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" Când au văzut ei îndrazneala lui Petru și 

a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau 

oameni necărturari și de rând; și au 

priceput că fusesera cu Iisus."  
(Faptele Apostolilor  4:13) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 citeva din  

aceleași  închisori 
                         Dintr-o meditație nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 

Cele 19 Bucurii Care Îi Fac Pe Credincioșii Creștini Să Radieze 
 
Am avut ocazia  să întâlnesc o persoană foarte înstărită care mi-a explicat cum a devenit bogat. 
Fusese sărac în tinerețe dar i-a venit o idée inspirată. Puțin după 20 de ani, pe când își căuta o 
slujbă, a simțit că apropierea de ceva valoros, l-ar putea ajuta cumva să iasă din sărăcie. A 
simțit că ar trebui să fie în preajma acestei bogății . Astfel a căutat să se angajeze intenționat 
într-o slujbă modestă de liftier la o companie minieră de aur. După un timp, proprietarul 
companiei, mergând cu liftul, a intrat într-o conversație mai lungă cu el. Proprietarului i-a părut 
de încredere pentru niște comisioane discrete, apoi l-a făcut să avanseze în cadrul companiei. A 
ajuns să se căsătorească cu fiica proprietarului. Când proprietarul a murit, a moștenit mina de 
aur. 
 
Este imposibil pentru un creștin să fie apropiat Mântuitorului și să nu poată fi recunoscut ca 
cineva care să împărtășească bucuria învierii Lui. Nimeni altcineva din istoria omenirii, nu a 
putut să înfrângă moartea. În Evanghelia după Luca ni se spune despre doi discipoli care având 
de mers o distanță în jur de 11 km în afara Ierusalimului, au întâlnit un tovarăș de drum. Ei nu 
au recunoscut pe acest “străin” care le-a spus, “mergeți și sunteți triști.”(Luca 24:17) În final, 
când au ajuns la destinație, au avut o revelație: acesta fusese Iisus care înviase. Au renunțat la 
restul călătoriei, întorcându-se pe loc la Ierusalim, pentru a-i găsi pe ceilalți discipoli pe care 
Evanghelia îi descrie ca fiind, după ce au depășit neîncrederea, plini de “bucurie și mirare!” 
(Luca 24:41) Aceasta s-a întâmplat exact cum prezisese Iisus: “întristarea voastra se va preface 
in bucurie.” (Ioan 16:20) 
 

Iata cele 19 motive să fii recunoscut “ca fiind cu Iisus!” 
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• Numele tău este înscris pentru totdeauna în Cartea Vieții. Iisus a spus: “Bucurați-vă că 
numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:20) 

• Ai o bogăție incredibilă! “Impărăția cerurilor se mai aseamană cu o comoară ascunsă într-o 
țarină. Omul care o găsește o ascunde; și, de bucuria ei, se duce si vinde tot ce are si cumpără 
țarina aceea.” (Matei 13:44)  

• Te afli în preajma lui Dumnezeu. Înaintea feței Tale (Doamne) sunt bucurii nespuse și 
desfătări veșnice în dreapta Ta.” (Psalmii 16:11)  

      .    Părtășie cu Domnul înviat din morți. “Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său,  

            Iisus  Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 1:3-4)  
• Ești mântuit! Regele David a scris: “Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu un duh 

de bunăvoință!” (Psalmii 51:12) 
• Ești “în spirit!” “Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și 

bucurie în Duhul Sfânt.” (Romani 14:17) 
• Ai primit Cuvântul lui Dumnezeu. “Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele 

Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci dupa Numele Tau sunt numit, Doamne 
Dumnezeul oștirilor!” (Ieremia15:16) 

• Iisus vorbește cu noi. “V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și 
bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11) 

• Primim ceea ce cerem în numele lui Iisus. Până acum n-ați cerut nimic in Numele Meu: 
cereți, si veți căpata, pentru ca bucuria voastră sa fie deplină.. (Ioan 16:24)  

