Misiunea Creștină Richard Wurmbrand
(numită anterior Asociația Creștină Sabina Wurmbrand)
Căsuța Poștală 12, OP 74
București, 062580, România
Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro ;
Pagina Web: 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 aceste momente critice ajutăm refugiați creștini scăpați din Ucraina!
Iulie 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 formular.

"Un om bogat avea… (Luca 16:1)
"Un om avea…” (Luca l5:11)
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

CEI CARE “NU AU”

Biblia este revelația lui Dumnezeu. “Revelație” este un cuvânt de origine latină care are două
sensuri. Descoperă lucruri ascunse necunoscute înainte; dar le si revoaleaza, le pune in spatele
unui voal. De la început, cuvintele Domnului nostru ne-au fost transmise în greacă, altă limbă
decât cea rostită de Iisus. Avem cuvintele Lui în vălul unei traduceri care nu poate transmite
niciodată sensul deplin al originalului; și până și ebraica din Vechiul Testament acoperă gândurile
lui Dumnezeu, învelindu-le în limbajul sărac al omului. Scopul Bibliei este să trezească în noi
dorul după starea binecuvântată când nu exista creație; când era numai Dumnezeu și toți eram în
El; când nu exista comunicare între oameni în cuvinte nepotrivite pentru a exprima cele mai înalte
gânduri și noi eram una în El, așa cum va fi din nou la desăvârșirea veacurilor.
Iisus vorbea aramaica, un dialect antic al limbii ebraice. Nici în aramaică, nici în ebraică nu
există verbul direct „a avea”. Echivalentul oarecum cu expresia „am” este dat de o expresie
parafrazată „există la mine” sau pentru alte persoane „există la (tine, el, noi și așa mai departe).”
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Iisus nu a pronunțat niciodată acest verb „a avea”. Iisus nu a spus niciodată despre ceva că
“El are.” Prin urmare, El putea păstra o bucurie desăvârșită când L-au dezbrăcat pentru a fi biciuit.
I-au luat hainele despre care El nu spusese niciodată „Le am”. Nu spusese niciodată: „Am un
corp”. Corpul pe care l-au torturat. nu era al Lui. Nu avea nimic. Iisus Își predase trupul Tatălui
Său ca jertfă vie înainte ca ei să-L ucidă. Nu a spus niciodată „Am o mamă”. Deoarece nu poți fi
separat de ceea ce nu ai, el nu a simțit moartea ca pe o despărțire de ea.
El i-a învățat pe primii Săi ucenici să gândească în același mod. În Cartea Faptele Apostolilor,
4:32, citim: „ Mulțimea celor ce crezuseră era o inima și un suflet. Niciunul nu zicea că averile
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște.”
Un creștin, mult persecutat în China comunistă, Watchman Nee, în cartea sa „Eliberarea
Spiritului” a scris: „Dacă trebuie să ne amintim să ne rugăm, aceasta arată că „persoana
exterioară” nu a fost zdrobită; căci dacă creștinul s-ar lepăda de sine, un astfel de creștin ar rămâne
în comuniune neîncetată cu Dumnezeu”. Neavând nimic al nostru, dar fiind una cu Domnul nostru
milostiv, privim cu ochii Săi această lume tulburată. Persoanele rătăcite se pierd în despicarea
firului de păr despre chestiuni doctrinare, care par niște fleacuri în comparație cu marea
competiție spirituală. A crede că ai ceva este o iluzie. Competiția este despre cine va fi
proprietarul a ceea ce credem că avem, Dumnezeu sau vreun dictator rău intenționat?
Totul îi aparține lui Dumnezeu și noi suntem administratorii bunurilor Sale. Este liber să ia
oricând bogățiile materiale, sănătatea, un copil iubit, un nume bun, un prieten, faima. Aceste
lucruri ne sunt doar încredințate nouă. Dacă sunt luate sau pierdute la moartea noastră, nu pierdem
nimic. Nu sunt ale noastre. Aceasta constituie una dintre bucuriile vieții creștine. Toți creștinii
sunt „cei care nu au” și nu au dorința de a fi considerați „cei care au”. Cei care au, se îngrijorează
cu disperare de posibile pierderi. Acest lucru nu ar trebui să fie posibil pentru creștini. Viața
noastră ar trebui să fie una plină de seninătate.
Acesta este marele secret al creștinismului. Din nou, Iisus, când vorbea, nu a folosit niciodată
expresia „am”. Niciunul dintre apostoli, primii creștini, nu a folosit vreodată expresia „am”.
Creștinii care suferă și se jertfesc pentru Cuvântul lui Dumnezeu sunt sclavii lui Dumnezeu, din
dragoste. Persecutorii lor nu pot lua nimic de la ei și nu dețin nimic. Ei sunt doar administratori
ai bunurilor lui Dumnezeu. Acești sfinți „CEI CARE NU AU” se bucură chiar și în închisoare și
iradiază din bucuria lor către atât de mulți care sunt nefericiți pentru că sunt amăgiți să creadă că
au multe.

