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CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!   

 

 

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

Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro  
Pagină pe Internet: https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
Ajutăm orfani și creștini în vârstă (mulți cu vârste peste 80, 90 de ani) care au fost   închiși pentru credință în 
actuale și foste țări comuniste. În acest moment de cumpănă ajutăm deasemenea  refugiați credincioși din 
Ucraina! 

Iunie 2022    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"Saule, Saule, 

pentru ce Mă prigonești?" (Faptele Apostolilor 9:4) 
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: 
                                                  
                                                  CUM SĂ TE SUPUI LUI DUMNEZEU? 

 
Una dintre cele mai interesante descrieri ale torturii impuse de poliția comunistă (Editura 
„POSEV”) este folosirea cuvântului „OBIECTUL” pentru bărbatul desemnat să fie torturat. 
Citiți: „Agentul AGDGOMELASHVILI a bătut până la sânge pe „OBIECTUL” 
ISKANDERASHVILI... Agentul USPULIAN a bătut „OBIECTUL” KUHIANIDZE... Au fost 
bătăi în toate celulele, iar închisoarea era plină de țipetele și strigătele „OBIECTELOR”.  
     „OBIECTUL” - așa erau desemnați prizonierii, printre ei fiind și frații noștri creștini, de către 
poliția comunistă. Era împlinirea exactă a gândurilor lui LENIN. El spusese: „Nu poți prăji ouă 
fără să le spargi coaja. Nu poți tăia lemn fără a face așchii să zboare. Deci, nu poți face revoluție 
fără a ucide oameni”. (MAXIM GORKI, Amintiri despre LENIN.) Lenin nu cunoștea diferența 
dintre coji de ouă, lemn și suferințele unui om. Pentru el, adversarii săi erau „OBIECTE”. Un 
preot ortodox rus adus la disperare și-a descris suferința într-un lagăr comunist de concentrare: 
„...Nu există martiriu în lagăre, cel puțin nu martiriul suferit de marii sfinți ai bisericii noastre. 
Aici este doar muncă (de sclav) pentru sistemul bolșevic în care omul se consumă treptat ca o 
lumânare care arde până se stinge. Prin martiriu, omul credinței îl poate cuceri pe Satana, iar dacă 
jertfa lui este plăcută lui Dumnezeu, va intra în rândurile sfinților. Dar prin muncă, Satana îl poate 

