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In acel moment am simtit pe cineva in spatele meu si intorcandu’ma l’am
vazut pe insotitorul meu care era cu un tanar.Si tanarul mi’a spus: Tot
ceea ce spui ti se spune cu secunde inainte.
Si atunci am stiut cum de puteam sa expun.
MULTI DE ACOLO AU PRIMIT BUCUROSI MESAJUL. ERAU
BUCUROSI CA INVATASERA DESPRE SOLEMNITATEA
SARBATORILOR LUI DUMNEZEU SI CUM CALENDARUL SAU SE
DESFASOARA DUPA ACESTE COMEMORARI. Dar altii cu multa
indrazneala voiau sa ne dea afara.
Asa ca am fost luata de acolo si am fost dusa pe un drum de tara pe
unde treceau oameni cautand apa.Eu mergeam pe drum cu acel tanar si
oameni care cautau apa mergeau pe acelasi drum.Cand am ajuns la
apa, am vazut ca acea apa nu numai ca te racorea dar era o apa care te
vindeca.Cei care beau din acea apa se vindecau.Am privit acea fantana
caci era foarte frumoasa, foarte diferita, pretioasa, cu ornamente delicate
flori si crini . Niciodata nu am vazut asa ceva aici pe pamant, era ceva
deosebit cu crini pretiosi.Apoi dintr’odata am vazut ca aveam o tumora in
burta.Eu puteam sa o pipai si ma durea foarte tare. Insotitorul meu mi’a
spus:Ia lut si cu apa asta fa o cataplasma si puneti’o.Am facut asa si
tumora a disparut.Apoi insotitorul meu ne¡a dus intr’o zona de munte
foarte frumoasa. Acolo erau multe cabanute.Si toti cei de acolo
sarbatoreau sarbatoarea corturilor. Vedeam cum pacea , armonía si
solemnitatea erau evidente in orice loc.Si presenta lui Dumnezeu se
simtea in orice moment.Cand eu priveam totul, insotitorul meu mi’a spus:
Asculta!
In acel momento tóate simturile mele s’au alertat si am auzit un cutremur
ingrozitor. Si a urmat si altul, si altul si altul si mi’a spus : A venit ceasul!
Trebuie sa plec dar ne vom vedea curand.Si mi’a spus: Instruieste si
persevereaza.Sa nu’ti pierzi curajul si cerul te va ajuta.
Si atunci m’am trezit.
Iubiti frati sint atatea evenimente care au loc.
ASA CUM LE SPUN SI ALTOR FRATI NOI TRAIM SUB UN CALENDAR
UMAN,DAR CALENDARUL LUI DUMNEZEU ESTE FOARTE DIFERIT
DE AL NOSTRU.DUMNEZEU ARE CALENDARUL LUI PENTRU
ACEASTA LUME . SARBATORILE ASA CUM LE’A DAT EL
POPORULUI ISRAEL, CARE MARCAU ACESTE PERIOADE ATAT DE
IMPORTANTE NU NUMAI PENTRU STRANGEREA RECOLTELOR CI
CA TOTI CEI PREZENTI SA’SI DEA SEAMA CA EXISTA UN
DUMNEZEU, SI CA TOT CEEA CE AVEM II DATORAM NUMAI LUI.
ACEST CALENDAR ESTE VALABIL SI DUPA EL CONDUCE
CERUL.DOMNUL ISUS A MURIT DE PASTE SI A INVIAT CA PRIM



ROD IMPLININD SI ACEASTA PARTE A SARBATORII PRIMELOR
ROADE.
Iubiti frati este extraordinar cum Domnul a scos poporul israel din Egipt,
de PAŞTE cand a fost instituit atunci. Nu stiu multe despre aceste
sarbatori pentru ca pe noi ca adventisti nu ne invata aceste lucruri, si
sincer va spun ca nu cunosc.Dar pot sa va spun ca daca Domnul ne
atrage atentia la asta, nu ca sa cadem in ritualuri, ci sa fim atenti la
aceste timpuri pentru anumite motive, deoarece indica timpuri profetice
foarte importante in aceste timpuri solemne pe care le traim acum.
Sa luam aminte la toate, sa urmam instructiunile lui Dumnezeu pentru ca
in felul acesta sa fim constienti de timpurile pe care le traim si sa nu
deviem si sa stim exact ceea ce trebuie sa facem.
Sa cercetam, sa fim ca cei din Bereea, si sa aprofundam in tóate aceste
lucruri, si Domnul sa fie cel care ne conduce in tóate.
Domnul sa va binecuvanteze.
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Am uitat să va spun ceva, fraților şi este foarte important.
Domnul are calendarul Lui.
Lumea a făcut cum a spus duşmanul prin oamenii care s’au lăsat folosiți
de el.Toate aceste persoane au făcut şi au contrafăcut calendarul, cum
este cel gregorian dar Domnul lucrează după calendarul Lui.
Domnul vrea că noi să înțelegem cum funcționează calendarul Lui,
pentru că au loc multe evenimente porfetice după acest calendar.
De fapt, când eu le’am menționat acest model al vechiului
Ierusalim,aplicat la noi începând cu anul 2015, vedem că tóate aceste
evenimente au avut loc după tiparul calendarului lui Dumnezeu.
Duşmanul ştie asta şi de aceea a vrut să ne deruteze şi de aceea a
introdus tóate acele sărbători păgâne pentru a ne bagă în confuzie.Însă
noi trebuie san e întoarcem la vechile cărări şi să fim reparatori de
drumuri.
Să reparăm toate spărturile pentru că să ştim ce doreşte Domnul de la
fiecare dintre noi, şi că să ştim unde ne aflăm pe drumul istoriei.
Este dorința şi ruga mea că să înțelegem aceste lucuri pentru că să ne
dăm seama în ce timpuri trăim şi de ce au loc evenimentele care se
întâmplă.
Sărbătorile Domnului au deasemenea mult sens spiritual. Domnul vrea
să ne scoată din Egipt, prin PAŞTE, să creştem în El că snopul de
legănat, că apoi la Cincizecime să primim Duhul Sfânt, pentru că apoi în



trâmbițe să dăm marea strigare lumii ca în Ziua Ispăşirii Domnul să
hotărască cine este scos şi cine este lăsat în poporul lui
Dumnezeu.Pentru că apoi să trecem la Sărbătoarea Corturilor, care va fi
atunci când îngerii ne vor duce în munți unde Domnul are totul pregătit
pentru timpul final, când după marea strigare să fim protejați acolo şi
păstrați pentru revenirea Lui.
Totul are un tipar nu numai de evenimente ci şi de creştere spirituală.De
aceea Domnul ne cheamă că să ieşim din egiptul lumii, să sărbătorim
PAŞTELE spiritual, să plecăm la munți pentru că să învățăm să
depindem numai de El.Trebuie să ne hrănim din El prin Cuvântul Sau,
prin Spiritul Profetic şi de tot ceea ce El vrea să ne descopere.
De aceea, Domnul ne cheamă să facem aceasta pentru că dacă ne
lipsim de aceste lucruri, ne lipsim de creşterea spirituală la care El vrea
că să ajungem; de acea relație intimă cu El pentru a ne învață personal;
de acea învățare intimă pe care El o doreşte că să o avem că să creştem
spiritual pentru a fi pregătiți pentru revărsarea Duhului Sfânt în ploaia
târzie pentru a putea suna din trâmbiță întregii lumi.
Şi aşa se va şti cine va fi în poporul lui Dumnezeu şi cine nu va fi , în
Ziua Ispăşirii şi o să putem să mergem acasă iubiți frați.
La aceasta ne cheamă Dumnezeu şi de aceea este important să ieşim la
munți.
Să nu vedem că şi cum ne’am priva de multe lucuri, să nu ne fie teamă
să păşim înainte şi să’L ascultăm pe Dumnezeu.
Nu este nevoie de multe pentru a face aceasta.Singurul lucru de care
este nevoie este să spunem: „Doamne eu vreau să fac aceasta,
deschidemi drumul şi eu voi merge în Numele Tău.Şi veți vedea că cerul
va deschide porți pe care nimeni nu le va putea incide şi va închide porți
pe care nimeni nu le va putea deschide.Şi ne va deschide un drum larg
că să putem împlini voia Lui. Pentru că Domnul aceasta este ceea ce
aşteaptă: un popor care să se ridice şi să împlinească voia Lui pentru a’l
pregăti pentru acest timp final şi solemn care vine asupra noastră.
Deaorece de pregătirea noastră, a celor care vrem să facem voia Lui,
depinde marea strigare finală pentru ca mulți să se unească cu noi şi să
putem merge acasă.
Iubiți frați, ne aflăm la hotarele patriei cereşti.Să nu ne clătinam. Ceea ce
trebuie să facem este să fin credincioşi lui Dumnezeu în tóate lucrurile.Şi
Domnul va termina lucrarea pe care a început’o în noi şi ne va da
biruință în Numele Sau, prin harul Sau şi prin sângele Său. Domnul să
va binecuvânteze.
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Tragedia veacurilor nu spune cat timp au ramas acolo ármatele romane,
dar spune ca erau pe punctul de a se preda, cand ármatele romane si’au
ridicat corturile si au inceput sa plece.
Cand ármatele romane au infipt steagul sub zidurile Ierusalimului toti
copiii lui Dumnezeu si’au dat seama ca acela era semnalul, ca a sosit
momentul limita pentru ei.
Atunci in interiorul cetatii Ierusalim s’au ridicat trei grupuri, trei forme de
gandire.
Primul grup a spus: acesta este semnul pe care ni l’a spus Domnul,
semnalul pe care il asteptam.Trebuie sa asteptam momentul potrivit
cand Domnul ne va deschide portile ca sa putem iesi imediat si sa nu
mai intarziem.
Al doilea grup, al doilea fel de gandire au fost cei care deasemenea si’au
dat seama ca era semnalul, ca era momentul dar ei decis ca vor ramane,
ca vor mai amana, ca vor astepta s avada ce se va intampla. Ca poate
nu se va intampla nimic, ca poate ca mai era timp, pentru ca era o
perioada de prosperitate, deoarece cand oamenii veneau pentru
sarbatori era o crestere económica pentru Ierusalim.Si atunci au preferat
sa ramana pentru a vedea ce se va intampla.
Si al treilea grup, grupul conducerii, al conducatorilor.Ei deasemenea au
inteles dar cand au vazut ca ármatele romane se retrag au devenit plini
de indrazneala si au iesit si au urmarit ármatele romane.Si au omorat pe
multi din ármatele lui Cestius Gallus . Si strigau ca ierusalimul era
cetatea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu a eliberat cetatea si ca Dumnezeu
era cu ei, cand in realitate un era asa.
Trebuie sa studiem astea si sa le aducem la zilele noastre.
Eu va voi lasa acest audio pt, ca sa’l analizati caci nu vreau sa fiu
constiinta nimanui, ci vreau numai sa analizati daca si astazi se intampla
aceste lucruri in interiorul bisericii noastre, in familiile noastre, in mediul
religios.
Deci cand acele grupuri din Ierusalim se luptau cu ármatele lui Cestius
Gallus, acela a fost momentul pentru adevaratii copiii lui Dumnezeu, cei
care au spus ca trebuie sa plece, au iesit. Ei au fugit la Pela, la munti, si
au ramas acolo. Nu a fost nimeni care sa’i opreasca pentru ca ceilalti
erau prinsi in lupta cu ármatele romane. Si Cestius Gallus era ocupat cu
átacatorii din Ierusalim asa ca ei au avut portile deschise, Dumnezeu le’a
deschis portile ca sa poata iesi.Deci atunci cand ármatele romane
conduse de Cestius Gallus s’au intors, copiii lui Dumnezeu deja
iesisera.Cat timp a trecut nu stiu, nu se specifica, Isephus Flavius are
historia lui si intr’adevar lamureste únele puncte,dar eu spun ce zice
Spiritul Profetic care este inspirat de Dumnezeu.
Apoi a sosit anul 68 si a inceput in mod aparent o crestere, un progres
aparent in Ierusalim, dar in acelasi timp cu dispute polico’religioase.
Multe lupte, multe neintelegeri in interiorul Ierusalimului,dispute pentru



teritoriu si pentru functii. Au distrus depozitele de cereale si tóate
rezervele cetatii. A fost ingrozitor tot ce incepuse sa se intample in
interiorul Ierusalimului.
A venit si sarbatoarea PAŞTELUI.Si atunci iar au venit oameni din tóate
partile dar se spune ca copiii lui Dumnezeu niciodata nu s’au mai intors
la Ierusalim ca sa participe la sarbatoare.Deasemenea a venit si
sarbatoarea corturilor, dar copiii lui Dumnezeu care vazusera semnalul
nu au venit la sarbatoare. Apoi a trecut si anul 69 si in acele sarbatori
principale , copiii lui Dumnezeu intelegand care era semnalul pentru a
fugi, niciodata nu s’au mai intors la Ierusalim.
Dar a venit si anul 70.Era timpul PAŞTELUI, in lunile martie-aprilie, si cei
care erau in Ierusalim, care ziceau ca Dumnezeu este cu ei, si cum
ziceau ei celebrau sarbatoarea Domnului, pentru ca ziceau ca
Dumnezeu era cu ei. Si au continuat cu ritualurile lor. Cum ei se aflau in
neascultare, desi ei se autoamageau cu vorbe si laudandu’se unii pe
altii, a sosit si momentul cand cetatea a fost asediata pentru a 2 a oara.
Dar inainte de asta, fratilor , puteti sa vedeti cum actioneaza indurarea lui
Dumnezeu.Dumnezeu a dat un semn si semnul s’a implinit la
sarbatoarea corturilor din anul 67. Aceasta sarbatoare cade in lunile
septembrie- octombrie, dupa cum variaza calendarul.
Cand Dumnezeu a dat acel semn si nu trebuia sa mai dea alt semn.
Daca intr’adevar sintem ascultatori nu este nevoie ca Domnul sa
insiste.Dar cum Dumnezeu stie ca noi sintem intarzietori in a asculta, si
de multe ori nu captam cum trebuie lucrurile,Dumnezeu in indurarea Lui
mai merge o mila cu noi.
Au avut loc semne precedente semnului principal.
La miezul noptii in templu cand se aflau preotii, se vedeau lumini.
Deasemenea erau cutremure, se auzeau voci.Si vocile se auzeau in
mod clar, si ziceau; iesiti, iesiti, iesiti. Dar oamenii ramaneau surprinsi ,
erau prinsi de ceea ce faceau, de ceea ce posedau, la fel ca femeia lui
Lot.min12
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Mărturie: 22-02-2018, 1/2
Preaiubiților, 22-02-2018. Într-un vis, am fost dusă într-un loc unde era o
întâlnire a multor lideri de copii, adolescenți şi tineri. Acolo a avut loc o
mare dezbatere privind educația copiilor. Unii dintre ei au spus unele
lucruri, alții au spus alte lucruri, alții se gândeau că aveau adevărul. Apoi,
o soră a început să vorbească şi o altă soră s-a alăturat ei şi au convins



acea mare adunare ca se le ofere copiilor cea mai bună educație pe care
o pot oferi. Apoi, au adus un imens autobuz şi au urcat pe toți aceşti
copii tineri şi adolescenți şi i-au luat.
În acel moment, le-am spus să nu meargă, dar în zadar au fost eforturile
mele de a-i face să înțeleagă, pentru că toți cei care erau acolo, şi-au
eliberat copiii ca şi cum ar fi eliberat o sarcină pe care o transportau la
deal timp de multe ore. Aceştia crezând pe unii dintre lideri, şi-au lăsat
copiii să plece. Aşa că am spus: „Îi credeți pe oamenii aceştia înaintea
unui „stă scris”? Dar nu au acordat atenție aşa că am început să-i
îndemn să-şi amintească de Madison, să-şi amintească de Isus, de Ioan
Botezătorul, inclusiv prin ceea ce trebuia să treacă Moise pentru a fi
pregătit ca să fie folosit, proces în care educația Egiptului a trebuit să fie
smulsă din el şi golit pentru a putea fi umplut cu daruri, cu ministerul şi
operațiunea pe care i-o dădea Dumnezeu. Aşa că, au batjocorit şi au
plecat şi m-au lăsat singură acolo. Atunci, însoțitorul meu mi-a spus ceva
foarte trist. El era trist şi spunea: „Haide pentru că mergem într-un loc şi
urmează să vedem ce s-a întâmplat." Apoi am ajuns la o casă mare.
Această casă avea multe camere şi în fiecare dintre ele erau diferite
scene. Apoi, m-am dus într-o cameră şi am văzut nişte fetițe, care erau
nişte fetițe mici, erau prunci mici, foarte bine îmbrăcați, în paturile lor
erau cu păpuşi şi animale de pluş. Aşadar, am văzut că aceste păpuşi şi
animale de pluş erau dedicate diavolului, aceasta mi-au arătat. Aşa că,
de la o vârstă fragedă, aceste lucruri care au trăit în acestea păpuşi şi
animale de pluş, îi îndoctrinau în rău, deoarece acestea păpuşi erau
posedate. Aceasta am văzut, acei îngeri răi locuiau în interiorul acestor
păpuşi şi animale de pluş. Apoi m-am dus într-o altă cameră şi am văzut
un băiețel mai în vârstă, cam de 2 sau 3 ani. Era în fața unui ecran cu
jocuri video. Viața lui spirituală trecea ca apa într-o cisternă spartă şi nu
era nici îmbibat, nici plin de această apă. El era în camera aceea
hipnotizat de acel joc video. În altă cameră, când am intrat, era foarte
întuneric. Acolo era o fată frumoasă ce se odihnea şi avea ochii de
culoare foarte deschisă. Când am intrat şi am încercat să deschid
ferestrele pentru a lăsa lumina să intre, o forță m-a apucat de brațe ca să
nu le deschid. Dar însoțitorul meu m-a ajutat şi am putut să le deschid şi
multe jucării din acea cameră au fugit şi s-au ascuns sub pat. Aşa că, am
luat-o pe fată şi am scos-o de acolo şi mi-au spus să o duc într-un salon
mare în care Biblia era citită în mod constant. Apoi m-am dus la alta
cameră şi am văzut părinții trişti pentru că erau copiii lor disperați de
temele şcolare pentru că nu le mai rămâneau timp pentru a oferi copiilor
lor educația adevărată ce constă în lucrurile lui Dumnezeu. I-am văzut
înrobiți, oprimați de armatele diavolului care îi înconjurau şi nu ştiau cum
să scape. Am plecat din acel loc fără să ne întoarcem şi am fost dusă în
altă cameră unde erau trei tineri care erau absorbiți de filmele cu violență
şi filmele de ştiință şi ficțiune. Aşa că am văzut lângă ei, în timp ce



aceştia stăteau jos să vadă acele filme, îngeri răi. Ei încercau să-i facă
să nu asculte alte lucruri, ci să asculte doar numai acele lucruri pe care
ei le pregătiseră pentru ei. Apoi, m-am apropiat de ei şi am încercat să-i
fac să-şi dea seama cine îi controla, dar când m-au privit, păreau
hipnotizați şi nu aveam cum să-i fac să gândească. Apoi, tovarăşul meu
mi-a spus ceva foarte trist: „Haide, soarta lor este deja pecetluită!" Apoi,
am intrat puțin în disperare şi am spus:„ Doamne, dar ce vom face?"
Apoi mi-a spus:„ Haide." Am mers la altă cameră, aceasta era mai
spațioasă decât celelalte. Acolo am văzut atât tineri cât şi tineri-adulți,
fiecare studia cărți în conformitate cu preferințele lor. Toți erau fericiți şi
dornici să termine de citit acele cărți pentru că ceea ce îi aştepta, era
recompensa monetară pentru că au studiat aceste cărți. Am văzut că
într-un colț era Cartea Cărților. Acolo am văzut Biblia, în care mi s-a
indicat că era adevărata înțelepciune, calea către viața veşnică şi stătea
acolo uitată şi acoperită de praf. Nimeni din acea cameră nu a acordat
atenție acestei cărți, aşa că am plecat de acolo şi am intrat într-o altă
cameră unde am văzut adulți prinşi în lucrările lor seculare. Ei nu aveau
pace şi erau înconjurați de armate rele care i-au încurajat să continue să
caute recompense materiale. Deşi au simțit că nu ar trebui să facă
aceasta, dar datoriile lor apăsau asupra unora şi unora le era frică să se
elibereze din cauza fricii şi din situația confortabilă pe care ei o simțeau
atunci când erau în această situație. Aşa că, am început să le vorbesc,
dar ei pur şi simplu nu mă înțelegeau, nu ştiam ce se întâmplă şi am
spus: „Doamne, de ce? Ochii mei nu mai pot să privească aceasta.
Vreau să îi ajut!" În acel moment, de parcă mi s-ar fi deschis ochii puțin
mai mult, am putut vedea urechile acestor oameni şi am văzut nişte
mâini negre acoperindu-le urechile. Aşa că am întrebat: „Va fi aceasta
mereu aşa?” Apoi, vocea mi-a răspuns: „Ei au ales.” Aşa că am exclamat
cu mare durere, pentru că mi-a fost foarte greu şi am spus: „Doamne, cât
de aproape suntem de lumea ce vine?” Atunci mi-a răspuns:„ Deja
pregătirile sunt gata, în curând vom fi acasă." Apoi am exclamat: „O,
Sfinte şi Suverane Dumnezeu, dar de oamenii aceştia ce va fi?" Atunci
însoțitorul meu a răspuns:„ Vino, îți voi arăta!” Am părăsit acea casă
imensă, am privit-o de departe şi am început să plâng pentru ea pentru
ceea ce văzusem şi trăisem în acel loc. Apoi, în acel moment, în timp ce
eu vedeam aceasta, în acel moment a venit un vânt şi s-a repezit contra
ei şi o tablă din această casă a zburat şi a aterizat la picioarele mele. M-
am aplecat să o iau şi am văzut ceva scris, o inscripție care spunea
„Laodiceea” cu litere roşii. Apoi, privind în sus, am văzut din nou către
casa aceea, dar nu mai era în locul ei. Era un grup mic de oameni,
prunci, copii, adolescenți, tineri adulți. Un grup de oameni erau educați în
acelaşi loc unde casa a fost mai înainte de o Persoană minunată care
strălucea într-o splendoare magnifică, încât ochii mei nu puteau stărui
mult asupra Lui, pentru că splendoarea aproape că nu mă lăsa să îl văd.



