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Nimănui nu-i place să i se spu-
nă că este rob, sau prizonier, sau 
victimă. Mândria omului e de aşa 
natură încât îl face să se prezinte ca 
liber chiar şi atunci când n-are cu 
ce-şi ascunde lanţurile sau cătuşele. 
Şi totuşi, noi toţi suntem prizonieri 
ai unor sisteme de gândire. Suntem 
robi ai unor concepţii care ne-au 
fost imprimate în minte din copilă-
rie, fără voia noastră. Suntem vic-
time ale unor procese de spălare a 
creierului şi de brutală şi insidioasă 
îndoctrinare. 

Se cere inteligenţă, imaginaţie şi 
curaj ca să scapi dintr-o închisoare 
sau să fugi dintr-o ţară ajunsă sub 
despotism. Este însă mult, mult 
mai greu să te eliberezi de ideile 
care ţi-au fost imprimate sistematic 
în gândire şi care ţi-au devenit o a 
doua natură. cu forţa creştinismul 
şi într-o altă

Astfel, biserica creştină în loc să 
fie motorul dezvoltării spirituale al 
indivizilor şi al naţiunilor, a devenit 
o frână în calea acestei dezvoltări.

În creştinism astfel, s-au intro-
dus învăţături păgâne care încetul 
încetul au fost „încreştinate” sau 
„sfinţite” de biserică. Acum se in-
troduce „Cultul Maicii Domnului”, 
„Cultul icoanelor”, „Cultul crucii” 
şi o serie de alte învăţături. Perioa-
da în care Biserica a avut puterea 
absolută asupra conştiinţelor a ră-
mas în istorie sub numele de ,,Evul 
Mediu întunecat”.

Reacţiile societăţii medievale la 
această situaţie au fost virulente şi 
s-au manifestat pe două direcţii.

Prima reacţie a fost un atac total 
asupra învăţăturilor propovăduite 
de Biserică şi asupra religiei, în ge-
neral şi înlocuirea ei cu o concepţie 
ateistă despre lume şi viaţă, numită 
pe rând umanism, iluminism, raţio-
nalism şi pozitivism, cale adoptată 
în special de Franţa. A doua reacţie 
a fost reforma bisericii, adică arun-
carea peste bord a acelor forme ale 
religiei creştine care erau aberaţii 
adăugate în cursul secolelor şi în-
toarcerea la creştinismul originar, 
biblic. Calea aceasta a fost urmată 
de Anglia, Suedia, Norvegia, Dane-
marca şi parţial de Olanda, Germa-
nia şi Elveţia.

Datorită faptului că Reforma, 
nu a pătruns în nici una din ţările 
Europei de Răsărit, românii nu i-au 
înţeles niciodată esenţa sau valoa-
rea. Esenţa Reformei este reîntoar-
cerea la Biblie şi acceptarea acesteia 
ca singura sursă de îndrumare spi-
rituală şi de formare a unei concep-
ţii despre lume şi viaţă.

Peste noi însă, a trecut ateismul 
sub forma politică a comunismului. 
Partidul comunist, introducând o 
economie central planificată, avea 
nevoie de o societate în care oamenii 
trebuiau să fie supuşi orbeşte şi în 
exclusivitate partidului şi care exe-
cutau cu fidelitate ordinele acestuia.

Marxismul a căutat să ne convin-
gă că baza produce suprastructura, 
că, adică, ideile, concepţiile, legile, 
credinţele sunt produse de factori 
economici şi sociali. Realitatea este 
exact opusă. Ideile, concepţiile, 
credinţele care formează concepţia 
despre lume şi viaţă determină ti-
pul de economie şi felul de societate 
pe care le creăm şi felul de viaţă pe 
care îl adoptăm ca indivizi.  

Religia catolică a produs un 
anume tip de societate, Reforma a 
produs cu totul alt tip de societate, 
iar umanismul şi ateismul au pro-
dus o societate iarăşi radical diferi-
tă de celelalte. Şi modul de viaţă al 
indivizilor este diferit în societăţile 
acestea. În secolul al XVIII-lea, atât 
iluminismul francez cât şi, mai ales, 
romantismul au lansat ideea că 
omul de la natură este bun şi că nu-
mai societatea sau oraşul l-a corupt 
pe om. Dacă omul este descătuşat 

de societatea oprimatoare, dacă 
omul iese în natură, dacă este eli-
berat, omul revine automat la bu-
nătatea lui naturală. Singurul lucru 
de care au nevoie oamenii pentru 
a redeveni buni este libertatea. Cât 
de „adevărată" este această teorie 
s-a putut vedea în anii revoluţiei 
franceze: oamenii care „s-au elibe-
rat" au început apoi să se ucidă unii 
pe alţii în acei ani ai teroarei. Napo-
leon a pus capăt fratricidului. 

Ideea bunătăţii naturale a omu-
lui a fost preluată de marxism. Ide-
ea aceasta spune că într-o societa-
te de oameni buni, celor mai buni 
dintre cei buni li se încredinţează 
puterea - absoluta putere - de a-i 
conduce pe toţi ceilalţi. 

Când Lenin a preluat puterea, 
pe baza aceasta a bunătăţii naturale 
a omului, el a conceput un sistem 
de guvernământ în care un singur 
om să acumuleze absolut toate pu-
terile. Şi rezultatul n-a întârziat să 
se arate, atât în teroarea lansată de 
Lenin însuşi, cât şi în teroarea stali-
nistă, apoi în cea maoistă şi în cea 
ceauşistă.

În urmă cu 23 de ani ne-am elibe-
rat de ateism-comunism-ceausism şi 
am intrat în democraţia de tip româ-
nesc, de care nimeni n-a mai auzit că 
ar exista aşa ceva. Dar fie.

Celor 17 milioane de români 
care, formal, aparţin de Biserica Or-
todoxă li se spune mereu că această 
religie este „legea strămoşească" şi 
că a te lepăda de această „lege" este 
ca şi când te-ai lepăda de a fi ro-
mân. Oameni de mare cultură, care 
ne impun mare respect, cum ar fi 
Lucian Blaga, ne spun uneori că or-
todoxia a format sufletul românesc 
şi că, de aceea, românul care este 
român nu poate fi decât ortodox. 
Ni se spune că ortodoxia a definit şi 
a dat conţinut spiritului naţional şi 
că ortodoxia este păstrătoarea spe-
cificităţii româneşti şi, prin urmare, 
românii, pentru a fi credincioşi lor 
înşile, trebuie să rămână ortodocşi. 

A contesta aceste noţiuni este 
desigur o acţiune delicată: ea pune 
în discuţie ceea ce au oamenii mai 
sfânt. Aceasta se poate vedea şi din 
faptul că mulţi români, deşi în con-
cepţia lor sunt necredincioşi sau au 
doar o vagă înţelegere a credinţei 
ortodoxe, au totuşi un ataşament 
sentimental foarte puternic faţă de 
ceea ce este tradiţia românească şi 
faţă de „legea strămoşească". 

Şi totuşi, contestarea este ab-
solut necesară. O impune studiul 
istoriei şi o impune studiul Bibliei.
Pentru unii dintre români, legaţi 
afectiv şi puternic de Biserica Orto-
doxă, nu este uşor să citească aceste 
pagini. Căci ele reprezintă o pune-
re sub semnul întrebării a unor lu-
cruri intime, imprimate în noi timp 
de o mie de ani, şi care - bune sau 
rele - fac astăzi parte din structura 
sufletească românească. 

Este însă un act de mare carac-
ter să ai curajul să-ţi analizezi pro-
priile structuri, să te întrebi cum 
au ajuns ele să-ţi fie imprimate în 
suflet, în gândire şi în caracter şi să 
ai curajul să le schimbi dacă ajungi 
să constaţi că ele nu sunt cele mai 
bune cu putinţă. 

Astăzi, după ce alte invazii, şi în 
special cea comunistă, au imprimat 
în noi alte categorii de gândire şi alte 
structuri psihice dezastruoase, am 
ajuns la un moment crucial al isto-
riei noastre când, atât ca indivizi cât 
şi ca naţiune, este absolut necesar 
să reapreciem tot ce s-a imprimat în 
noi şi să ne uităm la toate alternati-
vele care există şi - în libertatea de 
alegere pe care ne-o dă însuşi Dum-
nezeu - să alegem acel crez care re-
prezintă Adevărul şi acele structuri 
conceptuale şi morale care duc spre 
adevărata înflorire şi împlinire atât 
personală cât şi ca naţiune. 

Care sunt acestea?
După căderea comunismului 

în anul 1989, şi mai ales pentru noi 
românii care n-am avut parte de o 
revoluţie de "catifea" ci de una sân-
geroasă, noi ca popor ne identitatea 
dar şi drumul în istorie. După 23 de 
ani unii au impresia că deja trăim în 
democraţie şi capitalism iar după 6 
ani de la intrarea noastră în Uniu-
nea Europeană unii se cred cetăţeni 
europeni. Dar realitatea însă ne 
contrazice. Noi n-am pătruns nici 
spiritul capitalismului şi nici al de-
mocraţiei şi pe de altă parte n-am 
ajuns nici cetăţeni europeni.

 Şi din nou ne întrebăm care este 
drumul Fie că ne place, fie că nu, 
prăbuşirea regimului comunist din 
România a fost o consecinţă a evolu-
ţiilor externe, a imploziei sistemului 
socialist şi mai puţin un act de voinţă 
asumat conştient de majoritate. De-
riva morală şi disponibilităţile con-
servatoare ale unei mari părţi a po-
pulaţiei a împietat asupra ritmului şi 
coerenţei transformărilor politice şi 
economice, fapt relevat şi de dificul-
tatea cu care s-a finalizat aderarea ţă-
rii la Uniunea Europeană. Nici acest 
din urmă impuls nu a conferit refor-
mei statului şi economiei caracterul 
sistematic indispensabil oricărui 
proiect managerial de succes. Menta-
lul colectiv nu pare să fi acceptat pe 
deplin normele morale şi criteriile de 
performanţă ale capitalismului, nici 
valori sociale precum egalitatea de 
şanse sau respectul pentru alteritate. 

