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" Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului 

tău … toate binecuvântările care vor veni peste tine și 

de care vei avea parte… Binecuvântat va fi rodul 

pântecelui tău..." (Deuteronomul 28:1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani 
în închisorile comuniste din România. Soția  
lui, 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: 

Sunt copii voștri binecuvântați? 
 
   Soljenîțin, scriitorul rus câștigător al premiului Nobel, expulzat de guvernul sovietic, 
relatează povestea cuplului rus Leștșev, care a fost închis pentru credința creștină. Au lăsat 
copiii în urmă. El descrie modul în care acești copii au crescut binecuvântați, deoarece 
părinții lor au ascultat glasul lui Dumnezeu chiar și atunci când aceasta însemna suferință. 
Copiii au avut de asemenea privilegiul de a fi închiși pentru credința lor în Hristos. Aceasta 
a fost binecuvântarea lor, care s-a înmulțit încă o dată. 
 
   Toți copiii lor au fost trimiși în lagăre de concentrare comuniste pentru legătura lor cu 
Hristos. Toți, cu excepția unei fiice pe nume Zoia, care avea zece ani. Ea a fost trimisă într-
o casă comunistă de tip orfelinat pentru copiii care trebuiau să fie reeducați. Acolo ea a 
declarat că nu se va despărți niciodată de crucea pe care mama i-o pusese în jurul gâtului, 
chiar înainte de a părăsi casa în cătușe. Pentru a fi foarte sigură că comuniștii nu-i vor lua 
crucea în timp ce ea doarme, a legat lanțul foarte strâns în jurul gâtului. Considerată 
incurabilă, Zoia a fost trimisă la o casă pentru copii retardați. Aici a continuat lupta pentru 
crucea ei și pentru Mântuitorul pe care Îl simboliza. Când alți copii au încercat să o învețe 
să blasfemizeze și să fure, ea a răspuns: "O femeie sfântă ca mama mea nu ar trebui să aibă 
un copil criminal". A adus la credință mai mulți colegi de școală. 
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   Ca în orice școală, în curte se afla statuia lui Stalin. În mod copilăresc, copiii au scris pe 
ea părerea lor despre acest criminal aflat la conducere și despre omagiul lor față de Hristos. 
Apoi, copiii au început să spargă capul statuii celui mai mare terorist din istorie, care a ucis 
nenumărate milioane de bărbați, femei și copii nevinovați în dorința sa de putere. Poliția 
secretă sovietică, KGB, a fost alarmată. Declarându-l drept "act terorist", KGB-ul a cerut: 
"Denunțați criminalul! Dacă nu, toți cei 150 de copii vor fi împușcați". Zoia Leștșeva a 
ieșit în față: "Eu singură am făcut-o! De ce ar trebui Stalin să aibă un cap dacă nu avea 
gânduri iubitoare, drepte și pline de compasiune?" Ea a avut o binecuvântare specială 
promisă de Dumnezeu copiilor având părinți credincioși. A fost condamnată la moarte la 
vârsta de 14 ani. Sentința i-a fost schimbată în 10 ani de închisoare. La sfârșitul acestui 
termen lung, a fost adăugat un altul. Părinții și frații ei erau liberi de mult timp, în timp ce 
ea a continuat să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu în închisoare. 
 
   Care este cea mai înaltă binecuvântare a lui Dumnezeu? Când citim în Biblie că 
binecuvântările sunt făgăduite copiilor credincioșilor, unii dintre noi așteaptă o poziție 
materială bună, o căsnicie fericită, grade înalte și poziții de onoare. Dar Biblia nu ne înșală 
niciodată despre ceea ce este înțeles de cuvântul creștin "binecuvântări". Domnul Iisus a 
spus: " Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărătia cerurilor! 
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune 
tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!".(Matei 5: 10-11) 
 
   Creștinii cunosc o singură tristețe – de a nu fie sfinți. Ei au o singură suferință – de a nu 
împărtăși îndeajuns suferințele lui Hristos și ale tovarășilor Lui. Când sunt date dureri 
copiilor lor pentru că au o atitudine corectă în viață, creștinii se bucură și le consideră 
binecuvântări. Evident, nu toată lumea trebuie să meargă la închisoare pentru credința sa. 
Credincioșii liberi trebuie să-și amintească de aceia, precum Zoia Leștșeva, care sunt în 
lanțuri, CA ȘI CUM AȚI FI ȘI VOI LEGAȚI CU EI (Evrei 13: 3). Ei plâng cu cei care 
plâng. Ei se roagă pentru ei. Ei luptă pentru libertatea lor, ei ajută într-o manieră practică, 
îi cheamă pe alții în biserica lor să facă același lucru. 
 
