
Tel: 0756/941683  Anul 2014 Cotidian naţional  E-mail: cristiflorea2000@yahoo.com 8 PAGINI - GRATUIT

 Cristian Florea
Pr. Daniel

REFORMA                   SPIRITUALĂ
+

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A PREOŢILOR CONVERTIŢI

Asociaţia Internaţională a Preoţilor Convertiţi s-a constituit în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare privind constituirea Asociaţiilor cu persona-
litate juridică, de drept privat, non-guvernamentale, non-profit şi apolitice, re-
spectiv Ordonanţa numărul 26/2000 cu modificările introduse de Legea numărul 
246/2005

 
   Scopul Asociaţiei este de promovare a valorilor spirituale şi morale, autoritatea 
suprema fiind Biblia.

Pentru atingerea scopurilor propuse asociaţia are următoarele obiective: 

a) predicarea Evangheliei printre preoţi şi călugari din întreaga lume care sunt 
,,straini de legămintele făgăduinţei, fără nadejde şi fără Dumnezeu în lume”(conf.
Ef.2:12)cât şi pentru toţi cetăţenii oricărei ţări care sunt robiţi unor învăţături 
începatoare, slabe şi sărăcăcioase (conf.Gal.4:9) etc.şi care au fost învăţaţi o altă 
Evanghelie decât Evanghelia lui Hristos. (conf.Gal.1:7)

b) asistenţa spirituală, moralăşi materială pentru cei care vor suferi în urma 
excluderii din poziţiile lor (preoţi, călugări, călugăriţe, etc.) 

c) ajutorarea materială pentru perioada de tranziţie de la vechea stare de lu-
cruri până la acomodarea cu noul mediu evanghelic. 

d) pregatirea didactică- biblică pentru a fii apţi de slujire atat în cadrul comu-
nităţilor evanghelice din întreaga lume, cât şi în proiectele Asociaţiei.

 e) organizarea şi participarea la reuniuni naţionale şi internaţionale, ale preo-
ţilor convertiţi cât şi dezbateri şi mese rotunde pe diferite proiecte în conformitate 
cu misiunea Asociaţiei.

f) educarea şi îmbogăţirea spirituală a oamenilor de rând, prin organizarea de 
întruniri publice, dezbateri, lansări şi recenzii de carte, răspândirea literaturii şi a 
valorilor creştine.

g) editarea de materiale publicitare, cărţi, ziare, reviste şi alte publicaţii de 
interes pentru marele public, organizarea şi participarea la reuniuni interne şi in-
ternaţionale pe temele specifice misiunii.

h) organizarea de acţiuni în vederea colectarii de fonduri băneşti, alimente, 
îmbrăcăminte, etc… pentru realizarea acţiunilor de ajutorare întreprinse de 
asociaţie.

i) desfăşurarea de activităţi conexe în scopul sprijinirii acţiunilor spirituale şi 
umanitare ale asociaţiei. 

SEDIUL ASOCIAŢIEI I.P.C ESTE ÎN LUGOJEL

Asociaţia poate înfiinţa puncte de lucru şi birouri şi în alte localităţi din ţară şi 
străinătate acolo unde preoţi se vor converti. 

Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată. 
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia ro-

mână în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea 
scopului ei. 

Patrimoniul Asociaţiei pe parcursul existenţei acesteia va fi asigurat din dona-
ţii în bani şi bunuri, sponsorizari din ţară şi străinatate, precum şi din alte surse 
permise de lege. 

Preşedintele Asociaţiei: Florea Daniel-Cristian, 
pastor în Biserica Creştină Baptistă ,,Pâinea Vieţii", Lugoj (fost preot ortodox).

 Încă din primele veacuri creştine se cunoaşte la noi pre-
zenta spiritualităţii creştine, dar o efervescenţă spirituală 
biblică de origine pur românească s-a consumat începând 
din prima jumătate a veacului trecut culminând cu o miş-
care reformatoare în sânul Bisericii Ortodoxe Române.

 Faza de formare a acestei miscări originale şi indepen-
dente s-a constituit din două laturi, desfăşurate simultan, 
însă-de necrezut! - distinct, absolut, separat, la Bucuresti şi 
Sibiu.

Latura teologică s-a constituit în jurul nucleului format 
de preotul Teodor Popescu şi a diaconul Dumitru Corni-
lescu la Biserică ,,Cuibul cu Barza" din Bucureşti şi a avut 
ca punct de plecare anul 1917.

