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“Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și 
a întrebat pe ucenicii Săi: “Cine zic 
oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”  
(Matei 16:13)  
...................... 

 
“Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceți că sunt?” 
(Matei 16:15)” 

 
 
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 aceleași 
închisori.  

 
       Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 

                                        Cine este Iisus Hristos? 

 
Când încercăm să obținem admirația cuiva, cel mai adesea folosim cele mai bune, cele mai 
atractive descrieri, orice ar impune respect. În evanghelii nu este așa. Cei patru evangheliști nu 
încearcă să crească credința în Iisus, într-un mod obișnuit. 
 
Fără a menaja sentimentele cititorului, de la cel mai rău la cel mai bun, de la cel mai credibil 
pâna la cel mai îndoielnic, citim despre Iisus: " Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai 
drac?" (Ioan 8:48) Alt pasaj spune: " Prietenii lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au 
venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: "Și-a ieșit din minți." (Marcu 3:21) Cine are nevoie de 
asemenea  “prieteni?” 

 
Ni s-a spus că respectabili lideri religioși au susținut că Iisus a fost "un înșelător" (Matei 
27:63) apoi, “Omul acesta nu vine de la Dumnezeu" și, "Este un păcătos," sau " Acesta nu 
stim de unde este.” (Ioan 9:1-41) 

 
Apostolii însași îngîna complimente neverosimile, “Ei au răspuns: "Unii zic că ești Ioan 
Botezatorul; alții: Ilie; alții: Ieremia sau unul din proroci.” (Matei 16:14) Toate aceste 
personalități erau  moarte sau  profetul Ilie este descris ca dispărând de pe Pământ fiind luat la 
ceruri într-un car de foc. Regele Irod este de părere că, “Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat 
din morți.” 
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Deși invitat de familii importante, I s-a arătat puțin sau deloc respect. Iisus i-a spus unui 
fariseu pe nume Simon:” Am intrat în casa ta, și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele 
… Tu nu Mi-ai dat sărutare … Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn … (Luca7: 44-46) 

 

Iată și niște aprecieri pozitive: Nicodemus, "un conducător al evreilor" impresionat de miracole, 
numește pe Iisus: "un învățător venit de la Dumnezeu." Nathanael din Bethesda, a exclamat, 
“Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împaratul lui Israel!” (Ioan 1:49) Samariteni 
întâlnindu-L pe Iisus exclamă deasemeni: “stim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul 
lumii.” (Ioan 4:42) Spirite diavolești prin gura unui posedat: “Isuse, Fiul Dumnezeului celui 
Preaînalt.” 
 
Discipolii, văzându-L pe Iisus mergând miraculos pe mare, au spus: “Cu adevărat, Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu!” (Matei 14:33) Titulatura “Fiul lui Dumnezeu” nu este neapărat specifică lui 
Iisus. Conform genealogiei lui Iisus, Adam, primul bărbat, este numit Fiul lui Dumnezeu. (Luca 
3:38) Iisus Însuși propovăduiește: “Ferice de cei impaciuitori, caci ei vor fi chemati fii ai lui 
Dumnezeu!” (Matei 5:9) 

 

El își întreabă apostolii, “cine ziceți că sunt?” Iisus insistă să afle ce fel de credință are 
fiecare apostol. Iisus caută tipul de credință în care “nu carnea și sângele ți-a descoperit 
lucrul acesta.” Există două tipuri de credințe. Există “credință în idei împărtășite de o 
comunitate” născută din ceea ce experimentăm prin simțurile noastre, împărtășind 
convingerile celorlalți oameni. Mintea este schimbătoare. O astfel de credință nu va rezista 
încercărilor, persecuțiilor, îndoielilor. Iisus caută credința personală care ne este dezvăluită 
de Dumnezeu. În povestirea celor doi discipoli mergând pe drumul către Emmaus, amândoi 
dezvăluindu-și credința lor umană, ideile epocii în care trăiau: "  Noi trăgeam nădejde că El 
este Acela care va izbăvi pe Israel " Când și-au recunoscut Domnul înviat, evanghelia scrie 
că totuși “atunci li s-au deschis ochii si L-au cunoscut;” (Luca 24:13-35) Iisus Își spune 
deasemeni Fiul Omului. Iată cum îl descrie profetul Daniel  pe Iisus revelat. Asta este ceea 
ce creștinii cred: 
 

" M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un 
fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbatranit de zile și a fost adus înaintea Lui.  
 I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, 
neamurile si oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece 
nicidecum, și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată. (Daniel 7:13-14)" Să ne rugăm pentru o 
astfel de credință revelată! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Închisoarea comunistă Jilava.Intrarea 
spre celulele subterane. 

