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în  actuale și foste țări comuniste 

 Noiembrie 2020    

 

"Dați piatra la o parte. . ." (Ioan 11.39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
                                                 OAMENII MORȚI SPIRITUAL! 

 
Într-un orășel, șoferul dricului era un necredincios. Pastorul bisericii încercase în repetate rânduri 
să-l convertească. Eforturile nu au avut succes. Într-o zi, mașina pastorului era stricată iar el 
trebuia să țină o slujbă de înmormântare așa că s-a așezat în limuzina-dric, lângă șofer. A făcut o 
nouă încercare de a-l converti pe șofer. Aștfel, el i-a spus: „Domnule, ați putea, vă rog, să-mi 
faceți un serviciu! Biblia conține un verset dificil care vorbește despre profesia voastră. Ajutați-
mă să-l înțeleg. Domnul nostru Iisus spune: ‘Lasați morții să-și îngroape morții.’ Acum, un dricar 
mort nu poate conduce un cadavru la cimitir. Un gropar mort nu poate săpa un mormânt. Un 
pastor mort nu poate ține o predică funerară. Care este atunci sensul acestor cuvinte? " Șoferul a 
râs: „Nu ți-am spus întotdeauna, pastore, că ce este scris în Biblie nu face sens? Luați doar aceste 
cuvinte ale lui Iisus și aveți dovada. Pastorul a spus: „Înainte de a respinge asta, să ne gândim 
puțin. Când sicriul cu mortul pe care îl avem în spatele nostru a fost scos din casă, ai auzit-o pe 
soția lui strigând: ‘Gheorghe, nu mă lăsa singură. Întoarce-te! ' Copiii l-au rugat și ei pe tatăl lor 
să rămână. A fost în zadar. Mortul nu a răspuns pentru că era mort. La fel se întâmplă și cu tine. 
De ani de zile, Hristos, îngerii, creștinii te cheamă la pocăință și tu nu răspunzi, pentru că și tu 
ești mort, mort spiritual. Și un om care este mort spiritual îngropă un om care este mort în trup. 
Cuvintele Domnului nostru au sens. " 
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Orice om care nu-L are pe Hristos este mort din punct de vedere spiritual. În corp, poate trăi într-

o casă frumoasă. Din punct de vedere spiritual, locuința sa se află într-un mormânt. Iisus ar vrea 

să-l învie, de acolo, așa cum l-a înviat pe Lazăr în trup. Învierea trupească a fost foarte rară. Dar 

Domnul dorește învierea spirituală a tuturor celor care sunt morți în păcate și greșeli. Ne roagă 

pe noi, credincioșii, să fim colaboratorii Lui în acest sens. El este singurul care poate învia, dar 

suntem chemați să înlăturăm  piatra care acoperă  mormântul. În circumstanțe diferite, pietrele, 

adică cauzele care împiedică venirea la viața veşnică a păcătoșilor sunt diferite. Există mulți 

predicatori moderni care proclamă o Evanghelie a Prosperității, ignorând pocăința din păcat. 

Acești predicatori falși pretind că „dându-i bani lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă mai mulți bani!” 

În Biblie găsim exact învățătura opusă. Elihu i-a spus lui Iov: „ Uită-te spre ceruri și privește! 

Vezi norii cât de sus sunt față de tine? Dacă păcătuiești, ce rau îi faci Lui? Și când păcatele ți se 

înmulțesc, ce-I faci Lui? Dacă ești drept, ce-I dai Lui? Ce primește El din mâna ta? Răutatea ta 

nu poate vătăma decât semenului tău, dreptatea ta nu folosește decât fiului omului.” (Iov 35: 5-8) 

Apoi sunt ateii. Ei împiedică mântuirea oamenilor prin plasarea enormei pietre a necredinței 

numită „evoluție”. Ei susțin că, oarecum, prin miliarde de ani, proteinele complexe existente în 

corpurile noastre, miracolul conștiinței au evoluat dintr-un noroi aflat întâmplător pe malul mării. 

