
1                                                                                      CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 

 

Misiunea Creștină Richard Wurmbrand  
Mihai Wurmbrand, Director 
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 de peste 80, 90 de ani) care au fost închiși pentru credință 

în  actuale și foste țări comuniste 

Decembrie 2020    

" După ce S-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele 

împaratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la 

Ierusalim, 

 și au întrebat, "Unde este Împăratul de curând născut al 

iudeilor? " 

 (Matei 2:1-2) 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
UNDE SE NAȘTE MÂNTUITORUL? 

 
Când Michelangelo a folosit un pietrar ca model pentru o statuie a lui Hristos, el a fost criticat de 
profesorul său, Ghirlandaio, pentru că a folosit un om de rând ca model. Michelangelo s-a apărat: 
„Dar Hristos a fost deasemeni un muncitor, un tâmplar”. Maestrul a răspuns: „Florența nu va 
accepta un Hristos din clasa muncitoare. Sunt obișnuiți să-L aibă precum un nobil”. 
 
Un Crăciun care se concentrează doar pe evenimentul exterior, istoric, este periculos pentru suflet. 
Aduce moartea sub deghizarea veseliei. Cei trei înțelepți care doreau să-și exprime respectul, l-
au căutat pe Iisus într-o locație fizică. Ei s-au prezentat cu comori lumești, Celui pe care L-au 
perceput fizic ca nou-născutul Rege al Evreilor. Totuși, de îndată ce și-au dat seama mai târziu, 
că venerarea lui Iisus ar fi periculoasă pentru ei, au fugit de ucigașul rege Irod, alegând un drum 
de întoarcere diferit, pentru a nu fi prinși. 
 
Unii cred că Hristos s-a născut în Betleem pentru mântuirea noastră și ei sărbătoresc acest 
eveniment de Crăciun. După toate aparențele exterioare, Iisus era un tâmplar și rabin (un învățător 
evreu.) Mii L-au cunoscut fără să observe că El era mai mult. 
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Din nou, la exterior nașterea lui Iisus a părut la început, un eveniment bucuros. Când cei trei 
înțelepți au văzut steaua, „ n-au mai putut de bucurie”. Îngerul care s-a arătat păstorilor a 
proclamat: „ Nu vă temeți: căci vă aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul”.  
 
La scurt timp după nașterea lui Iisus, s-au întâmplat evenimente tragice majore. Iosif, Maria și 
Iisus au fost nevoiți să fugă în Egipt. Regele malefic Irod, a omorât „pe toti pruncii de parte 
barbateasca, de la doi ani in jos, care erau in Betleem si in toate imprejurimile lui”. Evanghelia a 
scris cum în Israel: „ Un țipăt se aude la Rama, plângeri si lacrimi amare: Rahela își plânge copiii; 
și nu vrea să se mângaie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!”. 
 
Profetul Isaia îl descrie pe Iisus istoric ca fiind „ Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și 
obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că iți intorceai fața de la El, si noi nu L-am băgat în 
seamă ”. (Isaia 53: 3) In același mod este viața ucenicilor Săi. Apostolul Pavel și-a condus viața 
misionară „ în osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig 
si lipsă de îmbracaminte!”. (2 Corinteni 11:27) 
 
Evenimentele triste care se întâmplă creștinilor 
Așa cum nașterea lui Isus, pe care o sărbătorim, a avut loc în împrejurimile incredibile ale unui 
grajd primitiv, așa și alți creștini de astăzi suportă Crăciunuri insuportabile. Câștigătorul 
Premiului Nobel și scriitorul creștin, rusul SOLZHENITSYN descrie cum, în închisoarea din 
VORKUTA situată la Cercul Polar, prizonierii erau batjocoriți prin faptul că li s-a permis să aibă 
cărbuni pentru a se încălzi, dar nu și chibrituri pentru a le da foc. Unii prizonieri erau ținuți iarna 
complet goi. Nu aveau saltele sau paie. Temperatura din baraci în lagăr era de aproximativ -40 
grade Celsius. De asemenea, scrie despre prizonierii aduși la nebunie prin înfometare.  Eu însumi 
am dormit iarna în celule neîncălzite, pe beton, fără pătură sau saltea. Când vă bucurați de un 
Crăciun cald, amintiți-vă de frații voștri de credință tremurând de frig în închisorile comuniste. 
Și dacă treci prin tristeți de Crăciun, amintește-ți că alții suferă mai mult decât tine. 
 
