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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! 
Decembrie 2022    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Tu, dar, copilul meu, întarește-te în harul care este în 

Hristos Isus." (2 Timotei 2:1) 

 
 

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 
MIRACOLUL HARULUI DIVIN 

 

    Trei la sută din populația lumii sunt victime ale căderilor nervoase. Cincizeci la sută din paturile 
de spital din SUA sunt ocupate de pacienți psihici, iar toate tulburările nervoase sunt în creștere, 
chiar și în rândul credincioșilor. S-ar putea să fii următorul candidat. O tulburare nervoasă, însă, 
nu vă va aduce nici un câștig, așa că vă sfătuim să nu o faceți. Este ușor să scapi de ea urmând 
pur și simplu sfatul apostolului, „Fii puternic” – fii puternic din punct de vedere emoțional și 
spiritual. Oamenii suferă de tulburări nervoase din cauza șocurilor neașteptate din viață. Șocul 
este vinovăția ta. De ce nu te așteptai la rău? Absolut orice poate produce rezultate variate, uneori 
opuse. Deci, pentru a preveni tulburările mintale, așteptați-vă la evenimente neașteptate. 
      
    Oamenii de știință francezi, Marie și Pierre Curie, au descoperit poloniul și radiul, primele 
elemente radioactive. Știința nu este mai absolută decât religia. Ambele sunt aplicate vieții. 
Descoperirea soților Curie a avut două utilizări posibile. Razele acestor elemente au capacitatea 
de a ucide celulele canceroase, dar transformate în bombe, ucid oameni. Munca familiei Curie a 
dus în cele din urmă la lansarea de bombe atomice. La fiecare pas al vieții, ia în considerare 
posibilitatea de a obține rezultate bune, precum și rele și nu vei mai fi consternat dacă se întâmplă 
răul. 

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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     Aceste consecințe duble sunt în legile naturii. Ați realizat ceva bun prin mare sacrificiu, dar 
fără a primi vreo recunoaștere? Acest lucru nu va duce la o cădere nervoasă dacă nu anticipați 
vreo recunoaștere. Doamna Curie a mers la Paris după ce a făcut marea ei descoperire. Mulțimea 
nu a venit să o ovaționeze pe femeia care adusese glorie științifică Franței. Atenția Parisului a 
fost distrasă în acea seară de meciul mondial de box la categoria grea Charpentier-Dempsey. Ea 
a fost primită de doar doi reporteri care i-au pus omului de știință o întrebare „importantă”: „Ce 
părere aveți despre meciul de box?” Ea a răspuns: „Regret că nu am o părere despre subiect”. 
Apoi, singură, pe jos, a trebuit să ducă la laborator o cutie grea de plumb care conținea radiu, 
pentru că toate taxiurile erau la concursul de box iar ea nu deținea o mașină. Te aștepți să fii tratat 
mai bine? Nu te aștepta la recunoaștere de la partenerul tău de căsătorie, de la fratele tău de 
credință sau de la copiii tăi și vei ține capul sus. Vei fi ferit de tulburarea nervoasa. 
     
   Pavel îl numește pe Timotei „fiul său”. În virtutea faptului că l-a adus la Hristos și l-a învățat, 
între ei s-a dezvoltat o relație inalterabilă. Pavel a fost tatăl său în credință și, de asemenea, tatăl 
tuturor bisericilor din Asia, care îi datorau ascultare. Dar nu i-au dat. „ Știi că cei ce sunt în Asia 
toți m-au părăsit”, scrie Pavel. (II Timotei 1:15) El a spus-o fără amărăciune și nu a fost deprimat, 
pentru că aflase de la Domnul despre ingratitudinea umană. A acceptat-o și a continuat să iubească 
acele biserici, care în cele din urmă s-au întors la el. Pentru binele propriului suflet, suntem fericiți 
când cineva exprimă un cuvânt de recunoștință, dar nu suntem consternați când acesta nu vine. 
      
   Creștinii sunt puternici pentru că au găsit sursa puterii. „ Întărește-te în harul care este în 
Hristos Iisus”. Forța ta nu este suficientă. Agar, slujnica lui Avraam, avea doar o sticlă cu apă. 
Când această rezervă s-a epuizat, era sigură că ea și fiul ei vor muri. Un înger i-a arătat că a greșit. 
O fântână cu apă era la îndemână. (Geneza 21:15-19) Când ești la capătul legăturii tale, doar tu 
nu poți merge mai departe. „ Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3) 
pregătite de Domnul. Dacă unei clase de o sută de elevi i se arată un punct negru pe o foaie de 
hârtie albă, 90 vor răspunde: „Vedem un punct negru”. Nouă vor răspunde: „Vedem o hârtie 
albă”, iar doar unul, „Văd o foaie albă cu un punct negru pe ea”. Vedeți întregul. Avem eșecurile, 
decepțiile și dezamăgirile noastre, precum și victoriile noastre. Le ai și tu. Numără-ți 
binecuvântările și nu vei fi un candidat pentru o cădere de nervi. Adu-ți aminte nu numai de 
păcatele tale, ci și de multele ocazii în care ai spus „Nu” ispitei. Adu-ți aminte nu numai de răul 
pe care ți l-au făcut oamenii, ci și binele. Întăriți-vă în harul Domnului nostru Iisus Hristos. 
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

