
1 

 

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! 
August 2022    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"Dragostea . . . nu se poartă necuviincios"  

(I Corinteni 13:5) 
 

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 

CE ÎNSEAMNĂ “DRAGOSTE CREȘTINĂ”? 
 

Această descriere a virtuții dragostei creștine este de obicei înțeleasă în sensul că un creștin nu se 
comportă necuviincios. Dar Sfântul Pavel însuși era uneori teribil de nepoliticos. Așa a fost și 
Domnul Însuși. La fel au fost reformatorii față de oponenții lor. Acolo unde este în joc soarta 
bisericii, a lumii, politețea poate face mult rău. 
 
   Cuvântul grecesc tradus prin „necuviincios”’ este „aschemon”, astfel încât o traducere literală 
ar fi „dragostea nu funcționează fără o schemă” sau „fără un plan”.  Exact ca un zoolog, Hristos 
este descris în Evanghelii categorisind oamenii, El îi încadrează într-un sistem, într-o schemă. 
Unii bărbați sunt „oi”, alții „lupi”, alții „câini”, alții „vulpi”. Pe unii îi numește proști, ipocriți și 
vipere. Alții sunt ucenici iubiți. El cunoaște o fiară, un dragon roșu și un porumbel ales. Dragostea 
nu funcționează nepotrivit, adică fără a avea în vedere această schemă. 
 
   Toți oamenii trebuie iubiți, dar eu nu pot să mă comport față de „tipul oaiei” la fel cum mă 
comport față de „tipul lupului”. Nu mă pot purta cu ipocriții la fel precum cu discipolii iubiți, cu 
tiranii precum cu victimele. Vai de ciobanul care nu ar face diferența și s-ar purta la fel față de 
oile lui, de câini și de lupi. 
 

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 5 cărţi arătate 
in formular. 
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Dragostea nu este la fel față de un soț bun și față de un soț rău, un copil ascultător și unul 
neascultător. Atitudinea de dragoste depinde de situație. 
 
   Dacă un grup de gangsteri atacă un om nevinovat, îi iubesc pe toți, dar încerc  să-l protejez pe 
omul nevinovat, opunându-mă cât mai mult posibil, fără compromis gangsterilor. Altfel, m-aș 
comporta nepotrivit sau „aschemon”, fără a ține cont de faptul că în schema lumii ei ocupă poziții 
diferite. Același lucru este valabil și în atitudinea noastră față de cei care fac bine bisericii și cei 
care îi fac rău, cei care apără patria și cei care o atacă.  
 
Atitudinea noastră creștină este una a iubirii, dar a unei iubiri care nu se comportă nepotrivit. Are 
o iubire diversificată în funcție de locul pe care fiecare om îl ocupă în schemă. 
 
   Către lume, dragostea noastră se datorează Evangheliei. Când am început în 1944 lucrarea 
misionară secretă în rândul soldaților sovietici care invadaseră România, am văzut că, deși 
vorbeam rusă, nu aveam nicio limbă comună cu ei. Când le-am spus pilda că un om are o sută de 
oi și a pierdut una dintre ele, ei au obiectat: „Nimeni nu poate avea o sută de oi. Ele aparțin 
colectivității”. Când le-am povestit despre lucrătorii viei care au refuzat să dea din fructe 
proprietarului, ucigându-i pe slujitorii și apoi pe fiul său, răspunsul lor a fost: „Acești agricultori 
au făcut bine că s-au răzvrătit. Proprietarul viei era moșier și averea lui a trebuit să fie confiscată”. 
Au râs despre fecioara Maria. „De ce ar trebui o fată să fie fecioară?” — „Regele Isus”? Aveau 
cea mai proastă părere despre regi. Ei habar n-aveau ce sunt fariseii, saducheii, irodienii, templul, 
altarul, zeciuiala, psalmii, Duhul Sfânt, îngerii. Era exclus ca ei să înțeleagă o Evanghelie, chiar 
dacă o aveau în propria lor limbă. Prin urmare, am scris o carte răspândită pe ascuns în multe țări 
comuniste, intitulată „Răspunsul la Biblia Moscovei”. 
 