Ei împiedică credința pretinzând că omul a evoluat din maimuțe. Din nou, Elihu îi explică lui Iov: 

"dar niciunul nu zice: "Unde este Dumnezeu, Făcătorul meu, care ne insuflă cântari de veselie 

noaptea care ne învața mai mult decât pe dobitoacele pamântului si ne dă mai multă pricepere 

decât păsărilor cerului? " (Iov 35: 10-11) 

 
Există creștini îndoctrinați de stânga care au lăudat realizările sociale ale lui Mao Tse Tung în 

China. Deja în 1927, MAO a scris un articol intitulat RAPORT DESPRE STUDIUL MISCĂRII 

ȚĂRĂNEȘTI ÎN PROVINCIA HUNAN. Cuvintele sale sunt: „Revoluțiile nu sunt făcute cu 

mănuși albe. Dușmanii nu trebuie doar să fie îndepărtați. Ei trebuie aruncați la pământ și călcați 

sub picioarele noastre. În fiecare sat trebuie să creăm pentru scurt timp o atmosferă de teroare 

(acest "scurt timp" a durat deja peste 90 de ani. N. Ed.). Este necesar "- scrie el -" ca oricine a 

purtat odată aceasta şapca, să se târâie pe pământ tot restul vieții sale. Niciodată nu va mai merge 

în picioare, nu va mai fi niciodată bărbat ". Astea sunt lucrurile pe care frații și surorile noastre și 

alți nevinovați au trebuit și trebuie să le sufere în China Roșie. Ce piatră pe morminte, unde zac 

morții spirituali! Isus ne cere vărsând lacrimi: „Îndepărtați piatra”. 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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 Ajutați cu Darurile Voastre 

                                      Preotul Zetea Ștefan (acum decedat)  
A fost Închis pentru Credința sa in Fosta Românie Comunistă 

 
„Octavia Maria Zetea, fiica preotului Zetea Ștefan a scris: Tatăl meu s-a 
născut în 1913, mama lui fiind văduvă cu 6 copii. A devenit preot în 1938, 
şi s-a căsătorit cu mama mea Elvira în anul următor. Am fost cinci frați 
(3 băieți și 2 fete.) El ne-a crescut în credință.   
 
 Noul regim comunist ne-a alungat pe toți din casa parohială în 1948. În 
1951 tata a fost arestat, mărturia sa de credință fiind caracterizată pe 
mandatul de închisoare și pe documentul de condamnare, drept 
„complot împotriva guvernului (comunist)”. 
  
 

Pe durata a 27 de interogatorii diferite care au durat multe ore, a fost scuipat în mod repetat în 
față, a fost bătut cu bastoane de cauciuc și numit „bandit”. Întrucât nu a acceptat să renunțe la 
credință, a fost plasat într-o celulă solitară fără hrană timp de trei zile. Noi, copiii lui, nu am avut 
voie să ne finalizăm studiile școlare. 
 
Când a fost eliberat după aproximativ doi ani, din închisoarea Gherla (în aceeași închisoare în 
care a fost deținut Richard Wurmbrand), și-a continuat fără teamă activitatea creștină intensă în 
biserica subterană.”  
 
Doamna Zetea ne mulțumește pentru ajutor și îi cere lui Dumnezeu să ne răsplătească! 
 
 
 
 

 

Yurii Meshko  
A îndurat 2½ ani de 
închisoare în regim de 
muncă grea pentru că 
a găzduit servicii 
divine în casa sa.  
Citiți mărturia lui în 
Buletinul Misionar 
din 10/2017. 
 
 

Nikolai RUSNAK  
A suferit 3 ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică  
Pentru distribuirea de 
cântări creștine în 
biserici. Citiți mărturia 
lui în Buletinul  Misionar 
din 10/2017. 

 

 

  

Petru Vasile URSUL  
A îndurat 2 ani de 
închisoare în regim de 
muncă grea într-o 
carieră de piatră. A 
scris: “o viață în care 
mergem cu Domnul este 
frumoasă.” Buletinul 
Misionar din 10/2017. 
 
  

 
Krivko Michail A 
îndurat 11½ ani de 
închisoare în fosta 
Uniune Sovietică 
pentru că a cerut 
guvernului sovietic  
libertatea bisericii. 
Citiți mărturia lui în 
Buletinul Misionar 
din 11/2017. 
 

 
Preotul Zetea Stefan 

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

 
Liceul Richard Wurmbrand din Iasi  

Absolvenții sunt Recunoscători 
 

 „Numele meu este Victoria Ribca și am 27 de ani. M-am 
născut în Republica Moldova, unde am petrecut primii 15 ani 
din viață, într-o familie modestă.Am auzit despre școala 
creștină Richard Wurmbrand de la pastorul bisericii la care 
mergea familia noastră. El ne-a spus că este o școală foarte 
bună, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de 
vedere al mediului. Am avut imediat o mare dorință de a 
studia acolo și pastorul mi-a spus că mă va ajuta cu înscrierea. 
 
