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Căsuța Poștală 12, OP 74
București, 062580, România
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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 aceste momente critice ajutăm refugiați creștini scăpați din Ucraina
Septembrie 2022

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.

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 a pachetului cu cele 5 cărţi
gratuite arătate in formular.

" Nici n-am căutat să fim onoraţi de oameni – nici de voi,
nici de alţii. Ca apostoli ai lui Cristos am fi putut fi o
povară pentru voi..." (I Tesaloniceni 2:6-7)

Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand
POVARA PURTATĂ DE CRESTIN

Un creștin ar trebui să fie umil în treburile sale private. Când este lovit în obraz, îl întoarce pe
celălalt. Pânza nu se ceartă niciodată cu pictorul. Este liber să picteze pe tablou ceea ce îi place,
fie că este un cerșetor sau un rege. Creștinul acceptă în viață orice situație ca venind de la
Dumnezeu. Dacă are succes, nu se laudă cu asta. Se poate lăuda o pensulă că a fost desenată cu
ea o imagine frumoasă? Numai maestrul-pictor merită glorie. La fel și relația noastră cu Hristos.
Un creștin nu caută glorie de la nimeni.
Therese de Lisieux oferă o mică ilustrare în autobiografia ei. Într-o zi, în timp ce stătea lângă o
soră care spăla rufele, ea a fost stropită din greșeală pe față cu apă murdară. Dacă Therese ar fi
plecat brusc fără să scoată un cuvânt de reproș, sora ar fi putut ghici că a făcut ceva greșit și ar fi
fost tristă din cauza asta. Dacă ea ar fi spus „Oprește-te!” ar fi putut părea o ceartă.
Tereza și-a spus: „Ce este rău în a fi stropit cu apă murdară? Iisus, Fiul lui Dumnezeu, S-a lăsat
să fie scuipat ”. Gândind astfel, a început să-i placă murdăria cu care era stropită. Și pentru tine,
acesta este cel mai bun răspuns atunci când ești supus la umilințe în viața privată.

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Hristos era smerit, la fel și Sfântul Pavel, deși smerenia lor avea o trăsătură aparte: era greu să-i
facă pe alții să o înțeleagă. Iisus a trebuit să spună: „Nu caut slava Mea” (Ioan 8:50) și „Eu sunt
blând și smerit cu inima” (Matei 11:29). De asemenea, Pavel a trebuit să-i asigure pe oameni că
nu cauta glorie. În mod normal, un om umil nu se laudă cu smerenia lui. Doar atunci când face o
impresie de mare mândrie, sau chiar de aroganță, trebuie să explice ce este în mintea lui.
Un creștin este umil în propriile sale treburi, și totuși este foarte sigur că are un mesaj de la
Dumnezeu. Acesta o afirmă cu deplină autoritate, gata să se lupte cu oricine, chiar până la punctul
de a fi considerat deranjant sau enervant, sau dând impresia că este un om de tipul -„știu eu mai
bine”. “Ca apostoli ai lui Cristos am fi putut fi o povară pentru voi..." scrie Apostolul Pavel (I
Tesaloniceni 2:6).
Și noi suntem soli nevrednici, dar avem un mesaj demn. Constă în a spune creștinilor din lumea
liberă despre eroii credinței din țările dominate de comuniști, spunând bisericilor și credincioșilor
din lumea liberă că a fi superficial și călduț este un păcat grav și că ar trebui să luăm exemplu de
la martirii credinței din țările comuniste și alege stilul lor de viață creștin eroic și exemplul lor
luminos.
Ați renunța să mărturisiți pentru credința dvs. la locul de muncă dacă acest lucru ar fi deranjant
pentru angajator și ați putea risca să vă pierdeți locul de muncă? Alegerea eroică este cea creștină.
Am văzut adesea tineri din lumea liberă care erau triști pentru că nu puteau studia, în loc să
accepte cu dragoste tot ceea ce Dumnezeu decide că este mai bine pentru ei. Ai depune mărturie
pentru credința ta știind că, deși ai o diplomă de medic, ar trebui să fii portar? Alegerea eroică
este întotdeauna cea corectă în creștinism. Devino un portar care strigă Aleluia. Un întreg capitol
al Bibliei (I Cronici 26) îi pune pe ușieri care l-au iubit pe Domnul pe un rol de onoare. Dacă
Dumnezeu îi onorează pe ușierii care Îl slujesc și îi respinge pe milionarii care Îl tăgăduiesc, de
ce să nu preferi să fii ușier? Știm că vom fi considerați deranjanți și aroganți pentru că criticăm
modul de viață creștin obișnuit. Este dreptul nostru de a părea deranjanți pentru că avem mesajul
lui Dumnezeu. Domnul respinge pe cei călduți, îi varsă din gura Lui. (Apocalipsa 3:16) Prin
urmare, fiecare trebuie să aleagă o atitudine eroică în rezolvarea problemelor vieții, indiferent de
cost.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.

