
EPISTOLA LUI MARDOHEU 

R M N-ul Mişcării Penticostale Române 

Estera 3:2 „d”  - „Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina.” 

Estera 10 : 3 „b” - „El era cu vază între iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a 

căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său 

neam.” 

 

Data: 15.11.2010 
Pacient – CULTUL PENTICOSTAL 
Vârsta: 88 ani 
Examen fără substanţă de contrast 
Rezultat: Modificări degenerative osoase 
    Multiple dilataţii de spaţii perii vasculare 
    Grad de atrofiere ridicat 
 Chist de dimensiuni exagerat în zona Constanţa/Galaţi cu extindere 

masivă şi în alte zone nedezvoltate 
 
ISTORIC 
 

Dumnezeu a rânduit să se pornească o mişcare penticostală în România.  
Mişcarea Penticostală a fost lucrare Duhului Sfânt, nu am avut teologi de marcă, ci 

doar persoane sincere care au primit făgăduinţa de la Rusalii şi au dus mesajul în toate 
zonele tării.  

Credincioşii au avut de suferit în toate aceste perioade indiferent de regim. 
În perioada comunistă penticostalii au avut cea mai bună echipă de conducere de la 

toate cultele. Echipa a fost formată din Pavel Bochian – Preşedinte; Matache Dumitru – 
Vicepreşedinte, Vamvu Alexie – Secrtar General şi Trandafir Şandru – Director 
Seminarul Teologic Penticostal. Toţi au locuit în Bucureşti şi s-au întâlnit zilnic ca 
echipă. 

Doresc să precizez de la bun început următoarele: toţi pastorii, liderii de 
biserici care au slujit în perioada comunistă au fost chemaţi să dea socoteală de 
slujirea lor,  fie de Inspectoratul de Culte, fie de ofiţerul care răspundea de Culte. 

În anul 1990 la iniţiativa Pastorului Petru Lăscău s-a pornit Societatea Penticostală 
în Oradea ca alternativă a cultului (ideea a fost să se formeze un nou cult penticostal). 
Societatea a adus multe lucruri bune, dar nu a rueşit să-și atingă ţelul urmărit. Nu 
doresc să discut aici despre punctele slabe ale societăţii.  

În ultimii ani istoria se repetă, dar de data aceasta prin „Societatea SUCCEED – 
Prăbuşirea Medigia” care și-a propus înlăturarea tuturor păstorilor care au slujit sub 
comunism iar  conducerea să fie preluată de cei frustaţi, fără realizări, doar populiști, 
având doar o formă de evlavie, dar care sunt departe de lucrarea Duhului Sfânt şi în 
anumite situaţii chiar vorbesc disprețuitor despre aceasta.  

Dumnezeu a ridicat Mişcarea Penticostală în România devenind o mişcare de 
impact. De la modestele case de rugăciune s-au înălţat catedrale. De la simpli muncitori 



s-a ajus ca unii dintre membrii să fie chiar patroni de intreprinderi multinaţionale. 
Consilieri la toate nivelele, primari, parlamentari etc. 

În această perioadă de dezvoltare s-a abătut asupra acestei mișcări, un nor mai gros 
decît  cel al vulcanilor noroioși care a murdărit din interior Mișcarea Penticostală 
tocmai din partea angajaţilor Cultului Penticostal. Mă întreb C P (reprezintă Cultul 
Penticostal sau Cultul Proştilor). Nici un Cult nu a fost murdărit aşa cum a fost 
murdărit Cultul Penticostal. Cultul Penticostal are preşedinte, dar nu are lider.  

Anii au trecut unul după altul şi s-au plantat sute, poate chiar mii de bisericii 
penticostale care aparţin diferitelor organizaţii din ţară sau străinătate.  

Conducerea Cultului Penticostal a fost preluată de Pastorul Dr.Pavel Riviş Tipei. De 
14 ani conduce Mişcarea Penticostală şi acum trăieşte încununarea activităţii cu 
RĂSCUMPĂRAREA MEMORIEI. Cred că şi după ce moare o să mai fie ales, cel puţin 
două mandate pentru că este cel mai mare şahist pe care l-am cunoscut şi ştie cum să 
mute piesele. 

