
1                                                                              CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 

 

Misiunea Creștină Richard Wurmbrand   
(inainte numită: Asociația Creștină Sabina Wurmbrand)  
Căsuța Poștală 12, OP 74  
București, 062580, România 

Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro ; 

Pagina Web: misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 

 

 

Martie 2019    

 

"Și am văzut un alt inger, care se suia dinspre răsăritul 

soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui Viu." 

(Apocalipsa 7:2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

                                                                      Pecetea Dumnezeului celui Viu 
 

   Pecetea pe care lumea o pune pe frunțile aleșilor săi este succesul și popularitatea. Acestea nu 

ar trebui să fie de o mare valoare pentru copiii lui Dumnezeu.    
 

INFILTRAREA ÎN BISERICĂ 

 

Când am ajuns din România comunistă, în Vest, am avertizat, comunismul se va extinde în noi 

țări. "Balaurul roșu" (Apocalipsa 12:3) este gata să devoreze biserica. Acesta nu va fi niciodată 

sătul până când nu va avea întreaga lume sub călcâi. Același spirit demonic lucrează în toate țările 

care au căzut sub conducere comunistă. În Cuba de exemplu, Castro a participat la execuția unui 

creștin de către un pluton de execuție. Pe când mâinile îi erau legate la spate, Castro i-a spus , 

"Îngenunchează și roagă-te pentru viața ta." Creștinul a strigat, "Nu îngenunchez pentru nici un 

om." Un tragator de elită i-a trimis primul glonț prin genunchi, apoi prin celălalt. Castro i-a spus 

extrem de fericit, "Vezi, te-am făcut să îngenunchezi." Bărbatul a fost terminat încet, fiind 

împușcat în locuri non-vitale ale corpului, prelungindu-i agonia." (John Martino, "I was Castro’s 

Prisoner, Am fost prizonierul lui Castro.") Diavolul însuși lucrează prin acești dictatori anti-
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creștini. Auzim din nou cuvintele pe care diavolul le-a spus Domnului nostru, " Toate aceste 

lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie." (Matei 4:9)   
Și asta nu e tot. Social-democrația este deasemeni marxistă. Folosește metode diferite, dar 

scopurile sale finale sunt aceleași: abolirea totală a religiei și a moralei.  Într-o vreme, cel mai 

popular politician din Italia a fost Berlinguer, liderul la acel moment al Partidului Comunist, un 

marxist-leninist, adică un om dedicat crimelor în masă pentru abolirea religiei și a întregii morale. 

(vezi Karl Marx în "Manifestul Comunist") Se prezenta ca fiind un democrat. Lenin, deasemeni, 

se prezenta ca fiind un social-democrat până când a ajuns la putere, apoi a început uciderea a 

milioane de nevinovați. După cel de-Al Doilea Război Mondial, când Polonia a ajuns sub 

conducere comunistă, conducătorul “departamentului religios“ din guvern era un comunist ferm 

convins și șiret numit Kakol. "DOCUMENTATION CATHOLIQUE,” (Documentația Catolică), Franța, Nr. 

1703, a publicat textul complet al unui discurs al lui Kakol, menit să rămână confidențial. El a 

ținut acest discurs în fața unui grup select de tovarăși, printre care se afla ascuns și un credincios. 

Kakol se sugerează, desi comuniștii nu pot împiedica oamenii să meargă la biserică, trebue să 

aibă totuși politica de a-i alege “liderii de biserici” care să coopereze cu ei astfel încât să țină 

biserica neimplicată împotriva comunismului. De-a lungul lungii nopți întunecate de ură prin care 

lumea a trecut, Hitler și Stalin erau deasemeni populari. Astfel sunt mulți alți falși lideri religioși, 

care disprețuiesc biserica lui Hristos și ademenesc oamenii mizând pe sentimentele și entuziasmul 

lor. Diavolul știe cum să-și promoveze trădătorii. Topoarele nu ar putea tăia lemne daca nu ar 

avea o piesă de lemn folosită drept coadă. 
 

Omul se poate entuziasma la orice, dar contează doar jubilarea întru adevăr. Misiunea mea în 

Lumea Liberă a început prin propagarea unei cauze foarte nepopulare. Îndrăzneala de a susține 

adevărul când acesta nu este popular, este pecetea lui Dumnezeu. Știu că politicienilor puțin le 

pasă de martirii care mor pentru Hristos în țări îndepărtate. De ce le-ar păsa, de exemplu, de mai 

mult de un milliard de oameni sub guvernare comunistă în China, care sunt ținuți cu forța departe 

de Hristos, singura sursă de mântuire? Cine plânge la gândul că aceștia se pot îndreapta spre 

osânda veșnică? Oamenii nu sunt atinși prea des de  tragedii aflate într-o lume îndepărtată.   
 

