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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. AJUTĂM REFUGIAŢI CREȘTINI DIN UCRAINA!

Martie 11, 2022
Sunt peste 2 milioane de refugiați ca urmare a atacului Rusiei în Ucraina. Iată ce facem:
Iată mai întâi datele generale și apoi în mod specific ce am organizat. România și Republica
Moldova au cele mai lungi granițe comune cu Ucraina. În acest moment, potrivit unor informații
contradictorii apărute în presă, peste 80.000 de refugiați ucraineni au intrat în Republica
Moldova (dintre care aproape 20.000 sunt copii) și peste 320.000 de refugiați ucraineni au intrat
în România de la data de 24.02.22 (din nou, probabil cel puțin 80.000 sunt minori.) Mulți dintre
acești refugiați ucraineni vorbesc limba română, deoarece unele dintre aceste teritorii făceau
parte din România între cele două războaie mondiale. Nenumărate biserici din România au
încercat să fie de ajutor, mai ales cu cazarea în locuințe înghesuite în aceste luni de iarnă
deosebit de grele din nordul României și Moldova. Lucrăm cu personalul Liceului Richard
Wurmbrand, care se află la doar o oră de mers cu mașina de graniță. Liceul a alocat cât mai mult
spațiu de locuit unor refugiați și copiilor lor. Guvernul României a pus la dispoziție niște corturi
încălzite care pot găzdui 200 de persone și foarte puține care pot adăposti 1.000! Din păcate,
țările europene nu s-au gândit prea mult să se pregătească pentru acest val migrator de oameni,
în special femei și copii alungați din locuințe și case.
Imaginați-vă cozi la graniță lungi de kilometri, majoritatea femei cu copii și oameni foarte în
vârstă. Niciun bărbat între 18 și 60 de ani nu are voie să părăsească Ucraina. Mulți refugiați, cum
ar fi biserici întregi, sunt transportați în autobuze. Mulți dintre acești refugiați sunt din regiunea
de graniță (orașe destul de dezvoltate precum Chernivtsi Gorod, fostul Cernăuți sau Czernowitz,
oraș universitar în timpul imperiului austro-ungar și, de asemenea, fost teritoriu românesc
înainte de al doilea război mondial, așa că mulți vorbesc limba română. De asemenea,
aproximativ 25- 30% dintre acești refugiați fie au rude în afara Ucrainei, fie încearcă să fie
absorbiți de țări din Uniunea Europeană sau Statele Unite.
Am aranjat trimiterea a 30.000 de dolari pentru a fi dați în mână, câte 200 de dolari în lei
românești/de familie, celor peste 130 de familii de credincioși, membri ai bisericilor care fac
parte din acest aflux de refugiați. Acest lucru îi va ajuta să mănânce câteva zile. Acest lucru nu
pare prea mult, dar persoanele în vârstă din această regiune ucraineană trăiau cu aproape 350
ron/lună. Problema suplimentară este că prețurile din România au crescut astronomic. De
exemplu, factura la încălzire la gaz pentru liceu a crescut de 4 ori (acum 5.000 USD/lună),

