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Daniel 3:15 
 
 

“Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate 
din mâna mea?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 multe din 
aceleași închisori. 

 
Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 
                                           Fiul lui Dumnezeu  

Împăratul Valens, numit și ultimul împărat roman adevărat al Imperiului Roman (328-378 AD), 
a trimis un puternic slujbaș al său  la episcopul creștin al orașului Cesarea, Sfântul Vasile cel 
Mare. Polițistul imperial l-a amenințat pe bătrânul episcop creștin cu deportarea dacă Vasile nu 
renunța la credința lui creștină. Vasile a răspuns, "unde poți tu să mă exilezi, când întregul 
pământ aparține Tatălui meu ceresc?" "Atunci îți vom confisca averea", a fost următoarea 
amenințare. "Mi-am adunat bogătiile în cer," a replicat Vasile. "Dacă ai o scară îndeajuns de 
înaltă, du-te și ia-le cu orice preț." Solul l-a amenințat în continuare, “vei fi ucis!' Vasile a 
explicat că această viață este foarte trecătoare și când cineva moare, o viață după moarte începe. 
"Știu că vouă creștinilor vă place să deveniți martiri, pentru a ajunge în cer. Mai degrabă te voi 
ține întemnițat în spatele ușilor ferecate și al zăbrelelor, cu mâinile și picioarele în lanțuri." A 
spus polițistul. Vasile a replicat, "prietenul meu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, trece cu ușurință prin 
ușile bine zăvorâte ale închisorilor." Uimit, solul imperial exclamă, "nimeni nu a mai îndrăznit 
să-mi răspundă în felul acesta!" “Din păcate nu ai mai întâlnit înainte un episcop creștin" a fost 
răspunsul final al Sfântului Vasile. 
 
Chiar înainte de a fi impus comunismul în țara mea natală, am fost pastor al uneia dintre cele 
mai mari biserici din București. Personalități importante, politicieni, scriitori, ambasadori, au 
vizitat biserica noastră. La acea vreme, mă aflam sub protecția guvernului Suediei. Două luni 
după ce regele Mihai a abdicat la sfârșitul lui decembrie 1947, poliția secretă comunistă m-a 
răpit de pe stradă, patru indivizi m-au îmbrâncit într-o mașină, apoi m-au aruncat într-o celulă 
solitară subterană unde am fost ținut timp de doi ani sub un nume fals. Aceasta s-a făcut astfel 
încât comuniștii să poată nega că am fost întemnițat. 
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Ambasadorul suedez a sfârșit prin a fi declarat persona non grata și expulzat din postul său din 
România, pentru că a insistat să fiu eliberat. Ministrul comunist de externe de la acea vreme, Ana 
Pauker, a pretins că am fugit cu fondurile misiunii creștine și ca rătăceam pe străzile din 
Copenhaga, Danemarca, cu buzunarele pline de banii furați. În acest timp eu eram supus torturilor 
și înfometării într-o celulă subterană, la 30 de metri sub cea mai turistică piață din București. Nici 
unul dintre ocazionalii turiști străini nu avea nici cea mai mică bănuială despre  suferință intensă 
care exista sub picioarele lor. Comuniștii doreau să facă un mare proces-spectacol cu mine în rol de 
martor “vedetă” împotriva tuturor bisericilor creștine din țara noastră. Polițistul comunist care mă 
interoga, colonelul Dulgheru conducea reprizele de bătăi, torturi și interogatorii de-a lungul multor 
nopți. Călătorisem anterior în Marea Britanie și pomenisem despre faptul că vizitasem catedrala 
Westminster Abbey. Într-o noapte, ca un șarpe veninos pe punctual de a mușca, dintr-odată mi-a 
spus, “Îndrăznește doar să nu semnezi aceste mărturisiri (false), și precum bine știi, pot pune să fii 
împușcat ca și contrarevoluționar, chiar în această noapte!” Am răspuns, “Domnule colonel, s-ar 
putea să aveți o experiență unică. Da, puteți să mă împușcați. Puneți-vă mâna pe inima mea. Dacă 
ea palpită rapid arătând că sunt speriat, puteți fi încredințat că nu există Dumnezeu și nici viață 
veșnică. Dacă ea bate liniștită, ca și cum aș fi convins că mă voi întâlni cu Mântuitorul meu, atunci 
trebuie să luați în considerare că există Dumezeu și că există o viață veșnică.” “Ești nebun 
Wurmbrand sau Georgescu (numele fals sub care eram ținut) oricare ți-ar fi numele. Încă nu ai 
înțeles, ești în totalitate la mila mea și Mântuitorul tău, oricum l-ai numi, nu va putea niciodată să 
deschidă porțile închisorii? Ia-ți gândul că vei mai putea vreodată să vezi catedrala Westminster 
Abbey.” I-am răspuns cu calm: ”Iisus este numele Lui și este în puterea Lui să văd   din nou 
Westminster Abbey.” Trântind ușa în timp ce ieșea, a ordonat să fiu supus la o nouă repriză de 
bătăi. Același impozant colonel comunist, intrând în conflict cu proprii tovarăși comuniști, a fost 
aruncat el însuși chiar in timp ce era imbrăcat ca ofițer al securitații, într-o celulă de închisoare. 
Dumnezeu mi-a îngăduit să ies din închisorile comuniste după ce am suferit în ele 14 ani. Eu și 
familia mea am fost răscumpărați în lumea liberă pentru 10000 de dolari și am ajuns să fiu invitat 
să predic în catedrala Westminster Abbey, la Londra. 
 

