
EPISTOLA LUI MARDOHEU  

București 25 iulie 2011 

DOAMNE DAR CU ACESTA (NIKY POP) – CE VA FI? IOAN 21:21 
 

Noi avem curiozități la care am dori să primim un răspuns:  

1. Câte mandate mai vrea că tot nu a făcut nimic? Crezând că doar a încasat bani și s-a 

îmbogățit pe seama statului și a fraților . 

2. Când o să scăpăm de pastorul care are multe realizări ?  Noi  avem nevoie de uni i ca 

Minciunovici sau ca Semnul  Întrebării care știu cum să ne perie și să pună la îndoială tot ceea 

ce facem! 

3. Când o să pot eu să iau locul celui duhovnicesc ? – pentru că sunt firesc! 

4. Când se va face curățenie ca să nu mai fim umiliți de parveniți și familiile lor? 

5. Când se va muta Intreprinderea de Tracasat  Păstori ? 

6. Când se va rupe oficial Cultul, pentru că neoficial este rupt? Deși personal cred că doar 

subvenția îi ține legați într-o unitate de partid! 

7. Ce tâmpenii vor mai ieși din capul lui Conț Drac ? 

 În timp ce scriu aceste rânduri pastorul Nicky Pop a fost internat la spital într-o stare 

destul de critică. Printre penticostali ieșise zvonul ( Ioan 21:23) că ucenicul acesta nu va muri 

deloc. La vârsta de 74 de ani se poate lăuda că a facilitat aducerea în America a peste 16 000 

de români. A construit o biserică deosebită care are la slujbă cei mai mulți români. Biserica 

Philadelfia este cea mai mare biserică românească din diaspora de la toate Cultele.  

Prin impactul pe care l-a avut  asupra comunității a reușit să facă  o diferență în viața 

multor români – unii dintre ei ajungând chiar milionari în dolari.  

Sunt foarte multe lucruri frumoase care pot fi spuse despre pastorul Nicky Pop.  

Nu pot să nu recunosc că a făcut și unele greșeli. NOI TOȚI SUNTEM OAMENI ȘI 

GREȘIM! Deși este pe un pat de spital nu pot fi de acord cu cei care jubilează acum că Nicky 

nu mai este pastor principal și nici lider pentru românii din AG - SUA. Pentru toți cei care l-au 

ajutat în ultima perioadă să nu mai fie în fruntea poporului le amintesc cuvintele lui Obadia v. 

15: Cum ai făcut așa ți se va face, faptele tale se vor întoarece asupra capului tău.  

 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Nicky! 

 

 

Mardoheu 


