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CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!  
 

 

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 
Octombrie 2022    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"La miezul nopții, s-a auzit o strigare:  

"Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!" (Matei 25:6). 
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 
                                   LUMINA STRĂLUCEȘTE ÎN ÎNTUNERIC 

 

   Pământul se învârte în jurul propriei axe. Miezul nopții este momentul în care o parte a 
pământului este cea mai îndepărtată de soare. Miezul nopții spirituale este perioada celei mai 
mari depărtări a oamenilor de Dumnezeu. Ne apropiem de miezul nopții și de evenimentele sale 
grozave. 
   Dar miezul nopții nu este primit cu aceleași sentimente de copiii lui Dumnezeu ca și de restul 
lumii. La miezul nopții, primul născut dintre egipteni a murit, dar poporul ales și-a primit 
libertatea. Domnul a spus: „Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9:4). Dar 
de câte ori un lucru este declarat imposibil în Biblie, acesta nu se referă la credincioși. Despre ei, 
Iisus,a spus „toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede” (Marcu 9:23). 
   Oamenii sfinți pot lucra chiar și aproape de miezul nopții. La miezul nopții Samson a cucerit 
porțile orașului Gaza (Judecătorii 16:3). La miezul nopții, Rut a primit de la Boaz promisiunea: 
„Îți voi face tot ce vei zice” (Rut 3:11). La miezul nopții, Pavel și Sila l-au câștigat pentru Domnul 
pe temnicerul din Filipi (Faptele Apostolilor 16:25). 
   La miezul nopții, poporul lui Dumnezeu face cele mai mărețe fapte. De aceea, psalmistul spune 
„Mă scol la miezul nopții ca să te laud” (Psalmul 119:62). 

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 a pachetului cu cele 5 cărţi 
gratuite arătate in formular. 
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   Am avut ocazia să-l întâlnesc timp de trei zile pe unul dintre liderii baptiștilor neînregistrați, 
parte a bisericii subterane din Uniunea Sovietică. Acești creștini curajoși se întâlnesc pe furiș, fac 
botezuri noaptea în locuri secrete și se opun suprimării creștinismului de către autoritățile 
comuniste. I-am spus fratelui nostru "Unii din Occident contestă chiar și existența Bisericii 
Subterane. Care ar fi comentariul tău?" El a răspuns: „Ai putea spune la fel de bine că, după 
înălțarea Domnului nostru, nu a existat nicio biserică creștină în Palestina. Dacă ai fi întrebat pe 
oricine în Palestina, inclusiv pe apostoli, dacă există o biserică creștină, ei ți-ar fi răspuns că nu 
au auzit niciodată de o astfel de organizație. Ei se numeau credincioși, sfinți și ucenici. Numele 
de creștin le-a fost dat după decenii, de către păgâni.  Apoi ucenicii au acceptat ceea ce a fost 
prima dată menit a fi o poreclă. La fel este și cu noi. Nu ne-am numit niciodată Biserica 
Subterană. Comuniștii ne-au numit Biserica Subterană. Sub această acuzație au întemnițat 
nenumărați frați. Apoi noi, amintindu-ne de vremea frumoasă a bisericii catacombelor, am 
acceptat numele." 
   L-am întrebat pe frate dacă conștiința lor nu le spune că trebuie să fie supuși autorităților. 
Răspunsul lui a fost uimitor: „Dacă greșim, toată denominația baptistă este greșită. Am citit un 
articol în revista noastră secretă „Vestitorul mântuirii”. Acolo se povestea despre Thomas 
Helwys, un pastor al primei biserici baptiste de pe pământ englezesc. A intrat în închisoare 
pentru că spusese că Regele nu are nicio putere asupra sufletelor nemuritoare ale supușilor săi, 
să facă legi și ordonanțe pentru ei și să pună conducători spirituali asupra lor. Am citit despre o 
scrisoare scoasă în secret din închisoarea din Anglia în 1620 de către un baptist, John Murton. 
Scrisoarea a fost scrisă cu lapte, la fel cum facem și noi acum. Temnicerii nu au observat. Familiile 
noastre ar ști să facă scrisorile lizibile. El a scris: „Magistratul poate forța doar corpul, nu mintea 
și conștiința.” Dacă greșim, John Bunyan a fost un prost. El a preferat să stea doisprezece ani în 
închisoare, decât să se închine într-un mod hotărât de altcineva. Și, în cazul lui, trebuia să se 
conformeze cu o altă formă de religie creștină, în timp ce noi ar trebui să ne conformăm cu 
conducătorii atei.” 
    Nu ne pasă de faptul că se apropie miezul nopții. Numai oamenii obișnuiți nu pot lucra în 
timpul unei nopți spirituale, și „toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede”. El poate lucra 
chiar și atunci când trece personal prin noaptea întunecată a sufletului, chiar și atunci când se 
află pe patul de moarte. 
   Nu ne este frică de întunericul din lume. Lucrăm. Mirele vine curând. Nu putem să-L întâlnim 
cu mâinile goale. 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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! Câteva Fotografii și Recipise. 

