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“Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de
Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în
gheenă; da, vă spun, de El să vă temeți.”
(Luca 12:5)

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit
14 ani în închisorile comuniste din
România. Sotia sa, Sabina, a fost
deasemeni
închisă
aproape
trei
ani,pentru credința sa în Hristos,
aproape trei ani, în aceleași închisori.

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand:
De ce să ai credință?
În secolul II e.n., împăratul roman Hadrian ajunge cunoscut în istorie ca unul dintre cei mai teribili
asupritori ai națiunii evreiești. El le-a interzis evreilor să vorbească ebraica, să meargă la temple și a
supus evreii de pe tot cuprinsul Imperiului Roman la cele mai groaznice persecuții și torturi. Mulți
evrei au rezistat dar au fost și mulți care au acceptat să renunțe la credință. În loc de ebraică, ei vorbeau
doar greaca sau latina și îl venerau pe zeul păgân, Zeus. El a schimbat numele de Israel în Palestina.
Un rabin de seamă, o personalitate numită Rabbi Akiba, i-a surprins pe toți într-o zi, făcându-și apariția
în mijlocul pieții orașului, îmbrăcat fastuos în veșminte de rabin, a deschis Cartea Legii (primele cinci
cărți ale lui Moise ale Vechiului Testament din Biblia de astăzi) și a început să citească din ea, în
public, cu voce tare.
Un alt rabin care făcuse compromisul și renunțase la credința sa pentru a nu fi persecutat s-a apropiat
de el și i-a șoptit: "Akiba, te pui în pericol pe tine și familia ta. Îl înfrunți pe împăratul Hadrian. Vei
plăti cu viața."
Akiba s-a oprit din citit și i-a spus ceiluilalt, care era îngrozit: "Ascultă această poveste! Era o vulpe pe
malul unui lac. Vulpea și-ar fi dorit foarte mult să mănânce unul dintre peștișorii care înotau în apă.
Astfel, vulpea a început să vorbească cu peștele spunându-i, “Dragul meu peștișor, îți doresc doar
binele. Ar trebui să știi că în acest lac sunt mulți pești mari care ar vrea să te mănânce. Te vor prinde și
te vor înghiți cu totul. Eu aș putea să te ajut. Vino afară pe pământ uscat ca să scapi.” Peștișorul s-a
gândit un moment apoi a răspuns: 'Oh prea-ageră vulpe, ar trebui oare să fiu recunoscător pentru “grija”
pe care pari să mi-o arăți? Mie mi se pare că Dumnezeu m-a așezat în acest element al apei din lac.
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Dacă chiar și în locul pe care Dumnezeu mi l-a hărăzit, sunt înconjurat de așa pericole, ce pericole,
mult mai mari pentru viața mea, ar putea să apară dacă renunț la acest loc pe care mi l-a menit
Dumnezeu?" Astfel, rabinul Akiba a continuat:” Dacă cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu este
periculoasă, nu este mai periculos să renunți la Cuvântul lui Dumnezeu, doar pentru a ajunge să suferi
în focul iadului!” Pâna la urmă rabinul Akiba a murit ca urmare a teribilelor torturi care i-au fost
aplicate de împăratul Hadrian.
Am petrecut 14 ani în închisori comuniste. Ca urmare a credinței ei, soția mea a îndurat deasemeni
aproape trei ani de închisoare comunistă. Au fost mii și mii de creștini în România comunistă care au
făcut închisoare pentru credința lor, la fel ca noi. Pe mulți i-am întâlnit pe când eram în închisoare. Pe
alții când am fost eliberați. De exemplu, un frate din Oastea Domnului (nerecunoscută legal ca biserică
