
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!  
 

 

 

Misiunea Creștină Richard Wurmbrand  
Căsuța Poștală 12, OP 74  
București, 062580, România 

Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
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În aceste momente critice ajutăm refugiați creștini scăpați din Ucraina! 
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“Ați zis: Degeaba slujim lui Dumnezeu; și ce am 

câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști 

înaintea Domnului Oștirilor?" (Malachi 3:14) 
 

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 
RĂSPLATA EVLAVIEI 

 

    Biblia este în principal un răspuns la întrebarea: „Ce folos este că am păzit rânduiala lui 
Dumnezeu?” Însuși Iisus întreabă: „Și ce ar folosi unui om să cîștige toată lumea, dacă și-ar pierde 
sufletul? Sau ce ar da un om in schimb pentru sufletul sau?” (Matei 16:26). Sfântul Pavel scrie: 
„Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei 
viitoare.” (1 Timotei 4:8) 
 
   Creștinii au o sursă unică de profit pe care necredincioșii nu o au. Necredincioșii privesc 
valoarea în termeni de bani sau obiecte. Sfântul Pavel scrie: „Ne bucurăm chiar și în necazurile 
noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința 
aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” (Romani 5:3-5).  
 
   Sfântul Pavel descrie unde să fie situat profitul și pierderea când scrie: „Căci noi n-avem de 
luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt in locurile cerești.” 
(Efeseni 6:12)  

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 zilnice) 
"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 a pachetului cu cele 5 cărţi 
gratuite arătate in formular. 
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   Nici ateismul, nici creștinismul formal nu vor fi profitabile pentru sufletul tău. Este lipsit de 
sens să faci altceva decât ceea ce este profitabil din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 
 
   Când armata sovietică a invadat Europa de Est, un ofițer rus a fost cazat în casa unui pictor 
căruia i-a plăcut chipul expresiv al acestuia și l-a folosit ca model pentru un tablou. În timp ce 
lucra la asta, modelul s-a uitat la o imagine cu Iisus răstignit și a întrebat cine este? Pictorul a 
răspuns scurt, dar ofițerul rus a insistat: „Dacă ar fi fost bun și și-ar fi dorit mântuirea tuturor 
pentru veșnicie, oamenii L-ar fi coborât cu siguranță la timp de pe cruce și i-ar fi vindecat rănile”. 
 
  „Te rog, nu mă deranja în timp ce pictez”, a venit răspunsul. "Nu, El nu a fost eliberat. El a murit 
pe cruce. Acesta este ceea ce era menit să facă. El a plătit prețul pentru păcatele noastre. Dar 
haideți să ne continuăm treaba." 
 
   Ofițerul rus nu s-a liniștit: „Cât de strălucitor trebuie să fii în dragostea ta pentru cineva care a 
adus un asemenea sacrificiu pentru tine”. Pictorul a lăsat jos pensula. Îl pictase de multe ori pe 
Iisus răstignit, dar acum și-a dat seama că făcuse asta fără ca iubirea să strălucească. 
Necredinciosul care era modelul lui, l-a învățat cum trebuie să-L iubească pe Hristos. Aceasta 
este Evlavia. Aceasta transformă răstignirea într-un preludiu al învierii glorioase. 
 
   Tulburări în familie? Pierderi în afaceri? Sănătate precară? Pierderea cuiva apropiat? Dumnezeu 
îți înfrumusețează ochii prin lacrimi. El te cinstește cu martiriul marilor ispite. El te iubește atunci 
când reziști. Când cazi, El îți dă o lecție prețioasă de smerenie. Umple-ți casa cu tămâia rugăciunii. 
Suferința purtată cu evlavie este mai valoroasă decât comorile lumii, dacă avem ochii îndreptați 
către profitul veșnic de a purta crucea lui Hristos. 
 
