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Ioan 10:1-2 
 
 

“Adevarat, adevarat vă spun că cine nu intră pe ușă 
în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și 
un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pastorul Richard Wurmbrand a 
suferit 14 ani în închisorile 
comuniste din România.Sotia 
sa, Sabina, a fost deasemeni 
închisă pentru credința sa în 
Hristos aproape trei ani, în 
multe din aceleași închisori. 
 

     Dintr-o meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: 
                               Ce te face să fii un bun păstor spiritual  

Domnul Iisus spune: ” Iată Eu stau la ușă si bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, 
voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20) A fi acceptat prin ușa sufletului 
este un process lent și frustrant. Pare mai simplu să dai buzna. De ce? Este nevoie de multă 
așteptare răbdătoare ca păzitorul porții să deschidă. O doamnă a călătorit o distanță mare pentru 
a-l asculta pentru prima dată pe faimosul predicator scoțian din secolul 18, Ebenezer Erskine. 
Mai târziu, i-a mărturisit acestuia că atunci când a călătorit pentru a-i asculta pentru a doua oară 
predicile, nu a mai fost atât de adânc impresionată. Erskine i-a răspuns: “Prima dată ai venit să-l 
asculți pe Dumnezeu, pe când a doua oară ai venit să mă asculți pe mine.” De ce intri într-o 
biserică? Este pentru că este o nuntă, un botez, o confirmare, o înmormântare sau pentru a 
urmări serviciul divin? Este din cauza unui concert? Asta ar fi ca și cum un om bolnav ar intra 
într-un spital pentru frumusețea asistentelor medicale sau pentru priveliștea frumoasă de pe 
acoperiș. Te duci pentru că pastorul este un vorbitor talentat? 
 
Singurul motiv adevărat pentru a intra într-o biserică este în speranța de a-L întâlni pe 
Dumnezeu. Nu contează dacă ești ateu. Mulți atei ajung mai târziu la convingerea că Dumnezeu 
există. Are sens să riști un leu la loterie pentru posibilitatea îndepărtată de a câștiga un million? 
De ce n-ai risca să intri într-o biserică pentru posibilitatea de a-l întâlni pe Dumnezeu? Îti va 
plăcea pastorul dacă nu vii la biserică pentru pastor ci pentru Dumnezeu. De ce este nevoie de 
pastori? Dumnezeu i-a spus lui Moise " Iata ca te fac Dumnezeu pentru faraon ". Acest rege 
egiptean avea nevoie de cineva care să-i  deslușească voința lui Dumnezeu. 



Noi, deasemeni, avem inimi împietrite și avem nevoie de preoti. A avea o însărcinare de la 
Dumnezeu este foarte periculos . Nu este o profesie ca oricare alta. La fel ca Moise trebuie să 
fim gata să ne confruntăm personal cu pericolul și să fim gata de a suferi, chiar a muri pentru 
învățătura împărtășită. O doamnă, nerăbdătoare să obțină mântuirea a stabilit cu pastorul o 
întrunire. Ea a ajuns foarte udă din cauza unei ploi puternice. Pastorul a întâmpinat-o cu 
cuvintele "Ei bine, nu m-am așteptat să vii pe așa o vreme." Ea s-a ridicat și a plecat spunându-i 
: "Am crezut că merită să-ți dai și viața pentru ceea ce ai de spus. Dar dacă nu merită nici măcar 
să te uzi, pot renunța la convorbirea noastră." 