• Suntem cetățeni ai Ierusalimului Ceresc unde nu vor exista lacrimi. “Bucurați-vă împreună cu 
Ierusalimul și inveseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți; impărțiți și bucuria cu el, acum, toți cei ce l-ati 
plans,” (Isaia 66:10) 

• Obținem o recoltă spirituală! "Cei ce seamană cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie." 
(Psalmii 126:5)  

• Aducem pace! "bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace." (Proverbe 12:20). 
      .    Facem ce este drept."Este o bucurie pentru cel neprihanit sa faca ce este bine."(Proverbe 21:15) 
      .   Putem înveseli chiar Cerul. "Va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care  
            se pocăiește, decat pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință". 

• Creștinii varsă lacrimi împreună cu cei ce plâng și atunci pot împărtăși deasemeni și 
bucuria altora. "Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng."(Romani 12:15) 

• Ești în comuniune cu alți credincioși. "Nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către 
gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină." (2 Ioan 1:12) 

• Ești demn de încredere. "Eu n-am bucurie mai mare decăt să aud despre copiii mei că umblă 
în adevăr." (3 Ioan 1:4) 

• Ești puternic când suferi pentru credință. "Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când 
treceți prin felurite încercări," (Iacov 1:2) 

• Iisus ne conduce! "Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la 
Iisus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu." (Evrei 12:2) 

 În această lume a durerii, cei ce merg cu Iisus au îndrăzneala de a fi voioși. Ei știu că nici 

suferința, și nici măcar moartea nu va trimfa. Psalmistul a scris: “Eu am căutat pe Domnul, și 

mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când iți întorci privirile spre El, te luminezi 

de bucurie, și nu ți se umple fața de rușine.” (Psalmii 34: 3-4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Închisoarea comunistă Jilava.                      Celulă cu paturi suprapuse, fără 
Intrarea spre celulele subterane.                saltele, pe care deținuții erau obligați 

                                                                    să doarmă. Soba, doar de decor, 
 2                                                                 niciodată încălzită în iernile geroase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fotografie a pastorului Richard 
Wurmbrand în timpul detenției la   
Jilava



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. 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) 
 

Russian Christians Helped with Your Gifts!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una dintre paginile buletinului informativ al baptiștilor nerecunoscuți oficial din fosta Uniune 
Sovietică, era tipărită și distribuită clandestin. În ciuda teribilei persecuții a KGB-ului (poliția 
secretă sovietică) aceste circulare au apărut, fără întreruperi majore, de la sfârșitul anilor 60 
până în 1987. Publicația a continuat să prezinte nume și adrese ale baptiștilor închiși. Pedepsele 
grele de închisoare comunistă erau menționate sub fiecare fotografie. S-a calculate că, dacă s-ar 
aduna doar sentințele credincioșilor baptiști, arestați pentru credința lor, din fosta Uniune 
Sovietică, totalul acestor sentințe de închisoare ar însuma peste 5000 ani de detenție. Editorii 
publicației intitulată “Buletin”, s-au angajat, ca timp de cel puțin șase luni, să nu iasă afară din 
locuința secretă  unde aceasta era tipărită și multiplicată. 
 

Încercuită deasupra, fotografia fratelui Fedor Akimovich Poiunov, acum în vârsta de 80 ani, 
unul dintre creștinii pe care i-am putut găsi și ajuta (vedeți mărturia lui în pagina următoare!) La 
momentul arestării avea 30 ani și a avut două condamnări, efectuând 7 ani de muncă grea 
datorită credinței sale. Încercăm și ajutăm sute de astfel de credincioși persecutați. Mulți dintre 
ei trăiesc la această vârstă înaintată cu aproximativ 50 euro pe lună. Citiți în pagina următoare 
despre pastorul Kozorezov(săgeata roșie). 
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                                       Creștini Ajutați cu Darurile           
                                     Voastre, 7 Ani de Închisoare  
                                       Pentru  Credința Sa!  
                                          Fratele Fedor Akimovich 
                                          Poiunov scrie:                                                                   

 
                                   “Dragi surori și frați trudind în                                                                                                                
                                     domeniul Evangheliei, salutări. 