de către comuniști), fratele Terelai își descrie suferințele înainte de a muri: “Când am fost arestat, am
fost bătut, interogat zi și noapte, și am fost acuzat de crime pe care nu le-am comis niciodată. În ceea ce
privește credința am rămas totdeauna un mărturisitor al adevărului. Am fost scos la muncă forțată de la
4:30 dimineața la 9:30 seara. Munceam în apropiere de morga închisorii. Acolo am fost zilnic martorul
a 3-5 cadavre care aveau părți de picioare, capete sau coaste tăiate sau rupte (de la torturi). Majoritatea
prizonierilor mureau oricum de foame. Temperatura înghețată îi termina pe toți, în condițiile in care
ferestrele și ușile lipseau în timpul iernilor grele și viforoase. Ușile și ferestrele erau aduse și închise
etanș pe timpul verii (pentru a ne tortura cu temperaturile de cuptor).”
Preotul Tertulian Langa (decedat) își amintea: “După ce eram bătuți cu pumnii în față pentru a ne
determina să ne mărturisim vinovăția, am fost dus într-o cameră de la subsol cu ochii acoperiți de
ochelari care aveau tablă în loc de lentile. Fără pantaloni, am fost așezat cu mâinile legate cu o frânghie
groasă petrecută apoi în jurul picioarele îndoite și al genunchilor, iar o bară metalică mi-a fost trecută
pe sub genunchi. Brusc, bara metalică a fost ridicată în aer între niște suporți ajungând cu capul în jos.
Pentru a nu lăsa urme, o cârpă umedă îmi acoperea fundul. Apoi, au urmat lovituri dureroase date cu o
bâta mare de lemn. Pentru a înăbuși strigătele de durere cei care mă torturau mi-au îndesat niște ciorapi
vechi în gură. Când păream să mormăi câteva cuvinte în loc să țip de durere, cei ce mă chinuiau sperau
să audă o mărturisire și îmi scoteau repede ciorapii din gura însângerată. Într-o totală uimire ei aflau ce
eu doar repetam intruna, ‘Iisuse!’ Era noaptea înaintea Vinerii Mari. La proces, procurorul communist
a declarat, ‘nu este nimic incriminant în dosarul lui. Totuși cum poate fi închis daca nu este vinovat?
Prin urmare, cer pedeapsa maximă de 20 de ani.’”
Fratele Cornel Silaghi descrie:” Am fost, împreună cu câțiva frați din întreaga țară, în închisorile
comuniste din Timișoara, Arad, Gherla, Periprava, Grind în Delta Dunării. În celulele nostre era în
timpul verii teribil de cald (cu geamurile închise) de nu puteam respira și extreme de frig iarna când
geamurile erau dinadins lasate deschise sau sparte. Mâncarea ne era adusă extreme de fierbinte încât nu
puteam s-o atingem cu buzele. Ne dădeau 5 minute s-o terminăm apoi ar fi luat-o chiar dacă nici nu
începusem. Datorită calității mâncării de care nu s-ar fi atins nici porcii, mulți erau bolnavi și mureau
din această cauză. În Delta Dunării, eram atât de înfometați încât mulți mâncau porumb verde, crud,
abdomenul li se umfla și mureau. Unii tăiau și mâncau buruieni crude. Mulți și-au lăsat pe acolo oasele
și nu s-au mai întors la familiile lor. Cei care s-au întors au fost din nou arestați precum fratele Traian
Dorz, (a făcut 10 ani de închisoare. Principala lui crimă: a pus în versuri Psalmii lui David, NT.) care a
compus multe poezii acolo.” Credința înseamnă acceptarea locului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane
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Celulă de închisoare cu paturi suprapuse, Poză a pastorului Richard Wurmbrand
fără saltele, pe care deținuții erau obligați în timpul detenției la Jilava
să doarmă. Soba, doar de decor, niciodată
încălzită în nopțile friguroase de iarrnă