Latura practică s-a desfăşurat la Sibiu din anul 1922, în 
Biserica ortodoxă, şi a avut ca iniţiator pe preotul Iosif Trifa. 

În cea de-a treia etapa istorică, la hotarul dintre milenii, 
după o germinaţie separată concludenta, s-a născut latura 
evanghelică a mişcării reformatoare originale romaneşti, 
iniţiatăde ex preotul Florea Daniel-Cristian coordonînd as-
tăzi o echipă de preoţi convertiţi.

Latura teologică a reformaţiei din Biserica Ortodoxă Ro-
mână, exprimându-se la un nivel spiritual înalt, s-a adresat în 
special clasei de mijloc a societăţii şi intelectualităţii, staran-
gand la biserica ,,Cuibul cu barza" din Bucureşti un nucleu de 
curajosi luptatori creştini, teologi şi laici. Beneficiind de cea 
mai cunoscută traducere în limba română modernă a Bibli-
ei, ea a semnat schisma cu vechiul aşezământ religios bizan-
tin, dezvoltând prin activitatea unui mănunchi de reputaţi 
teologi, toţi foşti preoţi ortodocşi ori absolvenţi ai teologiei 
ortodoxe, o doctrină evanghelică românească ce străluceşte 
prin adevăr, simplitate şi profunzime.

Cea de-a doua latură pe care o enumeram, cea practică, 
s-a adresat în special ţărănimii şi a fost condusă chiar din sâ-
nul Bisericii Ortodoxe de către preotul Iosif Trifa. Parcurgând 
un drum invers, de la practică către învăţătură, de la gurile 
de vărsare ale ,,fluviului harului" către izvor, ea a evidenţiat 
importanţa faptei într-o viaţă creştină ce dintr-o sinceră do-
rinţă de sfinţire, de izbăvire de păcat, a sfârşit prin a desco-
peri acelasi esenţial adevăr biblic:importanţa primordială a 
acceptării unui Mântuitor personal-sursa vie a puterii spiri-
tuale, punctul de căpătâi al unei vieţi creştine adevărate.

 Ca toţi ceilalţi reformatori, bărbaţii credincioşi de care s-a 
folosit Dumnezeu în lucrarea Sa, din sânul poporului român 
au mers, în general, pe făgaşul poziţiei potrivnice părerii or-
todoxe, dar conforme cu Adevărul revelat în Scripturi. 

Panorama întregului fenomen religios din România 
este însă mult mai complexă. Noi însă ne-am referit la la-
tura protestantă, originar românească.

Prezentarea aceasta reflectă doar începutul mişcării re-
formatoare gândindu-mă la previziunea unui apropiat apo-
geu spiritual românesc. Teodor Popescu a fost un mare pas-
tor sufletesc, Iosif Trifa un minunat îndrumător creştin, noi 
însă, preoţii convertiţi de azi vrem să fim acei evanghelişti ai 
planurilor lui Dumnezeu pentru poporul român.

 Aşa să ne ajute Dumnezeu.  

Istoria Reformaţiei Române
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PRINCIPIILE REFORMEI SPIRITUALE
 Reforma Spirituală este o mişcare iniţiată cu scopul de a înnoi, de a primeni o stare 

de lucruri precară cu scopul de a creea o nouă viziune, un nou cadru şi o nouă viaţă.

Reforma Spirituală este o chemare divină care se adresează tuturor oamenilor (22 
Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământu-
lui! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.

Reforma Spirituală mai înseamnă şi refacerea chipului lui Dumnezeu în om (Gen 
1:26 ,,Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră;…)

Reforma Spirituală este cea mai profundă şi cea mai primordială necesitate. Ea tre-
buie încercată şi atunci când nu există siguranţa că se va putea înfăptui. (Ioel 2:14,,Cine 
ştie dacă nu se va întoarce şi nu se va căi?...)

