
1                                                                                      CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 

 

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

Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro ; 
Pagina Web: misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
Ajutăm orfani și creștini în vârstă (mulți cu vârste peste 80, 90 de ani)  
care au fost închiși pentru credință  în  actuale și foste țări comuniste 

Iulie 2020    

 

"Iată, vor fi șapte ani de mare belșug în toată țara 

Egiptului." 

 (Genesa 41:29) 

 

 

 
 
 
 
 

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 
 

DRAGOSTEA ESTE TARE CA MOARTEA! 

 
În aceste consemnări biblice ale istoriei lui Iosif (Geneza, Capitolele 39-46) puteți găsi cele trei 
secrete ale unui mesaj creștin de succes. De la a fi vândut ca sclav, de la a fi într-o închisoare, 
Iosif a devenit primul ministru al Egiptului. Cum s-a întâmplat asta? De ce această binecuvântare 
excepțională asupra Egiptului? De ce având o mare bunăstare să fie avertizat de foametea din anii 
grei care urmau să vină? 
 
 1. Faraonul din acea vreme era întru totul un rege. El a acționat ca un rege nu numai când era 
treaz. Subconștientul său era plin de îngrijorare pentru bunăstarea oamenilor săi și a visat la asta 
noaptea. Fiecare creștin este un rege. Luther a spus „Un creștin este un stăpân perfect, liber de 
toate, supus nimănui”. Dar un creștin este un rege iubitor. Prin urmare, Luther adaugă: „Un creștin 
este un slujitor al tuturor, supus tuturor”. 
 
Un creștin nu trebuie să se străduiască să fie un câștigător de suflete; nu are nici o obligație să 
pună pe primul plan bunăstarea bisericii. Credința sa creștină s-a impus asupra subconștientul 
său. El este pur și simplu un câștigător de suflete, un om care pune Împărăția lui Dumnezeu pe 
primul loc. Când adoarme, când puterea voinței dispare, prelungirea Împărăției lui Dumnezeu va 
fi visul său. În viața mea, visul meu din prima zi a convertirii mele a fost să mărturisesc pe Hristos 
rușilor. Astfel de vise sunt întotdeauna împlinite. 
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2. Faraonul, visătorul binelui, întâlnește un alt visător de vise, Iosif, și colaborează cu el. Când 
am venit în Occident după mulți ani în care am visat în închisorile comuniste despre a aduce 
Cuvântul lui Dumnezeu în Lumea Comunistă, am întâlnit pastori și credincioși occidentali care 
aveau același vis, dar nu au știut cum să-l îndeplinească. Ne putem uni, putem colabora . 
 
3. Faraonul era un om complet, fără prejudecăți. I s-a recomandat să cheme la curtea sa un străin 
cu o altă culoare a pielii, un bărbat care se închina doar unui singur Dumnezeu nevăzut, un 
prizonier chiar, cu o reputație foarte proastă. Acuzația pentru care Joseph fusese închis, era 
agresarea unei femei cu intenția de a o viola. Totuși, cine știa dacă acuzațiile împotriva lui Iosif 
erau adevărate? Deținătorii de sclavi din Egipt își închideau adesea sclavii fără un proces 
echitabil. 
 
Pentru acest faraon, fiecare om putea fi folosit pentru bunăstarea țării. Bărbații care au comis 
fapte foarte rele ieri, puteau deveni oameni buni în această dimineață. Îndeplinirea acestor condiții 
a dat Egiptului o mare abundență și provizii pentru ei și pentru vecinii lor în vreme de foamete. 
Noi, de asemenea, nu avem nici cea mai mică prejudecată. Sfântul Pavel fusese un torturator al 
creștinilor. Un torturator, dacă este pocăit, poate fi un viitor apostol. Îl iubim doar și încercăm să-
l câștigăm pentru Hristos. 
 