 

Principala legătură a păstorului este cu Dumnezeu, nu cu adunarea și cu atât mai puțin cu 
episcopi, comitete, diaconi sau  persoane care se ocupa de relații publice. Cartea lui Iov ne arată 
că o cale sigură de a ajunge să vorbești cu Dumnezeu este să acepți, într-adevăr, să treci prin 
multă suferință. Dacă pastorul este în căutarea unui salariu bun imaginați-vă un ofițer cerând din 
partea soldaților sacrificiul suprem, ei știind prea bine că sunt plătiți de 20 ori mai puțin decât 
ofițerul, Deoarece rolul de pastor nu este o poziție de invidiat, mulți oameni trimiși de 
Dumnezeu refuză la început această înaltă chemare. Exemplele abundă în Biblie, ca de exemplu 
Iona, profetul Moise și chiar Apostolul Pavel care a petrecut timp îndelungat în deșertul Arabiei 
înainte de a accepta chemarea. Oameni care au avut experiențe spirituale veritabile sunt 
copleșiți și marcați pe viață în aflarea profundei inutilități și a umilinței. Evanghelia lui Luca 5:8 
îl arată pe Apostolul Petru căzând în genunchi și exclamând, “Doamne, pleacă de la mine, căci 
sunt un om păcătos!” Un pastor care nu a avut o astfel de experiență ar fi bine sfătuit să aștepte 
una cu răbdare și între timp să aducă în predicile sale umila mărturie, predicând din ceea ce a 
spicuit din cărți sau din experiențele altor oameni. Sf. Ioan scrie "ce am văzut și am auzit, aceea 
vă vestim și vouă” (Prima Epistolă a Sf. Ioan, 1:3) Ce predică poate depăși aceasta? Predicatorii 
care transmit cuvintele lui Iisus nu doar vorbesc despre cuvintele lui Iisus sunt rari. La începutul 
secolului al 19-lea un pastor în vârstă era îndemnat de către conducere să se pensioneze. 
Singura persoana care s-a alaturat congregației datorită influenței acestui predicator era un tînăr 
nedisciplinat. Dar odată, când tava pentru donații era trecută de la unul la altul, tânărul în loc să 
pună în ea o monedă, a pus tava pe jos, și a pășit pe ea exclamând, “Mă ofer pe mine!” Aceasta 
a fost tratată ca o glumă proastă. Numele acestui băiat era Robert Moffat, mai târziu un 
binecunoscut misionar în Africa. Faimosul misionar în Africa David Livingstone a fost ginerele 
lui. El a scris: “Nu voi pune preț pe nimic din ceea ce am sau aș putea avea cu excepția a ceea 
ce este în legătură cu Imparația lui Hristos”. Ușa inimii se deschide atunci când aștepți ceva de 
cea mai mare valoare. Aceasta este ceea ce adevărații pastori împărtășesc: Imparația lui Hristos. 
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Inchisoarea comunistă Jilava.                           Celulă cu paturi suprapuse,fără                     Fotografie  a pastorului                                  
Intrarea spre celulele subterane .                      saltele  în care deținuții erau                          Richard  Wurmbrand in                                                       
                                                                          obligați să doarma.Soba,doar                        timpul detenției la Jilava.            
                                                                          pentru  decor, neîncălzită în 
                                                                          iernile friguroase.                  
 



“Religia curată si neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să cercetăm pe orfani și pe vaduve in necazurile lor și să ne 
pazim neîntinați de lume.” (Epistola Apostolului Iacob 1:27) 

 
 

Rebecca, în clasa a 8-
a a Liceului Richard 
Wurmbrand din Iasi, 
împreună cu mama sa 
și fratele său, Beni. 
Datorită unui lung 
tratament, fiind foarte 
bolnavă cu rinichii, 
memoria i-a fost 
afectată, astfel încât a 
fost nevoie de timp și 
efort pentru a putea 
învăța.  Tatăl ei, 
Dumitru, a suferit un 
accident de muncă în 
urmă cu șase ani și a 
fost grav rănit la 
spate. El nu poate 
lucra și nici ajuta la 
treburile casei. 