În privintţa afacerilor publice, 
incoerenţa se manifestă printr-o ar-
ticularea unei serii de reforme pa-
ralele, asemenea antifonurilor mu-
zicale medievale. Mediul politic, în 
teorie forţa motrice şi incubatorul 
reformelor s-a limitat la calchierea 
unui discurs despre reformă. De-
monstrând o nefastă consecvenţă 
neafectată de ideologii, practi-
ca guvernamentală s-a limitat la 
prezervarea propriei puteri, prin 
menţinerea unui aparat birocratic 
central numeros şi funcţionând în 
afara criteriilor de eficienţă şi de 
cost. Descentralizarea, politicile re-
gionale şi principiul subsidiarităţii 
rămân teme dezbătute la seminarii 
sau obiective asumate la periferia 
programelor electorale. Am izbutit 
astfel o insolita preluare a lui spoil 
system, nu in practica electorala, ci 
in relatia centrului cu restul tarii, in 
sensul ca detinatorul puterii exe-
cutive are asupra forurilor locale 
ascendentul conferit de controlul 
discreţionar al resurselor. Reforma 
clasei politice pe care am crezut că 
am înitiat-o prin introducerea vo-
tului uninominal, original şi acesta, 
a amplificat şi mai mult confuzia în 
ceea ce priveşte deţinerea şi respon-
sabilitatea puterii. Membrii corpu-
rilor legislative au preluat agenda 
consiliilor orăşeneşti,, iar o serie de 
aleşi locali exercită controlul aproa-
pe feudal asupra colegiilor şi chiar 
a ierarhiei de partid. Riscul major 
pe termen mediu este însă deficitul 
de competenţă la nivel administra-
tiv şi legislativ, ilustrat de proiecte-
le de legi votate în ultima sesiune 
parlamentară sau de actele guver-
namentale declarate neconstituţio-
nale. Elitele intelectuale cu ambiţii 
şi responsabilităţi măcar în planul 
reformei morale a societăţii, n-a ex-
celat niciodată prin apetit combati-
ve, iar tentaţia compromisului i-a 
plasat pe mulţi în relaţii echivoce 
cu deţinătorii puterii politice sau ai 
resurselor. Mediul de afaceri, cate-
goria cea mai interesată în princi-
piu de promovarea unor politici de 
dezvoltare, continuă să fie tributar 
propriului background economic 
şi educaţional. Promotorii virtuali 
ai liberei iniţiative au preferat un 
stat minimal, cu capacitate redusă 
de intervenţie în economie, dispus 
în schimb să ofere oportunităţi de 
tranzacţii favorabile partenerului 
privat. Organizaţiile patronale re-
clamă menţinerea unui sistem com-
plicat şi susceptibil de abuzuri de 

deductibilităţi, iar exponenţii capi-
talismului românesc şi-au început 
ascensiunea cu preluarea unor ac-
tive publice şi continuă să întreţină 
cu oamenii politici relaţii echivoce. 
Activitatea de lobby nu este încă re-
glementată legal, iar chestiunea nu 
pare să fie o prioritate. Competenţa 
şi competitivitatea nu şi-a câştigat 
dreptul de cetate nici în economia 
reală, unde sunt ignorate practici 
precum acoperirea riscului valu-
ta sau rentabilizarea capitalurilor 
proprii. Majoritatea firmelor româ-
neşti evită finanţarea prin Bursa de 
Valori sau implementarea norme-
lor de corporate governance. Vizi-
unea reformistă a categoriilor afla-
te la baza piramidei sociale care a 
substituit iluzoriul egalitarism din 
România comunistă ridică proble-
me încă şi mai complicate. Pentru 
cei care cred în valoarea formativă 
a experienţelor trecutului, poate cel 
mai important din învăţămintele 
Reformei este credinţa adepţilor 
ei, suverani şi bancheri, ţărani şi 
universitari, artizani şi oameni de 
arme, în propriile forţe, în justetea 
cauzei lor şi în temeinicia moralei 
asumate. Şi în ton cu imagine ape 
care o avem despre acele vremuri, 
am putea translate în conştiinta 
publică un imens autodafe şi să 
ardem compromisurile, temerile şi 
frustrările pe care le-am acumulat 
în prea multele decenii pierdute.

Care a fost esenţa Reformei? 
Datorită faptului că Reforma nu a 
pătruns în nici una din ţările Eu-
ropei de Răsărit, românii nu i-au 
înţeles niciodată esenţa şi valoarea. 
Când românii însă călătoresc în ţă-
rile care sunt rod al Reformei şi văd 
acolo ordinea, curăţenia şi spiritul 
de disciplină şi de cinste şi văd dez-
voltarea şi belşugul acelor societăţi, 
le trebuie destul de multă vreme 
până să înţeleagă şi să admită că 
toate acele lucruri se datorează în 
mod direct religiei reformate. Esen-
ţa Reformei este reîntoarcerea la Bi-
blie şi acceptarea acesteia ca singu-
ra sursă de îndrumare spirituală şi 
de formare a unei concepţii despre 
lume şi viaţă.Datorită faptului că 
Reforma, nu a pătruns în nici una 
din ţările Europei de Răsărit, româ-
nii nu i-au înţeles niciodată esenţa 
sau valoarea. Esenţa Reformei este 
reîntoarcerea la Biblie şi accepta-
rea acesteia ca singura sursă de în-
drumare spirituală şi de formare a 
uneiconcepţii despre lume şi viaţă.

Iată dar cum trebuie să vă ru-
gaţi: 

Tatăl nostru care eşti în ceruri! 
Sfinţească-se Numele Tău! vie împă-
răţia Ta! facă-se voia Ta, precum în 
cer, aşa şi pe pământ. (Matei 6.9-10)

Reforma spirituală este îndrep-
tarea omului spre Dumnezeu, recu-
noaşterea meritelor şi lucrării Lui şi 
conformarea faţă de voia Lui. Nu cred 
că omul poate să facă ceva mai valo-
ros în această viaţă decât să accepte să 
treacă printr-o reformă spirituală. 

De la căderea în păcat încoace 
oamenii au nevoie mai mult decât 
orice altceva de reformă spirituală 
în viaţa lor. Lucrul acesta ţine de 
fondul problemei de bază a omului, 
neascultarea de Dumnezeu şi înde-
părtarea de El. Nimeni nu a putut 
face nimic pentru Dumnezeu şi po-
porul Lui până nu a intrat cu sin-
ceritate într-un proces de reformare 
spirituală. Nu cunosc nici un om 
din Scriptura sau din istoria biseri-
cii pe care Dumnezeu să-l fi folosit 
şi totuşi şi să fi evitat procesul. 

De cele mai multe ori, Dumne-
zeu începe lucrarea în viaţă cuiva 
care accepta să fie schimbat, trans-
format. Apoi binecuvântarea se ex-
tinde şi asupra celorlalţi. Din aproa-
pe în aproape. 

Predica de pe munte este o 
declaraţie categorică pentru refor-
ma spirituală. Noua normă a lui 
Dumnezeu, legea care afecteaza 
în primul rând inima şi apoi min-
tea omului. Miezul predicii pe de 
munte este modelul de rugăciune 

prezentat de Domnul Isus celor 
care Il ascultau. Aşa cum este cu-
noscută, rugăciunea Tatăl nostru 
este mult mai mult decât un model 
de adresare faţă de Dumnezeu, este 
un model de raportare la El. Rugă-
ciunea sinceră este cea mai bună 
modalitate de expunere a omului 
înaintea lui Dumnezeu. 

Dar cum arăta un om care su-
porta un astfel de proces de refor-
ma spirituală? Un astfel de om are 
o viziune măreaţă despre cer. Vie 
Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, pre-
cum în cer, aşa şi pe pământ. 

Domnul Isus păstrează o viziu-
ne foarte clară despre cer… de fapt, 
în tot ceea ce spune şi face pe pă-
mânt, EL este urmărit de ceea ce se 
întâmpla în cer. Mai mult, eu cred 
că El vine jos pe pământ tocmai 
pentru ca noi să ajungem să ne do-
rim cerul. Sfinţenia lui Dumnezeu, 
impărăţia lui Dumnezeu, voinţa 
lui Dumnezeu, toate acestea sunt 
lucruri pe care Isus le doreşte pe 
pământ aşa cum se găsesc la nivel 
de norma în cer!

Pavel era şi el convins de nece-
sitatea focalizării asupra lucrurilor 
viitoare: Dacă deci aţi înviat împre-
ună cu Christos, să umblaţi după 
lucrurile de sus, unde Christos şade 
la dreapta lui Dumnezeu. (Coloseni 
3.1) Pentru a umbla după lucrurile 
de sus trebuie să ai idee despre ele… 
trebuie să fii interesat de ele… tre-
buie să ajungi să fii captivat de lu-
crurile viitoare mai mult decât de 
cele prezente… Ştiu că sună aşa cam 
idealist… dar cred că din când în 
când avem nevoie să trecem din nou 
prin Isaia 6, Apocalipsa 4 sau Apo-
calipsa 21 si 22. Lucrurile cu adevă-
rat veritabile se petrec acolo. Acolo 
este mediul în care lucrurile se mişcă 
cu adevărat în direcţia bună pentru 
ca toate persoanele, fapturile se în-
dreaptă spre Dumnezeu. Deci refor-
ma spirituală începe cu o reformare 
a viziunii pe care o ai despre cer!!!! 

Efectele reformei spirituale din 
Europa de Vest au fost: parlamen-
tarismul englez şi apoi exportat în 
toată lumea datorită puritanilor 
englezi care s-au organizat în for-
mă prezbiteriană.Astfel prezbite-
rianismul stă la baza democraţiei 
parlamentare.