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
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Fotografie a pastorului Richar
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)

Pastorul baptist
Tevs Ivan Frantzevici
a îndurat 5 ani de închisoare
comunistă pentru organizarea
de adunări acasă. El a scris:
“De-a lungul acestor 5 ani de
închisoareI mi s-a cerut în mod
repetat să colaboreze cu Poliția
Secretă Sovietică, KGB. Am
refuzat. Am fost amenințat în
mod repetat că nu voi mai fi
eliberat din închisoare și nu-mi
voi mai vedea vreodată familia.
Am răspuns că voia Domnului
va fi îndeplinită în orice
moment.”Citiți întreaga lui
mărturie în buletinul din
10/2019.

Pantyukhova Olga
Gheorghievna

Pastorul Pavlenco
Alexandru
Ivanovich

a suferit 5 ani de
închisoare comunistă și 3 a fost acuzat de
predicarea Evangheliei,
ani deportare în nordul
îndepărtat al Siberiei, în conducerea de servicii
divine, și întâlniri cu
satul Solnechnyi,
credincioșii în prezența
Republica Socialistă
Sovietică Yakutsk, (peste copiilor. A fost
condamnat la 2.5 ani de
6.500 km departare de
închisoare conform
casa ei) pentru
articolului 178-3 al
multiplicarea la un
șapirograf și răspândirea codului Penal Sovietic, o
de material evanghelic. sentință care putea fi
Citiți întreaga ei mărturie mărită (cât doreau
în buletinul din 10/2019. autoritățile comuniste).
Citiți întreaga mărturie
în buletinul din 11/2019.

Nagornai Anatolii
Konstantinovich
a fost condamnat la 3 de
închisoare pentru
distribuirea de literatură
crestină tipărită clandestin
de către, ''Khrestianin”
(editură creștină care
emitea o publicație ilegală
baptistă interzisă de legile
comuniste. Prezenta în mod
regulat fotografii și
informații despre creștinii
închiși pentru credință. N.
Ed.) Citiți întreaga
mărturie în buletinul
nostru din 11/2019.

Refugiați Creștini Ucrainieni din Actualul Război
Ajutați cu Darurile Voastre
Poplavskyi Dennis, Oksana și cei 5
copii din biserica Persha, scăpați
din Odesa, Ucraina.

`

Familia lui Olexander VLAHOS, membri ai
Bisericii “Locul Fericit”, fugiți din Odesa.

