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 Faptul că Wurmbrand demasca comunismul şi-i arăta adevărata faŃă, l-a făcut pe 

Wurmbrand cel mai mare duşman al comuniştilor.  Acest lucru se poate observa din presa 

sovietică.   

„Nauka I Relighia, principala revistă de ateism din Moscova, publică un lung articol scris de doi filozofi 
Belov şi Shilkin.  Aceştia afirmă că: 
 «Temperamentul lui Wurmbrand ar putea fi invidiat de cei mai mari jucători de fotbal.  Strigătul 
său este sălbatic.  Acest luptător cheamă oamenii la o cruciadă împotriva socialismului pe care îl consideră 
o ‘operă’ a Satanei.  E la fost închis în România pentru că a împărŃit literatură religioasă instigatoare la 
revoltă împotriva guvernului.» 
Cu privire la acest articol trebuie făcute două observaŃii.  În primul rând, sunt considerat «un pastor 
diabolic» pentru că am scris cartea A fost Karl Marx un satanist?, deşi autorii articolului nu sunt în stare să 
aducă nici măcar un argument prin care să respingă întreaga documentaŃie care susŃine existenŃa legăturilor 
lui Marx cu secta satanistă.  În al doilea rând, în articolul respectiv sunt felicitaŃi liderii creştini, chiar cei 
anticomunişti, care s-au situat pe o poziŃie potrivnică atitudinii mele.  Ei pot fi adversari ai comunismului 
dar atâta vreme cât se opun lui Wurmbrand, principalul inamic cal comunismului, capătă 
«binecuvântarea» Moscovei.412 (Accentuarea aparŃine autorului.) 

 

Aşa cum s-a putut observa din tratarea subiectului blocului comunist cât şi din citirea ANEXEI 

Documentul Li Wei Han, pe la începutul anilor 60 comunismul deja era implicat în atragerea 

religiei de partea sa şi folosirea ei (exploatarea) pentru promovarea comunismului pe plan 

mondial.  Astfel feŃele bisericeşti care soseau în Vest discreditau vocile antagoniste 

comunismului şi contrainformau Occidentul cu privire la libertăŃile religioase din blocul 

comunist.  

Se consideră necesară în această discuŃie şi ceea ce scria Wurmbrand despre crearea 

Originoform-ului. 

„Politica secretă din Uniunea Sovietică a creat un organism uriaş cu scopul de a distruge bisericile din 
întreaga lume.  Obiectivul prioritar era de a anihila sau de a diminua adversitatea faŃă de comunism a 
diferitelor religii.  În plus, se încearcă racolarea reprezentanŃilor bisericii, ca prin intermediul şi prestigiul 
preoŃilor, masele de credincioşi să fie sensibilizate la ideologia comunistă.  Numele acestui departament 
este «Originoform».  ReŃeaua are ramificaŃii secrete în fiecare Ńară şi în fiecare organizaŃie religioasă 
importantă. 
Este lesne de înŃeles că primele vizate sunt organizaŃiile anticomuniste şi misiunile creştine care activează 
în spatele Cortinei de Fier.  AgenŃii provocatori şi propagandiştii comunişti se infiltrează înlăuntrul 
bisericilor şi misiunilor creştine cu scopul de a-i dezarma ideologic pe cei ce cred în Dumnezeu. 
Primul director al acestei organizaŃii, Vasilii Gorelov, fusese mai înainte preot ortodox – apostol din stirpea 
lui Iuda.  Sediul central al organizaŃiei se află la Varşovia.  Actualul ei conducător se numeşte Theodor 
Kasky. 
În oraşul Feodosia se află centrul de instruire al agenŃilor care urmează a fi trimişi în Ńările latine, iar la 
Moscova sunt instruiŃi agenŃii pentru America de Nord.  AgenŃii pentru Anglia, Olanda, Scandinavia sunt 
instruiŃi la Siguel (Letonia), iar cei pentru Ńările musulmane la ConstanŃa (România). 
În aceste şcoli se pregătesc falşi pastori şi preoŃi, falşi imami (preoŃi musulmani), falşi rabini.  Fiecare 
dintre aceştia trebuie să cunoască temeinic religia respectivă.  Unii dintre ei, pozând în persecutaŃi, cer 
protecŃia bisericilor sau misiunilor creştine.”413 
 