Este cineva un trădător al Bisericii subterane sau un conducător al bisericii care se compromite 
cu comunismul din Occident? Nu ne mirăm. Inima fiecărui om este înșelată cu ușurință. Îl iubim 
și încercăm să-l câștigăm pentru modul de a gândi potrivit.  Comunismul dorește să domine 
națiunile albe, negre, galbene. Înțeleptul Solomon a scris: „Dragostea este tare ca moartea” 
(Cântarea Cântărilor 8: 6). Moartea și comunismul, unul dintre vestitorii săi, dorește oameni din 
toate rasele. Deci, aplică dragoste creștină! „El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur” 
(Faptele 17:26) Toți oamenii, buni și răi, din toate religiile și rasele „căci în El avem viața, 
mișcarea și ființa” (Fapte 17:28) Comuniștii chinezi îi torturează pe creștini. Atunci trebuie să 
facem cel mai mare efort să le predicăm Evanghelia. Tinerii revoltați din America distrug clădirile 
universitare. Să le predicăm atunci Evanghelia. Dorim să câștigăm pentru Hristos pe comuniști și 
pe cei din toate rasele asupriți sau duși în rătăcire de ei. Trebuie să avem în interior o atitudine 
potrivită de iubire. Torturatorii comuniști sunt ei înșiși nemulțumiți. Un polițist comunist din 
Rusia a izbucnit în lacrimi în timp ce-l bătea pe un creștin și i-a strigat: „Te crezi un om bun și 
uiți de mine. Devii un martir și mergi la cer, dar eu sfârșesc prin a fi un criminal. Cu mine cum 
rămâne? Te bat și mă duc în iad. ” Dragostea creștină poate crea din necazuri, oportunități! 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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 în        la Jilava      
                                                                       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 Iacov 1:27) 

 

                  Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați cu darurile voastre 
                Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 

Sentință Comunistă de 5 Ani pentru Transport de Biblii! 
Eu, Oliynyk Lydia vă scriu astfel: „Sotul meu, Petru Oliynyk s-a născut 
în 1931. Am avut 9 copii, 2 au murit. Soțul meu, Petru, a fost membru 
al bisericii (baptiste) din orașul Lvov (în actuala Ucraina, fostă parte a 
Uniunii Sovietice.) La un moment dat, învăța cu entuziasm tineresc și 
participa cu zel la lucrarea Bisericii. Propovăduia Cuvântul lui 
Dumnezeu și ajuta la transportarea literaturii spirituale (tipărită în mod 
clandestin)! Slujbele bisericii erau adesea ținute în apartamentul nostru. 
În 1980, credincioșii și surorile au fost judecați în tribunalele sovietice 
din orașul nostru, Lvov. Eu și soțul meu participam deasemeni la proces. 
Au trecut 2 ani. La procesul său, soțul meu a fost acuzat (neadevărat) că 
a bătut un polițist. La proces, polițistul a mințit pe față. Pe 23 februarie 
1982, soțul meu a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a 

predicat Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, ne-au percheziționat apartamentul, au rupt ușa 
de la intrare și au confiscat o mulțime de literatura spirituală. După apel, condamnarea sa a fost 
redusă cu câțiva ani, astfel încât a executat doar un an și nouă luni. 
A fost condamnat pentru că a crezut în Dumnezeu, pentru că a predicat Cuvântul lui Dumnezeu. 
El a dus o viață spirituală activă și a fost implicat în legătoria tipografiei clandestine de literatură 
creștină. Mi-a fost foarte greu! Dar am acceptat totul, ca de la Domnul. A lucrat cu sârguință în 
închisoare, iar acest lucru a condus la eliberarea lui înainte de termen. Dumnezeu l-a susținut 
miraculos pe soțul meu chiar și în închisoare, a fost binecuvântat și paznicii închisorii au ajuns să 
aibă o atitudine bună față de el. Cu toate acestea, atunci când a fost eliberat, nu a putut obține un 
loc de muncă decât dacă ar fi acceptat să devină informator pentru KGB (poliția secretă sovietică.) 
A refuzat să facă acest lucru. Dumnezeu ne-a susținut miraculos și îi mulțumesc Domnului pentru 
tot. După perioada de liberalizare numită Perestroika (reformele liberale introduse la început de 
președintele sovietic Gorbaciov, N. Ed.) si dezmembrarea Uniunii Sovietice, Petru a participat la 
construcția unei case de rugăciune în Lvov. Mai târziu, a început să scrie poezie și să traducă cărți 
creștine. În septembrie 2017, soțul meu a fost luat  în eternitate *. Vă mulțumesc sincer pentru 
ajutor. ” Oliynyk Lydia 30.04.2020  
* Misiunea continuă să trimită ajutor soțului supraviețuitor. 