                                     Îi mulțumim Domnului care v-a  

                                     inspirat să întreprindeți această 

                                     lucrare. Persecuția comunistă 

                                     asupra credincioșilor din fosta 

Uniune Sovietică s-a intensificat după 1960, în 

special în orașul meu, Omsk, Rusia. 

Majoritatea bisericilor nu au acceptat noile legi comu- 

niste  care reglementau toate confesiunile creștine. 

Aceste legi erau special concepute pentru a-i lichida 

odată pentru totdeauna pe credincioșii creștini. O 

delegație a conducerii centrale a cultului baptist de la 

Moscova, a venit la biserica noastră în Omsk, cerându-ne 

să acceptăm autoritatea guvernului comunist așa cum era 

exprimată în aceste legi. Am încercat să discutăm cu ei, 

arătând că aceste legi interferează cu credința noastră. 

Am explicat că nu ne putem supune unor astfel de legi 

ateiste. Biserica s-a divizat. Mulți credincioși, pastori, cei 

mai în vârstă, care se opuseseră acestor legi au fost 

arestați și condamnați la ani mulți de închisoare. În 1966 

am trimis reprezentanți la Moscova, la Comitetul Central 

al Partidului Comunist (cu intenția de a ne opune pașnic. 

Distanța față de Omsk era de 2500 km sau 35 ore cu 

trenul.) Am înaintat plângeri și petiții privind persecuția 

bisericilor noastre. Ceea ce a urmat, a fost o mai mare 

intensificare a persecuțiilor din partea autorităților 

comuniste asupra tuturor credincioșilor. Primul arestat a 

fost pastorul nostru Kozorezov (îl puteți vedea în pagina 

anterioară) și două surori întru credință. Apoi i-au arestat 

pe pastorii Nicolai Romanovich și Peter Popov. În 

noiembrie 1967 am fost arestat deasemeni și eu. 

Condițiile din închisoare erau atroce. Ne lipsea mâncarea. 

La prima condamnare primisem sentința de doi ani de 

închisoare. După efectuarea acestei pedepse de doi ani, 

am fost din nou arestat și condamnat la cinci ani 

suplimentari de închisoare comunistă. Autoritățile 

comuniste au încercat  să mă forțeze la un compromis. 

Astfel după 3½ ani mi s-a oferit libertatea daca aș fi 

acceptat aceste legi anti-creștine. Nu am acceptat și astfel 

am rămas în continuare închis. 
 
Îi mulțumesc Domnului pentru că ne-a întărit în tot acest 
timp petrecut în închisoarile comuniste. Am simțit mâna 
Lui protectoare asupra noastră. Doamne ajută!  
 
Fratele vostru Poiunov Feodor (80 ani), locuind în orașul 
Omsk,Rusia.

    Creștini ajutați cu darurile voastre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familia Smetaniuk  
Fratele Petru Vasile Smetaniuk scrie: “Am fost chemat 

de Domnul şi ordinat în slujba lui Dumnezeu ca pastor 

în Biserică în anul 1962. Puțini creștini îndrăzneau la 

acea vreme să slujească în Biserică. Unora din ei le era 

frică, şi se temeau că vor fi condamnați la mulți ani de 
închisoare comunistă datorită lucrării pe care o  făceau 

pentru Dumnezeu. Eu am acceptat chemarea 

Domnului şi am hotărât să mă implic în lucrarea din 

Biserică. Datorită poziției mele fără compromis, în 

august 1971 am fost arestat și condamnat la trei ani de 

închisoare comunistă. În timpul închisorii am fost 

supus la o muncă foarte grea. Munceam la o uzină 

unde se topea metal. Duceam lipsă de hrană. În 

închisoare se aflau peste 1200 de persoane. După o 

vreme am fost transferat să muncesc în cantina 

închisorii. Pentru că nu era hrană suficientă, mulţi 

veneau în timpul mesei şi cereau supliment, iar eu nu 

aveam de unde să le dau, atunci ei mă ameninţau. 