Atunci, am realizat că brațul Său drept era ridicat spre cer şi cu celălalt
ținea o carte care strălucea deasemenea. El îi învăța şi toți înțelegeau
ceea ce aceast Personaj le spunea. Apoi au început să-L urmeze, dar nu
la nivelul solului, ci cu picioarele în aer. I-am văzut mergând şi cum se
ridicau puțin câte puțin. Apoi am exclamat: „Doamne, cum vom ajunge la
nivelul acestui grup?” Apoi, am văzut cum erau educați. Erau educați
numai din Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa am fost instruită, că pentru a
atinge acest nivel trebuie să ne educăm doar din Cuvântul lui
Dumnezeu. Apoi panorama s-a schimbat, am văzut părinții care îşi
educau copiii acasă doar cu Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor şi de
acolo curgeau toate râurile de înțelepciune pentru ei înşişi şi pentru copiii
lor. Am privit cum îngerii veneau şi îi ajutau şi cum pacea domnea în ei.
De asemenea, am văzut tineri care au renunțat la dorințele lor şi la
perspectivele pe care şi le doreau dar ei se aflau acolo devorând
Cuvântul lui Dumnezeu ca şi cum ar merge la un examen şi nu-şi puteau
permite luxul să-l pice. Atunci am văzut adulți, unii erau singuri în colțuri,
alții erau în familii şi renunțau la totul pentru dragostea lui Dumnezeu,
căutând doar iertarea şi aprobarea Lui. De asemenea, am văzut cum în
familii, fiecare colț al fiecărei camere erau inspectate şi erau scoase
afară toate anatemele, tot ceea ce împiedica Prezența lui Dumnezeu în
viețile lor. Acele persoane gemeau din cauza urâciunilor care îi
înconjurau şi se rugau să fie eliberați de aşa zisa contaminare. Aşa că,
m-am întors către însoțitorul meu şi l-am întrebat: „Ce o să facem
acum?" El a spus: „Uşurați-vă povara voastră pentru că ceasul este
aproape ajuns şi înmuiați-vă ființa voastră în Cuvântul sfânt, drept şi
adevărat al Marelui nostru Dumnezeu, pentru că cerul este aproape."
Deci, când am auzit aceste cuvinte că „cerul este aproape”, am întrebat:
„Când va avea loc această speranță glorioasă? Cât timp a mai rămas?
Îmi doresc să plec!” Apoi s-a uitat la mine zâmbind şi mi-a spus: „Este
înaintea ta proba finală. Fii credincioasă până la moarte şi ți se va da
coroana vieții!" Apoi am exclamat suspinând: „Doamne, proba finală,
cine o va putea suporta?” Apoi el a răspuns: „Nimeni care nu îşi leapădă
perspectivele sale de pe acum şi dorințele sale, nu va putea triunfa. Doar
o adevărată moarte a ”eului” vă va putea ajuta să suportați şi să
învingeți.” Apoi, a făcut o pauză şi a continuat: „Doar un lucru acum este
important: ieşiți din Egipt, sărbătoriți PAŞTELE cu Mine în deşert,
cautați-Mă din toată inima şi veți trăi.” În acel moment, am exclamat:
„Doamne, iartă-mă, dar vreau să-ți pun o altă întrebare. Ce înseamnă
pentru Tine PAŞTELE?" El mi-a răspuns: „A renunța la a trăi pentru
această lume şi procurați să trăiți doar pentru Mine şi împărăția Mea, ca
şi Enoh care a sărbătorit PAŞTELE o dată şi pentru totdeauna şi trăieşte
pentru totdeauna în împărăția Mea." În acel moment, m-am trezit. Nu mi-
a spus nimic altceva, nu am văzut nimic altceva. Sper şi mă rog lui
Dumnezeu din toată inima ca aceste lucruri care au impact în viața mea



să poată, deasemenea, impacta viețile multor persoane care îl caută cu
adevărat pe Domnul şi cu toții să ne putem întâlni în patria cerească.
Domnul să vă binecuvânteze!
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Scapa’ti viata. Cel care are dovezi dar prefera sa ramana in placerile lui
nu va avea ulei in incercarea finala.Nu va amagiti, Dumnezeu nu poate fi
batjocorit.Cei ale caror cai sunt spre dorintele lor inimile lor nu sunt cu
Mine.Caci sunt mai mult iubitori de placeri decat de Dumnezeu.Nu va
preocupati pentru ei ci voi inaintati.Cei intelepti vor intelege. Rugaciunile
voastre sa fie pentru ei insa nu fortele voastre care trebuie sa fie
concentrate in datoria de a inainta.Cautati sa fiti puri inaintea Mea cu
teama si cu cutremur.Cautati sa fiti credinciosi la maxim.
Inaintati, inaintati, inaintati! Mi’a spus.Ultima perioada déjà a inceput si’si
va urma cursul si multi nu si’au dat seama si vor continua sa aiba
urechile astupate.
Inalti conducatori isi inchid buzele cu buna stiinta pentru a’si pastra bunul
renume.Dar Eu va spun ca chiar de vorbesc sunt caini muti si cei care’si
unesc inimile cu ei si se opresc din inaintare vor pieri.
Iubitilor cand eu am auzit aceste ultime cuvinte inima mea s’a umplut de
o mare tristete. Inalti conducatori isi inchid buzele cu buna stiinta pentru
a’si pastra bunul renume.Dar Eu va spun ca chiar de vorbesc sunt caini
muti si cei care’si unesc inimile cu ei si se opresc din inaintare vor pieri.
De ce repet aceste fraze, ceea ce nu fac de obicei? Deoarece intr’adevar
poporul care asculta asta si care are un pic de dragoste pentru adevar,
sa’si dea seama ca nu putem sa tacem cu privire la ceea ce vine.
Dovezile vorbesc prin ele insele. In acel moment Domnul a facut o pauza
si apoi a continuat spunand:
Multi asteapta legea duminicala si nu vor sa creada ca deja este.Multi isi
linistesc inimile cu asteptarea unui timp inexistent.
Vai de tine Lo- Ama vai de tine Corasime.Pe viata Mea spune Cel vesnic
ca voi avea mai multa compasiune de surorile tale, caci ele fara sa
cunoasca fac, dar tu in deplina cunostiinta refuzi.Nu exista lumina pentru
cel care nu vrea sa vada si nu exista carare pentru cine nu vrea sa o
vada.
Iubiti frati, avem o viata pe care trebuie sa o traim, o viata de sfintenie
inaintea Domnului, fara de care nici unul nu’L poate vedea pe Domnul.
Sunt multe persoane care spun ca nu vom putea sa ajungem sfinti in
aceasta lume pentru ca este ceva de neatins in lumea in care traim.Dar
Cuvantul lui Dumnezeu nu spune asta. Ci spune ca cine nu este sfant
nu’L va vedea pe Domnul. Vreau sa va indemn sa dati multa atentie



Cuvantului lui Dumnezeu. Pentru ca nu este vorba de mine, nu de cel
care spune ci de ceea ce se spune.La asta trebuie sa fim atenti.
Daca renuntam sa fim vigilenti, sau sa ne imaginam ca Tragedia
veacurilor nu ne’ar semnala cei 3 ani si jum.Sa ne imaginam ca asa ar
fi…este un exemplu pe care vi’l dau.Sa ne imaginam ca din anul 66 de la
sarbatoarea corturilor, pana in primavara anului 70, de PAŞTE, sa ne
imaginam ca asta nu ar fi ramas marcat in istorie. Chiar daca acestea nu
ar exista, totusi tot ceea ce vedem ne arata ca ne apropiem de legea
duminicala, la inceputurile ei.Stim ca legea nu va veni asa dintr’odata, si
cu apasare constanta si cu galagie, ci va veni pe nesimtite, putin cate
putin. Incet , incet apasa mai mult dar nu va dura mult aceasta apasare.
Asa ca fratilor, sunt multe de facut pentru cine se pregateste dupa
instructiunile lui Dumnezeu.Ce facem? Asata este intrebarea mea pentru
voi. Ce facem? Nu putem sa ramanem orbi.Dumnezeu spune ca acelasi
semn care a fost pentru Ierusalim , ne este dat si noua.Cei intelepti vor
intelege.Ne aflam in fata unei legi duminicale, deja exista, este semnata,
este aprobata, deoarece SUA nu este acum in Tratatul de la Paris, dar
asta nu inseamna ca nu va fi.
Asa ca sa fim atenti la ce spune Domnul despre oamenii de renume care
sunt multi,care spun cu toata gura ca aceste lucruri nu vor veni.Fratilor
asta va veni pentru ca Domnul a lasat scris, sigur va veni.Chiar de s’ar
zvarcoli toti demonii si tot infernul, asta va avea loc. Si oricine
indrazneste sa ridice vocea clara, va fi persecutat, asta este limpede.Nu
suntem straini de asta.Multi deja sunt persecutati dar nu putem sa nu
spunem adevarul.Suntem in fata unei legi duminicale si foarte curand,
vom vedea cum ne va apasa.
Cum spune Domnul : Va incepe sa se vada o fuga disperata, un
scrasnet de dinti, nu pentru ca nu au stiut, ci pentru ca au preferat sa’i
asculte pe cei care le linisteau constiinta, spunand ªPace, paceª cand
Domnul nu a declarat pace.
Multe persoane spun de ce se fixeaza date dupa 1844.Nu exista date,
serva Domnului a spus’o.Dar cine citeste contextul este vorba de a nu
fixa date pentru revenirea Domnului Isus.Si nimeni nu face asta.
Asa ca iubiti frati nu va lasati pacaliti.Sa cercetam, sa mergem direct la
izvor,sa mergem direct la ceea ce Dumnezeu are scris.Sa nu folosim un
paragraf din Spiritul profetic sau un verset din Biblie pentru a crea un
pretext ci sa citim tot contextul.Daca ne lasam amagiti va fi vina noastra
nu a celui care ne amageste.Deoarece Dumnezeu spune ca fiecare
trebuie sa fim ca cei din Berrea.Asa ca daca ne amagesc este numai
vina noastra.Caci Domnul ne’a dat destule, chiar destule dovezi pentru
ca sa ne dam seama de ceea ce se intampla.
Sa dea Domnul ca fiecare sa intelegem, asta este rugaciunea mea.Si sa
ne dam seama de evenimentele care au loc in intreaga lume.Vedeti ce
s’a intamplat in California.



O iubiti frati, intr’adevar poporul este orb si rugaciunea mea este sa se
trezeasca.Ma rog pentru toti dar nu pot sa ma opresc pentru niciunul caci
porunca Domnului este ca toti cei care sunt trezi sa se roage pentru cei
care dorm inca, dar ca trebuie sa inainteze.
Sa dea Domnul sa fie multi cei care inainteaza,sa fim credinciosi
Domnului mai mult decat oricarei persoane,decat oricarei rude, decat
oricarui lucru din aceasta lume.Pentru ca se merita sa’L credem pe
Domnul si sa fim salvati.
Domnul sa va binecuvanteze.
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M-am apropiat ca sa aud ce spun si am putut sa apreciez ca ei
cunoasteau bine timpul in care traim.Dar atitudinea lor era de a lungi, de
a amana, de a inainta incet in avertizarea poporului pentru o pregatire
urgenta si iminenta.
Am vazut cum unul dintre ei ii conducea cu mare ingrijorare.Dar el nu
putea sa patrunda in mintea celorlalti, pentru ca acestia sa actioneze
fara teama si sa dea sunetul clar din trambita.
Am vazut ca in cer era un mare interes in acest lucru , dar nu se putea
ajunge la o intelegere deplina intre acesti barbati.
In acel moment insotitorul meu mi-a spus:
Ne aflam aproape de inchiderea harului pentru cei ce cunosc adevarul.
Si poporul traieste ca si cum timpul ar mai dura o vesnicie.Nu exista un
interés autentic in ei.Toti traiesc facand planuri de viitor, dorind un viitor
de prosperitate aici pe pamant.Dar timpul secerisului a sosit si vara
aproape a trecut si multi vor afla la sfarsit ca nu au fost salvati. Indolenta,
asteptarile lor, dorintele lor, i-au impiedicat ca sa intre in mostenirea
cereasca.
Mi s-a aratat, cu ce mare interés urmareste cerul, ca sa vada daca noi
dorim patria cereasca sau sunt numai vorbe.
In acel moment insotitorul meu mi-a spus:
Nu este de ajuns numai sa doresti.Multi dintre cei care au dorit numai, au
ramas afara, deoarece o dorinta superficiala nu este suficienta. A face, a
te stradui cu rugaciuni si implorari catre Tronul Ceresc este ceea ce ii
face capabili ca sa mosteneasca patria cereasca.Insa simturile lor
adormite de placerile lumesti, i-au impiedicat ca sa intre in locasurile
vesnice, facand din ceea ce este trecator dorinta lor.O dorinta care in
curand se va sfarsi si nu se va mai sti nimic nici de ei si nici de placerile
lor efemere.
Aveti grija , daca intr.-adevar vreti sa ajungeti in tara mai buna.Luptati
pentru ea. Nu va potriviti acestei lumi si placerilor ei, caci oricine face
asa, va fi descalificat de a poseda o lume mai buna.



Si a continuat sa spuna:
Aduceti-va aminte de PAŞTELE din Egipt. Amintiti-va de pregatirile
pentru PAŞTE , pentru ca inainte de eliberare trebuia sa fie o pregatire.
Adica o pregatire intre uman si divin.Si eliberare prin interventie
divina.Nu a fost scris asta pentru ca voi sa intelegeti? Oare v-au orbit
intunecimile si ziceti Domnul meu intarzie sa vina? Daca vreti sa iesiti
biruitori fiti pregatiti si vegheati. Deoarece dusmanul vostru diavolul, a
iesit ca sa distruga, sa amageasca si sa omoare. Amanarea cu care
inseala pe multi, este la lucru si nimeni nu va impiedica aceasta
actiune.Deoarece este ora lui si de acest lucru de mult timp ati fost
avertizati.Nu va fi nici o scuza nici in aceasta lume si nici in cea viitoare
pentru cel care nu reuseste sa biruiasca, caci hotararea se afla in mainile
lui si ajutorul rapid ii este pus la dispozitie.
Amintit-va cati la Templu, asteptau venirea lui Mesia, cand au intrat Iosif
si Maria cu copilul in brate? Amintiti-va cati au intrat in Arca? Cati s-au
Salvat din Sodoma si Gomora? Oricine traieste pentru el va fi taiat,
pregatit si aruncat in zdrobitoarea de struguri. Insa cei care-si dedica
viata pentru altii vor fi pusi in granarul cerului. Faceti roade demne de
pocainta si veti gasi odihna pentru sufletele voastre.
In acel moment a facut o pauza si a spus: Priveste!
Atunci am vazut in fata mea, scene din trecut. Acestea se derulau in fata
mea si erau scene de la inceputurile lumii de cand oamenii incepusera
sa aleaga pe care cale sa mearga: pe cea in ascultare sau pe cea in
neascultare.
Eu vedeam aceste lucruri si am zis catre insotitorul meu: Cum voi putea
sa inteleg aceste scene cu mintea mea finita?
El mi-a spus : Apropie-te si asculta.
Atunci am vazut scene pe pamant si auzeam sunete de trambite in cer.
Si am zis: Cum sa stiu?
Insotitorul meu mi-a atins fruntea si mi-a spus: Intelege!
Tot ceea ce se intampla pe pamant era guvernat de un mare ceas
profetic in cer.Si am auzit: tic, tac, tic, tac, ca ticaitul unui ceas.
Si apoi mi-a spus : Asculta!
Si am ascultat si nu am mai auzit ticaitul ceasului.Si nici trambitele.
Si am spus: Nu mai aud nimic!
Si atunci el mi-a spus: Trambitele vor suna din nou de PAŞTE.Fiti
pregatiti.Scene cutremuratoare vor avea loc. Mancati PAŞTELE in
rugaciuni si inchinare inaintea lui Dumnezeu. Chemati poporul la post si
rugaciune, in sac si cenusa, caci cine va putea sa stea in picioare fara
protectia cerului?
Pregatiti-va, pregatiti-va, pregatiti-va! Caci nu mai este timp ca sa ne
deviem gandirea. Ci sa avem gandul de a ne umili inaintea lui
Dumnezeu. Strigati pentru viata voastra cu frica si cu cutremur.Rugati pe
Stapanul secerisului sa va ierte si sa va accepte in granarul Lui.Numai



asa veti fi paziti de mania viitoare. Nu luati in desert calendarul lui
Dumnezeu, caci daca faceti asa ,va puneti in pericol sufletele voastre.
Departati-va de nelegiuire si nu va atingeti de necuratie. Mancati
PAŞTELE Domnului cu plansete si rugaciuni pentru acceptarea voastra
inaintea Lui. Poporul care cunoaste pe Dumnezeul Sau si- L asculta,
urmeaza pasii Lui si asa nu va pieri.Deschideti-va inimile si dati voie ca
sa vi se curateasca casa voastra. Scoateti anatema din mijlocul vostru si
inaltati maini sfinte catre Domnul.
Apoi a facut o pauza si a spus:
Faceti urmatoarea pregatire: sapte zile inainte de PAŞTELE Domnului,
pregatiti-va inimile in umilinta, cu rugaciuni si implorari.
Curatiti-va casele voastre de tot ce nu onoreaza pe Cel Vesnic.Departati-
va in singuratate rugandu-va pentru iertarea voastra. Asa sa faceti timp
de 7 zile. Apoi luati PAŞTELE Domnului asa cum i-a invatat pe
ucenici.Zdrobiti-va sufletele, caci mare suferinta este ca si sosita si rugati
pe Domnul sa pazeasca poporul.
In acel moment am vazut ca ingerul a inaltat mana spre cer si a spus:
Acest Cuvant ti s-a dat si declaratia este adevarata si cu credinciosie.si
curand tot ce a fost spus se va implini.
Si apoi mi-a spus: Spune alor tai si fiti gata, spune si celorlalti ce astazi
ai primit, caci timpul este scurt.
Iubitilor in acel moment m-am trezit.Ma rog pentru poporul lui Dumnezeu
de pe intreg pamantul pentru ca sa fie gata si pregatit pentru intalnirea
cu Dumnezeul nostru Mare si Puternic.
Domnul sa ne binecuvanteze si sa urmam instructiunile Lui ca sa putem
fi curatiti, acceptati si intariti in El.
Domnul sa va binecuvanteze.
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15 februarie 2019
Despre PAŞTELE din 20 aprilie 2019
Iubitilor pe 15 februarie 2019, am fost indemnata ca sa atrag atentia cu
privire la ziua de PAŞTE din acest an si la cele 7 zile de pregatire
dinainte de ziua de PAŞTE.
Mi s-a facut cunoscut despre importante ungerii primului nascut din
fiecare familie de credinciosi, inainte de a lua cina Domnului in primele
ore ale acestei zile de PAŞTE.



Trebuie sa se explice fiecarui copil, tanar si adult care este intaiul nascut,
de ce trebuie facut acest ritual pentru ca acestia sa inteleaga.
Fiecare cap de familie al celor credinciosi adevarului lui Dumnezeu,
trebuie sa se consacre Domnului pe timpul celor 7 zile de pregatire
pentru PAŞTE, pentru acest ritual, si pentru a conduce cina Domnului in
familia lui sau in grup.
Fiecare intai nascut trebuie ca inainte de a fi uns, sa se pregateasca sau
sa fie pregatit daca este un copil, inainte de a fi uns.Solemnitatea cinei
Domnului sa fie o aducere aminte a ceea ce a facut Domnul pentru
poporul Sau inca de la israelul din vechime.Si sa existe aceeasi
incredere ca in acelasi fel va face cu israelul simbolic de astazi.
RUGATI-VA PENTRU ELIBERAREA VOASTRA.SI NU VA
CONTAMINATI CU ALUATUL PACATULUI.MANCATI CUVANTUL LUI
DUMNEZEU, DULCE IN GURA SI AMAR IN PANTECE CA UN SIMBOL
AL IERBURILOR AMARE,CARE PURIFICA FIINTA NOASTRA, CA
SANGELE NOSTRU SA FIE CURAT,SI IN FELUL ACESTA SIMTURILE
NOASTRE TREZITE SA CAPTEZE FRUMUSETEA CUVANTULUI LUI
DUMNEZEU.
Cereti Domnului secerisului sa va stranga in granarul Lui si sa va
desparta de paie, pentru ca sa puteti sa celebrati Pastele Lui in
munti.Iesiti din mijlocul ei poporul Meu si veti gasi odihna pentru sufletele
voastre. Zi de mare solemnitate unde atat in cer cat si pe pamant au loc
evenimente solemne.
Calendarul lui Dumnezeuneglijat de multi si detestat de altii, este
singurul care guverneaza tóate evenimentele profetice.
Poporul lui Dumnezeu sa se trezeasca si sa dea o importante urgenta
cuprivire la calendarul lui Dumnezeu.
Pentru ca indreptarul a fost pus si Cel care masoara a iesit cu mare
rapiditate pentru a hotari destinul fiecarui credincios.
Auziti si ascultati oile turmei, oare nu exista Dumnezeu in Israel de
intrebati pe dumnezeul ecromului? Deoarece asa ai facut vei fi taiat din
poporulMeu. Va putea omul muritor sa scrie in cartile din ceruri? Cu
adevarat va spun ca nici unul nu va putea.S-ar putea ca ce s-a hotarat in
ceruri sa se schimbe de pe pamant? Sub nici o forma. Ar putea soldatul
sa fie pregatit pentru batalie, fara sa fie incercat ?Niciodata n-ar putea.
Dar voi care faceti voia Mea sunteti poporul Meu sfant.Popor uns de
Dumnezeu, scos din intuneric la lumina, pentru a fi lumina pe care
nimeni nu o va putea stinge in mijlocul intunecimii si in deasa obscuritate
care se apropie.
Traiti vieti pline de pocainta, puneti toata povara asupra Mea si asa va
veti putea odihni.Lucrati ca fii ai luminii si rasplata voastra va fi mare in
ceruri.
Umiliti-va inimile caci o inima zdobita si umila nu va fi respinsa.
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30 martie 2019
Pregatire pentru ungere si PAŞTE

Iubitilor 30 martie 2019, in vis mi s’a facut cunoscut importanta
catastrofelor care au loc acum, un anunt al revenirii iminente a Domnului
nostru Isus.
Insotitorul meu mi’a spus: Multi vazand nu inteleg si altii vazand ignora,
insa toti stiu in interiorul lor ca ceva mare va avea loc.
Am vazut catastrofele de pe mari unde apele erau negre din cauza
petrolului,si pentru oameni cu mari ambitii ceea ce era cel mai important
pentru ei era banul.
Mi s-a facut cunoscut ca natura geme si sufera din cauza neglijentei si
ambitiei umane si ca cerul noteaza toate aceste lucruri.Mi s-a aratat o
mare zguduire unde tot ceea ce noi vedem astazi va fi in totalitate diferit.
Furia marii manipulata de maini omenesti va biciuii cu multa putere viata
umana si pamantul cu mari valuri si vanturi puternice care vor distruge
totul in calea lor. Am vazut pamantul inghitand suprafete intregi si din cer
vartejuri si mari mingi de gheata cadeau, mult mai puternice decat am
vazut pana acum.
Mi s-a facut cunoscut ca - vulcanii adormiti nu sunt inca toti treziti dar vor
fi in curand treziti si binele pe care il avem inca, in curand nu-l vom mai
avea.
Mi s-a facut cunoscut ca credinta noastra trebuie sa fie in totalitate in
Dumnezeul nostru pentru ca sa putem supravietui.
Insotitorul meu mi-a spus: Exista cai care omului ii par sigure, dar la
sfarsit duc la moarte.
In acel moment am fost ridicata in aer si am vazut cum zguduiri ale
cerului , ale marii si pamantului se contopeau si veneau una dupa alta
fiecare declarand sfarsitul timpului pentru aceasta lume intunecata si fata
de indiferenta oamenilor care vad aceste lucruri.
Insotitorul meu a spus:Nu este de ajuns numai sa auzi ci trebuie sa
faci.Cel care nu se grabeste va pieri.

L-am vazut pe marele instigator lucrand cu mare abilitate cu mintea
oamenilor.
Mi s-a aratat o mare intindere plana si acolo se afla o cortina neagra.Toti
cei care se aflau acolo erau atenti la ceea ce se afla in spatele marii
cortine.Cortina s-a ridicat si un personaj de lumina, stralucea inaintea
tuturor.A inceput reprezentatia si acesta intre rasete in hohote si ovatii,



facea sa treaca prin fata lui pe fiecare care era prezent acolo.El ii intreba
pe fiecare care trecea prin fata lui care era visul lui.
Am vazut pe unii spunand case, pe altii i-am auzit spunand masini, pe
altii bani, pe altii partener de viata. Si astfel fiecare pleca fericit cu dorinta
inimii lui implinita.Toti fericiti laudau pe aceasta fiinta de lumina.In timp
ce oamenii plecau fericiti cu premiile lor, s-a auzit o voce puternica din
cer. Acel loc s-a cutremurat si toata activitatea s-a oprit instantaneu.
Acea fiinta mare si stralucitoare si-a pierdut stralucirea si o intunecime
ingrozitoare a iesit din el.
Comorile pe care el le-a dat tuturor celor prezenti acolo au disparut la
azul acelei voci puternice. Fetele lor erau inspaimantate de moarte si i-
am vazut tremurand de groaza.
Mi s-a facut cunoscut ca Duhul Sfant lucrase in ei , dar acestia puneau
dorintele lor inaintea planului ceresc.Mi s-a facut cunoscut ca cei care
vor face asa nu vor avea parte de regatul lui Dumnezeu.
Am vazut pe multi plangand cu amar spunand: Eu stiam, insa amanarea
m-a incarcerat.
L-am intrebat pe insotitorul meu: Mai este timp pentru ei?
Mi-a spus: Marele calendar ceresc s-a scurs.Curand, foarte curand, orice
destin uman va fi decis.Nu prin maini omenesti ci de Regele Regilor si
Domnul Domnilor.Omul muritor credincios trebuie sa stie ca timpul lui
este ca si incheiat.Si asta conform calendarului ceresc.
Asa sa sarbatoriti Pastele Domnului.
-Sapte zile de umilinta, rugaciune si implorare inainte de PAŞTE si sa
cereti Domnului secerisului sa va accepte in granarul Lui.
- Departati-va de rau si de mandria acestei lumi si de toata aparenta de
pacat.
-Supuneti-va lui Dumnezeu cu frica si cutremur, pentru ca sa fiti in
totalitate cercetati de El.
-Sa doriti cu toata sinceritatea inimii voastre sa nu va contaminati cu
pacatul.
- Dati voie Domnului secerisului sa intre in vietile voastre pentru ca sa va
purifice si sa va modeleze caracterul vostru, ceea ce este o cerinta
cereasca.
-Mergeti in singuratate inaintea Printului Emanuel, si El va va lasa sa
vedeti voia Lui.
- Prin credinta mergeti pe drumul evlaviei primitive.Nu cu capul sus ca
altii sa te vada ci cu lacrimi in ochi in umilinta si cu o credinta
corespunzatoare caci numai asa veti putea invinge.
- Scoateti toata anatema din mijlocul vostru.Pentru ca nimeni nu va
putea fi purificat daca poseda ceva ce este anatema.
-Cercetati Cuvantul adevarului care da apa celui insetat si viata celui pe
moarte.



- Imitati-L pe Cristos.Studiati viata Lui intre voi si slava Sa care nu a fost
inteleasa se va desfasura inaintea voastra.
- Pregatiti-va tot timpul. Scoateti aluatul din inimile voastre caci o inima
impartita nu va fi acceptata.

