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"De asemenea este scris", a zis Isus: "Să nu ispitești pe 
Domnul Dumnezeul tău." (Matei 4:7) 

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-L ISPITI PE DUMNEZEU! 
 

   Răspunsul pe care Domnul Iisus l-a dat Diavolului sunt cuvinte pe care le găsim în cartea 
Vechiului Testament, Deuteronom 6:16. Pasajul continuă acolo cu cuvintele „cum L-ați ispitit la 
Masa”. 
 
   Diavolul L-a ispitit pe Iisus să facă un lucru nebunesc bazându-se pe o făgăduință a lui 
Dumnezeu. A împlini promisiunile divine este treaba lui Dumnezeu, nu a noastră. A noastră este 
să păzim poruncile Lui, dintre care una este să nu-L ispitim, cerând de la El ce nu este în ordinea 
firească, așa cum evreii de la Masa cereau apă în deșert. (Ex. 17:2-7) Este scris cum poporul 
evreu, tocmai eliberat prin evenimente miraculoase de mulți ani de sclavie, și-a pierdut într-o 
clipă orice speranță și încredere în Dumnezeu. Iudeii au „cautat ceartă cu Moise. Ei au zis: "Dă-
ne apa să bem!" Moise le-a răspuns: "Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe 
Domnul?" Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea impotriva lui Moise. El zicea: 
"Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele 
noastre?" Moise a strigat către Domnul și a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin, 
și au să mă ucidă cu pietre." Domnul a zis lui Moise: "Treci înaintea poporului și ia cu tine 
vreo câțiva din bătrânii lui Israel; ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul, și pornește! 
Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va tâșni apă din ea, și 

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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poporul va bea." Moise a facut așa, în fața bătrînilor lui Israel. El a numit locul acela "Masa 
si Meriba", căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: "Este oare 
Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?" 
 
   Populația țărilor libere îl ispitesc pe Domnul. Ei cer de la Dumnezeu să-i elibereze de relele 
comunismului printr-o minune. Dumnezeu poate face minuni. Nu trebuie să ne bazăm pe acest 
lucru, ci să ne îndeplinim fiecare datoria în această luptă, ajutând mai degrabă la câștigarea 
comuniștilor pentru Hristos, decât lăsând politicienilor și chiar clerului să-și repete papagalicește 
lozincile. Idealurile prezentate de miniștrii de stânga, chiar și de episcopi, precum libertatea, 
egalitatea nu sunt decât sloganuri goale. Vechile povești despre libertate sau liberalizare din 
Lagărul Comunist erau minciuni. La fel și știrile despre un comunism cu „față umană”. 
Comuniștii nu s-au mai înmuiat. Ei domină prin minorități violente în universități în Marea 
Britanie, Suedia, SUA. S-au infiltrat în multe biserici. Secretarul Consiliului Britanic al 
Bisericilor (echivalent cu Consiliul Național al Bisericilor din America) a declarat într-o 
dezbatere pe care a avut-o cu mine la radio la Londra următoarele „Comuniștii au Duhul Sfânt” 
și că este de acord cu comunismul. Un astfel de om a ocupat o poziție cheie în biserica britanică. 
În multe țări europene, partidele comuniste sunt deghizate precum cameleonii. Aproape toate 
partidele comuniste din Europa de Est au devenit partide social-democrate. Nu putem uita 
cuvintele liderului comunist rus, Mannuilski: „Pentru a câștiga, vom avea nevoie de elementul 
surpriză. Burghezia va trebui adormită...”. Liderii bisericii și misiunilor sunt și ei adormiți. 
 
   Comuniștii sunt chiar în pragul cuceririi lor finale. Ei pot simți deja gustul victoriei. De ce ar 
trebui să se înmoaie? Cea care se calmează este America. Prin urmare, ea este în pericol de 
moarte. Comuniștii fac revoluție în Franța. Au gherile înarmate în țările africane. Comuniștii 
avansează în America de Sud. Lenin a scris: „Când va veni timpul să-i spânzurăm pe capitaliști, 
ei se vor concura între ei pentru vânzarea de frânghiei”. El a mai spus: „Ei [capitalistii] vor acorda 
credite care ne vor servi pentru sprijinirea Partidului Comunist în țările lor și, furnizându-ne 
materiale și echipamente tehnice care ne lipsesc, ne vor restabili industria militară necesară pentru 
viitoarele noastre atacuri împotriva furnizorilor noștri. Cu alte cuvinte, ei vor lucra la pregătirea 
propriei sinucideri.” Cel mai bun exemplu al veridicității predicției lui Lenin este acum China 
comunistă, o dictatură aflată în pragul de a deveni o putere mondială. Hristos împotriva 
comunismului – trebuie să fie principala preocupare a fiecărui creștin de astăzi. 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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  