De asemenea, s-a afirmat în textul lucrării şi se repetă acel paragraf, lupta neobosită 

împotriva religiei, mascată viclean şi abil în limbajul oficial diplomatic, se poate distinge din 

afirmaŃiile doctrinare ale comunismului cu privire la religie din Uniunea Sovietică a anului 1967:  

                                                 
412 Richard Wurmbrand, Marx şi Satan, Bucureşti: Stephanus, 1994, p. 146-147. 
413 Ibidem, pp. 125-126. 
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„Lupta împotriva rămăşiŃelor religioase este... o parte inseparabilă a întregii activităŃi ideologice 
ale organizaŃiei de partid.  Partidul îşi orientează toate instituŃiile ideologice şi organizatorice înspre 
activitatea ateistă agresivă. (Pravda, ianuarie 12, 1967.)”  În revista Comunismul ForŃelor Armate, februarie 
1967 se declară: „Religia şi comunismul ştiinŃific nu pot avea nimic în comun nici nu pot fi în legătură unul 
cu celălalt, precum a fost demonstrat de savanŃii marxişti-leninişti.  În viitor toate formele de religie vor fi 
aruncate la groapa de gunoi a istoriei.”414   

 

Este de prisos să se reamintească şi documentul scris de Georgi Vins din ANEXA KGB 

(Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle  pentru a se vedea că Wurmbrand şi toŃi 

care demascau comunismul şi farsa bisericilor oficiale nu condamnau credincioşii de rând care 

erau membri în aceste biserici ci doar pe pastorii vânduŃi regimului şi pe agenŃii de securitate din 

rândul acestor biserici. 

Faptul că fratele łon a combătut afirmaŃiile lui Wurmbrand în Anglia şi în excursiile sale 

făcute în timpul studenŃiei de  acolo este întărit de mai multe documente care, puse laolaltă, 

formează această imagine.  Din corespondenŃa purtată din timpul studiilor reiese dorinŃa de a 

asigura organele de securitate de loialitatea sa faŃă de Ńară cât şi ceva din modul în care acŃiona 

acolo. 

 

 

 

                                                 
414 Communist Exploatation of Religion: Hearing Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the 
Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee of the Judiciary United States Senate 
Eighty-Ninth Congress – Testimony of Rev. Richard Wurmbrand, Diane Books Publishing Co., 1982, p. 511. 
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Se mai prezintă un ultim text pe acest subiect,  provenit tot dintr-o corespondenŃă prin e-mail 

purtată cu fratele łon în anul 2006.  (Textul nu are diacritice.) 