Mahovik Stepan Metodovici 
a fost condamnat la trei ani și 
jumătate de închisoare în 
temeiul articolului 209 din 
Codul Penal Sovietic. El a fost 
acuzat că a convertit tineri la 
credința creștină. În închisoare, 
cineva i-a strecurat o 
Evanghelie. Unii dintre ceilalți 
prizonieri, când au auzit 
mesajul lui creștin, au fost 
convertiți. După ce a fost 
eliberat, chiar și un ofițer KGB 
pe care l-a întâlnit într-un 
autobuz, a cerut o Evanghelie. 
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 4/2020. 
 
 

 Evanghelistulul Vitaly 
Bosco a fost închis în 
fosta Uniune Sovietică la 
început timp de 4 ani, 
refuzând ca și creștin să 
depună un jurământ 
statului comunist. Deși a 
avut 8 copii, ca urmare a 
activităților sale creștine 
clandestine, a fost 
condamnat după câțiva 
ani la încă 3 ani de 
închisoare. Citiți 
mărturia soției sale în 
buletinul din 5/2020. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liudmila Petrovna 
Protsyshina  
O soră ucraineană care a 
trăit în fosta Uniune 
Sovietică și a fost botezată 
în secret la miezul nopții 
într-un râu. Ea a fost 
arestată de KGB la o vârstă 
fragedă, ținută 10 luni în 
interogatoriu și detenție 
fără proces pentru 
conducerea ilegală de școli 
duminicale. Ea a executat 
aproape 3 ani de închisoare 
într-un lagăr comunist în 
care se aflau peste 2.000 de 
deținuți. Citiți mărturia ei 
completă în buletinul din 
6/2020. 

 

Vera Klimoșenko  
a fost lăsată să aibă grijă 
de 8 copii când soțul ei, 
Nikolay Stepanovici, a 
fost condamnat la început 
la 2 ani de închisoare 
pentru activități creștine. 
și apoi a fost condamnat 
la încă 3 ani de închisoare 
comunistă. El nu s-a 
îngrijorat niciodată și a 
repetat din nou și din nou, 
„fără voia lui Dumnezeu, 
nimic nu se va întâmpla”. 
Citiți mărturia ei în 
buletinul din 5/2020. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

   „Sunt Bugrim Kathy, am locuit în Donețk cu 

soțul meu Yury și fiicele Liza, în vârstă de 17 

ani, și Elmira, în vârstă de 15 ani. Zona în care 

locuiam a fost puternic bombardată (da, chiar 

acum este bombardată), copiii s-au speriat foarte 

tare, mai ales după ce o bombă a căzut asupra 

casei vecine și a demolat mai multe etaje. 

Copiii nu au putut termina școala anul acesta 
(sunt în clasele a IX-a și a XI-a) pentru că nu era 
posibil în acel mediu și au existat întreruperi 
constante la internet, electricitate și apă. Eu și 
soțul meu am decis să ne mutăm în Polonia. Așa 
că, pe 19 aprilie, am ajuns la Varșovia. Acum 
fetele învață într-un liceu numit Lyceum.” 
 

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 VLADIMIR NIKITCHENKO A SCRIS : „De la 
începutul războiului, familia noastră a continuat să fie angajată 
în slujirea pastorală și a ajutat și la desfășurarea slujbelor în 
orașul Dniprorudne în biserica „Cuvântul Vieții”, deoarece 
pastorul lor nu a putut părăsi Melitopolul, unde locuia el și 
familia lui. Au trăit, au slujit și s-au rugat sub ocupație timp de 
două luni de război. Copiii sunt toți de vârstă școlară și nu 
există nicio oportunitate de a studia, nici internet, nicio 
oportunitate de a retrage fondurile primite pe card, nu existau 
magazine care să fie deschise, am văzut tancuri inamice etc. 
Am decis să părăsim teritoriul, dar înainte de aceasta, aproape 
85% dintre membrii bisericii plecaseră deja din teritoriul 
controlat de Ucraina. După 24 aprilie, Ziua Mare a Învierii lui 
Iisus Hristos și sărbătoarea de Paști, am plecat luni dimineața, 
 

