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“Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic 

și înfricoșător, Tu care Îți ții legamântul Tău de îndurare, 

nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut 

noi… " (Neemia 9:32) 

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

 

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 
                                    O rugăciune pentru când ești în necaz 

 

Mi s-a cerut să vorbesc într-o biserică despre perioada de 14 ani în care am fost închis de 

către comuniști în România. Le-am spus povestea unui doctor din timpurile începutului 

creștinismului care a fost întemnițat pe nedrept de către împărat. După câțiva ani, familiei i s-a 

permis să-l viziteze, și la început au fost înspăimântați. Era îmbrăcat în niște zdrențe, mâncarea 

lui o reprezenta o felie de pâine și o ceașcă de apă pe zi. Apoi, soția lui l-a privit mai cu atenție. 

"Cum de arăți atât de bine?" a întrebat ea. "Ai aerul cuiva care tocmai s-a întors de la o nuntă." 

Doctorul i-a replicat zâmbind că a găsit un leac pentru toate necazurile, "un ceai bun împotriva 

oricărei suferințe sau întristare. El conține șapte plante, și le voi enumera pentru tine.  
"Prima este mulțumirea: fii recunoscător pentru ceea ce ai. Desigur tremur de frig în 

aceste zdrențe ronțăind  ca mincare o coaja de pîine uscata, dar aș fi fost mult mai rău dacă 
împăratul m-ar fi aruncat dezbrăcat într-o temniță fără nimic de mâncare.  

"A doua plantă este simțul realității. Indiferent dacă m-aș bucura sau m-aș îngrijora, m-aș 
afla tot în închisoare, și atunci, de ce aș suferi?  

"A treia este amintirea păcatelor trecute: numără-le, și presupunând că fiecare păcat 

merită o zi în închisoare, socotește câte vieți ar trebui să-ți petreci în spatele gratiilor—așa ai 
scăpat mult mai ieftin. 
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"A patra este gândul la durerile pe care Hristos le-a purtat bucuros pentru noi. Dacă singurul 
om care a putut vreodată să-și aleagă destinul pe pământ a ales durerea, înseamnă că a văzut în ea o 
mare valoare. Astfel, observăm că, purtată cu seninătate și bucurie, suferința ne mântuiește.  

"A cincea plantă este faptul că suferința ne-a fost dată de Dumnezeu ca din partea unui tată, 
nu să ne facă rău, ci ca să ne curețe și să ne purifice. Suferințele prin care trecem sunt menite să ne 
purifice, să ne pregătească pentru cer.  

"A șasea este faptul că nici o suferință nu poate dăuna unei vieți creștine. Dacă plăcerile 
cărnii reprezintă totul, durerea și închisoarea aduc sfârșitul scopului pe care un om îl are în viață; 
dar dacă esența vieții este adevărul, nici o celulă de închisoare nu-l poate schimba. Închisoarea nu 
mă poate împiedica să iubesc; gratiile nu pot elimina credința. Dacă idealurile îmi guvernează viața, 
pot fi liniștit oriunde.  

"Ultima plantă din rețetă este speranța. Roata vieții l-a adus pe doctoral împăratului în 
închisoare, dar continuă să se învârtească. Poate mă va duce înapoi la palat, sau poate chiar să ajung 
pe tron."  

M-am oprit pentru un moment. Biserica aglomerată asculta nemișcată. "Am băut de atunci 
butoaie din acest ceai," am spus, "și pot să vi-l recomand tuturor. S-a dovedit a fi bun”. 
      

             Într-un moment foarte greu, pe când era înconjurat de mulți dușmani, Neemia ne spune cum este 

Dumnezeu: Mare, Puternic și Înfricoșător. Aceste cuvinte impresionante sunt greu de înțeles. Cum este 

Dumnezeu? Un om care era orb din naștere a cerut cuiva să-i dea un pahar cu lapte și a întrebat, "Cum 

arată laptele?" Celălalt om i-a răspuns, "Laptele este un lichid alb". Orbul a întrebat, "Dar ce înțelegi 

prin alb?".  Celălalt a răspuns, "Albul este culoarea lebedei". Orbul a întrebat, "Ce este lebăda?" 

Celălalt a răspuns, "Lebăda este o pasăre cu gâtul curb,îndoit". Orbul a întrebat din nou, "Ce înseamnă 

curb?" Celălalt om a spus, "Îmi voi îndoi brațul din cot, tu mă vei atinge și atunci vei ști ce înseamnă 

îndoit". Orbul a atins brațul îndoit al celuilalt om și a exclamat, "Acum știu cum arată laptele!" Chiar și 

în Biblie, nu putem folosi decât cuvinte pentru a-L descrie pe Dumnezeu. Acestea ți-ar putea părea 

ridicole, așa cum pare ridicol pentru un orb să știe cum arată laptele după un braț îndoit. Dar noi 

suntem cu toții foarte limitați și orbi la atotcuprinzătorul, atotștiutorul, atotputernicul Dumnezeu. Un 

om a venit la un creștin și s-a plans de o mare supărare de-a lui. Creștinul i-a recitat crezul: "Cred într-

unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul Cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și 

nevăzute ". Cel îndurerat i-a răspuns, "Este deajuns. Acum sunt împăcat.” 