   Creștinii șomeri câștigă suflete pentru rai în timp ce stau la coadă pentru bonuri de mâncare. 
Creștini săraci deschid porțile raiului păcătoșilor din mahalalele în care trăiesc. Creștinii întristați 
mărturisesc pentru Hristos în cimitir și se bucură când reușesc să găsească o oaie pierdută. Paturile 
de spital pot fi amvonuri la fel de utile ca cele ale catedralelor.  
 
   „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”. (Romani 8:28) 
Aceasta este răsplata evlaviei. 
  
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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) 
                                 Eroi ai credinței și familiile lor ajutați cu darurile voastre!   
                Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați cu darurile voastre 

                Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia.) 
 
 
 
 
                          
 
 

          
 
 
 
 

  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                       

                                          
        `Refugiați Creștini Ajutați din Ucraina Sfâșiată de Război  

 

Olinik Lydia  
O baptistă din Lvov, Ucraina, 
fostă parte a Uniunii Sovietice, 
care avea nouă copii. Soțul ei, 
Peter, a fost un predicator care 
a ajutat la tipărirea în secret de 
literatură creștină. A fost 
condamnat la cinci ani de 
închisoare, a fost eliberat după 
mai puțin de 2 ani, dar a 
continuat să fie persecutat cu 
înverșunare pentru că a refuzat 
să devină informator KGB 
(poliția secretă comunistă). 
Citiți mărturia ei, în 
buletinul din 7/2020. 
 

 Galina Dulia 
 Deși tocmai căsătorită și 
însărcinată, a fost 
condamnată în (fosta) 
Uniune Sovietică la doi 
ani de închisoare pentru 
că a condus cursuri la o 
școală duminicală. 
Citiți mărturia ei în 
buletinul nostru din 
8/2020 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anatol Kirilyuk  

Din Lugansk, Ucraina, din 
fosta Uniune Sovietică, a 
fost condamnat la 3 ani de 
închisoare pentru 
desfășurarea activităților 
școlii duminicale. El ne-a 
scris, salutând cu versetul 
17 din Isaia capitolul 54: 
„Orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără 
putere; și pe orice limbă 
care se va ridica la judecată 
impotriva ta o vei osîndi. 
Aceasta este moștenirea 
robilor Domnului, așa este 
mântuirea care le vine de la 
Mine, zice Domnul.” 
Citiți mărturia sa 
completă în buletinul din 
8/2020. 
 

Bitina Stepanovna  
Soțul ei, Alexander, a fost 
un specialist excepțional 
în ingineria construcțiilor. 
Au avut nouă copii. Și-a 
pierdut totuși atât locul de 
muncă cât și locuința, 
deoarece a refuzat cererea 
KGB de a scrie o 
declarație prin care își 
nega credința. Mai mult, a 
fost condamnat la trei ani 
de închisoare pentru că a 
condus o adunare de tineri 
creștini. 
Citiți mărturia ei în 
buletinul din 7/2020.  
Newsletter. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Sora Chaika Katrina de la biserica „Arca” a scris: 
„Am venit cu 5 copii din Kiev pentru că era periculos. 
Am călătorit cu un număr minim de lucruri și bani. În 
Spania, am cerut ajutor și am fost cazați într-o cameră 
mică unde ne-am simțit confortabil, deși mușcați de 
ploșnițe. Am locuit câteva luni în orașul Burgos, apoi 
ne-am mutat în orașul Pamplona, unde avem închiriat 
un apartament. Este necesar să muncesc. În Spania, am 
întâmpinat dificultăți legate de necunoașterea limbii, 
stres de adaptare, probleme cu lipsa hranei și a 
îmbrăcămintei. Avem dificultăți financiare, instabilitate 
privind munca și locuința. Dar ne bucurăm că nu există 
bombe care zboară deasupra capului. Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru tot. În orașul Pamplona vizităm 
biserica ucraineană „Mântuirea lui Dumnezeu”, unde 
slujesc ca profesor de școală duminicală pentru copii, 
avem aici un slujitor bun și iubitor al lui Dumnezeu 
Yuriy Nastichenko. Ramanem recunoscători lui 
Dumnezeu și ție, pentru orice ajutor. 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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Clădiri de apartamente 

