
 

 Soarta cartilor de inceput a lui Teodor Popescu.  

Titlul unei povestiri captivante ar putea  fi si: 

 Cartile misterioase ale lui Teodor Popescu 

Sau:  

De ce sunt tinute ascunse cartile lui Teodor Popescu? 

Sau: 

 Ce interese au cei ce tin ascunse cartile pe care le 

citea Teodor Popescu? 

Etc  ... etc 

In prmavara anului 2009, un frate din Germania, Werner Muecher, a facut o vizita in 

Bucuresti sa afle cate ceva despre Teodor Popescu. 

Dorind sa vada ce literatra citea Teodor Popescu am intrebat pe cei ce ar putea sti unde 

se pot gasi aceste carti si am aflat de ele. Erau si este posibil sa se mai afle acolo si 

anume intr-o camera intunecoasa si prafuita din podul salii din Carol Davila.  

            Fratele Werner a exclamat: Teodor Popescu 

a fost darbyst, iata aici carti care dovedesc ca el citea si studia cartle lui Darby, si a 

fratilor din generatia lui. 

In carti erau, si sunt biletele cu notitele pe care si le facu-se fratele Teodor Popescu, 

sublinieri care dovedesc ca au fost studiate, coperti roase care dovedesc ca au fost 

folosite. 

 



Am inteles astfel ca Teodor Popescu fiind de acord cu invatatura lui Darby, a abordat si 

a aplicat invatatura conform scrierilor lui Darby, cu privire la siguranta mantuirii si a 

botezului casei crestine, respectiv a pruncilor celor credinciosi. 

 A ramas si ramane pentru mine si pentru fratele Werner o 

dilema, o intrebare la care se subantelege un raspuns. 

Dece aceste carti stau ca si cum sunt ascunse si nu se stie ce au studiat si care au fost 

cei care au influentat  drumul de inceput al miscarii din Carol Davila? 

Un raspuns ar fi: Dorinta de afirmare a urmasilor lui Teodor Popescu. Si nu rare ori s-au 

auzit si se aude dela amvoane, inaintasii nostrii nu au fost inspirati ca celelalte 

confesiouni de invatatori din afara, noi suntem cu intelegere libera de orice invatatura! 

Oare nu este si acesta unul din motivele pentru care Dumnezeu ingaduie ca Sala din 

Carol Davila, mai bine zis cei care frecventeaza adunarile din aceasta sala sa treaca prin 

apasarea prin care trece.  

Minciuna a fost strecurata in statulul BERului si aceasta mincuna trebuia sa fie de 

durata... de aceea aceste carti stau ascunse ... unul din motive ...altele ...mai  grosolane se 

cunosc mai mult sau mai putin ... cum ar fi patrunderea invataturii carismatice si a sectei 

KSB ... 

Ce ramane de facut...INTOARCETE  DE UNDE AI CAZUT SI POCAIESTE-TE ... 

DOMNEZEU NU ACCEPTA MINCIUNA .. si orice lucru va iesi de la intuneric la lumina. 

Apropo ce ati zice de o expozitie cu cartile aflate pline de praf din podul din Carol? 

Ce bine le-ar sta pe niste rafturi din sticla! Sa le vada si generatiile de tineri...mintiti 

sau dusi in ratacire de lupi imbracati in haina de oi... 

Sigur ca sunt unii care au pus gand rau acestor carti ...pentru ca un duh anticristic ar 

dori ca istoria, adevarata ISTORIE a lui Teodor Popescu si a miscarii incepute si 

cunoscute ca MISCAREA dela Cuibul cu barza... sa fie falsificata ... si ca ceva sa fie 

falsificat si sa prinda trebuie distrusa orice urma de adevar ...  



 Oare care va fi soarta acesor carti? 

Si fac o paraneza sa spun ca aceste fotografii sunt ale unor carti pe care le-am scos noi 

atunci dar dn acea camera intunecoasa plina de paienjeni si de praf noi nu am scos nici un 

sfert ... 

Am facut totul in fuga pentru ca ne grabean asa cum ne grabim toti, mergand fiecare la 

ale lui. 

Recunosc  ca apreciez acest popor, si fara sa exagerez o spun cu toata convingerea ca 

este un popor binecuvantat in mod deosebit de Dumnezeu, asa cum chiar unii din frati 

germani  o spun,  dar fara sa uite sa adauge,  ca sunt binecuvantati fara sa aibe un merit, 

ba dimpotriva , nu ar merita aceste binecuvantari. Apare logic  intrebarea: Asi fi aflat  

eu , sau multi din cei ce citesc acest articol de existenta acestor carti daca nu ar fi 

venit in vizita acest frate din Germania? 

Sunt coplesit de Harul lui Dumnezeu, vazand cum descopera El  unuia sau altuia! 

Ma opresc aici, spunand ca tot prin acest frate am primit o carte cu informatt despre 

secta KSB, scrisa de un frate care locuieste si este pastorul  unei Biserici Mesianice din 

Germania pe nume Joachim Rosenthal. 

 

Mult Har! 

Petru 

 

  

 