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, România și
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. Urmatoarele fotografii și mărturii spun tot. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre.
Mihai Wurmbrand.
“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)

Ajutată cu darurile voastre, elevă devenită profesoară
la Liceul creștin Richard Wurmbrand. Mărturia Deliei Ambrosie

Sunt recunoscătoare!

“După ce am terminat facultatea, m-am întors la Liceul Richard Wurmbrand pentru a fi profesoară de limbi
străine. Primii mei 12 ani de educație i-am petrecut în această școală. Ceea ce sunt astăzi este rezultatul
investiției părinților mei, a bisericii mele și a acestei școli creștine. Sunt recunoscătoare pentru că părinții
mei au făcut totul pentru a-mi asigura o educație adevărată. Ei au sădit valorile creștine în inima mea,
principii și dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Fac parte dintr-o familie numeroasă – am cinci surori și un
frate. Pentru o lungă perioadă am trăit doar din salariul tatălui meu. În ciuda dificultăților financiare majore,
părinții mei au făcut sacrificii imense pentru a mă înscrie la Liceul Richard Wurmbrand.
Mi-aduc aminte vremurile când nu aveam bani pentru a cumpăra un bilet de autobuz pentru a merge la
școală. Erau vremuri când mama nu avea ce să ne pună pe masă. Sanvișul pe care-l primeam pentru școală
era singura masă pe care o mâncam întreaga zi. Prin toate aceste, noi am văzut lucrarea Domnului în viețile
noastre, ajutându-ne constant zi de zi. Într-o zi când nu mai aveam mâncare de nici un fel în casă… am
îngenunchiat cu toții, ne-am rugat, și un prieten a venit sa ne bată la ușă cu o sacoșă de pește proaspăt. Ce
bucurie a fost – să știm că noi copii, nu vom merge la școală cu stomacul gol!
Ca urmare a strânsei colaborări dintre această școală și biserica mea, am fost determinată să devin creștină,
să mă botez și să mă dedic ajutorării tinerilor din biserica noastră. Liceul Richard Wurmbrand a devenit a
doua mea familie. Din nou, sunt recunoscătoare tuturor profesorilor mei care au avut încredere în mine, au
investit în mine modelându-mi caracterul. Acești oameni au trecut, de asemeni, prin vremuri grele, dar în
ciuda acestora, au continuat să ne iubească și să creadă în slujirea acestei școli. Îmi amintesc că de multe ori
profesorii au trebuit să mă ajute cu haine, mâncare sau chiar bani pentru a putea să-mi cumpăr rechizite sau
pentru a putea merge în excursiile școlare. Văzând sacrificial zilnic al profesorilor mei, truda lor zilnică și
credința neîncetată, am simțit că Domnul mă îndrumă să devin și eu profesoară. Acum predau într-o
școală minunată, o școală unde elevii sunt priviți prin ochii lui Dumnezeu și îndurarea Sa. Ca parte a echipei
de profesori de la Liceul Richard Wurmbrand mă simt onorată să pot investi eu însămi în alții, așa cum
mulți alți creștini au făcut înainte pentru mine.”

Copil dintr-o familie dezavantajată,
acum profesor creștin la Liceul Richard Wurmbrand din Iasi, Romania

Cristian Lucaci,
directorul
Liceului
Richard
Wurmbrand
și soția Rebeca,
profesoară
de limba engleză
în același liceu

Absolvenții clasei a 12-a la Liceul Richard Wurmbrand.
Ruben Schipor este cel de-al treilea din dreapta.