Provin dintr-o familie modestă. Mijloacele noastre materiale 
și financiare nu mi-au permis să-mi termin studiile, nici măcar 
cele obligatorii. Ambii părinți și-au dorit să-mi termin 
studiile, așa că vă puteți imagina că visam cu ochii deschiși să 
merg la o școală creștină din Iași. 
 

Modul în care Domnul a aranjat lucrurile pentru ca eu să devin într-adevăr elevă la Școala 
Creștină Richard Wurmbrand a fost miraculos. Când am ajuns la școală, am fost șocată de felul 
în care profesorii se purtau cu mine. Au fost amabili, comunicativi, mereu interesați de bunăstarea 
mea și de dezvoltarea mea nu numai din punct de vedere academic, ci și ca ființă umană. 
Îndrăznesc să spun că erau atât de interesați de mine și credeau atât de mult în mine, încât cine 
sunt astăzi a fost definit de anii de formare acolo. Datorită acestor profesori credincioși am putut 
să evoluez, să cresc spiritual și academic. Prin viața și mărturiile acestor profesori am ajuns să 
înțeleg ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. 
 
Când mă gândesc la școală, îi mulțumesc întotdeauna Domnului pentru domnul director Cristian 
Lucaci, doamna Rebeca Lucaci (profesoară de engleză) doamnei Liliana Romaniuc, care a fost 
fondatoarea școlii și tuturor celorlalți profesori care au făcut cu adevărat mai mult decât ce li se 
cerea. Au facut multe eforturi dincolo de orişice aşteptări, ca să spun așa, pentru mine și pentru 
alți elevi. 
 
După absolvirea liceului, am continuat să studiez Administrarea Afacerilor la Timișoara. Acesta 
este, de asemenea, locul din care mi-am luat masteratul, de asemenea în același subiect. În anii 
de liceu și universitate viața mea a fost influențată de cărțile lui Richard Wurmbrand, care a fost 
un exemplu pentru mine că, prin credința, Dumnezeu are un plan pentru fiecare ființă umană, 
chiar și pentru mine. Am întâlnit un băiat care ulterior a devenit soțul meu. Soțul meu Mario, a 
fost în închisoare timp de 15 ani, dintre care 10 am stat lângă el. El a fost eliberat, l-a cunoscut 
pe Domnul în închisoare și acum îl onorăm pe Domnul împreună. Trăim temporar în Austria și 
căutăm să facem voia lui Dumnezeu în viața noastră. 
 
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru școala mea, Colegiul Creștin Richard Wurmbrand, pentru 
fiecare membru al personalului de acolo, care m-a ajutat, ghidat și format. Le mulțumesc pentru 
fiecare masă, sfat, îmbrățișare, rugăciune și pentru investiția care m-a făcut să fiu cine sunt astăzi. 
Cu respect, 
Victoria Ribca “ 
 

  

 



5                                                                              CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE! 
 

 

Creștini Ajutați cu Darurile Voastre 
 

Liceul Richard Wurmbrand din Iasi  
Absolvenții sunt Recunoscători 

 
 
„Numele meu este Anca Poloşan și 
am 27 de ani. Vin din Bicăjel-Chei, 
un sat din județul Neamț. Îmi 
amintesc cu drag cea mai minunată 
perioadă de timp din viață, copilăria 
mea. Eram în clasa a opta când am 
auzit prima dată despre școala 
creștină Richard Wurmbrand. Corul 
școlii și doamna Liliana Romaniuc 
care era directoarea școlii și dl 
Cristian Lucaci au făcut o vizită la 
biserica noastră. La sfârșitul 
serviciului, am primit un pliant școlar 
care îmi oferea informații despre 
înscriere. 

 
Astfel, după ce am vorbit cu părinții mei, am luat decizia de a merge să studiez la această școală 
grozavă. Îmi amintesc cu drag atmosfera din școală. Am primit cazare în căminul școlii. Zilele pe 
care le-am petrecut la școala Wurmbrand au fost grozave - cu profesori minunați și colegi 
minunați. Diriginta mea de a fost, de asemenea, o doamnă foarte specială. A fost și profesoara 
mea de română și am apreciat faptul că a avut răbdare și a investit în noi chiar și în afara școlii. 
Adesea eram invitați în casa ei sau făceam plimbări în parcuri împreună pentru a vorbi despre 
problemele noastre, provocările noastre și încercările noastre de la școală sau din familiile 
noastre. Privind în urmă, pot spune că tot timpul și energia investită în mine m-au făcut persoana 
care sunt astăzi. 
 