combustibilul auto este de 8-9 lei litrul. Nu putem ajuta fără discernământ pe toți, deoarece
poliția secretă rusă va profita de pe urma acestui flux masiv de refugiați (peste 150.000 în
primele 24 de ore în toate țările din jur, cum ar fi Polonia, de exemplu), pentru a trimite o
mulțime de agenți pe care i-au dezvoltat de ani de zile. Guvernul României a alocat și
aproximativ 4-6 dolari pentru mâncare de persoană.
Directorul liceului este la fața locului, adică la graniță, chiar acum organizând astfel de
credincioși-refugiați pentru a fi cazați la familii, în biserici și în liceu. Aceasta este o mizerie
incredibilă, care chiar și dacă luptele s-ar opri în seara asta, ar dura ani să se descurce, deoarece
de ambele părți mii de oameni au fost deja uciși. Va fi nevoie de două generații pentru a ierta și
a uita. Chiar dacă pacea perfectă vine cumva, mulți dintre acești refugiați nu s-ar putea întoarce
cu ușurință, deoarece s-ar teme pentru viața lor sau nu ar avea unde să se întoarcă. Toți cei
implicați se simt ca apostolul Andrei, care este citat în Evanghelie că a spus „ cinci pâini de orz
și doi pești; dar ce sunt acestea la atâția?” (Ioan 6:9) Sper că Dumnezeu va mișca inimile
guvernelor importante să contribuie pentru a ajuta astfel de familii, mai degrabă decât cu arme.
Ar fi trebuit să-și dea seama de la început de încăpățânarea criminală a conducerii ruse. Oricum,
este prea târziu să desfacem trecutul și trebuie să ne ocupăm de aici și acum, în măsura în care
putem alina o oarecare suferință a unor familii creștine. Apropo, o mulțime de mesaje de pe
internet care încearcă să colecteze bani pentru refugiați folosind criptomonede ar putea fi pur
și simplu spam.
VESTI BUNE!
Mai multe țări din Uniunea Europeană (Germania, Italia, de exemplu) și-au modificat
cerințele de imigrare, permițând refugiaților din Ucraina să intre în țară și să obtină dreptul de
reședință și de a munci fără alt act de identitate decât un certificat de naștere sau o carte de
identitate ucraineană obișnuită. Multe biserici și organizații din aceste țări străine s-au arătat
dispuse să sponsorizeze fără condiții prealabile, sosirea acestor familii. Acest lucru a permis
colaboratorilor noștri de la Liceul Richard Wurmbrand să folosească donații pentru transportul
(tren sau linie aeriană) și hrănirea adecvată a familiilor de refugiați pentru un timp limitat, până
la aranjarea transportului familiilor către noua lor țară de destinație. Mai jos, câteva exemple de
chitanțe cu mai multe informații despre acești refugiați creștini ucraineni pe care încercăm să-i
ajutăm.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, Mihai Wurmbrand

Câteva Exemple de Refugiați Creștini Ucrainieni Ajutați

Nume si prenume: ABRAMOVA
NATALIA – 40 de ani
Seria si nr. din pașaport: FY 413648
Locul de origine: Cernăuți, Ucraina
Biserica: Biserica Baptistă Cernăuți
Membrii familiei: Oleksandr – fiu, 7
ani, clasa I; Natalia – fiică, 15 ani, clasa
a VIII-a.
Descrie situația: Înainte de a pleca din
Ucraina, Natalia nu avea loc de muncă,
era casnică, iar soțul ei era singurul
susținător al familiei. Soțul Nataliei nu a
putut părăsi Ucraina, a fost oprit la
graniță pentru a lupta în război. Natalia
trebuie acum să gestioneze situația și să
găsească un loc unde să lucreze și să
locuiască cu copiii ei până la sfârșitul
războiului.
Au plecat la Cluj Napoca și de acolo vor
să meargă în Germania, să aștepte
sfârşitul războiului şi reconstrucţia
orașului în care locuiau, Cernăuți.
Am primit suma de 800 lei de la
Colegiul „Richard Wurmbrand”.
Semnătură
.
Signature

Nume și prenume: MATIICHAK
TETIANA – 32 ani
Seria si nr. din pașaport: FG
818154
Locul de origine: Mogilev,
Podolsky, Ucraina
Biserica: Biserica Baptistă Mogilev
Podolsky
Membrii familiei: Bobh Lidia – 65
de ani, mama Tetianei; Karina – 10
ani– clasa a 3-a.
Descrie situația: Tetiana a lucrat ca
profesor pentru copiii cu dizabilități,
pentru un salariu de 300 euro/luna.
Soțul Tetianei a murit recent de
Covid. Tetiana rămâne singură să-și
susțină famila, inclusiv mama ei.
Tetiana şi familia ei a părăsit
Ucraina pe jos, până când au ajuns la
granița Otaci, graniță cu Moldova,
unde au fost luați de unul dintre
voluntarii noștri și aduși la noi acasă.
Au plecat în Germania, la Munchen
pentru pentru a încerca să-și faci o
viață nouă acolo.
Am primit suma de 800 lei de la
Colegiul „Richard Wurmbrand”.
Semnătură