Celulă de închisoare cu paturi 
suprapuse fără saltele pe care deținuții 
erau obligați să doarmă. Soba doar 
pentru décor nu era niciodată încălzită. 

Fotografie a pastorului Richard 
Wurmbrand în timpul detenției la Jilava 



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, România și 
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. 
Urmatoarele fotografii spun tot. Mulțumim pentru rugăciunile și cadourile voastre. Mihai Wurmbrand  
“Religia curată si neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 
cercetăm pe orfani și pe vaduve in necazurile lor și să ne pazim neîntinați 
de lume.” (Epistola Apostolului Iacob 1:27) 

                         

           Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre 
                             Pastorul Petru Pruteanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El scrie: “M-am născut în 1948 și am 
petrecut datorită credinței mele creștine cinci 
ani în închisorile sovietice comuniste și în 
lagăre de muncă. Modul în care am fost 
torturat de autoritățile comuniste este dureros 
de descris. 
“Mi-au cerut să colaborez cu poliția 
comunistă și să-mi trădez frații creștini 
activi. Când am refuzat, am fost amenințat cu 
violul homosexual. Într-o lună, m-au dus cu 
vagonul-închisoare prin 8 închisori diferite. 
Am fost bătut de nenumărate ori. 
“De fiecare data le răspundeam celor care mă 
torturau: "Fiind creștin sunt gata să primesc 
orice ca venind de la Dumnezeu." Astfel, ca 
lider creștin ilegal, pentru a nu avea influență 
asupra celorlalți creștini închiși, am fost 
transportat la o închisoare aflată la 1300 km. 
depărtare de casă. În acest fel, a fost imposibil 
să primesc vreo vizită din partea familiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chitanță  de la fratele Petre Pruteanu 
pentru un ajutor de 300$.  
 

Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre 
Vladimir Sergei KOROP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El scrie: “M-am născut în 1942 într-o familie de 
necreștini. Am crezut în Domnul Iisus în anul 1965, în al 
treilea an de armată, în oraşul Kiev (Ucraina),. (La acea 
vreme, parte a Uniunii Sovietice. Un miracol creștin  
deoarece decizia de a deveni creștin a fost luată după ce 
acest tânăr a suferit 3 ani de intensă îndoctrinare 
comunistă ateistă în armata sovietică – NT!). Eram 
membru al bisericii din oraşul Smela. În 1967 m-am  
căsătorit cu o soră în Hristos. În  1974, împreună cu 
familia, soţia şi cei patru copii, am plecat în oraşul 
Uzlovaia. Timp de 10 ani (între 1977 și 1987am ținut 
(ilegal) serviciul divin în casa noastră. Autoritățile ne 
amenințau mereu că ne vor distruge casa cu buldozerul și 
iar copii (aveam déjà 8 copii) îi vor da la orfelinat. 
Guvernul communist ne amenda în fiecare lună. “Pâna la 
urmă, am fost arestat și condamnat la doi ani de închisoare 
în lagarele sovietice. Împreună cu mine au fost arestați 
păstorii bisericii noastre, frații Golosciapov Pavel 
Dorofeevici (2.5 ani de închisoare sovietică) și Picalov 
Victor Anatolivici (3 ani de închisoare comunistă). Ne 
amenințau că vom muri în închisoare. Eu le-am spus:' 
Puteţi să mă faceţi praf, dar nu eu sunt cel cu care aveti de 
a face, ci cu Dumnezeu". Cumva cei ce ne amenințau au 
fost impresionați de credința noastră și amenințările s-au 
rărit din ce în ce. În cele din urmă am fost eliberat. Am 
avut 11 copii din care mai sunt în viață 10 și toți, până în 
ziua de azi sunt membri ai bisericii. În anul 1994 soţia 
mea a plecat la Domnul. Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru drumul parcurs şi pentru că m-a întărit în toate!. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea (misionară) pe 
care o faceţi!. Cu multă dragoste, împărtășesc cu voi 
versetul din Psalmi 59:16, " Dar eu voi cânta puterea Ta; 
dis-de-dimineața voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu ești un 
turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua 
necazului meu.” 

 



                             Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRON, Nicolae Vasile  
După întâlnirea cu Ivan Moiseev în 1972, m-am pocăit și am fost botezat. (Ivan Moiseev a fost un 
credincios creștin care a murit ca un martir în fosta Uniune Sovietică. Moiseev a suferit torturi 
incredibile după ce a refuzat să renunțe la credință.) 

