolici și desi era mică, căpătase obiceiuri proaste. A 
venit la orfelinat împreună cu un frate și o soră. Creștinii de la orfelinat s-au străduit din greu să-i  învețe 
pe acști copii să vorbească frumos și să aibă un comportament iubitor. Ionela este acum la grădinița 
Agape. 

-  Diana V. 

Diana are 12 ani iar sora ei Ela are 11. Au venit la orfelinat acum aproximativ 7 ani. Tatăl era cerșetor iar 
mama era internată într-o instituție psihiatrică. Diana este în clasa a 5-a și a dovedit o foarte bună 
memorie la învățătură. Ea stăruie în dorința de a deveni medic când se va face mare. 

 



                                                       Copii  Ajutați cu darurile voastre 
                            Copii Dezavantajați de la Colegiul Richard Wurmbrand, Iași 
 
  

 

Copii de la Colegiul Richard Wurmbrand, 
                                                                                                   Iași, (un liceu acreditat având clase   
                                                                                                   incepand de la gradinița până la clasa a   
                                                                                                   XII-a) formând din litere un mesaj de   
                    multumire,                                                           mulțumire. 
                                                                                                        
                                                                                                Vă transmitem prin intermediul acestei 
                                                                                                fotografii mulțumiri pentru ajutorul,  
                                                                                                dat în cursul acestui an, de către voi 
                                                                                                donatorii acestei lucrări misionare!                                                                                                                                  
 
                                              

                                    
                                       
                                      Copii Dezavatajați, Ajutați cu Darurile Voastre! 
                                  Elev Absolvent al Colegiului Richard Wurmbrand,  
                            O Mărturie a Binecuvântărilor lui Dumnezeu din Viața Sa! 
 

 
Numele meu este Oliver Ancuța, am 29 de ani și am 
absolvit școala creștină Richard Wurmbrand în 2008. 
Am fost înscris acolo din clasa a III-a până în clasa a 
XII-a. Pot spune sincer că am petrecut câțiva dintre cei 
mai buni ani ai vieții mele la școala creștină Richard 
Wurmbrand. Liceul Richard Wurmbrand s-a dovedit 
a fi a doua mea familie. 
  
În 2014, m-am mutat în Anglia cu o dorință  
puternică de a-mi urma visul de a deveni arhitect. Am  
aplicat la cinci universități diferite și, după ce am fost 
acceptat la toate, am ales pe cea pe care am  
considerat-o cea mai bine clasată dintre cele cinci.  
În 2017 am absolvit luându-mi diploma în arhitectură.  
După absolvire, m-am căsătorit și avem o frumoasă  
fiică care are doi ani. 
  
Am început să lucrez ca arhitect și, după ce am reușit să închei o înțelegere pentru un contract 
important, am decis să încep propria activitate în construcții, în Bristol, Anglia. Împreună cu soția 
mea conducem încă de la început până în prezent o activitate de recrutare de persoane pentru 
îngrijire și asistență medicală,. 
 

Cea mai mare parte a ceea ce sunt astăzi se datorează muncii grele și angajamentului tutorilor 
creștini pe care i-am avut în Școala creștină Richard Wurmbrand. Mi-au modelat caracterul și au 
umplut golurile financiare pe care familia mea nu și le-a putut permite. Ei mi-au înțeles 
problemele în acel moment și au știut cum să se ocupe de ele. Ajutorul, înțelegerea și 
profesionalismul lor mi-au permis să urmez calea cea bună și m-au ajutat să progresez. Voi fi 
îndatorat pentru totdeauna și cea mai mare dorință a mea este ca, într-o bună zi, copiii mei să fie 
destul de norocoși să facă parte din aceeași școală creștină. Dacă mă voi întoarce vreodată înapoi 
în România, voi face tot ce pot, pentru a le asigura un loc în cadrul acestei "familii" creștine pe 
care o iubesc din toată inima. 
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Un Criminal Periculos Învaţă Rugăciunea "Tatăl Nostru" 
O Mărturie a Preotului Matei Boila (decedat*) 

 

 
În anul 1957 am trecut prin Jilava, care 
era închisoare de tranzit, fiind închis în 
celulele subterane numerele 9-12, celule 
care comunicau una cu cealaltă. În aceste 
celule erau înghesuiți 240 pușcăriași, toți 
flămânzi, înghețați, bătuți și uneori lipsiți 
chiar și de aer (lungi perioade gardienii 
nu deschideau ferestrele sau ușile). 
Printre noi erau amestecați un grup de 
pușcăriași numiti "grupul Salcia"deoarece 
veneau din lagărul de pușcăriași care 
purta același nume. Aceștia nu erau 
deținuți religioși sau politici, ci deținuți 
de drept comun, hoți, violatori, ucigași. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preotul Matei Boila (acum decedat) care a 
suferit 9 ani în închisorile comuniste, decedat 
acum 3 ani. Aici, împreună cu Maria, soția sa.  

În lagărul de muncă forțată de la Salcia, acestor criminali, prizonieri ei înșiși, li s-a dat 
posibilitatea de a se "reabilita" pe ei înșiși în ochii comuniștilor prin torturarea în schimb a 
deținuților religioși și politici care au fost aduși dinadins în acest lagăr de muncă (în realitate 
pentru a fi uciși în acest mod). Mai tîrziu, dupa ce comuniștii s-au folosit de ei, comuniștii au 
denunțat aceste abuzuri și au pretins că ele nu au avut loc la ordinul lor. Acum, acest grup 
criminal era cel care ne făcea viața chiar mai mizerabilă turnîndu-ne pe noi, pușcăriașii religioși 
despre rugăciunile comune pe care le făceam, meditații sau scurte predici sau chiar și cînd 
încercam să ne umplem timpul cu povestiri sau lecții nevinovate etc. Foloseau un limbaj brutal 
injurios și amenințător, atît de străin nouă.  
 