   Lumea celor de stânga din toate țările este iubită de noi. De aceea, le dăm Evanghelia. Dar, de 
asemenea, le opunem, luptăm împotriva planurilor lor rele de a-și impune stăpânirea prin violență 
și înșelăciune. Cu toate acestea, chiar și unii lideri bisericești îmbrățișează în Lumea Liberă 
propaganda comunistă subtilă. Dragostea ne face să le arătăm că greșesc, să le arătăm pericolul, 
să-i aducem la convertire. Prin urmare, am scris cartea care demasca complotul diavolesc al 
marxismului, intitulat „A fost Karl Marx un Adept Satanist?” (Copii gratuite pot fi comandate pe 
site-ul nostru de internet, vedeți anunțul de mai sus! – N.Ed.) 

 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
                          
 
 

          
 
 
 
 

  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                       

                                     
                                              Familii de Refugiați Creștini din Actualul Război Ruso-Ucrainian 
                                                                                     Ajutați cu Darurile Vostre  

    
 

Vasile Tarasovici 
Turkevich 

A fost arestat în timpul unei 
adunări bisericești, a fost 
interogat timp de 4 luni și 
condamnat la 3 ani de 
închisoare. El a scris: “Eram 
deseori vizitat de agenți KGB 
(Poliția secretă comunistă din 
Rusia, N. Ed.) care îmi cereau 
să renunț la credința mea în 
Dumnezeu sau să devin un 
informator infiltrat. Tuturor 
acestor propuneri le-am 
răspuns că nu vreau să-l 
dezamăgesc pe Dumnezeu și că 
sunt gata să sufăr pentru 
credință.” Citiți întreaga lui 
mărturie în buletinul din 
11/2019. 
 
 
 

Ivan Dmitrievich 
Tzera 

 a fost condamnat 
pentru credință la 2 ani 
de închisoare și a fost 
deportat în Republica 
Komi (în nordul 
Siberiei unde frigul 
coboară sub –450.) El a 
scris: ”Cumva am reușit 
să ascund cu mine o 
Evanghelie de buzunar. 
Aceasta mi-a adus 
deseori alinare.”  Citiți 
întreaga lui mărturie în 
buletinul din 12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anatolii Rublenko 
 
a fost condamnat pentru 
credință la 10 ani de 
închisoare siberiană și încă 
6 ani de deportare în 
Siberia pentru distribuirea 
de literature crestina 
tipărită în secret, buletinul 
''Khrestianin” (Editură 
crestina care scotea o 
publicație baptistă interzisă 
de autoritățile comuniste. 
Publicau cu regularitate 
fotografii și informații 
despre creștinii închiși 
pentru credință. N. Ed.) 
Citiți mărturia lui în 
buletinul din 12/2019.. 

 

Evangelistul Rogaliskii 

Petru Abramovici 
a suferit 3 ani de 
închisoare comunistă și 
deportare pentru credință. 
Călătoria către locul de 
deportare, într-un vagon-
închisoare către cele mai 
îndepărtate părți ale 
Siberiei, orașul Chita, la 
granița cu Mongolia, unde 
temperatura coboară sub -
500 C, a durat 5 luni. Citiți 
întreaga lui mărturie în 
buletinul din 12/2019. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mageramova Sevil  
dintr-o Biserică Baptistă din Shpola, Ukraina Centrală 

 
Sevil are 50 ani. Înainte de a fugi din Ucraina, se pensionase pe 
caz de boală având paralizie cerebrală. A plecat fără bani. Are un 
pașaport ucrainian cu caractere chirilice. Până când autoritățile îi 
vor verifica actele, ea  locuiește într-un centru pentru orfani numit 
Victoria, unde am ajutat financiar parțial cu ajutorul Liceului 
Richard Wurmbrand din Iasi. Centrul mai gazduiește încă doi 
refugiați adulți și 11 copii. 
 