 

Am fost recrutat în armata sovietică unde mi s-a propus să mă lepăd de Dumnezeu. Am hotărât să 
rămân credincios Domnului și am fost condamnat la trei ani de închisoare în Kazakhstan, în apropiere 
de granița cu China. În ciuda bătăilor indurate și a umilințelor, am avut ocazia să vestesc multora 
Evanghelia, și mulți s-au pocăit. Condițiile din închisoare câteodată nu erau atât de stricte fiind într-o 
închisoare izolată dintr-o regiune musulmană în interiorul Uniunii Sovietice. Mi s-a permis pentru un 
timp să folosesc o chitară și o vioară pentru a distra gărzile și duminicile am putut cânta cântări 
creștine pentru deținuți. Prin intermediul vizitelor unor localnici creștini din orașul Alma-Ata, am 
reușit să introduc (în secret) o Evanghelie în închisoare. Pentru că aceasta presupunea o pedeapsă 
foarte serioasă, am ascuns-o într-un loc greu de găsit, chiar în zona gardienilor, sub seiful directorului. 
Eram tânăr și necăsătorit, și astfel mai curajos. 

 

Mi se spunea mereu că sunt un trădător al patriei sovietice și că, cei de acasă, aflați la o distanță de 
5000 km, mă renegaseră și nu mă mai voiau. Cu o jumătate de an înainte de eliberarea din sentința de 
3 ani de închisoare autoritățile comuniste mi-au deschis un dosar nou pentru propaganda religioasă 
printre deținuți. Astfel, trebuia să rămân închis încă un an. Înainte să fiu închis lucrasem ca inginer 
metalurgist. În închisoare însă, fusesem coborât la funcția de măturător. S-a întâmplat că la uzina din 
lagărul unde ispășeam a avut loc o avarie majoră cu utilajele, și autoritățile din Moscow mi-au cerut 
repararea de urgență, lucru pe care l-am făcut. Fiind singurul calificat în repararea acestor defectiuni 
tehnice, autoritățile au renunțat să îmi mai prelungească condamnarea, astfel că am putut fi eliberat. 
Cu doi ani în urmă am primit o scrisoare de la un fost tovarăș de închisoare în care îmi spunea cum a 
ajuns la credință  ca urmare a mărturiei mele. Au fost mai multe cazuri ca acesta. După căderea 
regimului sovietic am putut deveni pastor și lucra intens la editarea, tipărirea și răspândirea a multă 
literatură creștină, precum Biblia Copiilor, căteva cărți de cântări și traducerea  în română (făcută în 
anii 1930 de Dumitru Cornilescu) a întregii Biblii având-o acum publicată în Republica Moldova. . În 
1 Corinteni 14:26 Apostlolul Petru a scris: " toate să se facă spre zidirea sufletească." Lăudat fie 
Domnul! 
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Datorită legilor fiscale din România ajutorul trebuie trimis de la  
organizatia non-profit locală Asociația Creștină Sabina Wurmbrand. 
În dreapta, una din recipisele pentru sumele trimise  din care s-au 
distribuit ajutoare multor creștini și familiilor lor, aceștia având 
peste 70 de ani,majoritatea lor având în jur de 90. Au suferit 
persecuții sub comunism în Europa de Est. Toți au îndurat mulți ani 
de închisoare. 

 

Două generații de prizonieri pentru Hristos! 
Creștini ajutați cu darurile voastre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TIMCIUK, Vladimir 
 
“M-am născut într-o familie de credincioși. 
Tatăl meu, Ivan Timchuk și mama mea Regina 
Ignatiev au fost condamnați pentru credința lor 
la mulți ani de închisoare în regiunea Kolma, 
Siberia, fosta Uniune Sovietică. Când Stalin a 
murit în 1953, s-au putut întoarce în Ukraina, 
în regiunea Donbass (aflată acum în milocul 
războiului dintre separatiștii ruși și statul 
ucrainian) Tatăl meu era pastor într-o biserică 
baptistă. M-am pocăit și am devenit creștin în 
1977. Începând cu anii 1960 biserica a suferit 
în fosta Uniune Sovietică persecuții cumplite. 
Mulți au plătit un preț greu în viață pentru că 
au rămas credincioși credinței lor. După ce am 
fost botezat am fost foarte implicat în lucrarea 
creștină cu tineretul. Într-o duminică din 
septembrie 1982, poliția comunistă a oprit 
serviciul divin, au gonit lumea din biserică, și 
au arestat vreo  15 membri. Ne-au amenințat 
pe fiecare dintre noi cu închisoare pe termen 
lung dacă nu colaborăm (ca informatori) cu 
autoritățile. Toți au refuzat să devină "Iuda." O 
săptămâna mai târziu am fost arestat și 
condamnat la 3.5 ani de închisoare. O lună 
mai târziu în noiembrie 1982, liderul comunist 
Leonid Brejnev a murit. Toți cei întemnițați 
am sperat la o amnistie dar niciunul dintre 
creștini nu a fost eliberat. Am inceput să-mi 
ispășesc pedeapsa într-o pușcărie din regiunea 
Donetsk unde, împreună cu mine erau închiși 
și alți frați. Cu 15 luni înainte să fiu eliberat, 
am fost trimis într-o altă pușcărie din Siberia, 
în regiunea (extreme de friguroasă) 
Khabarovsk. Odată eliberat m-am stability în 
Moscova. Cu soția mea Lyudmila, avem un fiu 
și două fiice. În biserică sunt dirijor de cor și 
deasemeni  sunt predicator. Mulțumesc lui 
Dumnezeu că m-a călăuzit pe cărări drepte și 
binecuvântarea Lui a fost asupra mea în toate 
zilele vieții mele.” 
 