Fiul Domnului ne este prezentat  în cel mai miraculos mod în capitolul 3 din Cartea lui Daniel din 
Biblie. Trei bărbați credincioși au fost obligați să se închine în fața statuii unui zeu străin. Dacă 
refuzau îi aștepta o moarte sigură. Urma să fie aruncați într-un cuptor. În plus, cuptorul urma să fie 
incins de șapte ori mai tare ca de obicei. Cei trei evrei plini de credință au răspuns: " Iată, 
Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna 
ta, împarate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împarate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi si nici nu 
ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat!." (Daniel 3:17-18) După ce au fost aruncați în 
cuptor "împăratul s-a înspăimântat....  El a luat iarăși cuvântul și a zis: "Ei bine, eu văd patru 
oameni umblând slobozi în mijlocul focului si nevătămați; și chipul celui de al patrulea seamană cu 
al unui fiu de dumnezei!. (Daniel 3:24-25) Dați lumii de știre că Domnul nostru Iisus este 
Dumnezeul care aduce mântuire și eliberare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Închisoarea comunistă Jilava. Celulă cu paturi suprapuse fără saltele Fotografie a pastorului Richard 

 Intrarea spre celulele subterane.  pe care prizonierii erau obligați să În timpul detenției la Jilava 

 
doarmă. Sobă doar de décor, neîncăl- 
zită în nopțile friguroase de iarnă  
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“Religia curată si neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este 
să cercetăm pe orfani și pe văduve in necazurile lor și să ne păzim 
neîntinați de lume.” (Epistola Apostolului Iacob 1:27)  

 Creștini ajutați cu darurile voastre 

Din interiorul fostei Uniuni Sovietice, 

un traficant de Biblii! 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
Din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldova 

(acum  Republica Moldova) creștinul baptist 

       Vasile Tașca și soția Eugenia (al 4-lea și a 3-a din dreapta) 
            împreună cu familia- cei 6 copii și nepoții.  

Pentru că a făcut trafic cu Cuvântul lui Dumnezeu, fratele Tașca a îndurat 3 ani 
de închisoare comunistă în Rusia pe timpul fostului regim sovietic comunist. 
Citește-i povestea despre contrabanda cu biblii în scrisoarea din iulie 2016 de 
pe site-ul http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro/ 
  

3 



Fratele Vasile Tașca, unul din liderii bisericii baptiste “Izvorului Vietii” din Chișinău, 
Republica  Moldova, descrie cum a pornit biserica în 1961. El vorbește despre persecuțiile pe 
care le-au avut de suferit sub comunism creștinii, când Republica Moldova era parte din 
Uniunea Sovietică. Biserica a fost fondată într-o perioadă de intensă persecuție a creștinilor de 
către comuniști. "Am început cu a casă-biserică. Nefiind sancționată de stat, autoritățile 
sovietice au interzis orice adunare în jurul Sfintei Scripturi. Am decis că mai bine dăm ascultare 
Domnului decât să urmăm orbește legile impuse de comuniști. În afara acestei case-biserică, au 
apărut și alți lideri creștini. Ei au putut să fondeze alte șase  case-biserici. 
 
