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3 Februarie 2012
PLÂNGERILE LUI MARDOHEU
Plângerile lui Ieremia 1:12
12 O! Voi, cari treceţi pe lângă mine, priviţi şi vedeţi dacă este vreo durere ca durerea mea!
Este iarnă grea, agitaţie in Piaţa Universităţii, populaţia României a ajuns la nivelul anului
1966, criza economică este tot mai profundă. Sunt nemulţumiri chiar şi in mediul religios.
Plâng privind in jur şi mă întreb: Doamne cum vom putea depăşi Valea Plângerii?
De ce plâng?
I-LIPSA IMPACTULUI BISERICII ÎN SOCIETATE
Am ajuns să implicăm Biserica în Politica şi să vindem cultul partidelor politice pentru
arginţii lui Iuda şi pentru poziţii nespirituale. Politicienii se folosesc de noi şi cred că noi, ar
trebui să fim mai INŢELEPŢI!
SĂ SUSŢINEM PERSOANELE DE CALITATE NU PARTIDELE.
Politicienii caută biserica doar în timpul alegerilor, după alegeri nu îi mai vezi şi nici nu
mai răspund la telefon.
Plângerile lui Ieremia 1:4
4 Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători, toate porţile lui
sunt pustii, preoţii lui oftează; fecioarele lui sunt mâhnite, şi el însuş este plin de
amărăciune.
II-LIPSA PERSOANELOR CU COLOANĂ VERTEBRALĂ
Plângerile lui Ieremia 1:6
6 Căpeteniile ei au ajuns ca nişte cerbi cari nu găsesc păşune, şi merg fără putere înaintea
celui ce- i goneşte.
Noi suntem un popor ales de Dumnezeu, dar în ultimul timp am ajuns simpli executanţi ai
Organismelor Internaţionale, nu mai avem coloana VERTEBRALĂ. Nici biserica nu este
scutită de acestă cursă.
VAI DE LIDERII FARĂ COLOANĂ VERTEBRALĂ
Pot sa citez un preşedinte de cult care mi-a spus: eu nu fac decât ce spune consiliul
bisericesc."CONSILIUL NU A SPUS NIMIC,I AR EL NU A FĂCUT NIMIC"!
III-LIPSA PERSOANELOR CARE SĂ SPERE
Plângerile lui Ieremia 1:8
Toţi cei ce- l preţuiau îl dispreţuiesc acum, văzându- i goliciunea, şi el însuşi se întoarce în
altă parte şi oftează.
Ne place să ne dăm în spectacol să ne prezentăm mizeriile, să ne afişam rufele
murdare. Să vadă toată lumea mizeria noastră, să spunem la străini, să ne dezgolim şi să ne
facem de râs. Îmi pare rău ca acest lucru se intamplă şi în mediul religios şi nu se găsesc

persoane care să apere lucrarea lui Dumnezeu; singura bucurie pe care o au este să nu se
scrie despre ei. Oare pe câte bloguri scrie despre o biserică sau despre un cult, dar fuge
fiecare în colivia lui, şi devin SURDO -MUŢII. Dumnezeu poate să vindece şi acest handicap.
IV-LIPSA PERSOANELOR CU PURITATE SPIRITUALĂ
Plângerile lui Ieremia 1:9
9 Necurăţia stă lipită pe poala hainei lui, şi nu se gândea la sfarşitul său. A căzut greu de tot.
Nimeni nu- l mângâie.
Este tragic să vezi dimineaţa Păstorul cel bun, iar seara să vezi pastorii cei răi: cămătărie,
ordinări pe bani, promovări a unor persoane nepotrivite, afaceri dubioase, implicări în
mafie. Să spui despre IANE şi IAMBRE că nu au caracter şi să îi CHEMI să predice în biserica
pe care o păstoreşti, asta înseamnă pierderea relaţiei cu DIVINITATEA, judecata lui
DUMNEZEU este gata să înceapă cu aceste persoane FĂŢARNICE. Dar ce poţi să spui?
CLICA ESTE CLICĂ!
V-LIPSA FOCULUI SFÂNT ÎN BISERICI
Plângerile lui Ieremia 2:3
3 În mânia Lui aprinsă, a doborît toată puterea lui Israel; şi- a tras înapoi de la el dreapta,
înaintea vrăjmaşului, şi a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuieşte toate de jur
împrejur.
Bisericile din România au nevoie de foc Sfânt. Dar ce să faci cu marii lideri de talia
fochistului, care a luat o biserica de sute de persoane la Constanta, şi a CRESCUT-O la câteva
zeci? Săptămâna trecută, pastori AD din Constanţa, Gurgas şi Deneanu au fost chemaţi de
ciobani, care au rămas în locul fochistului şi rugaţi să nu primească persoane din KM 5
pentru că au rămas puţini şi încă pleacă din biserică, cu viteza legală de pe Autostrada A2!
VI-LIPSA RESPECTULUI FAŢĂ DE BĂTRÂNI
Plângerile lui Ieremia 2:10
10 Bătrânii fiicei Sionului şed pe pămant şi tac; şi- au presărat ţărană pe cap, s-au încins cu
saci.
Vai de tinerii care dispreţuiesc pe cei în vârsta. S-a ridicat o ceată de DERBEDEI, care au
început EUTANASIEREA BĂTRÂNILOR. Dar ce să faci cu aceste persoane care nu au învăţat
respectul şi care se considera INŢELEPŢII VEACULUI?
Cum e si cazul unui “VAI ŞI AMAR “, care vine dintr-o familie de căruţasi! Bunicul era
căruţaş şi făcea Tulburare în Biserică, iar fiul lui este cunoscut sub numele GRIGORIU şi îşi
pregătea predicile cu fratele Ciubotaru, însă acum nepotul căruţaşului nu înţelege dilemele
realităţii şi se dă mare filozof şi gânditor cu atitudine de DISPREŢ.Să nu uite că urmeaza să
plece la intâlnirea Colectivului de Redacţie !
VII-LIPSA LIDERILOR ADEVĂRAŢI
Plângerile lui Ieremia 4:15
15,, Depărtaţi- vă, necuraţilor! Li se striga,,, la o parte, la o parte, nu vă atingeţi de noi! Când
fugeau pribegind încoace şi încolo, printre neamuri, se spunea:,, Să nu mai locuiască aici!

Este un mare semn de întrebare, cum unii lideri se lasă intimidaţi de persoanele cu tupeu
şi în mod special pastorii, care au lucrat în perioada comunistă iar acum sunt încolţiţi de
CÂINII DEMOCRAŢIEI. Ei se consideră nişte sfinţi dar sunt "CURAŢI MURDARI"
Rugăciunea mea este ca DUMNEZEU să ridice în ţara Lideri Adevăraţi care să spună
lucrurilor pe nume.
O MIŞCARE SE DISTRUGE CEL MAI UŞOR DIN INTERIOR.
Distrugerea a început, ruptura este produsă, demisia urmează, pensionări forţate, fuga de
răspundere, lipsa unui Lider Competent şi Necorupt sporesc viteza de distrugere.
UNDE ESTE SABIA LUI SOLOMON ŞI CINE SĂ O FOLOSEASCĂ ?
ÎNCHEIERE
Plângerile lui Ieremia 5:21
21 Întoarce- ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă- ne iarăşi zile, ca cele de
odinioară!
Îndureratul Mardoheu