Totodată în timpul închisorii mă vizitau lucrătorii de la 

securitate şi mă ademeneau la colaborare cu 

autorităţile. Pe neaşteptate au făcut percheziţie, şi mi-

au găsit Biblia, pentru aceasta am fost aspru pedepsit, 

şi anume, timp de 6 luni mi-au interzis să primesc 

pachete cu produse alimentare. După  ce am fost 

eliberat m-am întors la familie şi la Biserica din care 

făceam parte. Adunările noastre se făceau pe la casele 

membrilor din biserică. Aceasta este o scurtă descriere  

a vieții grele a credincioșilor din sistemul comunist 

sovietic. Acum locuiesc în raionul Chernivtsi, 

Ucraina. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu căci tot 

timpul am fost sub protecţia Lui. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să vă dea pacea Lui.” 
 
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand  :  
Căsuța Poștală 12, OP 74 București, 
062580, România  
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ; 
Pagina    Web: 
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 
Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație 
non-profit definitivă prin hotarârea Judecătoriei 
Sectorului 6 din 11.12.2015 în 
dosarul31699/303/15,înscrisă în Registrul Asociațiilor 
si Fundațiilor la numarul 108 din 11.12.2015. 



Creștini ajutați cu darurile voastre 

Două surori, fiecare condamnată la 3 ani de închisoare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sidorova Vera Panteleevna scrie: “M-am născut în 

1948 iar sora mea Sidorova Nadejda Panteleevna în 

1951. Părinții noștri erau credincioși baptiști, membri 

ai unei biserici neînregistrate din Novokuznetsk, fosta 

Uniune Sovietică. Biserica a trebuit să rămână 

neînregistrată din moment ce legea comunistă 

privitoare la biserici fusese redactată astfel încât 

controla total viața religioasă și ducea la distrugerea 

credinței. Confesiunile “înregistrate” erau sub 

controlul unui așa-numit  “înputernicit pentru toate 

cultele religioase”. Pastorii trebuiau să raporteze 

regulat acestui comisar comunist ateu. El trebuia să 

aprobe cine predica, cine trebuia să fie ordinat, 

botezat sau să aibă activitate în biserică. Doar acest 

comisar își dădea aprobarea, indiferent de decizia 

membrilor bisericii, care nu conta. Comisarul 

comunist al cultelor a interzis orice educație religioasă 

a copiilor. Statul comunist considera o astfel de 

educație a tinerilor foarte periculoasă pentru guvernul 

ateu și astfel mulți credincioși au ajuns la închisoare 

pentru activități cu copii. Împreună cu sora mea am 

activat într-o tipografie clandestină. Am scos 

publicația religioasă interzisă Khristianin (Creștinul). 

În ea, erau publicate nume, adrese, sentințe sau chiar 

fotografii ale multor credincioși închiși. Deasemeni 

erau tipărite zeci de mii de Noi Testamente. Câțiva 

lucratori creștini, inclusiv noi, am ajuns să fim 

arestate de KGB în 1980. În timp ce eram interogate, 

ni s-a oferit de multe ori să fim eliberate dacă ne 

trădam colegii și colaboratorii KGB-ului. Refuzând 

categoric să fim trădătoare precum Iuda, sentințele 

noastre au avut termenul maxim, de trei ani 

închisoare. Am fost închise în orașul Sverdlovsk din 

Siberia, Rusia. După încheierea celor trei ani de 

închisoare ne-am continuat activitatea creștină și nu 

am mai fost prinse. Locuim împreună deoarece nu 

mai avem altă familie. Fie ca Dumnezeu să vă 

binecuvânteze din plin.” 
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Creștini ajutați cu darurile voastre 
    Copil defavorizat devenit profesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andrea Cazacu with Family 

 
Andrea, (in poza cu sotul si doi copii)  în vârstă de 29 
ani, scrie: ” Lucrez ca învățătoare de școală 
elementară la Colegiul Richard Wurmbrand, o școală 
creștină cu clase primare, secundare și de liceu în Iași. 
Este aceeași școală la care eu însămi am studiat timp 
de opt ani. 
 

