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!
Mai 2022
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.

“Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o
propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El
nu este întuneric.” (1 Ioan 1:5)
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:

FERIȚI-VĂ DE ÎNTUNERICUL COMUNISMULUI!

Domnul Iisus, care a murit vineri, a înviat duminică dimineața. Și, în timp ce era întuneric în
jurul Lui, în mormânt, El știa că în Dumnezeu nu este întuneric. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu
nu trebuie să stea în locuri întunecate; de aceea, El a ieşit din mormânt.
Cei care cred în Hristos și Îl urmează până la moarte vor fi cu El la înviere. Ateismul este
întuneric. Este absența luminii lui Dumnezeu în mintea omului, fie că este vorba de ateism
doctrinar sau „o formă de evlavie” fără puterea acesteia de la Dumnezeu. Să ieșim din mormântul
unei vieți fără Dumnezeu, așa cum Domnul a ieșit din întuneric.
În țările comuniste, ateismul este impus populației. Acum, chiar și în țările lumii libere,
comuniștii își răspândesc religia fără Dumnezeu într-un mod mai organizat. FRANȚA are o
„UNIUNE A ATEILOR” foarte activă. În buletinul lor din iulie 1976, ei scriau: „Deși lupta
noastră are un caracter general, luptăm în primul rând împotriva religiilor creștine. Oamenii
religioși sunt victimele tulburărilor psihice, hrăniți și propagați de cei care le au într-o măsură mai
mare”.
Astfel, potrivit acestora, practicarea religiei creștine este o „problemă psihică”. Lenin scrisese
anterior: „Ființele non-spațiale și nontemporale care au fost inventate de cler sunt produsele unei
minți bolnave”. ("Materialism și Empirocriticism").
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Nu e de mirare, deci, că guvernele comuniste i-au pus pe creștini în aziluri psihiatrice. Ei bine,
dacă comuniștii îi consideră pe creștini nebuni, așa să fie, atâta timp cât au mulți astfel de nebuni
în țările lor. În orașul LENINGRAD din fosta Uniune Sovietică, 41% dintre persoanele
chestionate au recunoscut că practică ceremonii religioase în casele lor. Aceste sărmane suflete
erau naive. Indivizii mai înțelepți nu răspund la sondajele sovietice. ÎN ARMENIA SOVIETICĂ,
70% dintre copii sunt botezați. Botezul copiilor are o altă valoare acolo decât în lumea liberă.
Trebuie amintit că în țările comuniste părinții riscă mult botezând un copil.
Indiferent dacă cineva îmbrățișează un tip militant de ateism sau mărturisește o religie care îl
ignoră pe Dumnezeu, un fel de ateism practic, rezultatul este întunericul. Să ieșim din acest tărâm,
așa cum IIsus a ieșit din mormânt. În Dumnezeu nu există deloc întuneric. Și tu poți alege calea
Crucii, evitând compromisul.
În cartea mea, „A FOST KARL MARX UN ADEPT SATANIST?” aduc dovada că mormântul
lui LENIN din MOSCOVA a fost construit după modelul altarului lui Satan care a existat în
biserica închinătorilor diavolului din PERGAMON (TURCIA de astăzi). Acest altar nu a jucat
niciun un rol important în antichitate. Descoperit de săpături arheologice, a fost expus mai întâi
în GERMANIA nazistă și acum se află la MOSCOVA. Modelul său servește drept cel mai sfânt
altar al comunismului, unde zilnic, mii de turiști, precum și toți șefii de state străini și conducătorii
bisericii, vin să-i aducă un omagiu lui LENIN. Înțelegem acum cuvintele Domnului nostru, rostite
profetic cu privire la biserica subterană a sovieticilor: „Știu unde locuiești: acolo unde este
scaunul de domnie al Satanei. Tu ții Numele Meu și n-ai lepădat credința Mea... „ (Apocalipsa
2:13)
Este greșit să fii slab față de comunismul diavolesc. SERGHEI URALOV a fost unul din
membrii echipei comuniste care l-a împușcat pe țarul rus și pe familia sa. El relatează cum în
ultima sa zi, NICOLAI a spus: „I-am scris o scrisoare lui LENIN, amintindu-i că, în 1912, mama
lui mi-a cerut să ușuresc soarta sorei lui LENIN, CARE A FOST DEPORTATĂ ÎN SIBERIA
pentru că a răspândit literatură comunistă secretă. Am ordonat eliberarea ei şi i-am dat
posibilitatea să plece din ţară. Acum, la rândul meu, îi cer lui LENIN o favoare, nu pentru mine,
ci pentru fiul meu bolnav, ca să i se permită să fie cu nişte rude din Sud." URALOV i-a promis
țarului că va înainta petiția, dar i-a împușcat toată familia în aceeași noapte. Împărăteasa l-a ținut
în brațe pe prințul moștenitor și, chiar și după ce a fost rănită, s-a rugat lui Dumnezeu. Ea a căzut
moartă acoperindu-și fiul cu trupul. Prințesele au încercat să se apere cu perne. Țarul a primit
moartea în liniște, în tăcere. ("NOVOIE RUSSKOIE SLOVO", 30 ianuarie 1977.)
Fiți înțelegători cu comuniștii și ei vă vor recompensa cu gloanțe.