Dragă frate Mihai: 
 
La cererea ta, trimit o scurtă mărturie despre viața și persecuția suferită 
pentru numele lui Hristos. Numele meu: Tkach Vasily Ivanovici; Anul 
nașterii 1946; Anul botezului 1970; Căsătorit din 1970, soția Maria, trei 
copii, toți credincioși; Baptist, membru al bisericii MSC ECB (Biserica 
evanghelica neinregistrata care s-a opus dictaturii comunistilor din fosta 
Uniune Sovietica – N. Ed.) In 1984 am fost arestat, condamnat la 3 ani si 6 
luni de regim general. Eliberat în 1987 în august. Pe tot parcursul acestei 
pedepse cu închisoarea am fost ținut sub atenția specială a KGB (poliția 
secretă comunistă din fosta Uniune Sovietică, N. N. Ed.) Pe parcursul 

acestei pedepse cu închisoarea, autoritățile au publicat trei articole în ziar care mă demascau drept 
„creștin credincios periculos pentru statul sovietic”. Am pierdut dreptul la toate vizitele personale 
ale familiei. A trebuit să suport de patru ori o pedeapsă dură specială – să fiu ținut într-o carceră. 
În timpul acestui pedepse cu închisoarea, am lucrat la o exploatare forestieră din taiga din nordul 
îndepărtat sovietic (o pădure mlăștinoasă de brazi în latitudinile nordice ale Rusiei, N. Ed.) 
   Sunt familiarizat de multă vreme cu cartea Torturat pentru Hristos (scrisă de tatăl tău). Sunt 
alături de familia ta, care a suferit persecuție pentru Domnul Iisus Hristos. Vasily 
      

Pastorul Baptist  
Alexei Iakovlevich 

Kurkin.  
a fost închis 4 years în fosta 
Uniune Sovietică pentru 
organizarea de întâlniri 
evanghelice. Soția lui a scris: 
“Alexei Iacovlevich a oferit 
familiei exemplul unei  slujbe 
complet dedicată Domnului. 
Declarația lui de credință a 
fost: "ceea ce se oferă la altar, 
nu se mai poate lua înapoi." 
Citiți întreaga lui mărturie 
în buletinul din 5/2019. 
 
 

 Shkarowskyi Pavel 
Sergeevich 

 
A fost răpit de către KGB 
(poliția secretă comunistă 
N. Ed.) și a fost închis 
aproape trei ani în fosta 
Uniune Sovietică pentru 
participarea la tipărirea si 
distribuirea ilegala de 
literatură creștină 
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 5/2019 

 

  

   
 

Reutov Mikhail 

Ivanovich 
a fost arestat și condamnat 
în Uniunea Sovietică la un 
an de închisoare pentru 
ăncercarea de a distribui  
peste 5,000 exemplare de 
literatură creștină, tipărită 
special pentru copii. 
Sentința a fost  “blândă” 
pentru că avea mulți copii 
minori.  
Citiți întreaga lui mărturie 
în buletinul din 6/2019. 

 

 

 

Anatolii 
Sergheevich 
Shkarowskyi 

A fost condamnat 
la 3 ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică  
pentru distribuirea 
literaturii creștine. 
O biserică a fost 
fondată ca rezultat 
al detenției lui.  
Citiți mărturia lui 
în buletinul din 
5/2019. 
 

https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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Eroi ai Credinței! 
                                           
                                         Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre 

 

                           O Mărturie a Pastorului Baptist Estonian Pavel Vezikov 

 
   „Mihai, pace ție. O mărturie despre mine la cererea ta. 
   M-am născut în 1957. Tatăl meu este finlandez din Ingrian (un mic grup 
etnic care trăiește în Karelia și în regiunea Leningrad), iar mama mea este 
din Belarus. Părinții tatălui meu au venit în Estonia imediat după război, 
ascunzându-se de represiune. În Estonia s-au căsătorit, au devenit credincioși 
și au avut 6 copii. 
 
