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“Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit 
diavolul și Satana, acela care înșală întreaga 
lume, a fost aruncat pe pamânt; și împreună cu el 
au fost aruncați și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:9) 

Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani 
în închisorile comuniste din România. Soția  
lui, 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: 
NU VĂ LĂSAȚI ÎNŞELAȚI! 

 

  Comunismul este hotărât să impună întregii lumi teroarea. Eu însumi am suferit ca victimă a sa, 
paisprezece ani de închisoare. Lenin, principalul om al comunismului, a spus: „Trebuie să ne 
înmulțim energia și teroarea în masă împotriva contra-revoluționarilor. („LENIN ȘI TCHEKA”, 
Moscova 1975.) TCHEKA a fost primul nume al Poliției Secrete Comuniste din RUSIA, numit 
apoi KGB) Acum, pe cine considera contrarevoluţionari? Când prietenul său GORKII, un renumit 
scriitor, i-a amintit că printre cei arestaţi se aflau prietenii lui LENIN, bărbaţi care, riscând mult, 
îi ascunseseră pe el şi pe tovarăşii săi sub regimul ţarist, el a răspuns: "Da, excepțional de buni. 
Tocmai din acest motiv trebuie uneori să-i arestăm, chiar dacă ne doare inima. Sunt buni, 
compasiunea lor este întotdeauna pentru cei asupriți, ei sunt întotdeauna împotriva persecuției. 
Ce văd ei acum? Persecutorul este TCHEKA, asupriţii sunt membri ai partidelor de opoziţie. 
Deci, sarcina noastră este clară. După ce a spus acestea, Lenin a început să râdă." 
(LUNATCHARSKII, un lider comunist de vârf, Collected Works, volumul 4, pp. 438-9) 
LUNATCHARSKII adaugă: „Mânia lui LENIN era neobișnuit de elegantă. Deși zeci de bărbați 
ar putea pieri din cauza ei, poate chiar sute, își stăpânește mânia. Este aproape ca o glumă pentru 
el (SILUETELE REVOLUȚIONISTE) LENIN a spus: „Teroarea și TCHEKA sunt absolut 
necesare.” Nu ar fi ajuns niciodată la putere dacă ar fi proclamat teroarea și dictatura drept 

Anunţ! 
Se pot obţine următoarele 5 cărţi gratuite, numai 
folosind Formularul de Cerere de pe pagina de 
internet: 
https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro  
Autor:  Pastorul Richard Wurmbrand: 
"Drumul spre Culmi" (meditaţii creştine pentru    
  fiecare zi din an);  
"Torturat pentru Hristos";  
"Cu Dumnezeu în Subterană;"  
"A Fost Karl Marx un Adept Satanist?";  
"Soţia Pastorului" de Sabina Wurmbrand.  
Cei interesaţi, vor trebui sa acopere cheltuelile 
minime de expediere arătate in Formularul de 
Cerere.  
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program, așa că, s-a deghizat în apărător al libertății supreme. El a asigurat poporul că a doua zi 
după revoluția proletară statul va începe să moară.” (Lenin „Stat și revoluție”)  
 
   Am publicat o carte „A FOST KARL MARX SATANIST?” în care ofer dovada despre 
comunism cum este legat de o sectă de adoratori ai diavolului. Poate părea de necrezut, dar faptele 
prezentate sunt de necontestat.  
 
   Soția lui Marx, în august 1844, îi lauda „scrisoarea pastorală” scrisă ca „mare preot și episcop 
de suflete”. (MARX-ENGELS, Complete Works, Berlin-East 1967-74, volumul suplimentar I, p. 
654) Marx și adepții săi s-au proclamat întotdeauna atei și adversari ai tuturor religiilor. Deci, în 
ce religie a fost MARX „mare preot” și „episcop”? Celelalte documente din cartea mea indică 
faptul că ar fi putut fi doar religia satanistă.  
 