„Cândva în iarna 1969-1970, Rihard Wurmbrand a venit la Oxford pentru a vorbi în sala cea mai mare a 
oraşului.  Cu ocazia aceea, am stat mult de vorba cu el şi Rihard a stăruit de mine să merg cu el în America. 
Mi-a spus cam aşa. Eu am stat 14 ani în închisori. Eu nu cunosc mecanismele persecuŃiei. Tu ai fost 
implicat în toate. Tu ştii să scrii. Am nevoie de unul ca tine. În primul rând dau 5.000 de dolari şi cumpăr 
un paşaport pentru soŃia ta. Apoi vă duc pe amândoi în America. Acolo sarcina ta va fi să scrii cărŃi despre 
ceea ce se întâmplă în România. Eu îŃi aranjez contractele cu editurile. Vei avea tot ce-Ńi trebuie.... 
Eu i-am spus că am o datorie faŃă de fraŃii mei din România şi că mă voi întoarce acolo. 
A folosit tot felul de argumente să mă convingă să merg cu el, dar am refuzat. 
 În discuŃia noastră, l-am întrebat şi aceasta. Cum de aŃi inventat termenul "underground church", căci 
bisericile din România nu sunt în sub terane.  Mi-a spus că au căutat un cuvânt şocant. În FranŃa au găsit 
termenul "biserica tăcerii", dar în engleza nu merge. I s-a sugerat "biserica din catacombe" dar nu mulŃi ştiu 
ce-s catacombele. Şi până la urmă au ales, din lipsă de ceva mai bun, "underground church". I-am spus că 
aceasta induce în eroare, deoarece se creează impresia că orice biserică ce funcŃionează legal este apostată 
şi că adevărata biserică nu este decât cea neînregistrată. Mi-a spus că nu are ce face acum, deoarece 
termenul s-a consacrat. 
Eu am spus unor studenŃi evanghelici din Oxford că nu sunt de acord cu numirea de "undergroung 
church".” 

 

După prezentarea acestor materiale se ridică un număr de întrebări persistente.  Cum a putut 

fratele łon să îl discrediteze la o distanŃă doar de aproximativ 5 ani pe cel căruia îi datora, din 

spusele lui, revenirea de la ateism la creştinism?  Cum putea un creştin ce ştia care sunt greutăŃile 

şi relele comunismului din anii 50 şi 60, (când închisorile gemeau de întemniŃaŃi pe motive 

religioase, iar bisericile erau zdrobite, când existau biserici în ilegalitate, subterane, precum 

greco-catolicii, Oastea Domnului, adventiştii reformişti, treziŃii, betaniştii etc.), când fusese 

instruit de securitate şi dăduse note informative cu privire la baptişti, deci când ştia de 

supravegherea oprimantă atât a românilor cât şi a vizitatorilor străini, să afirme că nu există 

biserică subterană şi să promoveze imaginea socialismului?   

                                                 
415 ACNSAS, P1087/2, f. 94, 95, 97. – Scrisori din 18 şi 20 martie 1969 şi 2 martie 1970. 
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Se prezintă mai jos percepŃia organizaŃiei lui Richard Wurmbrand despre activitatea fratelui łon 

expusă în revista „Vocea Martirilor”, publicată de organizaŃia „Isus pentru Lumea Comunistă 

Inc.”, precum şi traducerea în limba română. 
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416 

                                                 
416 AUBCBR, Dosar Note şi Informări 1972-1974. Notă a fratelui Țunea Ioachim. 
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Se mai ridică o întrebare care va fi preluată ulterior.  Cum se face că această dedicare faŃă de 

patrie şi de fraŃii de credinŃă baptişti, pretinsă în faŃa lui Wurmbrand în Anglia, această hotărâre 

de a merge înapoi şi a suferi împreună cu fraŃii de credinŃă, cum se face că se stinge până la 

                                                 
417 AUBCBR, Dosar Note şi Informări 1972-1974, notă a fratelui Țunea Ioachim. 
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punctul când fratele łon să solicite SecurităŃii să plece din patrie şi să emigreze în S.U.A.?  Un 

răspuns posibil este că, fiind iar la început de credinŃă, a fost şovăitor, a făcut greşeli şi nu toate 

lucrurile i-au fost clare de la început.  Totuşi, nu este deloc exagerat să se tragă concluzia că 

fratele łon, prin activitatea sa din Anglia, prin scrierea lucrării sale Locul creştinului în 

socialism şi prin evenimentele ce au urmat şi atitudinea pe care a avut-o, ducând la înăbuşirea 

dizidenŃei din cadrul cultului baptist, a făcut jocul (în mod conştient sau nu) sistemului comunist, 

al securităŃii.  Securitatea dorea promovarea comunismului cu ajutorul cultelor – fratele łon , 

poate inconştient, a participat în această schemă. 

