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În planul lui Dumnezeu pentru toate generațiile! 

 

Scrisoare deschisă, 

 către toate bisericile, membrii bisericilor și aparținători ai  

Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest 

 

Stimați frați din conducerea bisericilor,  

Stimați frați și surori, membrii sau aparținători ai bisericilor, afiliate la CTENV1, 

Dorim să vă asigurăm de faptul că înțelegem perioada de provocări prin care 

dumneavoastră treceți ca și creștini, conducători și frați aleși de Domnul, în aceste vremuri 

dificile. Știm că dumneavoastră și familiile dumneavoastră, inevitabil, ați resimțit o mare parte 

din greutățile prin care am trecut. Ne rugăm ca protecția Domnului să fie peste voi și peste toți 

care vă sunt alături în aceste vremuri! Dacă au fost pierderi, suferință sau diferite consecințe, 

Duhul Domnului să aducă mângâiere, vindecare și reabilitare celor afectați! 

La data de 13 mai 2021, Comitetul Comunității Teritoriale Europa de Nord Vest, s-a 

întrunit într-o ședință specială privind situația familiei Furdui Petru și Camelia a căror copii 

minori, între un an și 15 ani, au fost luați în mod abuziv din familie de către autoritățile 

germane, pe 26 aprilie 2021. Copii au fost dispersați în trei grupuri diferite, inclusiv copilul de 

un an care a fost dat în plasament. 

Ne-am informat îndeaproape privind circumstanțele  răpirii copiilor de la părinți și 

putem spune că ele nu au justificat acțiunile radicale întreprinse de autoritățile germane 

împotriva familiei Furdui, care se remarcă în comunitatea română din Walsrode unde locuiește, 
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pentru modul exemplar în care își ducea viața creștină, încercând să-și educe copiii într-un 

spirit creștin și valori creștine. 

Durerea familiei a fost amplificată și de faptul că minorii au fost dispersați în trei 

grupuri diferite, inclusiv copilul de un an care a fost dat în plasament. Dezaprobăm și tacticile 

ilegale pe care autoritățile germane le-au folosit să separe copiii de la părinții lor. Notăm că 

dezmembrarea familiei a fost făcută fără mandat judecătoresc și deci ilegal. În acest moment 

există un cabinet de avocatură creștin care a preluat legislativ cazul. De asemenea s-a cerut 

implicarea în caz a premierului și guvernului României. Ni s-a cerut din partea lor să ne rugăm, 

să vorbim lucrurile corect, și să nu întreprindem nici un fel de acțiuni pentru moment. La 

momentul când va fi nevoie să ne implicăm, vom face anunțuri prin structurile existente. 

Special să ne rugăm în aceste momente pentru băiatul David.  

În ultima perioadă li s-a permis părinților să aibă interacțiune limitată cu copii. Copii 

cer reîntoarcerea în familie.  

Din punct de vedere financiar Biserica Filadelfia Hanover a achitat din contul bisericii 

suma de 8300 euro pentru cheltuielile de avocat, sub forma de împrumut pentru familia Furdui. 

Fratele Pastor Ghiță Vatamaniuc, responsabilul bisericii Filadelfia Hanover și-a exprimat 

dorința ca până când familia va deschide un cont special pentru donații privind cheltuielile de 

avocat în acest caz, contul în care să se facă donații să rămână cel al bisericii: Rumanische 

Gemeinde Filadelfia Hannover, De 31 2505 0180 0910 3950 80. Pentru informații privind 

activitatea financiară vă stă la dispoziție fratele Pastor Ghiță Vatamaniuc, +49 1517 1788903, 

gheorghevatamaniuc3@gmail.com .  

Dumnezeu să asculte rugăciunile înălțate privind familia Furdui, să dea rezolvare la caz 

și să protejeze fiecare familie și membru creștin din întreaga lume! 

mailto:gheorghevatamaniuc3@gmail.com
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„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește niciodată în 

nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, şi s-ar clătina munţii în inima 

mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se 

cutremure munţii. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaş 

al locuinţelor Celui Prea Înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o 

ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui 

răsună, şi pământul se topeşte de groază. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov 

este un turn de scăpare pentru noi.” (Psalmi 46:1-7). 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

Cu dragoste în Hristos, conlucrând împreună pentru interesele împărăției lui 

Dumnezeu,  

Președinte                                      Secretar                                             Vicepreședinte 

         Grigore Creța                              Petru Titi Aron                                       Valerian Jurjea 

 

 

 