Am adus în apatica Lume Liberă mesajul că Evanghelia trebuie predicată în țări comuniste 

precum China sau Coreea de Nord și deasemeni printre “revoluționarii”din țările vestice. Nu am 

nicio iluzie că voi avea succes. Știu că în general, unii creștini nu gândesc misionar. Am văzut 

publicat, că în medie, un membru al bisericii din America oferă 1.75 dolari pe an în scop misionar, 

desi o jumătate din populația globului nu a auzit încă Evanghelia. În fiecare săptămână un milion 

de oameni mor fără să fi aflat despre Hristos. Populația lumii crește într-un ritm de 47,000,000 în 

fiecare an. În această situație, efortul misionar al bisericii universale este în scădere, desi 

cunoaștem porunca Domnului, "Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile…" (Matei 28:19) 

Dragostea, precum lumina, trebuie să meargă neîncetat; oamenii trebuie să o consume, să o dea 

mai departe. Viteza luminii este cea mai mare viteză din univers. “Lumina” care nu călătorește la 

maximul vitezei ei, nu este lumină. Creștinismul care nu face totul pentru a câștiga suflete pentru 

Hristos nu este creștinism. Care este valoarea credinței egoiste care îmi asigura accesul în Cer dar 

care nu mă încurajează să caut mântuirea pentru alții? 

Este pecetea lui Dumnezeu de a face ceea ce El rânduiește cu sau fără acordul omului. O pecete 

este un semn de neșters. Uneori catastrofele naturale de mari dimensiuni zguduie credința 

multora. Scriitorul german Goethe și filozoful francez Voltaire și-au pierdut credința într-un 
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Dumnezeu îndurător după marele cutremur din Lisabona în 1755. Erau cuprinși de disperare 

deoarece nu găseau nici un răspuns rațional la întrebarea, "De ce apar astfel de tragedii?" Ei bine, 

dacă rațiunea nu știe, să întrebăm inima credincioasă și iubitoare; ea nu pune întrebări și nu are 

nevoie de răspunsuri.  În această stare a inimii, nimănui nu-i mai trebuie explicații.  
 

SPORT SAU MARTIRI  

 

În zilele noastre multe persoane poartă tricouri imprimate cu texte sau imagini de interes 

personal, ceva asemănător unei peceți. Poți ști astfel că persoana admiră o echipă sportivă sau o 

altă activitate comună. Am participat la multe congrese creștine. Am predicat în multe biserici. 

Unii oameni ai bisericii, când au auzit că sunt din România, mă felicitau: "Poți fi mândru de 

gimnasta câștigătoare a medaliei olimpice de aur, Nadia Comăneci. România are cea mai bună 

sportivă din lume. Am văzut-o la TV. Și când te gândești că are doar 15 ani!" I-am întrebat, 

dacă cunosc și numele vreunui martir creștin român. Niciunul nu știa. I-am întrebat dacă au 

auzit de preotul Bisericii Creștine Evanghelice, Todor, condamnat la 17 ani de închisoare pentru 

activitate creștină clandestină, de cardinalul greco-catolic Iuliu Hossu (care a suferit 21 de ani în 

închisoare) sau Vasile Hossu care a fost condamnat la 10 ani de închisoare comunistă.  În 

primele 6 luni de închisoare a fost închis singur într-o carceră, în întuneric total, în închisoarea 

Oradea. Era atât de întuneric încât nu-și vedea mâinile. Au auzit creștinii din Lumea Liberă de 

diaconița Bisericii Reformate, Kisvaradi Magdalena, condamnată la 8 ani de închisoare 

comunistă, de  renumitul poet creștin al Oastei Domnului, Traian Dorz, care a îndurat peste 10 

ani de închisoare pentru punerea în versuri a Psalmilor lui David, de celebrul compozitor de 

muzică creștină Nicolae Moldoveanu (5 ani de închisoare), sau de pastorul luteran Milan 