Capitalismul se dezvolta în 
Vestul Europei şi apoi în America 
pe baza eticii protestante promova-
tă de reformatorul Jean Calvin. În-
fiinţarea statului American a avut 
la bază dorinţa unui popor creştin 
întors la Dumnezeu de a se auto-
guverna. La baza Constituţiei ame-
ricane a stat catehismul lui Martin 
Luther.

Reforma luterană a adus cu ea 
pluralismul, spărgând monolitica 
societate medievală care era domi-
nată de catolicism.

Învăţământul, ştiinţele natu-
rii, cercetarea ştiinţifică ia având 
în urma descătuşării conştiinţelor 
oprimate de catolicism.

Astfel societatea modernă spre 
care tinde România, ţaranoastră dra-
gă, are la baza întoarcerea omului la 
Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu.

Politicienii noştrii vor reforme 
de toate felurile însă datorită in-
competenţei crase care îi bântuie 
nu-şi pot imagina că nu se va în-
tâmpla nimic fără o Reformă Spiri-
tuală şi morală a societăţii.

Biserica ortodoxă în loc să facă 
catehizarea ţării pe baze biblice, 
prin orele de religie îi sperie pe co-
piii înfăţişându-le un Dumnezeu 
rău de care te poţi apropia doar 
prin mijlocirea oaselor Cuvioasei 
Parascheva, ale Sfântului Dimitrie 
şi ale altor mii de sfinţi în frunte cu 
Semiramida şi fiul ei Tamuz.

Am fost preot şi profesor de re-
ligie la şcolile din România, cunosc 
foarte bine starea spirituală şi mo-
rală a societăţii noastre şi de aceea 
strig disperat după o reforma spiri-
tuală şi morală.

Dumnezeu să fie cu noi cu toţi.
Daniel-Cristian Florea.

România Încotro!
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REFORMATORII

În anul 1367, într-o familie 
simplă s-a născut Jan Hus. Încă 
din fragedă copilărie a rămas 
orfan, căci i-a murit tatăl. Mamă 
sa era o bună credincioasă şi a 
căutat să-i dea o creştere în te-
merea de Dumnezeu. A făcut 
şcoala în comuna sa, apoi întră 
în universitatea din Praga, unde 
a fost primit să studieze gratuit 
din cauza că era sărac. Se spune 
că mama sa l-a însoţit şi când 
s-au apropiat de oraş, ea înge-
nunche alături de băiatul ei şi 
ceru ca Tatăl orfanilor să-i dea 
binecuvântarea şi să-i poarte de 
grijă. O, de ar face părinţii şi azi 
acelaşi lucru când îşi trimit co-
piii la oraş la şcoală. 

În 1396 termină cu bine uni-
versitatea şi fiind binevăzut, 
e luat ca profesor. Având un 
deosebit succes, în anul 1401 e 
numit decan al facultăţii de fi-
lozofie, iar în 1403 e ales rector 
al universităţii. În anul 1402, el 
intră în tagma preoţească fiind 
hirotonit ca preot catolic al ca-
pelei Betleem. Înaintaşul său la 
capela Betleem a dat mare im-
portanţă predicării Evangheliei 
în limba poporului. Cu toată 
opoziţia papei, Hus păstra obi-

ceiul acesta. Amvonul acestei 
capele avea să-i arate convinge-
rile sale, îndrăzneala sa, tăria sa. 
Aici învăţă să simtă cu poporul, 
să se înfrăţească cu ei. 

În 1396 termină cu bine uni-
versitatea şi fiind binevăzut, 
e luat ca profesor. Având un 
deosebit succes, în anul 1401 e 
numit decan al facultăţii de fi-
lozofie, iar în 1403 e ales rector 
al universităţii. În anul 1402, el 
intră în tagma preoţească fiind 
hirotonit ca preot catolic al ca-
pelei Betleem. Înaintaşul său la 
capela Betleem a dat mare im-
portanţă predicării Evangheliei 
în limba poporului. Cu toată 
opoziţia papei, Hus păstra obi-
ceiul acesta. Amvonul acestei 
capele avea să-i arate convinge-
rile sale, îndrăzneala sa, tăria sa. 
Aici învăţă să simtă cu poporul, 
să se înfrăţească cu ei. 

Cu câţiva ani înainte, în 
Anglia, un preot catolic numit 
John Wycliffe (1320-1384), pro-
fesor la Oxford, a protestat cu 
toată puterea împotriva pur-
tării scandaloase a călugărilor 
cerşetori şi a superstiţiilor din 
biserica catolică. El pretindea că 
toate învăţăturile bisericii care 
sunt în contrazicere cu Sfânta 
Scriptura, singurul izvor de în-
văţătura pentru creştini, să fie 
scoase afară.. Aceste învăţături 
au produs multă vâlvă. Un om 
învăţat din Praga numit Jerome, 
care fusese prin Anglia, la îna-
poiere, a adus cu el scrierile lui 
Wycliffe. Jerome se împrieteni 
cu Hus şi-i împrumută scrieri-
le lui Wycliffe. Ajuns în posesia 
acestor scrieri, Hus le studie cu 
de-amănuntul. El văzuse şi până 
atunci unele lucrări nepotrivite, 
dar acum ochii i se deschiseră şi 
văzuse toată decăderea bisericii 
şi adevăratul caracter al papali-
tăţii. Hus adoptă aproape toate 
vederile lui Wycliffe. Faclia re-
formei trecu acum in mana lui.

Înainte s-a interesat numai 
de filozofie şi de teologia sco-
lastică, acum s-a apucat în mod 
sârguincios de studierea Bibliei. 
De la amvonul capelei Betleem, 
cât şi de la catedra Universităţii, 
Hus începu să denunţe păcatele 
clerului, lucru care în scurt timp 
îi atrase mulţi duşmani. Fiind 
însărcinat să facă o anchetă la o 
biserică din apropierea oraşului 
Praga, unde se pretindea din 
partea unor preoţi catolici că se 
fac minuni chiar cu sângele lui 
Cristos, el nu ezită să demaşte 
toată înşelătoria, distrugând 
astfel faima acelui loc şi îndem-
na poporul să nu umble după 
semne şi minuni, ci să cerceteze 
Scripturile. 

În 1409, papa opreşte folo-
sirea scrierilor lui Wycliffe şi 
porunceşte arderea lor, oriunde 
s-ar găsi. Aceasta grăbi conflic-
tul între Hus şi arhiepiscopul 
său. Hus nu se intimida şi con-
tinuă să predice cu mai mul-
tă îndrăzneală învăţăturile lui 
Wycliffe. 

În ziua de 6 iulie 1415, Sino-
dul a dat următoarea sentinţă: 
“Jan Hus, ca eretic înverşunat, 
care a răspândit învăţături fal-
se şi agitatoare, înşelând multă 
lume, şi-a bătut joc de scaunul 
apostolic şi de sfântă maică bise-
rică, dovedindu-se incorigibil, se 
despoaie de demnitatea de preot 
şi se dă pe mâna tribunalului lu-
mesc”. Sentinţa a fost executată 
imediat, rupând de pe el haina 
de preot. El fu condamnat la 
moarte pe rug. Pe cap i-au pus o 
tichie de eretic făcută din hârtie 
pe care erau zugrăviţi trei de-
moni care se luptau pentru cap-
turarea unui suflet. “Cu cea mai 
mare bucurie, - zise Hus - vreau 
să port această coroană de dra-
gul tău, o Isuse, care ai purtat o 
cunună de spini pentru mine”. 

După ce l-au degradat public 
cu o întreagă ceremonie execu-
tată de preoţi şi episcopi, care 
mereu rosteau blesteme, clericii 
îi spuseră: “Acum predăm su-
fletul tău diavolului”. La aceas-
ta, Hus răspunse, ridicând ochii 
spre cer: “Şi eu predau în mâi-
nile Tale, o Isuse, sufletul meu 
răscumpărat de Tine”. 

El fu luat apoi şi condus 
spre locul de execuţie. O mare 
mulţime compusă din clerici 
îmbrăcaţi în odăjdii străluci-
toare, ostaşi, locuitori din Con-
stanţa şi musafiri îl însoţiră. 
El se apropie de stâlp cântând 
Psalmul 23. Ajuns în faţa stâl-
pului, el îngenunche şi se rugă, 
apoi se aşeză lângă stâlp şi că-
lăii trecură lanţul peste pieptul 
şi pe după gâtul lui legându-l. 
Înainte de a i se pune focul, mai 
fu somat încă o dată să se lepe-
de de ereziile lui. “Ce erezii? - 
strigă Hus - de ce să mă leapăd 
când nu mă ştiu vinovat de nici 
o erezie? Chem pe Dumnezeu 
ca martor că tot ce am scris şi 
tot ce am propovăduit nu am 
făcut cu alt scop decât pentru 
mântuirea sufletelor de păcate 
şi de la pierzare şi de acea sunt 
bucuros să pecetluiesc cu sân-
gele meu adevărul pe care l-am 
scris şi predicat”. Apoi îndem-
nă pe cei din jurul său să ascul-
te mai mult de Dumnezeu decât 
de oameni. Focul fu aprins şi 
flăcările cuprinseră trupul său. 
El se rugă cu voce tare: “Isuse, 
Fiul lui Dumnezeu, ai milă de 

Întotdeauna au fost oameni 
care citind Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu s-au putut mul-
ţumi cu o religie formală, ci au 
căutat să trăiască după adevărul 
Evangheliei, demascând creşti-
nismul formal şi trezind pe alţii 
la o viaţa nouă. 

Aceşti făclieri ai adevărului 
erau gata de orice sacrificiu. Un 
astfel de bărbat neînfricat a fost 
John Wycliffe.