 Reforma Spirituală este urmată de tot felul de binecuvântări

1. Viaţa veşnică (Ioan 17:3,,Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.)

2. Fericirea bucuriei şi a păcii adevărate (Ps.119:1-2 ,,Ferice de cei fără prihană 
în calea lor, care umbla întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce pă-
zesc poruncile Lui care-L caută din toata inima lor, care nu săvârşesc nici o nele-
giuire şi umblă în căile Lui)

3. Fizice (Ps.34:10 ,,Puii de leu duc lipsa şi li-e foame, dar cei ce caută pe Dom-
nul nu duc lipsa de nici un bine)

4. Ocrotire (2Cronici 12:7,,Şi când a văzut Domnul că s-au smerit,cuvântul 
Domnului a vorbit astfel lui Semaia: ,,S-au smerit,nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să 
le vin în ajutor, şi mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului, prin Sisac)

5. Izbăvire (2 Cronici 14:7 ,,El a zis lui Iuda: ,,Să zidim aceste cetăţi şi să le 
înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră 
căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat şi El ne-a dat odihna 
de toate părţile. ”Au zidit, dar, au şi izbutit.)

Reforma Spirituală presupune:

1. Revenirea la original 

2. Nevoia unei schimbări

3. Întoarcerea de la eroare la adevăr

4. Schimbarea gândirii

5. Practicilor religioase

6. Modului de viaţă

 Pentru reuşita Reformei Spirituale aportul conducătorilor este însemnat

1. conducătorii spirituali sunt direct responsabili de transmiterea mesajelor divine

2. în relaţia cu Dumnezeu conducătorul trebuie să intervină pentru popor

3. trebuie să călăuzească poporul în direcţia căutării lui Dumnezeu, în adevărata 
închinare şi în atingerea scopului pentru care am fost creaţi.

Aportul poporului este de asemenea însemnat

1. Poporul trebuie să se smerească înaintea Domnului, mărturisindu-şi păcatele şi 
trăind o viaţă nouă

2. Pop. trebuie să-i susţină pe conducători spirituali în luptele spirituale

3. Reforma are şi o faţă socială prin instaurarea dreptăţii

 Reforma spiritualăîncepe cu individul se continuă cu familia, influenţează biserica iar 
în cele din urmă întreaga societate.

Ref. spirituala individuală

1. Dumnezeu se raporteaza la fiecare om separat pentru ca salvarea este individuală

2. Pentru individ este o chemare de la moarte la viaţă. Începe prin lumina adevăru-
lui care duce apoi la cercetare şi în final la o cunoaştere autentică a lui Dumnezeu.

Reforma Spirituală în familie:

1. Familia fiind locul cel mai intim al omului şi cadrul 
de existenţă cel mai natural este cadrul cel mai prielnic 
pentru dezvoltarea unei vieţi bazată pe adevărurile eterne.

2. Reforma Spirituală în familie favorizează o viaţă de 
pace şi oferă şansa generaţiei viitoare.

3. Realizarea reformei în familie, avantajează reforma 
individuală şi face posibilă reforma în popor.

4. Acţiunea reformei trebuie coordonată de capul 
familiei.

Reforma Spirituala în biserică

1. Renunţarea la idolatrie.

2. Propovăduirea împăcării omului cu Dumnezeu.

Reforma Spirituala în societate

1. Recunoaşte libertatea de conştiinţă a fiecărui ce-
tăţean.

2. Instaurează libertatea adevarată.

3. Promovează pluralismul.

4. Afecteaza în bine climatul de vieţuire (pace, drep-
tate, adevăr).

5. Îmbunătăţirea vieţii oamenilor în plan economic 
(se elimina lenea şi corupţia).

Istoria Reformelor Spirituale 

În Vechiul Testament

1. Prima reformă a fost iniţiată de Set şi urmată până 
la Noe.

2. eliberarea evreilor din Egipt unde stăteau sub im-
periul religiei idolatre

3. reformele din perioada judecătorilor şi apoi din 
cea a împăraţilor (Ezechia şi Iosia)

4. răscoala macabeilor prin care a fost reinstaurat 
cultul la templul din Ierusalim

În Noul Testament

1. Isus Hristos este marele reformator:

a) reformează legea mozaică

b) închinarea

c) restaurează relaţia directă a omului în raport cu 
Tatăl

Reformatorii de-a lungul secolelor de creştinism 
sunt: John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, Martin 
Luter, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, etc.

Ei au readus în prim planul vieţii spirituale Sfânta 
Scriptură scoţând din practica vieţii ceea ce aparţinea 
tradiţiei şi învăţăturilor omeneşti.
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•  1 De aceea, fiindcă avem slujba 
aceasta, după îndurarea pe care am că-
pătat-o, noi nu cădem de oboseală.