 
 
Mama, Diana, este singura susținătoare a familiei. Ea face curat în casele oamenilor  și 
deasemeni la Liceul Creștin. În total sunt 480 copii, deci o misiune destul de grea. Beni, în clasa 
a 5-a, deasemeni la Liceul Richard Wurmbrand, vine la biserică împreună cu familia și merge 
cu bucurie la Școala de Duminică unde învață pe de rost multe versete și cântece creștine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucrători creștini ai Orfelinatului Agape, Pașcani 
 
 
3 



Asociația Creștină Sabina Wurmbrand din România ajută peste 60 
de creștini în vârstă și famiile lor (acum în vârsta de peste 
80 si 90 ani) care au suferit pentru credința lor timp de 
mulți ani în închisorile comuniste românești. Unii dintre ei 
au fost descriși în cărțile pastorului Richard Wurmbrand. 
Dedesubt, una dintre recipise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recipisă pentru una dintre 
donațiile actuale către Orfelinatul 

Agape, Pașcani,  Romania. 
 

Suma: 8,000 RON 
(US $2,000.) 

 
 
 

 

                             Mostre de chitanțe pentru ajutoare trimise de Help For Refugees 
pentru  lucrările creștine începute de familia Wurmbrand în Romănia și Rusia 

 
Darurile voastre ne-au permis să 
ajutăm financiar orfelinatul Agape 
din Pașcani, România, un orfelinat 
fondat de părinții mei, Richard și 
Sabina Wurmbrand; Liceul Richard 
Wurmbrand în Iași, România și 
mulți creștini vârstnici (între 70 și 
100 ani), care au petrecut ani în 
închisorile comuniste din Europa 
de Est datorită mărturiei lor 
creștine. Unii dintre ei au fost ținuți 
în celule comune împreună cu 
părinții mei. Aceste fotografii spun 
tot. Mulțumim pentru rugăciunile și 
cadourile voastre. Mihai 
Wurmbrand. 

 

Asociația Crestină Sabina Wurmbrand este o 
asociație non-profit definitiva prin hotărârea din 
11.12.2015 in dosarul 31699/303/15, înscrisa în 
Registrul Asociațiilor si Fundațiilor la numărul 
108 din 11.12.2015  
 
 
 
Cu o populație de aproximativ 20+ milioane, 
România avea la căderea comunismului  peste 
200,000 orfani ori cam 1% din populație. 
Comparativ, în Statele Unite sunt aproximativ 
130,000 orfani la o populație de 320+ milioane 
adică de 2.500 de ori mai puțini orfani.

 



Creștini ajutați cu darurile voastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastorul baptist Ivan Petru BELEV 

(acum decedat)  
El a scris: M-am născut pe 26.03 în anul 
1940 din părinți creștini în Moldova, regiunea 
Chimishpiysko în satul Dimitrovka. După 
război, în 1945-46, când au venit rușii, ei au 
închis Asociația, au eliminat Casa de 
Rugăciune, și creștinii au fost împrăștiați 
care-încotro. Astfel, au rămas doar două 
familii de creștini in sat – a noastră și înca 
una. Pe când aveam 14-15 ani, am plecat în 
lume, și, deși credeam că Dumnezeu există și 
mă temem de el, am trăit o viață păcătoasă 
care s-a întins până la vârsta de 24 de ani 
când m-am întors din armată. Pe 31 
decembrie 1964, mă aflam la serviciul divin 
într-o biserică de credincioși baptiști, biserică 
subterană (persecutată) și acolo Dumnezeu 
mi-a atins inima, m-am pocăit și l-am 
acceptat pe Iisus. În 1965, în martie, m-am 
mutat la Chișinău pentru servici – lucram ca 
muncitor în construcții. Am fost botezat și am 
devenit implicat în viața bisericii și am lucrat 
cu tinerii. Din moment ce biserica noastră era 
considerată “neînregistrată” (biserică 
subterană,ilegală) trebuia să ne întâlnim in 
apartammente sau case particulare. Poliția ne 
vizita foarte frecvent, amendându-ne. În mai 
1967, am fost arestat pentru prima dată pentru 
că am organizat o adunare de tineret, dar m-
au eliberat după 3 zile. Biserica a crescut și 
casele nu au mai putut face față numărului de 
oameni – nu mai incăpeau în ele. De aceea a 
trebuit să ne întâlnim vara în pădure – la 
marginea orașului dar, chiar și acolo, poliția 
venea să ne împrăștie. În 1970, m-am 
căsătorit și în 1971 am fost ales pastor. 
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La acea vreme membrii bisericii erau în 
număr de 180 și împreună cu copii eram în 
jur de 300. 
 

