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“ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai 

dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și 

Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri.“ (2 Petru 

3:2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
                                                   

                                       Creștinii Trebuie să Plângă, să se Vaite, și să Strige ! 

 
Adesea, suntem înclinați să filosofăm despre profeții sau să le interpretăm în funcție de noi înșine, 
când de fapt noi ar trebui să fim preocupați să îndeplinim poruncile lui Dumnezeu transmise prin 
profeții Săi. 
 
Luați în considerare următoarele: "Gemeți" (Isaia 13: 6), "plângeți și gemeți" (Ieremia 4: 8), 
"strigă și vaită-te" (Ezekiel 21:12 ), "plângeți preoți" (Ioel1:13), "Tăvăliți-vă în țărână" (Mica 
1:10). Ați plâns vreodată, v-ați tânguit sau ați țipat pentru calamitățile care au căzut asupra 
poporului lui Dumnezeu? Dacă nu, care este rostul să discutăm infailibilitatea acestor profeții 
din Scriptură sau cum ar putea fi traduse? 
 

Am fost ținut la 10 metri sub pământ, într-o carceră înghețată și am urlat în ea de frig. Chiar și acum, 

mă plâng: De ce nu gemeți, creștini din Lumea Liberă? Veți răspunde: "La ce bun aș face asta? Ar ajuta 

fratelui meu torturat?" Cu siguranță nu, dar nu suntem meniți să exprimăm în vreun fel compasiune 

pentru acești creștini care suferă. Trebuie să ne amintim că toți creștinii sunt "o inima si un suflet". 

(Fapte 4:32) Trebuie să ne identificăm cu cel ce suferă. Imaginați-vă că sunteți persoana căreia i s-a pus 

gluga neagră pe cap. Tremuri în frigul celulei închisorii. Gemi, nu ca să faci bine cuiva, ci pentru că 

simți frigul care îi chinuie trupul. "Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi 

legați cu ei;." (Evrei 13: 3) 
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Creștinul PETRO SITCHKO și fiul său VASSILY, când au fost arestați de comuniști, au refuzat 
să spună chiar și un cuvânt în timpul interogatoriului. Nu au semnat nicio înțelegere. Au trebuit 
să fie târâți în fața judecătorului încătușați. Când ofițerul de poliție a spus : "Ridicați-vă în fața 
tribunalului", tatăl a întrebat: "Fiule, ar trebui să rămânem așezați?" "Da, tată," a răspuns el, 
soldații i-au ridicat în sus până la punctul în care picioarele lor nu mai atingeau podeaua. "Ești 
suspendat fiule?" "Sunt, tată. "(SAMIZDAT) 
 
Ambii au refuzat să spună chiar și un cuvânt în apărarea lor. Creștinii nu recunosc tribunalul celor 
care îl urăsc pe Dumnezeu. Tatăl și fiul au fost condamnați la trei ani de închisoare, fiecare. Tatăl 
a suferit un atac de cord după proces. Fiul a fost trimis într-un alt lagăr, fără să știe dacă tatăl său 
mai este în viață. Precum toți cei care au suferit traume grave în tinerețe, s-ar putea ca el să fi 
purtat răni în sufletul său, care nu s-au vindeca niciodată. 
 
Eroi ai Credinței 
 
Strigați, gemeți, plângeți, nu pentru a manifesta compasiune pentru acești creștini torturați sau 
pentru mama care a rămas în lacrimi în urma lor, ci pentru că voi înșivă sunteți în spatele barelor 
de fier, inima voastră este bolnavă și nu știți nimic despre cei dragi. Dacă ești creștin și simți 
suferința altora ca și cum ar fi a ta, atunci ești un erou al credinței. 
 
Cuvântul "erou" provine dintr-o poveste de dragoste din antichitate. Leandru iubea o fată, Hero, 
care era ținută în închisoare într-un turn din Strâmtoarea Bosforului. Un tiran a dorit-o pentru 
sine. Leander a încercat să o salveze pe iubita sa  înotând la ea și aducând-o înapoi la țărm. Nu au 
reușit, și s-au înecat îmbrățișați. Povestea dragostei lor nu a murit niciodată. A inspirat și alți iubiți 
să-și dea viața pentru cei dragi. Aceștia sunt eroii. 
 
