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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 

 

Octombrie 2020    

 

" Am luat cărticica din mâna îngerului și am 
mâncat-o; în gura mea a fost dulce ca mierea, dar, 
după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de 
amărăciune."  

(Apocalipsa 10:10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
                                                               
                                                            CĂRȚI AMARE! 

 
Multe volume au fost scrise de autori conform cărora Cartea Apocalipsei are un alt înțeles decât 
ceea ce este scris. Eu cred că Apocalipsa spune o poveste literalmente adevărată: un înger a 
apărut cu o carte minusculă în mână. De ce ar folosi un înger un astfel de truc? A vrut el să 
strecoare în biserică niște învățături noi? Cuvântul grecesc folosit aici este un dublu diminutiv, 
dar chiar și acesta este denaturat. Expresia corectă ar fi „bibli¬darion”. Sfântul Ioan folosește, în 
mod inteligent, „biblaridion”. Este ca și cum ați folosi în romănește „sare” în loc de „mare”.  
 
Ioan se temea de cărțile noi din biserică. Patru evanghelii autentice și câteva epistole valoroase 
fuseseră scrise. Destul! Dar apoi falsificatorii au început să-și scrie propriile „evanghelii”, cea a 
Copilăriei lui Iisus de Nicodim și a multor altora. Profesorii de doctrine false și-au acoperit ereziile 
cu numele lui Iisus și Pavel. Mulți au corupt cuvântul lui Dumnezeu (II Corinteni 2:17). Atunci, 
biserica a decis să nu accepte cărți noi ca revelații. 
 
Ioan nu ar fi acceptat una nici măcar dacă ar fi fost adusă de un înger, căci Pavel a avertizat că și 
un înger ar putea aduce o Evanghelie diferită de cea adevărată. (Gal. 1: 8) Mărimea neobișnuită 
a cărții l-ar fi putut face pe Ioan suspicios. Teama lui a fost nefondată în acest caz. Îngerul l-a 
încercat iar el a trecut examenul. Îngerul, fericit de refuz, îi spune să distrugă noua carte. Fiind 
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mică, putea fi înghițită cu ușurință. Va fi dulce în gura lui. Distrugerea învățăturilor false are gust 
de bomboană. Nu contează dacă stomacul se supără puțin. 
 
Nimic nu a rănit omenirea atât de mult precum cărțile. S-a calculat că pentru fiecare cuvânt scris 
de Hitler în „Mein Kampf”-ul său au fost uciși 500 de nevinovați. Marx, Lenin, Stalin și Mao au 
scris mult mai mult, și milioane de oameni au fost exterminați pentru fiecare dintre cărțile lor. 
Numai pe lumea cealaltă vom vedea câte milioane de suflete au intrat în iadul veșnic din cauza 
lucrărilor ateiste sau ale falșilor învățători religioși. 
 
Lucrarea mea documentată „Marx și Satan” sau sub titlul “A fost Karl Marx un Satanist?” a 
apărut în cel puțin 14 limbi. În această carte dau dovezile că MARX a fost marele preot al unei 
secte veneratoare de diavoli, cu scopul declarat de a aduce omenirea în abis. * 
 
Dar LENIN? El a cerut să fie traduse în rusă cărțile marilor filozofi atei francezi. Nu știa cine sunt 
aceștia? VOLTAIRE, unul dintre ei, într-o scrisoare către un alt filosof, DAMILAVILLE, la 8 martie 
1762, îi numește pe filosofii atei „frații mei întru Belzebut”, la fel cum credincioșii se numesc 
„frați în Hristos”. El scrie despre DAMILAVILLE că „El nu-L neagă pe Dumnezeu, îl urăște”. 
 
Lenin era nerăbdător să răspândească în toată Rusia cărțile despre cei care-L urăsc pe 
Dumnezeu, care îi venerează pe diavoli. Câți sunt în iad din cauza acestor cărți? Orice altceva 
marxiștii propagă este doar momeală pentru a atrage masele. Dar de ce ar trebui oamenii să fie 
frați unul cu celălalt dacă suntem doar materie și nu îl avem pe Dumnezeu ca tată? Cum vor 
urmașii lui Lenin să creeze noul om socialist fără Hristos care să-i ierte de păcate și fără ca Duhul 
Sfânt să-i ajute să se renască spiritual? 
 