Cei obișnuiți doar cu un Mântuitor istoric au parte de un adevărat șoc. Ei nu ar accepta un Hristos 
interior. Respingând contraceptivele spirituale făcute din necredință și mândrie, creștinii i-au 
permis lui Hristos să se nască în sufletele lor după ce au fost atinși de Duhul Sfânt. Mai mult, ei 
au împiedicat ca mondenitatea și falsele învățături  să aducă embrionul divin la un avort. El 
trăiește în inimile lor. Hristosul adevărat trebuie să locuiască în inimă. Trebuie să fii creștin „în 
interiorul tău”. Versetul biblic din Psalmul 51: 6 spune: „ Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul 
inimii: fă, dar, sa pătrundă înțelepciunea înauntrul meu!”. Hristos născut înăuntru aduce viața 
veșnică. Odată ce Hristos trăiește în noi, suntem „lumina lumii” (Matei 5: 14), „sarea pământului” 
(Matei 5: l3), „părtași firii dumnezeiești (II Petru 1: 4), „copii ai lui Dumnezeu” (Ioan l: 12), da, 
mai mult decât atât: „dumnezei” (Ioan 10:34). 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Persecutați  Ajutați cu darurile Voastre 
 

Preotul Gheorghe Marian (decedat*)  
 

A Fost Închis 12 ani Pentru Credință, în Fosta Românie Comunistă  
  
 

 Fiul său, Adrian Marian (89 de ani) * a scris: „Tatăl meu a suferit la început un 
an de închisoare comunistă între 1948 și 1949. În 1952 a fost rearestat și 
condamnat la muncă grea și a fost eliberat abia în 1964, sub amnistia generală 
dată în acel an (când România comunistă a obținut împrumuturi de la Statele 
Unite. Pastorul Richard Wurmbrand a fost de asemeni eliberat atunci din 
închisoare - Ed. N.)   Cea mai lungă perioadă, a fost închis în închisoarea Aiud 
(considerată cea mai dură închisoare a regimului comunist român - Ed. N.) și apoi 
a fost dus la muncă grea la construcția Barajului Bistrița. Prizonierii cărau pietre 

grele cu mâinile goale. De asemenea, a fost obligat să lucreze la strângerea stufului în Delta 
Dunării într-o localitate numită Periprava. Aceasta era numită de foști deținuți, un adevărat „lagăr 
al morții”. Prizonierii care nu reușeau să îndeplinească cota zilnică de 8 mănunchiuri groase de 
stuf erau bătuți până la inconștiență de gardieni care foloseau bastoane de cauciuc. (După căderea 
comunismului în România, comandantul acestui lagăr de prizonieri a fost condamnat în martie 
2017 pentru crime împotriva umanității și condamnat la 20 de ani de închisoare pentru moartea a 
103 deținuți politici de la Periprava. - Ed. N.) 
Când a ieșit din închisoare, a găsit cu mare greutate un loc de muncă, dar a fost dat afară pentru 
că unii creștini au fost surprinși salutându-l, spunând „Lăudat sa fie Domnul Iisus!” A continuat 
o intensă activitate bisericească subterană, folosindu-și casa pentru adunări bisericești. O mie 
cinci sute de credincioși au participat la înmormântarea sa în 1990! ” 
 
* Misiunea a trimis ajutor fiului supraviețuitor! 

 

Andrei Borinsky A 
putut să participle 
timp de 8 ani la 
tipărirea clandestină 
de Biblii în interiorul 
Uniunii Sovietice.  
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 11/2017. 
 

Fedor Akimovich 
POIUNOV A suferit 7 
ani închis în fosta Uniune 
Sovietică pentru 
îndrăzneala de a cere 
public libertatea bisericii. 
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 1/2018. 

 

 

  
 
Andrietz Alexander  
A îndurat 3 ani de 
închisoare comunistă în 
fosta Uniune Sovietică 
pentru tipărirea  a unui 
Nou Testament pentru 
copii și cărți de imnuri 
creștine. Citiți mărturia 
lui în buletinul din 
12/2017. 
  