 

Primul pastor pe care l-am avut a fost Grigorie Rudenko, un om care a suferit foarte mult pentru 
credința creștină. A trecut prin închisorile comuniste. Între anii 1979 și 1985, șase alți membri  
ai bisericii noastre au trecut prin închisorile comuniste datorită activității lor creștine. Eu însumi 
am fost închis pentru activitatea de a trafica Biblii (citiți descrierea detaliată în scrisoarea din  
iulie 2016 pe site-ul http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro). Poliția sovietică m-a prins cu 
literatură creștină și am petrecut pentru această pretinsă "crimă" 3 ani în închisorile din orașele 
Cahul și Pruncul. Poliția sovietică ne-a ars literatura creștină, ne-a amendat regulat și ne-a 
amenințat continuu. De exemplu aveam în curte un cort din prelată pentru întâlnirile noastre 
creștine în aer liber. Ne-au distrus de multe ori acest cort. Polițiști sau pușcăriași de drept 
comun au fost trimiși pentru a-l dărâma abuziv. Timp de treisprezece ani aceasta s-a întâmplat 
din nou și din nou. 
 
 

Locația actuală a acestei biserici a fost primită în momentul introducerii "Perestroika"-i sau așa 
numitei ”restructurări" a țării de către ultimul conducător al Uniunii  Sovietice, Mikhail 
Gorbaciov. Aceasta s-a întâmplat după ce Gorbaciov a avut o întâlnire cu președintele SUA, 
Ronald Reagan. Cu doar o zi înaintea acestei întâlniri, toți creștinii închiși pentru credința lor în 
închisorile sovietice au fost eliberați în mod neașteptat. Pe neașteptate, autoritățile locale ne-au 
oferit  terenul pentru construcția noii biserici. În acest moment biserica numără aproximativ  
250 membri. Cu părere de rău o spun, dragostea și dedicația creștină de la început s-a diminuat 
în rândul creștinilor. Acum suntem liberi să vorbim dar nu folosim pe de-a-ntregul aceasta. 
Avem nevoie iar de persecuție pentru a ne trezi? Îmi amintesc cum poliția comunistă sovietică 
ne hăituia cu câini de atac pentru a împiedica adunările noastre creștine. Trebuie să transmitem 
această informație tineretului de azi pentru a-i face conștienți de libertatea de evanghelizare de 
care ne bucurăm. 
 
 

Înainte de a discuta despre conducătorii de azi ai bisericii este drept să-i menționăm pe cei care ne-
au condus și au suferit persecuții comuniste. Îi menționez pe Ivan Belev și Boris Gladkevici. Ivan 
Belev a murit în 2009 după o frumoasă viață creștină, viața lui sub communism nefiind una ușoară. 
Nu a încercat să evite trecerea prin închisorile comuniste (făcând compromisuri cu autoritățile 
comuniste), lucru care i-a afectat serios sănătatea. Îmi amintesc cum reușea prin Cuvântul 
Domnului să încurajeze atâtea suflete disperate. A fost foarte respectat de către cei care l-au  
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cunoscut. (Pentru o scurtă biografie a lui Ivan Belev puteți citi ce am publicat în iunie pe site-ul 
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro). Rugați-vă pentru conducătorii actuali ai bisericii: 
pastorii Vladimir Serbina și Eduard Edu. Mica noastră biserică are o puternică formație de  
muzicieni instrumentiști care merge în locuri publice promovând întâlnirile de evanghelizare. 
Rugați-vă pentru cei doi diaconi Domusci Fiodor, Cos Ghenadie și pentru mine și familiile 
noastre. Rugați-vă pentru Simion Castravet, membru al bisericii noastre, profesor în sistemul 
școlar public care a reușit să-și mărturisească credința multor copii, cu asentimentul părinților 
lor. 
 