•  2 Cor 3.6; 1Cor 7.25; 1Tim 1.18;
•  2 Ca unii care am lepădat meşteşu-

girile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm 
cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, 
ne facem vrednici să fim primiţi de orice 
cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

•  2 Cor 2.17; 1Tes 2.3-5; 2Cor 6.4-7; 
2Cor 7.14; 2Cor 5.11;

•  3 Şi, dacă Evanghelia noastră este 
acoperită, este acoperită pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării,

•  1 Cor 1.18; 2 Cor 2.15; 2 Tes 2.10;
•  4 a căror minte necredincioasă a 

orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca 
să nu vadă strălucind lumina Evangheli-
ei slavei lui Hristos, care este chipul lui 
Dumnezeu.

•  Ioan 12.31; Ioan 14.30; Ioan 16.11; 
Efes 6.12; Isa 6.10; Ioan 12.40; 2Cor 
3.14; 2Cor 3.8-18; 2Cor 4.6; Ioan 1.18; 
Ioan 12.45; Ioan 14.9; Filip 2.6; Col 1.15; 
Evr 1.3;

•  5 Căci noi nu ne propovăduim pe 
noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi 
suntem robii voştri, pentru Isus.

•  1 Cor 1.13-23; 1Cor 10.33; 1Cor 
9.19; 2Cor 1.24;

• 6 Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lu-
mineze lumina din întuneric”, ne-a lumi-
nat inimile, pentru ca să facem să stră-
lucească lumina cunoştinţei slavei lui 
Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

•  Gen 1.3; 2Pet 1.19; 2Cor 4.4; 1Pet 
2.9;

•  Greutăţile slujbei.
•  7 Comoara aceasta o purtăm în niş-

te vase de lut, pentru ca această putere 
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi 
nu de la noi.

•  2 Cor 5.1; 1Cor 2.3; 2 Cor 12.9;

2COR 4:1-7
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Inspirat fiind din succesul purtat de acţiunea iniţiată de către fratele Nelu 
Ciobotă, realizator de emisiuni radio la Radio Vocea Evangheliei Timişoara, 
acţiune ce a vizat trimiterea câte unui colet poştal cu diverse materiale evan-
ghelistice în cele 10000 de localităţi din România unde nu există nici un creştin 
evanghelic,am luat iniţiativa de a iniţia o acţiune similară dar îndreptată spre un 
alt segment al societăţii noastre.

Acest segment este unul de o altă factură spirituală fiind format din toţi pre-
oţi şi profesori de religie ortodoxă.

Preoţi şi profesorii de religie din România, Republica Moldova,Ucraina,Serb
ia,Bulgaria, ValeaTimocului şi oriunde se vorbeste limba română,vor primi prin 
poştă un colet ce va conţine 5 cd-uri şi dvd-uri cu mărturiile preoţilor convertiţi 
şi două cărţi de teologie biblică. Prima se va intitula ,,Reforma Ortodoxiei” scrisă 
de colegul Răzvan Ardelean, membru al Asociaţiei şi cea de-a doua Isus Hristos 
Marele Preot scrisă de binecunoscutul frate Nicolae Moldoveanu.

Prima carte pleacă de la premisa pauliciană de a cerceta toate lucrurile şi să 
alegem ce ste bun,potrivit cu 1 Tesaloniceni 5:21cat şi de la îndemnul Apostolu-
lui Ioan facut în 1 Ioan 4:1 de a cerceta toate duhurile care au inspirat o tradiţie 
sau o doctrina religioasă.

Se ştie că Biserica Ortodoxă prin preoţi şi episcopii ei a introdus în sistemul 
de credinţă creştină a poporului nostru român multe învăţături ce ne vin din 
sistemul de credinţe păgân, babilonian. Cartea de faţă prezinta originea fiecarei 
practici bisericeşti care nu-şi are originea în Sfintele Scripturi, istoricul ei, cum 
s-a introdus în creştinism şi lucru cel mai important ce spune Cuvântul lui Dum-
nezeu despre ea.

Autorul spune,,consider că a venit timpul să realizam acest lucru,pentru a 
identifica şi elimina factorii nocivi, strecuraţi în credinţa creştină.Cartea are ca 
obiectiv realizarea unei ,,detoxifieri spirituale” în vederea creeri premisei culti-
vării unei credinţe creştine autentice.