La școala Wurmbrand am învățat să mă bucur să învăț și să citesc. Profesorii mei m-au învățat să 
combin plăcerea și munca grea, să investesc în timpul petrecut cu colegii mei și să investesc în 
mine. Prieteniile pe care le am din acea perioadă de timp din viața mea îmi amintesc de oameni 
frumoși în interior. De asemenea, în acest timp am fost încurajată să stabilesc un set de valori și 
principii care să mă ghideze în viață. Sunt atât de recunoscător profesorilor creștini maturi care 
au înțeles importanța investiției în oameni și au știut importanța stăruinței combinate cu dragostea 
și determinarea. 
 
După școală, am continuat să studiez psihologia și educația timpurie a copiilor și apoi mi s-a oferit 
un post în Italia ca asistentă pentru copii. Am petrecut un an în Italia și aproximativ trei ani în 
Marea Britanie făcând orice am putut găsi de lucru. Vedeți, eu provin dintr-o familie foarte săracă 
și viața la școala Wurmbrand m-a învățat să fiu harnică și să nu renunț niciodată la ocazia de a 
mă perfecționa și de a fi independentă. Deci, pentru că nu găseam de lucru în România, am luat 
decizia de a încerca în străinătate. Am lucrat de-a lungul anilor de universitate ca bona și apoi am 
plecat în străinătate pentru a lucra cu copii cu diferite probleme. Acum m-am întors acasă, 
pregătindu-mă pentru nuntă. În concluzie, anii pe care i-am petrecut la școala creștină Richard 
Wurmbrand au fost cei mai buni din viața mea. Acum sunt pe cale să mă căsătoresc și sunt 
recunoscătoare că Domnul m-a pus să aștept un om evlavios, pe Eduard Cristofor, cu care doresc 
să slujesc în continuare Domnului. „ 
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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 Patru Ani de Închisoare 

Pentru Credința sa 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusta Cecilia, fiica preotului Augustin Mare (decedat) ne-

a scris: “Tatăl meu s-a născut în 1928, în Tiream, județul 

Satu Mare. S-a căsătorit la 28 de ani și a avut (înainte de a fi 

închis) doi copii. Doi copii s-au născut după ce a fost eliberat 

din închisoare. După ce a devenit preot, a fost arestat și 

închis de securitatea comunistă timp de patru ani. A fost 

ținut și torturat în cele mai sinistre lagăre de detinuti, la 

Canalul Dunărea-Marea Neagră, precum și în închisorile 

Sighet, Jilava și Aiud. Când a fost eliberat, era din punct de 

vedere al sănătății o persoană complet distrusă. (Torturile 

din închisorile mai sus numite, au depășit imaginația cea mai 

groaznică. Creștinii reținuți în Canalul Dunării, unde a fost 

închisă și soția pastorului Richard Wurmbrand, Sabina, au 

descris modul în care moartea unei persoane era considerată 

a fi de importanța morții unei muște. La un moment dat, 

gardianul a lovit pe cineva cu o lopată atât de brutal, încât i-

a rupt mâna. Ofițerul (comunist) de la Colonia „Cinci 

Creste” din acest lagăr-închisoare al Canalului forța deținuții 

să se întindă pe jos iar el dansa pe corpul lor cu dansul 

asemănător celui unui urs, întrucât avea peste 100 de 

kilograme. Morții erau aruncați goi în morminte puțin 

adânci, deoarece din cauza înghețului ceilalți prizonieri nu 

puteau săpa adânc. Primăvara, câinii descopereau 

mormintele și mâncau aceste cadavre. Acesta a fost infernul 

comunist. N. Ed.) Mama mea a fost concediată de la locul 

de muncă și nu a putut obține niciodată un loc de muncă. Li 

s-a spus copiilor lui că nu li se va permite să studieze. A fost 

într-adevăr așa. Am supraviețuit doar prin harul divin. După 

căderea comunismului în România, a devenit protopop.  

Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor.” 
 

 
 
 

 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