Am fost întristat de modul cum a gestionat criza creată de Croitoru/ 
Dumitraşcu şi acoliţii lor, dar şi de modul cum a rezolvat cazul Nicky Pop.  Am 
vrut să rostesc „MENNE MENNE TECHEL UPFARSIN.” 

Iubiţi păstori penticostali doresc să vă spun despre puciul pregătit pentru 
COMPROMITEREA MIŞCĂRII PENTICOSTALE. 

Puciul a fost aranjat în 2 faze: 
Faza 1: Să dezbine, învrăjbească penticostalii 
Faza 2: Să ne punem ortodoxii în cap. 
 
Faza 1 

Vasilică Croitor s-a dus la CNSAS şi a lansat oferta personală conducerii CNSAS: Vă 
aduc cel mai performant copiator numai să îmi daţi dosare pe bandă.”  

Felicit şi pe această cale conducerea CNSAS pentru refuzul ofertei lui Croitorul. 
Oare de unde avea Croitorul bani (zeci de mii de euro) să ofere această donaţie? 
Vom sesiza Parchetul DNA, deoarece sunt cunoscute lucruri nebiblice (drăceşti pe 

care Croitorul şi acoliţii lui le fac). Referinţe pot da: Victor Cruceru – Director agenţie; 
Dorel Deneanu – Şef de gară Constanţa, Zegrea – prezbiter. 

Lucrarea condusă de Croitorul este în regres şi se laudă cu rapoarte fictive. Nu vreau 
să vorbesc de mafia imobiliară, fraudare de fonduri, etc. Cenuşa de la crematoriu 
Medigia s-a răspândit în toată lumea. 
 

Faza 2 
Conţac – OLOGUL VAI ŞI AMAR să scrie despre patriarhul ortodox că a colaborat cu 

securitatea şi ortodocşii să se năpustească aasupra penticostalilor să pună tunurile pe 
noi.  

OMUL FOLOSIT DE DUMNEZEU PENTRU A AFLA TOATE ACESTE LUCRURI ESTE 
PASTORUL NICKY POP, care m-a rugat să-l însoţesc la CNSAS şi să fac ceva pentru 
mişcarea pângărită de fochist. Am acceptat cu greu ştiind ce muncă mă aşteaptă.  

Vă scriu ca unul care am văzut dosare la CNSAS şi care am citit mii de pagini.  
Ceea ce fochistul a fluturat: angajamentul plus câteva sute de lei primiţi sunt 

bomboane pentru proşti.  
După ce vezi dosarul persoanei în întregime şi studiezi condiţiile (plasa de păianjen 

ţesută) poţi rosit o judecată cât de chinuiţi au fost păstorii penticostali. După citirea 
dosarelor, respectul pentru ei a crescut mai mult în inima mea. Citind dosarele am 



văzut numele celor care plâng că li s-a furat zestrea, alţii şi-au dat tablourile din perete 
jos, alţii vor să-i ia locul lui Nicky Pop la conducerea AG-USA. Sunt un păstor pocăit, dar 
poate că într-o zi voi spune ce am găsit scris de EROII care au semnat la Atlanta şi alţii 
care sunt în gaşca fochistului.  

În timp ce scriu această epistolă mă gândesc la prima victimă a RĂSCUMPĂRĂRII 
MEMORIEI – Pastorul Dr. Lazăr Gog care se află în spital în America. În prezent nu pot 
vorbi mai mult, dar dacă spun ce am văzut şi discutat cu Lazăr Gog, prietenii lui Lazăr 
care sunt de ordinul zecilor (sutelor) de mii sau chiar milioane îi vor omorî cu pietre 
pe Croitorul, Dumitraşcu şi Conţac.  