Neemia continuă să-L descrie pe Dumnezeu: “Dumnezeu Își ține promisiunile și este 
milostiv!”  În încercările prin care trecem să ne rugăm ca Neemia, având încredere în 
promisiunile lui Dumnezeu și în mila Lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Închisoarea comunistă Jilava.                   Celulă de închisoare cu paturi suprapuse,  Poză a pastorului Richard Wurmbrand 

Intrarea spre celulele subterane               fără saltele, pe care deținuții erau obligați    în timpul detenției la Jilava 
                                                                să doarmă. Soba, doar de décor, niciodată 
                                                       încălzită în nopțile friguroase de iarnă 
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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 spun tot. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre. Daruri pot fi  
trimise la: Cont in RON,  IBAN: RO27RNCB0068149171380001 Banca Comerciala Română,  

Titular: Asociația Creștină Sabina 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) 
 

  Creștini ajutați cu darurile voastre 

        Soțul închis de cinci ori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sora  Leontevna Ludmila Savcenco 

Dna. Savchenko scrie: “Soțul meu Savcenco 
Nicolae Roman (n.1923) a fost condamnat în 
timpul celui de-al doilea război mondial în 1943 
la 8 ani închisoare. Pe când se afla în închisoare 
a întâlnit creștini care i-au mărturisit cuvântul lui 
Dumnezeu. Astfel, din timpul detenției a devenit 
un creștin devotat. 

 
A devenit deasemeni un credincios dedicat 
misionarismului. Odată eliberat din prima 
condamnare de drept comun, activitatea sa i-a 
adus în 1963, trei ani de închisoare sovietică, dar 
de această dată, pentru mărturisirea credinței 
sale creștine. În 1967 a fost din nou condamnat 
și în 1971 condamnat pentru a patra oară la 
închisoare. Chiar și în perioadele de libertate, 
datorita ferventei lui activități, a trebuit să 
plătească amenzi substanțiale. Presa și radioul 
sovietic au condamnat public activitatea lui 
creștină. 

 
Când avea 60 ani, a fost rearestat, chiar de la 
locul de muncă. După câteva săptămâni de 
interogatorii, a fost condamnat la 2,5 ani de 
închisoare. A fost bătut cu sălbăticie și torturat. 
A murit la vârsta de 66 ani în martie 1989 (chiar 
la căderea regimului communist din Uniunea 
Sovietică - NT.) Eram de multe ori amenințați 
de autoritățile comuniste că ni se vor lua copii. 
Aducem mulțumire Domnului că aceștia au 
rămas cu noi și că am ajuns cu bine la vârsta de 
85 de ani.” 

 
    3

 

                       Creștini ajutați cu darurile voastre  

    5 ani închisoare pentru credința creștină și  
            5 ani exil în Siberia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muravleov Nicolae Petrovici 
 

Fratele acesta scrie: “M-am născut în 1930. La 20 ani când am 
fost luat în armată, datorită credinței mele, am refuzat să depun 
jurământul cu arma în mână (pentru statul communist ateu.) 
Pentru aceasta am fost condamnat la 5 ani închisoare. Am stat în 
pușcarie în orașul Bacu. Cînd a murit Stalin, am fost eliberat într-
o amnistie generală. Am fost botezat imediat ce am ieșit din 
închisoare într-o biserică din orașul Saratov. Apoi m-am 
căsătorit și în anul 1961 datorită mărturiei mele creștine am 
fost arestat fiind luat chiar din biserică în timpul serviciului divin 
de Paște. Statul communist m-a condamnat la cinci ani de 
închisoare și cinci ani deportare cu domiciliul forțat în Siberia. 
(Pentru că țineam acasă întâlniri creștine clandestine) casa în 
care locuiam cu soția și cei doi copii mici, ne-a fost confiscată. 
Soția aștepta cel de-al treilea copil, care s-a născut prematur și 
după șase luni a murit. Eu nu am reușit să-l văd. Zece ani mai 
târziu m-am întors în Saratov și am răscumpărat casa. În 1974, 
din nou, datorită activității nostre creștine, autoritățile sovietice 
comuniste au hotărât să ne ia cei 6 copii minori. La muncă, 
autoritățile comuniste au organizat o adunare în care s-a votat să 
se ia copii credincioșilor și să fie dați în grija statului. Din 
fericire, autoritățile locale și chiar Procuratura au refuzat să facă 
actele pentru familia noastră și iată de ce: După această 
adunare, pe neaşteptate a murit anchetatorul din Securitate şi, 
spre uimirea tuturor, nu după mult timp a murit şi al doilea 
anchetator într-un accident. Astfel, autorităților locale le-a fost 
frică să acționeze împotriva credincioșilor. Acum avem 11 copii. 
Rămânem recunoscători Domnului pentru grija pe care n-a 
purtat-o de-a lungul întregii noastre vieți.” 