   Indicii ale acestei influențe misterioase se găsesc și în scrierile lui LENIN! El a scris: „Statul 
nostru nu funcționează așa cum ne-am dorit... Un bărbat este la volan și pare să conducă, dar 
mașina nu merge în direcția dorită. Înaintează așa cum dorește o altă forță”. (LENIN, Opere, vol. 
XXXIII, p. 284) Care este „cealaltă forță” din spatele comunismului pe care Lenin o recunoaște? 
Veți găsi în cartea „A FOST KARL MARX SATANIST?” o serie de argumente care duc la 
concluzia potrivit căreia comunismul, deși folosește multe organizații de frunte, este el însuși într-
o poziție de frunte pentru biserica satanistă. Suntem angajați într-o luptă cu forțe distructive 
masive, atât invizibile, cât și vizibile.  
 
   Întrucât comunismul este promovat insidios de forțele spirituale diavolești, chiar și mulți 
creștini ajung să fie înșelați de el. Reviste catolice și protestante au lăudat realizările lui MAO-
TSE-TUNG susținând: „El a creat omul nou”. Se presupune că ar fi făcut acest „miracol” pentru 
800 de milioane de oameni, dar în mod ciudat nu a putut să-l facă pentru cei mai apropiați de el. 
Citim în „CHINA POST” din 10 ianuarie 1977 că CHIAN-CHING, soția lui MAO, care în cele 
din urmă a ajuns ea însăși să fie închisă, a cheltuit echivalentul a 200-300 de dolari pe o singură 
masă. „Trei cai albi erau trimiși cu un avion la ea când avea chef să călărească unul. Wang-Hung-
Meng, ginerele lui Mao, a cheltuit într-o perioadă de trei luni salariul unui fermier obișnuit pentru 
care ar fi trebuit să muncească timp de 200 de ani.” Scriitorii religioși care l-au lăudat pe Mao, 
mulți care au lăudat așa-numitele „libertăți în lagărul comunist”, se dovedesc acum că s-au făcut 
ridicoli. Numai Dumnezeu poate face oameni noi din păcătoși, atunci când se pocăiesc și cred în 
Hristos.  
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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) 

Eroi ai credinței ajutați cu darurile voastre! 
Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați ei sau familile lor. 

  Citiți mărturiile lor la https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (în coloana a treia.) 
 
 
 
 
 
                          
 
 

          
 
 
 
 

  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                       

  
                                                  Eroi ai Credinței! 

Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre 
5½ Ani de Închisoare. Calea Creștină a unui credincios de 92 Ani        
   Vinogradskiy Daniil Mikhailovich s-a născut în 1930 la Jitomir, în familia 
unui meșter. Marea familie Vinogradskiy aparținea bisericii creștinilor 
evanghelici baptiști. Când Daniil Mikhailovici a absolvit școala tehnică de 
prelucrare mecanică a lemnului din Zhytomyr în 1950, s-a confruntat cu o 
alegere: credința în Dumnezeu sau o diplomă cu onoruri și continuarea 
studiilor la Academia Silvică. El a ales credința. În același an 1950, la 11 
iulie, într-o noapte cu lună, în afara orașului, în râul Kamenka, a primit 
botezul, făgăduindu-i lui Dumnezeu să-L slujească toată viața cu o 

conștiință bună. A trebuit să o facă noaptea pentru că autoritățile comuniste nu ar fi permis să o 
facă ziua. În diferite momente, a lucrat în fabrica de mobilă din Zhytomyr ca maistru și director 
de magazin. În 1961, a trebuit din nou să facă față unei alegeri: să lucreze ca director de magazin 
sau să aibă credință în Dumnezeu, adică să fie activ în biserică. El, desigur, a ales credința, fapt 
pentru care a fost demis din funcția de șef al magazinului și transferat la muncă necalificată. În 
această perioadă dificilă de încercări și persecuții crude a credincioșilor, Daniil Mihailovici nu a 
acționat doar ca predicator, ci și ca director de cor. Când autoritățile au persecutat întrunirile 

Georgy Jeltonozhko și 
soția sa Vera 

 
Georgy a îndurat 6 ani de 
închisoare în fosta Uniune 
Sovietică pentru recitarea 
publică de poezii creștine. El a 
fost des trimis într-o carceră cu 
regim sever pentru că și-a 
mărturisit deschis și fără frică 
credința multora dintre 
tovarășii de închisoare. Soția 
lui, Vera, povestește cum, 
înainte de a fi arestat, s-a dus 
curajos la interogatoriile KGB 
“ca la o sărbătoare.” 
Citiți întreaga ei mărturie în 
buletinul din 7/2019. 
 