 

 Faptul că la întoarcerea în Ńară a rupt legăturile cu Securitatea este confirmat de 

documentele din arhiva SecurităŃii. 
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418 

 Este de necontestat faptul că, la venirea sa în Ńară, prin scrierea lucrării Doctrina Baptistă 

despre Biserică (publicată sub numele Cine-şi va pierde viaŃa) în vara anului 1973 şi prin 

„Memoriul celor 50” care s-a întocmit de fratele Taloş Vasile, pentru a-l proteja din faŃa 

                                                 
418 ACNSAS, R 180588, f. 1-3. 
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excluderii iminente din cult, şi semnat de cei 50 de păstori, s-a câştigat renunŃarea la 

Reglementare, anularea unor restricŃii cu privire la botez.  Este important de notat că atunci când 

a lansat lucrarea Doctrina Baptistă despre Biserică, la ameninŃarea fratelui łunea Ioachim, 

secretarul general, că are dispoziŃie să-l dea afară din seminar şi să-i interzică să nu mai predice, 

fr. łon i-a replicat: 

 ...„[S]ă le spui că am o problemă.  Eu, trei ani, am spus în Anglia că e libertate în România să predici 
Evanghelia.  Şi le-am spus să se uite cu atenŃie că voi veni şi voi predica Evanghelia în lungul şi în latul 
României.  Şi până acum aşa am şi făcut.  Acum însă va trebui să le spun că s-a schimbat situaŃia şi că am 
fost mincinos.  Tot ce am spus în Anglia e minciună şi să se ştie că nu e aşa cum am spus eu. 
 El s-a dus, a spus, cred, la şeful departamentului.  A venit după aceea şi mi-a spus: «Te rog foarte 
frumos, pune pe hârtie problema aceea cu Anglia».  I-am pus-o frumos pe hârtie şi am înŃeles după aceea că 
şeful departamentului, care era acel Gheorghe Dogaru, s-a dus la Emil Botnăraş, care era responsabil cu 
Securitatea şi cu cultele.  Acestea erau cele două responsabilităŃi ale lui în Biroul Politic.  Şi Botnăraş a 
strigat la el: «Lasă-l să predice!»  Şi a venit łunea după aceea şi mi-a spus: «PoŃi să predici!»”419 

 

Astfel fratele łon a continuat să predice, iar predicile şi acŃiunile de protest atât cele din Ńară cât 

şi cele prin mass-media din străinătate au dat curaj unor păstori şi credincioşi să devină 

revendicativi faŃă de drepturile şi libertăŃile de conştiinŃă şi religie.   

 Fratele łon a avut un impact deosebit asupra multor tineri şi în special asupra 

seminariştilor.  Datorită faptului ca doi dintre seminarişti, Ianculovici Dimitrie şi Prejban Ionel 

au început să îşi ridice şi ei vocea, să fie critici cu privire la starea Uniunii, urmând în felul acesta 

modelul fratelui łon, conducerea Seminarului Baptist, împreună cu conducerea Uniunii, 

implicând şi conducerea comunităŃilor zonale din care aceştia făceau parte, au hotărât 

exmatricularea celor doi din seminar.  Fratele łon, în semn de solidaritate cu aceşti studenŃi, 

trimite Comitetului Uniunii o scrisoare în care explică nejusteŃea deciziei de exmatriculare, 

hotărăşte să Ńină un post de 21 de zile – un fel de grevă a foamei – şi trimite în Ńară un model de 

scrisoare de solidarizare cu aceştia.  Multe biserici au trimis Uniunii scrisori şi adrese prin care 

se solidarizau cu acŃiunile fratelui łon şi militau pentru reprimirea seminariştilor la cursuri.  Se 

redă în continuare scrisoarea fratelui łon cu privire la aceşti studenŃi şi dorinŃa dânsului ca ei să 

fie reprimiŃi în şcoală. 

 

                                                 
419 łon, Confruntări , p. 165. 
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