El a fost denumit “Luceafă-
rul de dimineaţă al Reformei”. 
Era de sânge saxon, născut prin 
anul 1320 la Hipswell, aproape 
de Richmond, Yorkshire, Anglia. 
A studiat la Ballion College din 
cadrul Universităţii Oxford, care 
pe aceea vreme avea 30.000 stu-
denţi. A fost foarte silitor la învă-
ţătură, iar la terminare a rămas 
profesor la Oxford, dovedindu-
se unul dintre cei mai învăţaţi 
oameni ai vremii sale.

Pe la vârsta de 60 de ani a 
început să studieze într-un mod 
serios Biblia şi în ea l-a descope-
rit pe Domnul nostru Isus Hris-
tos şi învăţăturile adevărate. 
El de atunci, începe să pledeze 
pentru restructurareaînvăţă-
mântului teologic fără interven-
ţia papei sau a prelaţilor străini.

A vrut ca Biblia să fie luată 
ca singura sursă a adevărului.

A tăgăduit doctrina infailibi-
lităţii papei şi a conciliului.

A denunţat învăţătura despre 
transsubstanţiere şi purgatoriu.

Susţinea că clerul nu e să stă-
pânească, ci să slujească poporul.

Aceste învăţături incendiare 
au ajuns să fie duse şi peste ho-
tare. Pamfletele lui, în secret, au 
ajuns să fie purtate în multe ţări 
ale Europei. Ele erau un fel de 
strigăt de trezire. Încă nu exista 
tiparul, dar erau copiate cu grijă 
şi date din mână în mână, înde-
osebi intelectualilor.

Wycliffe a protestat cu toa-
tă energia lui împotriva pur-
tării scandaloase a călugărilor 
cerşetori, împotriva închinării 
la icoane, la moaşte, împotriva 
celibatului preoţilor, împotriva 
indulgenţelor, împotriva folosi-
rii în biserică exclusiv a limbii la-
tine prin care se ascundea Biblia 

de a putea fi înţeleasă de popor. 
“Daţi poporului Biblia - zicea el 
- şi atunci şi numai atunci ei se 
vor mişca cu privire la libertate şi 
educaţie şi vor acţiona ca atare în 
cele religioase, politice şi sociale”.

În mai 1378 s-a ţinut un con-
ciliu în marea sală a mănăstirii 
călugărilor negri din Londra. 
La conciliu au fost episcopi, 
profesori de teologie, preoţi, 
stareţi, călugări. Wycliffe a tre-
buit să se înfăţişeze pentru ju-
decată, şi i s-a cerut să-şi retragă 
învăţăturile. Dar el nu numai că 
nu a fost gata să-şi retragă învă-
ţăturile, ci plin de îndrăzneală a 
început să atace toată corupţia 
bisericii, să demaşte sistemul 
gigantic de fraudă al papalităţii 
cu vânzarea iertării păcatelor, 
cu slujbe pentru scoaterea din 
purgatoriu a sufletelor morţi-
lor. După trei zile de judecată, 
învăţăturile lui au fost condam-
nate, iar el a fost excomunicat. 
Fiindcă era om de mare renu-
me, fiindcă avea ocrotirea casei 
regale şi prea mult popor de 
partea sa, conciliul nu a trecut 
la condamnarea sa.

Atunci a trebuit să părăseas-
că catedra de profesor, i s-a in-
terzis să predice şi a trebuit să 
retragă cu totul la Lutterworth. 
Aici el s-a apucat de traducerea 
Bibliei din limba latină, tradu-
cerea Vulgata, în limba engle-
ză. Timp de 15 ani a muncit din 
greu ca să pună Biblia în mâna 
poporului său. Cum termina 
anumite porţiuni din Biblie, ele 
erau copiate cu mână şi răspân-
dite în popor. Ca toată Biblia să 
fie copiată se muncea 10 luni. 
Astfel că o Biblie întreagă era 
foarte costisitoare şi poporul de 
rând nu putea să o aibă. Atunci 
el a angajat o seamă de preoţi să-
raci şi studenţi la teologie, care 
mergeau prin comune şi citeau 
oamenilor Evanghelia. Ei şi-au 
însuşit învăţăturile lui Wycli-
ffe şi odată cu citirea Bibliei le 
răspândeau în popor. Aceşti 
predicatori au fost numiţi “lo-
larzi”. Ei s-au înmulţit foarte 
mult. Ei se găseau în toate pă-
turile sociale, între ţărani şi în-
tre baroni, chiar şi în chilioarele 
călugărilor. Cuvântul lolard în-
semna flecar, leneş şi era dat în 
bătaie de joc. Curând însă, da-
torită creşterii rapide în număr 
a lolarzilor, acest nume de râs, 
a devenit o pricină de groază. 
Toţi cei ce acceptau învăţăturile 
biblice ale lui Wycliffe s-au nu-
mit lolarzi. Fiecare lolard căuta 
să împărtăşească Evanghelia 
altuia. Fiindcă erau prea scum-
pe copiile de pe cărţile Bibliei, 
lolarzii ajutau pe ascultătorii lor 
să înveţe texte întregi pe de rost

Wycliffe şi-a isprăvit cu bine 
lucrarea. Anglia a primit pentru 
prima dată Biblia în limba po-
porului şi aceasta a fost o mare 
binecuvântare nu numai pentru 
Anglia, ci pentru toată Europa

Această sentinţă a fost exe-
cutată în anul 1428, deci după 
44 ani de la moartea sa. Cenuşa 
rămasă a fost aruncată pe râul 
Swift ca nu cumva să fie întinat 
pământul. Râul Swift a purtat 
cenuşa în râul Severn, Severn 
a dus-o în canalul Bristol şi ca-
nalul Bristol a dus-o în ocean. 
Întocmai aşa a fost şi influenţa 
Bibliei tradusă de Wycliffe. Ea a 
ajuns în toate părţile lumii. Şi azi 
se mai află încă o sută şaptezeci 
exemplare din aceea traducere 
a lui Wycliffe. El a aprins un foc 
pe care toţi duşmanii nu au mai 
reuşit să-l stingă ŞI CARE s-a 
aprins astăzi în România prin 
preoţi convertiţi.
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Niciodată starea morală a lu-
mii creştine, nu a atins o treaptă 
mai joasă a decăderii. Clasa con-
ducătoare era despotică şi opri-
mantă, poporul era brutal şi ego-
ist. Şi unii şi alţii erau desfrânaţi 
şi mişei. 

Într-o lume de nelegiuire şi 
păcat, cine se va ridica să o con-
damne? Cine îşi va deschide 
gura să strige împotriva ticălo-
şiei celor ce-şi ziceau conducă-
torii spirituali şi deţineau toată 
puterea? Cultura decadentă a 
cuprins şi altarele şi amvoanele. 
S-a făcut o alunecare a predicii 
spre frumos, spre ceea ce încân-
tă urechea, nu spre adevărul 
care mişcă inima. S-a dezvoltat 
o oratorie artificială şi s-a uitat 
Biblia. Se dădeau citate din cla-
sici şi ilustraţii obscene, dar să 
placă poporului. Să fie de mira-
re că se mergea vertiginos spre 
prăbuşire? 

În timp ce Columb descoperi 
America, locuitorii din Florenţa, 
Italia, descoperiră în Savonarola 
pe cel mai mare predicator. 

După ce a fost acceptat la 
Mănăstirea Sf. Dominic, şi şi-a 
luat în primire chilia sa, Savo-
narola a scris o scrisoare plină 
de afecţiune părinţilor săi, ce-
rându-şi iertare pentru faptul 
că nu a împărtăşit cu ei acest 
gând al său. El a căutat să se în-
cadreze în disciplina monastică. 
Iar în ce priveşte rugăciunea şi 
postul a reuşit să-i întreacă pe 
ceilalţi. La fel în modestia, umi-
linţa şi ascultarea sa. Nu la mult 
timp după intrarea în mănăsti-
re, el fu numit lector, poziţie ce 
a deţinut-o tot timpul cât a stat 
acolo. Durerile lui spirituale 
nu au fost cu nimic mai mici în 
retragerea la mănăstire, căci şi 
acolo a ajuns să vadă alte păcate 
ale călugărilor, şi să audă des-
pre altele şi mai mari ale celor 
de sus. Indignarea lui şi furia 
împotriva păcatului a crescut 
tot mai mult şi simţea nevoia 
să le denunţe. Şi a făcut aceas-
ta într-un poem al său intitulat: 
“Ruina bisericii”. 

După ce a petrecut şapte ani 
în acea mănăstire, în 1481, fra-
tele Girolamo s-a mutat la Mă-
năstirea Sf. Marcu din Florenţa. 
Oraşul Florenţa era frumos şi 
poseda o deosebită cultură. În 
acest oraş numele său a ajuns la 

mare faimă. Renaşterea italiană 
era în plină înflorire aici. Fami-
lia de Medici, care conducea 
Florenţa, au stimulat mult Re-
naşterea mai ales în ce priveşte 
învăţarea limbilor clasice: latina 
şi greaca. Ştiind că Florenţa a 
fost cuprinsă de Renaştere, Sa-
vonarola se aştepta să găsească 
aici oameni mai curaţi, mai no-
bili decât în celelalte oraşe. La 
suprafaţă Florenţa era frumoa-
să, dar curând el constată că sub 
poleiala de cultură ce o aveau, 
decăderea şi corupţia erau mult 
mai mari, locuitorii erau dedaţi 
festivalurilor, plăcerilor şi nu se 
gândeau de loc la Dumnezeu 
sau lucrurile spirituale. 

Anul următor la mănăsti-
rea Sf. Marcu, Savonarola a fost 
numit instructor al novicilor. O 
mare parte din timpul său era 
dat pentru studiul Scripturilor. 
Cu multă ardoare cerceta toate 
textele, iar porţiuni mari le me-
mora. După câtva timp, el a fost 
ridicat la rangul de predicator al 
mănăstirii. 