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 pentru    
  fiecare zi din an);  
"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 arătate in Formularul de 
Cerere.  
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cuceri pe omul credinței, îl poate înrobi, se folosește de el, îl poate exploata până la capăt pentru 
propriile sale scopuri satanice. Această cunoaștere este cea mai teribilă ispită pe care Satana a 
pus-o până acum înaintea mea. Rugați-vă pentru mine ca această disperare satanică să mă 
părăsească”. (B. ROEDER, „KATORGA”, Editura Heinemann) Cine dorește să fie obiectiv în 
treburile omenești, în conflictele dintre națiuni, rase, partide, confesiuni, în primul rând 
degradează oamenii pentru a deveni OBIECTE reci, neînsuflețite de cercetare și exploatare. 
Ființele vii care suferă nu sunt cifre, nu sunt OBIECTE! 
    Domnul Iisus l-a întrebat pe viitorul apostol PAUL: „...de ce Mă persecuți?” Saul din Tars ar 
fi putut să răspundă sincer: „Nu te-am persecutat pe Tine, ci doar pe ucenicii tăi.” Dar Iisus nu 
știe diferența dintre El și un ucenic. Ucenicii Săi sunt El. Frații și surorile Lui suferinzi nu sunt 
OBIECTE ale gândurilor Sale, ale grijilor Sale, ale iubirii Sale – ei sunt El Însuși; ei sunt și vor 
fi întotdeauna SUBIECTE. Dacă creștinii întemnițați ar fi OBIECTE, chiar ar fi o mare diferență 
dacă sute de mii sau câteva zeci sunt în închisoare. Dar frații noștri care suferă nu sunt OBIECTE, 
ei sunt „părtași ai firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). Biserica este „trupul Lui” (Coloseni 1:18). El 
este în închisoare chiar dacă un singur frate suferă acolo. Acum, El sunt eu, pentru că „nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos” (Galateni 2:20), Hristos care se identifică cu cel care suferă. El este 
adevăratul eu. Sunt pentru mine întotdeauna subiect, nu obiect. O publicație olandeză, 
REFORMATORISCH DAGBLADET din 20.07.1978, avea un titlu mare: „WURMBRAND 
RESPINGE TOTAL OBIECTIVITATEA ACADEMICĂ.” Așa este. Când vorbim despre 
oameni, obiectivitatea este greșită. Trebuie să fim cu pasiune de partea adevărului, a iubirii și a 
celor care suferă, în timp ce suntem orbi și surzi la argumentele dușmanilor noștri. Biserica lui 
Hristos are dreptate. Asupritorii și trădătorii săi care fac compromisuri cu tiranii greșesc și sunt 
demni de dispreț. Nu există cale de mijloc. Însuși Dumnezeu a spus: „Voi pune vrăjmășie între 
sămânța femeii (Mântuitorul) și sămânța șarpelui” (Geneza 3:15) Vrăjmășie, și nu cercetare 
obiectivă, compromis și conviețuire pașnică. Acest lucru se aplică persecuției comuniste asupra 
creștinilor, precum și vieții politice și private. Acest lucru se aplică și relațiilor dintre grupuri de 
oameni. Dreptatea trebuie să triumfe. Cine nu este anticomunist, înseamnă că nu este creștin, așa 
cum cine nu este anti-diavol, nu înseamnă că este creștin. Marxismul este satanic, așa cum am 
documentat în cartea mea „A Fost Karl Marx un Adept Satanist?” (Această carte poate fi obținută 
gratuit umplând formularul din pagina de internet, https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
(în coloana 3-a, N. Ed.) Doctrina comunistă nu poate fi creștinată și nici legiunile diavolului nu 
pot fi evanghelizate. Refuzăm orice obiectivitate în această chestiune și vă sfătuim, dacă susțineți 
o cauză dreaptă, să refuzați și voi „obiectivitatea”, de asemeni. „Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. 
Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7) 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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     la Jilava         
                                                                           în nopțile geroase de iarnă. 
 

 
  

https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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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 Ajutate cu Darurile Voastre                   
                     Câteva fotografii de creștini în vârstă, închiși pentru credință sub comunism.  
                     Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia) 
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                      Refugiați Creștini Ucrainieni Ajutați cu Darurile Voastre 
 
 

 
` 
 

Presbiterul  Baptist 
Nikolai Kruchinin  

  
a suferit prima data 3 ani de  
închisoare comunistă pentru 
organizarea de adunări acasă. A 
fost închis între 1969-1972 în 
Kurgan, în fosta Uniune 
Sovietică. A fost arestat din nou 
de KGB și închis între 1980-
1983 în Tomsk.  A fost  
reabilitat in 1992 după căderea 
Uniunii Sovietice.  
Citiți întreaga lui mărturie în 
buletinul din 9/2019. 
 
 

 Mashnitsky Petru 
Nikolayevich 

 fiul Leonidei Antonova, 
a fost condamnat pentru 
activități creștine la 4 ani 
de închisoare în fosta 
Uniune Sovietică. Tatăl 
lui a fost închis, 
deasemeni, pentru 
credințăl. El a scris: 
“Mulțumesc lui 
Dumnezeu că mi-a dat 
harul să sufăr pentru El și 
astfel pot fi o mărturie 
pentru frații mei în 
credință.” Citiți întreaga 
mărturie în buletinul din 
9/2019. 
 