Închisoarea comunistă Jilava.
Intrarea spre celulele subterane.

Celulă cu paturi suprapuse, fără saltele, Fotografie a pastorului Richard
pe care deținuții erau obligați să doarmă. Wurmbrand în timpul detenției
Soba, doar de decor, niciodată încălzită la Jilava
în 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 Ajutate cu darurile voastre
Câteva fotografii de creștini în vârstă, închiși sub comunism pentru credință
Citiți mărturiile lor la http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (coloana a treia)

Prezbiterul baptist
Berezovskii Vasile
Tarasovici
A suferit 3 ani de închisoare
comunistă în fosta Uniune
Sovietică pentru distribuirea de
literatură creștină. A fost din
nou arestat de KGB dar a putut
să evadeze rămânând activ în
biserica subterană până la
introducerea Perestroikăi (o
scurtă perioadă de libertate
introdusa
de
Mikhail
Gorbachev.)
Citiți întreaga lui mărturie in
buletinul din 8/2019.
.

Presbiterul
baptist
Kapetii Vasile (88)

Preotul român
Victor Fanea

din Ucraina, a fost arestat
și închis conform
a fost condamnat pentru
Articolului 138 din Codul activități creștine la 12
( ani de închisoare în fosta
Civil al fostei Uniuni
Sovietice, pentru ținerea Românie comunistă. A
de întruniri religioase la el murit la 40 ani în lagărul
acasă. Fiica lui i-a a scris: de la Periprava, lăsând
"Domnul Iisus nu ne-a
soția și 5 copii. A fost
promis că nu vom avea
înmormântat într-un loc
greutăți, dar ne-a promis necunoscut. Acolo unde
că va fi mereu cu noi!"
este posibil, încercăm să
Citiți întreaga lui mărturie ajutăm soția
in buletinul din 8/2019.
supraviețuitoare sau un
copil. Citiți întreaga lui

Preotul Marțian
Tiberiu-Lazar

a fost arestat de către
poliția secretă comunistă
română și închis pentru 10
ani. Încă doi ani a fost
deportat fiind nevoit să
locuiască într-o colibă de
chirpici în ținutul nimănui,
în pustietatea Bărăganului.
A lăsat în urmă o soție și
trei copii. Acolo unde este
posibil, încercăm să ajutăm
soția supraviețuitoare sau
un copil. Citiți întreaga lui
mărturie in buletinul din
mărturie in buletinul din
8/2019.

9/2019.