Apoi treceti la a manca corpul si a bea sangele lui Cristos reprezentate
prin painea nedospita si sucul viei.
Nu obligati pe nimeni caci totul trebuie sa fie prin vointa proprie si o
constiinta in ordine pentru a participa.
Cete de ingerí vor fi prezenti la asta si o actiune minutioasa se duce la
capat in cartile ceresti.
Solemne actiuni ascunse de privirea umana, cu carácter vesnic vor avea
loc.Daca omul ar putea sa contemple! Cu toate ca asta nu se va putea,
ne-a fost facuta placerea sa stim.
Fiecare loc destinat pentru aceste acte trebuie pregatit cu dragoste si
bucurie.Cu o mare ordine si curatenie.Totul trebuie sa fie gata cu 2 ore
inainte.Nici o aparenta de pacat sa nu existe si nici o ireverenta sa nu fie
auzita.
Dupa ritualul painii si a vinului intonati imnuri de lauda si bucurie catre
Domnul si Mantuitorul vostru.Ingeri excelenti in putere vor canta in
mijlocul vostru.
Apoi nimeni sa nu vorbeasca despre asta caci Domnul Isus va vorbi
poporului Sau prin Cuvantul Lui.
Puneti in mijlocul vostru Spiritul Profetic,si fiecare sa ia o carte si sa o
deschida si acolo sa citeasca fiecare si va vedea acolo ceea ce trebuie
sa afle pentru beneficiul lui si al tuturor.Notati si fiti atenti la aceste pagini
caci in ele se afla viata vesnica.
Apoi deschideti Biblia si cititi Tit 2.
Apoi mergeti in camaruta voastra si inchideti usa si rugati-va in secret si
Tatal vostru va va recompensa in public.Acolo vi se va spune ce sa
faceti pentru restul zilei de odihna.
Iubitilor acestea sunt instructiunile pe care le-am primit de la Domnul,
pentru acest PAŞTE, evenimentele solemne care au loc atat in cer cat si
pe pamant.
Cuvant adevarat si fidel de la Domnul las pentru voi toti. Sa cerem
Domnului secerisului san e adune in granarul Lui ca sa ne pastreze
pentru El si pentru imparatia Sa pentru vesnicie.
Domnul sa va binecuvanteze.

Daisy Escalante
Importanta ungerii intaiului nascut
Intaiul nascut trebuie sa inteleaga ca inaintea Domnului el este o
persoana importanta, in asa masura, incat Domnul ii face chemarea de a
fi pus deoparte pentru El.



Este o consacrare totala pentru Domnul, pentru a-L reprezenta pe
Domnul in familia lui si in fata persoanelor care-l inconjoara.
Este foarte important ca intaiul nascut sa fie instruit in aceasta privinta si
sa-si dea seama ca nu este o ungere obisnuita.Uneori ungerea care se
practica pentru cei bolnavi sau in diferite alte ocazii este facuta cam
lejer.Dar aceasta ungere este o ungere deosebita, si cand Domnul ne
cheama ca sa facem ungerea primului nascut este pentru ca El ne
spune: ªEu vreau ca ei sa fie dedicati pentru Mine.ª Este un legamant
care se face intre Dumnezeu si primul nascut si este foarte important.
Persoana care trebuie sa fie unsa, trebuie sa fie unsa de o persoana
care intr-adevar respecta conditiile lui Dumnezeu. In ce sens. Toti avem
situatii in care trebuie sa ne punem in ordine cu Dumnezeu.Si este foarte
, foarte important ca fiecare persoana care va unge pe intaiul nascut din
familiile respective, sa fie constient ca vrea intr-adevar cu toata fiinta lui
sa faca voia lui Dumnezeu in toate privintele si sa lupte pentru asta. Este
foarte important ca sa traiasca adevarul prezent.Si ce inseamna sa
traiesti adevarul prezent?
A trai adevarul prezent inseamna ca fiecare lucru pe care noi il invatam
in aceasta viata, ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi, sa
luptam ca sa indeplinim, sa luptam asa cum a luptat Pavel, pe care-l
avem ca exemplu in Cuvantul Sfant.

RO_2019_04_13_TEXT_P2.txt

13 aprilie 2019 p2.
Pe 13 aprilie 2019 , in aceasta zi , sabatul Domnului, prima zi de
pregatire dintre cele 7 de pregatire dinainte de PAŞTE, meditam la visul
pe care Domnul mi-l daduse, si Domnul mi-a dat o lista de versete pe
care vreau sa vi le impartasesc.
Filipeni 4:8, Habacuc 2:9, 1 Corinteni 3:6, Osea 2:8, Romani 4:5,
Coloseni 2:9, Efeseni 3:8, 1 Tim.3:2 , Ruth 4:9 , Mica 3:8 , Iacov 3:9 ,
Luca 5:22, Matei 4:5, Cartea Cantarilor 2:9 , Iacov 5:7, Plangeri 2:8, Isaia
4, Tit 1:2, Filimon 1, Sofonie 3:1-9 , Proverbe 4:9, Apocalipsa 4:8.
Eu le consider ca o predica de la Domnul pentru astazi, prima zi de
pregatire din cele 7 zile de pregatire dinainte de PAŞTE.
Vi le las pentru ca fiecare dintre voi sa le cerceteze, sa le studieze, si ca
Domnul sa vorbeasca fiecarei inimi.
Domnul sa va binecuvanteze.

RO_2019_05_05_TEXT_Segunda_Pascua_P1.txt



5.05.2019
Al doilea PAŞTE
Fratilor pe 5 mai 2019 Domnul m-a dus sa citesc Numeri cap. 9:1-
14.Niciodata nu am citit ca DUMNEZEU A PERMIS CA SA SE
CELEBREZE UN AL DOILEA PASTE, sub indrumarile care au fost
date.Dupa ce eu am analizat aceste versete eu am intrebat: Doamne, ce
trebuie sa fac?
Si Domnul mi-a spus: Spune aceste cuvinte poporului Meu:” Inaintati
poporul Meu, si nu va opriti din mersul vostru, si nu amanati iesirea
voastra, deoarece vor veni corabii din Chitim si totul va fi distrus la
trecerea lor.
Oile Mele aud vocea Mea si Ma urmeaza.Fii gelos si pocaieste-te de
letargia ta.Pregatiti-va si nu intarziati.Veniti sa luati cu Mine PAŞTELE
toti cei care nu l-au putut lua cu mine la munte. PREGATITI-VA CU 7
ZILE INAINTE.SA FITI IN POST SI RUGACIUNE ATAT CEL CARE VA
FI UNS CAT SI CEL UNS SI POPORUL IN INTREGIME.
Ascultati vocea Mea si nu va opriti, pentru ca distrugerea nu este
amanata si poporul Meu trebuie sa faca LEGAMANT CU MINE PRIN
SACRIFICIU. Umiliti-va in rugaciuni si cereri. Scoateti razvratirea din
mijlocul vostru. Fiti gelosi pentru aproapele vostru, caci si el e cumparat
cu sangele Meu.
Cine este mai mare intre voi decat cel care slujeste? Faceti roade demne
de pocainta pentru ca sa fiti primiti in ceruri. Daca veti face asa cu
siguranta veti trai.
Dar daca va razvratiti impotriva Mea si nu sfintiti pe intaiul nascut pentru
Mine, va voi preda razvratirilor voastre pentru ca nu ati vrut sa ascultati
de Sfantul lui Israel.
Departati-va si nu va atingeti de faradelege.Pregatiti-va si cereti
Dumnezeului secerisului sa va pastreze in granarul Lui. Timpuri de grea
supravietuire inca sunt retinute, si nu vor primi protectie cei a caror
faradelege nu a fost iertata si nici pacatul iertat.
Inima voastra sa fie circumcisa si veti afla odihna pentru sufletele
voastre. Merg doi alaturi daca nu ar fi de acord? Iata ca asta este pentru
inaltarea si caderea multora. Sa nu fiti de acord cu pacatul si nu-l
scuzati.Deoarece veti avea o amaraciune mortala. Cine va va adaposti in
timpul difícil? Ati fost ceruti ca sa fiti zguduiti pana la extrem. Insa cum
pretindeti sa iesiti neatinsi fara protectia mea?
Departati-va de aluatul care contamineaza fiinta voastra.Indepartati cat
mai repede toate anatemele si sa nu fiti de acord cu nelegiuirea si
nedreptatea. V-am chemat din intuneric la lumina Mea minunata.Si Eu
voi pune sinagoga satanei la picioarele voastre pentru ca sa cunoasca
ca Eu te-am iubit.



Departati-va de apostazie si urmati numai un asa sta scris.Sa luptati in
asa fel incat sa obtineti biruinta prin Mine. Ce parinte daca fiul ii cere o
bucata de paine ii da un sarpe? Cu cat mai mult voi face Eu pentru voi?
Fugiti de datorii si sa nu fiti de acord cu astea. Evitati cu tot dinadinsul
camata. Incredintati Dumnezeului secerisului viata voastra.
Iesiti din Babilon si Egipt , caci pe viata Mea, Sodoma si Gomora, Adma
si Teboim, pedeapsa lor este mica in comparatie cu nelegiuirea care
predomina acum.
Ochiul Meu vede si pleoapele Mele examineaza pe fiii oamenilor. Pretuiti
Legea Mea si meditati la ea zi si noapte. A Mea este dreptatea, puterea,
slava, marirea, si biruinta. Cel ce a fost mort, este viu. Incredintati-va ca
credinta voastra sa nu va insele si asa veti trai.
Iubitilor acestea sunt cuvintele fidele si adevarate pe care le-am primit de
la Domnul pentru a vi le impartasi tuturor.
Iubitilor zilele de pregatire pentru PAŞTE incep pe 17 mai 2019 la apusul
soarelui. Atunci vor incepe cele 7 zile de pregatire pentru al doilea
PAŞTE care incepe in 24 mai 2019 la apusul soarelui, deci sabatul din
25 mai.
Sa nu pierdem si aceasta ocazie pentru ca Domnul sa intre in conciliere
cu noi si noi sa facem pact cu Domnul.
Sa cititi Leviticul 23:5 unde vorbeste despre primul PAŞTE. Apoi cititi
Numeri 9:1-14, unde vorbeste despre al doilea PAŞTE, Exod 13:1,2
unde ne vorbeste despre consacrarea intaiului nascut.Asta este o
dedicatie a unei persoane lui Dumnezeu sub forma ritualului adecvat,
care in acest caz este ungerea intaiului nascut.
Iubitilor fiecare dintre noi sa dam atentia cuvenita Cuvantului lui
Dumnezeu.
Si va las ultimul verset pe care mi l-a spus Domnul :Isaia 2:8.
Din aceste motive Domnul ne cere sa ne departam de apostazie, de
nelegiuire, de nedreptate, de aluatul pacatului, de anateme. Sa dea
Domnul ca toate aceste lucruri sa fie scoase din viata noastra, prin
puterea, harul si indurarea Lui.
Si sa fim acceptati si in curand sa fim cu El in locurile ceresti.
Domnul sa va binecuvanteze.

RO_2019_05_05_TEXT_Segunda_Pascua_P2.txt

Daisy Escalante 6 mai 2019
Corectarea datei pentru al doilea Paste



Iubitilor, vreau sa fac o clarificare cu privire la audio-ul de ieri cu privire la
data celui de al doilea Paste. pregatirea incepe vineri10 mai, la apusul
soarelui, incep cele 7 zile de pregatire pentru al doilea PAŞTE. Ziua de
Paste este pe data de 17 la apusul soarelui adica pe data de 18.
Eu am vazut un calendar diferit, un calendar care avea data dupa
calendarul gregorian.Si atunci acum corectez aceasta parte unde m-am
inselat cu inceperea zilelor de pregatire; care este ziua de 10, acest
vineri 10 mai la apusul soarelui care este de fapt 11 mai dupa Biblie,
cand incep cele 7 zile de pregatire. Si al doilea PAŞTE incepe pe 17 la
apusul soarelui.
Domnul sa va binecuvanteze si fiecare dintre noi sa fim uniti cu Cristos si
va rog sa cititi versetele pe care vi le-am lasat in audio-ul anterior.toate
sunt corecte numai asta v-am spus ca m-am uitat gresit in calendar si
am corectat cu acest audio. Domnul sa va binecuvanteze.

RO_2019_10_14_TEXT_P2.txt

14 octombrie 2019 p.2
Iubitilor pe 14 octombrie 2019, Domnul mi-a spus scrie.
"Ferice de cel ce are incredere in Mine caci picioarele nu-i vor aluneca
niciodata.In Mine , cel ce face asa, se sfinteste, si indreptatirea ii este
atribuita.In el niciodata nu va exista frica si niciodata nu va fi prada
asupritorului. Il vor vedea intunecimile dense si vor fugi, si uraganul va
trece pe departe fara sa fie simtit.La fel ca un fluture in viata lui scurta de
frumusete, care traieste din plin, asa va fi cel care-si ancoreaza
radacinile in fantanile de apa vie. Urla adancul si mugesc valurile marii
insa cel ce PAŞTE in pasuni verzi, increderea lui este sigura in
Iehova.De ce plange lenesul si sufera cel descurajat? Oare nu le-am dat
eu aceeasi intelepciune ca celui fericit si cu spirit agil? Atunci unde se
afla cele doua carari?
Adevarat, adevarat va spun ca hotararea este a fiecaruia in parte. Cel
descurajat traieste ajutat de toti si se plange de toate.Insa cel fericit
prospera chiar si in singuratate. Unul va fi ca vantul care spulbera
frunzele iar celalalt ca bobul de grau puternic, care satura pe cel
flamand.
VA EXISTA ODIHNA IN EGIPT SI INTELEPCIUNE IN BABILON? Va
putea vrabia sa-si schimbe penele cu blana, si leopardul blana cu pene?
Se va putea satura calatorul in desert, dintr-un put fara apa? Sau sa aiba
imbracaminte uscata cel care este prins de valtoarea inundatiei? Cum
puteti sa raspundeti favorabil la toate aceste intrebari si sa nu cunoasteti



indolenta duhului vostru si a inimii voastre? Cum va indoiti in fata unui
"asa sta scris" si inaintati numai dupa o "zicala"? Va putea cel care
spune "zicala" sa faca sa dea pomul fructe si grau din spic? Va putea
"zicala" sa-ti satisfaca setea si sa poti sa dormi increzator? "Zicala" a
strigat in piata. Si dreptatea si adevarul au fost alungate de sabie si de
munciuna. Cel care spune "zicala" vede pe cel harnic si binecuvantarea
mainilor lui, si in patul lui pune la cale pe nesimtite caderea lui.Se
apropie, rage, face pasi si ataca, insa cade in fata unui "asa sta scris".
Nu v-am spus ca vine printul acestei lumi si el nu are nimic in Mine?
Blestemati sunteti cu mare blestem pentru ca vorbele voastre s-au unit
impotriva Mea si a pierit sfatul caci "sta scris" a pierit din mijlocul lor.
Cum stiti ca a venit vara? Oare mugurii nu marturisesc asta?
Generatie ipocrita si perversa! Stiti si vreti sa stiti numai ceea ce ganditi
voi ca va este de folos.Traieste increzatoare ca are totul si ca nu va duce
lipsa de nimic niciodata. Se uita la chipul ei in oglinda si isi face ideea ca
va exista pentru totdeauna si raul niciodata nu o va atinge. Insa Eu te
vad pana in maduva oaselor si cunosc originea existentei fiintei
tale.Cunosc binele care curge prin fiinta ta si de asemenea si raul.Aud
gandurile tale si ascult motivele tale. Vad visele tale si daca te rasfeti in
ele sau fugi de ele.Cunosc motivele cuvintelor tale care curg toate in
favoarea ta.Energia ta se scurge numai spre satisfacerea ta proprie, si in
fiinta ta moare intelepciunea.Cantecul pasarelelor este un deranj pentru
urechile tale, insa muzica insolenta multumeste auzul tau. Oare se va
masura favoarea lui Iehova cu averile pe care le ai? Un lucru este
sigur:pe cel pe care Dumnezeu il priveste bine, prospera si nu se
limiteaza la averi. Cel bun este sustinut cu putin, insa cel rau cu multa
truda si neliniste isi duce o bucatica de paine la gura lui.
Neantelepciunea este lingusitoare si nu exista obraz gros pentru cel
indolent. Vas de lut vopsit pe dinafara si spart in fund este sufletul care
se increde in el insusi.
Oare pomul isi scoate radacinile din pamant spunand: Eu singur imi voi
cauta sprijinul? Sau furnica va spune: Eu singura voi imi voi face
musuroiul? Va putea fructul sa spuna: Nu voi mai creste pe ramura ci o
voi face eu singur? Naivi in propria gandire! Orbi conducand alti orbi!
Oare lipsa voastra de intelepciune va va duce la un loc favorabil? Cel
care se crede mare il calca pe cel neansemnat in timp ce se foloseste de
el.Insa cel neansemnat care traieste din "zicale" , traieste bucuros ca se
foloseste de el. Inutili care profaneaza ce este pur si cladesc ce este
pervers! Oare viata valoreaza mai mult decat ce este efemer? Oare
painea poate sa fie facuta fara sa fie framantata si turta fara a fi
amestecata? Pasarile fac ceea pentru care au fost create.Pestii nu-si
schimba aripioarele cu picioare.Pentru ca tot ce a fost creat in afara de
om urmeaza planul trasat.Insa omul care-si schimba traiectoria merge pe
drumul distrugerii lui.Asa este omul care traieste pentru sine fara sa se



teama de Iehova. Omul isi cauta propriul echilibru si cade in fantana.
Insa cel care se increde in Iehova va fi ca stanca in fata valurilor marii,
care adaposteste pasari in crapaturile ei si ramane increzatoare.Asa vor
fi cei care vor fi numarati printre cei vii.Deoarece si-au pus increderea in
Creatorul lor, si Sustinatorul intregii creatiuni.
In acel moment mi s-a spus Filipeni 4:9 si Iacov 4.
Va las aceste cuvinte si sa dea Domnul sa meditam la ele, sa fim sinceri
cu noi insine si cu Dumnezeu ca sa avem parte de indurarea Lui.
Domnul sa va binecuvanteze.

RO_2019_11_22_TEXT.txt

22 noiembrie 2019
Iubitilor pe 22 noiembrie 2019, Domnul mi-a dat o lista de texte.
Incepand sa le scriu mi-am dat seama ca primele doua texte erau
aceleasi pe care mi le-a dat pe 16 noiembrie 2019. Osea 2 si Habacuc
3.Vazand asta , am simtit ca Domnul vrea sa revedem aceste capitole si
sa-i cerem discernamant si intelepciune si ca Duhul Sfant sa fie cu noi,
pentru ca sa putem sa le intelegem asa cum doreste El ca sa le
intelegem.Lista de texe este urmatoarea: Osea 2, Habacuc3, Ieremia 8,
Coloseni 4, Iacov 2:8, Isaia 5 si Prov.8.Dupa asta mi s-a spus: Scrie!
"DACA POPORUL MEU SE VA STRADUI SI VA FI CURAJOS, VOI FI
CU EL PANA LA SFARSIT.DAR DACA NU-SI PUNE SOARTA IN MANA
MEA SI NU VA REANNOI LEGAMANTUL CU MINE, SI SE VA
DEPARTA DE PORUNCILE MELE , LE VA FI PUSA DEZONOAREA
SUB OCHI SI DISTRUGEREA VA VENI ASUPRA LUI.
INAINTE CA MOISE SA PORNEASCA ELIBERAREA POPORULUI
MEU DIN EGIPT, A INDEPLINIT TOATE CERINTELE.A FOST IN
PUSTIE CA SA INVETE, A AUZIT VOCEA MEA, SI A VAZUT SLAVA
MEA.INSA CUM MERGEA PE DRUM CA ELIBERATOR, NU A
INDEPLINIT CIRCUMCIZIA FIULUI SAU SI INGERUL NIMICITOR I-A
IESIT INAINTE.SI DIN TEAMA MAMA A CIRCUMCIS
COPILUL.INAINTE CA POPORUL SA FIE ELIBERAT A SARBATORIT
PASTELE.SI A UNS USIORII CU SANGE CA SEMN AL
LEGAMANTULUI FACUT CU MINE INCREZANDU-SE IN PROTECTIA
MEA.ACEST POPOR A PRIBEGIT 40 DE ANI SI S-A DEPARTAT DE
PORUNCILE SI STATUTELE MELE.SI INAINTE DE A-I INTRODUCE IN
TARA PROMISA, DUPA CE AU TRECUT PRIN CEI 40 DE ANI
PENTRU A-I CURATI DE PERVERSITATILE SI IDOLATRIILE LOR, LE-
AM AMINTIT DE LEGAMANTUL MEU VESNIC PENTRU A-I
INTRODUCE IN TARA UNDE CURGE LAPTE SI MIERE.LE-AM
DESCHIS IORDANUL SI L-AU TRECUT PE USCAT. AU PAZIT
PASTELE, AU CIRCUMCIS PE CEI NASCUTI IN PUSTIE, INCHEIND



LEGAMANT CU MINE.AU RECUNOSCUT SUVERANITATEA MEA SI
LE-AM DAT MARI VICTORII.Amintiti-va de Iosua si Caleb, deja batrani,
dar cu mare incredere in Mine, cu mare putere si curaj, mostenirea lor a
fost pamantul uriasilor si orase in ruina. Acestia cu mult curaj s-au
napustit spre tinta lor si nu au amanat dand exemplu generatiei lor si
pana in zilele acestea de tarie si credinta in Mine.
Poporul meu, cel care aude vocea Mea, STRANGE SPUSELE MELE,
DECRETELE MELE, PORUNCILE MELE, in inima lor si le pune in
practica.Li s-a incredintat sa convalideze LEGAMANTUL MEU CU EI,
asta amintind de PAŞTE, circumcizand inimile lor, predand primii nascuti
in consacrare si reluand alianta lor cu Mine in BOTEZUL NOULUI
LEGAMANT.Acest popor merge astazi cu Mine la hotarele Iordanului,
inainte intr-un loc specific, acum inaintea lumii.Acestia vor fi curati ca
Iosua si Caleb, si alti 7000 care nu si-au plecat genunchiul inaintea lui
Baal, vor da sunetul clar din trambita si orice zid oricat de puternic ar fi
va cadea.Pregatiti-va caci a sosit ceasul, si niciunul CARE NU FACE
PACT CU MINE nu va putea fi eliberat.Stati pregatiti in locul vostru
retras, si cautati-Ma din toata inima cu frica si cutremur. Inrolati-va in
toate lucrurile care trebuie si pe care stiti ca trebuie sa le faceti, pentru
ca lupta va fi apriga dar rezistati diavolului si va fugi de la voi.Consacrati-
va Mie pentru ca Eu am pus sinagoga satanei la picioarele voastre
pentru ca lumea sa stie ca Eu v-am iubit. A Mea este razbunarea si Eu
voi plati.Stati atenti si pregatiti. Intariti-va picioarele cu Evanghelia pacii.
Din nou va spun sa va circumcizati inimile voastre si cautati-Ma cat timp
mai pot fi gasit.Sa nu inaintati fara sa fiti in concordanta cu Mine.FITI
OAMENI AI RUGACIUNII CACI IN EA SE AFLA PUTEREA.Oare nu
cunosc Eu originea zapezii, si nu sunt Eu cel care voi distruge pe
dusmanii vostri cu grindina mare? Oare ati uitat cine a deschis marea si
cine a daramat zidurile Ierihonului? Daca asa s-a intamplat , pe viata
Mea ca Eu sunt acelasi ieri, azi si pentru veci.Si razboinicii Mei deja sunt
pe campul de batalie, comandati de Mine.Vor lupta impotriva puterilor
maligne si mortale, care astazi sunt contopite si lupta cel invizibil si cel
mortal impreuna, in ziua lui Iehova.Si victoria va fi a Regelui regilor si a
Domnului domnilor.Si-Mi voi elibera poporul, CEL CARE A FACUT
LEGAMANT CU MINE, SI S-A STRADUIT PANA LA MAXIM PENTRU A
IMPLINII VOIA MEA.Si-l voi duce sa locuiasca in pasuni sigure si va
manca cu Mine Pastele eliberarii lui o data pentru totdeauna, pentru ca
gura Domnului a vorbit.Si nu va mai fi foamete si nici suferinta si toate
dorintele inimilor lor vor fi indestulate pentru ca Iehova Cel Vesnic va fi
Regele lor si ei poporul Lui pentru vesnicie.Momentul confruntarii este ca
si sosit.Inrolati-va si aveti incredere pentru ca victoria este sigura.
Cuvinte adevarate si fidele de la Domnul pentru fiecare dintre voi.
Domnul sa va binecuvanteze.



