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Misiunea Creștină Richard 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! 
Noiembrie 2022    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu 

altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, 

prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de 

lume!" (Galateni 6:14). 
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 
CALEA ÎNSPRE CRUCE 

 

      Chiar și în chestiuni religioase suntem tentați să ne așteptăm ca alții să ne admire propriile 
realizări. Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu, de asemenea acel copac care avea să 
servească drept cruce pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a împodobit minunat toți 
copacii cu ramuri, frunze și fructe. La fel și copacii din care soldații romani făceau cruci. Cei 
ridicați pe cruci erau simboluri ale umilinței și disprețului suprem. 
 
   În timpul călătoriilor lui Iisus prin Palestina, e posibil ca El să se fi odihnit la umbra copacului 
din care urma să se facă crucea Sa. El a iubit crucea prin care, într-un mod miraculos, popoarele 
asuprite de torționari, și chiar acești torționari înșiși, vor avea posibilitatea mântuirii veșnice. 
Sfântul Ioan Gură de Aur a spus despre crucea lui Hristos: „Este voia Tatălui, cinstea Fiului, 
bucuria Duhului, nestemata îngerilor, garanția credincioșilor, slava Apostolilor și astfel, a 
apostolului Pavel. Prin această cruce, cunoaștem gravitatea păcatului și măreția iubirii lui 
Dumnezeu față de oameni.” Sfântul Maxim Mărturisitorul a scris: „Crucea lui Hristos este unealta 
care ne ajută să stăpânim păcatul”. Doar în cruce ne bucurăm, deoarece numai crucea lui Hristos 
poate face acest lucru. Din recunoștință pentru crucea Sa, știind că nu vom fi răsplătiți pentru 

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 zilnice) 
"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. 
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faptele noastre, ci conform faptelor noastre, încercăm să-I slujim cel mai bine în sarcina pe care 
El ne-a dat-o. 
 
   Iată exemple de creștini care au ales precum apostolul Pavel, umilința crucii. Însuflețitor este 
curajul arătat în (fosta) Uniune Sovietică de creștinii ucraineni Șevcenko, Timțak, Solovieva, 
Alekseeva, Borushko, Zaborskii și Krivoi, care au fost judecați în fața instanței comuniste din 
Odesa. Fratele Krivoi petrecuse deja zece ani în închisoare pentru credința sa. Când s-a întrunit 
instanța comunistă și acuzaților li s-a cerut să se ridice, aceștia, în loc să facă asta, au căzut în 
genunchi și unul dintre ei a început să se roage cu voce tare. 
 
   Președintele instanței a întrebat-o pe sora noastră Alekseeva de ce a refuzat să aibă un avocat. 
Răspunsul ei a fost: „De mult l-am luat pe Iisus Hristos ca apărător al meu”. Ea a citat versetul 
din Cartea Iov 16:19: „Chiar și acum martorul meu este în cer,  apărătorul meu este în locuri 
înalte.” Șevcenko a refuzat de asemenea să aibă un avocat, spunând „Pe mine, un credincios, nu 
mă pot apăra un ateu. Dumnezeu este protectorul meu.” Apoi sora Solovieva a devenit 
acuzatoarea comuniștilor în fața opiniei mondiale și le-a spus: „Mă consider fericită să stau pe 
banca acuzatului, nu ca hoț sau criminal sau cineva care s-a amestecat în afacerile altcuiva. Mă 
bucur de această companie în care mă aflu de dragul lui Hristos. . . În discursul meu public, am 
povestit cum Hristos i-a iubit pe oameni, până la moartea pe cruce, pentru ca oricine crede în El 
să aibă viață veșnică. Eu asta o declar astăzi și voi continua să o declar.” Fratele Krivoi a spus în 
ultimul său cuvânt în instanță: „Suferind ca și creștin, sunt gata să port lanțuri. Sunt credincios de 
40 de ani (dintre care 10 au fost petrecuți în închisorile Siberiei. N. Ed.) Nu mă veți reeduca și nu 
mă veți frînge cu amenințări”. 
 