 

 
 

Preotul Mihai Sabau 
 
a fost închis de securitatea 
comunistă din România 
pentru organizarea de 
întruniri bisericești 
clandestine în pivnițe, 
hambare, sălașuri ascunse. 
Când a fost arestat a lăsat în 
urmă o soție și 7 copii. 
Continuăm, unde este 
posibil, să ajutăm soția 
supraviețuitoare sau un 
copil. Citiți întreaga mărturie 
în buletinul din 9/2019. 

 

Mashnitskaya 
Leonida Antonovna  

 
din Ucraina, a fost arestată 
și închisă timp de doi ani 
în temeiul  Codului Civil 
al fostei Uniuni ,Sovietice, 
articolul 138, ca proprietar 
al unei case, unde se țin 
întruniri bisericești 
creștine.   Citiți întreaga ei 
mărturie în buletinul din 
9/2019. 

 

 

  

   Fotografie a  
familiei fratelui 
baptist refugiat,  
Vasil Solinkin și 
recipisa semnata 
de acesta pentru 
ajutorul primit 
 

 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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   “Salutari, frate drag! Am aflat despre tine de 
la Sergey Porkhun. Mă numesc Vyacheslav, 
sunt membru al Bisericii Baptiste din 1998, 
locuiesc în Ucraina în orașul Boyarka, unde 
am slujit ca diacon al bisericii. Am trei copii 
minori. Când a început războiul pe 24 
februarie, ne aflam de 9 zile în orașul nostru, 
s-au auzit împușcături, rachetele zburau prin 
orașul nostru, fiind nevoit să stau două zile 
într-o camera a cazanului de incalzire, fără 
schimb de tură, eram speriat, nu stiam ce sa 
fac. Eu și familia mea ne-am rugat, am căutat 
un răspuns, ce să facem, să mergem undeva 
sau să rămânem. Am decis să rămânem, dar 
când a început evacuarea în orașul nostru, am 
decis să încercăm să mergem cu trenul, dar nu 
am reușit, erau mulți oameni care voiau să 
plece din Kiev. Eram confuzi cu privire la ce 
să facem. Am început să sun la prieteni să le 
cer sfaturi, ajutor. O comunitate din orașul 
nostru evacua oameni în vestul Ucrainei. Și 
ne-au promis că ne vor ajuta. Și a fost un 
miracol, pentru că trenul cu care ne gândeam 
să plecăm la a doua încercare a fost anulat. A 
doua zi am mers în vestul Ucrainei, pe drumul 
pe care înainte de război călătorisem 4-5 ore, 
acum am condus 20 de ore. A fost foarte greu; 
copiii erau foarte obosiți. Am fost primiți de 
prietenii noștri în orașul Borșciv. Am stat 
acolo două săptămâni, unde am lucrat la 
biserică, pe terenul bisericii, am curăţat 
copacii. Dar inima mea nu era linistita, 
sirenele sunau si acolo, plus frica de a fi 
chemat la război, am început să ne rugăm ce 

chemat la război, am început să ne rugăm ce 
să facem, iar apoi prietenii mei plecați în 
Polonia, ne-au convins să plecăm de acolo, am 
decis să mergem în Polonia fără să înțelegem 
pe deplin unde vom locui, cum vom fi acolo. 
Dar Dumnezeu a oferit, ni s-a dat o casă mică 
cu o cameră în care locuim cinci persoane. A 
trebuit să merg la muncă pe un șantier și, de 
asemenea, pentru muncă a trebuit să plec în alt 
oraș timp de cinci zile. Soției mele îi este greu 
să încălzească soba singură, astfel încât să fie 
cald și să fie apă fierbinte. Și de azi am rămas 
fără loc de muncă, pentru că  patronul a 
început să mă umilească, am încercat să-i 
vorbesc despre Dumnezeu, a râs de mine, a 
spus că nu există Dumnezeu și a trebuit să plec 
de acolo. Cu stimă, familia Semenenko.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Familia de refugiați creștini ucrainieni Kucher,    
   au scăpat de război împreună cu cei cinci copii. 
 