 Baptistul ucrainian 

Omilianchiuk 
Nikolai Ivanovich 

a fost condamnat pentru 

activitatea crestină 

subterană, în fosta Uniune 

Sovietică, la trei ani de 

închisoare. Timp de un an 

a fost la o mină de piatră, 

unde a trebuit să spargă și 

să transporte granit. Un an 

mai târziu a fost transferat 

la o închisoare din nordul 

Rusiei, în orașul Perm. A 

lucrat ca tăietor de lemne 

în păduri. Citiți mărturia 

lui în buletinul din 7/2019. 

 

 

 

 

Preotul Gheorghe 
Marian și soția, Elena 
Gheorghe Marian a fost 

arestat de securitatea 

comunistă română în 1948. 

La ora unu noaptea, printre 

sute de alți credincioși 

arestați, avea mâinile legate 

la spate cu niște sârmă 

veche (securitatea 

rămăsese fără cătușe). A fost 

condamnat pentru predicile 

lui la 12 ani de închisoare și 

doi ani deportare să 

locuiască întro colibă din 

chirpici în câmpurile pustii 

ale Bărăganului românesc. 
Citiți întreaga lui mărturie 

în buletinul din 8/2019.  

 

Krugovih Alexandru 
Vasilevici 
a fost arestat în 25 ianuarie 

1984, după avertismente 

repetate de a-și înceta 

activitatea religioasă și a 

ajuns să fie condamnat la 

patru ani de închisoare în 

Lugansk, Uniunea 

Sovietică, acum în 

Ucraina. Fiica lui de 12 

ani i-a spus cu lacrimi în 

ochi, "tăticule, fi 

credincios până la moarte, 

nu renunța la Iisus." Citiți 

întreaga lui mărturie în 

buletinul din 7/2019. 

 

https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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bisericești cu o cruzime deosebită, începând cu sfârșitul anului 1961, atunci, în ciuda acestor 
interdicții, Daniil Mihailovici a devenit primul organizator și conducător al slujbelor în case 
private. Astfel, la inițiativa lui D. M. Vinogradskiy, sa înființat Biserica Nașterii Domnului. În 
1964 s-a pus problema hirotonirii presbiterilor bisericii. La o ședință a membrilor cu participarea 
unui membru al Grupului de inițiativă al pastorului M.I.Khorev, biserica l-a ales în unanimitate 
pe D.M. Vinogradskiy. Slujba la care trebuia săvârșită consacrarea era programată în secret pentru 
o oră târzie de seară. La hirotonire au sosit pastorul S. G. Dubovoy, membru al Grupului de 
Inițiativă al Clericilor, un pastor din satul Kolodyazhnoe (regiunea Zhytomyr) și mulți oaspeți. 
Imediat după rugăciunea de consacrare, o echipă de poliție formată din ofițeri KGB a intrat la 
slujbă. Au urmat audieri, amenzi și împrăștierea acestui adunări. Acesta a fost primul test al 
credincioșiei pastorului nostru față de Domnul în lucrare. Pe parcursul lunii mai 1966, bisericile 
persecutate au continuat să se roage și să încerce să-și apere drepturile. În acest moment, s-a decis 
formarea unei delegații reprezentative (de peste 450 de persoane) pentru a cere guvernului de la 
Moscova eliberarea prizonierilor de conștiință, pentru asigurarea libertății de a predica 
Evanghelia. Pastorul Vinogradskiy s-a numărat printre organizatorii și conducătorii delegației din 
biserica sa. Timp de două zile, zi și noapte, delegația a așteptat să fie primiți reprezentanții în 
clădirea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Secretarul Comitetului 
Central, Leonid Brejnev, nu a ieșit niciodată afară, iar în a treia zi, trimișii au fost puternic bătuți 
și împrăștiați. Liderii delegației, printre care și pastorul D. Vinogradskiy, au fost condamnați de 
instanța de la Moscova la doi ani și jumătate de închisoare în lagărele de prizonieri de regim 
general. A fost trimis pe rând, într-o închisoare de tranzit din orașul Kazan și apoi în orașul 
Yoshkar-Ola al Republicii Sovietice Socialiste Autonome Mari. Biserica, rămasă fără pastor, nu 
a încetat să țină slujbe. Scrisorile lui Daniel Mihailovici și predicile sale au fost o mare mângâiere 
și încurajare pentru toți membrii bisericii în această perioadă dificilă.  
 