RO_2020_02_06_TEXT_40_DIAS.txt

6 februarie 2020
Pe 6 februarie 2020, Domnul mi-a spus:" Ia grau, ovaz, mei, linte si naut,
ulei de masline si putina sare. Fa o paine si mananca asta timp de 40 de
zile cu ierburi amare si sa spui poporului Meu asa: Asa cum sunt
ierburile astea amare, asa poporul razvratit va manca amaraciune timp
de multe zile.Insa asa cum aceasta paine este consistenta, tot asa Eu
voi sustine pe poporul Meu care a facut legamant cu Mine si care merge
dupa porunca Mea, dupa statutele si preceptele Mele. Aceasta paine o
vei manca dimineata si seara, si asa o vei manaca timp de 40 de zile. Si
la sfarsitul acestor zile, Eu voi vizita pe fiecare in parte si voi face
conform cu dreptatea Mea."
Iubitilor eu am zis: Doamne, de cand trebuie sa incep?
Si cum aveam toate ingredientele pregatite am spus: Doamne, cand
trebuie sa incep asta?
Si Domnul mi-a spus: Eu iti voi spune.
Domnul m-a anuntat ca voi incepe cu data de 29 februarie 2020. Eu nu
stiam ca februarie avea 29 de zile, ci mi-am notat ziua si m-am pregatit
pentru ca ziua se apropia.Pe 28 februarie vorbind cu o persoana ea mi-a
spus ca februarie nu are 29 de zile ci 28.Si eu i-am spus: Nu stiu, dar
Domnul mi-a spus ca sa incep cu 29 februarie si eu ma pregatesc pentru
asta.Persoana respectiva s-a uitat pe calendar si a vazut ca in acest an
februarie are 29 de zile.Si a spus: Acest an este un an bisect.Si eu am
spus: Eu nici nu m-am uitat pe calendar dar stiu ca atunci cand Domnul
spune ceva El stie ce spune.
Fiindu-mi limpede despre 29 de februarie am inceput sa cercetez ca sa
vad cand se vor termina cele 40 de zile.Si am inceput sa numar 40 de
zile incepand cu 29 februarie.Si prima zi am pus-o pe 29 cand la micul
dejun trebuia sa mananc painea cu ierburile amare.Si in felul acesta am
socotit ca cele 40 de zile ajungeau pana pe 8 aprilie 2020.Eu ma
gandeam: Ce se va intampla pe 8 aprilie 2020, ce reprezinta 8 aprilie
2020? Am cautat pe internet ca sa vad ce zi este 8 aprilie 2020, si mi-am
dat seama ca pe 8 aprilie 2020 seara, incepe sarbatoarea de Paste,
PAŞTELE Domnului.
Asta a fost ceva puternic pentru mine. Nu am cuvinte ca sa pot sa explic
ce am simtit cand mi-am dat seama ca pe 8 aprilie , seara, incepe
Pastele.
Ceea ce vreau sa va mai spun este ca in timpul acestor 40 de zile, sa
stati langa Domnul, rugati-va, pregatiti-va vietile inaintea Domnului,
deoarece in momentul in care mi-am dat seama de asta, mi-a venit in
minte, ceea ce mi-a spus Domnul cu ceva timp in urma: 2020 termen
pentru unii si 2023 termen pentru altii.



Sa dea Domnul ca fiecare dintre noi sa fim gata pregatiti, nu pentru ca
putem sa facem ceva prin noi insine, ci lasand pe Domnul ca sa lucreze
in vietile fiecaruia dintre noi, pentru ca sa ajungem la statura spirituala pe
care El o doreste de la noi. Domnul sa ne binecuvanteze si sa ne
conduca in aceste 40 de zile, si sa ne dam seama ca Domnul cauta un
popor sfant, curat, fara pata pentru ca lucrurile care se apropie sunt
extrem de puternice.Domnul vrea sa ne pregateasca inainte ca aceste
lucruri sa vina asupra noastra.Sa dea Domnul ca asa sa fie. Domnul sa
va binecuvanteze.

RO_2020_03_19_TEXT.txt

Iubiților, pe 19 martie 2020, la 12:40 pm, după ce au trecut 20 de zile din
cele 40 pe care Domnul le-a specificat ca să mănânce pâine şi ierburi
amare, Domnul spune astfel: „Oamenii care raman în oraş pentru că le
place şi Mă cheamă, nu le voi răspunde, pentru că eu, Cel Veşnic, voi
pedepsi mândria şi incumetarea. Eu văd şi observ pe toata fața
pământului pe oamenii care spun că sunt poporul Meu şi pe mulți care
pot ieşi şi nu o fac, dar îi văd şi pe cei care, cu suferinta şi muncă grea
urmează pe urmele Mele. Îi văd şi pe cei care sunt ținuți acolo de legi
opresive, dar ale căror inimi doresc să iasă în munți. Văd totul, văd
motivele lor şi dorințele lor. Spune-le că Eu îi văd transparenți şi Eu nu
pot fi batjocorit. Protecția Mea va fi doar pentru cei care fac cu
conştiinciozitate voința Mea. Spune-i poporului Meu să înainteze şi să nu
oprească marşul. Se vor vedea mari schimbări şi mulți care nu credeau,
vor crede. Răul va fi astfel încât mulți vor regreta că nu au ieşit mai
devreme. Omul păcatului împreună cu icoana sa şi instigat de dragon
sunt acum in curs de a prelua controlul, astfel încât să poată implementa
controlul asupra poporului Meu. Fiți în alertă. Pregătiți-vă, în fiecare
domeniu pe care îl ştiți, trebuie să fiți gata, deoarece aşa cum marea
merge înainte şi înapoi, clipa de clipă, prin porunca Mea, tot aşa şi
permisiunea Mea e dată şi a sosit momentul când cel care este cu
adevărat copilul Meu se va strădui şi va acționa, pentru că chiar şi pentru
aceasta există un termen. Pregătiți-vă cu frică şi cutremur pentru acest
PAŞTE, nu vă uitați nici la dreapta, nici la stânga, şi nimeni să nu vă
distragă de la datoria voastră. Vedeți acum suferință, moarte, durere şi
confuzie? Dar Eu vă spun că aceasta nu este încă tot ce va fi. De
Corturi, totul va fi şi încă şi mai mult, dar nu vă temeți, căutați-Mă din
toată inima voastră, faceți LEGĂMÂNT cu Mine şi Eu vă voi netezi
cărările voastre. Aveți încredere, pentru că Eu am biruit lumea şi în Mine
viața voastră va fi în siguranță. Căutați-Mă din toată inima voastră şi Eu
Mă voi alătura vouă şi fiți desăvârşiți, aşa cum Tatăl vostru din ceruri
este perfect. Cel ce va persevera până la sfârşit, acela va fi mântuit.



"Cuvinte credincioase şi adevărate de la Domnul pentru voi toți. Fie ca
Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2020_03_24_TEXT_LUATI_PASTELE_CA_IN_EGIPT.txt

Preaubiților, 24 martie 2020. Pregătiți-vă pentru PAŞTELE Meu şi aşa
veți face: împăcați-vă unul cu celălalt, pentru ca jertfa voastră să fie
acceptată. Fiecare familie va sărbători PAŞTELE în casa ei. Preotul
căminului va oficia ritualul smereniei şi împărțirea pâinii şi a sucului viței
de vie. În locul unde nu există preot, cel întâi născut va oficia înaintea
Mea. Pregătiți pâinea în întregime (întreagă, nota traducător). Sucul viței
de vie să fie complet (integral, nota traducător). Spălați-vă picioarele cu
cântece din inimă şi fiți recunoscători pentru privilegiul acestui lucru.
Bucurați-vă de aceasta şi timp de şapte zile, amintiți-vă cum am scos
părinții voştrii din Egipt cu mâna puternică. Să fie acesta gândul vostru şi
să vorbiți generațiilor voastre. Pentru că va veni momentul şi este
aproape sosit când veți dori să aveți pacea pe care o aveți când
sărbătoriți acest PAŞTE şi nu o veți avea. Căci iată, națiunile urlă peste
voi şi ceea ce vedeți sunt încă ape liniştite. Repetați Psalmii Mei: Psalmii
112, 113, 114, 115, 116, 117 şi 118. Şapte psalmi. În fiecare zi, în aceste
şapte zile, veți medita asupra acestor psalmi. Fiți atenți la cum a început
acest lucru şi la motivul acestuia, şi recunoaşteți timpurile. Mâncați
PAŞTELE în pace, bucurie şi linişte, pentru că Eu cu ucenicii Mei am fost
astfel, şi luptați cu pace şi dragoste, dar constante, în întipărirea
învățăturilor Mele în mintea voastră şi în mintea celor mai tineri. Prima zi
şi a şaptea zi va fi o adunare sfântă dedicată lui Iehova şi nu veți face
nicio lucrare de servitor. Fiecare casă să pregătească un sanctuar şi
acolo, printre îngerii excelenți în slavă, în prezența Tatălui Meu şi a
Duhului Sfânt, voi fi Eu cu voi. Îndepliniți această Sărbătoare solemnă
instituită de Mine şi, astfel, voința Tatălui Meu să fie făcută în viața
fiecăruia dintre voi. Cuvinte adevărate şi credincioase ale Domnului
pentru fiecare dintre voi. Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2020_03_28_TEXT_P3_CITITI_CITATELE_INSPIRATE_INAINTE_DE_A_LUA_PASTELE.txt

Daisy Escalante 28_03_2020_P3 CITITI CITATELE INSPIRATE
INAINTE DE A LUA PASTELE

Preaiubiților, 28 martie 2020, vom transmite câteva citate din cărțile
Duhului Profeției pe care Domnul le-a ales pentru acest moment
comemorativ al PAŞTELUI, pe care ar trebui să le citiți înainte de acel
moment. Acestea vă vor face să ştiți multe lucruri în beneficiul acestui



moment. Fiți cu toții binecuvântați în Cuvântul Domnului. Domnul să ne
binecuvânteze.

Domnul Hristos Se afla în punctul de trecere dintre două sisteme şi între
cele două mari sărbători ale lor. El, Mielul Cel fără pată al lui Dumnezeu,
era gata să Se aducă pe Sine ca jertfă pentru păcat şi astfel avea să
aducă la un final sistemul tipurilor şi ceremoniilor care, timp de patru mii
de ani, au arătat către moartea Sa. Pe când mânca PAŞTELE cu
ucenicii Săi, El a instituit, în locul acestuia, serviciul care avea să
constituie memorialul marelui Său sacrificiu. Sărbătoarea națională a
iudeilor avea să fie dată la o parte pentru totdeauna. Rânduiala pe care a
instituit-o Domnul Hristos avea să fie îndeplinită de urmaşii Săi din toate
țările şi din toate veacurile. {SB 298.2}
PAŞTELE fusese rânduit ca o comemorare a eliberării lui Israel din robia
egipteană. Dumnezeu a poruncit ca, an de an, când copiii aveau să
întrebe ce înseamnă această rânduială, să li se prezinte ce s-a întâmplat
în acel moment în istorie. Astfel, minunata eliberare avea să fie păstrată
proaspătă în mintea tuturor. Rânduiala Cinei Domnului a fost dată pentru
a se comemora marea eliberare care s-a realizat prin moartea lui
Hristos. Până când El va veni a doua oară cu putere şi mare slavă, va fi
sărbătorită această rânduială. Ea este mijlocul prin care marea Sa
lucrare pentru noi este menținută proaspătă în mintea noastră. {SB
298.3}
Exemplul Domnului Hristos ne arată că nu trebuie interzisă participarea
la Cina Domnului. Este adevărat că păcatul pe față îi exclude pe cei
vinovați. Aceasta ne învață cu claritate Duhul Sfânt. (Vezi 1 Corinteni 5,
11). însă, în afară de aceasta, nimeni nu trebuie să fie judecat.
Dumnezeu nu a lăsat pe seama oamenilor cine se poate prezenta la
aceste ocazii. Căci cine ar putea citi inima? Cine poate deosebi neghina
de grâu? „Fiecare să se cerceteze pe sine şi aşa să mănânce din pâinea
aceasta şi să bea din paharul acesta”. Căci „oricine mănâncă pâinea
aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de
trupul şi sângele Domnului. Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi
bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului”. (1 Corinteni
11, 27.28.29). {SB 298.4}
Nimeni nu trebuie să se lipsească de participarea la ceremonialul
comuniunii, dacă s-ar putea să fie prezenți unii din cei care sunt
nevrednici. Fiecare ucenic este chemat să participe în mod public şi
astfel să dea mărturie că îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal,
{SB 298.5}

Însoțit de ucenicii Săi, Mântuitorul Se îndrepta încet spre grădina
Ghetsemani. Plină şi clară, luna din timpul PAŞTELUI strălucea pe un



cer fără nori. Oraşul corturilor de pelerini era cufundat în tăcere. {HLL
685.1}
Până atunci, Domnul Hristos vorbise cu multă seriozitate ucenicilor Săi,
instruindu-i; dar, pe măsură ce Se apropia de Ghetsemani, El devenea
neobişnuit de tăcut. El vizitase adesea acest loc pentru meditație şi
rugăciune, dar niciodată cu o inimă atât de plină de tristețe ca în această
noapte a ultimei Sale lupte. În toată viața Sa de pe pământ, El umblase
în lumina prezenței lui Dumnezeu. Când ajungea în conflict cu oamenii
care erau inspirați chiar de Satana, El putea spune: „Cel ce M-a trimis,
este cu Mine: Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I
este plăcut.” (Ioan 8, 29.) Dar acum, avea simțământul că este despărțit
de lumina care-L susținea, a prezenței lui Dumnezeu. Acum, El era
socotit în numărul călcătorilor legii. Vinovăția neamului omenesc căzut
trebuia să fie purtată de El. Asupra Sa, care nu cunoştea păcatul, avea
să fie aşezată nelegiuirea noastră a tuturor. Atât de înspăimântător Îi
apărea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia s-o poarte,
încât era ispitit să Se teamă ca nu cumva aceasta să-L despartă pentru
totdeauna de iubirea Tatălui Său. Simțind cât de teribilă este mânia lui
Dumnezeu împotriva păcatului, El exclamă: „Sufletul Meu este cuprins
de o întristare de moarte.” (Matei 26, 38.) {HLL 685.2}
Pe când se apropiau de grădină, ucenicii observară schimbarea
petrecută cu Învățătorul lor. Niciodată până atunci nu-L văzuseră atât de
trist şi de tăcut. Pe măsură ce înaintau, această stranie tristețe se
adâncea tot mai mult; şi totuşi ei n-au îndrăznit să-L întrebe care era
motivul acestei stări. Ființa Sa se clătina ca şi când era gata să cadă.
Ajungând în grădină, ucenicii se uitau cu grijă să găsească mai curând
obişnuitul Său loc retras, pentru ca Domnul lor să Se poată odihni.
Fiecare pas pe care-l făcea acum, îl făcea cu mare efort. El gemea cu
glas tare, ca şi când Se afla sub greutatea unei poveri teribile. În două
rânduri, ucenicii Săi L-au sprijinit, altfel ar fi căzut la pământ. {HLL 685.3}
Nu departe de intrarea în grădină, Domnul Isus i-a părăsit pe ucenicii
Săi, cu excepția a trei dintre ei, cerându-le să se roage pentru ei şi
pentru El. Împreună cu Petru, Iacov şi Ioan, El a intrat în ascunzişurile
grădinii. Aceşti trei ucenici erau cei mai apropiați tovarăşi ai Domnului
Hristos. Ei au fost aceia care văzuseră slava Sa pe Muntele schimbării la
față; ei văzuseră pe Moise şi pe Ilie vorbind cu El; ei auziseră vocea din
ceruri; iar acum, în lupta Sa cea mare, Domnul Hristos dorea să aibă
prezența lor lângă El. Adesea, ei petrecuseră noaptea cu El în acest loc
retras. În toate aceste ocazii, după un timp de veghere şi rugăciune, ei
puteau dormi netulburați, puțin mai departe de Învățătorul lor, până când
El îi trezea în zorii zilei spre a merge din nou la lucru. Dar acum El dorea
ca ei să petreacă noaptea împreună, în rugăciune. Cu toate acestea, El
nu putea suporta ca ei să fie martori la chinul de moarte prin care avea
să treacă. {HLL 686.1}



„Rămâneți aici”, a spus El, „şi vegheați împreună cu Mine.” (Matei 26,
38.) {HLL 686.2}

Cada miembro de la familia dedicado a Dios—Las instrucciones que
Moisés dió acerca de la Pascua rebosan de significado, y se aplican a
los padres y a los hijos en esta época del mundo.... {HC 292.6}
El padre debía actuar como sacerdote de la familia, y si él había
fallecido, el hijo mayor entre los que vivían debía cumplir el acto
solemne de rociar con sangre el dintel de la puerta. Es un símbolo de la
obra que debe hacerse en cada familia. Los padres han de reunir a sus
hijos en el hogar y presentarles a Cristo como su Pascua. El padre debe
dedicar cada miembro de la familia a Dios y hacer una obra
representada por la cena pascual. Es peligroso dejar este solemne
deber en manos ajenas.33 {HC 293.1}
Resuelvan los padres cristianos que serán leales a Dios, y reunan a sus
hijos en derredor suyo en el hogar, para rociar el dintel con sangre que
representa a Cristo como el Unico que puede proteger y salvar, para que
el ángel destructor pase por alto el amado círculo de la familia. Vea el
mundo que obra en el hogar una influencia más que humana.
Mantengan los padres una relación vital con Dios, declárense de parte
de Cristo y demuestren por la gracia de él cuánto bien puede lograr la
actuación paterna.34 {HC 293.2}

În acea tristă, ultimă seară a Cinei de PAŞTE, înainte de a ieşi în
întâmpinarea trădării şi morții sale, glasul I s-a înălțat o dată cu psalmul:
{Ed 166.2}
„Fie Numele Domnului binecuvântat
De acum şi până în veac!
De la răsăritul soarelui până la apusul lui,
Fie Numele Domnului lăudat!” {Ed 166.3}
„Iubesc pe Domnul, căci El aude
Glasul meu, cererile mele.
Da, El şi-a plecat urechea spre mine,
De aceea-L voi chema toată viața mea.” {Ed 166.4}
„Mă înfăşuraseră legăturile morții
Şi m-apucaseră sudorile mormântului;

RO_2020_03_31_TEXT_ACEST_PASTE_VOI_TRECE_SA_CAUT_POPORUL_MEU.txt

ACEST PASTE VOI CERCETA POPORUL MEU



Preaiubiților, pe 31 martie 2020, la 1:57 AM, Domnul m-a chemat pe
nume. M-a trezit şi a spus:
"SPUNE-LE POPORULUI MEU SĂ PREGĂTEASCĂ INIMA LOR,
PENTRU CĂ EU VOI TRECE ACEST PAŞTE ÎN REVIZUIRE POPORUL
MEU. NU ÎNTÂRZIA: SPUNE-LE POPORULUI MEU SĂ SE
PREGĂTEASCĂ."
Aşadar, îndeplinind această sarcină, foarte devreme, în această
dimineață, vă transmit acest mesaj de la Domnul, astfel încât fiecare
dintre noi să putem intra în sintonie cu Domnul. Pentru ca astfel, cerând
iertare pentru păcatele noastre, modificând şi făcând cum să ştim că
este voia Dumnezeului nostru, să putem fi în ordine față de El. Să facă
Dumnezeu, este cererea mea, este rugăciunea mea ca fiecare dintre noi
să fie acceptat în Cel Preaiubit. Domnul să vă binecuvânteze.

(NOTA.
REVIZUÍ, revizuiesc, vb. IV. Tranz. A cerceta din nou cu scopul de a
verifica exactitatea şi a corecta eventualele lipsuri; a revedea. – Revizie
+ suf. -ui. Cf. fr. réviser. )

RO_2020_04_04_TEXT_P2.txt

Mărturie 4 aprilie 2020

Preaiubiților, rugându-mă şi cerând călăuzirea Domnului pentru ca EL să
ne arate când este momentul exact pentru a celebra Cina Domnului şi
zilele Lui de convocări Sfinte, pentru Bibliile noastre cu traducerea lor pot
crea confuzie, iar uneori cuvintele nu sunt traduse corect, Domnul mi-a
răspuns: „Dimineața vei şti.”
Aşa că am rămas liniştită şi mulţumitoare Domnului pentru marea Sa
milă.
De dimineaţă mi-a spus: "Aprinde telefonul şi priveşte mesajul lui Doru
servitorul Meu din Madison."
Am alergat repede spre telefon, l-am aprins şi am dat pe contactul
fratelui Doru şi acolo am văzut mesajele sale. Acolo era răspunsul.
Domnul Dumnezeu a mişcat inima fratelui pentru a face un studiu explicit
şi adevărat cu privire la Cina Domnului şi la Sărbătoarea PAŞTELUI. Cu
toţii avem de învăţat pe acest drum şi Maestrul este Isus Cristos. El dă
lumină poporului Său ca să putem avansa împreună în aceasta. Sunt
mulţumitoare lui Dumnezeu pentru că minunile Lui sunt noi în fiecare
dimineaţă. Cu toţii să fim binecuvântaţi în Isus Cristos.



Link-ul cu video-ul explicativ de la Instituto Madison -
https://www.youtube.com/watch?v=PEuMPYw9T1E

Link cu mai multe detalii http://www.loud-
cry.com/DaisyEscalante/Pascua_Presentacion/pascua_cena_del_señor.html

RO_2020_04_04_TEXT_P3.txt

Preaiubiților, 4 aprilie 2020. În visele mele, eram într-un grup care se
reunise şi acolo am văzut pastori şi frați pe care îi cunoşteam. Le
vorbeam despre detaliile pe care Dumnezeu le dorea pentru acest
PAŞTE, dar erau distrați, căscau şi privirea lor era departe. M-am
străduit să îi fac să acorde atenție, dar nu am putut să le atrag atenția. S-
a terminat totul şi am ieşit în parcare. Am intrat în maşina mea veche şi
când am încercat să o pornesc, nu pornea. Am deschis capota şi mi-am
dat seama că lipsesc piese. Am fost surprinsă şi am întrebat: "Cine a
făcut acest sabotaj?" Pastorul s-a uitat la mine cu alți frați şi au râs, iar
pastorul a spus: „Aşteaptă aici, îi duc pe ei şi apoi te voi căuta”, dar nu s-
a mai întors niciodată. Apoi am văzut o soră schimbându-şi hainele,
îmbrăcămintea, pentru a purta haine strâmte, pantaloni foarte strâmți.
Am îndemnat-o, dar s-a uitat la mine şi mi-a spus: „Mă simt mai
confortabil în acest fel”. I-am spus: „Nu, nu face asta. Oricine poate privi
trupul tău şi asta nu este pe placul lui Dumnezeu”. Dar ea a râs şi mi-a
întors spatele plecând legănându-se dintr-o parte în alta. Apoi am auzit o
voce spunând: „Efraim s-a alipit de idoli, lăsaţi-l în pace! Cel ce nu moare
cu Mine este împotriva Mea”. El a spus: „Psalmul 106 şi Psalmul 94.”
Preaiubiților, să dea Dumnezeu să ascultăm şi să înțelegem cuvintele
Domnului. Domnul să vă binecuvânteze!

RO_2020_04_27_TEXT_DEDSCHIDEREA_MARII_ROSII_INCEPE_CU_URMATORUL.txt

27 aprilie 2020. În vis, eram pe un drum care ducea din oraş spre câmp.
Am văzut că trecuse cel de-al doilea PAŞTE şi multe uşi fuseseră
deschise. Acestea au fost deschise la fel de miraculos ca momentul
acela în care Cel Etern a deschis Marea Roşie pentru ca poporul Său să
poată fi salvat. Alergam prin oraş şi strigam tuturor: "Nu mai este timp,
ieşiți, ieşiți!" Am văzut că unii ieşeau în grabă cu ce puteau lua. Am văzut
că alții, tulburați fiind, pentru că voiau să-şi ia bunurile şi nu puteau,
întârziau din cauza aceasta. Alții ridiculizau avertismentul. M-am forțat
până la epuizare. Am simțit că forțele mă părăsesc. Dar când am căzut
la pământ, în genunchi, gâfâind de epuizare, tovarăşul meu mi-a spus:



„Curaj, curând totul se va termina.” Şi-a pus mâna sa pe capul meu, iar
puterile mi-au revenit. Am continuat să alerg şi să îi avertizez pe toți din
oraşul acela mare. Am văzut că au ieşit mulți şi au început călătoria spre
câmpuri şi munți. Spre întristarea mea, au fost mai mulți dintre cei care
au rămas decât cei care au ieşit. Mi s-a spus: „Urcă-te tu cu ei”. Am
început călătoria către munți. I-am încurajat pe cei care mergeau pe
drum. Unii se împiedicau de pietre şi murmurau, iar alții care mergeau
mult mai în față, se plângeu şi erau nemulțumiți. Alții au pornit cu pas
firm spre munți. Mi s-a spus: "Nu te opri! Continuă, acum că tot este
timp! Nu te descuraja pentru cei care se întorc înapoi, nici nu obosi din
cauza celor care murmură şi nu te întoarce să-i vezi pe cei care au
rămas. Tu îndeamnă să avanseze şi să încurajezi cu cuvintele Mele pe
cei care avansează cu tine. Sforțează-te şi nu te teme, căci sfârşitul este
aproape!" Iubiți frați, mă rog,îl rog zilnic pe Dumnezeu, în fiecare zi, în
fiecare clipă pentru cei credincioşi ai Lui de pe întregul pământ, ca să
puteți atinge idealul pe care Dumnezeu îl doreşte pentru fiecare dintre
voi. Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2020_05_01_TEXT_P2_NOUL_LEGAMANT_SE_SFARSESTE_SI_INCEPE_URMATOAREA.txt

Iubiți frați, 1 mai 2020. Domnul mi-a făcut cunoscut că după cel de-al
doilea PAŞTE, după un timp va termina noul legământ pe care Domnul îl
face cu poporul Său. Vor intra ultimii din popor dintre cei care cunosc şi
va începe următoarea fază de stâmtorare. Mi-a spus: ”Pregătiți-vă,
pentru că iată, vor veni zilele când mulți vor dori să ştie care este voia
Mea şi să o execute pentru comoditate, dar poporul Meu care a ascultat,
au rămas înaintea tuturor încercărilor, loiali Mie. Şi poruncile Mele,
acestea vor fi o comoară specială în Împărăția Mea.” Cuvinte
credincioase şi adevărate ale Domnului pentru fiecare dintre voi. Domnul
să ne binecuvânteze!