 

 

 

 

 

   Refugiata creștină Vira Krivuts din Snihurivka, 
sudul Ucrainei, Biserica “Marea Însărcinare”, a scris: 
“Bombardamentele au început în orașul nostru de mult 
timp. M-am ascuns în pivniță. N-am putut să mai 
suport. Sufăr de dizabilitate de gradul 3.” 
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               Natalia with her 
children 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Clădire Cu Apartamente Bombardată În Kiev 

 
 
 
 
 

Mărturii ale unor 
Refugiați Creștini 

Ucrainieni 
Ajutați cu Darurile 

Voastre 
 

 

   “Bună ziua, dragă Mihai: Suntem familia Porkhun, eu sunt 
Sergej, iar soția mea, Larisa, avem trei copii, Mylana-fiica (15 
ani), Timofii-fiu (14 ani), Daniil-fiu (10 ani) . Locuiam în orașul 
Bucha, unde copiii noștri mergeau la școală iar soția mea lucra ca 
profesoară. Eu am lucrat în orașul Kiev. Mereu (chiar înainte de a 
ne căsători) mergeam la biserica din Kiev - și am fost și suntem 
membri ai acestei biserici - „Biserica Mântuirii” de pe strada 
General Pukhov - 4. După ce ne-am căsătorit, ne-am dus să locuim 
în Bucha, și am continuat să locuim aici, în casa care mi-a lăsat-o 
bunica. Am mers mereu la Biserica Baptistă din Kiev, unde am 
fost botezați. După ce ne-am mutat să locuim în Bucha, am mers 
tot la Biserica Baptistă din Kiev, care se află la 20 km de Kiev. 
Asta, până la începutul războiului - 24 februarie. În cea de-a doua 
zi (25 februarie) am părăsit Bucha și ne-am dus într-un sat de 
lângă Bucha – la 40 de km - Makarov. 
 

 

   Am petrecut 5 zile acolo, iar când o bombă a căzut asupra casei noastre, o fată a fost rănită și 
mama ei a murit. (Orașul Bucha, Ucraina, a fost locul celor mai oribile masacre făcute de soldații 
ruși ai lui Putin. Potrivit primarului și altor autorități locale, aproximativ 1.000 de cadavre au fost 
recuperate din oraș, inclusiv 31 de copii. Fotografiile au arătat cadavre de civili, înşirate cu 
mâinile legate la spate, împuşcaţi de la mica distanță, ceea ce aparent a fost dovada că au avut loc 
execuţii sumare. N. Ed.) Nu am mai putut rămâne acolo şi am decis să plecăm, dar nu aveam 
benzină. Armata locală ne-a dat niște benzină și am putut să plecăm pe niște drumuri secrete prin 
pădure. Astfel, ne-am trezit pe drumul care duce la orașul Ternopil și am ajuns într-o biserică a 
prietenilor noștri din orașul Borșciv. După ce am petrecut noaptea acolo și am umplut un 
rezervor plin cu benzină, ne-am îndreptat spre granița cu Polonia. Avem o mașină veche 
(Daewoo Lanos 2004). Nu am condus niciodată distanțe lungi și aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
am condus atât de mult. Polonia și-a deschis granița pentru refugiații ucraineni și am putut să 
trecem cu mașina. Aici în Polonia (orașul Czestochowa) există o biserică foarte mica cu doar 
câțiva oameni. Pastorul nu vorbește engleză, doar poloneză.” 
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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 ajutor la 
aproximativ 120 de astfel de creștini 
vârstnici vorbitori de limbă rusă și 
peste 110 alte limbi. Multe dintre 
mărturiile lor le puteți citi în buletinul 
nostru lunar.  
Mărturii 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  
US Dollar: RO97RNCB0068149171380002        
EURO:   RO43RNCB0068149171380004 
 

 

Refugiați Credincioși Ucrainieni 
                Ajutați cu Darurile Voastre 

 
Dragi contributori: 
    Recunoștința mea, tuturor celor care au donat 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, 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