Un refugiat creștin ucrainean, ajutat de această misiune în timp ce se afla în 
Ucraina iar acum ajutat să ajungă cu o familie numeroasă în Canada. El a 
scris: „Dragă frate Mihai: La cererea ta, trimit o scurtă mărturie despre viața 
și persecuția mea pentru numele lui Hristos. Numele meu: Tkach Vasily 
Ivanovici; Anul nașterii 1946; Anul botezului 1970; Căsătorit din 1970, soția 
Maria, trei copii, toți credincioși; Baptist, membru al bisericii MSC ECB 
(Biserica evanghelică neinregistrată care s-a opus dictaturii comuniștilor din 
fosta Uniune Sovietică – N. Ed.) In 1984 am fost arestat, condamnat la 3 ani 
si 6 luni de închisoare cu regim general. Eliberat în 1987, în august. Pe tot 
parcursul acestei pedepse de închisoare, am fost ținut sub atenția specială a 

KGB (poliția secretă comunistă, N. N. Ed.) Pe parcursul acestei pedepse cu închisoarea, 
autoritățile au publicat trei articole de ziar care mă demascau drept „creștin credincios periculos 
pentru statul sovietic.” Am pierdut dreptul la toate vizitele personale ale familiei. A trebuit să 
suport de patru ori o pedeapsă dură specială – să fiu ținut într-o celulă izolată. În timpul acestei 
pedepse cu închisoarea, am lucrat la o exploatare forestieră în taigaua sovietică din nordul 
îndepărtat (o pădure mlăștinoasă de brazi din latitudinile nordice înalte ale Rusiei, N. Ed.). Am 
fost familiarizat cu cartea Torturat pentru Hristos (scrisă de tatăl tău) de acum multă vreme. Sunt 
impresionat de familia ta, care a suferit persecuție pentru Domnul Iisus Hristos. Vasily. 

Presbiterul Sigarev 
Mikhail  

din Labinsk, fosta Uniune 
Sovietică, a fost arestat pentru 
activitățile sale bisericești 
ilegale și condamnat la trei 
pedepse diferite, însumând un 
total de 10 ani și jumătate de 
închisoare. A lăsat în urmă 7 
copii. Pentru că a refuzat în 
mod repetat să devină 
informator KGB, autoritățile 
comuniste au căutat să-i ia 
copiii, dar mama lui în vârstă a 
călătorit și i-a ascuns în diferite 
localități în toți anii de 
închisoare. Citiți mărturia lui 
în buletinul din 1/2020. 
 

 Gotman Margarita 
 Povestește despre 
familia ei de 8 copii când 
tatăl ei a executat 4 
pedepse diferite de 
închisoare pentru 
activitățile sale creștine 
ilegale. „Era foarte frig, 
deoarece era greu să 
găsești combustibil. Am 
dormit în hainele noastre 
de zi. Seara ne adunam 
des în bucătărie și 
cântam cântece creștine.” 
Și ea a fost închisă timp 
de 1 an și jumătate.  Citiți 
întreaga ei mărturie în 
buletinul din 2/2020. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presbiterul Mikhail 
Alexandrovich 

Goryanin  
La vârsta de 34 de ani, 
având o boală gravă a 
inimii, a fost condamnat la 
trei ani în lagăre de 
prizonieri pentru slujirea sa 
creștină în biserica 
subterană. A refuzat să 
lucreze duminica. Ca 
urmare, a fost băgat într-o 
celulă de pedeapsă și a 
ajuns să fie unul dintre 
ultimii creștini eliberați în 
reformele lui Gorbaciov. 
Citiți întreaga lui mărturie 
în buletinul din 2/2020. 