Mărturia lui Ruben: Îmi amintesc foarte clar ziua când tatăl meu a venit acasă și mi-a spus că trebuie
să mă mut la o altă școală! Era o școală creștină cu profesori creștini. Bineînțeles, una din primele
mele întrebări a fost: “De ce acest nume? De ce Wurmbrand?” Răspunsul mi-a dezvălui o lume de
care nu eram conștient ca și copil. După citirea a două cărți, Soția Pastorului și Cu Dumnezeu in
Subterană, Wurmbrand a devenit o figură remarcabilă cu privire la viața proprie creștină și chiar mai
mult, în privința înțelegerii istoriei comuniste românești. Din acel moment, Liceul Richard
Wurmbrand a fost parte din mine și parte din familia mea. Toți ceilalți zece frați și surori ale mele au
învățat sau încă învață aici. Datorită faptului că părinții mei nu și-ar fi putut permite în vreun fel
această școală, vacanțele de vară erau dedicate renovării sau altor lucrări la școală pentru a ne plăti
taxele școlare și educația. Astfel, nu am fost invățat doar cum să gândesc sau să văd lumea, dar am
învățat și să zugrăvesc și să fac reparații astfel că am pus mult timp și energie împreună cu frații și
surorile mele în redecorarea și renovarea clădirii școlii. Au fost vremuri grele pentru noi… au fost atât
de multe zile când știam că nu vom putea plăti taxele școlare. Îmi amintesc cum treceam hainele și
încălțămintea între frați, de la unul la altul… câteodată încălțămintea era atât de uzată, încât cu greu
puteam merge la școală cu ea… Îmi admir părinții că au rămas puternici și au făcut imposibilul pentru
a ne ține într-o școală creștină.
În clasa a șasea, profesorul nostru de Biblie care a venit și ne-a vorbit despre Dumnezeu, avea o
licență universitară în teologie. Astfel, dorința de a deveni parte a acestei școli după terminarea
studiilor, a devenit un vis în mintea mea. Când am terminat facultatea, am fost onorat să mă întorc în
această școală, de data asta ca profesor. Ce onoare să poți învăța alți copii despre Dumnezeu și
dragostea lui nețărmurită pentru noi! Îmi amintesc că, la întoarcerea mea ca profesor, eram nervos.
Nu mai eram elev… de data aceasta rolurile se schimbaseră. Eram unul dintre cei care aduceam
valorile și principiile școlii în clasă, elevilor care stăteau în băncile unde odată statusem și eu. Având
acum propria familie, pot vedea și simți acum unele dintre sacrificiile pe care părinții noștri le-au
făcut pentru a ne crește. Ca profesor, salariul* nu este foarte mare dar provocarea de a putea să-mi
investesc viața pentru alți oameni, la fel cum alții au făcut pentru mine, îmi aduce multă satisfacție.
Sunt foarte mulțumit că pot sădi cuvântul lui Dumnezeu în inimile și mințile copiilor, care abia îl
cunosc pe Dumnezeu! Știu că semințele pe care eu și colegii mei le sădim vor da roade!” (*România
este membră a Uniunii Europene (EU.) Totuși un profesor de liceu trebuie să muncească un întreg an
pentru a câștiga banii pe care un profesor din Luxemburg îi câștigă în 2 săptămâni.)
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis prin
organizatia non-profit locală Asociația Creștină Sabina
Wurmbrand. Acest sprijin financiar este distribuit ca ajutor
Liceului Richard Wurmbrand, Orfelinatului Agape precum și
multor creștini din Europa de Est, majuritatea cu vârste între 70
și 90 ani. Toți au îndurat mulți ani de închisoare comunistă.

Creștini ajutați cu darurile voastre
Fostă deținută creștină în the Uniunea sovietică

Creștini ajutați cu darurile voastre

Soră medicală condamnată la 3 ani

de închisoare comunistă

Mărturia Simionovei Lidia Vasilievna

Mărturia Valentinei Jukova Nikolaevna
“M-am născut în 1924 la Leningrad, Uniunea
Sovietică (azi - Saint Petersburg, Rusia) am devenit
credincioasă la 20 ani. Am studiat și, în timpul celui
de-al II-lea Război Mondial, am devenit soră
calificată în obstetrică. Întreaga viață am lucrat în
secții de maternitate din diverse spitale. Am condus o
școala duminicală ilegală în cadrul bisericii, învățând
copii Biblia și multe cântece creștine.
În 1967, pe când lucram la maternitatea unui spital,
un grup de polițiști comuniști au apărut și m-au
arestat. Am fost dusă la o închisoare comunistă care
purta numele de "Crucea." Am fost interogată timp
de patru luni și am sfârșit prin a fi condamnată la
patru ani de închisoare pentru această activitate
creștină “ilegală”. Închisoarea funcționa ca fabrică de
carton. Am întâlnit în închisoare o soră creștină din
biserica mea. Ne-am rugat împreună, ne-am încurajat
una pe cealaltă. În același timp, fratele în casa căruia
țineam adunările creștine "ilegale" a fost arestat
deasemeni. Vara, prizonierii lucrau ca fermieri pe
câmp. Datorită meseriei mele, a trebuit să lucrez ca
soră medical în închisoare. Cand am fost eliberată,
după ispășirea pedepsei, m-am întors în orașul natal.
Acum (având 93 ani) Îl slujesc pe Domnul cu
dragoste și credință”
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand :
Căsuța Poștală 12, OP 74 București,
062580, România
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ; Pagina
Web: asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro
Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație nonprofit 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
5