  Există multe exemple precum Zoia, copii creștini care au urmat viața de credință și de 
sacrificiu a părinților lor, în condiții de greutăți extreme. Fratele Razumovskii Alexandru 
avea doar 13 ani când tatăl său Razumovskii Evghenii, predicator al bisericii subterane 
baptiste din Uniunea Sovietică, a fost condamnat pentru activitățile sale ilegale creștine la 
patru ani de închisoare. În ciuda acestui lucru, fiul său Alexandru, a început să fie activ în 
editura secretă creștină numită "Krestianin" (Creștinul) și a tipărit și răspândit zeci de mii 
de copii ale Noului Testament și chiar reviste care conțineau informații despre mii de 
creștini persecutați de KGB, poliția secretă comunistă. Drept urmare, Alexandru a fost 
arestat, condamnat la doi ani de închisoare, ispășindu-și pedeapsa la 2.500 km depărtare de 
orașul său natal, lucrând într-un frig îngrozitor într-un lagăr de muncă forțată. Alexander 
și-a continuat lucrarea creștină subterană de îndată ce a fost eliberată din închisoare. 
 
  Un alt pastor baptist rus, Muhin Alexander, a fost, de asemenea, condamnat la cinci ani 
de închisoare pentru conducerea lucrării creștine subterane. La proces, el a ridicat glasul în 
apărarea lui, strigând cu voce tare: "Chiar dacă aș fi fost rupt în bucăți, n-aș renunța 
niciodată la credința în Dumnezeu". Judecătorii comuniști au fost uimiți, când fiul său, 
prezent la procesul tatălui, a aruncat un buchet de flori spre tatăl său și a încercat să 
completeze cuvintele tatălui său strigând cu voce tare: "Și locul meu în lucrarea lui 
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Dumnezeu va fi ocupat de fiii mei." Judecătorii comuniști au dispus evacuarea întregii săli 
de judecată. 
 
  Am putea învăța ceva de la creștina rusoaică în vârstă de zece ani, Zoia. Am predicat la 
Universitatea din Filipine. Deși comuniștii sunt o mică minoritate, au umplut holurile și 
coridoarele cu sloganurile lor pline de ură și cu imaginile lui Lenin și a altor ticăloși ca el. 
În prezența a sute de studenți, am rupt cea mai mare imagine a lui Lenin. Comuniștii au 
sărit să mă bată, în timp ce creștinii mi-au luat apărarea. Ei știau că un înger i-a ordonat lui 
Ghedeon să dărâme altarul lui Baal, o divinitate păgână (Judecători 6:25). Studenții creștini 
au trecut de la apărare la ofensivă și multe suflete au fost câștigate. 
 
  A venit timpul creștinii să răstoarne în universități și colegii mesele cu cărțile otrăvitoare 
ale propagandei comuniste, care sunt mult mai periculoase pentru suflete decât mesele 
schimbătorilor de bani pe care Iisus le-a răsturnat în templu. Zoia a tăiat capul statuii lui 
Stalin și a scris pe ea despre credința ei. Deci, ea a primit binecuvântarea de a petrece zeci 
de ani în închisoare pentru Domnul. Învățați de la ea. Respecțați toate poruncile Domnului? 
Pregătiți binecuvântări adevărate pentru copiii voștri? 
 
  În țara mea, România comunistă, Szilagi Sandor, pastor în biserica reformată (calvinistă) 
din orașul Pâncota, a fost arestat în 1958 și condamnat pentru activitatea sa creștină 
subterană la 18 ani de muncă grea. Fusese pastor timp de 22 de ani. În timpul 
interogatoriului său, ofițerii comuniști, pentru a exercita presiuni în scopul de a trăda 
biserica, l-au întrebat pe larg despre activitățile fiului său, Imre. Pastorul Sandor a răspuns: 
"Îl iubește pe Mântuitorul Iisus, exact ca și tatăl său." Unul dintre ofițeri făcu o glumă 
sumbră: "Atunci să-l arestăm și pe el". Tatăl fără frică a răspuns: "Dacă Dumnezeu a dat 
pe singurul Său Fiu să moară pentru noi, sunt gata să-mi sacrific fiul". 
 