Creștinii sunt chemați la acte de eroism. Ei aleg mai degrabă să fie răstigniți cu Iisus decât să 
urmeze poruncile unei lumi păcătoase. 
 
Altarul care îl reprezintă pe Dumnezeu (Exodul 29:37) este mai mare decât sacrificiile oferite pe 
el, fie că este vorba de astfel de creștini persecutați sau chiar de voi înșivă. Altarul în sine este 
disprețuit și dezonorat. Strigăm despre ofensa împotriva lui Dumnezeu și despre faptul că Hristos 
a fost chinuit din nou în Trupul Său, biserica. 
 
Așa cum trăim prin credință în chestiuni practice, să acceptăm și prin credință, în ceea ce privește 
adevărul absolut și viața veșnică, ceea ce au de spus cei care cunosc mai bine această chestiune - 
profeții și Iisus. Biblia scrie: " Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi 
legați cu ei; de cei chinuiti, ca unii care și voi sunteți în trup. " (Evrei 13: 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
 

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

 

Ivan Petru BELEV Un 
pastor baptist 
condamnat la 2½ ani de 
închisoare pentru 
construcția unui cort-
biserică în fosta Uniune 
Sovietică. Citiți 
mărturia lui în buletinul 
din 6/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preotul Liviu Chifor 

a fost condamnat la 7 ani 
de închisoare în fosta  
Românie comunistă.  
El a scris: Planul lui 
Dumnezeu a fost ca unii 
creștini să 
supraviețuiască închisorii 
și credința să reapară .” 
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 8/2016 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preotul Gheorghe Marian (decedat*) și soția sa, Elena  

 

Creștini ajutați cu darurile voastre* 
Preotul greco-catolic Gheorghe 
Marian a fost arestat de poliția secretă 
comunistă românească în toamna 
anului 1948. La ora unu noaptea, 
împreună cu sute de credincioși 
arestați, i s-au legat mâinile la spate cu 
niște sârme ruginite (datorită arestării 
a sute de credincioși în aceea noapte, 
poliția secretă locală a rămas fără 
cătușe). A fost condamnat la 12 ani de 
închisoare și doi ani de deportare în 
ținutul nimănui, în pustiul 
Bărăganului.  Vina lui? Autoritățile 
comuniste au notat și citat conform 
procedurii predicile lui. El a îndrăznit 
să propovăduiască: 

“Creștinii trebuie să lupte cu forțele întunericului care încearcă să le jefuiască credința.    
  Creștinii trebuie să fie puternici și să nu renunțe la credința lor.”  
       

A fost torturat în cele mai crude închisori comuniste: Aiud și 
Periprava. La Bistrița, deținuții erau obligați să transporte 
manual bolovani grei pentru un baraj sau în Periprava pe 
timpul iernii, scufundați până la brâu în apă înghețată pentru 
a tăia stuf și trestie. 
*(Pentru mulți creștini, acum decedați, unii ajutați 
și în trecut, continuăm acolo unde este posibil, 
ajutând un soț supraviețuitor sau un copil) 

Fratele Vasile Tașcă 

condamnat la trei ani de 

închisoare  în  fosta 

Uniune Sovietică pentru 

participarea la introducerea 

clandestină a zeci de mii de 

Biblii. Citiți mărturia  

sa in buletinele din 7-8/2016! 

Preotul Miclea Teodor 

a fost condamnat la 5 ani 

de închisoare în fosta 

Românie comunistă. A 

stat un timp în aceeași 

celulă cu pastorul 

Richard Wurmbrand. 

Citiți mărturia sa în  

buletinul din 8/2016 

Preotul Marian deportat in Lătești, Bărăgan 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/


Creștini ajutați cu darurile voastre 
 

Trei Ani de Închisoare Comunistă pentru Organizarea de Adunări Acasă 

 

"Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; 
limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit."   1 
Corinteni 13: 8 
 
"Pace vouă, dragi frați în Hristos! 
 
Într-adevăr, nu ne-am întâlnit niciodată și de aceea nu 
suntem familiarizați. Dar dacă suntem cu toții în 
dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, atunci sângele 
Lui ne curățește și ne unește într-un singur trup. 
 