 

În dreapta, una din recipisele  
pentru ajutorarea multor creștini,  
având acum între 70 și 100 ani. 
 Ei au suferit persecuții sub  
comunism în Europa de Est.  
Fiecare dintre ei a suferit mulți  
ani de închisoare comunistă. 
 

Fiica fratelui Tașca, Olivia a  
scris într-un email: 
 

“Confirmăm prin prezenta 
primirea a 9.680 lei 
moldovenești (500 dolari) în 
contul nostru. Suntem foarte 
recunoscători. Acești bani sunt 
de mare ajutor familiei tatălui 
meu. El are șase copii, patru 
căsătoriți iar doi încă 
necăsătoriți. 
 
Datorită situației economice 
din Republica Moldova, deși 
este pensionat, pentru a-și 
putea susține familia, este 
nevoit să lucreze (ca șofer de 
camion de cursă lungă) făcând 
drumuri în Europa, Rusia, 
Kazakhstan, Turcia. Nu avem 
destule cuvinte de mulțumire. 
Domnul să fie cu  voi și să 
binecuvânteze lucrarea 
(misionară) pe care o faceți.” 
Fratele Vasile Tașca a suferit 3 
ani de închisoare sovietică 
comunistă. El a fost persecutat 
pentru că a introdus illegal mii 
de Biblii  în Uniunea Sovietică. 
 
 
5 



Darurile voastre ne-au permis să ajutăm financiar  câteva orfelinate și mulți creștini vârstnici 
(între 70-100 ani) care, datorită mărturiei lor creștine, au suferit cu anii în închisorile din Europa 
de Est. Deasemeni ajutăm Colegiul Richard Wurmbrand, un liceu din Iași. 
 

          Creștini ajutați cu darurile voastre:                               Creștini ajutați cu darurile voastre   
           Pastorul baptist Vădan Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Născut pe 11/5/1934 la Gărbău, jud. Cluj. 
Prima soție a murit lăsându-l cu 3 copii. 
După moartea soției s-a recăsătorit. A 
urmat Seminarul Baptist din București 
între 1955-1959 (o perioadă mai relaxată 
de supreveghere a bisericii de către 
comuniști, când eu însumi, Mihai 
Wurmbrand, studiam deasemeni 
teologia). A fost în fruntea unei puternice 
activități bisericești clandestine 
conducând în timpul nopții multe botezuri 
în râul Mureș. A botezat mulți membri de 
partid comuniști care au fost convertiți. A 
fost arestat și condamnat la 2 ani de 
închisoare. A fost închis și torturat aprig 
270 zile până la o rejudecare a procesului 
său. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        De la pastorul  Teodor Miclea             

                  (acum decedat) 

 

“Am trimis ce mi-ați cerut să trimit  dlui. 
Mihai Wurmbrand, fiul decedatului pastor 
Richard Wurmbrand cu care am stat o 
perioadă împreună în închisoarea colonia 
Peninsula  
 

M-am născut pe 4/4/1917 în satul Racova 
Am fost condamnat la 5 ani închisoare de 
către Tribunalul din Cluj și am fost eliberat 
pe 10/5/1955. Am oficiat multe servicii 
divine (clandestine) în propria locuință și în 
casele multor alți credincioși. La arestare 
am făcut parte dintr-un grup de 18 preoți 
(toți condamnați în acest grup.). Am fost 
închis la Târgu Mureș, închisoarea militară 
din Cluj, și în așa-numita Peninsula din 
Balta Alba, o adevărată închisoare-oraș cu 
multe străzi și clădiri-închisoare. Am fost 
închis în anexa H2 a închisorii, plină cu 
pastori creștini, printre care se afla și tatăl 
lui Mihai (Pastorul Richard Wurmbrand). 
Am atașat o fotografie făcută nu mult după 
ieșirea din închisoare (când aveam aproape 
40 de ani).” 
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