Când a început mai întâi să 
predice, a avut un succes foarte 
slab. Vorbirea lui era biblică.

În această situaţie, Savonaro-
la petrecea tot mai mult timp în 
rugăciune, pentru trezirea Flo-
renţei. Predicile lui erau surprin-
zător de simple, dar erau biblice, 
directe şi pasiunea sa aprinsă le 
făcea să fie irezistibile. Multe din 
ele nu erau în totul după regulile 
homileticii sau ale stilului, dar 
întotdeauna ele atingeau anu-
mite ţinte morale, spirituale. El 
îndemna pe fiecare să nu ţină la 
religia formelor, ci “doctrina lui 
Cristos să fie ceva viu în fiecare 
şi dacă ar trebui, să fie gata să su-
fere martirajul Lui”. 

Pe la începutul anului 1491, 
Biserica San Marco a devenit 
prea mică pentru mulţimile ce 
veneau să-l asculte. Florenţa 
era mişcată de predicile lui zgu-
duitoare. Atunci el hotărî să se 
mute la Domul Florenţei, marea 
catedrală a oraşului. Aici a pre-
dicat timp de opt ani. Pentru a 
putea ocupa un loc în catedrală, 
oamenii se sculau la miezul nop-
ţii şi umpleau străzile din jurul 
catedralei, ca dimineaţa când se 
deschideau uşile să poată intra. 
La deschiderea uşilor, poporul 
încolonat cu cântări de bucurie, 
intra în Casa Domnului. Predi-
cile le ascultau cu atâta sete în-
cât atunci când se terminau, lor 
li se părea că abia au început. 

Faţa Florenţei a început să 
se schimbe. Stricăciunea de altă 
dată, carnavalurile, corupţia, 
balurile mascate, beţiile au luat 
sfârşit. Oamenii au început să 
strige după mila lui Dumnezeu. 
Datorită predicilor puternice 
ale lui Savonarola împotriva 
păcatului, ei şi-au văzut vino-
văţia lor şi cereau iertare. Jocu-
rile de noroc, care se vedeau pe 

cu căldură cauza profesorului şi 
l-a urmat când acesta s-a mutat 
la universitatea din Ingolstadt. 
Aici i s-a dat şi lui o catedră de 
teologie şi a fost numit predica-
torul facultăţii, iar în 1515 a fost 
numit vice-rector. 

În 1516, este chemat predi-
cator al catedralei din Ratisbon. 
Era un zelos şi adânc cercetă-
tor al Scripturilor. În cunoştin-
ţe îl egala pe Luther, dar nu şi 
pe Melanchton şi Erasmus. Nu 
i-a trebuit mult şi a ajuns să fie 
recunoscut ca unul din cei mai 
elocvenţi predicatori ai timpu-
lui său. Iubea viaţa curată şi era 
evlavios în mod sincer, lucrând 
cu mare râvnă în sânul bisericii 
catolice. 

Prin 1523 părăseşte cate-
dra şi se duce la Schaffhausen, 
unde avea mai mulţi prieteni 
din vremea când fusese învă-
ţător. Aici era în plină Reforma 
elveţiană. Nu peste mult timp îl 
aflăm preot la Waldshut, peste 
graniţa Elveţiei, în Austria. În 
această vreme încă nu era rupt 
de biserica Romei şi ţinea toa-
te formele catolice în noua sa 
parohie. Aceasta fie din cauza 
că nu era convins pe deplin de 
erorile romano-catolice, fie că 
sta la îndoială să facă o rupere 
cu biserica, în nădejdea că poate 
se va face o trezire lăuntrică. 

În mai 1523, merge la Züri-
ch şi intră în strânsă legătură cu 
Zwingli. Acesta era la începutul 
lucrării sale ca reformator. Se 
înţeleg bine. Amândoi sunt de 
acord să facă din Scriptură sin-
gura regulă de credinţă şi prac-
tică. Hubmaier a înţeles prin 
aceasta chiar şi părăsirea bote-
zului copiilor. Şi Zwingli a con-
simţit la aceasta. În unele scrieri 
şi în predicile sale din această 
vreme, el nu a ezitat să facă măr-
turisiri în această privinţă. La o 
dezbatere publică ce a avut loc 
la 26 Octombrie 1523 în Zürich, 
Hubmaier îl asista pe Zwingli, 
era al doilea după el. De aici îna-
inte, el devine un înfocat luptă-
tor al Reformei şi bun prieten al 
lui Zwingli. Dar n-au trecut doi 
ani şi Zwingli începuse să bată 
în retragere cu botezul oameni-
lor mari pe baza credinţei, rămâ-
nând la botezul copiilor mici. 

După disputa de la Zürich, 
Hubmaier s-a reîntors la Walds-
hut şi a supus clerului şi deca-
natului de aici, 18 articole de 
credinţă în care susţinea printre 
altele: îndreptăţirea numai prin 
credinţă, cuminecătura nu e o 
jertfă, ci numai amintirea morţii 
lui Cristos, apoi denunţa pur-
gatoriul, icoanele, celibatul pre-
oţilor şi alte erori catolice. Din 
30 preoţi, numai trei au avut 
curajul să treacă de partea lui. 
Cu toate că nu a avut reuşită cu 
clerul, căci se temeau să nu-şi 
piardă pâinea sau chiar viaţa, el 
reuşi să aibă poporul tot de par-

tea lui. În mod treptat, el înce-
pu să-şi schimbe felul de a sluji, 
întâi citind Evangheliile şi Epis-
tolele în limba germană şi mai 
târziu dând paharul la toţi cei 
ce doreau să se împărtăşească. 
Din cauza unor aţâţători, acum 
s-a ridicat o oarecare împotri-
vire. Văzând aceasta, îşi dădu 
numaidecât demisia, înainte 
de Duminica Rusaliilor, dar a 
fost reales pastor prin voturile 
aproape unanime ale parohiei. 

Tot în această scurtă perioadă 
au fost scrise şi tipărite vreo 15 lu-
crări deosebite, din care redăm ti-
tlurile unora: “Despre Cina Dom-
nului”, “Cartea Săbiei”. “Forma 
Botezului”, “Libertatea voinţei 
omeneşti”, etc. 

În faţa acestui progres, forţele 
întunericului nu puteau sta nepă-
sătoare. Întâi i-au ridicat o împo-
trivire lăuntrică, Hans Fat, Iacob 
Wideman, care erau pentru Hub-
maier, trimişi ai lui Satan ca Imi-
neu şi Alexandru faţă de Pavel. 
Apoi prin arhiducele Ferdinand, 
devenit Marchiz de Moravia, care 
dădu ordin şi-l arestă pe Hubmai-
er prin septembrie 1527, împreu-
nă cu soţia sa şi-i trimise la Viena. 
Trei luni Hubmaier a fost păzit în 
închisoare şi teologii catolici îm-
preună cu Faber, colegul său de 
şcoală, s-au străduit să-l facă din 
nou catolic. La 3 martie 1528, a 
fost condamnat la moarte împre-
ună cu soţia sa pentru erezie. Cine 
însă au fost adevăraţii eretici? Cei 
ce se despărţiseră cu totul de păcat 
şi căutau să se îndrumeze numai 
după adevărul Evangheliei sau 
cei ce deţineau puterea şi lăfăiau 
în toate păcatele, fără să le pese 
de litera şi duhul Evangheliei? 
Sentinţa divină îi va arăta în ziua 
aceea când se va arăta Dreptul Ju-
decător. Dar chiar şi până atunci 
mintea sănătoasă şi nepărtinitoa-
re îi poate recunoaşte pe slujitorii 
Dragostei şi pe cei ai Urii. 

După şapte zile de la pronun-
ţarea sentinţei, adică la 10 martie 
1528, Hubmaier a fost luat şi pur-
tat pe străzile oraşului Viena, iar 
călăii rupeau cu nişte cleşte carne 
din corpul său. Şi cum în clipele 
de agonie ale Domnului Isus din 
Ghetsemani, Dumnezeu I-a trimis 
un înger ca să-L întărească, tot aşa 
şi pentru Hubmaier, Dumnezeu 
a făcut ca soţia sa să-i fie îngerul 
binecuvântat. Tot timpul drumu-
lui, ea îl întărea mereu să sufere cu 
statornicie. Ajuns în piaţa publică, 
el plecă capul pe butuc şi securea 
catolică i-l despărţi de trup. Rămă-
şiţele pământeşti i-au fost arse, iar 
cenuşa aruncată în Dunăre. Trei 
zile mai târziu, soţia sa, fiindcă a 
rămas credincioasă, cu toate cele 
văzute, a fost aruncată şi înecată 
în Dunăre. 

“Ei l-au biruit, prin sângele 
Mielului şi prin cuvântul mărtu-
risirii lor şi nu şi-au iubit viaţa 
chiar până la moarte” (Apocalip-
sa 12:11). 

Întotdeauna duşmanul de 
veacuri a urmărit să răpună 
pe stegarii adevărului, care 
încolonau mulţimile după ei pe 
urmele lui Cristos Domnul. Aşa 
s-a întâmplat şi cu Balthasar 
Hubmaier. 

El s-a născut prin anul 1481 
la Friedberg, Bavaria. Nu se 
ştie nimic clar despre familia 
sa. Unii susţin că ar fi fost mici 
agricultori. Încă de timpuriu a 
fost trimis la o şcoală latină din 
Augsburg, iar de acolo a mers 
la universitatea din Friedberg, 
unde s-a înscris în 1503. Aici a 
studiat filozofia şi teologia cu 
Eck, marele antagonist al lui Lu-
ther. Studiile sale sârguincioase 
a trebuit să şi le întrerupă mer-
gând la Schaffhausen ca învăţă-
tor spre a-şi câştiga mijloacele 
necesare pentru a putea termina 
studiile la universitate. El s-a în-
tors şi şi-a luat diploma în 1511. 
Înainte de a-şi începe studiile, fi-
indcă era un tânăr care promitea, 
toţi l-au sfătuit să urmeze medi-
cina, dar el le-a spus că e hotărât 
să urmeze teologia, zicând: “Pe 
ea singură am ales-o, pe ea îna-
intea tuturor celorlalte”. 