   Numai crucea lui Hristos poate ridica astfel de eroi. Creștinii americani ar putea învăța de la 
frații lor ruși care în comunism aduceau copiii la slujbele secrete de închinare, chiar dacă legea 
statului comunist o interzicea. Ca apărare, pentru a aduce copii la biserică, Dumnezeu a răspuns 
cu Porunca Sa: „Lăsați copilașii să vină la Mine”. (Matei 19:14) În anii 1960, sub conducerea 
judecătorului-șef Earl Warren, Curtea Supremă a SUA a declarat că Primul Amendament din 
Constituția americana interzice rugăciunile organizate, lectura Bibliei sau eforturi similare 
sponsorizate de școală pentru a promova religia. Ce-ar fi fost dacă profesorii și elevii americani 
ar fi început pur și simplu să se roage în școlile publice, fără să le pese de ceea ce crede dl. Earl 
Warren. Sub un regim comunist, creștinii ar merge la închisoare pentru asta, dar aici în America 
nu ai fi arestat. Nu ar trebui să riscăm și noi pentru mărturia noastră creștină? 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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 în     la Jilava      
                                                                       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 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.) 
 

 
 
 
                          
 
 

          
 
 
 
 

  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                       

                                          
         
            Refugiați Creștini din Ucraina Sfâșiată de Război Ajutați cu Darurile Voastre 

 

Nikitkov Alexandru 
Valentinovici  

La început, a fost închis de către 
KGB într-un lagăr de muncă cu 
regim strict, pentru distribuirea 
de literatură creștină. După ce a 
fost eliberat pentru mai puțin de 
un an, a fost din nou închis timp 
de 5 ani și ținut la Magadan, 
fosta Uniune Sovietică, unul 
dintre cele mai înghețate lagăre 
de prizonieri din Siberia. El a 
scris: „Este imposibil să faci să 
tacă pe cel care a primit 
mântuirea și iertarea din 
mâinile Mântuitorului.” Citiți 
mărturia lui în buletinul din 
3/2020. 
 

 

 Presbiterul 
Didneak Grigore 

Vasilevici 
 

 Un credincios ucrainean   
 care a fost închis pentru  
 întâlniri creștine  
 clandestine și ținut un an  
 într-o închisoare din  
 Crimeea, pe atunci  
 făcând parte din  
 Republica Sovietică  
 Ucraina și acum un  
 teritoriu preluat de  
 Rusia. Citiți întreaga lui  
 mărturie în buletinul    
 din 3/2020. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Credincioasa baptistă 

Matveichuk Raisa   
Ea a scris că, atunci când a 
fost închisă fiind doar o   
adolescentă, pentru că a 
scris versete biblice pe 
bucăți de hârtie, ofițerul 
KGB în timpul 
interogatoriului ei, a spus: 
„Mama ta nu se oprește din 
plâns. Mărturisește doar că 
renunți la Dumnezeu și poți 
pleca imediat acasă …altfel 
vei fi condamnată la 10 ani 
de închisoare.” Dar ea a 
continuat: „înăuntrul meu, 
vocea blândă a 
Mântuitorului meu repeta: 
„Nu te teme, căci Eu sunt 
cu tine;“' Citiți întreaga ei 
mărturie în buletinul din 
4/2020. 

 

Dirijorul de cor 
Victor Karpuk  

a fost condamnat la 2 ani 
de închisoare pentru 
activități creștine cu copiii. 
Pentru că a refuzat să 
devină spion KGB, poliția 
secretă comunistă l-a pus 
în ceea ce ei numeau, 
“sticla”, celula izolatoare”. 
Înăuntru, abia mai putea 
respira și a crezut că va 
muri. Citiți mărturia lui în 
buletinul din 3/2020. 
 

 

 
 

 

 
 
 

ZAKHLYSTNYY Konstyantyn 
împreună cu soția Kutsenko Olha și 
fiica de 1 an, Vasilisa. Au fost membri 
ai bisericii baptiste din Mohyliv-
Podilskyii, Ucraina. 
 
Konstyantyn este inginer de platforme 
petroliere. Au căutat refugiu în satul 
Otaci, Republica Moldova, iar creștinii 
de la Liceul Richard Wurmbrand i-au 
putut aduce cu mașina la Iași. 
 

 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Pastorul Yukhimov Vasiliy (prezentat în imagine cu 
soția Natasha și cei trei copii ai lor) a descris modul în 
care biserica sa numită „Biserica Însărcinarea Supremă” din 
Snihurivka, lângă orașul principal Herson, aproape de 
Mykolaiv, Ucraina, a fost distrusă de bombele rusești. 
 