De aceea, în aprilie 1973, în curtea unuia 
dintre membrii bisericii, am construit un cort 
din material de prelată și ne întâlneam acolo. 
Dar, după un an, poliția l-a distrus și a trebuit 
pentru un an întreg să ne întâlnim sub cerul 
liber. Apoi, din nou am construit un cort,  mai 
mare ca mărime pentru că biserica sporise și 
după un an, l-au dărâmat din nou. .Și astfel, 
de 4 ori am construit cortul și comuniștii l-au 
dărâmat, ultima oară pe 16 octombrie 1981. 
Biserica număra deja 400 de membri la acea 
vreme și timp de 5 ani a trebuit să ne întâlnim 
sub cerul liber iarnă sau vară până când a 
venit “Perestroika” în timpul lui Gorbaciov. 
Din nou am construit un cort. M-au arestat pe 
20 ianuarie 1982 și m-au condamnat la 2 ani 
și 6 luni închisoare. Aflându-mă în 
închisoare, Dumnezeu m-a binecuvântat și a 
fost alături de mine, deși au fost mari presiuni 
din partea KGB-ului. Pentru soția mea a fost 
foarte greu – ea rămânând cu 5 copii, fiica 
cea mare având 11 ani, băiatul cel mic 1 an și 
jumătate iar ea era însărcinată cu cel de-al 6-
lea copil, care s-a născut la 6 luni după ce am 
fost arestat. În present avem 7 copii. 4 dintre 
ei au terminat Liceul Biblic și lucrează pentru 
Domnul. Unul a plecat în Rusia ca misionar. 
Eu îmi continui activitatea ca pastor la 
biserică. În timpul Perestroikă-i când 
libertatea a venit, am putut să inființăm din 
biserica noastră 4 biserici. (Acum sunt 22 
biserici baptiste în Chișinău.) Biserica noastră 
are o casă de rugăciune care a fost construită 
cu ajutorul lui Richard Wurmbrand, pe care îl 
cunosc personal. Ne-am întâlnit în numeroase 
ocazii, un creștin minunat care iubea foarte 
mult pe Dumnezeu și biserica, în special 
biserica persecutată. (Îi păstrez o vie amintire 
– mi-am desfășurat activitatea ca pastor în 
automobilul pe care mi l-a dat în dar.) Lui 
Mihai și întregii lui familii, le sunt foarte 
recunoscător pentru ajutorul pe care l-am 
primit. A fost de mare ajutor pentru familia 
nostră. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. 



               Creștini ajutați cu darurile voastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUDOSE V.Constantin, (acum decedat) 
Autobiografie  

M-am născut în satul Liești, județul Galati, Romania 
pe 20/10/21. Deși am fost interest de creștinism de la 
vârsta de 16 ani, am devenit creștin la 24 și m-am 
alăturat Oastei Domnului. În 1947, cultul a devenit 
ilegal dar am continuat să lucrez ilegal în timpul 
celor 45 de ani de comunism ateu, fiind persecutat, 
arestat de mai multe ori și petrecând mulți ani în 
închisoare. 

 

 

Am fost arestat pentru prima dată în noiembrie 1947, 
dar după un interogatoriu temeinic mi s-a permis să 
fiu liber cu condiția  să închei orice activitate 
religioasă, condiție pe care bineînțeles am ignorat-o. 