Familia lui Taras DUDNICHENKO și
soacra, membrii ai bisericii “Iisus
Hristos” , fugiți din Kakhovka.
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Mărturia unei Familii Refugiate Creștine cu 9 Copii
scăpată din Ucraina Sfâșiată de Război
Ajutați cu Darurile Voastre

Valera și Luda Melnik
și cei 9 copii ai lor
Te salut frate Mihai cu dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Pacea fie cu tine. Numele meu
este Valera, iar soția mea se numește Luda. Dumnezeu ne-a dat 9 copii și acum așteptăm pe cel
de-al 10-lea copil
Îi voi numi pe fiecare și câți ani au: Anya-18 ani; Faith-16; Andrei-14; Alexey-10; Maria-8;
Lidia-6; Pavel-5; Mihail-3; Julia-1.5.
Am 52 de ani, am lucrat ca șofer, iar în ultimii ani am lucrat într-o camera a cazanelor ca
fochist iar la 50 de ani am fost disponibilizat. Eu și soția mea eram membri ai unei biserici
baptiste, eu sunt diacon. Biserica aparținea frăției Consiliului Baptist al Bisericilor. Adresa
bisericii: Orașul Kiev, Ucraina, strada Glushkova 43a, Pastorul bisericii: Antonyuk Evgeny
Vladimirovici.
Înainte de război, locuiam la Kiev. În prima zi de război, am mers într-un sat la 70 km de Kiev
și am ajuns în epicentrul ostilităților. La câțiva kilometri de noi, au început să bombardeze
Borodyanka și, în cealaltă parte parte, Ivankov era bombardat. La mai puțin de 13 km depărtare
– în Gostomel, Bucha și Irpin, exploziile erau auzite foarte bine. Geamurile casei tremurau,
elicoptere de luptă și avioane de luptă zburau deasupra casei noastre. Coloane de vehicule
rusești treceau prin satul nostru. Am stat trei saptamani fara curent, fara comunicații telefoanele nu functionau, si mergeam la vecini dupa apa - apa era putina, nu ne spălam in
fiecare zi. Auzeam adesea împușcături noaptea, cam la 2-3 dimineața - te trezeai de la explozii
și nu mai puteai dormi.
Deci, eu și soția mea nu am dormit câteva nopți, iar soția mea era deja însărcinată cu al 10lea copil. A fost greu să stam mai departe acolo. După ce ne-am rugat, am hotărât să părăsim
urgent satul. Am plecat din Ucraina prin Cernobîl până în Belarus, apoi în Polonia și în
Germania. Biserica baptist-menonită din orașul Warburg ne-a oferit locuințe temporare la
subsolul bisericii. Acum ni s-a repartizat o casă veche în Roden și statul plătește bani pentru
mâncare prin Sparkasse (o casă de economii, N. Ed.)
Vă confrmăm că am primit 695 de euro și întreaga noastră familie numeroasă mulțumim
Domnului Iisus Hristos și ție și organizației dumneavoastră, tuturor fraților și surorilor care au
donat pentru ucraineni.
Domnul să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. Salutările noastre cu 2 Corinteni 9:12:
„ Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și
o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu”
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Mărturia Unei Alte Familii Refugiate din Ucraina
Ajutate cu Darurile Vostre
„Mihai, mulțumesc foarte mult! Au sosit banii!
Bună ziua, numele meu este Anna Kabova. Eu și soțul meu Andrey vom
împlini în curând 40 de ani; suntem membri ai bisericii din Pukhova de
aproape 20 de ani deja. Avem trei fete - 12, 9 și 8 ani. Înainte de război,
eram responsabilă cu organizarea taberelor de vară pentru copii, iar
apoi a taberelor de vacanță, la diferite momente am fost responsabilă
de școala duminicală într-o biserică subsidiară din sat, timp de câțiva ani
am organizat rugăciuni de noapte la Puhov... Soțul Andrei a lucrat fie
taximetrist, fie ca mecanic auto la o benzinărie. Am lucrat în domeniul
fotografiei când am avut ocazia. Pe 24 februarie, când a început
războiul, eram în Bucha. Soțul meu nu a crezut până în ultimul moment
că Rusia va ataca și a rezistat în orice mod posibil oricărei discuții despre
război, așa că am fost complet nepregătiți. Dimineața la 5:55 prietenul
soțului meu a sunat cu cuvintele: „Scoală-te, a început”. Am auzit