distruse de 

bombardamente rusești 

în Mariupol, Ucraina, 

unde 40% din întregul 

oraș a fost aproape 

distrus. Peste  7 milioane 

de refugiați au părăsit 

Ucraina în ultimele 6 luni 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            Fratele Takhtaulov Serghei de la biserica „Hristos Mântuitorul”  
                                            din Balakleya, Ucraina a scris: „La momentul invaziei, soția mea și  
                                            doi copii erau acasă, iar cei trei mai mari erau la Harkov. Veronika,  
                                            cea mare, locuiește acolo, iar Diana și Mark sunt studenți. Cand  
                                            orașul Harkov a început să fie bombardat, copiii noștri s-au reunit și  
                                            au fost împreună în apartamentul Veronikăi. În toate aceste zile, am  
                                            încercat să rămân în contact cu toată lumea și să ne rugăm împreună.  
                                            Câteva zile mai târziu, am aflat că o coloana de trupe rusești se  
                                            apropia de orașul nostru. Am ajuns să-mi fie limpede că trebuie să- 
                                            mi aduc familia, dar nu aveam un autoturism personal. Fratele meu  
                                            Yuri, tot creștin, ne-a venit în ajutor. Eu, Oksana, cei doi mai mici și  
                                            mama noastră am plecat la țară să ne vizitam rudele - la 65 km de  
                                            Balakleya. Înainte de asta, l-am sunat pe pastor și pe frați și le-am 
spus decizia mea. A doua zi, mai multe bombe cu vid au fost aruncate asupra orașului nostru. 
Aproape toate casele și apartamentele au rămas fără ferestre. Unele case au avut acoperișuri 
deteriorate. După aceea, tancurile rusești au intrat în oraș. Am stat cu mătușa Ninei. Verișoara și 
nepoata mea sunt și ele cu ea. Ei nu merg la biserică. În fiecare zi, citim împreună Biblia și ne 
rugăm. Artileria noastră trăgea la 25 km de noi, se duceau în continuare lupte. Într-o seară, la ora 
20.20, s-a efectuat un atac aerian asupra satului nostru, avionul a lansat două rachete, le-am auzit 
vuietul peste casă, a fost înfricoșător, ne-am aruncat la podea cu copiii și ne-am rugat împreună 
cu putere, copiii au plâns. Fiica mea cea mică, Alisa, s-a lipit de mine, am auzit cât de repede îi 
bătea inima de frică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția Sa. Cinci case au fost avariate, 
dar nimeni nu a fost ucis, slavă Domnului! Ne-am hotărât să mergem seara la adăpostul din sat. 
Acolo ne-am întâlnit cu localnici. Într-o seară am început o conversație cu ei despre Dumnezeu 
și sensul vieții și al pocăinței. Această conversație a durat mai bine de două ore, au fost 
aproximativ 30 de persoane de diferite vârste. 
I-am dat un Noul Testament unui băiat. Loviturile aeriene asupra satelor vecine au devenit mai 
dese, frontul se apropia de noi. Timofey al nostru are diabet – e pe insulină, este bolnav de 11 
ani. Va fi nevoie de medicamente, vor fi necesare și benzi de testare pentru un glucometru, banii 
se vor epuiza. După două săptămâni, a fost o înțelegere clară și conștientizare că era necesar să 
ne mutăm familia în străinătate. Dar unde? Ne-am hotărât să plecăm în Spania, pentru că acolo 
locuiesc prietenii noștri de la biserică. De la început, copiii noștri mai mari au plecat din Ucraina 
în Spania cu un grup de credincioși, apoi câteva zile mai târziu i-am urmat. În drum spre Spania, 
am avut ocazia să evanghelizez într-un tren, într-o gară, în pensiuni. Am dat Noul Testament 
celor care au dorit. Îi mulțumesc Domnului pentru oportunitatea de a-L sluji în orice loc. A durat 
aproape o săptămână pentru a ajunge în Spania. Am simțit de parcă Mântuitorul ne purta în 
brațele Sale. Slăvit să fie Emanuel!” 
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Exemple de Familii de Refugiați Creștini , 
din Ucraina Sfâșiată de Război,  Ajutați cu Darurile Voastre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Cuciurean a scris: „Suntem o familie din 
Ucraina, din regiunea Cernăuți, care slujește 
refugiații (plecați după ce Rusia a ocupat Crimeea) 
din 2014, având întâlniri cu aceștia, predând și 
ajutând ca păstori. Împreună cu familia mea am 
încercat să ajutăm mulți oameni, am avut 25 de 
întâlniri împreună cu refugiații la Cernăuți până a 
început acest război. După începerea războiului, 
prin fondul caritabil local Hands of Mercy, am 
căutat să ajutăm mulți oameni din zona de război. 
Dar în ultimul timp a fost din ce în ce mai dificil 
pentru că electricitatea a fost distrusă în Ucraina și 
uneori este disponibilă doar 2-3 ore de curent 
electric pe zi. Ne-am gandit si sa ne refugiem  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