Celulă cu paturi suprapuse, fără saltele,
pe care deținuții erau obligați să doarmă.
Soba, doar de decor, niciodată încălzită în
nopțile geroase de iarnă

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Fotografie a pastorului Richard
Wurmbrand în timpul detenției
la Jilava

“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)

Baptista Krivtsova
Natalia Pavlovna

Baptistul Viktor
Miroshkin

Atanasoaie Neculai

din Mozdok, fosta Uniune a fost arestat și condamnat din mișcarea creștină
Sovietică a fost arestată și pentru credința lui
Oastea Domnului în fosta
condamnată la 4 ani de creștină la 3 ani și 6 luni Românie comunistă, are
închisoare sub Art. 227 al. 2 din închisoare, în fosta
8 copii și datorită
Codul Penal al Uniunii Uniune Sovietică. La
credinței lui a fost
Sovietice.
(Acest
articol început a fost ținut într-un condamnat să muncească
condamna toți adulții care lagăr militar secret în
10 luni într-un lagăr de
încearcă să implice copii în Tajikistan, unde a fost
muncă al armatei.
activități religioase, precum ținut în celule înghețate.
Școli de Duminică, coruri Și-a îndeplinit întreaga
Citiți întreaga lui
bisericești, șamd. N. Ed.)
pedeapsă în Uzbekistan. mărturie in buletinul
A fost ținută timp de 6 ore într- Citiți întreaga lui mărturie nostru din 2/2019.
o celulă de beton numită in buletinul nostru din
"sticla." În ea , nu se putea sta 1/2022.
decît în picioare, sprijinit de un
pervaz. Citiți întreaga ei

Aursulesei Ioan
din mișcarea creștină
Oastea Domnului în fosta
Românie comunistă.
Cu toate că avea 5 copii a
fost condamnat să plătescă
amenzi de aproape 8 ori
mai mari decât salariul lui
lunar pentru că a fost de
acord să se țină adunări
creștine în casa lui.
Citiți întreaga lui mărturie
in buletinul nostru din
2/2019.

mărturie in buletinul nostru din
1/2022.

Refugiați Creștini din Actualul Război Ruso-Ucrainian
Ajutați cu Darurile Voastre
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.
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Câteva Detalii despre zecile de Familii de Refugiați Creștini ,
din Ucraina Sfâșiată de Război,
Ajutate de noi cu Darurile Voastre

Sus și dreapta fotografia și recipisa pentru un ajutor
initial de 800 lei trimis familiei Chepelevei Olena
(împreună cu soțul, cinci copii și bunica lor.)
Acești refugiați vin din orașul Snikurivka, Ucraina, și au
fost membri ai bisericii baptiste locale “Misiunea
Supremă”.
Olena a scris: “Ne-am părăsit orașul pentru că a fost
bombardat și eram în pericol. Soțul și-a pierdut locul de
muncă. Timp de zece zile ne-am mutat dintr-un loc în
altul.”

La centrul pentru copii, Victoria, administrat de Liceul Richard Wurmbrand, Iasi, copii sunt îngrijiți și
hrăniți. Există deasemeni voluntari cu care să se joace și să uite de război și de faptul că nu vor mai locui
în Ucraina pentru un lung timp de-acum încolo.
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Cherniuk Tatiana a
scris: “Vin din orașul
ocupat,
Chornobaivka,
(Ucraina.) M-am
adăpostit în beci timp
de 40 zile împreună
cu vecinii mei.
Bombardamentele
erau zilnice, la
intervale de timp. În
timpul zilei puteam
sta la coada să
cumpărăm pâine și
cereale. Am avut
niște rezerve din care
am ajutat 10
persoane, am gătit
pentru ei. Când am
plecat, am trecut prin
16 puncte de control
rusești. De asta îmi
era frică cel mai tare.
Copiii și nepoții mei
sunt în Snihurivka,
Ucraina. Am primit
800 lei ”

Foto sus-familia Vlaevei Ligia, un total de 9 persoane (cu
bunica) din biserica Emanuel din satul Zaria, lângă
orașul Odesa, Ucraina.
Foto jos- Natalia Prokopova împreună cu fiica și cei doi
fii. Fiecare familie a primit 2000 lei (alături, doar una
dintre cele 2 recipise a câte 1000 ron/familie.)
receipts/family.).

Câteva Detalii despre zecile de Familii de
de Refugiați Creștini din Ucraina
Sfâșiată de Război, Ajutate de noi
cu Darurile Voastre

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Refugiați Creștini Ucrainieni
Ajutați cu Darurile Voastre
16 aprilie 2022, 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 șiau 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

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 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
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