 
Paiunov Feodor 

A fost închis 7 ani în fosta 
Uniune Sovietică. A fost 
persecutat de liderul 
sovietic Nikita Hrușciov 
pentru că a făcut parte 
dintr-o delegație care a 
cerut libertăți religioase. 
Citiți mărturia sa  în 
buletinul informativ din 
7/2017. 
 

Pr. Petru Pecican  
A suferit 11 ani în 
închisorile comuniste din 
România, pentru că, așa 
cum el însuși descrie: “a 
spus un NU decisiv cu 
cuvântul și fapta, 
ateismului și 
comunismului.” A murit 
la 96 ani. Citiți mărturia 
lui în buletinul din 
8/2017. 
 

Pr. Augustin Prundus 
A suferit 11½ ani de 
închisoare pentru credință 
în România comunistă. L-
a întâlnit în închisoare pe 
pastorul Richard 
Wurmbrand. A murit la 
89 ani. Citiți mărturia lui 
în buletinul din 8/2017. 
 

Andrei Yudintsev 
A fost condamnat la vârsta 
de 19 ani la 3½ ani de 
închisoare în fosta Uniune 
Sovietică. Crima lui? A 
participat la adunări ale 
bisericii baptiste 
neînregistrate. Citiți 
mărturia lui în buletinul din 
8/2017. 
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Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 

 
Bytin Alexander Fedorovich 

 Opt Ani de Închisoare Comunistă pentru Întâlniri ale Tineretului Creștin 
Bitina Nina Stepanovna, văduvă *, ne-a scris: „Bytin Alexander 
Fedorovich s-a născut în satul Merkulevo, regiunea Bryansk, Rusia, la 12 
mai 1934. Tatăl său Fyodor a murit la doar 40 de ani. Alexandru, în vârstă 
de cinci ani și trei frați au rămas în grija mamei lor, Maria Marthailovna, 
care și-a dedicat întreaga viață creșterii lor. Mama a devenit creștină la 
scurt timp după moartea soțului ei. Fiind botezată, ea și-a iubit din toată 
inima Mântuitorul și a transmis copiilor săi o credință vie în Dumnezeu. 
Împreună cu copiii trebuiau să parcurgă 19 km pentru a participa la 
întrunirile bisericii lor. Alexandru, când a devenit tânăr, și-a exprimat 
multă dragoste pentru întâlnirile oamenilor lui Dumnezeu. După 
absolvirea liceului, Alexandru, a studiat la facultatea de construcții. A 
trebuit să fie botezat în secret, deoarece autoritățile comuniste sovietice nu 