  Am devenit credincios și am fost botezat într-o biserică din Narva în 1978 
și m-am căsătorit cu o letonă în 1979. Numele ei este Inta și era membră a 
aceleiași biserici baptiste. Biserica noastră a susținut slujirea Consiliului 
Bisericilor din Uniunea Sovietică (Biserica evanghelică neînregistrată care 
s-a opus dictaturii comuniștilor din fosta Uniune Sovietică – N. Ed.). 
 
   În orașul nostru, în casele membrilor bisericii noastre, în diferite momente 
existau trei edituri creștine clandestine diferite, toate tipărind Biblii, 
Evanghelii și alte literaturi. 
 
   Credincioșii se ascundeau adesea de KGB (poliția secretă comunistă din 

fosta Uniune Sovietică, N. Ed.). Am fost vizitați adesea în secret de pastori cunoscuți precum 
Kryuchkov Ghenady Konstantinovich, Vince Georgy Petrovici și alții.  
 
   După nuntă, am început și eu să ajut la această lucrare. În apartamentul meu cu o cameră a fost 
organizat un atelier de legătorie de literatură pentru a livra literatură gata făcută bisericilor și 
asociațiilor. Puteam lucra doar seara și noaptea, adunând mai mulți oameni la mine acasă. 
 
   Am condus și o școală duminicală în biserica noastră, activitate interzisă de autoritățile 
comuniste. Am făcut asta ilegal în bucătăria bisericii în timpul întâlnirilor. Dacă veneau 
inspectorii de stat, în sala de adunări nu vedeau decât un număr mic de copii. I-am ținut pe restul 
copiilor departe de serviciul principal. 
 
   În primăvara anului 1974, opt case ale membrilor bisericii noastre au fost percheziţionate pe 
neașteptate de poliţie. Au venit și la mine. KGB-ul a găsit materiale pentru școala duminicală și 
altă literatură creștină. Întrucât în familia noastră erau deja trei copii la acel moment, nu m-au 
arestat, ci mi-au dat somație să nu plec pe toată durata anchetei. Cazul a fost preluat de filiala 
locală a KGB. 
 
   Ancheta a durat opt luni iar la 11 mai 1984 a avut loc un proces. În timpul anchetei KGB, am 
fost amenințat cu 5 ani de închisoare și 7 ani de exil în Siberia pentru refuzul meu de a coopera 
la anchetă. În ultimul moment, au schimbat articolul de sentință și au transferat cazul la parchet. 
 
   Autoritățile comuniste m-au judecat în baza unui articol politic la Curtea Supremă a Republicii 
Sovietice Estone fără drept de apel. Acuzația suna astfel: „Răspândirea în mod deliberat de 

 

Pastorul Pavel Vezikov 
și nevasta sa, Inta 



5                                                                                      CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!  

 

 

acuzații false care discreditează Uniunea Sovietică, sistemul social și de stat”. Era articolul 194 
din Codul penal al Republicii Sovietice Estone. 
 
   Procesul a fost demonstrativ, în prezența presei. Am fost condamnat la doi ani de închisoare. 
Când am fost luat din sala de judecată, a treia noastră fiică nu avea încă un an și Domnul nu ne-a 
părăsit. Slavă Lui! 
 
   Am executat această pedeapsă în Tallinn, capitala Estoniei, într-o închisoare pentru criminali 
de drept comun. Din moment ce ziarele capitalei au scris împotriva mea, mi-a fost foarte ușor să 
mărturisesc despre Domnul. Toată lumea a aflat imediat că un creștin a fost închis pentru credință. 
 
   Au fost mulți care au vrut să asculte mărturia mea creștină. O mulțime de alți prizonieri au venit 
doar ca să vorbească cu mine. Trei oameni au devenit creștini. Unul dintre ei era maistrul 
detașamentului. Autoritatilor nu le-a placut foarte mult acest lucru, asa ca au anuntat ca daca vor 
vedea pe cineva langa mine, prizonierul va fi pedepsit. Și acest lucru a stârnit și mai mult interesul 
prizonierilor. Mi-au dat porecla - sfântul. Și Domnul a făcut aceasta pentru ca prizonierii de drept 
comun să nu înțeleagă de ce autoritățile mă tratează mai rău decât erau tratați ei. 
 