Haimovici, care a îndurat 7 ani de închisoare?  Creștinii care au pecetea Dumnezeului celui Viu 

pot fi recunoscuți după faptul că interesul lor principal este suferința îndurată de frații lor 

creștini pentru aceeași credință.  O fată creștină a fost întrebată, "De ce tace Iisus al tău? De ce 

ne permite Iisus al tău să te torturăm și să distrugem biserica?" Fata a răspuns, " Iisus a rămas 

tăcut când a fost scuipat, bătut, încoronat cu spini și răstignit. A tăcut deasemeni când membri 

ai Bisericii, celălalt corp al Lui, sunt torturați și închiși. Ne oferă privilegiul de a fi precum El a 

fost  în Vinerea Mare." Acesta este un adevărat răspuns creștin. Aș recomanda ca tot clerul să 

urmărească mai puține programe de sport la TV și să petreacă mai mult timp citind despre 

viețile martirilor. Predicile și viața lor zilnică s-ar îmbunătăți. Trebuie să semănăm primilor 

3,000 creștini convertiți la auzul predicii apostolului Petru de Rusalii. Ei toți au întrebat, 

“Fraților, ce să facem?” Petru a răspuns, “Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.“ (Fapte 

2:37-40)  
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
  



4                                                                              CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 

 

“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,undonator 
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 present sub conducerea 
creștină a lui Carmen și a soțului 
ei, Dorin Gavrila. 
http://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 

   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, de asemenea, 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 Siberiei, la 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 stagiului 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 circulară peadresa de web 
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (a se vedea coloana a treia.)   
 
 Câteva Fotografii de Creștini Închiși pentru Credință, Acum Ajutați cu Darurile Voastre 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un gest de mulțumire din partea elevilor Colegiului  
Richard Wurmbrand pentru donatori 

 
 

  

  

  Mikhail Pshenitsyn,                            Petru Rumatchik                                Liubovoi Uhina                        Stephen Ghermaniuk 
5 ani în Închisori Sovietice              18 ani în Închisori Sovietice           3 ani în Închisori Sovietice     7½ ani în Închisori Sovietice 
Vedeți Scrisoarea 2/2017           Vedeți Scrisoarea 12/2016       Vedeți Scrisoarea 1/2017   Vedeți Scrisoarea 1/2017  

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

                                                                  A Petrecut 18 Ani în 
Închisori Sovietice Comuniste pentru Credința sa Creștină 

Fratele Petru Rumatchik, a murit în ianuarie 2019, la vârsta de 88 ani 
                                                                              

 

El ne-a scris (Decembrie 2016): “Dragă frate 
Mihai: Te rog primește salutări din partea fratelui 
tău  întru Domnul, Petru Rumachik, care a fost 
închis pentru lucrarea Domnului în fosta Uniune 
Sovietică. 

 

“Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru Fiul Său Iisus 
Hristos, pentru îndurarea și mila pe care mi le-a 
arătat. Am vârsta de 86 ani. Prin mila Sa mă pot 
bucura atât de o bună sănătate fizică cât și mintală. 
Trăiesc în orașul Dedovsk și slujesc într-o biserică 
baptistă din acest oraș. Trăiesc în așteptarea venirii 
Domnului. În prezent construim Casa de 
rugăciune. Planificăm pentru ianuarie deschiderea 
acestei case de rugăciuni. Vă invităm și pe Dvs. să 
veniți la această sărbătoare. Îmi amintesc de zilele  
când tatăl şi mama Dvs. (Richard și Sabina 
Wurmbrand) au vizitat biserica noastră şi am trăit 
momente de bucurie foarte frumoase. 

“Dumnezeu m-a chemat să-L urmez încă din tinerețe. Dumnezeu m-a trecut prin multe şi mari 
încercări, prin lagăre de deţinuţi în Siberia, puşcării şi închisori. În total am fost închis timp de 18 
ani. Am fost condamnat de 6 ori (În special în timpul guvernului lui Yuri Andropov în fosta 
Uniune Sovietică, persecuția creștinilor era aprigă. Mulți lideri creștini primeau condamnări pe 
diferite perioade de timp cu puțin timp înainte de a-și  finaliza condamnarea anterioară - NT.) 
Prigonitorii bisericii  îmi interziceau să vestesc pe Domnul Iisus şi să mai cred în Dumnezeu. Am 
refuzat în mod categoric acest lucru, şi deasemenea orice colaborare cu autorităţile. Şi ei atunci 
m-au amenințat că voi muri într-o celulă subterană. Dar viaţa mea era în mâinile Tatălui Ceresc, 
care mă iubea, şi de aceea dorinţele prigonitorilor mei nu s-au împlinit, chiar dacă am avut mult 
de suferit în celulele reci subterane şi carcere. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, căci El a 
fost Ocrotitorul meu şi El m-a răsplătit cu  multe zile şi o viaţă lungă. Psalmul 91:16 a fost o 
încurajare pentru mine, "  Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea." Pe data de 6 
februarie 1987 am fost eliberat din închisoare. Toţi aceşti 18 ani i-am petrecut în închisorile din 
Ural, în Nordul Rusiei, în Siberia, în condiţii extreme, cu o climă foarte aspră. Cea mai mare 
binecuvântare este că Domnul a fost Salvatorul meu, Ajutorul meu şi Apărătorul meu. Dumnezeu 
este bucuria vieţii mele. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!” 

