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Misiunea Creștină Richard Wurmbrand  
Căsuța Poștală 12, OP 74  
București, 062580, România 

Email: apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro 
Pagina Web: 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 aceste momente critice ajutăm refugiați creștini scăpați din Ucraina! 
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"Cine mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu"  

(Ioan 15:23) 

 
Pastorul Richard Wurmbrand a suferit 14 ani 
în închisorile comuniste din România. Soția  
lui, 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  
                                     PERICOLUL TEOLOGIEI LIBERALE 

 

Lenin, fondatorul comunismului internațional modern, a fost un om care îl ura pe Dumnezeu. La 
vârsta de 16 ani, supărat de o remarcă stupidă a unui preot pe care l-a auzit vorbind cu tatăl său, 
Lenin și-a smuls crucea pe care o purta la gât. Așa cum se întâmplă de obicei, un incident care a 
fost într-adevăr un fleac a creat în el un complex de antipatie față de religie. A confundat o 
afirmație greșită a unui preot. cu toate realitățile care reprezintă noțiunea de „preot”: Dumnezeu, 
Biblie, viață veșnică. 
      
    Apoi, Holbach a devenit filozoful său preferat și mai târziu va recomanda cu tărie diseminarea 
largă a scrierilor lui Holbach către masele largi. Îi plăcea acest filozof care scrisese: „Dumnezeu 
este dușmanul meu personal”. 
      
    Într-o scrisoare către scriitorul rus Maxim Gorki, Lenin a scris: „Mii de epidemii și catastrofe 
naturale sunt de preferat celei mai mici noțiuni despre Dumnezeu”, ceea ce înseamnă că el a 

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.  
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preferat ciuma și cutremurele, religiei. Acesta este modul în care ura poate orbi o persoană. Ura 
sugrumă rațiunea. 
     
    Când Lenin și mai apoi partidele leniniste au preluat guvernarea diferitelor țări, ei au dorit să-
și exprime ura împotriva lui Dumnezeu. Ei nu au putut ajunge la Dumnezeu în ceruri, dar 
Dumnezeu are și sălașul Său cu fiecare om care Îl iubește pe Iisus și care Îi păzește Cuvântul. 
(Ioan 14:23) La aceaștia comuniștii au putut ajunge și și-au revărsat ura asupra lor. Comuniștii îl 
urăsc pe Dumnezeu. Prin urmare, ei persecută biserica lui Dumnezeu și încearcă să o distrugă din 
interior. Ei îi fac chiar și pe liderii bisericii să-i lingușească pe cei care Îl urăsc pe Dumnezeu. 
    
    Karl Marx a început ca fiind creștin. Prima sa carte este un comentariu la Evanghelia după 
Ioan. Biograful lui oficial, Riazanov, afirmă asta. Apoi a citit două cărți scrise de teologi liberali, 
„Originea creștinismului” a lui Bruno Bauer și „Viața lui Isus” a lui Strauss. Aceste cărți au 
distrus credința tânărului Marx. Teologia liberală este vinovată de milioanele de victime 
nevinovate făcute de discipolii lui Karl Marx. Ei l-au determinat pe Marx să caute alte căi decât 
cele ale lui Hristos. Doctrinele comuniste otrăvitoare ale lui Marx și Lenin au distrus mințile 
populațiilor întregi din multe țări mari. 
     
    Dacă un bărbat. stând pe marginea drumului ar privi întreaga populație a Chinei trecând pe 
lângă el cu o viteză de un individ pe secundă, ar trebui să treacă mai bine de 20 de ani înainte ca 
ultimul membru al procesiunii să treacă. Acești oameni sunt guvernați de cel mai strict leninism. 
Lenin scria: „Totul este moral necesar pentru anihilarea vechii ordini de exploatare”. Potrivit lui 
Lenin, religia aparține acestei categorii. Trebuie anihilată. Dar creștinii din China au o credință 
pâna la moarte. Un raport ciudat vine din provincia Hunan. Un predicator a fost spânzurat de 
comuniști, dar aceștia au plecat prea repede. Frații au reușit să-l coboare, iar el este încă în viață. 
El spune că atunci când frânghia îi era în jurul gâtului și era tras peste ramura unui copac, nu s-a 
putut gândi decât la Domnul nostru când era ridicat pe Cruce. Un alt raport descrie cum  doi 
creștini au fost conduși spre tortură și moarte. — S-a terminat acum, spuse unul în șoaptă. Fratele 
său a răspuns: „Nu. Nu asta a spus Iisus când a suferit. El a spus: „S-a săvârșit”. Exemplul lor ne 
inspiră. 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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     la Jilava         
                                                                           în nopțile geroase de iarnă. 
“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) 
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Eroi ai credinței ajutați cu darurile voastre! 
Câteva fotografii de creștini închiși pentru credință, ajutați ei sau familile lor.  