Croitorule asta îţi este răsplata că Lazăr Gog ţi-a cumpărat apartamentul şi ai primit 
aşa de mulţi bani de la el şi de la biserica Emanuel? 

Nu uitaţi că Biserica Penticostală este a lui Hristos şi veţi plăti din greu toţi cei care v-
aţi antrenat în această mizerie.  Aşteptaţi judecata lui Dumnezeu. 

Vă prezint cuvântul profetic primit pentru Nicky Pop.  
 
28 august 2010 ora 6:15 p.m. – Mihai Paşcalău  - Burzuc, Bihor 
 

„Aşa vorbeşte Domnul. Umbra norului întristării care caută să acopere acest suflet va 
fi data la o parte în scurtă vreme. CĂCI NORUL ACESTA A FOST ADUS DE DIAVOLUL ŞI 
DE OAMENII CARE NU AU RĂMAS PE AŞEZĂMÂNTUL SFÂNT ŞI TEMELIA CARE ESTE 
STÂNCA DIN HOREB ADICĂ HRISTOS DOMNUL.  

De multe ori forţele întunericului, în scurgerea vremurilor au căutat să 
strivească acest suflet. Nu i s-a dat prilej de câştig diavolului şi de data aceasta diavolul 
se va întoarce cu mâinile goale.  

Ca semn că sunt învederat să-i apăr pricina acestui suflet voi judeca acest plan 
mârşav al diavolului de unde a pornit această furtună şi mă voi judeca cu cuibul 
respectiv în scurtă vreme. Cu el, casele lor, familiile lor  ca să se cunoască că sunt un 
Dumnezeu drept care apăr adevărul şi dreptatea şi pocnetul judecăţii mele se va auzi la 
mari distanţe căci gura Domnului a vorbit.” 

 
Oare se va găsi cineva la Congresul Cultului de la Bistriţa care să spună lucrurilor pe 

nume? Este nevoie de un preşedinte care să judece ca Solomon şi să vadă care este 
mama mincinoasă/adevărată.  

Pentru Luţu Tipei vreu să  spun că este depăşit de situaţie şi cred că şi-a realizat 
toate proiectele propuse pentru fiecare mandat. Despre eternul candidat la preşidenţie 
Moise dacă nici de data aceasta nu va reuşi,  atunci  eu cred că ar trebui să-și facă 
operaţie estetică ca şi Michael Jackson. Poate în aceste momente este nevoie de un 
bărbat cu autoritate ca Relu Moldovan, care să dea o nouă direcţie Cultului, să spună 
lucrurilor pe nume şi să rostească judecăţi drepte.  

La postul de Vicepreşedinte candidează 3 păstori cu experienţă.  
Gurău este un om corect dar are nevoie de mai mult har pentru că este prea rigid.  
Moldovan poate fi reales datorită relaţiilor lui cu oamenii, iar Bădeliţă îşi încearcă 

norocul pe baza promisiunilor preşedintelui. El are viziune, dar nu o poate aplica la 
penticostali pentru că maşina de vot este îmbătrânită. 

La Secretar General sunt 3 păstori diferiţi.  
Romi are de înfruntat o atmosferă virtuală nefavorabilă creată în jurul lui.  
Filip se luptă să mai adune finici, pentru că nu sunt suficienţi cei care i-a luat de la 

Elim ca să îi ducă în cer şi a reuşit să îi ducă doar la Poartă. 



Ianovici a mâncat cireşele şi Vladimir numără doar simburii. Doamne te rog să dai 
conducerii Cultului Penticostal oameni de caracter, nu mincinoşi ca MINCINOVICI. 
 

Împreună cu un grup de păstori care iubesc lucrarea penticostală română ne-am 

unit pentru a spăla ruşinea adusă de acest sol al Satanei, care ne-a pălmuit. Dacă 

vrei să faci parte din această echipă te rog să mă cauţi la tel: +40 722.356.625 

sau e-mail mmceuta@yahoo.com. 

 

Vai si-amar, vai si-amar, oare n-ai cazut din har? 

