
 Scrisoare publică de chemare la pocăință 
 
 În adunarea din Pitești se fac rugăciuni publice, de chemare la pocăință a celor care au 
inițiat evenimentele din 8 septembrie 2013; 
   Acțiunea făcută de ei nu este de la Dumnezeu, este păcat tot ce au făcut şi ca atare ei 
trebuie să se pocăiască dacă vor să meargă în cer. 
   Noi nu facem opoziție faţă de învăţătura Cuvântului care ne învaţă pe toți, așa cum eronat 
susțin ei, ci noi ne opunem faptelor făcute de aceștia. Nu mă pot solidariza cu acești 
oameni care îşi spun "sfinți" după ce au terorizat o adunare întreagă nevinovată (în Carol 
Davila) oprind cina Domnului şi manifestându-se în firea pământească în cea mai nefastă 
ipostază. 
 
  Repet, noi nu am participat la această manifestare şi ca atare nu înțelegem de ce 
noi, adunarea din Pitești, trebuie să ne pocăim? 
 
  Chemarea la pocăința este EXCLUSIV pentru Iorgulescu Mircea, Ghițescu Ion, şi ceilalţi 
care îi susțin pe aceștia şi repet pentru FAPTELE FACUTE DE EI IN CAROL DAVILA , 
fapte văzute şi confirmate chiar şi de copiii fraților din Pitești, aflați în București, în acea zi. 
   Vreau să spun lucrurilor pe nume: condamn aceste fapte înaintea lui Dumnezeu, spun că 
acestea sunt PACATE care trebuiesc mărturisite înaintea lui Dumnezeu şi înaintea fraților faţă 
de care ei au păcătuit. 
  Aceste fapte le condamn public şi în adunarea din Pitești şi pretutindeni pentru ca în ziua 
cercetării să se știe ca le-am spus să se pocăiască şi le-am spus că sunt păcate tot ce au 
făcut pe 8septembrie2013. 
  Totodată mărturisirea aceasta o fac ca un simplu creștin, nu dețin nici o funcție în BER, nu 
mă interesează nici un "scaun de conducere" în BER, şi nici nu mă interesează amvonul 
nimănui. O fac pentru cugetul curat şi pentru că Domnul mi-a spus: "Spune-le să se 
pocăiască". 
  Totodată țin să reamintesc ce îmi spuneau şi mie frații bătrâni care au plecat la Domnul 
Isus, că dacă cineva are ceva împotriva mea sa mă cercetez sa văd dacă ce spune nu cumva 
este adevărat, şi dacă este adevărat, e de la Dumnezeu şi trebuie să-mi pun viața în 
rânduială, iar dacă nu este adevărat să rămân în pace. Această învăţătură am păstrat-o şi așa 
fac de fiecare dată când cineva are ceva împotriva mea. 
  O altă învăţătură pe care am primit-o când am venit în adunarea din Sfânta Vineri nr. 80, 
Pitești, de la frații în vârstă este următoarea: 
  Cine păcătuiește nu este din Dumnezeu, nici nu l-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu (1Ioan 
3:6b) şi ca atare nu şi-a pierdut mântuirea pentru că nu a avut-o niciodată, "NU A AVUT CE 
PIERDE". (Deci vă aduceți aminte de aceste cuvinte) 
 Fraților suntem creștini maturi ca să mai putem fii manipulați așa ca niște copii...Textul 
"Mântuirea se pierde" nu apare scris în Biblie nicăieri așa. 
Deci cum poți să accepți asemenea cuvinte dar nu poți să accepți că cine păcătuiește nu l-a 
cunoscut NICIODATĂ PE DUMNEZEU, deci nu a fost niciodată mântuit. 
 
  In declarația transmisa (31aug) de adunarea reprezentanților de la Pitești NU 
ESTE SCRISĂ ACEASTA FRAZĂ : MÂNTUIREA SE PIERDE! 
 
  Dar această frază constituie lait motivul predicilor, repetate în fiecare zi de adunare, 
de Iorgulescu Mircea şi susținătorii lui; 



  Condamn şi această purtare a acestui om în adunarea din Pitești înaintea lui Dumnezeu 
pentru ca în ziua cercetării să nu se dezvinovățească dacă nu se pocăiește. 
  Vreau să adaug că eu nu sunt nici darbist şi nu am fost în adunarea de pe str. Crinului din 
Pitești sau Dr. Felix din București; 
  Nu am umblat şi nu umblu în adunările altor confesiuni. Am primit convingerea că trebuie 
să rămân în adunarea aceasta din Pitești şi am făcut-o cu credincioșie, o mărturisesc înaintea 
Domnului. 
   Faptul că am vorbit de la amvon a fost în urma cercetării fraților bătrâni din sfat ai adunării 
din Pitești acum mulți ani când Iorgulescu Mircea nici nu vorbea de la amvon şi ar face bine 
sa asculte de frații lui mai mari din punct de vedere spiritual (sa se smerească) ;ori de câte 
ori am vorbit am condamnat păcatul întotdeauna şi am chemat pe oamenii la pocăință ceea 
ce fac şi în momentul de faţă, dar în primul rând am făcut lucrarea aceasta în viața mea când 
m-am întors la Dumnezeu cât şi pe parcursul vieții mele. Consider că a chema la pocăința pe 
Iorgulescu Mircea şi pe susținătorii lui este datoria mea morală înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea adunării pentru FAPTELE FĂCUTE DE ACEŞTIA în văzul fraților (deci nu trebuie sa 
dovedesc cea ce spun căci voi înşivă știți). 
   Şi este de datoria mea de asemenea să spun răspicat că dacă nu se vor pocăi nu vor 
merge în cer şi nici măcar nu au fost vreodată mântuiți, nici nu l-au cunoscut pe 
Dumnezeu, repet o fac şi pentru ziua cercetării când Domnul îmi va cere socoteală dacă eu 
le-am spus, ca să nu-mi ceară mie sângele lor din mâinile mele. 
   Aceasta scrisoare doresc să fie citită în mod public oriunde este posibil, să se audă de pe 
acoperișul caselor că i-am chemat la pocăință. 
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