La Friedberg, el a întâlnit doi 
oameni care i-au influenţat mult 
viaţa lui de mai târziu, Johann 
Heighelin zis Faber şi Johann 
Meier. Cel dintâi era student, 
iar cel din urmă profesor. La o 
discuţie ce s-a ivit între profesor 
şi facultate, Hubmaier a apărat 

mine”. Mult timp prin fum şi 
flăcări se puteau vedea buzele 
lui mişcându-se şi se putea auzi 
glasul lui rugându-se lui Dum-
nezeu. După ardere, cenuşa lui 
a fost aruncată în Rin, ca nici 
pământul să nu fie pângărit de 
rămăşiţele ereticului. 

Sinodul din Constanţa ad-
optă 24 articole contra doctri-
nei lui Jan Hus. Iată ce spune 
articolul 23: “Oricine ar cuteza, 
după sentinţa sinodului, să sus-
ţină sau să profeseze ereziile lui 
Hus şi ale lui Jerome de Praga, 
va fi condamnat la rug, ca şi că-
zut în erezie”. Dar toate aceste 
măsuri departe de a fi putut 
înăbuşi focul sfânt aprins de 
Dumnezeu în inimile oameni-
lor. Nu sa stins pana astăzi. As-
tăzi e în mâna noastră a preoţi-
lor convertiţi de pretutindeni.
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toate străzile, au fost interzise. 
Mulţi din negustorii care au fă-
cut înşelătorii au fost gata să re-
stituie celor păgubiţi mari sume 
de bani. Pocăinţa florentinilor 
s-a putut observa şi în aceea că 
au fost gata să se despartă şi de 
toate cărţile de stricăciune şi de 
toate tablourile obscene. Grupe 
de copii cântând au trecut de 
la casă la casă şi au adunat tot 
ce acum poporul considera de-
şertăciune şi le-au dus în piaţa 
publică unde au format o pira-
midă înaltă de peste 20 metri cu 
o bază de peste 80 metri în cir-
cumferinţă şi le-au dat foc. Clo-
potele catedralei răsunau până 
departe, iar poporul adunat 
cânta de bucurie în jurul focu-
lui ce le mistuia plăcerile şi de-
lectările de altădată. Chiar seara 
pe străzi, nimeni nu mai fluiera 
sau cânta cântări dezmăţate, ci 
doar imnuri creştine. Florenţa 
era de nerecunoscut. Aceasta 
era în anul 1497. 

Într-o duminică din această 
vreme, când marea catedrală 
era ticsită de popor, Savonaro-
la, plin de înflăcărare a urcat 
la amvon şi ridicând crucifi-
xul a strigat cât a putut mulţi-
mii: “Florenţa, iată Acesta este 
Domnul Universului şi ar vrea 
bucuros să fie şi al tău. Vrei tu 
să fie El Regele tău?” La această 
întrebare, mulţimile au început 
să strige, unii cu ochii plini de 
lacrimi: “Trăiască Cristos, Re-
gele nostru!”

Dar triumful lui Savonarola 
a fost de scurtă durată. De mul-
te ori în predicile sale, Savo-
narola le-a spus ca el are să fie 
martirizat. El îşi dădea seama 
ce se petrecea în umbră.

Papa Alexandru al VI-lea, de-
numit Borgia, unul din cei mai 
desfrânaţi papi, auzind că Savo-
narola denunţă vehement păcate-
le clerului şi chiar pe ale papei, s-a 
gândit să-l cumpere oferindu-i ti-
chia roşie de cardinal. “Tichie ro-
şie? Eu vreau o tichie de sânge!” 
i-a răspuns Savonarola. Atunci 
papa a recurs la ameninţări, dar 
nici acestea nu l-au făcut să tacă. 
Din contră, parcă mai rău l-au în-
tărâtat. Atunci papa l-a chemat să 
răspundă de greşelile făcute. 

Fiindcă acesta nu voi să se su-
pună, a fost învinuit de erezie şi 
fu excomunicat. Într-o zi, agen-
ţii papei îl prinseră şi-l duseră la 
Roma. Aici a fost supus celor mai 
grele torturi. Mielul ajunsese în 
gura lupului. Se spune că în tor-
tura împletită cu interogatoriul, 
numai mâna dreaptă i-a fost cru-
ţată ca să poată semna procesul 
verbal. Toate torturile n-au putut 
să-l doboare pe cel ce s-a ridicat 
împotriva păcatului, după cum 
nici momelile, blidul de linte, odi-
nioară nu l-au putut cumpăra. 

În cele din urmă, a fost ju-
decat şi condamnat la moarte 
prin spânzurare, iar trupul să-i 

ales ca asistent şi a deţinut 
această poziţie până la căsătoria 
sa în 1521. Soţia sa a murit doar 
după un an de la căsătorie şi el 
şi-a ocupat din nou postul de 
asistent. În anul următor a pri-
mit titlul de doctor în teologie şi 
posedând cunoştinţe bogate în 
teologie a fost ales ca lector de 
teologie la colegiu şi însărcinat 
de universitate cu examinarea 
tinerilor care studiau pentru a 
deveni vestitori ai Evangheliei. 
În timp ce îşi împlinea aceas-
tă slujbă, el a încurajat în mod 
deosebit studiul Bibliei, studiu 
foarte neglijat pe atunci. 

Apoi Cranmer a fost trimis 
de catre biserica prin străinăta-
te la Paris, la Roma şi alte oraşe. 

În timp ce era plecat, arhie-
piscopul de Canterbury a murit 
şi regele se hotărî să-l facă pe 
Cranmer arhiepiscop. Îi porun-
ci numaidecât să se întoarcă în 
Anglia. Pe data de 30 martie 
1533 a fost făcut arhiepiscop 
adica primatul Angliei. 

La consacrarea sa, el primi 
din partea papei obişnuita bulă, 
dar el a refuzat să facă obişnu-
itele jurăminte faţă de papa, 
fiindcă în călătoriile sale, el a 
avut mult de-a face cu reforma-
torii germani şi a citit cărţile lui 
Luther.

Astfel a inceput sa fie si el 
atins de adevarul revelat si sa 
propovaduiasca Scripturile 
opunandu-se sistemului co-
rupt al papalitatii.Pentru aceste 
doua fapte Rideli

Cranmer a fost aruncat într-
o celulă mică impreuna cu alti 
doi episcopi convertiti,Ridley si 
Lathimer. După un timp cei trei 
au fost scoşi din turnul Londrei 
şi duşi la Windsor, iar de acolo 
la Oxford spre a se apăra îna-
intea unei comisii compuse din 
cei mai proeminenţi bărbaţi ai 
universităţilor Oxford şi Cam-
bridge. Dar soarta lor era ho-
tărâtă mai înainte de cercetare. 
Toţi au fost pronunţaţi ca eretici 
şi condamnaţi la moarte. Servi-
torii lui Cranmer, care până aici 
aveau voie să-i slujească, au fost 
trimişi acasă şi el a mai ramas 
singur întemniţat în închisoarea 
comună de la Oxford.

Nu după mult timp, au 
ajuns la stâlpul arderii de tot. 
Era locul unde au fost martiri-
zaţi Lathimer şi Ridley. Acolo 
a îngenuncheat şi s-a rugat lui 
Dumnezeu. Dar nu a stat mult 
în rugăciune, ci s-a sculat, şi a 
dat jos hainele până la cămaşă 
şi s-a pregătit pentru moarte. 
Cămaşa îi era lungă până la 
picioare, care îi erau desculţe. 
Faţa lui uscată de lunga întem-
niţare, era acoperită de o barbă 
mare şi înfăţişarea sa smerită a 
mişcat toate inimile, atât a pri-
etenilor cât şi a duşmanilor săi.

Numaidecât a fost adus un 
lanţ şi pus în jurul lui Cranmer, 

fie ars. După ce s-a dat sentinţa, 
l-au mai lăsat în viaţa o lună de 
zile, pe care a trăit-o în celula 
grea a închisorii rugându-se şi 
scriind cu dreapta lăsată întrea-
gă, nişte meditaţii de toată fru-
museţea la Psalmul 51. Aceste 
meditaţii le-am găsit la Sibiu 
prin anul 1946. Erau tipărite în 
limba română. Iată câteva fraze 
la versetul: 

“Ai milă de mine, Dumne-
zeule!” - “Adâncul păcătoşeniei 
cheamă adâncul milei. Adâncul 
înghite adâncul. Adâncul milei 
înghite adâncul păcătoşeniei”. 

Pe data de 23 mai 1498 sen-
tinţa a fost executată. Savona-
rola împreună cu doi ucenici ai 
săi, Dominico şi Silvestro, au 
fost spânzuraţi în piaţa publică 
din Florenţa, în faţa unei mari 
mulţimi adunate. Ultimele sale 
cuvinte au fost: 

“Domnul meu a suferit atât 
de mult pentru mine. O, Flo-
renţa, ce ai făcut tu astăzi?” Era 
însă plin de linişte şi tărie. După 
moarte, trupurile le-au fost arse. 

Chiril Lucaris s-a născut în 
Creta, în 13 noiembrie 1572, în 
perioada în care Creta era ocu-
pată de Republica Veneţiană. 
În primii ani ai tinereţii sale, el 
a studiat cu câţiva savanţi emi-
nenţi ai vremii, printre care şi 
Marguius, Episcop de Chithira. 
Pentru a-şi aprofunda cunoş-
tinţele, el a călătorit de-a lungul 
Europei, studiind la Veneţia, 
Padova şi Geneva. La Geneva, 
el intră sub influenţa credinţei 
reformate aşa cum era propo-
văduită de Ioan Calvin. El dez-
voltă o puternică antipatie faţă 
de romano-catolicism după ce 
a urmat cursuri teologice la Ve-
neţia, Padova, Wittenberg şi Ge-
neva. Pe lângă fluenţa vorbirii 
în greacă, el ajunge să vorbească 
latina la perfecţie încă din zilele 
studenţiei sale. 