Domnul Nicolae Petrovici Rusnak m-a rugat să vă spun 
pe scurt povestea mea. 
 
Eu, Berezovskii Vasile Tarasovici, m-am născut în 1936 
pe 20 octombrie. Din cauza anumitor circumstanțe, m-am 
mutat în nordul (fostei) Uniunii Sovietice, în orașul 
Vatutino. Mergeam acolo la biserică. 
 

În 1967, în 26 februarie, am fost hirotonit ca presbiter în biserica locală, dar după o vreme 
familia noastră a trebuit să se mute din nou în munții Ucrainei, parte a Uniunii Sovietice la acea 
vreme, în orașul Chervonograd. 
 
În 1968, am început să fiu un conducător al bisericii. Circumstanțele erau grave. În timpul 
desfășurării  serviciilor divine, eram spionați, autoritățile veneau și ne alungau din propriile 
noastre case, adunările erau adesea întrerupte de KGB. 
 
Am fost amendați, arestați și judecați. În acel moment, fratele nostru Lukianciuk G.I. era închis 
deja de aproape trei ani. Când mi-a venit timpul, la 24 noiembrie 1981, toată literatura în care 
era menționat numele lui Dumnezeu a fost confiscată și împreună cu cărțile m-au luat și pe 
mine. Creștinilor nu li s-a permis să meargă la procesul meu. Tribunalul sovietic m-a 
condamnat la o perioadă de închisoare cu regim general de 3 ani. 
 
Am fost eliberat pe 24 noiembrie 1984. 
 
În 1986, pe 6 ianuarie, când eram la muncă, KGB-ul a apărut din nou la mine acasă. Apoi au 
venit la locul meu de muncă și m-au luat (lucram într-o mină). M-au luat și au încercat  să mă 
aducă acasă, în timp ce alți ofițeri KGB mă așteptau la mine acasă înainte de a începe 
percheziționarea casei. Dar Domnul avea alte planuri. KGB nu m-a adus acasă pentru că am 
reușit să mă pierd. Din acea zi, am rămas ascuns și am putut continua să slujesc în biserică timp 
de 2½ ani. Conform legii comuniste sovietice, o activitate total ilegală. 
 
M-am întors acasă când libertatea religioasă s-a întors în țara noastră la 28 iunie 1988. Și astfel, 
prin harul Domnului, am libertate în El și, de asemenea, sunt liber de pedeapsă. Atât cât este în 
puterile mele primite în acest moment de la Domnul, eu servesc pe frații mei în Hristos. 
 
Vă salut în numele Domnului nostru, Berezovskii Vasile Tarasovici " 
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Creștini ajutați cu darurile voastre 

Trei ani de închisoare comunistă 

                                                               și confiscarea casei 
                                                            de către statul comunist, 

pentru activitate clandestină în slujba bisericii. 
 
 

 

"Vă salut cu pacea și iubirea Domnului nostru Isus Hristos! 
 
Numele meu este Kapetii Vasile si am 85 de ani. Acum doi  
ani, am suferit un atac de cord puternic. Slavă Domnului că  
sunt  încă în viață, dar sănătatea mea s-a înrăutățit. 
 
Pentru că sunt bolnav de cataractă, abia văd. Am citit cu multă 
dificultate. Sunt din nou acasă după spitalizare. 
 
Sunt membru al bisericii locale din Piryatinsky. După căderea 
guvernului comunist, biserica noastră a fost înregistrată în 
1992, dar în timpul fostului regim din Uniunea Sovietică, a 
fost persecutată pentru încălcarea legilor comuniste cu 
activitățile sale religioase. 
 
M-am născut la 21 ianuarie 1934, într-o familie crestina și în 1958 
am făcut un legământ cu Domnul. După ce m-am căsătorit, am fost 
hirotonit în 1964 ca diacon, iar în 1971 eram hirotonit ca presbiter 
al bisericii. 
 

Persecuția bisericii a fost neîncetată. Serviciile divine erau ținute în locuri diferite. KGB (Poliția secretă 
sovietică, NT) spiona acolo unde ne adunam. Își făceau apariția pentru a ne alunga din casele noastre. 
 