RO_2020_05_01_TEXT_P3_VREMURI_GROAZNICE_VOR_VENI,_RUGATI_VA_SI.txt

1 mai 2020

Aşa spune Domnul:
"Ca tot poporul Meu de pe fața pământului să fie în comuniune constantă
cu Mine în rugăciune şi cereri şi în dorința de a cunoaşte voia Mea, până
în ziua celui de-al doilea PAŞTE. Căci iată, o nenorocire vine! Rugați-vă
ca mulți să facă legământ cu Mine în această oră de mare primejdie, căci
începe călătoria prin deşert”.
Cuvinte credincioase şi adevărate de la Domnul pentru fiecare dintre voi.



Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2020_05_09_TEXT_2_FURTUNA_E_SOSITA_SA_NE_RUGAM_PT_CEI_DE_LA_AL_DOILEA_PASTE_ok.txt

Mărturie 9 mai 2020.

În vis stăteam pe o pajişte cu iarbă verde de culoare vie . Era atât de
frumos. Era un loc foarte liniştit. În jurul acelei văi căptuşite cu un imens
covor verde natural, erau nişte pomi cu frunze foarte dese. Avea aşa de
multe frunze cum nu am văzut niciodată pe acest pământ. M-am apropiat
de marginea acelei pajişti pentru a arunca o privire mai atentă asupra
pomilor şi am putut vedea că sub umbra acelor pomi creşteau nişte
plăntuțe de culoare verde deschis. Am rămas pe loc pentru a le
contempla şi m-am aplecat să le ating. Atingându-le, puteam percepe
fragilitatea lor, dar totuşi erau foarte vii şi au crescut sub protecția acelor
pomi cu multe frunze care pătrundeau printre ele razele soarelui. În timp
ce observam de jur împrejur acel loc ce avea o verdeață frumoasă, mi s-
a spus: „Priveşte cerul.” M-am uitat şi am văzut nori minunați pe cerul
albastru. Erau nori ce aveau dimensiuni astfel încât le puteam vedea
începutul şi sfârşitul. Erau aproape toți de aceleaşi dimensiuni şi parcă
erau aşezați în linie . Toți veneau de departe şi treceau aproape de mine
şi pe deasupra mea. Astfel defilau. Curând, în timp ce urmăream toate
acestea, am putut percepe că fiecare dintre ei avea câte un număr.
Secvența numerelor erau în ordine crescătoare. Am început să număr:
”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi aşa mai departe. Pe măsură ce am continuat să
număr şi eram aşa de fascinată de acei nori, am văzut un nor mare
comparativ cu ceilalți şi avea nişte culori care îl făceau să pară foarte
urât. Avea culorea portocalie, cu galben deschis, gri închis şi gri deschis.
Acest nor, cu cât se apropia mai mult, cu atât se făcea mai mare. Apoi,
în timp ce mă uitam la el, am auzit o voce puternică din cer ce spunea:
„Aduna suma şi adaugă pentru că furtuna e venita.” În acel moment am
fost trezită de o voce care spunea: "Daisy, trezeşte-te! Roagă-te pentru
cei care au sărbătorit PAŞTELE în această noapte." Era ora trei
dimineața când m-am trezit. Imediat am început să mă rog pentru toți cei
care în această a doua ocazie de Paşti au aruncat sorți cu Domnul. M-
am rugat pentru credință , pentru putere pentru ceea ce se apropie ca să
poată rămâne statornici în căile lui Dumnezeu. Este rugămintea şi
rugăciunea mea pentru fiecare dintre cei care s-au numărat în acest
Paşti făcând pactul cu Cristos Isus. Fie ca Dumnezeu să ne permită să
continuăm strânşi de mâna Lui până când ajungem într-un port sigur.
Domnul să ne binecuvânteze!



RO_2020_05_09_TEXT_INCHINARE_SI_STUDIU_SABAT.txt

Studii Biblice pentru Sabat

Osea2
Habacuc3
Patriarhi şi Profeți Cap.32--”Legea şi Legămintele”
Mărturie 12.08.2017
Imnuri: Cu Isus ah față-n față
Obosit şi-nfrânt de cale lungă

Să ne amintim că astăzi, în primele ore ale zilei sacre, începe al doilea
PAŞTE, o ocazie oferită de Preaiubitul si Tatăl nostru Ceresc pentru a
face legământ cu El. El are mâna întinsă, iar invitația Lui este înaintea
noastră; întrebarea este: "Ce vom face în fața unei astfel de invitații
sublime?"
Să dea Dumnezeu ca mulți să se alăture armatei Sale, deoarece, după
acest al doilea PAŞTE, ne aşteaptă evenimente de caracter etern şi
solemn. Amintiți-vă că înainte de a traversa deşertul, Dumnezeu a
deschis Marea Roşie pentru ca poporul Său să treacă pe uscat.
Pledoaria şi rugăciunea mea în fața lui Dumnezeu este ca nimeni dintre
noi să nu piardă această oportunitate.
Toți cei care am participat deja la primul PAŞTE, să strigăm lui
Dumnezeu în rugăciune şi cereri în aceste ore solemne, pentru cei care
vor face legământ cu Dumnezeu în al doilea PAŞTE! Binecuvântări!
Să fim binecuvântați cu toții în Isus Hristos!

294.Cu Isus ah fata-n fata

1.Cu Isus ah, fata-n fata
Fericit ma voi simti,
Sa privesc o vesnicie
Pe Cel ce ma mantui

RO_2020_05_09_TEXT_P4_INTERIORIZATI_PSALMUL_119_SI_PROVERBE_20CU24_ok.txt

9 mai 2020. La 8:21 dimineața, în timp ce meditam la ceea ce visasem,
camera a fost inundată de o muzică cerescă minunată. Am auzit sunete
de harpe şi trompete, am auzit un alt sunet care provenea de la un alt



instrument, nu pot spune sigur ce instrument era, dar părea sunetul unui
flaut. Mi s-a spus: „Asimilați Psalmul 119 şi Proverbe 20:24”. Meditând la
aceasta, am căutat repede Psalmul 119 şi Proverbele 20:24. Am început
să citesc şi să mă umplu de cuvântul lui Dumnezeu şi de ceea ce
Domnul voia să spună vieții mele în această oră.
Iubiți frați, timpuri solemne sunt înaintea noastră. Pot simți aceasta
înăuntrul meu că această zi de Sabat este o zi foarte decisivă. După cel
de-al doilea PAŞTE vor începe să se întâmple lucruri mărețe. Este
rugămintea mea, este rugăciunea mea şi dorința mea în fața lui
Dumnezeu ca toți să putem sta fermi şi neclintiți sub steagul prințului
Emmanuel. Domnul să ne binecuvânteze!

Mărturie: 18-01-2020 P2
18-01-2020. În timp ce studiam Cuvântul Domnului în liniştea naturii
Sale, văzând păsărelele, ascultând cântecele lor, privin pomii şi florile,
Domnul mi-a spus aşa:
„Ce vezi?”
Eu am răspuns: „O plantă de PAŞTE.” (crăciuniță).
El mi-a răspuns: „Observ-o cu atenție. Ce vezi?”
Şi am spus: „Văd că a pierdut multe frunze vechi dar în locul lor apar
altele noi şi sunt mai multe cele noi care ies decât cele vechi care au
căzut.”
Mi-a spus: „Ai văzut bine. Mulți vor cădea dar mult mai mulți vor ocupa
locul lor, pentru că numărul Meu va fi completat. Păstrează ce ai pentru
că nimeni să nu-ți ia cununa. Străduieşte-te şi fii curajoasă.”
Preaiubiților am rămas furată de cuvintele acestea ale Domnului să ştiu
că El este atât de aproape, de fiecare dintre noi.
Şi observam în timp ce eu contemplam la natura Sa încercând să înțeleg
minunile pe care El doreşte să ni le dea, să ne spună în fiecare zi.
În timp ce eu eram absorbită gândindu-mă la aceste cuvinte, mi-a spus
Domnul din nou:
“Ce auzi?”
Şi am spus: „Un vânt puternic care înclină şi face să se încline pomii.”
Mi-a zis: „În ce direcție?”
Şi am răspuns: „De la nord la sud.”

RO_2020_08_21_TEXT_IMNURI_SI_STUDIU_PENTRU_INCHINAREA_SABATICA.txt

Tânjiți pentru Împărăția Mea şi vă va fi oferită! Căutați-Mă şi veiți trăi. Eu
şi ai mei trăim într-o abnegație eternă. Dacă doriți să faceți parte din
această împărăție, trebuie să trăiți în acelaşi fel. Nu există nimic care să



fi fost violat în Legea Mea şi aceasta trebuie să fie cu grijă observată şi
împlinită, căci este legea
guvernării Mele şi a caracterului Meu. Orice infractor va pieri.
Cum dar, oameni muritori le veți împlini şi le veți păstra? Sfințeşte-i prin
adevărul Tău, Cuvântul Tău este adevărul!"
Apoi mi s-au dat 3 versete: „Mica 6: 8, Habacuc 2: 4 şi
Filipeni 4: 3. „Aceasta este ceea ce trebuie să vă spun, preaiubiții mei
frați, ceea ce Domnul mi-a dat în această zi pentru dvs. şi aceasta este
dorința mea şi rugăciunea mea ca să continuăm să cercetăm Cuvântul
lui Dumnezeu pentru că în el găsim viață şi în el vom fi cu toții conduşi
pe acelaşi drum dirijați de Însuşi Duhul Sfânt pentru a putea ajunge în
Canaanul ceresc.
Dumnezeu sa vă binecuvanteze!

Mărturie: 22-02-2018, 1/2
Preaiubiților, 22-02-2018. Într-un vis, am fost dusă într-un loc unde era o
întâlnire a multor lideri de copii, adolescenți şi tineri. Acolo a avut loc o
mare dezbatere privind educația copiilor. Unii dintre ei au spus unele
lucruri, alții au spus alte lucruri, alții se gândeau că aveau adevărul. Apoi,
o soră a început să vorbească şi o altă soră s-a alăturat ei şi au convins
acea mare adunare ca se le ofere copiilor cea mai bună educație pe care
o pot oferi. Apoi, au adus un imens autobuz şi au urcat pe toți aceşti
copii tineri şi adolescenți şi i-au luat.
În acel moment, le-am spus să nu meargă, dar în zadar au fost eforturile
mele de a-i face să înțeleagă, pentru că toți cei care erau acolo, şi-au
eliberat copiii ca şi cum ar fi eliberat o sarcină pe care o transportau la
deal timp de multe ore. Aceştia crezând pe unii dintre lideri, şi-au lăsat
copiii să plece. Aşa că am spus: „Îi credeți pe oamenii aceştia înaintea
unui „stă scris”? Dar nu au acordat atenție aşa că am început să-i
îndemn să-şi amintească de Madison, să-şi amintească de Isus, de Ioan
Botezătorul, inclusiv prin ceea ce trebuia să treacă Moise pentru a fi
pregătit ca să fie folosit, proces în care educația Egiptului a trebuit să fie
smulsă din el şi golit pentru a putea fi umplut cu daruri, cu ministerul şi
operațiunea pe care i-o dădea Dumnezeu. Aşa că, au batjocorit şi au
plecat şi m-au lăsat singură acolo. Atunci, însoțitorul meu mi-a spus ceva
foarte trist. El era trist şi spunea: „Haide pentru că mergem într-un loc şi
urmează să vedem ce s-a întâmplat." Apoi am ajuns la o casă mare.
Această casă avea multe camere şi în fiecare dintre ele erau diferite
scene. Apoi, m-am dus într-o cameră şi am văzut nişte fetițe, care erau
nişte fetițe mici, erau prunci mici, foarte bine îmbrăcați, în paturile lor
erau cu păpuşi şi animale de pluş. Aşadar, am văzut că aceste păpuşi şi
animale de pluş erau dedicate diavolului, aceasta mi-au arătat. Aşa că,
de la o vârstă fragedă, aceste lucruri care au trăit în acestea păpuşi şi



animale de pluş, îi îndoctrinau în rău, deoarece acestea păpuşi erau
posedate. Aceasta am văzut, acei îngeri răi locuiau în interiorul acestor
păpuşi şi animale de pluş. Apoi m-am dus într-o altă cameră şi am văzut
un băiețel mai în vârstă, cam de 2 sau 3 ani. Era în fața unui ecran cu
jocuri video. Viața lui spirituală trecea ca apa într-o cisternă spartă şi nu
era nici îmbibat, nici plin de această apă. El era în camera aceea
hipnotizat de acel joc video. În altă cameră, când am intrat, era foarte
întuneric. Acolo era o fată frumoasă ce se odihnea şi avea ochii de
culoare foarte deschisă. Când am intrat şi am încercat să deschid
ferestrele pentru a lăsa lumina să intre, o forță m-a apucat de brațe ca să
nu le deschid. Dar însoțitorul meu m-a ajutat şi am putut să le deschid şi
multe jucării din acea cameră au fugit şi s-au ascuns sub pat. Aşa că, am
luat-o pe fată şi am scos-o de acolo şi mi-au spus să o duc într-un salon
mare în care Biblia era citită în mod constant. Apoi m-am dus la alta
cameră şi am văzut părinții trişti pentru că erau copiii lor disperați de
temele şcolare pentru că nu le mai rămâneau timp pentru a oferi copiilor
lor educația adevărată ce constă în lucrurile lui Dumnezeu. I-am văzut
înrobiți, oprimați de armatele diavolului care îi înconjurau şi nu ştiau cum
să scape. Am plecat din acel loc fără să ne întoarcem şi am fost dusă în
altă cameră unde erau trei tineri care erau absorbiți de filmele cu violență
şi filmele de ştiință şi ficțiune. Aşa că am văzut lângă ei, în timp ce
aceştia stăteau jos să vadă acele filme, îngeri răi. Ei încercau să-i facă
să nu asculte alte lucruri, ci să asculte doar numai acele lucruri pe care
ei le pregătiseră pentru ei. Apoi, m-am apropiat de ei şi am încercat să-i
fac să-şi dea seama cine îi controla, dar când m-au privit, păreau
hipnotizați şi nu aveam cum să-i fac să gândească. Apoi, tovarăşul meu
mi-a spus ceva foarte trist: „Haide, soarta lor este deja pecetluită!" Apoi,
am intrat puțin în disperare şi am spus:„ Doamne, dar ce vom face?"
Apoi mi-a spus:„ Haide." Am mers la altă cameră, aceasta era mai
spațioasă decât celelalte. Acolo am văzut atât tineri cât şi tineri-adulți,
fiecare studia cărți în conformitate cu preferințele lor. Toți erau fericiți şi
dornici să termine de citit acele cărți pentru că ceea ce îi aştepta, era
recompensa monetară pentru că au studiat aceste cărți. Am văzut că
într-un colț era Cartea Cărților. Acolo am văzut Biblia, în care mi s-a
indicat că era adevărata înțelepciune, calea către viața veşnică şi stătea
acolo uitată şi acoperită de praf. Nimeni din acea cameră nu a acordat
atenție acestei cărți, aşa că am plecat de acolo şi am intrat într-o altă
cameră unde am văzut adulți prinşi în lucrările lor seculare. Ei nu aveau
pace şi erau înconjurați de armate rele care i-au încurajat să continue să
caute recompense materiale. Deşi au simțit că nu ar trebui să facă
aceasta, dar datoriile lor apăsau asupra unora şi unora le era frică să se
elibereze din cauza fricii şi din situația confortabilă pe care ei o simțeau
atunci când erau în această situație. Aşa că, am început să le vorbesc,
dar ei pur şi simplu nu mă înțelegeau, nu ştiam ce se întâmplă şi am



spus: „Doamne, de ce? Ochii mei nu mai pot să privească aceasta.
Vreau să îi ajut!" În acel moment, de parcă mi s-ar fi deschis ochii puțin
mai mult, am putut vedea urechile acestor oameni şi am văzut nişte
mâini negre acoperindu-le urechile. Aşa că am întrebat: „Va fi aceasta
mereu aşa?” Apoi, vocea mi-a răspuns: „Ei au ales.” Aşa că am exclamat
cu mare durere, pentru că mi-a fost foarte greu şi am spus: „Doamne, cât
de aproape suntem de lumea ce vine?” Atunci mi-a răspuns:„ Deja
pregătirile sunt gata, în curând vom fi acasă." Apoi am exclamat: „O,
Sfinte şi Suverane Dumnezeu, dar de oamenii aceştia ce va fi?" Atunci
însoțitorul meu a răspuns:„ Vino, îți voi arăta!” Am părăsit acea casă
imensă, am privit-o de departe şi am început să plâng pentru ea pentru
ceea ce văzusem şi trăisem în acel loc. Apoi, în acel moment, în timp ce
eu vedeam aceasta, în acel moment a venit un vânt şi s-a repezit contra
ei şi o tablă din această casă a zburat şi a aterizat la picioarele mele. M-
am aplecat să o iau şi am văzut ceva scris, o inscripție care spunea
„Laodiceea” cu litere roşii. Apoi, privind în sus, am văzut din nou către
casa aceea, dar nu mai era în locul ei. Era un grup mic de oameni,
prunci, copii, adolescenți, tineri adulți. Un grup de oameni erau educați în
acelaşi loc unde casa a fost mai înainte de o Persoană minunată care
strălucea într-o splendoare magnifică, încât ochii mei nu puteau stărui
mult asupra Lui, pentru că splendoarea aproape că nu mă lăsa să îl văd.
Atunci, am realizat că brațul Său drept era ridicat spre cer şi cu celălalt
ținea o carte care strălucea deasemenea. El îi învăța şi toți înțelegeau
ceea ce aceast Personaj le spunea. Apoi au început să-L urmeze, dar nu
la nivelul solului, ci cu picioarele în aer. I-am văzut mergând şi cum se
ridicau puțin câte puțin. Apoi am exclamat: „Doamne, cum vom ajunge la
nivelul acestui grup?” Apoi, am văzut cum erau educați. Erau educați
numai din Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa am fost instruită, că pentru a
atinge acest nivel trebuie să ne educăm doar din Cuvântul lui
Dumnezeu. Apoi panorama s-a schimbat, am văzut părinții care îşi
educau copiii acasă doar cu Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor şi de
acolo curgeau toate râurile de înțelepciune pentru ei înşişi şi pentru copiii
lor. Am privit cum îngerii veneau şi îi ajutau şi cum pacea domnea în ei.
De asemenea, am văzut tineri care au renunțat la dorințele lor şi la
perspectivele pe care şi le doreau dar ei se aflau acolo devorând
Cuvântul lui Dumnezeu ca şi cum ar merge la un examen şi nu-şi puteau
permite luxul să-l pice. Atunci am văzut adulți, unii erau singuri în colțuri,
alții erau în familii şi renunțau la totul pentru dragostea lui Dumnezeu,
căutând doar iertarea şi aprobarea Lui. De asemenea, am văzut cum în
familii, fiecare colț al fiecărei camere erau inspectate şi erau scoase
afară toate anatemele, tot ceea ce împiedica Prezența lui Dumnezeu în
viețile lor. Acele persoane gemeau din cauza urâciunilor care îi
înconjurau şi se rugau să fie eliberați de aşa zisa contaminare. Aşa că,
m-am întors către însoțitorul meu şi l-am întrebat: „Ce o să facem



acum?" El a spus: „Uşurați-vă povara voastră pentru că ceasul este
aproape ajuns şi înmuiați-vă ființa voastră în Cuvântul sfânt, drept şi
adevărat al Marelui nostru Dumnezeu, pentru că cerul este aproape."
Deci, când am auzit aceste cuvinte că „cerul este aproape”, am întrebat:
„Când va avea loc această speranță glorioasă? Cât timp a mai rămas?
Îmi doresc să plec!” Apoi s-a uitat la mine zâmbind şi mi-a spus: „Este
înaintea ta proba finală. Fii credincioasă până la moarte şi ți se va da
coroana vieții!" Apoi am exclamat suspinând: „Doamne, proba finală,
cine o va putea suporta?” Apoi el a răspuns: „Nimeni care nu îşi leapădă
perspectivele sale de pe acum şi dorințele sale, nu va putea triunfa. Doar
o adevărată moarte a ”eului” vă va putea ajuta să suportați şi să
învingeți.” Apoi, a făcut o pauză şi a continuat: „Doar un lucru acum este
important: ieşiți din Egipt, sărbătoriți PAŞTELE cu Mine în deşert,
cautați-Mă din toată inima şi veți trăi.” În acel moment, am exclamat:
„Doamne, iartă-mă, dar vreau să-ți pun o altă întrebare. Ce înseamnă
pentru Tine PAŞTELE?" El mi-a răspuns: „A renunța la a trăi pentru
această lume şi procurați să trăiți doar pentru Mine şi împărăția Mea, ca
şi Enoh care a sărbătorit PAŞTELE o dată şi pentru totdeauna şi trăieşte
pentru totdeauna în împărăția Mea." În acel moment, m-am trezit. Nu mi-
a spus nimic altceva, nu am văzut nimic altceva. Sper şi mă rog lui
Dumnezeu din toată inima ca aceste lucruri care au impact în viața mea
să poată, deasemenea, impacta viețile multor persoane care îl caută cu
adevărat pe Domnul şi cu toții să ne putem întâlni în patria cerească.
Domnul să vă binecuvânteze!

Mărturie: 22 februarie 2018, 2/2
Pe 22 februarie 2018, mi s-a dat deasemenea Isaia 26 pentru ca să-l
citesc şi să-l cercetez şi să-l împărtăşesc cu dvs. Aşa că vi-l las ca temă,
pentru ca să cercetăm cu toții şi să ştim ceea ce Dumnezeu vrea şi
alteaptă de la fiecare dintre voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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Nu Ioan a fost acela care a vegheat alături de El în sala de judecată,
care a stat lângă crucea Sa şi care a fost primul la mormântul Său, dintre
toți cei doisprezece ucenici — nu Ioan, ci Petru a fost cel menționat de
Hristos după învierea Sa. „Duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui şi lui
Petru”, a spus îngerul, „că merge înaintea voastră în Galilea: acolo Îl veți
vedea, cum v-a spus.” Marcu 16, 7. {Ed 90.3}
La ultima întâlnire a lui Hristos cu ucenicii, lângă mare, Petru — pus la
încercare de întrebarea ce i-a fost de trei ori adresată: „Mă iubeşti?” — a
fost repus la locul său între cei doisprezece. I s-a dat o lucrare; el urma



să hrănească turma Domnului. Apoi, ca ultimă îndrumare personală, Isus
i-a poruncit: „Tu vino după Mine!” Ioan 21, 17.22. {Ed 90.4}
Acum putea aprecia cuvintele acestea. Petru putea înțelege mai bine de
data aceasta lecția pe care o dăduse Hristos când pusese un copilaş în
mijlocul ucenicilor şi îi îndemnase să devină asemenea lui. Cunoscând
mai îndeaproape atât propria-i slăbiciune, cât şi puterea lui Hristos, el
era gata să se încreadă şi să se supună. Putea să-şi urmeze Maestrul în
puterea Acestuia. {Ed 90.5}
Iar la încheierea experienței sale de lucrare şi jertfă, ucenicul odinioară
atât de nepregătit să vadă crucea, a considerat că este o bucurie să-şi
dea viața pentru Evanghelie, simțind numai că, pentru el, care-l
tăgăduise pe Domnul, era o onoare prea mare să moară în acelaşi fel în
care murise Maestrul său. {Ed 90.6}
Transformarea lui Petru a fost o minune a blândeții divine. Este o lecție
de viață pentru toți aceia care caută să calce pe urmele paşilor
Maestrului Învățător. {Ed 91.1}
O lecție în iubire
Isus i-a mustrat pe ucenicii Săi, i-a avertizat şi le-a atras atenția; însă
Ioan, Petru şi frații lor nu L-au părăsit. În ciuda mustrărilor, ei au ales să
fie cu Isus. Iar Mântuitorul nu i-a părăsit din pricina greşelilor lor. El îi ia
pe oameni aşa cum sunt, cu toate greşelile şi slăbiciunile lor, şi îi
pregăteşte pentru slujba Sa, dacă şi ei vor să se lase disciplinați şi
învățați de El. {Ed 91.2}
Exista însă unul printre cei doisprezece căruia, până aproape de
încheierea lucrării Sale, Hristos nu i-a adresat nici un cuvânt de mustrare
directă. {Ed 91.3}
O dată cu Iuda, între ucenici a fost introdus un element de vrajbă.
Ajungând în legătură cu Isus, el răspunsese atracției exercitate de
caracterul şi viața Sa. Dorise sincer o schimbare în el şi sperase să aibă
această experiență printr-o comuniune cu Isus. Dar această dorință nu a
devenit predominantă. Ceea ce-l conducea era speranța avantajului
egoist în regatul lumesc, pe care aştepta ca Hristos să-l întemeieze. Deşi
recunoştea puterea divină a iubirii lui Hristos, Iuda nu s-a lăsat în
stăpânirea acesteia. El a continuat să-şi cultive propria judecată şi
părere, dispoziția sa de a critica şi condamna. Motivațiile şi acțiunile lui
Hristos, adesea mult prea sus față de înțelegerea lui, îl incitau la îndoială
şi dezaprobare, iar propriile lui întrebări şi ambiții erau strecurate în
sufletul ucenicilor. Multe din certurile lor pentru supremație, multe din
nemulțumirile lor față de metodele lui Hristos îşi aveau punctul de
plecare la Iuda. {Ed 91.4}
Isus, văzând că, dacă i s-ar fi împotrivit nu ar fi făcut altceva decât să-l
împietrească, S-a ferit să intre în conflict deschis. Hristos a căutat să
vindece egoismul îngust al vieții lui Iuda prin contactul cu propria Sa
iubire jertfitoare de sine. În învățătura Sa, El a desfăşurat principiile care



loveau la rădăcina ambițiilor egocentrice ale discipolului. Era dată astfel
lecție după lecție, iar Iuda îşi dădea seama de multe ori că îi fusese
zugrăvit caracterul, că îi fusese arătat păcatul; dar nu a vrut să cedeze.
{Ed 92.1}
Pentru că nu s-a lăsat înduplecat de rugămințile îndurării, impulsul răului
a căpătat în cele din urmă controlul. Iuda, mâniat din pricina unei
mustrări indirecte şi adus la exasperare de descurajarea visurilor sale
ambițioase, şi-a lăsat sufletul în stăpânirea demonului lăcomiei şi s-a
hotărât să-şi trădeze Maestrul. Din camera PAŞTELUI, din bucuria
prezenței lui Hristos şi a luminii nădejdii nemuririi, el a trecut la lucrarea
sa cea rea — în întunericul de afară în care nu exista speranță. {Ed 92.2}
„Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea
să-L vândă.” Ioan 6, 64. Cu toate acestea, cunoscând totul, El nu şi-a
înfrânat nici o stăruință a îndurării sau dar al iubirii. {Ed 92.3}
Văzând primejdia în care se afla Iuda, îl adusese mai aproape de El, în
cercul interior al ucenicilor aleşi şi de încredere. Zi după zi, în timp ce
povara apăsa cel mai greu asupra inimii Sale, El purtase durerea
contactului continuu cu acel spirit încăpățânat, suspicios, care pregătea
ceva în ascuns; El fusese martor la acea vrăjmăşie continuă, secretă şi
subtilă şi se străduise să o zădărnicească printre ucenici. Şi toate
acestea pentru ca nici o posibilă influență mântuitoare să nu-i lipsească
acelui suflet aflat în primejdie! {Ed 92.4}
„Apele cele mari nu pot să stingă dragostea
Şi râurile n-ar putea s-o înece; ...
Căci dragostea este tare ca moartea.”
Cântarea Cântărilor 8, 7.6. {Ed 93.1}
În ceea ce-l privea pe Iuda, lucrarea de iubire a lui Hristos fusese
zadarnică. Lucrurile nu stăteau însă la fel şi cu tovarăşii săi de ucenicie.
Pentru ei era o lecție a cărei influență avea să se facă simțită toată viața.
Exemplul ei de tandrețe şi îndelungă răbdare avea să le modeleze
mereu dialogul cu cei ispitiți şi cu cei greşiți. Şi aceasta cuprindea şi alte
lecții. La împuternicirea celor doisprezece, ucenicii au dorit foarte mult ca
Iuda să fie unul dintre ei şi au considerat alegerea lui ca un eveniment
foarte promițător pentru grupul apostolic. El venise în contact cu lumea
mai mult decât ei, era un bărbat cu purtări alese, cu discernământ şi
calități de conducător şi, întrucât punea mare preț pe talentele sale, îi
făcuse pe ucenici să-l privească în acelaşi fel. Însă metodele pe care el
dorea să le introducă în lucrarea lui Hristos erau întemeiate pe principii
lumeşti şi guvernate de o politică la fel de lumească. Ucenicii priveau
către asigurarea cinstei şi recunoaşterii lumeşti — către obținerea
împărăției acestei lumi. Lucrarea acestor dorințe în viața lui Iuda i-a
ajutat pe ucenici să înțeleagă vrăjmăşia dintre principiul înălțării de sine
şi acela al lui Hristos, al umilinței şi al jertfirii de sine — principiul