    În același bombardament, mulți membri ai bisericii și-au 
pierdut casele. Rușii le-au confiscat telefoanele mobile 
pentru a nu putea publica poze. Pentru că au fost nevoiți să 
evadeze mai ales pe jos prin mediul rural sălbatic, le-a luat 
cel puțin șase zile să ajungă la granița cu România. Aproape 
întreaga biserică s-a refugiat în România, în orașul Iași. 
Poza de mai jos: Câțiva refugiați, recunoscători pentru 
ajutorul primit la Liceul Richard Wurmbrand, Iași. 
 
 
 

                    

 

 

  

Confirmarea ajutorului primit. 

Refugiata Moisychenko Elena, 
membră a Bisericii Însărcinarea 
Supremă din Snihurivka, Ucraina, a 
scris: 

„Un război a izbucnit în țara mea, 
Ucraina, și am fost forțată să-mi 
părăsesc orașul și țara.” 
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                                                                   Exemple de Familii de Refugiați Creștini , 
din Ucraina Sfâșiată de Război 

                                                            Ajutați cu Darurile Voastre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mykola PIDHIRNYI cu soția Oksana, soacra 
Halyna, fiica Darina și fiul Timofii, din 
Kamianka-Dniprovs'ka, Ucraina. 
 
    Mykola a scris: „Pe 24 februarie, la 4 
dimineața, eram în Polonia, nu dormeam, în 
timp ce citeam pe rețelele de socializare și am 
aflat că războiul a început. 
 
    Familia mea era în Ucraina, erau zile grele și 
groaznice, era greu de crezut ce se întâmplă. Pe 
9 martie, soția și copiii și-au împachetat 
lucrurile și s-au alăturat convoiului de evacuare, 
lăsându-și rudele, câinele și pisica iubite, 
munca, casa și toate bunurile, luând doar un 
rucsac. Acestea au fost cele mai groaznice 130 
km și 9 ore din viața noastră. Toți erau epuizați, 
dar slavă Domnului că toată lumea era în viață. 
A fost o panică în țară, toată lumea fugea 

undeva.  De obicei, drumul spre Polonia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dura cam 18 ore, familia mea a călătorit 3 zile. Pe 11 martie ne-am întâlnit la granița cu Polonia 
și sufletul mi s-a liniștit, eram împreună. 

   Apoi a trebuit să decidem unde să trăim, cum și pentru ce. Polonia era plină de ucraineni. Ni s-a 

propus să plecăm în Germania și, deși nu cunoșteam pe nimeni acolo, nu am avut de ales și am 

plecat. Am mers în micul oraș german Harsefeld, unde am fost primiți ca prieteni apropiați și au 

avut grijă de noi. Nu știam ce avea să se întâmple mai departe, cum să ne punem pe picioare într-

o țară străină, neștiind limba, neavând un loc de muncă, nu se știa cât timp Germania va avea 

grijă de noi și dacă am putea rămâne acolo. Într-o zi, ni s-a oferit ajutor să ne mutăm în Canada, 

știam puțin engleză, astfel încât Canada era o opțiune bună și existau mai multe oportunități 

acolo.   A început o lungă perioadă de pregătire pentru mutare. Mulțumită lui Dumnezeu și 

canadienilor buni, după două luni și jumătate am ajuns în Canada. Și deși ne cunoșteam doar prin 

internet, noii noștri prieteni canadieni au devenit o nouă familie pentru noi, ne-au ajutat să ne 

stabilim. Așadar, este foarte greu să-ți construiești o viață de la început, să stăpânești o nouă 

profesie, să cauți o casă, să o dotezi, să te obișnuiești cu noi școli și societate, dar sperăm în 

Dumnezeu pentru sprijinul Său. Acesta a fost drumul nostru către țara în care vrem să ne 

construim viața, nu ușor, dar plin de binecuvântările lui Dumnezeu și oameni buni de care ne 

vom aminti mereu.” 
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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 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 Creștină 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 Creștini Ucrainieni 
Ajutați cu Darurile Voastre 

 
16 aprilie 2022, Dragi contributori: Recunoștința mea, 
tuturor celor care au dăruit 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 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 
 
 
 
 
 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