Provin dintr-o familie numeroasă – suntem 11 copii, 7 
băieți și 4 fete. Crescând, a fost greu pentru părinții 
mei să ne asigure cele necesare. La sfârșitul clasei a 
4-a, una dintre prietenele mele m-a încurajat să mă 
înscriu la examenul de intrare la Colegiul Richard 
Wurmbrand. Prin harul lui Dumnezeu am luat 
examenul și ceea ce a urmat a fost una dintre cele mai 
frumoase perioade din viața mea. Anii pe care i-am 
petrecut învățând au trecut repede, aproape prea 
repede, dar privind în urmă am amintiri dragi cu 
profesorii investind în mine. Sunt ceea ce sunt azi 
datorită oamenilor care mi-au modelat caracterul – 
profesorii mei m-au ajutat  să-mi cresc și să-mi 
întăresc încrederea în mine și în Dumnezeu. Cu toate 
că erau conștienți că provin dintr-o familie numeroasă 
și posibilitățile noastre financiare erau cel puțin 
limitate, nu m-am simțit niciodată discriminată sau 
lăsată deoparte datorită condiției noastre financiare 
precare. Au fost momente când știam că familia mea 
nu își permitea să plătească taxa școlară și am fost 
fericiți cînd directorul ne-a permis să venim și să 
ajutăm la curățenie și redecorare pentru începerea 
noului an. În felul acesta, am putut plăti prin muncă  
ceea ce nu ne-am fi permis să plătim cu bani. 
 

Mai mult de atât, când sora mea cea mai mică s-a 
înscris la școală, am fost ajutați de oameni minunați 
pe care nu-i cunoaștem, oameni pe care nu i-am 
întâlnit niciodată, care s-au oferit să ne sponsorizeze 
școala. Ce lecție de genorozitate creștină! La sfârșitul 
studiilor, aceeași prietenă care m-a provocat să mă 
înscriu la școală, m-a încurajat să aplic pentru un post 
de învățătoaare la Colegiul Richard Wurmbrand. 
Mulțumesc tuturor donatorilor!” 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elena, având 8 ani în 2011, la sosirea în  

                Orfelinatul Agape  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Sora Elenei, Diana la 9 ani  
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Orfani ajutați cu darurile voastre  
 

Acum șase ani, surorile Elena și Diana V. 

au sosit, la solicitarea biroului local de 

asistență socială, în Orfelinatul Creștin 

Agape, din orașul Pascani, Romania. 

Amândouă fetele au fost găsite  intr-o 

sărăcie totală, locuind cu o bunică aflată pe 

patul de moarte. Mama lor le avusese în 

urma unei relații de scurtă durată. Tatăl 

dispăruse. Mama a fost găsită dementă, 

chiar piromană, încercând să dea foc la 

casă, dându-și foc la haine în mod repetat. 

Hrana pentru ea și cele două fete o procura 

scormonind prin coșurile și tomberoanele 

de gunoi locale. La început, când au venit 

la Agape, fetele erau nesociabile, speriate, 

pline de păduchi. 

 

Acum, în vârstă de 14 și 15 ani, ele învață 

din greu, având note excelente și dovedind 

un talent deosebit la desen și pictură. Sunt 

o mare bucurie pentru toți creștinii ce 

lucrează la Agape. Orfelinatul Agape a 

fost fondat de către pastorul Richard 

Wurmbrand și soția sa Sabina în timpul 

ultimei lor călătorii în  Romania, din 1993.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copii a două recipise (în date diferite) 

 pentru un total de 8,000 RON 

 