    De George Petre, noiembrie 11,2010, Chicago 

Multi s-au apucat a scrie 
Istoria pe hartie, 
Ca sa stie-ntreg poporul 
Cine-a savarsit omorul, 
Care ins a complotat 
Si cu cine s-a-nhaitat, 
Ce-mparat a abdicat  
Si cu cine s-a luptat, 
Ce imperiu s-a nascut 
Si-n ce vreme a cazut, 
Ce simboluri si-au ales 
Si cu timpul cand s-au sters... 
 
Multe mii de carti in lume  
Toate-acestea le vor spune 
Ca sa stie si paganul 
Dar si cel smerit - crestinul... 
Insa e un soi anume, 
Istorici am putea spune, 
In loc sa scrie istorii, 
Ei se leaga de memorii... 
Si in marele lor nor, 
Am gasit un "Croitor" 
Care-a scris despre strabuni 
C-a fost vanzatori nebuni, 
Ca au fost in adunare 
Niste "iude" la altare 
 
Dragul nostru croitor, 
Si noi suntem din popor, 
Suntem din acelasi neam 
Si purtam acelasi hram ! 

mailto:mmceuta@yahoo.com


Nu esti frate pentru noi 
C-ai aruncat cu noroi ! 
Batranii ce ti-au fost tati, 
Tu acuma-i prinzi si-i bati... 
Ti-au fost dascalii in scoala 
Si tu-acuma-i ungi cu smoala!? 
Vai si-amar,vai si-amar 
Puisor de carturar ! 
 
I-ai batut pe frati pe spate 
Cu nuielele vargate, 
I-ai batut pe frati in gura 
Pana nu mai au dantura ... 
Mare parte, ei sunt morti, 
I-ai facut talhari si hoti ! 
Sa vorbeasca n-o sa poata, 
Doar la dreapta judecata ... 
Scoala ta este ca pleava, 
Doar liceul din Suceava 
Si-ai venit la Bucuresti 
Teolog sa te numesti!... 
 
Scormonit-ai in morminte 
Sfintele lor oseminte, 
Varuiesti mormantul lor, 
Esti rau si defaimator ... 
Chiar de-ar fi vre-un adevar, 
Domnul e judecator ! 
Batranii de care spui 
Nu-s batjocura oricui! 
Te-au tinut pe tine-n scoala 
Si ti-au dat mancare-n oala. 
Iar cand ai ajuns pastor 
Le dai pumni si palme lor!... 
 
Vai si-amar,vai si-amar 
De povestea din ziar... 
Vorbind de penticostali, 
Toti sunt hoti si criminali?! 
Caci asa ne vad toti fratii 
Din culte si protestantii... 
Ne-ai facut de ras pe toti, 
Merge barfa ca pe roti. 
Cum de te-a momit satana 
Ca s-arunci peste noi blama? 
Ai mai racolat si altii 



Ca sa-ti aduca ovatii... 
Unii chiar din diaspora 
Vor sa-ti intretina hora... 
Vai si-amar , vai si-amar 
Oare n-ai cazut din har ? 
Dar ce este dureros: 
Ca-l batjocoresti pe Hristos! 
Asta doare cel mai rau, 
Ca-l blamezi pe Dumnezeu! 
Cartea aia blestemata 
De ce-o vinzi in lumea toata? 
Bine-ai scris in dreptul ei : 
"Pierderea memoriei "... 
Ti-ai pierdut capul si mintea 
Si-ti lipseste-ncaltamintea! 
Daca vrei ca s-o primesti, 
Roaga-te s-o dobandesti ! 
 
De ce vinzi cartea pe bani 
Daca fratii-au fost tirani ? 
Fratii nostri batranei, 
Noi ne-am rezemat pe ei ! 
Ei ne-au dus pe noi in carca  
Pe cararea care urca ! 
Datorita lor in lume 
Au penticostalii nume ! 
Ei s-au zbatut pentru noi 
Si tu-i manjesti cu noroi ? 
Vai si-amar, vai si-amar 
Parca nici nu ai hotar ... 
Ne doare c-ai facut rau, 
Nu te iarta Dumnezeu ! 
Ai distrus un bun renume... 
Cum mai scoatem capu-n lume ? 
 