 

Romaniuk Vladimir 
Nikolaevich  

a fost condamnat la 2 ½  
ani de închisoare pentru 
transportul și distribuirea 
a aproximativ 350 de 
broșuri creștine. El a 
executat pedeapsa la 
Kopychintsy, în 
Republica Ucraineana  din 
fosta Uniune Sovietică. 
Avea 4 copii. Deși a fost 
amenințat în mod repetat 
cu o nouă condamnare, el 
a refuzat să devină spion 
KGB. Citiți întreaga lui 
mărturie în buletinul din 
1/2020. 

 

 

 
 

 

 
 
 

Dear Brother 

Michael: At your 

request, I send a 

brief testimony of 

my life and 

persecution for the 

name of Christ. My 

name: Tkach Vasily 

Ivanovich; Year of 

birth 1946; Year of 

baptism 1970; 

Married since 

1970, wife Maria, 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nume și prenume: MATIICHAK 

TETIANA – 32 ani 

Seria și numărul de pașaport:  

FG 818154 

Loc de origine: Mogilev, Podolsky, Ucraina 

Biserica:Biserica Baptistă Mogilev Podolsky  

Membri de familie: Bobh Lidia – 65 ani, 

mama Tetianei; Karina – 10 ani – clasa a 3-a  

 
   Descrierea situației: Tetiana lucra 
ca profesor pentru copii cu 
dizabilități, pentru un salariu de 300 
Euro /lună. Soțul Tetianei a murit 
recent de Covid. Tetiana a rămas 
singură să-și întrețină familia, 
inclusive pe mama ei. 
 
Tetiana și familia ei au plecat din Ucraina pe jos, până au ajuns la satul de graniță Otaci, la 
granița cu Moldova, unde au fost preluați de către unul din voluntarii noștri și aduși la noi acasă. 
Ei au plecat în Germania, la München pentru a încerca  
să-și facă o viață nouă acolo.                          
“Am primit suma de 800 lei de la Liceul Richard Wurmbrand”. 
 

 

 

  

   Refugiata Galina Bondarenko 
membră a bisericii “Însărcinarea 
Supremă” din Snikurivka, Ucraina a 
scris:  
“Aproape din prima zi a războiului, 
am trăit într-un adăpost împotriva 
bombelor. Mi-a fost foarte frica de 
explozii. Am avut constant 
probleme cu tensiunea. Am trait fără 
apă și lumină.” 
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La centrul pentru copii Victoria, administrat de  Liceul Richard Wurmbrand, Iasi, copii sunt îngrijiți și 
hrăniți. Există deasemeni voluntari cu care să se joace și să uite de război și de faptul că nu vor mai locui 
în Ucraina pentru un lung timp de-acum încolo. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZHURAKOVSKIY IVAN, Seria și numărul 
pasaportului: IH 123163, Locul de origine: 
Odesa, Ucraina. Biserica: Sven Evangelical,  
pastor-Pavel Lugovoi. Membrii familiei: Ivan – 
tatăl, 32 ani – este editor și crainic radio la postul 
de radio creștin ”Viața Nouă”/”New Life”; 
Nataliia – mama, 30 ani, este în concediu 
maternal și are grijă de copii. Emiliia – fiică, în 
vârsta de 9 ani; Darina – fiică, 4 ani și 5 luni ; 
Elisei – fiu, 1 an și 4 luni.  
   Descrierea situației: Foarte aproape de locuința 
lor, au fost clădiri bombardate, multă lume a fost 
omorâtă pe stradă; copii lor erau foarte speriați. 
Familia a început o nouă viață, aici în Iași, unde 
Ivan emite live în Ucraina, pentru că/ în ciuda 
faptului că au trebuit să fugă, el a reușit să ia cu 
el o parte din echipamentul necesar pentru 
transmisia de emisiuni radio. Când familia a 
părăsit Odesa, n-au avut timp să ia prea multe cu 
ei, astfel că acești bani vor fi folosiți pentru 
haine, mâncare și articole de igienă. Ei toți 
locuiesc într-un apartament, unde chiria este 
300 Euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei cinci membri ai familiei Zaritskei Katherina 
au scris: 
 
“Familia noastră a părăsit Ukraina pentru că ostilitățile 
au început în orașul nostru (Snikurivka.) Am plecat de 
acasă pe 24 martie. Ne-am pierdut slujbele. Copii noștri 
nu mai pot merge la școală.” 
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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 
USDollar: 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/