Comuniștii și socialiștii atei folosesc sloganuri frumoase. În Occident au chiar și oameni care își 
propagă doctrina satanică în numele lui Hristos. Același lucru s-a întâmplat și în timpul Revoluției 
Ruse. Poetul comunist ANDREW BLOCK a scris: „Iisus Hristos, încoronat cu trandafiri albi, cu 
steagul însângerat în mână, mărșăluiește nevăzut, conducând coloanele luptătorilor 
revoluționari”. Când acești luptători au ajuns la putere, au închis mii de biserici și au ucis 
milioane de credincioși. Acesta este răul pe care îl poate face chiar și o carte de poezie. Feriți-vă 
și avertizați-vă copiii cu privire la orice carte nouă în chestiunile în care revelația lui Dumnezeu 
a dat un răspuns definitiv. În cuvintele lui Isaia (8:20), „Dacă ei nu vorbesc conform cuvântului 
(lui Dumnezeu), este pentru că nu există lumină în ei”. 
 
* Cartea „Marx și Satan” și alte titluri de Richard Wurmbrand pot fi citite ONLINE, in limba 
română  la: https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (a treia coloană, jos, Ed. N.) 
 
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Mai Întâi Condamnat la Moarte, a Suferit 16 Ani de Închisoare Sovietică Pentru Credință 
 

 
“Pace vouă! 
 
Vă scrie această scrisoare fiul lui Vasiliy Makarovici 
Aleksandr. Am 65 de ani. Îmi cereţi să povestesc 
greutățile și suferințele tatălui meu. El vorbea despre 
sine într-o manieră foarte umilă. 
 
Mai întâi, despre bunicul meu! 
 
 
Bunicul meu, a fost închis de asemenea pentru credința 

sa, dar nu știm aproape  nimic despre el. A fi întemnițat pentru credință era un eveniment 
obișnuit în acele vremuri. (Un creștin pe nume) Miiyakov Dmitriy Vasils a slujit în biserica locală. 
Când a auzit numele tatălui meu, el a spus: „Am stat în închisoare cu tatăl tău Șeșenko Makar 
Korneyev”. El l-a descris mai departe: „În lagărul de prizonieri (sovietic) circula o vorbă: Dacă 
cineva din lagăr dorea să afle un răspuns corect la întrebarea sa (religioasă), îl întreba pe „sfântul 
”. El era reflexia luminii. " 
 
Despre tatăl meu! 
 
Prima pedeapsă de zece ani pe care a primit-o tatăl meu a fost pentru refuzul de a purta arme 
în timpul războiului. El a fost convocat împreună cu alți frați creștini. Loialitatea față de Domnul 
le-a fost testată imediat după sosirea lor în unitatea militară. Ajunşi la unitatea militară, 
comandantul le-a spus: „Acum vă vom verifica loialitatea. Vreţi (să mergeţi) în cer - veţi fi în 
curând acolo, deoarece nu vreţi să vă apăraţi patria”. 

 
Victor FILIPSHIN 
A suferit 2 ani de 
închisoare pentru 
depozitare de  
literatură crestină în 
propria casă. Soția a 
rămas acasă cu 5 
copii. Citiți mărturia 
sa în buletinul din 
10/2017. 
 
 

Victor PEREDEREEV 
A suferit 5½ ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică  
Pentru distribuirea de 
literatură creștină în 
biserici. Citiți mărturia 
lui în buletinul din 
10/2017 

 

 
 

PANFILOVA Alevtina 
A suferit 2½ ani de 
închisoare comunistă și 
amenințată că va fi 
închisă într-un ospiciu 
pentru tipărirea de 
literatură creștină. Citiți 
mărturia ei în buletinul 
din 10/2017. 
 
 

 

Pavel LACATOSH 
 A suferit 3 ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică 
pentru depozitarea de 
literatură creștină în 
locuința proprie. Citiți 
mărturia lui în 
buletinul din 10/2017 
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Doi dintre creștinii prezenți au fost duși într-o pădure. Li s-a ordonat să sape gropi. Când totul a 
fost gata, i-au pus pe margine și li s-a propus să se dezică de credință. 
 
Cum să dovedească o asemenea dezicere? Li s-a oferit fie să fumeze, fie să repete cuvinte josnice 
rostite de comandant. Fratele cu care era tatăl meu nu a rezistat acestei încercări, a îndeplinit 
porunca - și a aprins o țigară. 
 
Tatăl meu a refuzat să se supună poruncii, spunând că va fi fidel convingerilor sale până la 
moarte. Pentru neîndeplinirea ordinului, sentința era să fi executat    pe loc. Acea conversație 
avea loc la marginea gropilor săpate. 
 
Comandantul s-a retras câțiva pași înapoi și, cu aceste cuvinte, l-a împușcat pe cel care tocmai 
se dezisese, strigând: „Ți-ai trădat Dumnezeul, și de cei ca tine ... nu avem nevoie” El i-a poruncit 
tatălui meu să umple groapa cu pământ. Nu l-a împușcat pe tatăl meu, ci l-a dus să fie judecat 
de tribunal și să i se dea 10 ani de închisoare. 
 