Chiril Lucaris este hirotonit 
ca diacon în 1593, la vârsta de 21 
de ani. Este ridicat la rangul pre-
oţiei de către Patriarhul Meletie 
Pegas, patriarh al Alexandriei. 

În 1612, el este locum tenens al 
Bisericii din Constantinopol pen-
tru o perioadă scurtă de timp. În 4 
noiembrie 1620, Sfântul Sinod din 
Constantinopol îl alege pe Chiril 
patriarh de Constantinopol. 

Marea dorinţă a vieţii sale a 

fost să reformeze Biserica Or-
todoxa din Estul Europei după 
principii biclice şi, pentru aceas-
ta, el a trimis mulţi tineri teologi 
greci să studieze la universităţi 
din Elveţia, nordul Olandei şi 
Anglia. În 1629, a fost publicată 
în latină confesiunea sa faimoa-
să, numită Confessio (de doctri-
nă reformata), dar care fusese 
cât de mult posibil adaptată la 
limbajul şi crezul Bisericii Orto-
doxe. Din 1629 până în 1633, a 
apărut în două ediţii în latină, 
patru în franceză, una în germa-
nă şi una în engleză. "Confessi-
on" a provocat o controversă în 
sânul Bisericii Răsăritene care 
a culminat cu convocarea unui 
sinod în 1672, de către Dositeu, 
patriarh al Ierusalimului, în 
urma căruia a fost condamnată 
doctrina biblica cuprinsa in ea. 
Astfel prin acest barbat ortodo-
xia a avut sansa reformarii ei pe 
baze biblice, dar prin episcopii 
ei a refuzat.Ce miracol ar fii fost 
si pentru noi romanii sa cunoas-
tem Reforma si roadele ei.Cu 
siguranta ca am fii intrat prin 
aceasta in circuitul valorilor lu-
mii moderne.Dar ... 

După ce Chiril a fost depus 
temporar şi izgonit la instiga-
rea oponenţilor săi ortodocşi 
şi a iezuiţilor, care erau inami-
cii săi cei mai înverşunaţi, el a 
murit subit.Papalitatea nu ve-
dea cu ochi buni o Reforma si 
in Estul Europei,ci dorea ca Es-
tul sa zaca in continuare in ,,cel 
rau",traditiile si invataturile ba-
biloniene. El a murit sugrumat 
în 27 iunie 1638. Trupul său a 
fost aruncat în Bosfor şi a fost 
recuperat mai târziu după ce a 
fost scos la mal de ape pe Insula 
Halki. Trupul său a fost înmor-
mântat la Mănăstirea Panagia 
Kamariotissa din Halki de către 
Patriarhul Partenie I. 

Thomas Cranmer s-a născut 
în anul 1489, la Aslacton, Not-
tinghamshire, Anglia. 

Se trăgea dintr-o veche fa-
milie a normanzilor care a venit 
aici cu Wilhelm Cuceritorul. Ta-
tăl lui a murit în tinereţe şi el a 
rămas orfan de mic copil. 

Când avea 14 ani a fost tri-
mis de mamă sa la Universita-
tea Cambridge spre a fi educat. 
După ce şi-a terminat studiile, 
întrucât era foarte abil, a fost 

l-au strâns de stâlp. Lemne şi 
vreascuri au fost îngrămădite 
în jurul lui, apoi şeriful porunci 
să se pună focul. Când lemnele 
s-au aprins şi focul a început să 
se înalţe, el a fost văzut de toţi 
cei ce erau acolo cum se ruga si 
ii canta Domnului. Aşa a ţinut-o 
fără şovăire, încât tot poporul l-a 
văzut arzând. Cu atâta răbdare 
şi statornicie a îndurat toate tor-
turile extreme încât era nemişcat 
ca stâlpul de care era legat. Avea 
ochii pironiţi spre cer şi doar re-
peta: “Doamne Isuse, primeşte 
duhul meu!” 

Astfel a murit arhiepiscopul 
Angliei Thomas Cranmer în 
vârstă de 67 ani care nu şi-a cru-
ţat viaţa pentru regele sau Isus 
Hristos şi idealurile măreţe ale 
Scripturii.Acest fel de oameni 
s-au sacrificat pentru ca socie-
tatea umană să-L poata urma 
pe Domnul Isus Hristos. Fără 
sacrificiul lor papalitatea ar mai 
fii ţinut lumea încă 1000 de ani 
în întunericul gros al superstiţi-
ilor şi păcatelor. 
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Din imensa familie a “popeştilor”, în care unii au rămas “popi”, iar alţii au luat-o care încotro, 
Tudor Popescu a fost un preot ca o scânteie lăsând în urma ei o dâră de lumină. La această scânteie 
s-a aprins să ardă şi Aurel Popescu, omul care a cutreierat România şi America cu Evanghelia.

Este foarte greu să cuprinzi în câteva rânduri o viaţă de om. Cine s-ar putea încumeta să o facă? 
Rândurile care urmează ne aduc înaintea ochilor ceva din viaţa şi activitatea unui român de excepţie.

Teodor Popescu a fost un preot ortodox care şi-a luat în serios menirea, un om de o spiritualitate 
exemplară şi un deschizător de drumuri pentru cei porniţi dincolo de rutină unor ritualuri religioase 
spre realitatea unei umblări personale proaspete cu Isus Christos.

Când se va rosti adevărata istorie a creştinismului din România, apariţia lui Teodor Popescu în neamul 
românesc va fi caracterizată ca una din marile interventii ale lui Dumnezeu în viaţa spirituală a românilor.

Voi reda mai jos un fragment dintr-o scrisoare adresată patriarhului Miron Cristea.
Şi acum văd că trebue să mă ridic împotriva abuzurilor cari sunt în biserica ortodoxă. Nu am voit să 

fac lucrul acesta. Eu îmi vedeam liniştit de lucrul meu. Alţii mă silesc să-l fac, cu toate că eu nu urmăresc 
reforma bisericei româneşti, ci reforma sufletului omenesc luat individual şi anume prin Evanghelie. Când 
am fost la Înalt Prea Sfinţia Voastră şi m-aţi întrebat dacă sunt ortodox, eu v-am răspuns că este o ortodo-
xie istorică, a vremurilor de demult şi este o ortodoxie actuală, arătându-vă cu aceasta că în deplin acord 
cu cea veche, sunt în desacord cu cea nouă, adică cu abuzurile cari au pătruns în biserica ortodoxă şi care 
trebuesc înlăturate şi stârpite. Dar acest lucru nu se poate face decât printr’o lucrare de luminare a popo-
rului pe baza Evangheliei, lucru ce trebueşte făcut neapărat şi cât mai curând. Nu sunt atât de naiv încât să 
cred că simplificându-se unele forme, cum e dorinţa unanimă între preoţi, s-a făcut cine ştie ce lucru mare. 
Negreşit că şi aceasta ar fi ceva, întrucât s’ar da putinţa unora din preoţi să se mişte mai liber. Însă fără o 
reformare a sufletului omenesc luat individual, fără o naştere din nou căpătată aşa cum o arată Evanghelia, 
nu s’a făcut şi nu se va face mai nimica. O vânare după vânt, cum zice „Eclesiastul" şi atâta tot. Cred însă 
că Dumnezeul părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri, n-a părăsit de tot pe acest sărman popor românesc, 
care pătimeşte amarnic din pricina atâtor păcate şi nelegiuiri, nu l-a părăsit de tot, ci va ridica din mijlocul 
lui oameni nebuni pentru Hristos, care slujindu-i Lui şi predicând Evanghelia, vor sluji neamului lor. Nu-
mai prin predicarea Evangheliei vine mântuirea omului şi a popoarelor, prin altceva nu.

Astăzi există la noi în ţară Biserica Evanghelica Romană întemeiată de acest mare bărbat al naţi-
unii noastre.

Lucrarea lui vrem să o ducem mai departe în istorie şi de la o margine la alta a romanismului 
toata biserica romană să fie ,,evanghelică" şi nimic mai mult.

Doamne ajută-ne celor ce azi ne-am întors de la ritual şi idolatrie la închinarea în duh şi adevăr 
în faţa unui Dumnezeu viu, în vecii, vecilor.

TEODOR POPESCU

PREOŢI CARE AU FOST

IOSIF TRIFA
Istoria trebuie să fie cunoscută aşa cum a fost, mai ales de către generaţiile cărora zeci de ani le - a fost ascunsă şi mistificată de „ambasadorii lui Anticrist”, ce păzeau 

pe la uşile Bisericilor. Cei ce mai încearcă şi astăzi să mistifice adevărul din trecutul sunt oameni opuşi adevărului. Dar adevărul e unul singur şi nu poate fi mistificat.
Părintele Iosif Trifa, - pe plan spiritual - era o mare personalitate a timpului său, aşa cum de altfel a ajuns să fie cunoscut în ţară şi chiar şi peste hotare. Acest fapt a 

stârnit invidia unor preoţi şi ierarhi, şi mai ales a ierarhului de la Sibiu, care l-a şi pus la zidul infamiei.
El mai consideră că preotul trebuie să fie unit cu poporul aspiraţiile lui sufleteşti, în caz contrar misiunea se îndeplineşte defectuos şi cu caracter de provizorat. Mai 

presus de toate, părintele Iosif iubea adevărul şi era împotriva minciunii sub toate aspectele ei. Fapt pentru care a ştiut să lupte şi să se impună când era cazul de fiecare 
dată când minciuna era ridicată la rang de adevăr. Pentru acest fapt plin de curaj, el şi a riscat existenţa, sănătatea şi chiar viaţa. Dar nu putea altfel, fiindcă şi a construit 
viaţa şi caracterul pe învăţătura Bibliei, de la care nu s-a abătut niciodată. Era criticat că i-a supărat pe mai-marii bisericii. Dar când vrei să câştigi o luptă mai spunea el, 
este normal să superi pe cineva; ca să nu superi pe nimeni, înseamnă să nu faci nimic.