 
Petru Vasile 
SMETANIUK  
A îndurat 3 ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică 
pentru că a fost pastor 
baptist.  Citiți 
mărturia lui în 
buletinul din 1/2018. 
 

 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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Creștini Persecutați Ajutați cu Darurile Voastre 

Condamnat la 5 Ani de Închisoare și 5 Ani de Deportare, 
Pentru Predicarea Evangheliei! 

 
  
„Salutări, dragă frate în Hristos! 
Galya Shevchenko, soția fratelui Sasha Shevchenko vă scrie. 
 
În 1968, fratele Sasha a fost judecat și condamnat în temeiul Codului Penal Sovietic, articolul 

209, la 5 ani de închisoare și 5 ani de deportare și muncă forțată. 
„Crima” sa: participarea sa activă în biserică, a evanghelizat 
tinerii, a dirijat orchestra în cântarea imnurilor creștine, a 
predicat Cuvântul lui Dumnezeu. După ce și-a încheiat pedeapsa 
cu închisoarea, a fost trimis în exil în Yakuția, în satul Ust-Nera 
(așa-numitul Pol Nord al Frigului, cel mai rece loc din fosta 
Uniune Sovietică. Deținuții au descris cum scuipatul  ar fi 
înghețat înainte de a atinge pământul - N.Ed.)  
 
Deși nu am fost închisă, m-am alăturat soțului meu Sasha, în exil, 
și am locuit acolo până la sfârșitul sentinței sale. Cunoscutul 
pastor baptist Mihail Horev a fost cel care ne-a binecuvântat 
căsătoria, înainte ca el să ajungă și el închis 12 ani și jumătate. 
(Consultați mărturia soției lui Horev în buletinul nostru  

informativ din 01.11.2016 la:   
https://www.asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro/NL/110116-scrisoare-donatori.pdf N. Ed.) 
 
Pe întreaga perioadă, Sasha nu a avut timp liber. Alți frați bapti Ed.ti, precum fratele Dubovoy, 
fratele Shaptala și alții, au îndrăznit să vină la noi. Gerul era sever, -60 grade Celsius și chiar mai 
mult. 
 
Cu apa era problem. O dată pe săptămână mașina o aducea într-un butoi - 200 litri, apa era 
înghețată și apoi tocam gheața. Au apărut probleme la obținerea de combustibil. Am încercat 
să tăiem și să adunăm lemne de foc. Am încercat să obținem cărbune dintr-un oraș îndepărtat 
numit Magadan (la aproximativ 1000 de km distanță, de asemenea locul unui imens lagăr de 
prizonieri cu peste 80.000 de prizonieri - N.ED).  
 
Iarna, sub podea era gheață solidă, care o ridica și o spărgea. Gheața pătrundea și ieșea în 
mijlocul camerei de zi, în timp ce vara, din cauza căldurii, gheața s-a topit și a inundat camera, 
creând o gaură. Vara era foarte scurtă. 
 
Acolo trăiau deportați creștini de diferite confesiuni, baptiști, penticostali și ortodocși. Duminica, 
toată lumea se aduna și aveam întâlniri de rugăciune clandestine. Participanții nu acordau 
atenție unei anumite denominațiuni. Toată lumea era bucuroasă să se întâlnească. 
 
În 1978 termenul de deportare s-a încheiat și am plecat la rudele noastre în Odessa (în Ucraina 
actuală). Cu ajutorul lui Dumnezeu, acele vremuri grele au trecut. Soțul meu Sasha a murit de 
cancer. Sasha a plecat în eternitate. În inima noastră există întotdeauna recunoștință față de 
Dumnezeu, pentru toate îndurările  Sale, pentru ajutorul din toată viața noastră. În vremuri 
dificile, Dumnezeu nu ne-a lăsat, ci ne-a ajutat. Dumnezeu să vă binecuvânteze munca și grija și 
să vă răsplătească cu tot binele. „ 
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Ajutați cu Darurile Voastre 
Scrisori de la copii de la Orfelinatul Agape din Pașcani 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alex P. scrie: “Am venit la  Agape acum 7 ani, 
pentru că tatăl meu plecase și erau mari probleme 
în familie. La Agape mă simt ca într-o familie și 
împreună cu mine sunt și frații mei, Monica, Ș 
erban și Bia cu care mă înțeleg foarte bine. Eu 
doresc să învăț bine ca să intru la un liceu bun și să 
fac și facultate ca să devin professor sau inginer.” 
 