Subiecte precum: - sfânta tradiţie, preoţia, monahismul, cultul morţilor, pă-
răstasele şi pomenile puse pentru mântuirea celor morţi, cultul icoanelor, al 
sfinţilor, al maicii Domnului,botezul copiilor mici, împărtăşania, etc, vor fii pre-
zentate în lumina Sfintelor Scripturi.

De o astfel de carte au nevoie în primul rând preoţi şi profesori de religie.
Cea de-a doua carte prezintă preoţia Domnului Isus Hristos, ca fiind singura 

preoţie mijlocitoare între om şi Dumnezeu.

Evrei 7: 11 11 Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia levi-
ţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să 
se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, şi nu după rânduiala lui 
Aaron?

Gal 2.21; Evr 7.18-19; Evr 8.7;

12. Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o 
schimbare a Legii.

13. În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o 
altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului.

14. Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie despre care 
Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie.

Isa 11.1; Mat 1.3; Luc 3.33; Rom 1.3; Apoc 5.5;

15. Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicându-se, după ase-
mănarea lui Melhisedec, un alt preot,

16. pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi ne-
pieritoare.

ANUL 2014 - ANUL PROIECTELOR MARI. 
PROIECTUL 

,,COLETUL POŞTAL - LUMINA PAROHIILOR“.
17. Fiindcă iată ce se mărturiseşte despre El: „Tu 

eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
                               

Ps 110.4; Evr 5.6-10; Evr 6.20;
18. Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o po-

runcă de mai înainte, din pricina neputinţei şi zădăr-
niciei ei –

Rom 8.3; Gal 4.9;

19. căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe 
de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care 
ne apropiem de Dumnezeu.

Fapt 13.39; Rom 3.20-28; Rom 8.3; 
Gal 2.16; Evr 9.9; Evr 6.18; Evr 8.6;

20. Şi, fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jură-
mânt.

21. căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jură-
mânt, Isus S-a făcut Preot prin jurământul Celui ce 
I-a zis: „Domnul a jurat şi nu Se va căi: „Tu eşti Preot 
în veac, după rânduiala lui Melhisedec” –

                               Ps 110.4;

22. prin chiar faptul acesta, El S-a făcut chezaşul 
unui legământ mai bun.

                               Evr 8.6; Evr 9.15; Evr 12.24;

23. Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, 
pentru că moartea îi împiedica să rămână pururi.

24. Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie 
care nu poate trece de la unul la altul.

25. De aceea şi poate să mântuiască în chip de-
săvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, 
pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.

                               Rom 8.34; 1Tim 2.5; Evr 9.24; 
1Ioan 2.1;

26. Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: 
sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi 
înălţat mai presus de ceruri,

                                Evr 4.15; Efes 1.20; Efes 4.10; 
Evr 8.1;

27. care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să 
aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, şi 
apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a 
făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă 
pe Sine însuşi.

                             Lev 9.7; Lev 16.6-11; Evr 5.3; Evr 
9.7; Lev 16.15; Rom 6.10; Evr 9.12-28; Evr 10.12;

28. În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oa-
meni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, 
făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care 
este desăvârşit pentru veşnicie.



5                                                                                                                             REFORMA SPIRITUALĂ

CONFERINŢA DE LA LUGOJ

În numărul trecut al ziarului v-am prezentat conferinţa preoţilor convertiţi ţi-
nută la Suceava în luna mai, anul 2013. O conferinţă la care au participat 18 colegi 
care fac parte din Asociaţia noastră. Acolo am hotărât conceperea şi publicarea 
,,principiilor reformei spirituale”.

În perioada 20-22 septembrie 2013 ne-am adunat la Lugoj pentru studiul Sfin-
telor Scripturi, părtăşie frăţească şi botezul unui fost diacon ortodox de la Baia 
Mare, Dobrican Florin.

Directorul Institutului Biblic Precept Ministries, de la Surduc, jud.Timiş, frate-
le pastor Gigel Olaru a fost profesorul nostru pentru studiul biblic. Împreună am 
studiat cursul Legământul, studiul care în urmă cu 10 ani mi-a descoperit poziţia 
Domnului Isus Hristos de mijlocitor al legământului celui nou.