Refugiați Credincioși Ucrainieni Ajutați cu
Darurile Voastre
Legenda recipisei din stânga: Yuliia Sidak cu soțulVadim dintr-o biserică baptistă a scris:
“Orașul meu, Melitopol, a fost ocupat de soldați ruși,
astfel că nu am mai putut trăi acolo datorită bombelor
și fricii pentru viețile noastre. Am hotărât să fugim de
acolo pentru a ne salva copii și familia. Ne-am decis să
ne mutăm în Canada pentru că este departe de Rusia.
Am primit 1,000 Ron de la Misiunea Creștină Richard
Wurmbrand.”
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Refugiați Credincioși
Ucrainieni
Ajutați cu Darurile
Voastre
Mai jos, câteva
exemple de recipise:

Clădire Cu Apartamente Bombardată În Kiev

Pavel Tkach, soția Zhawna și cei 5 copii ai lor
(vedeți recipisa pentu 1.500 Ron în dreapta)

R

LEGENDA RECIPISEI DE MAI SUS: “Datorită ostilităților care

se apropiau, am fost forțați sa ne părăsim casa pregătind
documente pentru a ajunge în Canada. Explozii de bombe și de
schije ne-au obligat la o asemenea hotărâre pentru a salva viața
copiilor noștri. Mulțumiri către Dumnezeu și către voi pentru
ajutorul dat. Primit 1.500 Ron dela Misiunea Creștină Richard
Wurmbrand.”

LEGENDA RECIPISEI DE LA BOHDNOVA IRYNA
(numele fiului: Bohdan.)

LEGENDA RECIPISEI DE LA IVAN PALATOV: “Am fost treziți la
5 dimineața de explozii puternice și am înțeles că s-a pornit razboiul.
Copii noștri s-au speriat tare. Am fost nevoiți să sărim în mașină și
să ne parasim casa pentru a ne salva viața noastră si a copiilor.
Mulțumiri lui Dumnezeu pentru că suntem acum în siguranță. Totuși
nu știm ce se va întâmpla mâine. Continuăm să ne încredem în
Dumnezeu. Multe mulțumiri. Am primit suma de 800 Ron din partea
Colegiului Richard Wurmbrand.”
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“Eu și fiul meu ne-am decis să părăsim Odesa pentru că
trupele rusești au început să ne bombardeze orașul chiar
lăngă casa noastră. Planul este să mergem în Canada
pentru că este departe de atacurile rusești și este un loc
sigur si pașnic. Ne-am oprit în București să pregătim
documentele. Mulțumiri lui Dumnezeu că am întâlnit
oameni buni și înțelgători să ne ajute. Am primit 1.000
Ron dela Misiunea Creștină Richard Wurmbrand.”
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

LEGENDA RECIPISEI DE MAI SUS: Kitrych Iulia din Soyuzivka, Ucraina, membră a Bisericii “Great Commission” (Porunca
Supremă) a scris: “Când orașul nostru a fost ocupat, nu am avut electricitate, apă, comunicații pentru aproape două
săptămâni. Am dormit în subsoluri datorită bombardamentelor continue. Casa mea a fost avariată de un val de
explozii. Am primit 800 lei (Ron) de la Liceul Richard Wurmbrand.” În stânga, fotografia Iuliei cu fiica ei.

Confirmare

Nume și Prenume: ABRAMOVA NATALIA – 40 ani
Serie și nr.. pașaport: FY 413648
Localitatea de Baștină: Cernăuți, Ucraina
Biserica: Biserica Baptistă, Cernăuți
Membri familiei: Oleksandr – fiu, 7 ani, clasa 1-a;
Natalia – fiică, 15 ani, clasa a 8-a.
Descrierea situației: Înainte de a părăsi Ucraina, Natalia
nu lucra, era casnică, și soțul ei era singurul care aducea
bani în casă. Soțul Nataliei nu a putut părăsi Ucraina,
fiind oprit la graniță pentru a lupta în război. Acum
Natalia trebuie să facă față situației și să găsească un loc
unde să muncească și să trăiască împreună cu copii ei
până la sfârșitul războiului. Ei au plecat la Cluj Napoca
iar de acolo vor să meargă în Germania, pentru a aștepta
sfârșitul războiului și reconstrucția orașului în care
locuiau, Cernăuți.
Am primit suma de 800 lei (Ron) de la ”Liceul Richard
Wurmbrand”.

Natalia cu copii ei

Signature
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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
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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
USDollar:RO97RNCB0068149171380002
EURO: RO43RNCB0068149171380004
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