                                                                   Creștini ajutați cu darurile voastre 

Pastorul Nichita Gheorghe 

 

Patru ani în închisori comuniste pentru vina de a fi pastor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El scrie: "Pace frate Mihai! Prin mila Domului sunt pastorul bisericii din Strășeni, 
Republica Moldova. Deasemeni sunt președintele uniunii baptiste neoficiale din Republica 
Moldova. (Zeci de mii de baptiști, de-a lungul fostelor teritorii ale Uniunii Sovietice, activează 
acum liber dar în interiorul unor biserici care nu sunt înregistrate oficial. Principalul motiv al 
interdicției impuse de diferitele guverne actuale este prozelitismul sau încercarea de a 
evangheliza în afara bisericilor. Aceasta se întâmpla acum în Republica Moldova, o fostă 
republică a  Uniunii Sovietice - NT.) Împreună cu soția Lidia avem 5 copii căsătoriți, 23 de 
nepoți și șase strănepoți. Cu excepția unui nepot, toți sunt credincioși. 

 

Datorită faptului că am activat ca lucrător în  tipografia clandestină "Crestianin" 
(Creștinul) am fost arestat de trei ori, stând închis câte 15 zile și odată doar o zi. A patra oară 
am fost arestat pe 16 Decembrie 1980 și am rămas închis timp de patru ani până pe 15 
decembrie 1984, când am fost eliberat. 

 

Pe parcursul anilor 70, timp de 9 ani am avut permanent în casa noastră întâlniri creștine 
clandestine de peste 200 persoane. Astfel, casa noastră proprie era o adevărată "Casă de 
Rugăciune." Pentru asta de multe ori am fost amendat cu câte o jumătate din salariul lunar. Au 
avut loc 4 perchezitii serioase făcute de către KGB. Poliția sovietică a confiscat multă 
literatură creștină căci într-o anexă a casei mele se lucra clandestin  la multiplicarea de cărți 
creștine cu ajutorul unui hectograf (un copiator care folosește un mediu de copiere gelatinos) 
și foloseam deasemenea un aparat pentru copertarea cărților creștine. 

 

Continuăm să-L slujim pe Domnul iar în mai, anul acesta, vom serba 50 de ani de 
căsătorie și toți atâția de slujire fără întrerupere în frățietate. Dumnezeu ne binecuvântează și  
noi primim slujirea cu bucurie. Dorim să vă încurajăm cu versetele biblice precum cele scrise 
de apostolul Pavel: 

 

În Epistola către Romani 14:8: " Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, 
pentru Domnul murim. Deci fie ca trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului." 

 

În prima epistolă către Corinteni 3:9: “Căci noi suntem împreună-lucratori cu 
Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” 

 

Vă mulțumim pentru sacrificiul D-stră. Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvânteze." 
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis prin 
organizatia non-profit locală Asociația Creștină Sabina Wurmbrand. În 
dreapta, una din recipisele pentru sumele trimise  din care s-au 
distribuit ajutoare multor creștini și familiilor lor, aceștia având peste 
70 de ani,majoritatea lor având în jur de 90. Au suferit persecuții sub 
comunism în Europa de Est. Toți au îndurat mulți ani de închisoare. 
        Orfani ajutați cu darurile voastre 

    Priviți curtea și casa dărăpănată din care  

                      provin acești orfani! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

              Jos puteți vedea rezultatul grijii și al  

                     dragostei creștine! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foști și actuali orfani de la Orfelinatul  
Agape cântând lui Dumnezeu! 

Orfelinatul Agape a fost înființat de pastorul 
Richard Wurmbrand, acum decedat, și soția sa 
Sabina Wurmbrand în 1993 la ultima lor 
călătorie în România.La acel moment România 
avea aproape 200000 orfani la o populație de 20 
milioane locuitori. Statele Unite cu o populație de 
345 milioane are mai puțin de 135000 de orfani. 
 