 

 

Am fost arestat pentru a doua oară pe 8/10/1950. Am 
reușit să scap din închisoare și am stat ascuns timp de 
3 luni până când am fost prins,torturat și interogat din 
nou. Din nu știu ce motiv am fost lăsat liber din nou 
până când m-am angajat. Am obținut o slujbă, dar, 
după numai 3 luni am fost arestat din nou și de 
această dată, fără un proces legal, am fost dus într-un 
lagăr de muncă forțată la construcția unui canal pe 
Dunăre, într-o localitate numită Capul Midia unde 
zilnic 4-5 deținuți cădeau într-o comă de moarte 
datorită condițiilor de muncă inumane și torturilor pe 
care le înduram. Am stat aici până pe 26/6/52 când 
am fost eliberat. Totuși 5 luni mai târziu au vrut din 
nou să mă aresteze dar Mâna ocrotitoare a Domnului 
m-a protejat astfel încât m-am putut ascunde timp de 
aproape 3 ani. (Notă MW: L-am cunoscut în timp ce 
se ascundea iar eu aveam 14 ani, în singura călătorie 
pe care am efectuat-o pentru a  vizita închisoarea 
tatălui meu în partea de nord a țării.) Am fost prins 
din nou, torturat și interogat o perioadă lungă de timp 
apoi lăsat liber. 
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În 1959 majoritatea celor care eram considerați 
conducători ai Oastei Domnului am fost arestați din 
nou și după 3 luni de interogatoriu am fost 
condamnați la închisoare pe viață pentru uneltire 
împotriva ordinii sociale. Ca urmare a ordinelor 
venite de la Ministerul de Interne am fost transferați 
de la Galați la Cluj unde interogatoriile au început 
pentru toți pe durata a 3 luni. Mi-au schimbat sentința 
în 12 ani de închisoare, muncă forțată și confiscarea 
tuturor bunurilor personale pentru crima de uneltire 
împotriva ordinii sociale prin activitate religioasă. 
Am fost eliberat (în amnistia generală) în august 
1964. 
 

 

Am trecut prin (faimoasele) închisorile și lagărele de 
muncă: Galați, Cluj, Focșani, Tecuci, Bacău, 
Ghencea, Capul Midia, Gherla, Aiud, și câteva din 
lagărele de muncă forțată din lagărele de muncă grea 
din Brăila. Am fost eliberat din faimosul lagar de 
exterminare de la Salcia (Brăila.) 
 

 

Odată întors acasă, a fost greu de găsit de muncă 
pentru a susține nevoile familiei.Mi-am continuat 
munca creștină fără frica de o nouă arestare. Acum îl 
slăvim pe Domnul pentru noua libertate de care ne 
bucurăm.  Dacă adun anii de închisoare obțin un total 
de 9 ani și  10 luni (1an, 2 luni în lagărul de muncă de 
la Canal, 5 ani și 6 luni în diverse închisori, 3 ani și 2 
luni ca fugar ascunzându-mă în timpul regimului 
communist). 
 

NOTĂ MW: L-am cunoscut pe el și familia lui într-o 
călătorie în România. La vârsta de 82 ani a construit 
o biserică modestă pentru aprox. 70 persoane și oficia 
slujbe regulat. Fiica lui este doctor și poartă numele 
de alint al mamei mele, Bintzia (de la Sabina.) Tatăl 
ei, prieten pentru mult timp al familiei noastre i-a pus 
numele mamei mele. 
 

Vă rugăm, împărtășiți această scrisoare cu toți prietenii dvs. 
creștini, cu cei din listele bisericii sau trimiteți-ne noua adresele 
lor(cu permisiunea lor) pentru a le putea trimite și lor acest 
buletin informativ ! 
 
Asociația Crestină Sabina Wurmbrand  :  
Căsuța Poștală 12, OP 74 București, 062580, 
România  
Email: apel@asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro ; 
Pagina Web: 
http://asociatiacrestinasabinawurmbrand.ro 

 