“M-am născut în 1934. Am fost binecuvântată
să vin la Domul din tinerețe. În timpul
vremurilor sovietice comuniste, am trecut
printr-o perioadă grea de persecuție. Noi
credincioșii am înființat o asociație care publica
și distribuia pe scară largă, în mod clandestin
informații detaliate despre credincioși care au
fost arestați și condamnați din cauza
activităților lor creștine. Poliția sovietică era
foarte deranjată de activitatea noastră creștină
de publicare a acestor știri. În 1967, eram acasă
când poliția secretă comunistă a venit să mă
aresteze.
Au
percheziționat
întreaga
proprietate, au găsit un duplicator și l-au
confiscat. Am fost condamnată la trei ani de
închisoare pentru deținerea și folosireaacestui
dispozitiv de copiere (un model primitiv de
șapirograf). În timp ce eram închisă, am avut
ocazia să vorbesc despre Dumnezeu zilnic cu
tovarășele mele prizoniere. Unele dintre aceste
femei erau de origine romă (țigănci). După ce
interogatoriile poliției s-au terminat, am fost
transferată la o fabrică de cărămizi, apoi la o
fabrică de material de împachetat. Trebuia să
muncim cel puțin 10 ore pe zi. Poliția comunistă
ne cerea continuu să nu răspândim informații
despre creștinii arestați, ceea ce noi refuzam
curajos . Eram amenințate mereu și mereu cu
mărirea sentinței. Ni se oferea deasemeni
“libertatea” dacă eram de acord să colaborăm
cu KGB-ul sovietic. Din nou am refuzat și am
hotărât să rămânem credincioase Domnului.
Cumva Dumnezeu a permis să fiu eliberată
după doar un an și jumătate de închisoare. Îi
mulțumesc lui Dumnezeu că la vârsta de 83 ani,
sunt în viață și destul de sănătoasă. Fie ca
Dumnezeu să vă binecuvânteze din plin!”

Creștini ajutați cu darurile voastre
7 ani în închisori comuniste pentru
răspândirea Evangheliei!

Mărturia fratelui Paiunov Feodor
“Iubiți frați și surori din lucrarea de răspândire a
Evangheliei, Salutări! Îi mulțumesc lui
Dumnezeu pentru inspirația pe care El v-a dat-o
în această lucrare. Persecuțiile creștinilor au
început în orașul nostru Omsk, Rusia, fosta
Uniune Sovietică, la începutul anilor 1960. Un
număr mare de creștini au rezistat noilor legi
ateiste create special pentru a-i lichida pe toți
credincioșii. Așa numiții "conducători" baptiști ai
Uniunii Baptiste Sovietice au sosit în orașul
nostru, Omsk, și s-au certat cu noi pe subiectul
noilor reguli comuniste. Am încercat să-i
convingem pe acești " conducători " că noile legi
ne îndepărtează de Domnul și deci, nu ne putem
supune acestor legi. Multe surori și mulți frați
care nu au acceptat aceste noi legi comuniste au
fost arestați și condamnați. În 1966, am format o
delegație și ne-am prezentat noi înșine la
Moscova, la conducerea Partidului Comunist.
Acolo, am prezentat documente detaliate,
plângându-ne de persecuțiile la care eram supuși.
Dupa aceasta, persecuțiile au crescut (în loc să
scadă) în intensitate. Întâi, pastorul nostru, Alexei
Kozorezo și două surori din biserica noastră au
fost arestați. Mai târziu, pastorii Savcenco,
Nicolae Romanovici și Petru Popov au fost
închiși deasemeni. Și eu am fost arestat in
noiembrie 1967. Condițiile din închisoare erau
cumplite. Sufeream de o foame teribilă. La
început, am fost condamnat la doi ani de privare
de libertate. Apoi, la sfârșitul celor doi ani, am
fost condamnat la alți cinci ani pentru aceleași
acuzații fabricate cu privire la activitatea mea
creștină. Mi s-a propus să-mi recunosc vina (să
recunosc activitatea creștină ilegală) iar în
schimb aș fi fost eliberat. Nu am acceptat aceasta
și astfel, a trebuit să-mi petrec cei cinci ani în
pușcărie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru
ajutorul Lui în timpul acestor persecuții și al
detenției. Am simțit mâna Lui asupră noastră.
Din partea fratele vostru Paiunov Feodor:
Dumnezeu să vă binecuvânteze!”
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Ajutor trimis creștinilor în vârstă care au făcut ani de închisoare
în pușcării comuniste pentru credința lor. Datorită legilor

fiscale din România ajutorul trebuie trimis prin organizatia
non-profit locală Asociația Creștină Sabina Wurmbrand. Cei
9,000 dolari de sus sunt distribuiți individual în sume mici.

Una din recipisele de la Orfelinatul Agape (5/2017 pentru
3,000 dolari)