explozii câteva minute mai târziu.
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Am luat cei trei copii ai prietenilor noștri, care nu au mașină, cei trei copii ai noștri, trei pisici, și
ne-am dus la casa de la țară dintr-un sat. La ora 11, trupele rusești au intrat în Bucha și părinții
acestor copii au coborât în pivnițe... Pe 26 februarie au reușit să evadeze sub bombardamentul
Porhunei și să vină la noi. Încă o săptămână am locuit cu toții împreună în casa noastră de la țară 9 copii și 4 adulți... au copt pâine, două pâini pe zi, au tăiat-o în 13 bucăți - câte una pentru fiecare.
Toți banii pe care îi cheltuiam pe mâncare erau calculați, astfel încât toți aveam destul pentru a trăi
o lună... A fost liniște câteva zile, dar când rușii au intrat în Borodyanka, au început luptele, au fost
vizibile explozii teribile și lovituri de artilerie, la altitudini extrem de joase avioanele zburau
deasupra propriei noastre case, au avut loc bătălii aeriene, explozii pe cer, zburau rachete... două
astfel de zile și rușii erau deja în Makarov. Și Makarov și Borodyanka - prin pădure, la doar puțin
peste 30 km distanță. Rușii au început să blocheze comunicațiile. Ne-am rugat ca Domnul să ne
arate cum să procedăm. Eram foarte îngrijorată pentru acești copii, părinții lor nu erau prezenți, nu
există nicio legătură între ei și noi, ce să fac - responsabilitatea este asupra mea... M-am rugat ca
Domnul să arate și să indice ce să fac. Într-una din zile, când am mers după pâine, am aflat că
Borodyanka a fost distrusă și că trebuie să evacuăm. În agitația plecării nu am găsit nici un act, doi
copii și cu mine am plecat, practic fără haine de rezervă-doar cu ce aveam pe noi... La 5 minute de
la plecare s-a tras o rachetă lângă casa la care ajunsesem .. Am fost scoși cu targa în spatele unei
mașini cu cei răniți. Am ajuns în regiunea Ternopil, unde am fost cazați de prieteni la biserică. 13
persoane pe etaj, într-o cameră. Dar era liniște, era mâncare... Seara, familia Porkhunyi a hotărât
să mergem mai departe, eram în impas. La noi sunt copiii altora fără acte, părinții lor sunt ascunși
în pivnițe și nu se știe dacă vor reuși să iasă cu viață... Copiii erau îngrijorați să nu-i părăsim,
fetițele pur și simplu nu mă lăsau să plec fizic, mă țineau chiar și noaptea de păr... Dimineața, doar ca să trec granița, m-am gândit îngrozită ce să fac mai departe... Să stăm acolo - eram practic
fără bani, du-te undeva – copiii noștri și cei străini fără acte... ne-am hotărât să plecăm, dimineața,
iar când am plecat Domnul a asigurat minunat de toate! Părinții copiilor care sunt alături de noi,
au luat legătura cu noi și ne-au dat acceptul pentru ca aceștia să fie alături de noi, am putut tipări
aceste documente. Proprietarul benzinăriei unde am alimentat, când a văzut cum conduceam, ne-a
dat bani pentru benzină ca să trecem granița și să ajungem la destinație... Domnul a trimis bani
pentru mâncare, ne-a condus ca prin minune peste graniță si am ajuns in Polonia, intr-o casa
separată unde am locuit o saptamână cu copiii nostri si ai altora. Domnul i-a binecuvântat și pe
părinții acestor copii – au plecat din Bucha cu rucsacele, unul cu laptop, acte, iar celălalt cu pisica.
Au ajuns în Polonia. Domnul le-a trimis locuințe, la fel ca și nouă, ei sunt acum împreună, iar noi
suntem în sfârșit, familia noastră. A fost o perioadă foarte grea, dar Domnul Își trimite tot timpul
ajutorul Său, slavă și laudă către El!”
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

Refugiați Creștini 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 aceste
buletine informative 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 ajutor la aproximativ
120 de astfel de creștini vârstnici
vorbitori de limbă rusă și alte 110
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

6
CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