Nimic durabil şi tare nu se poate obţine fără sacrificii. Mărimea gloriei este direct proporţională cu mărimea riscurilor asumate, cu dimensiunea curajului, pentru un 
destin măreţ. A sosit vremea ca ceaţa să fie împrăştiată şi adevărul să iasă la lumină, spre a fi cunoscut aşa cum a fost el şi nu cum s-ar vrea într-un mod denaturat. Acel 
adevăr care a produs tulburare, aşa cum părintele Iosif Trifa arăta într-un articol din gazeta „Isus

Biruitorul” din 3 noiembrie 1935, următoarele: „Lumea strigă, azi mai tare ca oricând, după preotul politician, după preotul negustor, după preotul funcţionar, după 
preotul care nu-i preot. Mai stăruitor ca oricând, lumea de azi cere ca preotul să fie numai preot. Şi noi preoţii nu trebuie să ne supărăm pentru această strigare. Când 
oile strigă la noi să le ducem la păşune, nu trebuie să ne supărăm, ci să ne bucurăm.”

Părintele Trifa a predicat Legământul cu Dumnezeu avându-l ca singur mijlocitor pe Domnul Isus Hristos dorind să întoarcă inima poporului de la superstiţii la 
Dumnezeu. El a înfiinţat o mişcare de răsunet naţional care poartă numele ,,Oastea Domnului".

Pentru activismul sau deosebit pe plan spiritual - evanghelic a fost caterisit şi anatematizat de către sinodul ierarhilor ortodocşi, de un grup de oameni care n-au 
înţeles niciodată esenţa Evangheliei.

Pentru un astfel de bărbat neînfricat, un stegar al Evangheliei, Domnul merita toată slava şi cinstea.

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI 
DUMITRU CORNILESCU

Dumitru Cornilescu s-a născut din părinti crestini ortodocsi, în 
comuna Slasoma, jud. Mehedinti, la data de 4 aprilie 1891. Tatăl său 
era învătător, iar mama casnică. Amândoi bunicii lui fuseseră preoti.

Dumitru urmează scoala primară în comuna natală, sub îngri-
jirea tatălui său. După terminarea scolii primare, pleacă la Bucu-
resti pentru a urma cursurile Seminarului Teologic Ortodox, în-
cercând să continue traditia preotească din familia sa.

În această perioadă, se apleaca asupra bogatei literaturi cresti-
ne multi-seculare a Bisericii Ortodoxe, dar intră în contact cu cărti 
neoprotestante.

După terminarea seminarului, urmează cursurile Institutului 
Teologic Ortodox din Bucuresti. Deja credinta sa este impregnată 
de ideile biblice intalnite in cartile protestante, bazate pe Biblie, 
considerând ca Biserica Ortodoxă are nevoie de o trezire spiritua-
lă aşa cum au avut loc în America secolului 19 cât şi în Europa de 
Vest în secolele trecute. Devine tot mai încredinţat de ideea - aşa 
cum avea să relateze mai târziu, - că, creştinii ortodocşi din ziua 
de astăzi sunt cu toţii într-o stare duhovnicească proastă, necesare 
pentru îndreptare fiind Biblia, într-un limbaj accesibil tuturor. Îsi 
însuseste tot mai multe idei protestante şi îşi clădeşte, pornind de 
la ele, o mântuire primită prin credinţă, individuală şi rationalistă, 
separată de tradiţii şi datini băbeşti, înţelegândul altfel pe Hristos 
şi părtăşia cu Sfinţii lui Dumnezeu.

Între 1912-1916 frecventează biserica "Cuibul cu barză" din Bucu-
reşti, unde preotul Tudor Popescu începuse să propovăduiască idei 
religioase biblice. Prin "noutatea" oferită, Teodor Popescu devine un 
model pentru studentul Cornilescu, de la acesta învătând a predica.

Iată cum definea cunoscutul filosof si gazetar Nae Ionescu ac-
tivitatea din acea perioadă a lui Cornilescu:

"De trei ani se continua stăruitor, la "Cuibul cu barza", acţiunea 
evanghelizatoare, eminamente , a preoţilor T. Popescu şi D. Corni-
lescu, prin predici şi prin cărţi."

Tudor Popescu începuse să elimine pasaje din Sfânta Liturghie, 
potrivit cu ideile  de "înnoire" a Bisericii. De pildă, nu mai spunea 
în cadrul slujbei "Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-
ne pre noi" şi nici "Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri..."

Aceasta este perioada în care Cornilescu începe să traducă Bi-
blia în limba română cât şi scrieri protestante de marca considera-
te de el utile pentru trezirea religioasă a românilor ortodocşi.

Vrăşmaşi adevărului s-au opus şi de data aceasta şi marele băr-
bat al credinţei adevărate este îngenuncheat de intrigile şi răutăţi-
le confraţilor săi de slujbă.

I se pune în vedere să părăsească ţara. Astfel el a murit departe 
de România în frumoasa ţară a cantoanelor, Elveţia.

Biblia tradusă de el pentru prima dată într-un limbaj accesibil 
tuturor românilor a stat mai apoi la baza convertirii multor mii şi 
zeci de mii de români care astăzi sunt născuţi din nou şi frecven-
tează adunările evanghelice de la noi din ţară şi din străinătate.

Domnul să fie slăvit şi pentru un astfel de bărbat. Aşteptăm şi 
azi astfel de faclieri ai adevărului, aşteptăm să ne dăruiască Dom-
nul mari oameni ai credinţei.
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PREOŢI DIN ESTUL EUROPEI CARE 
AZI FORMEAZĂ BISERICA 
ORTODOXĂ REFORMATĂ 

PREOŢI CONVERTIŢI ASTĂZI ÎN ROMÂNIA
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EVANGHELIZAREA DE LA SUCEAVA

EVENIMENT EVANGHELISTIC LA SUCEAVA
Asociaţia Internaţională a Preoţilor Convertiţi, organizează în oraşul Suceava un eveniment evanghelistic cu implicatii majore, nu 

doar pentru zona Bucovinei, ci chiar pentru ţara întreagă.
În perioada 23-27 Mai, bucurându-ne de suportul spiritual şi moral al cultelor: penticostal, baptist, creştin după evanghelie şi în co-

laborare cu: Radio Vocea Evangheliei,  Radio Alt, Nova Fm Lugoj, Televiziunile Credo Tv, Pastorul cel Bun, Speranţa Tv, vom organiza în 
toate adunările din Suceava cât şi din localităţile limitrofe seri de evanghelizare la care vor participa aproximativ 50 de preoţi convertiţi 
care au făcut parte din cele 3 culte istorice:romano-catolic, ortodox şi reformat Calvin.

Şi-au anunţat participarea foşti preoţi şi călugări din ţări precum: Rusia, Ucraina, Estonia, Republica Moldova, Italia, Statele Unite ale 
Americii şi bineânteles România.

În cele 4 zile vom mai participa la un curs de echipare spirituală biblică susţinut de profesori din ţară şi străinătate.
Toate adunările din Suceava vor fii deschise pentru predicare şi mărturii, iar în a 4 a zi vom organiza o evanghelizare într-un  spaţiu 

public; stadion sau casa de cultură a oraşului.
La sfârşitul fiecărui program vom distribui literatura religioasă specifică asociaţiei noastre precum: mărturii ale preotilor 

convertiti,subiecte ale tradiţiei privite acum din punct de vedere biblic cât şi doctrine biblice sub forma de ziare şi reviste cât şi pe su-
port electronic sub forma de dvd-uri şi cd-uri.

Am invitat cu acest prilej şi preoţi sinceri care se vor întâlni cu noi în cele 4 zile şi la care le vom propovădui adevărul Evangheliei.
Va invităm la rugăciune  şi post înaintea Domnului pentru ca Domnul sa de-a biruinţă, şi prin convertirea altor preoţi, lucrarea de 

Reforma spirituală şi morală să capete o amploare mai mare în România, decât a avut până acum. Astfel, Asociaţia pe care o conduc va fii 
mai întărită decât până acum şi vom fii o mărturie pentru întreaga societate românească cât şi pentru Europa de Est înrădăcinată încă 
în ortodoxie.

Lucrarea aceasta va implica destul de multe costuri financiare fiindcă va trebui să plătim: transportul, cazarea şi masa fiecărui parti-
cipant pe toată perioada.

Pentru fiecare participant costurile cu cazarea şi masa vor fii de 43 Euro/zi, timp de 4 zile.
Transportul până la Suceava şi înapoi va fii de aproximativ 200 Euro.
Toate acestea vor fii înmulţite pentru 80 de persoane.
Pe lângă această cheltuială va mai fii una ocazionată de tipărirea literaturii care va fii împărţită în mod gratuit. Estimăm că în cele 4 

zile de evanghelizare publică, care v-a culmina cu o mare evanghelizare, vor veni în jur de 10.000 de persoane. Astfel că dorim să tipărim 
20 000 de reviste, 20 000 de ziare cât şi 20.000 de cd-uri.

Toţi cei care doriţi să vă alăturaţi acestei măreţe lucrări, vă mulţumim anticipat.
Pentru mai multe informaţi şi detalii despre eveniment puteţi accesa site-ul nostru unde ve-ţi găsi posibilitatile de contact.
Pagina web:www.preoticonvertiti.ro
Cu deosebită consideraţie.

Florea Daniel-Cristian-preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Preoţilor Convertiţi.
         