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 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 
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   Confirmarea ajutorului primit de 
      către fratele Pșenițin Mihail 

Vedeți mărturia lui “Lupta mea pentru Biblie” 
deescriind greva foamei de 40 zile pentru a-și 
recăpăta Biblia de la autorități într-un lagăr de 
muncă! (Asociația creștină Sabina Wurmbrand, 
scrisoare-donatori, februarie 2017) 
Online la:  
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro/NL/02011
7-scrisoare-donatori.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Confirmarea ajutorului primit 

trimis de pastorul Nichita Gheorghe  
Citiți mărturia pastorului baptist care a fost închis 

într-un lagăr de muncă communist timp de 4 ani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Confirmarea ajutorului primit de Valentin Naprienko 

5.5 ani în închisoare comunistă în Siberia! 



 
           Creștini ajutați cu darurile voastre 

Trei ani închisoare pentru că a predat la 
școala duminicală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fratele Bogdanov Iurii Nicolae 

El scrie: "M-am născut în Moscova în 1940. În anii ‘70 
mă ocupam cu educația copiilor creștini . Activitatea 
noastră era ilegală. Noi desfășuram adunările noastre pe 
la casele credincioşilor. Poliția apărea chiar și în timpul 
serviciului divin. Întocmeau Procese Verbale şi eram 
amendaţi. Am fost arestat pe când mă aflam la serviciu în 
1969. Acasă a urmat o percheziție minuțioasă. Am fost 
închis în închisoarea Butyrka, faimoasă pentru torturile de 
acolo. Interogatoriile au durat patru luni. Mi s-a propus să 
devin colaborator KGB, să dau informații referitoare la 
activitatea creștină clandestină. Desigur, am refuzat 
categoric. Ca rezultat, am fost condamnat la 3 ani 
închisoare. Mi-am ispășit pedeapsa în orașul Klintsy, 
regiunea Breansk. Mai erau câțiva frați din regiune închiși 
cu mine în lagăr și am încercat să avem în timpul liber o 
adunare mică. Am fost observați de autoritățile 
închisorii și împrăștiați în diferite zone . Am fost trimis la 
o muncă mai grea, la un cuptor pentru arderea 
cărămizilor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru grija și 
binecuvântarea Lui asupra mea."  

          Creștini ajutați cu darurile voastre 
 
 
 
 
 

 

Smirnov Nicolae Vasile  
 

S-a născut în Dedovsk, regiunea Moscova, Rusia într-o 

familie de credincioși baptiști. Tatăl lui a fost diacon în 

biserică. În 1961, tatăl său împreună cu toţi slujitorii 

bisericii au fost arestaţi şi condamnaţi la 5 ani de deportare 

în Siberia, iar casa a fost confiscată şi după aceea tatăl său a 

fost condamnat de încă 3 ori. 

 
În 1974 după numai 3 săptămâni de căsătorie a fost 

arestat și el, condamnat pentru că era lider de tineret. În 

prezent are 10 copii și 21 de nepoți. Cei opt fii sunt 

activi în viața bisericii locale. Îi mulțumește lui 

Dumnezeu pentru grija care a purtat-o familiei lui și se 

roagă ca și nepoții lui să ajungă să fie activi în biserică. 
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    Creștini ajutați cu darurile voastre 
Trei ani de închisoare și cinci ani trăit 

ascuns în Rusia comunistă pentru  
tipărirea Cuvântului lui Dumnezeu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fratele Borinschi Filip Vasile  

 

El scrie: “M-am născut în satul Sângereii Noi 

în nordul Republicii Socialiste Sovietice 

Moldova (o fostă regiune a Uniunii Sovietice, 

acum Republica Moldova). Părinții mei erau 

creștini baptiști. Am devenit credincios din 

tinerețe, promițând Domnului să-L slujesc 

toată viața mea. În perioada sovietică era o 

tipografie clandestină baptistă care scotea o 

publicație care circula în secret printre 

credincioși. Se numea "Chrestianin" 

(Creștinul) și care a tipărit zeci de mii de 

exemplare din Noul Testament. Datorită 

acestei activități ilegale, am fost arestat în 

1979 și condamnat la trei ani de închisoare. 

După terminarea pedepsei am fost eliberat și în 

1982 m-am căsătorit și am continuat să lucrez  

în activitatea clandestină de tipărire de 

literatură creștină. Pentru aceasta mi s-a 

deschis un alt dosar. Am fugit de acasă și timp 

de 5 ani am trăit ascuns. M-am întors acasă 

doar în 1987 când toți credincioșii au fost 

eliberați din pușcării. Îi mulțumesc lui 

Dumnezeu că mi-a dat ocazia să-L slujesc  în 

această mare lucrare. Am avut parte de multe 

greutăți și situații dificile în viață pentru care 

mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că soția mea 

este din Rusia, ne-am mutat din Republica 

Moldova și acum sunt pastor într-o biserică din 

regiunea Breansk, Rusia. Am fost 

binecuvântați cu 12 copii și 23 de nepoți.” 

 