Alex (13 ani) Numele complet al unui minor nu este făcut 
public. 
 

                              Monica P. (Sora lui Alex P), Elena D. 
Orfelinatul Agape a fost fondat 1993, în 
Pașcani,, de către pastorul Richard Wurmbrand 
și soția sa Sabina. Cheltuielile inițiale ale 
orfelinatului se ridicau la 25,000 dolari/an. După 
noile cerințe impuse de Uniunea Europeană și 
inflație, necesitățile orfelinatului, pentru a 
funcționa decent, se ridică la peste 120,000 
dolari/an. Datorită finanțării deficitare, 
orfelinatul se bazează de asemeni pe donații 
locale de mâncare conservată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria D. (sora Elenei, foto sus) a scris: 
“Am ajuns la Agape acum 10 ani pentru 
că mama consumau alcool la fel și tata. 
Noi eram mulți și nici nu aveam condiții 
să ne crească. Am ajuns la Agape 
împreună cu doi frați ai mei, Elena și 
Vasile.  În present am trecut în clasa a 5-
a. Vreau să termin școala și apoi să 
studiez la facultate, pedagogie sau drept.” 
 

 

Alex P.                      Ingrid B.                             Diana V.                                                 

Monica P. (Sister of Alex P.)  Elena D. 
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             Creștini ajutați cu darurile voastre            

     
 Mostră din lista de 480 de foști creștini închiși 
 
Alături, 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. (Mărturiile sunt   
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 

 

 

 
A Suferit 3 Ani de Închisoare Pentru Credință 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Bună pace și salut frate Mihai 
Numele meu este Bogdanov Iurii Nicolae. M-am născut la 

Moscova în 1940. În Uniunea Sovietică, credincioșii au fost 

întotdeauna persecutați. Revoluția comunistă bolșevică a 

avut loc în 1917. Acest sistem comunist a căzut în 1990. De 

când am ajuns la maturitate, am fost membru al Bisericii 

Baptiste din Moscova. În anii 1970, am fost implicat în 

educația copiilor în biserică. Am condus școala duminicală 

în biserică. În acele zile, toate aceste activități erau ilegale. 

Ne-am ținut întrunirile în casele și apartamentele 

credincioșilor. Eram hărțuiți de KGB (Poliția Secretă 

Sovietică). Poliția și alți angajați ai administrației veneau 

deseori să întrerupă serviciile divine. Au trimis citații și am 

fost amendați. În 1969, am fost arestat unde lucram. O 

percheziție aprofundată a fost efectuată la mine acasă. Am 

fost arestat și închis pentru interogatorii în închisoarea 

Butyrka. Interogatoriile au durat 4 luni. În această perioadă 

de investigație, ni s-a cerut să colaborăm cu autoritățile (să 

le oferim toate informațiile despre biserică, pastorii bisericii 

și multe alte lucruri legate de viața bisericii.) Am refuzat, 

desigur, orice cooperare cu autoritățile și KGB. După 4 luni 

de interogatorii, am fost condamnat la 3 ani de închisoare. 

Mi-am executat pedeapsa într-o închisoare din orașul 

Klintsy, regiunea Breansk (aproape de actualele granițe ale 

Belarusului). Am fost supus la muncă forțată în construcții. 

În acest lagăr se aflau și alți frați din regiunea Breansk. În 

timpul liber, ne adunam și aveam mici întâlniri de rugăciune 

clandestine ale fraților creștini. Am fost observați de 

autoritățile închisorii și am fost împrăștiați în diferite zone. 

Am fost transferat într-un lagăr de prizonieri mai dur (am 

lucrat la un cuptor pentru arderea cărămizilor.) Dar mila lui 

Dumnezeu a fost mare pentru mine. Mi-a dat puterea să trec 

prin toate acestea. În acești 3 ani, mâna Lui m-a călăuzit și 

îngrijit în toate împrejurările. Și mulțumesc lui Dumnezeu 

pentru că a avut grijă de mine până acum. Binecuvântarea 

Sa a fost asupra mea. 
 
 
 
 

 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