Am surprins-o pe Sevil luând notițe într-un caiet cu versete dintr-
o Biblie în ucrainiană. 

http://misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/
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           Familii de Refugiați Creștini din Actualul Război Ruso-Ucrainian 
 

       Ajutați cu Darurile Voastre 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Tetiana Tereshchenko are 32 ani, are un pașaport ucrainian. 
Înainte de a părăsi Ucraina, trăia din ajutor social, neavînd servici.  
   Ea este tutorele lui Anton Socur care are 12 ani, clasa a 6-a la școală 
și Ruslan Socur care are 11 ani, clasa a 5-a. Ruslan a avut recent 
probleme cu apendicita și a fost spitalizat 2 zile cu rotavirus la Iasi. 
Sergei are 9 ani și este în clasa a 3-a. Toți vin din orașul Matkiv, fără 
bani și singurele lor documente de călătorie sunt certificatele de 
naștere cu caractere chirilice. În acest moment sunt găzduiți în 
centrul pentru orfani, Victoria, până se vor hotărâ ce vor face. 
Dorința lor este să se ducă în Italia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ei așteaptă ca autoritățile să le verifice actele, să le schimbe pe cele incomplete și pe cele cu 
caractere chirilice în caractere latine, proces care ia mult timp și care care costă atât financiar 
cât și în termen de timp pe care trebuie să îl petreacă pentru a rezolva problemele legale legate 
de documentele lor 

 

Valentyna Pustova are 38 ani, are un pașaport 
biometric și înainte să părăsească Ucraina era 
șomeră. Fiica ei cea mare, Alina (16 ani, clasa a 
10-a), care călătorește cu un pașaport biometric 
este foarte de ajutor în a avea grijă de familie. 
 
   Vladislav, cel mijlociu are 14 ani și este în clasa 
a 8-a. Nazar are 11 ani, este în clasa a 5-a. Diana 
este cea mai mică, are 3 ani și tocmai  a început 
să meargă la grădiniță înainte ca războiul să 
înceapă.  
 
   Toți vin din satul Apolianka, Ucraina, fără bani 
și cu certificate de naștere cu caractere chirilice.  
  
 

La centrul pentru copii, Victoria, copii au toata îngrijirea și atenția de care au nevoie, 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. 
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 Familii de Refugiați Creștini, 
din Actualul Război Ruso-Ucrainian 

                    Ajutați cu Darurile Voastre                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tkach Ivan cu soția Vika și copii Timotey 
și Danil. În recipisa pentru ajutorul primit, 
el scrie: “Locuiam lângă Kiev (capitala 
Ucrainei). Pe 24/02/22 când Rusia a 
început să bombardeze în regiunea 
noastră, am hotărât să ne părăsim casele. 
Am hotărît să mergem în România pentru 
a ne salva viețile. Vrem să plecăm în 
Canada pentru că nu avem nici o 
posibilitate să ne întoarcem acasă (pentru 
a lucra și a avea un loc sigur în Kiev.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tetiana Kushnir, 43 ani, membră a Bisericii lui Hristos 
din satul Swan,  lângă Zhuravka, Ucraina. Înainte de a 
se refugia în Romania, a lucrat ca șofer care distribuia 
pâine pentru cîteva brutării. Ea este tutore pentru 
Oleksander care are 14 ani, Kiril care are 6 ani și este 
în clasa 1-a. Au venit fără nici un ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokina Cristina – 32 years old lawyer from the Kharkiv 
Christian Church and 2-years-old son Robert. A friend 
brought them to the Romanian border by car. Her 
aunts live in Russia and accepted Putin's a propaganda 
claiming the Russian troops invaded to save Ukrainians 
from American slavery. They told her; she deserves her 
refugee fate. She left Romania for Bremen, Germany. 
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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 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 

 

 

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 
 
 
 
 
 

http://www.misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro/