Mostră de recipisă în valoare de 8,000 RON (US 
$2,000) reprezentând una dintre donațiile îndreptate 
în acest an către Orfelinatul Agape din Pașcani. Acest 
orfelinat  început cu 56 orfani în 1993 de către 
pastorul Richard Wurmbrand și soția sa, îngrijește 
zilnic 35 orfani. La început orfelinatul avea nevoie de 
1,500 dolari lunar. Datorită inflației și noilor cerințe 
ale Uniunii Europene (personal medical, psiholog, 
etc.) sunt necesari aproape 12,000 dolari lunar. 
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand  :  
Căsuța Poștală 12, OP 74 București, 
062580, România  
Email: 
apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ; 
Pagina Web: 
asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 
Asociația Creștina Sabina Wurmbrand este o asociație non-
profit definitivă prin hotarârea Judecătoriei Sectorului VI din 
11.12.2015 în dosarul 31699/303/15,înscrisă în Registrul 
Asociațiilor si Fundațiilor la numarul 108 din 11.12.2015 
 

 



 
 

Creștini și familiile lor ajutați cu darurile voastre 
 

                                                     A petrecut 18 ani în închisorile 
              comuniste sovietice pentru credința sa. 

 Fratele Petru RUMACIK, 86 ani, 
 

El scrie: “Dragă frate Mihai:  
Te rog primește salutări din partea fratelui 
tău  întru Domnul, Petru Rumachik, care a 
fost închis pentru lucrarea Domnului în 
fosta Uniune Sovietică.  
“Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru Fiul Său 
Iisus Hristos, pentru îndurarea și mila pe care 
mi le-a arătat. Am vârsta de 86 ani. Prin mila 
Sa mă pot bucura atât de o bună sănătate 
fizică cât și mintală. Trăiesc în orașul 
Dedovsk și slujesc într-o biserică baptistă din 
acest oraș. Trăiesc în așteptarea venirii 
Domnului. În prezent construim Casa de 
rugăciune. Planificăm pentru ianuarie 
deschiderea acestei case de rugăciuni. Vă 
invităm și pe Dvs. să veniți la această 
sărbătoare. Îmi amintesc de zilele  când tatăl 
şi mama Dvs. (Richard și Sabina 
Wurmbrand) au vizitat biserica noastră şi am 
trăit momente de bucurie foarte frumoase. 

 

“Dumnezeu m-a chemat să-L urmez încă din tinerețe. Dumnezeu m-a trecut prin multe 
şi mari încercări, prin lagăre de deţinuţi în Siberia, puşcării şi închisori. În total am fost 
închis timp de 18 ani. Am fost condamnat de 6 ori (În special în timpul guvernului sub 
Yuri Andropov în fosta Uniune Sovietică, persecuția creștinilor era aprigă. Mulți lideri 
creștini primeau condamnări pe diferite perioade de timp cu puțin timp înainte de a-și  
finaliza condamnarea anterioară - NT.) Prigonitorii bisericii  îmi interziceau să vestesc 
pe Domnul Iisus şi să mai cred în Dumnezeu. Am refuzat în mod categoric acest lucru, 
şi deasemenea orice colaborare cu autorităţile. Şi ei atunci m-au amenințat că voi muri 
într-o celulă subterană. Dar viaţa mea era în mâinile Tatălui Ceresc, care mă iubea, şi 
de aceea dorinţele prigonitorilor mei nu s-au împlinit, chiar dacă am avut mult de 
suferit în celulele reci subterane şi carcere. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
căci El a fost Ocrotitorul meu şi El m-a răsplătit cu  multe zile şi o viaţă lungă. 
Psalmul 91:16 a fost o încurajare pentru mine, "  Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi 
arăta mântuirea Mea." Pe data de 6 februarie 1987 am fost eliberat din închisoare. Toţi 
aceşti 18 ani i-am petrecut în închisorile din Ural, în Nordul Rusiei, în Siberia, în 
condiţii extreme, cu o climă foarte aspră. Cea mai mare binecuvântare este că Domnul 
a fost Salvatorul meu, Ajutorul meu şi Apărătorul meu. Dumnezeu este bucuria vieţii 
mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze!” 
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