Batranii nostri parinti 
Au fost sinceri si cinstiti, 
Ei si-au cheltuit averea 
Ca s-avem noi azi puterea! 
S-avem scoli de clasa-nalta 
Cunoscute-n lumea toata. 
Dar tu i-ai croit pe spate  
I-ai batut cu nedreptate! 
Ai facut atata rau 
C-a ajuns la Dumnezeu ! 
Cum de vezi doar negativul 



Si nu vezi tu obiectivul? 
Strecori musca si tantarul 
Si-nghiti calul si magarul !... 
 
Cum de n-ai vazut cat bine 
Au facut batranii-n lume ? 
Un stangaci de croitor 
Ce pocesti vesmantul lor ! 
Sa-ti iei cartile de joc 
Si sa le arunci pe foc ! 
Ce rau oare ti-au facut 
Batranii ce te-au crescut? 
Ei ti-au dat o paine alba, 
Tu i-ai tras de par si barba ! 
Ai vrut ca sa te afirmi 
Facandu-i pe ei infirmi... 
Unde-i Duhul Sfant din tine? 
Poti sa mai vorbesti la lume? 
Sa le spui de pocainta, 
De sfanta noastra credinta?... 
 
Vai si-amar, vai si-amar 
Tu i-ai pus pe toti pe jar... 
Croitor ce tai croiala 
Fara sa faci socoteala... 
Nu-ncercam sa te jignim, 
Dar esti rau ca un Cain. 
Ii omori pe fratii tai, 
Frati ai evangheliei. 
Rad de noi nepocaitii  
Si scrasnesc cu ura dintii!... 
Cum sa mai vorbin noi oare 
De Hristos si de iertare, 
Cand tu spui la toti in carte 
Ca lucram cu nedreptate, 
Ca cei ce-au fondat credinta 
N-au nimic cu pocainta, 
Ca toti au fost securisti, 
Vanzatori la comunisti... 
 
Ce obraz mai avem oare 
Cand intram in adunare? 
Plang batranii nostri-n palme 
Ca tu le-ai adus sudalme! 
Plang batranii, nu se-opresc 
Hohote de plans mocnesc! 



......................................... 
Chiar de-ar fi si adevar 
Avem un Judecator. 
Nu le mai scoate tu ochii 
Ca au ras de noi toti popii, 
Toti din jur ne ocarasc 
Si de rau toti ne vorbesc! 
Ca credinta lor e mai buna, 
Iar a noastra e pagana... 
Ca si-ai nostri aduc probe, 
Pastorii nostri cu robe, 
Ca pastorii nostri-s hoti 
Asta o afirma toti ... 
Toti cu degetul ne-arata 
Si ne stie lumea toata !... 
..................................... 
Dumnezeule din ceruri 
Am ajuns aceste vremuri, 
Acuma cand este pace, 
Unii vor razboi a face... 
Nu ne-ajunge-amaraciunea 
Care ne-o aduce lumea? 
Ne mancam ca lupii rai 
Si ne facem vanatai... 
Vai si-amar, vai si-amar 
Am pierdut timpu-n zadar!... 
Rade diavolul cat poate, 
Toata lumea isi da coate... 
 
Vrem ca Duhul Sfant sa vina  
Si sa faca iar lumina ! 
Dumnezeule, ne iarta 
C-am avut o punga sparta ! 
La cine-o fi vrand s-arate 
Ca se vand frate pe frate? 
Vanzatori vor fi mereu, 
Asta spune Dumnezeu! 
 
Din tot ce cartea instiga, 
Numai diavolul castiga! 
Vai si-amar, vai si-amar, 
Foc strain pe-al nost altar.. 
Arde senzational, 
Dar provine din banal!... 
Totul pentru bani se face, 
Iar poporul n-are pace 



Banul este radacina, 
Egocentrismul, tulpina, 
Barfa e coroana mare, 
Umbla fara-astamparare. 
 