împreuna cu familia in Romania in orasul Bacău. Frații de aici, ne-au ajutat să găsim o 
casă cu unul dintre frați, ca să putem trăi și sluji refugiații din Ucraina în România. 
Familia noastră este formată din 9 persoane, soț, soție și 7 copii. Cea mai mare este 
Emma, care a studiat la o școală misionară din Constanța. Ea a fost în Etiopia timp de 2 
luni într-o misiune și acum ar dori să se pregătească să plece în Tadjikistan. Al doilea 
copil este Marius, care a studiat la Școala Biblică din Lvov și acum este implicat în munca 
de birou ca să putem ajuta bisericile din România și refugiații ucraineni. De asemenea, se 
gândește să se stabilească în Uniunea Europeană sau să plece în Statele Unite, având doar 
19 ani. Al treilea copil este Elvis care învață la o școală biblică din Oradea. Mai avem 4 
copii minori: Esther, Iosif, Timotei, Naomi, care învață la școală. Eu însumi ajut în munca 
cu copiii și acolo unde este nevoie. Soțul este implicat în muncă, el este responsabil de 
munca de evanghelizare a ucrainenilor, de plantare de biserici și de ajutor cu ceea ce 
putem face în continuare în Ucraina. Avem nevoie de ajutor financiar pentru că, cu această 
mutare, trebuie să cumpărăm mai multe lucruri. 
 
Încă mai locuiesc refugiați la noi acasă în Cernăuți, adică o soră din Slaviansk, un alt frate 
din Kiev, o altă soră Galina Iaciva, bolnavă de cancer. A trebuit să lăsăm elementele de 
bază acasă, ca să le poată folosi și ei. Vă întrebăm dacă ne puteți ajuta în calitate de 
refugiați în acest moment. Fii binecuvântat." 
 
 

 

 

 

 

De la GAVRILIUK Anastasia cu fiul, Oleg, de la biserica Sfânta Treime din 

Harkov, Ucraina: „Războiul este mare necaz. Cu toții ne facem griji pentru viața 

cuiva și viața rudelor. Sirene care înspăimântă mereu. Sunete de explozii. În timpul 

atacului cu rachete, geamurile apartamentului au fost spulberate. Eram la subsol 

atunci. Viața fără apă. Ne-am părăsit apartamentul și am început să fugim în vestul 

Ucrainei. Am petrecut nopți în locuri diferite. Nu am vrut să plecăm din Ucraina 

pentru mult timp dar casa este distrusă și nu mai există unde să ne întoarcem. 

