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27 Ianuarie 2012
ASOCIAȚIA CAINIȘTILOR
Genesa 4:10-1410. Şi Dumnezeu a zis: ,, Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui
tău strigă din pământ la Mine. 11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul
acesta, care şi- a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui
tău! 12. Când vei lucra pământul, să nu- ţi mai dea bogăţia lui! Pribeag şi
fugar să fii pe pămînt! 13. Cain a zis Domnului:,, Pedeapsa mea e prea mare
ca s-o pot suferi. 14. Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pamântului; eu
voi trebui să mă ascund de Faţa Ta, şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ;" şi
oricine mă va găsi, mă va omorî.
In ultimul timp s-au format foarte multe asociații. Una, care a avut răsunet
internațional, a fost și această asociație, mai ales prin publicarea unei carți,
care a MURDĂRIT LUCRAREA LUI DUMNEZEU. In acea vreme, asociația și
liderii ei erau pe CAII MARI! Cine mai era ca ei... și ce mari isprăvi făceau ei!
Am știut că cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina
ochilor Săi. Am primit și cuvântul profetic despre JUDECATA, CARE VA
AVEA LOC CU CEI CARE FAC PARTE DIN ASOCIAȚIA CAINIȘTILOR.
Primul care a trecut la cele veșnice a fost redactorul, iar ieri a murit primul
lector; văd că Dumnezeu le păstrează ordinea din publicație și urmează și
alții, în ordinea aleasă de Conducere.
NU NE PUTEM JUCA CU DUMNEZEU!
Nu vreau să spun multe lucruri despre decedat, pentru că i le-am spus
personal atunci când era în viață.Cunoscându-l de peste 30 de ani, m-am
intrebat dacă are Nașterea din nou. A trecut ușor dintr-o barca în alta, iar
Marele Maestru l-a folosit la închiderea IBR și oare in câte alte ocazii,
pentru că, iubea arginții! Tot timpul se plângea că nu îi ajung și acum se
poate odihni pentru că a muncit mult și a plecat la cimitir din mijlocul
proiectelor Asociației Cainiștilor.
La priveghi a venit să-l elogieze președintele asociației CAINISTILOR,
vorbind despre proiectele lor care au ramas neterminate . Dar nu trebuie să

uite că el a plecat să se întâlnească cu colegul de redacție care s-a dus
înainte si așteaptă reuniunea colectivului, pentru că nu va trece multă apă
pe Dunare pâna se vor întâlni cu bucurie acolo , caci toți au aceeași
destinație! Pastorii din București, care au participat în această seară, au
plecat șocați de ceea ce au vazut. A doua zi a urmat seviciul de
înmormântare tipic, așa cum este la noi: să vorbim despre mort mai mult
decât trebuie. Sala unde era depus mortul era mică, lumea stătea pe scări,
nu era sistem de amplificare , insă au început să vorbească între ei, fără să le
mai pese că ceea ce spun in sala aceea mică se auzea. Astfel, puteai asculta
mai multe mesaje în același timp, mai ales că șoferii erau ispitiți fiindcă nu
aveau unde să își parcheze mașinile. Cei mai mulți exprimau cu voce tare:
“VAI ȘI AMAR , ce proastă organizare!”. M-am intrebat: oare ce sentimente
au în aceste zile, când mai pleaca din mijlocul membrilor Asociației încă o
persoană influentă ? Când va veni ADEVARATA POCĂINTĂ peste membrii
acestui CLUB? Oare se vor trezi vreodată, sau ei sunt RUPȚI ȘI
DEZRĂDĂCINAȚI și vor continua în mândria lor?
Psalmul 90:5-8
5. Îi mături, ca un vis: dimineaţa, sunt ca iarba, care încolţeşte iarăşi: 6.
înfloreşte dimineaţa, şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă. 7 Noi
suntem mistuiţi de mânia Ta, şi îngroziţi de urgia Ta. 8. Tu pui înaintea Ta
nelegiuirile noastre, şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele
ascunse.
Mardoheu