aprobau botezurile persoanelor de vârsta sa. Avea 19 ani. După ce a absolvit facultatea, a fost 
trimis în Kazahstan, fostă parte a Uniunii Sovietice. Apoi, a fost luat în armată, în orașul Konotop, 
regiunea Sumy (în Ucraina de astăzi, la vremea aceea parte a Uniunii Sovietice). După serviciul 
militar, s-a întors la Bryansk și a devenit membru al bisericii baptiste oficiale. În 1959. Alexandru 
Fedorovici s-a căsătorit cu Șchivisenko Nina Stepanovna. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 3 fii și 
6 fiice. Fiind foarte apreciat ca inginer, a găsit un loc de muncă în Kursk, unde s-a dovedit un 
specialist de excepție în inginerie în construcții. În această nouă poziție de angajare, i s-au oferit 
locuințe excelente. În ciuda acestui lucru, autoritățile i-au adresat o neașteptată și neplăcută 
solicitare: Trebuia să scrie și să înmâneze autorităților o declarație în care renunța la credința sa 
în Dumnezeu. Alexandru Fedorovici a refuzat categoric. Drept urmare,  a fost imediat concediat. 
Revenind la Bezhitsa, regiunea Bryansk, a devenit din nou membru al bisericii înregistrate locale, 
o așa-numită biserică baptistă controlată în totalitate de guvernul comunist. Chiar și această 
biserică a fost închisă ulterior de autoritățile comuniste. Astfel, el și soția sa s-au alăturat bisericii 
baptiste subterane, neînregistrate. El a vorbit despre sine în felul următor: „Acesta este timpul 
trezirii mele ca creștin.” La 8 septembrie 1968, Alexandru Fedorovici a fost rânduit să devină 
prezbiter, poziție pe care a păstrat-o până la sfârșitul vieții. După ce Alexandru Fedorovici a 
condus o adunare de tineri în orașul Orel, doar pentru acest eveniment creștin, a fost arestat și 
condamnat la 3 ani de închisoare. El a executat pedeapsa închisorii în regiunea Mordovia, Rusia. 
Când a fost eliberat s-a întors acasă, doar pentru o perioadă de 10 luni deoarece în 1972 a fost din 
nou condamnat pentru activitate creștină clandestină la un alt mandat de doi ani de închisoare, de 
data aceasta cu un regim mai dur. Aceste condiții de închisoare au fost foarte dificile pentru el. 
Și-a ispășit pedeapsa în nordul Munților Ural, dincolo de Solikamsk, aproape de Siberia. Acolo 
s-a îmbolnăvit grav și s-a gândit că viața lui se va sfârși. Dar Dumnezeu a fost întotdeauna aproape 
de cei care suferă.  Când a încheiat acestă pedeapsă cu închisoarea a fost din nou arestat și 
condamnat la încă 3 ani de închisoare. Deși au existat temeri că de data aceasta va trăda biserica 
subterană, prin post, rugăciune și sprijinul prietenilor, Dumnezeu i-a dat putere lui Alexandru 
Fedorovici pentru a rezista și toate planurile celui rău au fost spulberate. El nu a trădat pe frații 
care lucrau în secret la tipărirea de literatura creștină. După schimbările politice majore aduse de 
perioada de liberalizare numită Perestroika (reformele liberale introduse la început de 
președintele sovietic Gorbaciov, N. Ed.) și de dezmembrarea Uniunii Sovietice, fiind inginer de 
construcții, a luat parte la construirea multor case de rugăciune. În dimineața devreme a duminicii 
de 8 iunie 2008, Alexandru Fedorovici a plecat spre eternitate *. Familia lui a scris: Am fost lipsiți 
de un tată, de un îndrumător, de un sfătuitor, dar cuvântul lui Dumnezeu ne mângâie cu cuvintele 
găsite în Evrei 13: 7: „Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu; uitați-vă cu bagare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința! 
”Amin.”  * Misiunea continuă să trimită ajutor soțului supraviețuitor. 
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Orfani și Copii Dezavantajați Ajutați cu Darurile Voastre 
 