                Citiți mărturiile lor la https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro (în coloana a treia.) 
 
 
 
 
                          
 
 

          
 
 
 
 

  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                       

                                          
 

Refugiați creștini din Războiul 
Ucrainian Ajutați cu Darurile 

Voastre! 

 

Preotul Stefan Zetea * 
 
În cursul a  27 de interogatorii 
prelungite diferite, care au 
durat multe ore, a fost scuipat 
în mod repetat în față, a fost 
bătut cu bastoane de cauciuc și 
numit „bandit”. Întrucât nu a 
acceptat să renunțe la credință, 
a fost pus într-o celulă izolată, 
fără hrană, timp de trei zile. 
Mărturia sa de credință a fost 
caracterizată în mandatul de 
arestare și în documentul de 
condamnare, drept „un 
complot împotriva guvernului 
(comunist) român“  
Citiți mărturia completă a 
fiicei sale în buletinul nostru 
din 11/2020. 
*Misiunea a ajutat-o pe fiica 
supraviețuitoare. 
 

 Preotul Gheorghe 
Marian 

 a stat închis mai mult 
de 13 ani. A lucrat la 
cules de stuf în Delta 
Dunării, lagărul 
Periprava. Această 
închisoare a fost numită 
de foști deținuți, un 
adevărat „lagăr al 
morții”. După căderea 
comunismului în 
România, comandantul 
acestei închisori a fost 
condamnat la 20 de ani 
de închisoare pentru 
crime împotriva 
umanității. Citiți despre 
preotul Marian în 
buletinul nostru din 
12/2020. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Galya Shevchenko 
 
soția fratelui baptist Sasha 
Shevchenko care, după ce 
a suferit o pedeapsă de 5 
ani de închisoare pentru 
credința sa, a fost trimis 
împreună cu familia în exil 
în Iakutia, în satul Ust-Nera 
(așa-numitul Pol Nord al 
Frigului), cel mai rece loc 
din fosta Uniune Sovietica. 
Citiți întreaga ei mărturie 
în buletinul nostru din  
12/2020. 

 

Preotul Augustin 
Mare  

a fost închis în România 
comunistă timp de 4 ani. 
A fost ținut și torturat în 
cele mai sinistre lagăre de 
prizonieri și, de asemenea, 
la Canalul Dunării. 
Creștinii ținuți la Canalul 
Dunării. au descris modul 
în care moartea unei 
persoane era considerată 
de importanța morții unei 
muște. 
Citiți mărturia completă 
a fiicei sale în buletinul 
nostru din 11/2020. 

 

 
 

 

 
 
 

 

Larysa Mashura-45 de ani-soacra Marharytei; Marharyta 
Demydchuk – 27 de ani; Copiii Marharytei: Oleksii – 13 ani și 
Alivtina – puțin peste 1 an; Mama Marharyta: Irina – 51 de 
ani. Toți membrii unui Centru Creștin Baptist din Harkiv, 
Ucraina. 
Marharyta era în concediu de maternitate pentru Alivtina. 
Înainte de război a lucrat într-un depozit de materiale de 
construcții (salariu aproximativ 800 ron/lună). Irina (mama 
Marharytei) a lucrat ca menajeră la o grădiniță (salariu 800 
ron/lună). Larysa (soacra Marharytei) era croitoreasă (salariu 
la fel ca mai sus.) Soțul Maharytei i-a condus până la granița 
dintre România și Ucraina. De acolo, au fost ridicați de 
voluntari și aduși la Iași. Toți banii lor erau în jur de 500 ron. 