Credincioșii erau amendați cu sume mari. De câteva ori au venit să efectueze percheziții, căutând să 
confiște literatura religioasă. Ofițerii KGB m-au amenințat cu arest și condamnare. 
 
Într-adevăr, am fost arestat la 10 iulie 1972, iar pe 10 august același an, am fost condamnat de o 
instanță din satul nostru Piryatinsky conform articolului 138 din Codul civil al URSS. 
 
(Legea comunistă menționată mai sus a fost interpretată greșit de către curtea comunistă ca interzicând 
folosirea unei case ca loc de cult și prevedea confiscarea de către stat a locuințelor folosite pentru 
întâlnirile bisericești NT) 
 
Am petrecut acest termen în orașul Kremenchuk, aflat la vremea aceea în Uniunea Sovietică, acum în 
Ucraina. 
 
Am avut ocazia să primesc vizite de la soția mea și copiii noștri. În acel moment aveam deja cinci 
copii. 
 
Au fost și alți frați, toți închiși cu mine, precum fratele Iastribov din Harkov, fratele Bacikov de la 
Jeltie Vody, din regiunea Dnipropetrovsk. 
 
După ce am fost eliberat, mă amenințau că mă vor aresta din nou, dar totuși am continuat să slujesc ca 
presbiter al bisericii. 
 
Domnul Iisus nu ne-a promis că nu vom avea nici o greutate, dar a promis că El va fi întotdeauna cu 
noi! Vă doresc, fraților, să serviți mereu Domnului nostru, căci aceasta este cea mai mare fericire și 
împlinire! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe deplin! 
 
P.S. fiica mea, Levcenko Liudmila Vasilyevna a scris aceste rânduri pentru mine ". 
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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 unde pot studia 
mulți copii din familii dezavantajate, și pe 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. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre. Mihai 
Wurmbrand. Vedeți la:   http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro   
Oricine poate folosi butonul “DONAȚI” de pe site.   
       
      Creștini ajutați cu darurile voastre*                       Creștini ajutați cu darurile voastre 
12 ani de muncă grea într-o închisoare comunistă,  

 Înmormântat la 40 ani într-o groapă comună  
                            neidentificată  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preotul român Victor Fanea * a păstorit o biserică în 
satul românesc Sâncrai. A fost arestat la 14 august 
1956 de poliția secretă comunistă românească și 
condamnat la 12 ani de închisoare. A fost închis în 
unele dintre cele mai crude lagăre de detenție ale 
regimului comunist român: Aiud, Salcia, Periprava. A 
murit în tabăra Periprava, în vârstă de 40 de ani, lăsând 
în urmă soția și 5 copii. * Unul dintre puținii 
supraviețuitori din aceste lagăre a descris cum, fără 
nicio justificare, mulți deținuți erau loviți cu răngi, 
târnăcoape, lopeți, bice, unii dintre ei murind pe loc de 
la astfel de traume, alții rămânând cu invalidități 
majore pentru tot restul vieții lor. Tratamentul medical 
al prizonierilor bolnavi era interzis, fiind forțați să 
muncească în ciuda faptului că erau grav bolnavi 
(chiar și în timpul iernilor aspre), chiar și dezbrăcați, 
stând în apă până la brâu pentru a tăia stuf și papură. 
Unii erau pedepsiți să înghețe, alții erau ținuți goi în 
timpul verii, zi și noapte, pentru a fi mușcați de țânțari. 
Morții erau aruncați goi în morminte superficiale, 
deoarece datorită înghețului ceilalți prizonieri nu 
puteau săpa gropile prea adânc. Primăvara, câinii 
descopereau mormintele și mâncau aceste cadavre. 
Unii prizonieri au fost îngropați în timp ce erau în 
comă, aflându-se încă în viață! 

* Continuăm să ajutăm acolo unde este posibil, soția supraviețuitoare 

sau un copil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

220 de astfel de creștini vârstnici. Multe dintre 

mărturiile lor le puteți citi în buletinul nostru 

lunar. (Mărturii disponibile pe internet pe 

coloanal 3-a la 
https://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 
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