Printre ei, era un barbat înalt, masiv, numit Geo Iliescu, foarte capabil de a teroriza pe oricine 
din jurul lui. Lui însuși fiindu-i foame în închisoare din cauza ca era atât de mare, mesteca 
nervos chiar și în timp ce dormea. Într-o zi vine la mine spunând "Domnule Boilă, vă rog să mă 
ascultați pentru câteva minute." Cu greu mi-am crezut urechilor, auzindu-l vorbind în acest fel 
în locul limbajului lui obișnuit plin de înjurături și obscenități. Mi-a fost bineînțeles frică că 
acesta era un mod sarcastic de a mă aborda dar am răspuns, "Te voi asculta Geo cu cea mai 
mare dragoste."  
- "Pentru început," a continuat, "trebuie să-ți povestesc trecutul meu." 
-"Îl cunosc, nu te deranja." 
 -"Permite-mi te rog," a insistat, "pentru că este necesar ca tu să-l cunoști exact pentru a-mi 
putea răspunde corect. Sunt un hoț, un spărgator, un ucigaș chiar. Am furat, am violat, am 
ucis. Niciodată nu am facut ceva bine intenționat în întreaga mea viață. Pot să te întreb "îmi 
este permis să mă rog Lui Dumnezeu așa cum v-am văzut pe voi (pușcăriașii credincioși) și să 
fac asta în mod regulat?" Am fost adânc mișcat și cu lacrimi în ochi i-am raspuns, "Geo, daca 
noi n-am fi păcătoși exact ca tine, păcătoși care îngenunchiază cu pocăință în fața lui 
Dumnezeu, recunoscându-ne păcatele, cum am putea avea dreptul de a ne ruga?" N-am văzut 
niciodată un om mai fericit ca Geo în acel moment.  
-"Te rog, învață-mă să mă rog." L-am învățat Tatăl Nostru și, în mod uimitor, după ce-și spunea 
în mod regulat rugăciunea, suporta mai bine foamea. Nu a mai mestecat în timpul 
somnului. Doi ani mai târziu, sinceritatea lui (în aceasta conversație) a fost dovedită. Eram 
bolnav de pleurezie, aproape de moarte datorită înfometării teribile la care eram supuși. Între 
timp, Geo făcea parte din personalul de bucătărie. Și-a riscat poziția "privilegiată" pentru a-
mi face rost în secret de mâncare suplimentară, acesta fiind singurul lucru care m-a ținut în 
viață. Fie ca Dumnezeu să-l răsplătească. Pr. Matei Boilă 
 
*(Pentru că unii din creștini ajutați în trecut au murit, continuăm să ajutăm, dacă se mai află în viață,  soțiile 
supraviețuitoare) 
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Copii Dezavantajați, Ajutați  cu 
Darurile Voastre!  

     
 Mărturia Ancăi Gavril (Profiri) 

                                   Fostă alevă a liceului   
                                   Creștin Richard Wurmbrand 
 
 
 

Anca scrie: am fost elevă pentru toți cei 12 ani de școală în 
cadrul Colegiului Richard Wurmbrand, din Iași. Pentru 
mulți, această școală a fost ca o a doua familie. Pentru mine 
a făcut in realitate chiar parte din familia mea. Deși familia 
mea a trăit în satul Corni, situat la mai mult de 100 de km 
de școala din Iași, toți cei patru frați ai mei și o soră au avut 
privilegiul de a studia în această minunată școală. Mai mult 
decât atât, părinții mei au lucrat ca administratori in această 
școală. 
 

Chiar de la o vârstă fragedă, am fost învățată la școală să 
tratez tot ce fac cu responsabilitate și să nu mă opresc 
niciodată din învățat. Îmi amintesc că am iubit să citesc și să 
aflu informații noi când eram elevă, iar profesorii mei mi-
au încurajat întotdeauna creativitatea și ingeniozitatea. În 
2008, am absolvit această școală creștină Richard 
Wurmbrand ca șefă de promoție a acelui an. În 2015, am 
absolvit de asemenea Universitatea de Arhitectură din Iași 
ca șefă de promoție. Sunt grafician  și lucrez pe cont propriu 
pentru diverse companii din SUA și din Europa. 
 

Anii petrecuți la școală au fost anii mei de formare și 
modelare a caracterului. Ei au fost, de asemenea, acei ani 
care mi-au modelat concepțiile și mi-au pus bazele credinței 
în Domnul. Sunt căsătorită acum și sunt recunoscătoare că, 
împreună cu soțul meu, putem sluji Domnului atât în viața 
noastră profesională, cât și în biserica unde mergem. 
 

Ma uit inapoi cu dragoste si prețuiesc amintirile pe care le 
am de la școala creștina Richard Wurmbrand. Este o școală 
unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit întotdeauna, elevii 
sunt iubiți și îngrijiți, iar părinții și profesorii au o relație 
strânsă. Pot să spun sincer că este școala care formează 
generații de români pentru a influența și a schimba 
societatea noastră. Sunt recunoscătoare și binecuvântată că  
am studiat acolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Creștini ajutați cu darurile voastre! 
 
 

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 80 de astfel 
de creștini vârstnici vorbitori de limbă rusă si 
deasemeni altora din alte țari. Multe dintre 
mărturiile lor le puteți citi în buletinul nostru 
lunar. Mărturiile sunt   
disponibile pe internet la: 
http://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 

 

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. 
 
Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație non-profit, definitivă prin hotarârea 
Judecătoriei Sectorului 6 din 11.12.2015 în dosarul31699/303/15, 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 

6 CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 