împărăției spirituale. În soarta lui Iuda, ei au văzut finalul spre care tinde
slujirea de sine. {Ed 93.2}
Pentru aceşti ucenici, misiunea lui Hristos şi-a atins scopul în cele din
urmă. Încetul cu încetul, exemplul Său şi lecțiile de dăruire de sine le-au
modelat caracterele. Moartea Lui le-a distrus speranța de măreție
lumească. Căderea lui Petru, apostazia lui Iuda, propriul lor eşec pentru
faptul de a-L fi părăsit pe Hristos în chinuri şi primejdie, toate acestea le-
au spulberat caracterul independent. Şi-au văzut propria slăbiciune; au
văzut ceva din măreția lucrării ce le fusese încredințată; au simțit nevoia
să fie călăuziți la fiecare pas de către Maestrul lor. {Ed 93.3}
Ei ştiau că nu aveau să se mai bucure de prezența Lui în carne şi oase
şi au recunoscut, aşa cum n-o mai făcuseră niciodată până atunci,
valoarea ocaziilor pe care le avuseseră, de a umbla şi vorbi cu Trimisul
lui Dumnezeu. Când fuseseră rostite, ei nu apreciaseră sau nu
înțeleseseră multe din lecțiile Sale; acum doreau fierbinte să-şi aducă
aminte de aceste lecții, să-I audă iarăşi cuvintele. Cu câtă bucurie şi-au
dat seama acum de asigurarea: {Ed 94.1}
„Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu
va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” „V-am făcut cunoscut tot
ce am auzit de la Tatăl Meu.” Şi „Mângâietorul, ... pe care-L va trimite
Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, şi vă va aduce aminte
de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 16, 7; 15, 15; 14, 26. {Ed 94.2}

Şi alte cuvinte au ieşit din gura mea şi am zis: Mâine, la apusul soarelui,
va sosi ceasul vostru şi nu vă veți da seama până când nu se va
termina.
Toți au plecat din acel loc suparăți pentru că le-a fost tulburată distracția.
Mi s-a spus: Caută frigiderul!
l-am căutat şi am întrebat doua persoane care se mai aflau acolo .
Acestea m-au privit supărate şi nu mi-au răspuns. Am continuat să-l caut
şi l-am găsit şi mi s-a spus să-l deschid.
l-am deschis şi am văzut în el ciocolată, cafea, băuturi carbogazoase,
prăjituri, ouă, lapte, cărnuri, brânzeturi, băuturi alcoolice. De asemenea
erau acolo carne curată dar şi carne necurată, şi multe lucruri care erau
pe gustul celor prezenți acolo.
Însoțitorul meu a spus: Niciun templu profanat cu o minte întunecată nu
va şti ziua judecății lui.
Am închis acel frigider şi am privit la zidul unde se aflau acele colibe. Am
văzut la distanță doi tineri culcați într-o maşină. Aceştia m-au privit fix şi
i-am întrebat ce făceau acolo. Unul nu m-a băgat în seamă dar celălalt a
coborât la mine. Se afla în locul cel mai înalt al zidului şi l-am îndemnat
să iasă de acolo, însă el nu a vrut şi s-a depărtat.
Atunci am privit mai atent colibele şi în ele nu erau decât pânze de



păianjeni, resturi şi o mare murdărie. Pe dinafară se vedeau destul de
bine dar pe dinăuntru erau într-o stare deplorabilă.
Cu lacrimi în ochi m-am retras din acel loc. Nu puteam să văd decât pe
cei doi tineri, care cu toate că i-am îndemnat nu au vrut să iasă. Am
plecat şi nu am mai văzut locul respectiv, dar în acel moment a căzut un
mare fulger din cer, şi a ars totul lăsând numai ruine.
Însoțitorul meu mi-a spus: Pentru că plata păcatului este moartea şi
Dumnezeu, prezența Lui ori purifică ori consuma, căci la trecerea Lui
păcatul este consumat. Scos sau lăsat în turma.
Acestea au fost ultímele lui cuvinte. Atunci m-am trezit cu o tristețe mare
ŞI CERÂNDU-I LUI DUMNEZEU CA ÎN ACEASTA OCAZIE AL CELUI
DE AL DOILEA PAŞTE MULȚI SĂ SE HOTĂRASCĂ PENTRU DOMNUL
FARĂ NICI O REȚINERE, pentru a face parte din rândurile armatei
Prințului Emanuel în desfăşurarea finală care se apropie.
Domnul să vă binecuvânteze!

Mărturii:
22-11-2019
Preaiubiților, pe 22-11-2019, Domnul mi-a dat o lista de texte. Incepand
sa le scriu mi-am dat seama ca primele doua texte erau aceleasi pe care
mi le-a dat pe 16 noiembrie 2019. Osea 2 si Habacuc 3.Vazand asta ,
am simtit ca Domnul vrea sa revedem aceste capitole si sa-i cerem
discernamant si intelepciune si ca Duhul Sfant sa fie cu noi, pentru ca sa
putem sa le intelegem asa cum doreste El ca sa le intelegem.Lista de
texe este urmatoarea: Osea 2, Habacuc3, Ieremia 8, Coloseni 4, Iacov
2:8, Isaia 5 si Prov.8.Dupa asta mi s-a spus: Scrie!
"DACA POPORUL MEU SE VA STRADUI SI VA FI CURAJOS, VOI FI
CU EL PANA LA SFARSIT.DAR DACA NU-SI PUNE SOARTA IN MANA
MEA SI NU VA REANNOI LEGAMANTUL CU MINE, SI SE VA
DEPARTA DE PORUNCILE MELE , LE VA FI PUSA DEZONOAREA
SUB OCHI SI DISTRUGEREA VA VENI ASUPRA LUI.
INAINTE CA MOISE SA PORNEASCA ELIBERAREA POPORULUI
MEU DIN EGIPT, A INDEPLINIT TOATE CERINTELE.A FOST IN
PUSTIE CA SA INVETE, A AUZIT VOCEA MEA, SI A VAZUT SLAVA
MEA.INSA CUM MERGEA PE DRUM CA ELIBERATOR, NU A
INDEPLINIT CIRCUMCIZIA FIULUI SAU SI INGERUL NIMICITOR I-A
IESIT INAINTE.SI DIN TEAMA MAMA A CIRCUMCIS
COPILUL.INAINTE CA POPORUL SA FIE ELIBERAT A SARBATORIT
PASTELE.SI A UNS USIORII CU SANGE CA SEMN AL
LEGAMANTULUI FACUT CU MINE INCREZANDU-SE IN PROTECTIA
MEA.ACEST POPOR A PRIBEGIT 40 DE ANI SI S-A DEPARTAT DE
PORUNCILE SI STATUTELE MELE.SI INAINTE DE A-I INTRODUCE IN



TARA PROMISA, DUPA CE AU TRECUT PRIN CEI 40 DE ANI
PENTRU A-I CURATI DE PERVERSITATILE SI IDOLATRIILE LOR, LE-
AM AMINTIT DE LEGAMANTUL MEU VESNIC PENTRU A-I
INTRODUCE IN TARA UNDE CURGE LAPTE SI MIERE.LE-AM
DESCHIS IORDANUL SI L-AU TRECUT PE USCAT. AU PAZIT
PASTELE, AU CIRCUMCIS PE CEI NASCUTI IN PUSTIE, INCHEIND
LEGAMANT CU MINE.AU RECUNOSCUT SUVERANITATEA MEA SI
LE-AM DAT MARI VICTORII.Amintiti-va de Iosua si Caleb, deja batrani,
dar cu mare incredere in Mine, cu mare putere si curaj, mostenirea lor a
fost pamantul uriasilor si orase in ruina. Acestia cu mult curaj s-au
napustit spre tinta lor si nu au amanat dand exemplu generatiei lor si
pana in zilele acestea de tarie si credinta in Mine.
Poporul meu, cel care aude vocea Mea, STRANGE SPUSELE MELE,
DECRETELE MELE, PORUNCILE MELE, in inima lor si le pune in
practica.Li s-a incredintat sa convalideze LEGAMANTUL MEU CU EI,
asta amintind de PAŞTE, circumcizand inimile lor, predand primii nascuti
in consacrare si reluand alianta lor cu Mine in BOTEZUL NOULUI
LEGAMANT.Acest popor merge astazi cu Mine la hotarele Iordanului,
inainte intr-un loc specific, acum inaintea lumii.Acestia vor fi curati ca
Iosua si Caleb, si alti 7000 care nu si-au plecat genunchiul inaintea lui
Baal, vor da sunetul clar din trambita si orice zid oricat de puternic ar fi
va cadea.Pregatiti-va caci a sosit ceasul, si niciunul CARE NU FACE
PACT CU MINE nu va putea fi eliberat.Stati pregatiti in locul vostru
retras, si cautati-Ma din toata inima cu frica si cutremur. Inrolati-va in
toate lucrurile care trebuie si pe care stiti ca trebuie sa le faceti, pentru
ca lupta va fi apriga dar rezistati diavolului si va fugi de la voi.Consacrati-
va Mie pentru ca Eu am pus sinagoga satanei la picioarele voastre
pentru ca lumea sa stie ca Eu v-am iubit. A Mea este razbunarea si Eu
voi plati.Stati atenti si pregatiti. Intariti-va picioarele cu Evanghelia pacii.
Din nou va spun sa va circumcizati inimile voastre si cautati-Ma cat timp
mai pot fi gasit.Sa nu inaintati fara sa fiti in concordanta cu Mine.FITI
OAMENI AI RUGACIUNII CACI IN EA SE AFLA PUTEREA.Oare nu
cunosc Eu originea zapezii, si nu sunt Eu cel care voi distruge pe
dusmanii vostri cu grindina mare? Oare ati uitat cine a deschis marea si
cine a daramat zidurile Ierihonului? Daca asa s-a intamplat , pe viata
Mea ca Eu sunt acelasi ieri, azi si pentru veci.Si razboinicii Mei deja sunt
pe campul de batalie, comandati de Mine.Vor lupta impotriva puterilor
maligne si mortale, care astazi sunt contopite si lupta cel invizibil si cel
mortal impreuna, in ziua lui Iehova.Si victoria va fi a Regelui regilor si a
Domnului domnilor.Si-Mi voi elibera poporul, CEL CARE A FACUT
LEGAMANT CU MINE, SI S-A STRADUIT PANA LA MAXIM PENTRU A
IMPLINII VOIA MEA.Si-l voi duce sa locuiasca in pasuni sigure si va
manca cu Mine Pastele eliberarii lui o data pentru totdeauna, pentru ca
gura Domnului a vorbit.Si nu va mai fi foamete si nici suferinta si toate



dorintele inimilor lor vor fi indestulate pentru ca Iehova Cel Vesnic va fi
Regele lor si ei poporul Lui pentru vesnicie.Momentul confruntarii este ca
si sosit.Inrolati-va si aveti incredere pentru ca victoria este sigura.
Cuvinte adevarate si fidele de la Domnul pentru fiecare dintre voi.
Domnul sa va binecuvanteze.

Mărturie: 23-09-2018
Preaiubiților pe 23-09-2018, de dimineata, Domnul a inceput sa-mi
spuna ca trebuie sa avem tóate pacatele marturisite inaintea Lui, pentru
ca sa fim pregatiti pentru proba finala.
Mi s-a spus ca orice pacat despre care ne aducem aminte din trecutul
nostru este cel care nu a fost marturisit si iertat asa cum trebuia. Nu este
numai sa se ceara iertare- mi s-a spus.Ci sa se ceara iertare cu o inima
umila , cu o pocainta sincera si departarea de acel pacat si de a nu mai
privi inapoi. Acum este timpul de a face asta-mi s-a spus. Duhul Sfant
daca vreti si daca cereti o sa va aduca aminte pacatele nemarturisite. Va
va aduce in mintea voastra scena exacta a acelui moment cu detalii
pentru a va da seama de pacatul respectiv.Si asa sa-l puteti marturisi
inaintea Domnului asa cum cere cerul . Aceasta este lucrarea finala pe
care o face Domnul in Sfanta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. Si este
momentul ca sa ne punem in ordine pentru ca sa putem suporta proba
finala – mi s-a spus.
In acea clipa am intrebat: Doamne, cu mintea mea finita, cum voi sti ca
sunt in totalitate in ordine cu Tine?
Atunci m-a facut sa inteleg ca avand aceste pacate iertate, nu ne vom
mai aduce aminte de ele prin harul lui Dumnezeu.
In acel moment am strigat: Aleluia! Binecuvantat sa fie Dumnezeu! Sfant!
Sfant! Sfant! Deoarece caile Tale sunt adevarate si drepte.
Si atunci mi s-a spus: Aminteste-ti!
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Şi a continuat să spună: „Mulți vor alerga de colo până colo căutând
salvarea,dar când trebuiau să acționeze pe baza a ceea ce cunoşteau,
nu numai că au fost răzvrătiți dar nu i-au suferit nici pe aceia care i-au
avertizat. Însă acum suferința este asupra lor.
Niciunul care nu-şi face datoria şi disprețuieşte ziua începuturilor mici nu
va putea să învingă. Moartea este în gestație, creşte şi se propagă în
oraşe şi oricine rămâne acolo cu bună ştiință, în neascultare, moartea va
ajunge la el. Este momentul întunericului şi cursul lor se intensifică.



Numai o strictă ascultare de legile, hotărârile, şi statutele Mele îi va
putea elibera.”
Preaiubiților, atunci m-am trezit cu un sentiment de o urgență puternică
în ființa mea. Să ne ajute Domnul ca fiecare dintre noi să înțelegem şi să
fim pregătiți, strâns legați de Domnul Isus. Să ascultăm de fiecare lucru
pe care Domnul ni-l cere pentru ca aşa să fim protejați.
Domnul să vă binecuvânteze!

Mărturie: 25-01-2020 #2
25-01-2020, la ora 13:42, în timp ce mă gândeam la visul pe care
Domnul mi l-a dat în această dimineață, Cuvântul Domnului mi-a spus:
"Nu există foc fară scânteie şi nici teroare fără sperietură, dar chiar şi
aşa, poporul care cunoaşte este neînțelept în opinia lui.Dacă doar ar şti
ceea ce i-ar aduce pace şi linişte. Însă cei care zic că sunt poporul Meu
sunt înconjurați de distrugere şi-i spun bun venit. Neînțelepți şi lipsiți de
înțelegere, care aleargă spre distrugere şi fug de salvare. Chiar şi fiarele
cunosc grozăvia evenimentelor şi fug pentru a-şi scăpa viața, dar
poporul care ştie stă şi îl aşteaptă. Cine va asculta glasul de avertizare şi
cine va vedea ceea ce se întâmplă? Se leagă de averile lor care într-o
secunda vor dispărea şi gândurile lor sunt prinse în vise extaziate care
ca nişte baloane înțepate, nu vor mai exista. Din cer văd toți muritorii şi
le citesc gândurile; ştiu înclinațiile lor şi cunosc înaintea lor scopurile lor.
Oare voi lupta cu omul mereu? Pe viața Mea că nu va fi aşa. Ci există un
sfârşit şi acesta este extrem de aproape. Nu există străjer pe care cel
care zice că este poporul Meu să-l asculte şi nu există rugăminte care
să-i îmblânzească inima deoarece inimile lor sunt împietrite şi gândurile
lor sunt tari că fierul. Vor cere un semn dar nu-l vor primi deoarece au
disprețuit spusele Mele şi au urât pe profeții Mei. Între ceea ce este sfânt
şi ce este profan nu au ştiut să facă deosebire şi au respins rugămințile
iubirii Mele. Acum ce voi face cu această generație nelegiuita şi
perversă? Ochiul Meu nu va mai privi la ei şi Mă voi bucura numai cu cei
care Mă caută şi care fac voia Mea. Îi voi călăuzi pentru totdeauna şi-i
voi iubi veşnic. Vor mânca lucruri mortale şi nimic nu le va lua viața. Se
vor zgudui temeliile lumii şi ei vor rămâne în picioare. Marea va urla, dar
ei vor trăi încrezători. Săgeți vor zbura la dreapta şi la stânga lor şi pe ei
nu-i vor atinge deoarece Cuvântul Meu a fost Lege pentru ei şi picioarele
lor se grăbeau să-L împlinească. Îi vor vedea duşmanii Mei, aceia care
Mă cunoşteau dar M-au disprețuit, şi-i vor blestema şi vor căuta să-i
omoare prin zdrobire, sabie şi blestem. Însă mâna Mea este ridicată căci
Cel care veghează asupra lui Israel nu doarme şi nici nu va dormi
vreodată şi nu va înceta să-şi păzească poporul decât atunci când va
intra în Canaanul ceresc. Acum ascultați popoare, națiuni şi împărații!
Cel ce este, Cel ce era şi Cel care trebuie să vină spune aşa: Voi
anunțați distrugerea poporului Meu şi fixați date pentru exterminarea lui,



dar Eu jur pe Mine Însumi că niciunul dintre ei nu va pieri şi nenorocirea
pe care o uneltiți împotriva poporului Meu va fi cu siguranță răzbunată de
Mine şi va cunoaşte lumea şi întregul univers că Marele EU SUNT
veghează poporul Lui şi niciunul nu se va pierde. Acum tu, iubita Mea,
mireasa Mea, iubeşte-Mă în întregime aşa cum te iubesc Eu pe tine şi, în
felul acesta, lumea va vedea Slava Mea reflectată în tine şi cei care
astăzi nu Mă cunosc Mă vor cunoaşte şi vor fi şi ei iubiți de Mine şi
sfârşitul tuturor lucrurilor va veni şi vom trăi toți împreună pentru
veşnicie. Cel ce vrea să audă, să audă ce declară Cel Veşnic astăzi
tuturor muritorilor. Amin!" Cuvinte fidele şi adevărate de la Domnul
pentru toți.
Domnul să vă binecuvânteze!

Mărturie: 03-04-2020 (comentariu cu privire la viața lui Enoh)
...biții mei frați, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri şi mai mult,
pentru că ne apropiem de PAŞTELE Domnului. Avem o slăbiciune foarte
mare în viața noastră şi avem impresia că suntem bine dacă sun...rea
vieții veşnice în CRISTOS ISUS. Să ne permită DUMNEZEU ca fiecare
dintre voi, în aceste zile de PAŞTE ce se apropie, la cina Domnului,
preaiubiților, să ne putem întâlni cu CRISTOS ISUS, nu doar prin v...