Întâlnirea din biserica ,,Pâine Vieţii” - Lugoj a fost o adevarătă sărbătoare. Predici, 
mărturii, cântări, rugăciuni de laudă, toate acestea s-au împletit într-un frumos mănunchi 
şi au fost oferite Tatălui nostru din ceruri ca un prinos de cinstire şi recunoştinţă.

La Lugoj s-au mai alăturat Asociaţiei încă un fost preot şi un fost diacon ortodox.
Botezul  diaconului Dobrican a fost un  moment de bucurie în prezenţa lui 

Dumnezeu, bucurându-ne 
că încă un slujitor ortodox 
a înţeles adevărul, ca măr-
turiseşte prin botez şi în 
faţa oamenilor acest ade-
văr, şi că va mai fii alături 
de noi încă un propovădu-
itor al adevărului.

Conferinţele acestea au 
avut un mare impact în su-
fletele celor ce au participat 
la ele, aceste conferinţe fiind 
deschise tuturor prietenilor 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Mesajul pe care îl 
transmitem tuturor prin 
aceste întâlniri este aces-
ta descris şi de ap. Pavel în 
epistola a 2 a către Corin-
teni cap 4.

ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI 
PE ANUL 2013

CONFERINŢA DE LA CHEIA. 
19-21 decembrie

La această întâlnire ne-
am întâlnit 9 colegi şi am 
stabilit principiile Refor-
mei Spirituale care vor sta 
la baza tuturor activităţilor 
noastre pe viitor.

Tot aici am pus baze-
le înfiinţării Institutului 
Reformei Spirituale, ca o 
instituţie pentru propaga-
rea principiilor reformei.

Pot concluziona că am 
avut în urma tuturor aces-
tor întâlniri un mare folos 
punând bazele lucrării ce 
ne stă înainte pentru urmă-
torii ani.
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Alt proiect îndrăzneţ pe de-o parte şi foarte folositor 
pe de altă parte este a cela al înfiinţării unui Institut 
care să pregătească tineretul creştin pentru propaga-
rea ideilor reformei spirituale.
O echipă de 8 profesori am pregătit un set de cursuri 
prin care să fie predate ideile reformei.
Cursurile le vom preda în fiecare regiune a ţării noas-
tre sub forma unor cursuri de vară astfel ele să se răs-
pândească peste întreagă creştinătate românească.
În Regiunea Oltenia am ales locaţia Camping Ostro-
veni pe malul Oltului.
În regiunea Muntenia am ales locaţia Pucioasa în jud.
Dâmboviţa
În regiunea Dobrogea la Năvodari
În regiunea Moldova la Slănic Moldova
În regiunea Transilvania la Abrud, jud.Alba
În regiunea Banat pe muntele Semenic, jud. Caraş Severin.
Echipa de profesori este formată din foşti preoţi care 
căutând adevărul L-au găsit într-o zip e Cel Ce Este 
adevărul, Domnul Isus Hristos.
Aceştia după ce au fost excomunicaţi din bisericile 
unde slujeau s-au alăturat lucrării de Reforma Spiri-
tuală şi împreună de atunci propovăduim Evanghelia 
Domnului Isus Hristos.
Cursurile vor fii: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Ma-
rele Reformator
- Doctrinele harului
- Principiile Reformei Spirituale
- Isus Hristos, Marele Preot
- Doctrinele ortodoxe din punct de vedere biblic
- Istoria reformelor în Vechiul Testament
- Reformele în creştinismul tradiţional
- Reforma Spirituală iniţiate de către preotii: Dumitru 
Cornilescu,Teodor Popescu şi Iosif Trifa
- Influenţa Reformei protestante în Transilvania sec XVI.

INSTITUTUL 
REFORMEI SPIRITUALE
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RADIO ŞI TELEVIZIUNEA 
REFORMA SPIRITUALĂ

Un alt proiect al Asociaţiei este înfiinţarea unui post de radio şi a unei 
televiziuni care să folosească facilităţiile mediului virtual actual.

Aceasta va funcţiona pe internet şi va putea să fie accesată din orice 
casăşi din orice colţ al lumii.

Astfel pe canalul youtube, pe retelele de socializare, facebook, twitter, 
cu ajutorul motorului de căutare Google oricine poate accesa programele 
tv şi radio.

Vrem să producem materiale pentru lumea ortodoxă, preoţi şi laici.
Vor fi emisiuni cu invitaţi în care vom dezbate necesitatea  reformei  spi-

ritualităţii tradiţionale româneşti, se vor preda studii biblice şi vor avea loc 
dezbateri în direct cu preoţi şi profesori de religie.