Scrisori Primite de la Copii        
din Orfelinatul Agape 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Orfelinatul Agape a fost fondat în 1993 în orașul 
Pașcani de pastorul Richard Wurmbrand și soția sa, 
Sabina sub conducerea soților creștini Teodorescu.  
Inițial adăpostind 56 de orfani, acum găzduiește 36 de 
orfani și alți copii din familii defavorizate, și este condus 
de un cuplu creștin, Carmen și Dorin Gavril. Cheltuielile 
de funcționare ale orfelinatului, început în 1993 de către 
pastorul și doamna Wurmbrand, se ridicau la aproximativ 
25.000 de dolari pe an. Datorită numeroaselor cerințe 
noi ale Uniunii Europene și inflației galopante, orfelinatul 
are nevoie acum de peste 120.000 de dolari pe an pentru 
a funcționa corespunzător. Statul oferă alocații conform 
legilor, dar din cauza lipsei de mai multe fonduri, 
orfelinatul trebuie să se bazeze pe donațiile locale de 
pachete de produse alimentare. Copiii  mari au lucrat și 
la câmp. Unii dintre copii ne-au scris scrisori 
emoționante. Pentru a-i proteja pe minori, numele lor nu 
vor fi dezvaluite. 

 
De la Monica P.: “Am fost adusă (la orfelinat) din cauza 
condițiilor dar și din cauza tatălui meu  care o bătea pe 
mama. Mama s-a căsătorit cu alt bărbat și când aveam 
șase ani m-am fript cu ulei încins pentru că mama și cu 
frații mei au plecat să aducă apă de la fântână și când am  
vrut să scot din priză plita și atunci a sărit tigaia și atunci 
a sărit uleiul pe picioarele mele. Acum am 14 ani și sunt  
la Agape de 7 ani și am venit de 7 ani. Sunt în clasa a 7-a 
și când voi termina școala mă voi duce la  Facultatea de 
Dizainăr. Mai am încă 3 frați și 2 surori. Din care 2 frați 
(Alex și Şerban) și o soră (Bianca) sunt cu mine acum (la 
Agape) și fratele meu  mai mare este altundeva iar sora 
cea mai mica din familie e cu mama iar Petrișor și Andreia 
acasă nu aici cu mine… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“De la fratele Monicăi P., Şerban – Grigore, acum în 
vârstă de 11 ani:” Am fost adus la (Orfelinatul) Agape din 
Târgu Frumos.  Am fost adus în 2012. Eu am venit aici  (la 
orfelinat) la patru ani. Eu vreau să mă fac polițist. Acuma 
eu sunt fericit!” 
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      Orfani Ajutați cu Darurile Voastre                         Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Alături, o mostră doar, dintr-o lungă 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 în mod repetat ajutor la aproximativ 
120 de astfel de creștini vârstnici vorbitori de 
limbă rusă și la peste 110 vorbitori de alte 
limbi.  
Multe dintre mărturiile lor le puteți citi în 
buletinul nostru lunar. (Mărturii disponibile 
pe internet in coloana a 3-a la: 
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.
ro 
Misiunea Creștina Richard Wurmbrand 
este o asociație non-profit, definitivă prin 
hotarârea Judecătoriei Sectorului 6 din 
05.12.2018 în dosarul 20153/303/2018, 
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,  
USDollar:RO97RNCB0068149171380002    
EURO:   RO43RNCB0068149171380004  

 

 

 

 

Elena V. la opt ani 
 

Acum în vârstă de doisprezece ani, Elena scrie: 
“(Împreună cu sora mea Diana, 9 ani) am ajuns la  
Agape deoarece mama avea probleme puternice de 
sănătate și nu a putut să ne crească. Pe noi ne-a 
crescut bunica până când a decedat.  
 
Când am venit la Agape aveam patru ani și nu-mi 
amintesc prea bine cum era acasă. Pe viitor aș vrea 
să devin doctoriță deoarece îmi place să ajut 
oamenii.  Aici la Agape este foarte bine și învăț 
despre Dumnezeu și mă pregătesc pentru ceea ce 
vreau să devin. Mă simt ca într-o adevărată familie! 
Ela” 
 
 
 
                                     
 
 

 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