Mărturie 4-04-2020 #2
Preaiubiților, rugându-mă şi cerând călăuzirea Domnului pentru ca EL să
ne arate când este momentul exact pentru a celebra Cina Domnului şi
zilele Lui de convocări Sfinte, pentru că Bibliile noastre cu traducerea lor
pot creea confuzie, iar uneori cuvintele nu sunt traduse corect, Domnul
mi-a răspuns: „Dimineața vei şti.”
Aşa că am rămas liniştită şi mulţumitoare Domnului pentru marea Sa
milă.
De dimineaţă mi-a spus: "Aprinde telefonul şi priveşte mesajul lui Doru
servitorul Meu din Madison."
Am alergat repede spre telefon, l-am aprins şi am dat pe contactul
fratelui Doru şi acolo am văzut mesajele sale. Acolo era răspunsul.
Domnul Dumnezeu a mişcat inima fratelui pentru a face un studiu explicit
şi adevărat cu privire la Cina Domnului şi la Sărbătoarea PAŞTELUI. Cu
toţii avem de învăţat pe acest drum şi Maestrul este Isus Cristos. El dă
lumină poporului Său ca să putem avansa împreună în aceasta. Sunt
mulţumitoare lui Dumnezeu pentru că minunile Lui sunt noi în fiecare
dimineaţă. Cu toţii să fim binecuvântaţi în Isus Cristos.
Link-ul cu video-ul explicativ de la Instituto Madison -
https://www.youtube.com/watch?v=PEuMPYw9T1E
Link cu mai multe detalii http://www.loud-
cry.com/DaisyEscalante/Pascua_Presentacion/pascua_cena_del_señor.html
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Eu am privit, şi îmi aduc aminte că am putut să spun: „Dar toate apele
sunt roşii, sunt treansformate în sânge.”
Atunci însoțitorul meu mi-a spus: „Da, aşa este. Ei au fost cei care nu s-
au pregătit, care nu au vrut să-l accepte pe Domnul şi au continuat cu
lucrurile acestei lumi şi acum plăgile cad asupra lor.” Pe de altă parte, în
timp ce vedeam aceste lucruri, şi terminase a-mi explica, am auzit un alt
strigăt de oroare. Atunci am văzut un izvor ce avea aceeaşi culoare ca şi
a mării şi vedeam cum oamenii însetați îşi scoteau limba, la fel cum un
câine scoate limba când îi este cald, şi nu era apă pentru a le potoli
setea. Ei fugeau dintr-un loc în altul, până cădeau la pământ extenuați, şi
nu aveau odihnă şi nici alinare. Se zvârcoleau pe pământ şi strigau: "Mă
arde! Mă arde!” Aceştia blestemau soarele şi pe Creatorul lui. Toate
acestea, preaiubiților, aveau loc în mod simultan. Era ceva îngrozitor
ceea ce se întâmpla. Atunci eu le-am spus: „Nu blestemați! Umiliți-vă!
Pocăiți-vă!” Dar ei nu mă auzeau şi continuau să țipe şi să blesteme.
Însoțitorul meu mi-a spus: ”Deja soarta lor este pecetluită. Nu mai există
speranță pentru ei.” Eu eram îngrozită de ceea ce vedeam acolo fără să
pot face ceva. Apoi am văzut oameni mari, oameni care se credeau a fi
mari personalități în această lume, deasemenea mici şi mari, săraci şi
bogați, toți se aflau în aceeaşi şituație iar inima mea leşina în fața unei
asemenea scene fără ca eu să pot face ceva. Însoțitorul meu mi-a spus:
„Să mergem! Astăzi vei fi martoră la tot ceea ce se va întâmpla cu cei
care au generat acest decret împotriva Legii lui Dumnezeu şi la violarea
zilei Sale sfinte.
Am fost dusă într-un loc care părea a fi un castel. Era minunat în
splendoarea lui. Aurul era ceva obişnuit, la ordinea zilei şi culoarea roşie
îl asorta. Acolo am văzut că oamenii erau fericiți şi bucuroşi. Eu am putut
să aud planurile lor care erau aproape îndeplinite şi ei se bucurau pentru
aceasta. Dintr-o dată, nu au mai putut să vorbească şi eu am ramas
privindu-i, pentru că în timp ce râdeau şi se bucurau au ramas ca şi cum
ar fi fost muți. Nu puteau să vorbească. Atunci am văzut că s-au speriat
grozav. I-am văzut cum şi-au pus mâinile la gură şi ochii lor reflectau
groază. Apoi unul dintre ei a scos limba şi aceasta era putredă. Tot acel
loc plin de splendoare a devenit întunecat şi nu am mai putut să văd
nimic. Ei se aflau încă în acel loc, pentru că ei se văitau dar eu nu
puteam să-i văd. Eu auzeam numai vaietele şi blestemele lor. Nu am
rămas mult timp acolo şi am fost dusă la un râu mare. Râul acesta era
enorm, conținea o mare căntitate de apă, dar dintr-o dată a secat ca şi
cum ar fi fost închis cu un robinet. În mijlocul râului ce secase, se aflau



trei broaşte enorme. Acestea instigau mulțimile să se ridice împotriva lui
Dumnezeu şi împotriva micului Său popor. Mulți erau de acord şi se
bucurau de acele planuri, care erau puse la cale de acele trei mari
broaşte şi care le vorbeau. Atunci ei au ieşit pentru a face rău şi a
termina cu acea mică grupă ce era împrăştiată, dar când aceştia s-au
mobilizat ca să aplice sentința, s-a auzit o voce puternică care a
înconjurat tot globul pământesc şi toți au rămas că şi paralizați. Atunci
munții au început să se cutremure şi marea să urle, era un lucru de
necrezut. Toți au căzut la pământ. Eu îi vedeam cum toți cădeau ca nişte
păpuşele la pământ din cauza mişcărilor puternice şi a tunetelor iar
munții au început să se rupă şi să cadă în mare. Marea urla înfiorător şi
acoperea multe insule. Eu vedeam bucăți de pământ ce cădeau în
diferite părți în mare şi marea urla aşa de tare că acoperea tot şi totul era
numai apă. Văzând acestea, am ajuns la disperare şi am spus
însoțitorului meu: „Vor pieri cu toții? Chiar şi cei de pe munte?”
Atunci el mi-a răspuns: ”El onorează pe cei care-L onorează şi sigiliul
Său este asupra lor şi ei nu vor muri.” În acel moment am fost atât de
bucuroasă şi am spus: „Aleluia, Sfinte şi bînecuvantat Dumnezeu pentru
minunile Tale!” După ce am terminat de spus aceste cuvinte, dintr-o dată
cerul s-a deschis şi o lumină fulgeratoare a început să strălucească şi
toți sfinții au început să strige: ”Vine Cristos! Vine Cristos! Totul s-a
terminat! Alleluia, alleluia!” În timp ce ne aflam în acea situație, ne
bucuram pentru că, cu toate că văzusem toate acele nenorociri şi teroare
pretutindeni, noi ne minunam pentru că vedeam ”semnul Fiului Omului”
pe norii cerului. În acel moment m-am trezit.
M-am dus la Biblie şi am deschis în Apocalipsa şi spre surprinderea
mea, în cap 16, am descoperit această ordine a evenimentelor ce am
început să le şi citesc. Multe întrebări treceau prin mintea mea şi în timp
ce aceste gânduri imi treceau prin minte, a venit din nou Cuvantul şi mi-a
spus: „Totul va trece dar Cuvântul Meu nu va trece. Iată, ți-am arătât
totul şi tot ce am spus, nu va întârzia.”
Preaiubiții mei, pentru mine cel mai important este să ne pregătim
spiritual, mental şi fizic. Spiritual lipindu-ne de Dumnezeu şi urmând
planul Său strategic deja trasat. Chiar dacă înamicul cunoaşte această
strategie, cei care vor asculta vor fi protejați la umbra aripilor Celui
Preaînalt şi nimeni nu va putea trece de această barieră protectoare.
Trebuie să avem încredere în aceasta pentru că acesta este Cuvantul
credincios şi adevărat al lui Dumnezeu. Mental şi fizic, să ne aducem
aminte de Geneza 1:29 şi Geneza 3:18. Pentru ca să ne ”ascuțim”
mințile şi să fim ageri, pentru a putea discerne deplina voință a lui
Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să avem o hrană bună. Nu o hrană
costoasă, ci o hrană simplă. Dar cu tot ceea ce Domnul ne-a spus că
trebuie să hrănim corpurile noastre, pentru ca mintea noastră să fie
trează şi să putem discerne lucururile minunate pe care Dumnezeu vrea



să le înțelegem în aceste timpuri atât de dificile. Fizic, trebuie să punem
în ordine viața noastră, atât cu hrana fizică cât şi cu hrana spirituală.
Toate remediile naturale pe care Domnul ni le-a lăsat, pentru ca să
putem să ne întărim şi să ne pregătim pentru acest pas final care se
apropie, preaiubiții mei frați. Este foarte trist tot ceea ce se întâmpla în
întreaga lume, dar dacă noi urmăm planul trasat de Biblie şi Spiritul
Profetic pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în îndurarea Sa, şi îl luăm în
considerare şi ascultăm, nu vom suferi mai mult decât a fost prevăzut.
Aşa că întrebarea este : Pe cine vom lua în seama? Pe om său pe
Dumnezeu? Să dea Dumnezeu să-l urmăm numai pe El. Numai pe El şi
Cuvantul Lui. Domnul să vă binecuvanteze!

Mărturie: 18-11-2017
Preaiubiților, în sabat pe 18-11-2017, absorbită într-un capitol pe care
Domnul mi l-a dat în Habacuc 2, meditam la cuvintele acestui capitol pe
când mă aflam în patul meu. Am fost dusă în vis într-o biserică, era o
biserică unde cineva predica dar nimeni nu-l băga în seamă. Eu vedeam
cum nimeni nu era atent la tema care era.
Când am dat atenție la ceea ce predica acel predicator, mi-am dat
seama că vorbea despre reforma sănătății. În acel moment, predicatorul
s-a oprit şi a pus o întrebare : „Ați înțeles ceea ce am spus acum?” S-a
adresat el comunității, dar toți au început să râdă şi unii au răspuns că
„da, da, da înțelegem,” dar sub formă de batjocură. Dar predicatorul a
terminat tema lui şi a ieşit pe uşa bisericii şi toți membrii au ieşit şi s-au
dus în sala de mese ce aparținea bisericii. Cum toți s-au dus acolo am
intrat şi eu la sala de mese şi acolo am văzut mese mari, gigantice cu
multe recipiente care erau pline de mâncare.
Toți s-au aşezat la coadă ca să servească ce era pus acolo. Mi-am făcut
drum ca să văd ce era în recipiente şi colo am văzut toate felurile de
cărnuri de animale, PAŞTE cu diferite brânzeturi, deserturi făcute cu
lapte şi ouă şi atunci eu am spus: „Am crezut că am şi eu ce mânca.”
Atunci trei surori m-au privit, pentru că eu am vorbit cu voce tare şi au
început să-şi bată joc.
Dar eu le-am privit fix şi le-am spus: „Dar nu şțiți ceea ce mâncați şi dacă
mâncați mortăciuni de acestea veți avea parte.” Dar ele au continuat a-şi
bate joc dar a apărut pastorul care era fericit. Eu l-am văzut foarte fericit
când a intrat şi el aducea un prizioner. Am vrut să văd de aproape cine
era prizonierul pe care-l aducea pentru că îl aducea legat. Când l-am
privit mai bine mi-am dat seama că era predicatorul care înainte vorbise
despre reforma sănătății.
Toți au început să radă şi să-şi bată joc de săracul predicator. L-au
aşezat aproape de masa cu mâncare şi ei se serveau trecând farfuriile
prin fața lui, apoi se aşezau să mănânce privindu-l şi râzând de el. Dar
dintr-odată, tot râsul s-a oprit, toată batjocura, absolut totul.



Eu şi predicatorul cum ne aflăm acolo, priveam şi ne-am dat seama că
burțile celor care-şi bătuseră joc până atunci au început să se umfle şi de
la râs şi batjocură şi au ajuns de la râsete şi batjocuri la disperare. Ei
cereau ajutor, îndurare din partea lui Dumnezeu, dar nu primeau.
Era îngrozitor să vezi acea spaimă, acea agonie aşa de mare prin care
treceau ei. Au căzut jos şi burțile lor se umflau şi se tot umflau gata să
explodeze.
M-am apropiat repede de predicator şi l-am dezlegat, pentru că el era
legat şi am ieşit din acel loc în curte şi de departe auzeam acele strigăte
de disperare, de durere dar nu puteam să facem nimic.
Apoi am auzit un răget că a unui animal mare şi feroce şi amândoi ne-
am speriat când am văzut că prin acoperişul acelei săli de mese au
început să iasă nişte păsări mari, negre şi urâte. Dar una dintre ele era
cea mai mare, mai mare decât toate celealte şi ea era cea care emitea
acel răget înspăimântător. Acea pasăre mare şi-a ațintit privirile către noi
şi venea spre noi când a apărut însoțitorul meu şi am fost luați din acel
loc.
Eu am fost dusă, fraților, într-un loc minunat, era un câmp incomparabil
unde culorile florilor erau atât de strălucitoare, atât de frumoase şi pomii
cu fructele lor erau atât de minunați, fără asemănare că nu ai cuvinte că
să poți explica un aşa loc minunat unde am fost dusă. Acolo nu exista
loc pentru suferință şi îngrijorare şi toți cei care erau acolo fețele lor
radiau de pace şi de sănătate, erau rozalii. Atunci am întrebat: „Ce loc
aşa de minunat este acesta? Şi însoțitorul meu mi-a spus: „Aici locuiesc
cei răscumpărați.”
Şi am exclamat foarte mulțumită : „Slavă Domnului pentru minunile
Sale!”
Am văzut o masă frumoasă, preaiubiții mei frați, care se afla la umbra
unui arbore mare şi maiestos. Frunzele acestui copac erau de un verde
foarte frumos, şi am întrebat ce copac era acela. Mi s-a spus numele dar
eu niciodată nu am văzut un asemenea copac. Ramurile lui făceau o
mare umbră unde grupuri de persoane veneau acolo să mănânce la
acea masă mare de sub copac. Apoi am cerut ca să văd ce mâncau. Mi
s-a spus că pot să văd dar un pot să gust din ceea ce era acolo.
M-am apropiat şi am văzut fructe de diferite categorii. Unele nici nu ştiam
ce fructe sunt dar aveau aspect de fructe proaspăt culese, perfecte şi
foarte mari.
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6 Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaştere, pentru că tu ai
respins cunoaşterea, eu de asemenea te voi respinge, ca să nu îmi fii



preot; văzând că ai uitat legea Dumnezeului tău, eu de asemenea îi voi
uita pe copiii tăi.
7 Cu cât s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva mea, de aceea le voi
schimba gloria în ruşine.
8 Ei mănâncă păcatul poporului meu şi îşi pun inima în nelegiuirea lor.
9 Precum poporul, aşa va fi şi preotul; şi îi voi pedepsi pentru căile lor şi
îi voi răsplăti pentru facerile lor.
10 Fiindcă vor mânca şi nu vor avea destul; vor curvi şi nu se vor înmulţi,
pentru că au încetat să ia seama la "EU SUNT".
11 Curvia şi vinul şi vinul nou iau inima.
12 Poporul meu cere sfat de la trunchiurile lor şi toiagul lor le vesteşte;
fiindcă duhul curviilor i-a făcut să rătăcească şi curvind, s-au îndepărtat
de sub Dumnezeul lor.
13 Ei sacrifică pe vârfurile munţilor şi ard tămâie pe dealuri, sub stejari şi
plopi şi ulmi, pentru că umbra lor este bună; de aceea fiicele voastre vor
curvi şi soţiile voastre vor comite adulter.
14 Nu voi pedepsi pe fiicele voastre când vor curvi, nici pe soţiile voastre
când comit adulter; fiindcă ele însele trag deoparte cu curve şi sacrifică
cu prostituatele; de aceea poporul care nu înţelege va cădea.
15 Deşi tu, Israele, curveşti, totuşi Iuda să nu se poticnească; şi nu veniţi
până la Ghilgal, nici nu urcaţi încă la Bet-Aven, nici nu juraţi: "EU SUNT"
trăieşte.
16 Fiindcă Israel decade ca o viţea care dă înapoi; acum "EU SUNT" îi
va PAŞTE ca pe un miel într-un loc larg.
17 Efraim s-a alipit de idoli, lăsaţi-l în pace.
18 Băutura lor este acră, au curvit în continuu; conducătorii ei iubesc cu
ruşine: Daţi.
19 Vântul l-a legat în aripile lui şi ei se vor ruşina din cauza sacrificiilor
lor.

Ieremia 4:8 Pentru aceasta, încingeți-vă cu pânză de sac, plângeți şi
urlați, pentru că mânia înverşunată a LUI "EU SUNT" nu s-a abătut de la
noi.

EGW: Patriarhi şi Profeți, Capitolul 40 - "Balaam"
...srael, trimițând solia următoare: „Mulțimea aceasta are să înghită tot ce
este în jurul nostru, cum PAŞTE boul verdeața de pe câmp.” Se spunea
despre Balaam, un locuitor din Mesopotamia, că avea puteri sup...

Mărturie:10-10-2017
Preaiubiților pe 10-10-2017 la 6:45 de dimineață, a venit Cuvântul lui
Dumnezeu şi mi-a spus: „Vai de cei care răsucesc Adevărul pentru a se
simți linişțiți căci ei vor primi doar batjocuri. Fericit cel care are încredere
în Mine. Există o cale care omului îi pare dreaptă dar sfârşitul ei este un



drum de moarte. Curând va plânge Israel căci s-a încrezut în văzătorii
săi şi în falşii săi profeți care au prezis de bine când Eu Cel Etern am
declarat răul. De ce vă îndoiți de Cuvântul Meu şi considerați speculație
spusele Mele? Vai de tine care pui sentimentele mai pre sus de un „aşa
stă scris” şi apoi strigi după protecție pe care nu o vei avea. Pentru că ai
uzurpat cu raționamentele tale Poruncile Mele şi nu spui ceea ce ai
învățat. Vai de ceea ce va veni asupra ta pentru că nu vei scăpa, căci
chiar şi copiii recunosc vara. La ce îți folosesc explicații şi dovezi dacă
raționamentul tău este singurul care contează. Vai de tine, căci într-un
moment va fi plansul tău şi cine te va consola? Ai respins pe profeți şi
nici chiar propria Mea voce nu ai vrut să o asculți. Ascultați numai pe
ghicitorii care spuneau : ”Pace, pace”, când Eu vorbeam de război, dar
pentru că nu te-ai pocăit, chiar aşa spiritul minciunii va veni aspra ta şi
nu vei şti nici când te-ai născut deoarece aşa cum ai respins pe Sfântul
lui Israel, tot aşa şi Sfântul lui Israel te-a dat lepădat. Nu există
înțelepciune în Israel, pentru că M-au lepădat şi nu au dorit sfatul Meu şi
acum cine te va conduce? Fericit cel ce are încredere în Mine şi face din
Mine sfătuitorul lui, şi poruncile Mele regulile acțiunilor lui. Iată că foc şi
pucioasă, fum şi boală stau la pândă căci mâna Mea este ridicată.
Pentru ce ignoră Cuvântul Meu şi apoi strigă după Mine?” Apoi a făcut o
pauză şi a spus: „Va exista un Mântuitor în Sodoma şi se va putea salva
prin ea însăşi Gomora? Va veni peste ține Asiria şi Egiptul te va lua sclav
pentru că ai lepădat sfatul şi ai călcat în picioare dreptatea. Babilonul va
împărăți şi crede că nimic nu i se va întâmpla şi supuşii ei o laudă. Vai
de navele din Chitim, vai de Mahasma şi Țeboim! Vai de cei care te
urmează fără să ştie unde se duc pentru că distrugerea îi va urma.” Apoi,
din nou a făcut o pauză şi a continuat să spună: „Vai de tine Ierusalime
care te uneşti cu Babilonul. Eşti alături de el pentru a te simți acceptat.
Oare nu am fost Eu un soț bun, de trebuie să te duci după amanții tăi?
Dacă chiar când va cădea foc din cer înaintea ochilor tăi, nu Mă vei
căuta pentru că ai iubit mai mult plăcerile tale decât dreptatea şi puterea
ta mai mult decât Adevărul. Vai de cei care lucrează în tine pentru plată
şi-şi vând libertatea pe plată. Oare nu pot Eu să lovesc împotriva lor într-
un moment? Şi ceea ce dețin ei a cui va fi? Pe viața Mea spune Cel
Veşnic că judecată după judecată şi pedeapsă după pedeapsă vor veni
asupra ta şi nu vei scapă pentru că nu ai fost păstrătorul şi nici intăritorul
Adevărului Meu. Ieşi din mijlocul ei poporul Meu, mergi în cămăruță ta,
închide uşa după tine până ce va trece mânia. Pentru că Israel va fi
pustiit şi adepții lui pentru plată şi pentru mită vor fi măturați pentru că
există un termen, deoarece lepădat sfatul şi s-au depărtat de dreptate şi
au călcat în picioare cauza Adevărului şi nu L-au căutat pe Sfântul lui
Israel.” Şi a continuat să spună: ”Eu, Cel Etern declar asupra ta
distrugere, frică şi tulburare şi slava ta pentru cine va fi? Ai murdărit
Adevărul Meu, ai declarat pe cel rău, drept şi te-ai bucurat cu cel



nelegiuit. Ai ajuns să fi o peşteră a oricărei păsări necurate din causa a
ceea ce ai lepădat şi pentru că aşa ai dorit. Eu te-am păstrat cu Adevărul
Meu curat şi sfânt dar un ai vrut şi acum masca ta a căzut şi răutatea ta
în mod deschis va fi cunoscută ,pentru că ai spus că eşți păstrătorul
Poruncilor Mele dar le calci în picioare. Vai de tine! Pe viața Mea, spune
Cel Etern, că nu te voi mai suporta, nu voi mai protesta,pentru Mine,
pentru că protestele tale au fost cumpărate cu un preț şi L-ai lepădat pe
Sfântul lui Israel şi redevenit o soră răsfățată a unei curvei. Oare te va
proteja ea şi nu te va batjocori? Oare vei fi pentru ea fetița ochilor ei cum
ai fost pentru Mine? Pe viața Mea spune Cel Etern că te va despuia de
tot şi când ai întors spatele Celui care te conducea şi te susținea, pe
Sfântul lui Israel,Eu nu voi mai fi călăuza ta şi vor fi numai orbi
conducând pe alți orbi şi vei şți că Eu sunt un Dumnezeu gelos care
vizites răutatea şi Mie scârbă de nelegiuire. Aliata ta te va lăuda şi te va
preamari şi într-o clipă vei cădea şi nu va fi cine să te ajute deoarece ai
călcat în picioare pe cel drept şi ai oprit Adevărul, şi nu ai condus cu
integritate.Toți te vor privi şi vor sărbători pentru tine crezând că unirea
este împlinită, dar curând vor vedea că există un pumn de urmaşi care
Mă urmează şi trăiesc ascunşi în Mine. Te vei uni legilor asupritoare şi
vei încerca să-i supui şi să-i distrugi, dar nu-ți vei da seama că mâna
Mea îi protejează şi ei trăiesc la umbra Celui Preaînalt. Vai de tine, căci
lucruri mari vor cădea din mâna Celui Preaînalt. Ei vor fugi mai întâi sub
protecția Mea, dar când îți va veni ție rândul cine te va proteja? V-am dat
sabatele Mele ca semn şi ce ați făcut cu ele? Nu există în tine cine să
învețe judecata şi dreptatea, care să nu fie călcat în picioare. Acum este
ora ta, dar răsplata ta îți este păstrată. Poporul Meu adevărat nu se află
în tine, căci călăuza Mea îi duce departe de tine din cauza nelegiuirilor
tale. Ai lepădat profețiile şi ai strâmbat dreptatea şi nu porți Numele Meu.
Cum ai gândit că eşti iubita Mea sub o aşa trădare? Pe viața Mea, spune
Cel Etern ,că totul este scris pentru distrugerea ta.” Şi atunci,
preaiubiților, a făcut o altă pauză şi a spus: „Poporul Meu abandonat şi
persecutat, astăzi te adun în locaşurile Mele şi te voi salva şi te voi
susține cu dreapta dreptății Mele şi cu toate că sunteți puțini, alături de
Mine veți fi puternici. În greutăți vei fi pentru puțin timp şi la sfârşit Duhul
Meu se va odihni în voi în toată plinătatea, şi vei ieşi din locaşurile unde
eu te-am dus şi vei fi un vestitor al credinței şi al Adevărului. Te va vedea
Mama curvelor şi cei ce o urmează şi te va vedea cea căruia i-am dus
Adevărul Meu dar l-a strâmbat şi a fost lepădat, apoi fiind îngrozită te va
urâ şi va încerca să pună mâna pe tine dar nu va reuşi deoarece în Mine
este ceasul de a lumina cu o mare lumină, lumina finală în această lume
a întunericului. Mulți vor veni şi mulți vor fi salvați dar numărul fiind atins,
lumina va fi ascunsă de către Mine şi persecutorii tăi nu vor scapă din
mâna Mea. De 7 ori Îi voi răni şi în agonia lor vor caută o soluție , dar
toate la timpul potrivit. Dar când va lupta până la sânge împotriva ta şi va



începe vânătoarea ta, Eu mă voi scula şi va veni peste ei ceea ce am
vorbit şi nu vor avea scăpare din mâna Mea şi toți vor şti că Eu sunt
Dumnezeu şi că nu există niciunul ca Mine. Dar adevărații Mei copii sunt
ascunşi sub aripile Mele şi vor vedea de departe chinul tău dar nu vor
pieri căci hrana lor şi apa le vor fi asigurate. Oare nu am spus prin
slujitorii Mei profeții? Oare am uitat? Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi
sfârşitul şi spusele Mele se vor împlini aşa cum am prezis. Înaintează
poporul Meu , nu te opri căci adversarul vostru diavolul unelteşte
împotriva voastră pentru a vă distruge. Intră în cămăruța ta. Pedepsele
Mele împletite cu milă se află pretutindeni dar nici aşa cei răi nu se
pocăiesc. Aleargă pentru viața lor încolo şi încoace dar nu vor avea
succes. Dar tu, poporul Meu, stai liniştit căci Eu voi fi sprijinul tău în
mijlocul la toate acestea, încrede-te în Mine şi înaintează prin credință şi
nu prin vedere, şi vei fi răsplătit pentru credință ta. Nu te sustrage, nici nu
obosi, nici nu dispera căci eşti săpat în palmele mâinilor Mele şi chiar
dacă urlă furuna aripile Mele te vor proteja. Oare te-am înşelat? Cu nici
un chip! Pe viața Mea, spune Cel Etern că ochii Mei sunt asupra cu ei.
Iată că Eu am descoperit ce se va întâmpla repede căci a venit vremea
să se împlinească. Du acest mesaj şi nu te opri pentru că cei înțelepți vor
înțelege şi toți cei care sunt scrişi în Cartea Viețîi vor şti ceea ce spun.
Pe aleşii Mei îi voi strînge Eu şi nu vor mai fi împrăştiați deoarece M-au
urmat şi în strâmtorare şi au păstrat Poruncile Mele de aceea Eu le-am
mărit credința. Ferice de cel care se încrede în Mine şi păzeşte toate
aceste lucruri căci răscumpărarea voastră este aproape. La Lege şi la
Mărturie: dacă nu vor vorbi conform acestora, înseamnă că nu au lumina
în ei. Înaintează şi spune-le să se grăbească să se mute şi să nu uite
instrucțiunile Mele: o casă mică, teren unde să se poată cultiva, apă, apă
proprie, râu, izvor, fântână care să aibe apă. Căutați-Mă şi veți trăi,
respingeți-Mă şi veți muri. Este timpul de a cere ungerea totală a Duhului
Sfânt, pentru că cei care nu-L vor primi nu vor putea suporta marea
furtună care se apropie. În ce alte lucruri veți fi ocupați? Căutați
acceptarea Mea cu teamă şi cu cutremur pentru ca să puteți trăi în acest
ceas. Dați la o parte dorințele lumii şi căutați salvarea voastră pentru că
nu există în Mine schimbare şi ceasul final este foarte avansat. Tremurați
şi nu păcătuiți. Meditați în aşternutul vostru şi tăceți şi încredeți-vă în
Iehova. Sunt la uşă şi bat. Cel cu sufletul curat va auzi vocea Mea şi va
înțelege. Veghează şi grăbeşte-te căci toate acestea vor trece dar
Cuvântul Meu nu va trece. Aleargă şi spune-le aceste cuvinte pentru ca
dorința Mea în ei să fie împlinită.” Şi atunci a terminat cu aceste cuvinte:
„Fii credincioasă până la moarte şi Eu îți voi da cununa vieții.” Domnul să
vă binecuvânteze!