Televiziunea şi radioul nostru vor avea posibilitatea să intre în fiecare 
casă de preot şi să facă o lucrare minunată acolo unde nu oricine poate 
avea acces.

Rugaţi-vă pentru succesul acestei lucrări ca să aducă roade pentru îm-
părăţia lui Dumnezeu.

Cu cât mai mulţi preoţi pocăiţi cu atât ne vom apropia de idealul împli-
nirii reformei spirituale în România.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

SEDIUL ASOCIAŢIEI 
PREOŢILOR CONVERTIŢI

În urma proiectelor amintite şi prin puterea lui Dumnezeu, în 
mâna căruia sunt toate lucrurile, cred că lucrarea va lua amploare şi 
putem să vedem în ţara noastrăîmplinindu-se versetul scris în urma 
cu 2000 de ani de către evanghelistul Luca în cartea Faptele Aposto-
lilor, Cuvantul lui Dumnezeu…

Din propria-mi experienţă ştiu că ori de câte ori vreun preot se 
întoarce la Domnul este excomunicat din BO şi expulzat din casa 
parohială. Pentru acele momente grele prin care trece un preot cu 
familia lui, şi pentru o perioadă de tranziţie până ce se va acomoda 
în noul mediu evanghelic, doresc să construiesc o casă de poposire.
Aceasta se va situa în oraşul Lugoj, pe o parcelă de 430 m/2 primiţi 
de la primăria oraşului în concesiune pe 49 de ani, cu posibilitate de 
cumpărare.

 Casa va adăposti sediul asociaţiei. La parter va fi sală de întâlnire 
şi studiu, radioul şi televiziunea, biroul, sala de mese şi bucătăria, iar 
la etaj vor fi dormitoarele.

Doresc ca acest sediu să fie o binecuvântare pentru preoţi care 
se vor mai pocăi şi familiile lor cât şi pentru întreaga spiritualitate 
românească.
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 – Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum, să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi 
încotro te îndrepţi!

Eşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut.
Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu ştiu – dar ştiu că eşti unic în 

Europa, această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte.
De ce o laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut, crescut şi educat în graniţele sale?
Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbliţele de la Tărtăria 

şi o recunosc toţi cei care le-au studiat.
Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, 

pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ.
Scrierea sumeriană a apărut 1.000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recu-

nosc adevărul.
Cât timp o să te laşi neglijat?
Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit, 

despărţit şi asuprit de mai multe imperii. 
Nici unul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte 

din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să 
îţi transforme teritoriul în paşalâc.

Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare.
NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT. De ce te laşi dezbinat?
Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului.
Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa 

de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, eşti tratat ca un paria. 
 Când îţi vei revendica drepturile? 
Din tine au apărut: Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu,Vuia, Vlaicu, Coandă, 

Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru Haret,
Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat, cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba 

altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni.
De ce ai lăsat să se întâmple asta?
Astăzi, popor român pentru tine se rescrie istoria.
Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma?
Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nici o legătură cu tine. Sunt 

străini de interesele şi dorinţele tale, tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige 
cât mai mult.

Tu taci!!!
Astăzi, ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile tării, aceleaşi mine de aur, argint sare, mierea 

acestui pământ, sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple vistieriile străinilor 
de neam.

Tu taci!!!
Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilor sunt călcate în picioare, 

iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi.
Tu taci!!!
Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească, sau să îşi vândă 

inteligenţa, pentru că ţara lor nu are nevoie de ei.
Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta?
Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lip-

siţi de voinţă, lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei.
Tu taci!!!
Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de 

neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a-şi păstra privi-
legiile. Tu taci !!! Astăzi, parlamentul şi guvernul ţării, divăniţii de azi, arendeazăpământurile şi 
întreprinderile “nerentabile” la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale, unor aren-
daşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul, 
iar ţara rămâne pe butuci.

Tu taci!!!
Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor voştri sunt şterse, pentru ca fiii tăi să nu mai ştie niciodată 

cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele. Vechile situri ar-
heologice sunt distruse, se construiesc şosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, 
Munţii Buzăului,

sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului, unor privaţi care, habar nu au că în pămân-
tul pe care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită.