A doua sentință nedreaptă  
 
   20 noiembrie 1968 a devenit o zi de neuitat și plină de bucurie pentru familia și comunitatea 
din Zhitomir. Vinogradskiy Daniil Mihailovici se întoarce acasă după închisoare. Din nou, munca 
activă în biserică, predicarea, studierea Sfintei Scripturi, lucrul cu tinerii, copiii... Dar la mai puțin 
de doi ani de la eliberare, Domnul a permis din nou o încercare pentru pastor, familia lui și 
biserică. Pe 11 februarie 1971, dimineața devreme, procuratura orașului Zhitomir a percheziționat 
multe dintre apartamentele credincioșilor: au confiscat multă literatură creștină și proprietarii 
apartamentelor, unde se țineau mereu slujbe, au fost arestați. Printre ei a fost din nou D. M. 
Vinogradskiy. După trei zile de interogatoriu dificil, a fost eliberat cu obligația de a nu pleca și a 
început o nouă anchetă. Ancheta în cazul lui D.M. Vinogradskiy a durat șase luni. Și din nou, a 
fost dat un verdict nedrept. Iată, textul: „ÎN NUMELE REPUBLICII SOCIALISTE SOVIETICE 
UCRAINIENE La 6 septembrie 1971, Tribunalul Popular al orașului Zhitomir, după ce a 
examinat într-o ședință publică în orașul Zhitomir (Casa de Cultură Malevansky), cazul în care 
sunt cercetați: Vinogradskiy Daniil Mihailovici, Linnik Daniil Ivanovici. Examinând probele 
strânse în cauză, în cadrul ședinței, Tribunalul Popular a stabilit: Inculpații Vinogradskiy D.M. și 
Linnik D.I., după ce au fost eliberați din locurile de detenție unde și-au ispășit pedepsele pentru 
încălcarea legislației privind separarea bisericii de stat și școlii de biserică, au început din nou să-
și continue activitățile criminale. Din a doua jumătate a anului 1969 până în ziua arestării lor - 3 
august 1971 – copiilor li s-a predat sistematic religie. În acest scop, s-au folosit de prezența 
copiilor la ședințele de rugăciune a creștinilor Evanghelici Baptiști ilegali, neînregistrați în 
Comitetul Consiliului Local al reprezentanților oamenilor muncii, în care erau ei înșiși membri. 
Fiind nu doar membri ai comunității, ci și mentori spirituali, inculpații D.M. Vinogradskiy și D.I. 
Linnik în procesul de predicare cerîndu-le să se comporte întro manieră plăcută religiei, i-au 
învățat pe copii să cânte psalmi și i-a inițiat în rugăciune. La alegerea măsurii pedepsei pentru 



5                                                                                      CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!  

 

 

inculpați, instanța populară a ținut cont de gravitatea infracțiunii și de personalitatea inculpaților 
- ambii inculpați fiind urmăriți penal în trecut pentru activitate criminală similară. Luând în 
considerare toate împrejurările, instanța ajunge la concluzia că se impune o pedeapsă sub formă 
de închisoare în regim strict ITK. Conform art. 321-324 din Codul de procedură penală al 
Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Sentința instanței: Găsiți vinovați și condamnați: 
VINOGRADSKIY Daniil Mihailovici și LINNIK Daniil Ivanovici în temeiul art. 138 h. 2 din 
Codul penal al Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene la închisoare într-o colonie penală timp 
de trei ani fiecare.” 
                                         Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre 

Bunicul Omorât, Tatăl Închis și Torturat pentru Lucrare Ilegală în Biserică 
O Mărturie a Olgăi Vatulko, Fiica lui Vatulko Anatoli Mikhailovich 