https://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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                                                             Exemple de Refugiați Creștini din Ucraina Sfâșiată de Război 
 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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„La două săptămâni de la începutul războiului, am fost nevoiți să ne părăsim casa, mașina 
și tot ce aveam... După 4 zile, am ajuns în Polonia, unde am stat 10 zile, de unde am fost 
trimiși în Italia. Ni s-au oferit locuințe până la 31 martie 2023, iar după această dată vom fi 
evacuați. Ne hrănim, biserica și prietenii ne ajută pe cât posibil, dar acest lucru nu este 
suficient. În plus, 3 copii merg la școală, așa că avem nevoie de finanțare pentru a-i susține. 
Este foarte greu să găsești de lucru aici, dar încercăm, căutând cel puțin locuri de muncă cu 
jumătate de normă. Luptele au loc în jurul orașului nostru natal - Konstantinivka, așa că nu 
avem unde să ne întoarcem. Vă rugăm să ne ajutați familia!  
Vă mulțumim pentru serviciul dumneavoastră! Dumnezeu să vă binecuvânteze din 
belșug!!!” 
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Exemple de Familii de Refugiați 
Creștini din Ucraina Sfâșiată de Război, 
Ajutate cu Darurile Voastre  
 
O zi buna. În privința conflictul armat din 
Ucraina și a agresiunii militare a Rusiei, am 
fost nevoiți să fugim de război, din cauza 
stării psihologice dificile a fiicei mele și a 
stării mele fizice, precum și a atacurilor cu 
rachete asupra orașului nostru. În acest 
moment, eu și fiica mea locuim în orașul 
Cracovia, Polonia, iar fiul și soțul meu au 
rămas în Ucraina pentru că au fost 
recrutați. În Ucraina, am fost slujitor al 
bisericii, în special slujire muzicală (adulți, 

copii), instruire de slujitori, dirijor, participarea la servicii și proiecte de evanghelizare în biserică, 
evenimente inter-bisericești și concerte la nivel de oraș, precum și ca profesoară de chitară la 
secția de muzică a Seminarului Teologic Baptist Ucrainean din Lviv, profesoară de chitară în 
diverse studiouri de muzică la bisericile din Lviv. Timp de mulți ani, am slujit ca pastor al slujirii 
muzicale la biserica Ghetsimani. După ce m-am mutat în Polonia, starea mea de sănătate a 
devenit semnificativ mai complicată. În august eu și fiica mea ne-am îmbolnăvit foarte tare și 
am fost și eu în spital 10 zile. Pentru această perioadă, am fost programată pentru examinări 
suplimentare. Înscrisă la biroul de muncă ca șomer, nu am reușit să-mi găsesc un loc de muncă 
în concordanță cu capacitățile fizice și să am grijă și de fiica mea minoră. Vă vom fi recunoscători 
pentru rugăciunile voastre pentru noi și orice ajutor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu 
sinceritate, Olena Markhev. 
 
 

 Un email de la Olena Hetman: „Salutări, ne-am mutat în 
Polonia pe 17 martie 2022, din cauza stresului nervos constant 
al mamei din cauza războiului, grijilor constante în oraș. Am 
devenit membră a bisericii Cuvântul de credință din Varșovia, 
am participat la organizarea unui spațiu intelectual cultural în 
orașul Varșovia, unde am unit comunitatea științifică pentru 
educatori, ținând întâlniri cu aceștia și evanghelizând 
necredincioșii dintre oamenii de știință. Am fost nevoită să-mi 
părăsesc locul de muncă din Odesa, Ucraina, Timp de aproape 
14 ani am lucrat într-un mediu științific, am predat la 
universitățile din Odesa și am lucrat timp de un an și jumătate 
în organele administrației de stat. Din cauza războiului, a 
trebuit să lăsăm totul și să începem de la zero în Polonia. Voi 
fi recunoscătoare pentru ajutor, astăzi sunt singura care ne 
poate asigura venit pentru familie, mama este bolnavă și are 
nevoie de ajutor. Sunt deschisă spre slujire și spre ceea ce  
Dumnezeu va conduce mai departe.” . 
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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 vorbitori de 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/