25 aprilie, neavând transport propriu, cu ajutorul lui Dumnezeu, am condus prin Polohy și 
Orekhov, prin 19 posturi de control inamic până la Zaporojie, am ajuns pe câmpul de luptă la ora 
20:00 și am plecat la ora 6. dimineața. Am străbătut teritoriile minate sub supravegherea 
inamicului și a ocupantului, copiii erau îngrijorați, nu existau toalete pe drum, nicio ocazie de a 
bea apă și au băut apă îmbuteliată care o aveau, pe care au terminat-o aproape imediat. Tatăl 
soției mele are boala Parkinson și este foarte slab, are probleme mai ales cu coordonarea și mersul 
pe jos, nu există pastile care să fie luate în mod constant, conform programului, ne făcea griji să 
nu calce pe o mină, au fost explozii în apropiere, dar am evitat problemele și am ajuns cu bine la 
Zaporojie, unde ne-am bucurat să ne vedem soldații și steagul. Apoi am petrecut noaptea în 
biserica „Lumina poporului” din Zaporojie, ne-am urcat într-un autobuz marți, 26 aprilie, spre 
Polonia și pe 27 aprilie, după 32 de ore de mers, am trecut granița în jurul orei 21.00. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, pe 1 mai, am fost la o slujbă la Varșovia la biserica Cuvântul Credinței și am 
devenit membri ai bisericii din Varșovia și am fost deasemeni binecuvântați să deschidem și 
biserica locală a Credinței Creștine Evanghelice Penticostale, „Lumina Națiunilor” din Varșovia, 
unde slujim ca pastori și predicăm Evanghelia, ne rugăm și îi ajutăm pe cei care, ca și noi, trebuie 
să fie aici acum. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi în acest moment. Vă mulțumim 
anticipat pentru oportunitatea de a primi asistență financiară, din moment ce am plecat cu lucruri 
și documente elementare și practic totul trebuie cumpărat aici. Avem nevoie de transport pentru 
7-8 locuri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot!” 
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Exemple de Familii de Refugiați Creștini , 
din Ucraina Sfâșiată de Război, 

                                                            Ajutați cu Darurile Voastre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     DE LA FAMILIA KIRILLOV : "Numele 
meu este Yura, soția mea este Lyudmila, fiul 
cel mare Svyatoslav are 5 ani, iar gemenii 
Makar și Egor au 4 ani. Cu ani în urmă, ne-
am căsătorit și am devenit membrii al acestei 
biserici.  
   Pe 16 aprilie 2022, a trebuit să ne părăsim 
casa, biserica și să mergem în necunoscut 
pentru a ne scoate familia din 
bombardamentele constante. Deoarece 
Donețk a fost ocupat încă din 2014, a trebuit 
să plecăm prin Rusia, am condus aproape 5 
zile, iar atunci când am ajuns la Riga, am 
 

 

 

 

 

ajuns de sarbatorile pascale si nu erau bilete spre Varsovia. 
   Ajunși în gară seara târziu, cu copii mici, am aflat că hotelurile sunt supraaglomerate și 
nu sunt locuri din cauza refugiaților. 
   Ne-am întâlnit cu un bărbat la gară care s-a dovedit a fi un frate de la biserica din Riga și 
ne-a aranjat să stăm cu familia lui până ne-am cumpărat bilete. I-am mulțumit atât de mult 
Domnului că El are atât de mult grijă de noi !!! 
   Ajunși la Varșovia, ne-am oprit la un centru de refugiați, acesta este un hangar uriaș 
(pentru PATRU MII de oameni) cu paturi pliante. Când am plecat din Donețk, nu știam 
încotro mergem, doar am convenit cu o altă familie, care a plecat din Donețk cu noi într-un 
mod diferit, că ne vom întâlni la Varșovia. Gândurile erau să plece în America sau în Spania. 
   Dar odată ajunsă la Varșovia, (această familie) a decis să se oprească temporar, deoarece 
soția mea avea pașaportul expirat. Dar Dumnezeu avea alte planuri! Biserica Cuvântul 
Credinței a venit la centrul de refugiați pentru a evangheliza, am mers la slujba lor duminică 
și am realizat că nu mai mergem nicăieri, eram acasă. (Chestiunea bisericii a fost cea mai 
importantă pentru noi, iar Dumnezeu a rezolvat-o.) Mihai, am primit 374,87 euro, 
mulțumesc frumos!!!!”  
 

 

 

 

 

De la KOLESNIKOV NATALIA de la biserica „Zorii 
Dimineții” din Vinnytsia, Ucraina: „În a doua zi de război, 
25.02.2022, aerodromul din orașul nostru a fost aruncat în aer 
cu o explozie puternică. După aceea, aproape în fiecare zi au 
existat sirene care avertizau despre un posibil următor atac cu 
rachete asupra orașului. Sirenele erau dese (de 7-10 ori pe zi si 
la fel noaptea) si durau de la 10 minute la o ora. Fiica noastră 
de 7 ani, care are un handicap, a început să se teamă de sunetul 
sirenelor și a plâns isteric. A trebuit să plecăm și să ne mutăm 
în Polonia. Fiul cel mare a rămas în urmă în Ucraina pentru că 
are 22 de ani și nu are dreptul de a trece granița. În urmă cu 
două zile, două rachete au explodat nu departe de casa noastră: 
fiul este în viață și apartamentul este intact. Suntem îngrijorați 
constant cu privire la un posibil atac cu rachete asupra orașului 
nostru și a fiului nostru” 
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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 
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