Pe 25 iulie am decis să plecăm din Ucraina în Polonia și să cerem azil. În acest 

moment, trăim într-o familie de refugiați din Ucraina. Voluntarii ne-au ajutat la 

trecerea graniței. Am fost duși cu autobuzul. La început, peste 2.000 de oameni 

locuiau în centrul pentru refugiați, apoi ne-a primit o familie creștină.” 
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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 ajutoare 
multiple la aproximativ 120 de astfel de 
creștini vârstnici vorbitori de limbă 
rusă și alti 110 vorbitoride alte  limbi. 
Multe dintre mărturiile lor le puteți citi 
în buletinul nostru lunar. (Mărturii 
disponibile pe internet la: 
http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
Misiunea Creștină 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  
US Dollar:RO97RNCB0068149171380002        
EURO:     RO43RNCB0068149171380004 

 

Refugiați Creștini Ucrainieni 
Ajutați cu Darurile Voastre 

 
16 aprilie 2022, Dragi contributori: Recunoștința mea, 
tuturor celor care au dăruit cu generozitate pentru a 
ajuta atât de mulți refugiați din Ucraina, un adevărat 
potop de persoane strămutate. Peste 4 milioane au 
scăpat deacum în războiul actual și se așteaptă să iasă 
alte 3 milioane. Dacă citiți știrile zilnice, vă veți 
convinge ușor că nu sunt cifre exagerate. Acestea sunt 
persoane care fug de bombardamentele extinse și de 
distrugerea totală continuă a orașe întregi. Se întâmplă 
că țara mea natală, România și Republica Moldova au 
împreună cea mai lungă graniță comună cu Ucraina. În 
același timp, România este una dintre cele mai sărace 
țări din Uniunea Europeană, iar Moldova este mai rău 
din punct de vedere economic. În România și Moldova 
până acum, peste 1 milion de ucraineni și-au căutat un 
refugiu. Majoritatea acestor refugiați sunt femei cu 3 
până la 8 copii. Din fericire, multe alte țări din Europa 
și America de Nord acceptă să găzduiască acești 
refugiați, dacă pot ajunge până acolo. Multe biserici din 
afara României, au trimis mijloace de transport, precum 
autobuze și chiar zboruri închiriate. Acești refugiați 
vorbesc ucraineană și rusă. Pe ici pe colo, comunitatea 
de limbă română este de ajutor deoarece unele localități 
de graniță precum orașul universitar Czernowitz (nume 
în germană, Cernăuți în română) unde s-a născut mama 
mea, făceau parte din România înainte de al Doilea 
Război Mondial. Unii dintre generația tânără ar putea 
avea puține cunoștințe de engleză. Guvernul român și-
a dat toată osteneală in a găzdui cei mai mulți dintre 
acești refugiați. Prin multe contacte de încredere de 
mulți ani în România, ne-am concentrat pe a ajuta în 
moneda locală românească de la 800 la 8.800 de Ron 
de familie de credincioși creștini refugiați. Mulți au 
plecat doar cu hainele de pe ei. La graniță erau cozi 
lungi de kilometri. Prin credincioșii locali care merită 
toată lauda, oferim bani de buzunar, dați în mână pentru 
hrană și cazare pentru câteva zile, până când există o 
rezoluție parțială cu privire la planurile de viitor 
apropiat de a se stabili cumva întrun loc sau de a trece 
mai departe în alte țări. 8.800 de Ron pare a fi o sumă 
mare pentru un cuplu în vârstă care ar putea scăpa, dar 
majoritatea cuplurilor ies cu grupuri mai mari de 10 
până la 15 copii și nepoți. Doar ca un exemplu, am plătit 
pentru o casă în localitatea Victoria, 26.000 Ron pentru 
o lună de cazare și mâncare pentru 3 adulți și 12 copii. 
Cei mai mulți dintre acești refugiați își fac iluzia că își 
părăsesc țara natală, locuința și munca lor pentru o 
perioadă scurtă de timp, dar așa cum apar știrile despre 
acest război prelungit, mă îndoiesc că va fi așa. Cred că 
acești refugiați vor rămâne refugiați pentru mulți ani de 
acum înainte. Publicăm în acest buletin informativ doar 
câteva chitanțe cu sume, documentând ceea ce am scris 
mai sus. Din nou, mulțumesc și Dumnezeu să vă 
binecuvânteze, Mihai Wurmbrand 
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