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 

    Ofițer KGB Impresionat de o creștină! 
  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sora Liuba Ivashenko Goman împreună cu soțul Vitaly. 

 
 
 
 

 

 

 
   
 

 

 
Creştini ajutaţi 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 
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.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 

 
Misiunea Creștina Richarda 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 

 

Goman Liuba scrie: "M-am născut în 1961 în regiunea Cherkasy, 
Ucraina, într-o familie de creștini baptiști. Tatăl meu a fost pastor în 
biserică și s-a mutat la Kiev în 1968. Am devenit membri ai bisericii 
orașului Kiev, pe strada Pukhov, m-am implicat activ în viața bisericii 
și mi s-a cerut să particip la distribuirea și transportul literaturii 
creștine, după care mi-a s-a propus să particip la activitatea editurii 
clandestine "Hristianin" (Creștinul ). Am distribuit această revistă 
neautorizată, ilegală, în întreaga Uniune Sovietică. De exemplu, am 
răspândit-o chiar și în Republica Moldova de astăzi (la acea vreme 
parte a Uniunii Sovietice). Când o distribuiam într-un sat numit Obreja, 
eu și un grup întreg implicat în tipărirea Noului Testament în limba 
moldovenească, cu caractere chirilice, am foști arestați de KGB, iar 
pentru anchetă am fost transferați într-o închisoare din Chișinău, toți 
anchetatorii fiind ofițeri KGB locali. Era cea mai tânără și anchetatorii 
sperau să afle de la mine toate informațiile. Au rămas foarte 
dezamăgiți, eu refuzând să răspund la toate întrebările lor. O femeie 
ofițer m-a întrebat: "La ce te gândești?".  Am răspuns că mi-am 
amintit o poveste din copilărie, despre doi prieteni care intrau într-o 
pădure. Un urs a apărut, și cel mai puternic dintre cei doi, a urcat rapid 
într-un copac. Celălalt s-a întins pe pământ, prefăcându-se că este 
mort. Ursul s-a apropiat de omul "mort", l-a adulmecat, părând să-i 
șoptească ceva în ureche. Odată ce ursul a dispărut, cel care se suise 
în copac a sărit jos și l-a întrebat pe prietenul său: "Ce ți-a șoptit 
fiara"? Ursul mi-a spus: "Să nu fiu niciodată prietenul unui  laș", a 
fost răspunsul. În mod uimitor, ofițerul a ajuns să-mi admire stăruința 
și curajul în credință, de a nu-i trăda pe ceilalți tovarăși creștini. 
Fără a mai comenta, ofițerul m-a lăsat fără cuvinte, arătându-se cu 
mare curaj deschizând un sertar, luând o Biblie și dându-mi-o s-o citesc. 
A repetat acest sprijin secret la fiecare sesiune de interogatoriu. Un 
trimis secret al Domnului!  Am ajuns să fiu condamnată de Curtea 
Supremă din Republica Sovietică Socialistă Moldova la 2 ½ ani de 
închisoare. Mi-am ispășit pedeapsa la închisoarea de femei din Rusca. 
Tatăl meu, Ivasenko Iakov, și un frate locuiau în Moldova Sovietică. 
Am fost eliberată în 1987 în timpul conducerii lui Mikhail Gorbaciov. 
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru calea pe care m-a condus de-a lungul 
acestor vremuri de persecuție. Dumnezeu m-a binecuvântat mult, acum 
avem o familie mare de 9 copii și nenumărați nepoți. De asemenea, vă 
doresc ca binecuvântarea Domnului să fie asupra voastră!  

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