   
   „Tata s-a născut în China, orașul Gulja, în 1933, ca primul copil dintr-o 
familie de credincioși. Tatăl tatălui (bunicul meu) a lucrat cu un misionar 
englez, predicând Evanghelia lui Hristos și distribuind literatură creștină 
oamenilor. Pentru aceasta a fost arestat. După ce a suferit torturi, a fost ucis 
și aruncat într-o mină abandonată. Tatăl meu a locuit în China până în 
1953, când a făcut un legământ cu Domnul la vârsta de 20 de ani, după care 
familia s-a mutat în Republica Sovietică Kazahstan. În 1973, a fost arestat, 
condamnat pentru credincioșia sa față de Domnul la cinci ani de închisoare 
și privarea de drepturile părintești.  

 
   Mama noastră ne-a ascuns pe noi patru copii, am locuit ilegal cu credincioșii din diferite orașe. 
După o condamnare de cinci ani, tata s-a întors acasă. În lagăr a îndurat suferința pentru că a 
predicat fără teamă despre Hristos. L-au băgat într-o celulă de pedeapsă, lipsit de vizitele soției 
și copiilor. Suferințele bunicului meu, adică tatăl tatălui meu, au fost groaznice. El a suferit pentru 
Hristos până la moarte. A fost supus la diverse torturi. I-au bătut ace sub unghii, i-au rupt degetele 
în ușă, i-au strâns capul cu cleștele. Au încercat să-l facă să semneze că nu va predica despre 
Hristos. A rămas însă credincios. Tatăl meu a avut un bun exemplu în tatăl său și a rămas 
credincios Domnului până la sfârșit.  
 
   Chiar și când eram copil, la opt ani, primul lucru pe care l-am văzut a fost o mamă care plângea. 
Ea plecase din casa ei să ne întâlnească și să ne spună că au venit oameni de la KGB și de la 
poliție și au făcut o percheziție. Ei au confiscat toată literatura spirituală, chiar și ceea ce amintea 
de Dumnezeu și era asociat cu slujirea Lui. Văzând că totul era împrăștiat în casă, nu am putut 
înțelege de ce aveau nevoie acești oameni, de ce au luat cărți bune. La școală, spuneau că noi 
(credincioșii) suntem dușmani ai poporului. Acum, privind înapoi în copilărie, amintindu-mi 
acele experiențe pe calea parcursă pentru Domnul, aceasta nu a fost degeaba. Cei care au suferit 
pentru Hristos vor împartași gloria Sa.  Binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine.” 
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Un Exemplu de Refugiați Creștini Ucrainieni 

Ajutați de către Misiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nume și prenume: TIUPOVA RYMMA – 52 ani 
Seria și numărul pașaportului: FZ 552151 
Locul de origine: Swan, Zhuravka, Lebedin, 
Ucraina 
Biserica: Biserica lui Hristos, satul Swan din 
Zhuravka. 
Membrii de familie: Hlib – fiul ei, 17 ani. 
Descrierea situației: Pastorul bisericii le-a 
recomandat să meargă în România. El le-a dus la 
granița Siret. Rymma a lucrat ca educatoare la 
grădiniță iar Hlib, fiul ei, era în clasa a 10-a la liceul 
pedagogic. El visează să devină professor de limba 
engleză. Până în 2015, au locuit în Donețk, apoi, 
datorită ostilităților, s-au mutat în Swan. Războiul a 
izbucnit din nou și Rymma s-a temut pentru viața 
fiului ei, astfel că a decis să-și asculte pastorul și să 
părăsească Ucraina. Pe 24 martie, au plecat din Iași, 
spre Sighetul Marmației apoi, după aceasta, vor 
călători în Polonia la fiul cel mare al Rymmei, 
Dimitri, care locuiește acolo. Semnaătură, Am primit 
suma de 800 RON.    Misiunea noastră a trimis 
ajutor la cât mai mulți dintre acești  credincioși pe 
care i-am putut găsi și contacta personal! 
 

 

Mai sus, 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 120 de astfel de creștini 
vârstnici vorbitori de limbă rusă și peste 
110 alte limbi. Multe dintre mărturiile lor 
le puteți citi în buletinul nostru lunar. 
(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 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