Tu taci!!!
Elemente din tezaurul ţării, sunt trimise “la expoziţie” în afara ţării şi uită să se mai întoarcă, iar 

cei ce le-au scos, nu dau nici un răspuns, se fac că au uitat de ele.
Tu taci!!!
Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a arhivelor, străină de interesele naţionale, celor ce vor 

să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională.
Tu taci!!!
Slujbaşii ţării, căftăniţii, vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi, bunurile realizate de tine, 

sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt “judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu 
suspendare, adică “mulţumesc, la revedere, te mai chemăm noi când avem nevoie de serviciile 
tale”.

Tu taci!!!
Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă în slujba altora, copiii tăi mor pe pă-

mânturi străine, iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, 
vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta 
s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea politici sale dezastruoase, de parcă nimic din ceea ce 

POPOR ROMÂN!
se întâmpla românului azi nu i se datorează lui.

Tu taci!!!
Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii 

de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le 
păzească nu păţesc nimic, iar cei ce trebuie să investigheze, 
spun că nu e nimic deosebit.

Tu taci!!!
Şi se fură voturile, iar comisia care trebuia să investigheze 

pe cei care au fost prinşi cu vot dublu, nu dă nici un răspuns, 
deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa ta răsturnată.

Tu taci!!!
În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc, alţii se fac că 

lucrează, iar alţii mânuiesc legile după bunul plac, în văzul 
tuturor şi nu li se întâmplă nimic.

Tu taci!!!
Sistemul educaţional se reduce la bani, bani la înscriere, 

bani la examene, bani la absenţe, bani la promovare, bani la 
angajare, bani la reexaminare. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi 
cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS.

Tu taci!!!
Dacă te îmbolnăveşti, nu ai unde să te duci, s-au închis spi-

talele, s-au scumpit medicamentele, trebuie să mergi dacă eşti 
operat cu feşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat 
sau deschis şi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi 
ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare.

Tu taci!!!
Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut de colegii de 

echipă maghiari, pentru că e român, chiar de Ziua Naţională a 
României. Nu se întâmplă nimic. Ceva mai târziu, Hocheiştii 
Naţionalei României (de naţionalitate maghiară) la un meci cu 
selecţionata Ungariei, tac când se intonează Imnul României, 
dar cântă cu foc imnul Ungariei şi pe cel al Ţinutului Secuiesc, 
imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială.

Toţi tac!!!
Tu taci!!!
Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie, îţi bagă mâna 

în buzunar şi îţi iau banii, pentru că eşti prea bogat în viziunea 
lor sau nu meriţi ce ai câştigat, iar ţara nu are bani. Se împru-
mută lăsându-te dator pe sute de ani, fără să le pese ce vor face 
şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma.

Tu taci!!!
Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua 

locul,  îţi impun ce să mănânci, ce să bei, ce medicamente să 
iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul şi 
ajutorul trădătorilor din fruntea ţării, care le aplică legile într-un 
Codex Alimentarius care te duce la pieire.

Tu taci!!!
Parlamentarii îşi votează legi speciale, se protejează împo-

triva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se aco-
peră cu legi făcute numai pentru ei, şi fură acoperindu-se unul 
pe altul. Tu taci!!!

Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul de modificare a 
Constituţiei ţării, la cererea unor străini, care îşi urmăresc pro-
priile interese, fără a consulta măcar parlamentul, dar să te mai 
consulte pe tine…

Tu taci!!!
Un român plecat de acasă, descoperă peste hotare că ţara 

lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Ce fac 
parlamentarii români? Refuză să investigheze cazul, pentru că 
nu vor să îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri, fără să le pese de 
interesul naţiunii,  trădând jurământul făcut la investire.

Tu taci!!!
ASTA SE ÎNTÂMPLĂ ASTĂZI, POPOR ROMÂN, ŞI TU 

TACI!!!
Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai 

asupra ta,  românul de azi, nu ţi-aş scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să 
lâncezeşti, să dormi până se aşterne praful peste tine şi mătura 
istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o 
întâmplare neplăcută.

Dar tu popor român de azi, eşti legat de cel de ieri şi de cel 
de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul 
acestui neam.

Cât o să mai taci?
Trezeşte-te, popor român, trezeşte-te român adormit şi nu 

lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei, tot ce ti-au lăsat 
părinţii, nu îţi lăsa copiii pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu 
existau pe când tu ştiai să scrii.”

Arhimandrit JUSTIN PĂRVU