 
Batranii ne-au dat comoara, 
Noi i-am spanzurat cu sfoara... 
Si pe cei ce sunt in viata 
Noi ii zgariem pe fata... 
Sa nu moara linistiti, 
Cum se cade la parinti. 
Doamne tu ne fa dreptate, 
Rupe blestemata carte! 
Scriitorii ei prelati 
Au bagat cearta-ntre frati! 
Rascolesc morminte-nchise 
Si-si vand cartea prin culise... 
Se cred istorici de clasa 
Si-si vand cartea pe sub masa... 
Au crezut ca au tarie 
Dar au dat in nebunie... 
Oare la penticostali  
Sunt hiene si sacali? 
I-au ucis ca vai si-amar 
Intre templu si altar... 
Niste oale de pamant 
Lipsite de Duhul Sfant... 
 
Vai si-amar, vai si-amar, 
Vor razboi si cearta iar? 
Rascolesc pe oameni iarasi 
Ca sa-si faca ei tovarasi, 
Si cand se-ntovarasesc 
Pe batrani de rau vorbesc!... 
Batranii-au stat in spartura 
Ei le baga pumnu-n gura ... 
Au invins ciumi si malarii 
Sa le faca lor salarii 
Ei faceau slujba ca fratii, 
Nu luau bani cum iau "prelatii"... 
 
Uite-asa rai cum au fost 
Au fost dusi din post in post. 
Vai si-amar, vai si-amar 
Fariseu si carturar... 



Ei n-aveau masini luxoase 
Si nu jefuiau prin case! 
Azi vaduva si orfanii 
Le aduc la templu banii  
Si-n loc sa dea la saraci, 
Ei baga la ei in saci... 
Fac o slujba-asa de forma 
Si acuma vor reforma? 
Doamne uita-te la ei, 
Niste fiare si misei ... 
Ei vad paiu-n ochi la frate, 
Dar barna lor cine-o scoate. 
 
Niste mofturosi cu vaza 
Care dorm si aiureaza... 
Oare unul azi mai tine 
Legaturile de bine 
Cu acei in frunte pusi?! 
Oare nu le sunt supusi ? 
Biblia asa ne spune: 
Cat suntem in asta lume 
Sa fim robi ascultatori, 
Ei i-au numit vanzatori!... 
Ce ar fi facut ei oare 
De-ar fi mers la cercetare? 
Dupa razboi, vai si-amar 
Multi viteji pe scena-apar ... 
Multi dupa razboi si-arata  
Chipul lor de ciocolata... 
 
Ei isi pun pe internet, 
Chip cu barba de ascet 
Ori pe foaia de ziar, 
Vai si-amar, vai si-amar! 
....................................... 
Am retorica-ntrebare : 
Ce ati fi facut voi oare? 
De-ati fi fost in locul lor, 
Voi ati fi facut omor! 
Caci voi n-ati fi mijlocit 
Cum batranii s-au gandit. 
Daca voi luati bani pe carte 
Faceati si-atunci nedreptate... 
Vindeati tot din adunare 
Ca s-aveti voi sarbatoare, 
Va vindeati mama si tata 



Si-i ingropati cu lopata. 
Degeaba va dati viteji, 
Caci batranii au fost treji ! 
 
Generatia trecuta 
Si-au pus pieptul pentru lupta! 
Au purtat razboaiele, 
Voi strangeti gunoaiele... 
Vai si-amar, vai si-amar 
Sunteti sabii de fierar, 
Peste tot in vant va dati 
Si taiati gatul la frati !.. 
Doamne fa-ne Tu reforma 
Si prin Duhul Sfant transforma! 
 
Doamne scoate-ti Tu dreptate, 
Rupe blestemata carte! 
Nimeni sa n-o mai citeasca, 
Fratii sa se pocaiasca ! 
 