El a împărtășit foarte puțin despre prima sa perioadă de detenție. A muncit din greu într-o 
margine a unei păduri. Dificultatea consta în faptul că se stătea constant în ger și sub zăpadă era 
apă iar picioarele erau întotdeauna umede. S-a întors acasă după închisoare - să moară ... cum 
i-au spus. Era bolnav de tuberculoză. Dar Dumnezeu a fost milostiv și a trimis vindecare. 
 
În 1961, Dumnezeu a reînviat biserica și frații au format Consiliul Bisericilor. Biserica Sumekaya 
a fost una dintre primele care au mers pe calea curățirii și iluminării. Biserica nu avea slujitori. 
Tatăl meu a fost însărcinat cu rolul de diacon. El a manifestat fidelitate / loialitate, împlinind asta 
până la sfârșitul vieții sale.  
 
În acea perioadă, amenzile erau emise proprietarului casei și predicatorilor, dar pentru 
presbiteri au fost deschise dosare penale. Chiar și în timpul persecuțiilor severe, biserica a 
desfășurat slujbe: în pădure, în suburbii, pe terenuri de aterizare. Tatăl meu a fost condamnat 
de două ori la termene de 3 ani de regim strict pentru ținerea serviciilor divine. Și-a ispășit 
pedeapsa în același lagăr din provincia Donetskaya, orașul Debaltsevo. Nu ne-a spus nimic 
despre aceste perioade din închisoare. 
 
El a slujit sub persecuția constantă din partea autorităților. A fost expus la amenzi de mai multe 
ori pentru că și-a oferit casa pentru biserică (slujbe). Creștinii nu au plătit amenzile pentru că nu 
erau vinovați. Prin urmare, (suma) amenzilor erau reținute din salarii și pensii. Prin urmare, nu 
era nimic disponibil de reținut, executorii instanței veneau de la tribunal pentru a lua ceva în 
contul „amenzilor”, dar din moment ce nu se găsea nimic de valoare în casă, au găsit niște găini 
și le-au luat, aproximativ o duzină. 
 
Așadar, am trăit mult mai mult conform Cuvântului: „Dacă avem, doar, cu ce să ne hrănim și cu 
ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.”. (I Timotei 6: 8) Dumnezeu nu abandonează pe cei 
credincioși. Familia nu a rămas niciodată fără pâinea zilnică. „Temeți-vă de Domnul, voi sfinții 
Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El”. (Ps. 34: 9) În fotografie: Tatăl, mama și (în 
stânga) sora cea mai mică Nadejda Vasiliyevna, care are nevoie de ajutor. Este invalidă de gradul 
II cu encefalită incurabilă” 
 
* Misiunea îl ajută pe fiul supraviețuitor 
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Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 

 
Profesori la Colegiul Richard Wurmbrand  

Hrănind Oameni ai Străzii în Perioada Pandemiei la Iași 
 
  

  
  
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 

Cristian Lucaci, directorul Colegiului Richard 
Wurmbrand din Iasi, Romania și soția Rebeca, 
profesoară de engleză la aceeași școală. 
Această școală acreditată de stat a fost 
fondată în 1993, la doar trei ani de la căderea 
regimului comunist. Creștinii fondatori citiseră 
cărți ale pastorului Richard Wurmbrand, 
introduse pe ascuns în România în timpul 
comunismului și a fost dorința lor de a numi 
școala pentru a onora lucrarea misionară a 
pastorului Richard Wurmbrand. 
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  Copii Abandonați Ajutați cu Darurile Voastre          Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 
 

 
     Deasupra, 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. Ajutoarele sunt 
distribuite in mod interconfesional. 
Mărturii disponibile pe internet 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodora Ana (vezi buletinul din 10/2019) și Iuliana P. la Agape. 

Orfelinatul Agape a fost fondat în 1993, în Pascani, de pastorul 

Richard Wurmbrand și soția Sabina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana P. a scris: “Am venit în casa Agape în 2007  
deoarece părinții au divorțat iar mama nu avea 
condiții pentru a ne crește într-un mediu curat. 
Împreună cu mine mai am 2 frați Timotei (13 ani) și 
Luiza (16 ani). Am terminat clasa a 12-a și acum 
urmează să dau bacalaureatul. Ținem legătura doar 
cu mama. Tata este plecat în Anglia, este recăsătorit 
și nu ne recunoaște. Vreau să iau bacalaureatul și să-
mi continui studiile.” 
 
Sora Iulianei, Luiza, a scris: “Am ajuns la Agape 
aum 12 ani deoarece tatăl nostru consuma alcool și 
ne-a dat afară din casă. Suntem la Agape trei din șase 
copii și suntem fericiți. Acum am intrat la liceu la 
profilul filologie. Mă gândesc să termin cu bine 
liceul și în privința facultății nu sunt decisă ce vreau 
să fac. 
 

 

 

 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