  Pregătiți pentru copiii voștri doar posesiuni pământești, distracții, bucurii, cariere bune 
sau vă gândiți în primul rând să-i pregătiți pentru cea mai înaltă binecuvântare: să fie părtași 
la patimile lui Hristos? Nu este suficient să aduci copiii la școala duminicală și la biserică 
sau să vă rugați cu ei în casă. Ei trebuie să învețe să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat a fi 
creștin, care înseamnă să fii un purtător al crucii, cineva care privește suferința pentru 
adevărul lui Dumnezeu ca pe o bucurie. 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Închisoarea comunistă Jilava.                     Celulă cu paturi suprapuse, fără saltele,        Fotografie a pastorului Richard 

Intrarea spre celulele subterane.             pe care deținuții erau obligați să doarmă.       Wurmbrand în timpul detenției 

                                                                         Soba, doar de decor,niciodată încălzită         la Jilava      
 
                            în nopțile geroase de iarnă 
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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 
contributor misionar, a vizitat și 
a adus ajutoare Orfelinatului 
Agape din Pașcani, fondat în 
1993 de pastorul Richard 
Wurmbrand și soția lui Sabina 
(acum decedați), în prezent sub 
conducerea creștină a lui 
Carmen și a soțului ei, Dorin  
Gavrilă. 
http://www.orphanageagaperomania.com 

     Pe internet veți putea afla că 
România se afla în topul sărăciei 
în Uniunea Europeană. Doar 
întreținerea unui apartament la 
bloc este 400-500 ron pe lună.  
  Pentru că România este parte a 
Uniunii Europene,prețul alimen- 
telor este la nivel european. 

Prin urmare, ajutăm orfelinatele 
cu bani, astfel încât orfanii să poată mânca în mod corespunzător. Aduceți acest lucru la cunoștința 
membrilor bisericii proprii. Mulți creștini din fostul spațiu al Uniunii Sovietice, din Ucraina și din satele 
mai mici din Rusia "trăiesc" cu 200 ron pe lună. În afară de ajutorul nostru regulat, am trimis impreuna 
cu misiuni afiliate, alt ajutor financiar în noiembrie și decembrie pentru Crăciun, mai exact înmânați 
personal în mână la peste 100 de creștini care fuseseră închiși în teritorii care se aflau în spatele Cortinei 
de Fier comuniste. Aceasta nu este o simplă trimitere de bani. Mulți dintre acești creștini trăiesc în Rusia 
la Cercul Arctic, în satele apropiate de granița mongolă sau în îndepărtata Siberie, aproape de Oceanul 
Pacific. Guvernul sovietic, ca o chestiune de propagandă, oferea familiilor, pe hârtie, dreptul de a vizita 
membrii închiși. Cu toate acestea, pentru a tortura mai mult pe acești creștini, au trimis mulți deținuți ale 
căror familii locuiau în Rusia de Vest, în Ucraina sau în Republica Moldova, în astfel de locuri 
îndepărtate, în Siberia, astfel încât o vizită de familie s-ar dovedi foarte incomodă. Ei, de asemenea, au 
fost deportați, după efectuarea sentinței de închisoare, mulți dintre aceștia neavând altă posibilitate decât 
să-și continue viața în astfel de locuri îndepărtate. Puteți citi mărturiile multor creștini ajunși acum în 
vârstă de 80 și 90 ani, care au suferit mulți ani pentru credința lor creștină în închisorile comuniste. 
Accesați scrisoarea noastră circulară la site-ul de mai sus http://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 
(a se vedea coloana a treia.)   
 Câteva Fotografii de Creștini Închiși pentru Credință, Ajutați din Darurile Voastre 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

Masa de prânz la Orfelinatul Agape , Pascani 

  

  

Mikhail Pshenitsyn,                       Petru Rumatchik                                Liubovoi Uhina                    Stephen Ghermaniuk 
5 ani în închisorile Sovietice        a suferit 18 ani de închisoare          3 ani de închisoare              7½ ani de închisoare 
Citiți scrisoarea din 2/2017          Citiți scrisoarea din 12/2016       Citiți scrisoarea din 1/2017  Citiți scrisoarea din 1/2017 

http://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro/
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Exemple Strălucite de Credință Creștină 

 