   Conducerea închisorii a încercat să mă condamne la un nou termen. În acest scop, doi dintre 
oamenii lor au fost transferați în închisoare din închisoarea lituaniană. Ceilalți deținuți au aflat de 
acest plan și m-au avertizat și m-au învățat cum să acționez. Acest complot al KGB-ului s-a 
prăbușit de la bun început. Apoi mi s-a propus să cooperez cu KGB-ul. Pentru această încercare, 
un anchetator KGB a fost trimis la închisoare. El era responsabil de cazul meu și a fost avansat 
în ierarhia militară la gradul de maior. Înainte de asta am fost băgat într-o carceră timp de 15 zile. 
Cu toate acestea, Domnul a fost mereu cu mine. Și datorită rugăciunilor poporului Său, eu și soția 
mea am putut să trecem prin această „școală”. 
 
   După ce am fost închis, câțiva ani mai târziu, un alt frate a ajuns în aceeași închisoare. Când au 
aflat că el este credincios, au întrebat dacă mă cunoaște. Crede și el? Când a răspuns că mă 
cunoaște, a ajuns să fie tratat bine. Mai târziu am aflat despre un alt creștin, care a ajuns în aceeași 
închisoare șapte ani mai târziu. El a spus că ei încă își amintesc de mine acolo și mărturia mea 
creștină a fost de ajutor și pentru el. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptele sale! Îi sunt extrem 
de recunoscător Domnului meu că m-a făcut credincios și mi-a dat acest har să-I slujesc. 
 
   Toamna trecută, am fost invitat în orașul Tartu într-o închisoare pentru a vorbi cu un prizonier. 
El a devenit credincios și a vrut să vorbească despre botez. Era închis de foarte mult timp. 
Pedeapsa finală pentru crimă este de 15 ani. Când ne-am întâlnit și am început să vorbim, m-a 
întrebat dacă am fost la închisoare? Am spus când, unde și pentru ce. Apoi a exclamat - Sfintule, 
tu esti? Se pare că am fost închiși în același timp în celulele vecine. Acum voia să iasă și să vină 
la biserica noastră. Mare este mila Domnului! Au fost mult mai multe îndurări și fapte minunate 
de la Domnul. Și ți-am scris asta pe scurt, frate. 
   Binecuvântările Domnului Iisus!” 
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 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. 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre 

"Fi binecuvântat. Pace ție! O scrisoare despre tatăl meu, 

Antonov Anatoly Anisimovici. 

   Salutări din îndepărtații Urali. Prin harul lui Dumnezeu, 

suntem încă în viață până astăzi. Slavă și recunoștință 

Domnului Iisus Hristos care și-a iubit biserica și s-a dat pe 

Sine însuși pentru ea. Și eu sunt unul dintre acei copii mântuiți 

ai lui Dumnezeu. Numele meu este Alexei Anatolyevich 

Antonov, m-am născut în familie ca al șaselea copil. Tatăl meu 

a trăit în acele zile când oamenii acestei lumi i-au învins pe 

creștini și erau (milioane de) prizonieri în țară. Tatăl meu 

Anatoly Anisimovici Antonov s-a născut în 1935 în satul 

Varaksino (regiunea Tyumen). La 25 de ani, a venit la credința 

în Iisus Hristos și s-a îndrăgostit de poporul lui Dumnezeu. S-

a botezat în 1961, a lucrat ca predicator și a fost membru al 

consiliului bisericesc, fiind membru al bisericii din Sverdlovsk 

(azi Ekaterinburg). În acel moment, nu aveau voie să se adune 

și să țină adunări libere. Vremurile erau foarte tulburi, dar în 

ciuda tuturor greutăților, prin harul lui Dumnezeu, a creat o 

familie. La momentul arestării sale avea 9 copii, iar cel mic 

avea 1 lună. La 15 martie 1973, a fost condamnat în temeiul 

articolului 190-Prim 1 și condamnat la 2 ani de închisoare 

pentru participare activă la biserică. Dar Domnul are propriile 

lui planuri, a ieșit din închisoare după doar 1 an. În 1974, după 

eliberare, a continuat să lucreze în biserică. A avut 14 copii, 

43 de nepoți și 15 strănepoți. Soția lui Antonov, Oktyabrina 

Vasilievna, locuiește în Ekaterinburg, are deja 84 de ani și, 

prin harul lui Dumnezeu, merge la congregație. Dumnezeu își 

conduce poporul minunat! Va veni ziua în care vom fi cu toții 

împreună cu El. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii 

noștri.” 
 Misiunea noastră a trimis ajutor la cât mai mulți 
dintre acești creștini credincioși pe care i-am putut 
găsi și contacta personal! 
 

 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