10 luni în Lagăr de Muncă pentru Apartenența la 

Biserica Subterană 

Atănasoaie Neculai   

El a scris: "M-am născut într-un sat numit 
Zănești în județul Neamț, ca fiu al lui Neculai 
si al Trandafirei. Am fost membru al Oastei 
Domnului de la vârsta de 16 ani. Am lucrat 
într-o țesătorie din Buhusi de la vârsta de 15 
ani până când am fost pensionat. În 1958 am 
fost încorporat în armată. După 14 luni, 
superiorul meu a aflat că făceam parte din 
mișcarea creștină Oastea Domnului. M-au 
lăsat să mă întorc acasă timp de 2 luni, doar ca 
să mă aducă din nou, de data aceasta în 
detașamentele de muncă forțată (în locul 
armatei obișnuite) într-un șantier de 
construcții de la Brăila-Chișcani, unde am fost 
ținut timp de 10 luni. M-am căsătorit în 1961 
și am avut 8 copii. Am fost continuu urmărit 
de poliția secretă. În 1984, într-o adunare de 
credincioși dintr-o localitate numită Podoleni-
Neamț, a venit poliția secretă și mi-a cerut să 
mă prezint la sediul poliției. Ofițerul Neacșu 
mi-a cerut să devin informator, dar am 
refuzat. M-au amenințat, mi-au 
percheziționat casa și locul de muncă, am fost 
criticat într-o ședință publică de batjocorire a 
mea și mi s-a cerut să renunț la apartenența 
mea la mișcarea Oastei Domnului. Am fost 
perzecutat pînă la revoluția anticomunistă din 
1989."  

 
Familie cu Cinci Copii Amendată cu o Sumă 

Mare pentru Organizarea de Întruniri 

Creștine Clandestine 

 

Aursulesei Ioan 
El a scris: "M-am născut în Roznov, satul 

Slobozia, județul Neamț. Am fost activ din 

tinerețe în mișcarea Oastea Domnului. În timpul 

comunismului am ținut adunări creștine 

clandestine. Din cauza tineretii, a curajului și a 

dedicatiei, autoritatile comuniste m-au luat în 

vizor. 

  "La 7/1/1971, după-amiaza, în timpul unei 

astfel de întâlniri clandestine, poliția secretă a 

venit și ne-a amendat cu sume de la 100 lei la 

5.000 lei. (Nota editorului: venitul lui la acel 

moment, având o familie cu cinci copii, era de 

aproximativ 800 lei / lună.) Am primit amenda 

de 5.000 lei din moment ce eu eram proprietarul 

casei. Poliția comunistă mi-a confiscat bunurile, 

un acordeon, un magnetofon, Biblii și cărți 

religioase. 

  "Am plătit suma de 5.000 de lei având poprire 

pe salariu, iar reținerile erau plătite direct câtre 

securitate. După aceea, am fost reținut și 

interogat zilnic. Mi-au făcut un dosar și l-au 

înaintat pentru a începe un proces împotriva 

mea. Pe 14/9/1971, fiind arestat în timpul unei 

slujbe creștine de înmormântare, poliția m-a dus 

la casa de cultură locală, am trecut printr-un 

proces public de 3 ore pentru că eram "parazit 

social" și pentru "perturbarea ordinii publice", 

conform legii (comuniste) nr. 153. Deși m-au 

lăsat liber, perzecuțiile, așa cum am descris mai 

sus, au continuat. După revoluția anticomunistă 

care a avut loc în ultimele zile ale anului 1989, am 

încercat să obțin dosarul de la securitate, dar 

fără succes ". 

  

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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Creștini ajutați cu darurile voastre 

 

 

 

 
   

 

 
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 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 70 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://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 

  Asociația Creștina Sabina Wurmbrand 
este o asociație non-profit, definitivă prin 
hotarârea Judecătoriei Sectorului 6 din 
11.12.2015 în dosarul 31699/303/15, 
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 

Copii Creștini cu Credință 

 

   Sora Ileana Russ a scris: "Sunt din Batiz, fiica lui 
Petru Popa, care a fost condamnat la 12 ani de 
închisoare pentru activitate religioasă în mișcarea 
evanghelică a Oastei Domnului. Aveam 13 ani când 
tatăl meu a fost arestat. Am rămas cu mama și cu doi 
frați. Am avut o situație foarte dificilă, deoarece 
bunurile noastre au fost confiscate, nu ne-a fost 
permis să continuăm școala, deoarece eram copii ai 
unui condamnat politic, un "dușman" al poporului. 
Dumnezeu ne-a ajutat să trecem prin dificultăți greu 
de descris cu ajutorul credinței mamei mele, care era 
un suflet rar. Nouă, copiilor, ni s-a spus că nu ar trebui 
să urmăm superstițiile părinților noștri, dar am ales 
să-mi urmez părinții pe calea credinței. Domnul m-a 
ajutat să nu mă îndepărtez de calea Lui până acum. 
Îmi doresc să continui în credință pentru a ajunge la 
răsplata cerească potrivită. 
   "Ce mare îndurare că făgăduințele Lui sunt 
întotdeauna împlinite când El spune:" Nu te voi lăsa, 
nici nu te voi părăsi niciodată ". Vă mulțumim din 
toată inima noastră și binecuvântările Lui să vă umple 
viețile, astfel încât să nu pierdeți nimic bun. Cu toată 
dragostea în Domnul. Lăudat fie Domnul! " 