Mărturie: 2-11-2017



Azi noapte, preiubiților, pe 2-11-2017, Domnul mi-a dat un vis.În acest
vis vedeam cum diferite persoane care se aflau în locuri diferite, ieşeau
cu disperare ca să găsească adăpost în alte locuri. Eu vedeam cum
persoanele plecau şi cu cât eu încercăm să le spun: „Uitați, rămâneți
pentru că aici este unde Dumnezeu ne susține şi aici este unde noi
trebuie să fim şi acum este momentul să ajutăm, să ajutăm pe cel de
lângă noi”, însă ei fugeau că să-şi scape viață cu disperare căci cum nu
se pregătiseră, nu ştiau ce să facă. Disperarea lor îi făcea să meargă să
caute alte ținuturi, alte locuri. Eu încercăm să mă opresc în făța lor, căci
am văzut o linie foarte lungă, iar ei intrau pe această poartă şi după ce
intrau pe această poartă, eu nu-i mai vedeam. Era ca şi cum această
poartă îi duceau la diferite destinații unde ei voiau să meargă. În timp ce
eu mă aflăm în această stare de disperare în care încercam ca ei să
înțeleagă şi îi opream ca ei să nu plece, a apărut însoțitorul meu şi mi-a
spus: „Daisy, lasă-i, soarta lor a fost pecetluită.” Atunci eu am spus:
„Doamne, dar eu încerc să-i trezesc, să-şi dea seama că nu contează
unde se duc deaorece aceasta va fi la nivel mondial şi atunci va fi mai
dificil pentru ei, căci dacă nu s-au pregătit dinainte în timp de pace, acum
în timp de război va fi mai dificil. Atunci mi-a spus: „Linişteşte-te”, şi m-a
dus în alt loc.În acel loc,când am fost acolo, am văzut persoane care
stăteau jos. Aceste persoane îşi pierduseră casele, aveau foarte puțină
mâncare, dar aveau un râu şi de acolo luau apă şi puținul ce îl aveau de
mâncare, nu numai ei se hrăneau, ci împărțeau cu ceilalți. Eu am spus:
„Doamne, dar uite, ei încearcă să-şi ridice pereții căsuței lor pentru că s-
a dărâmat şi de ce ei nu sunt disperați iar aceia care au avut case din
ciment şi care nu le-au căzut nimic şi n-au pierdut nimic, de ce sunt cu
această disperare?” Atunci, însoțitorul meu mi-a spus: „Nu este numai
pregătirea materială, avem nevoie de pregătirea spirituală.” Apoi, am
văzut cum aceste persoane se dezvoltau şi cum în acelaşi timp, în viața
lor zilnică, din mers, ajutau şi pe alte persoane căzute să se ridice. A fost
aşa drăguță acea scenă, se asemăna mult cu ceea ce trăim aici în
Puerto Rico, în Mexic şi în alte locuri, ceea ce dvs. deja cunoaşteți,
aceasta din cadrul național, ceea ce se întâmplă în toată lumea. În acel
moment, când deja eram în acel loc văzând tot ceea ce se întâmpla, m-
am trezit. Când m-am trezit, am zis: „Gata, s-a terminat?” am zis în
mintea mea, atunci vocea mi-a spus: „Soțul tău îți va spune ceva.” În
acel moment eu am rămas aşa, era pe la ora 3:30 dimineață, aproape 4
aproximativ, mă uitam la soțul meu şi am zis: „Cum să-mi spună ceva
soțul meu când el doarme în mod absolut?” Şi în acel moment, soțul
meu mi-a spus: „Daisy am avut un vis.” Şi a început să-mi istorisească
visul şi a spus: ”Trebuie să citesc ceva”,şi când a deschis Biblia sa, a
căzut la Ieremia 40 şi atunci când mie mi-au dat acest capitol pentru o
altă persoană căruia trebuia să i-l trimit anterior, mi-a atras mult atenția şi
am început să citesc Ieremia 40 şi când am citit Ieremia 40, Domnul mi-a



spus: „Citeşte Ieremia 40, dar citeşte deasemenea până la 44.” Deci
acesta a fost matinalul pe care l-am avut în acea dimineață cu toții aici în
casa noastră şi ne-am putut da seama că atunci când Dumnezeu
vorbeşte celor care vor aduce pedepsele asupra popoarelor
neascultătoare, de multe ori, cei care aduc pedeapsa, sunt chiar mai
ascultătoare decât cei care spunem că suntem fiii lui Dumnezeu. Aşadar,
aici vedem această dinamică preiubiților, cum Dumnezeu l-a luat pe
Ieremia ca să instruiască poporul, dar poporul nu a luat seama şi ei au
gândit că fugind în Egipt ca să caute hrană, ca să caute ceea ce ei
aveau nevoie, acolo au găsit sabia, acolo au găsit moartea, acolo au
găsit foamea şi setea, ei şi familiile lor. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare
dintre noi care ascultăm aceasta şi recapacităm şi ne dăm seama,
pentru că eu i-am putut vedea în vis că ei ieşeau dar nu puteau să se
mai întoarcă, pentru că situația devenise aşa de teribilă şi aşa de
precară, că a fost foarte greu, foarte greu şi ei îşi băgau mâinile în
pământ ca să caute hrană dar nu găseau. Să ne ajute Dumnezeu să
urmăm instrucțiunile lui Dumnezeu şi să stăm nemişcați şi să ne dăm
seama că ne aflăm sub conducerea unui Dumnezeu Atotputernic care tot
ce se întâmplă în această lume, nu are loc întâmplător inantea ochilor
Săi, ci El este la controlul tuturor lucrurilor. Acesta este un timp în care
trebuie să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple, dar Dumnezeu
are în vedere pe adevărații Săi copii. Dacă ne încredem în El, nu vom
ieşi fugind nicăieri, ci pur şi simplu vom aştepta în Cristos Isus, vom
aştepta ordinele Sale. Dacă Domnul spune: „Mişcă-te”, te mişti, dacă
Domnul spune: „rămâi” , te opreşti, Dacă Domnul spune: „Dute şi fă asta,
spune asta, mănâncă asta, nu mânca asta”, fă-o, deoarece Domnul ne
dă instrucțiuni puternice în aceste ultime zile, pentru ca fiii Lui să ştie ce
au de făcut. Să facă Dumnezeu ca acestea să nu cadă in urechi surde,
şi ca toți să ne putem pregăti şi mai mult decât să ne pregătim în mod
fizic şi material, să ne pregătim în mod spiritual in Cristos Isus. Domnul
să va binecuvânteze!

20-02-2019
Preaiubiților pe 20-02-2019. În vis, mă aflam într-un autobuz de pasageri
foarte mare care avea multe bucătării, săli, băi, etc. Am văzut mulți
cunoscuți. Unii găteau pentru a vinde produsele, alții făceau alte lucruri
pentru a negocia. După ce am privit în interiorul acestui trailer în care se
aflau multe persoane, mi s-a spus să ies. Am ieşit din acel trailer şi am
început să-l privesc pe dinafară aşa cum mi s-a indicat. Pe dinăuntru,
acest trailer avea toate comoditățile pentru a locui şi a face negoț şi toți
se simțeau în siguranță, dar privindu-l pe din afară, mi-am dat seama că
trailerul se afla pe o pantă foarte înclinată şi avea cauciucuri. Apoi am
văzut un bărbat înalt cu o pălărie lată şi înfățişarea lui era teribilă. El s-a
urcat în trailer şi l-am urmărit până la uşa acestuia, şi l-am văzut



apăsând pe un buton. Trailerul a început să se mişte şi am început să
strig: „Ieşiți! Ieşiți!” Dar toți erau îngroziți şi nu se mişcau. Unii spuneau:
„Un pot să mă arunc de aici, am lucrurile mele, lasă-mă să le strâng!”
Alții ziceau: „Dacă sar, îmi vor fura lucrurile.” Am auzit o femeie zicând:
„Cum îmi voi întreține copiii mei? Nici măcar acum, nu pot să îngrijesc
bine de sănătatea lor cu ceea ce am şi dacă sar, puținul pe care-l am, se
va pierde.” Am văzut trailerul mişcându-se în derivă în jos pe panta
abruptă. La o fereastră a trailerului am văzut un tânăr pe care-l
cunoşteam şi l-am strigat pe nume cu toate puterile mele şi i-am zis:
„Sări, sări!” El m-a privit şi strâmtorat fiind, a încercat că să iasă şi
geamurile care erau închise nu a putut să le deschidă, dar acesta a luat
ceva din interiorul trailerului şi a spart o fereastră şi a ieşit pe ea. S-a
tăiat şi s-a lovit în ea dar a putut să iasă. În acel moment, văzând că
fereastra fiind deschisă, auzeam ce vorbeau cei din trailer şi am strigat
din nou şi le-am spus: „Ieşiți, ieşiți!” Dar nu a mai ieşit niciunul. Trailerul a
prins viteză şi mulți au început să țipe dar în acel moment a ajuns la
capătul drumului şi am văzut cum trailerul s-a prăbuşit şi nu l-am mai
văzut. L-am apucat de mâna pe tânărul rănit şi am mers până la o casă
mică unde erau puține persoane care se rugau, îl implorau pe
Dumnezeu şi se legau de El pentru suferința tuturor celor care
pierduseră pe cineva în acel trailer. Consolați de Dumnezeu şi
odihnindu-se în brațele Lui de iubire, am mulțumit lui Dumnezeu pentru
protecția Sa şi salvarea Sa. Totul era haos şi nenorocire în jurul nostru
dar noi ne simțeam în siguranță în marea şi puternica Sa salvare.
Binecuvântat fie Dumnezeu pentru dragostea Sa şi îndurarea Sa că în
ciuda faptului că de multe ori nu facem lucrurile aşa cum El ne cere,
apelurile Sale mereu sunt înaintea noastră ca să putem prin ajutorul Său
şi prin mila Sa, să fim mai mult decât biruitori. Domnul să vă
binecuvânteze!
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Pregătiri pentru Sărbătoarea Paştelui 2021

03-04-2021, ora 16:00, Domnul mi-a dat instrucțiuni cu privire la
apropiata Sa Sărbătoare a Paştelui. El mi-a făcut cunoscut că, "cu 10
zile înainte de Paşte trebuie să-L căutăm cu post, cu cerere şi
rugăciune." Mi s-a făcut cunoscut că "în aceste zece zile nu trebuie să
ținem post în totalitate, dar să ne luăm timp pentru aceasta şi, de
asemenea, să fim în implorare şi rugăciune înaintea Lui." Mi s-a făcut
cunoscut că "trebuie să revedem instrucțiunile ce au fost date în Paştele



precedent", că trebuie să mâncăm pâine fără drojdie şi ierburi amare
timp de şapte zile după Paştele Său şi că nu trebuie să intrăm în uniune
cu necredincioşii; că trebuie să ne curățăm locuințele noastre de orice
necurăție "pentru ca prezența Lui să poată sta în voi". Trebuie să vă
păziți "gândurile voastre, cuvintele şi faptele, pentru că nu-l voi considera
nevinovat pe cel vinovat". Mi-a vorbit spunându-mi să fac „o reamintire a
Poruncilor Sale, precum cordonul de culoare albastru care se utiliza pe
fiecare pieptar, la capătul acestora, şi să le purtăm mereu cu noi, pentru
ca atunci când îl vedem şi îl atingem, cuvintele Lui să fie mereu prezente
în mințile noastre". "Fiecare copil al Meu să poarte aceasta pentru ca
Legea Mea să fie vie în ei. Aceasta am poruncit printr-un statut perpetuu
şi a fost ignorat", şi mi-a dictat Numeri 15:38-41. De îndată ce am căutat
acele versete, am fost foarte surprinsă şi mi-am dat seama că acolo este
clar precizat şi chiar şi culoarea aței care trebuie folosită este explicită
acolo. Mi-a făcut cunoscut faptul că trebuie "să repetăm Legea Sa
dimineața, la jumătatea zilei şi seara, să o internalizăm pentru a o trăi."
De asemenea, mi-a făcut cunoscut faptul că trebuie să mergem în natura
Sa şi acolo, în singurătate El ne va vorbi minților şi inimilor noastre. Mi-a
făcut cunoscut faptul că: "Nu trebuie să mergeți la câmpul vostru să
lucrați pământul şi nici-un bărbat să nu se apropie de soția sa în aceste
zile pentru ca să fie sfințit în El." De asemenea, mi s-a permis să ştiu că
"femeia care este în timpul menstruației, să folosească un scaun aparte
şi să nu doarmă în acelaşi pat cu soțul ei pentru că prezența Celui Etern
nu poate sta în impuritate, iar El vrea să sfințească". De asemenea,
"femeia fără soț în timpul menstruației, să procedeze în acelaşi mod: va
sta deoparte numai pentru ea, unde să se culce sau să se aşeze." De
asemenea, mi s-a făcut cunoscut că "la ora şase dimineața să fiți în
închinare, la ora douăsprezece şi la şase seara." Mi-a fost dat să ştiu că
„trebuie să facem această Sărbătoare de neuitat pentru copiii voştrii.
Duceți-vă în natura Mea împreună cu ei, cereți înțelepciunea divină ca să
le impresioneze mințile lor pline de viață. De asemenea, mi s-a spus că
"trebuie să vorbim inimilor tinerilor din turmă şi să le facem cunoscut
ceea ce El aşteaptă de la ei, pentru ca în acest fel bucuria Lui să se
împlinească în ei. Cântați cu bucurie, căci izbăvirea voastră este
aproape", mi-a spus El. „Nu luați Cuvintele Mele cu uşurință, ci mai
degrabă gustați-le meditând mereu la ele şi veți primi înțelepciunea
cerească.” Mi-a spus că ar trebui "să citim cartea care are opt capitole;
câte unul pe zi; la jumătatea zilei împreună cu familiile voastre şi să
cântați laude pentru dragostea Mea pentru voi." Eu am căutat să văd
care era acea carte şi singura carte pe care am găsit-o în Biblie ce are
opt capitole este Cântarea Cântărilor. El mi-a spus că trebuie să ne
amintim "de plăgi şi de Paşte, de legământul Lui rupt şi de sclavie, de
eliberare, de exod, de trecerea mării Roşii, de Legea Sa, de cernerea
poporului Său, de reluarea legământului Său, de trecerea Iordanului şi



de cucerirea țării promise. Aceasta va fi închinarea voastră matinală
pentru aceste opt zile." De asemenea, mi s-a făcut cunoscut că "la altarul
de seară veți lua statutele Mele şi le veți citi familiilor voastre ca să fim
împăcați, pentru ca inimile voastre să fie circumcise înaintea Mea". Mi-a
făcut cunoscut faptul că "nu trebuie să ieşiți din locul vostru de adăpost
către niciun lucru care să vă abată mintea voastră de la Legea Sa,
pentru că El este un Dumnezeu gelos care nu îl va considera inocent pe
cel vinovat, pentru că El pregăteşte un popor care să locuiască cu El
pentru eternitate.” Mi s-a subliniat din nou faptul că "locuințele voastre
trebuie să fie curate şi impecabile având totul în ordine, iar ținuta voastră
trebuie să fie decoroasă înaintea prezenței Mele.” De asemenea, mi-a
făcut cunoscut că "trebuie să ne păzim gândurile noastre de necurăție şi
de cuvintele frivole, pentru ca prezența Lui să fie în mijlocul vostru şi să
nu fie îndepărtată". De asemenea, mi s-a spus că trebuie "să ne rugăm
fără încetare şi să facem din aceasta trăirea noastră zilnică". De
asemenea, mi s-a spus că ar trebui "să căutăm din toată inima pe Cel
Etern şi doar aşa El va putea fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
lumii". A încheiat spunându-mi: „Bucurați-vă! Iarăşi îți spun: Bucurați-vă!"
Aceste instrucțiuni le-a lăsat Cel Etern pentru fiecare dintre noi în acest
ceas de pregătire pentru următoarea Sărbătoare a Domnului, Paştele
Celui Etern. Fie ca Dumnezeu să ne permită să devenim sensibili la
acest lucru, astfel încât să avem favoarea Celui Etern şi fiecare dintre noi
împreună cu familiile noastre. Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2021_04_19_TEXTO_P1_ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA
INLOCUIESTE METODA ABIB.txt
19-04-2021. Preaiubiților, am petrecut o noapte în rugăciune înaintea
CELUI ETERN cerând înțelepciune şi călăuzire pentru acest ceas care
vine, al Zilelor Sale Solemne, şi pentru aceste 10 zile care sunt în curs -
zile de pregătire înainte de Zilele de Sărbătoare ale CELUI ETERN. El
m-a lăsat să văd cum SFÂNTUL DUH lucrează în mințile care i se supun
Lui şi le spune rărpunsul la ceea ce se întreabă cineva pentru că nu ştie.

Eu îmi revărsam inima către CEL ETERN pentru ajutor şi direcție, când
El nu a S-a făcut aşteptat şi mi-a spus: "Toți cei care pretind că sunt
poporul MEU şi care privesc la națiunea evreiască ca la regula lor de
credință şi ca la călăuza lor în festivitățile MELE vor cădea şi vor părăsi
rândurile MELE pentru a nu se mai întoarce niciodată. Căci ei au
renunțat la Cel Veşnic, şi cei care îi urmează vor renunța şi ei la fel. Toți
cei care au sărbătorit, după ei, deja sărbătoarea Paştelui Meu, aceasta
este nulă în fața Mea, fie din ignoranță, fie din răzvrătire. Aceştia trebuie
să-şi recunoască greşeala în fața Mea şi a celor cu care s-au împărtăşit



din simboluri, să se întoarcă la Mine şi să-şi examineze mintea şi inima,
iar Eu îi voi examina şi voi vedea dacă sunt demni în fața Mea, iar dacă
da, îi voi accepta în această adevărată Sărbătoare Solemnă a Mea, care
este pe cale să vină înaintea voastră".

De asemenea, preaiubiților, mi s-a făcut cunoscut că CEL ETERN a
hotărât ca cei care sunt încă în oraşe să sărbătorească această viitoare
Sărbătoare a Paştelui şi a Azimilor în familie, în casele lor, dar cei care
locuiesc deja în munți vor putea să o sărbătorească în grupuri, pe
comunităţi.

De asemenea, mi s-a făcut cunoscut faptul că a urcat multă implorare la
El pentru acest lucru, de aceea El a dat răspunsul şi verdictul Său. De
asemenea, CEL ETERN a continuat spunând: "Am dat Cuvântul Meu
pentru a măsura acest timp, atât de simplu şi vital, şi nu a fost ascultat.
De aceea, rebeliunea celor care pretind că sunt poporul Meu îi va duce
în rătăcire, unde disperarea şi nonconformismul sunt la uşă. Căci s-au
abătut de la cuvintele Mele şi adevărul a fugit de la ei. Astfel vor măsura
ei timpul Meu", a continuat El, "aşa cum am stipulat, aşa cum fusese
deja declarat, aşa cum ți-am spus înainte ca tu să ai cunoştinţă de el." El
mi-a spus: "Echinocțiul de primăvară, apoi următoarea lună nouă,
aceasta dă începutul calendarului Meu, iar după paisprezece zile,
sărbătoarea Paştelui şi a Azimilor. Astfel, chiar şi împrăştiaţi, nimeni nu
va greşi în aceasta, aşa cum a fost în acest timp. Căutați-Mă şi veți trăi,
dacă Mă veți căuta din toată inima voastră. Acestea au fost Cuvintele pe
care le-am primit de la CEL ETERN.

Acum, preaiubiților, vreau să vă spun o mărturie. În urmă cu aproximativ
două săptămâni, un frate a vorbit cu soțul meu la telefon. Fratele, din
cauza unor probleme cu telefonul mobil, nu a putut să vorbească pe
Telegram, era preocupat de Paştele şi Sărbătoarea Azimilor - această
Sărbătoare de primăvară a CELUI ETERN. A reuşit să-l contacteze pe
soțul meu prin intermediul altcuiva şi i-a spus cât de îngrijorat era,
deoarece se temea să nu rateze instrucțiunile de Paşte. În timp ce era cu
această preocupare, i-a comentat soțului meu, că a raționat, s-a gândit la
ceva şi a spus: "Oh, dar este după echinocțiul de primăvară şi
următoarea lună nouă, apoi după aceea se numără 14 zile şi este
Paştele! Aşa că nu este încă." Aşa că raţionând astfel, îi spunea soțului
meu, care a rămas tăcut. Când au terminat de vorbit, soțul meu mi-a
comentat. Nu auzisem asta în viața mea, aşa că m-am dus la CEL
ETERN pentru un sfat cu privire la ceea ce nu auzisem niciodată. Acolo,
CEL ETERN mi-a răspuns, mi-a spus: "Caută echinocțiile de primăvară,
du-te la calendarele pe care le-a făcut Doru, cel pe care l-am ales pentru
această lucrare, şi vezi ce-ți voi arăta".



Aşa că am făcut-o repede, acolo puteam vedea în fiecare an, puteam
vedea echinocțiul de primăvară. Apoi, la următoarea lună nouă, care
marchează începutul anului în calendarul CELUI ETERN şi la 14 zile
după aceea începe festivalul CELUI ETERN. Nu era nici o eroare de
calcul. A fost cutremurător pentru mine să constat din 2020 până în 2023
în calendarele care au fost date, după ce fratele Doru a terminat această
lucrare, care a costat foarte mult, dar care a fost aprobată de CEL
ETERN, iar acum şi mai mult verificată prin CEL ETERN.

Aşa că aseară, vorbind prin mesaje text cu fratele Doru, i-am spus ce m-
a condus CEL ETERN să descopăr şi, spre surprinderea mea, el mi-a
trimis un citat din spiritul profeției, pe care vreau să-l împărtăşesc cu
dumneavoastră. Se găseşte în Tragedia Veacurilor, versiunea din 1888,
în limba engleză, cu referinţa 681.4. Voi citi acolo partea care are
legătură cu ceea ce vă spun. Se spune acolo: "În trecut, anul nu începea
în mijlocul iernii, aşa cum se întâmplă acum, ci cu prima lună nouă după
echinocțiul de primăvară." Deja CEL ETERN ne făcuse cunoscut acest
lucru prin intermediul slujitoarei Sale Ellen White. Este cutremurător,
iubiți frați, când Domnul spune: "Poporul Meua greşit din lipsă de
cunoaştere. Poporul meu a pierit din lipsă de cunoaştere", nu pentru că
nu ar fi existat, ci pentru că există, dar noi nu ne interesăm, nu căutăm.

Am ascultat "Marea luptă", am citit-o şi nu am întâlnit niciodată acest
lucru, dar este acolo în cartea în limba engleză. Aşadar, întrebarea este:
când a fost echinocțiul de primăvară acum în 2021? Toată lumea poate
face o căutare acolo pe Google. Apare: "20 martie 2021. Se dă chiar şi
data, ora exactă după dată şi când a fost luna nouă, care marchează
prima zi a primei luni în calendarul CELUI ETERN? Acolo o putem
vedea, conform calendarului care a fost transmis în grupuri. Apoi, 14 zile,
după aceasta, care este ceea de care noi ne apropiem după ce
terminăm cele 10 zile de pregătire, este ziua corectă a sărbătorii Paştelui
şi a Azimilor a CELUI ETERN.

Acestea fiind spuse, iubiți frați, este detronat orice tabu iudaic, pe care
nu trebuie să-l facem regulă de credință, ci credința noastră trebuie să fie
centrată în ISUS CRISTOS, cel care este Creatorul, Susținătorul şi
Răscumpărătorul nostru. Vă invit să analizați singuri şi să vedeți singuri,
fiecare dintre voi, adevărata Cale a Marelui şi Puternicului şi
Atotînțeleptului nostru DUMNEZEU. Să ne amintim că duşmanul urma
să încerce să schimbe vremurile şi Legea, iar dorința lui este neîncetată,
dar nimic nu poate întrece puterea minunată şi înălțătoare a iubitorului şi
bunului nostru DUMNEZEU, a Lui să fie cinstea în vecii vecilor. Amin!



Mă rog pentru fiecare dintre voi, iar dorința şi rugăciunea mea este ca
noi toți să rămânem credincioşi în căile CELUI VEŞNIC.

DOMNUL să ne binecuvânteze.

RO_2021_04_21_TEXT_P1_RETETA AZIMI CINA DOMNULUI SI
AZIMI NORMALE.txt
�Instrucțiunisuplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paştelui CELUI
VEȘNIC.

REȚETA de pâine pentru Cina Domnului:
- Jumătate apă + jumătate ulei
- sare de mare integrală
- făină integrală de orz sau alte cereale, adăugate până când consistența
este cea potrivită (doar un tip de faina, nu amestec).
- modelat ca un biscuit mai gros.
-NOTA: toate uneltele folosite pentru prepararea ei toate prosoapele
trebuie puse deoparte pentru o utilizare sacră cu rugăciune și depozitate
într-un loc special, curat. Ideal este sa se poata cumpara noi si nu se pot
folosi la altceva. Nu folosiți tăvi de copt, vase acoperite, prosoape sau
orice altceva pe care le folosim în mod obișnuit pentru noi înșine. Poate
fi pregătită de o persoană curată și serioasă, cu reverenta. Se începe cu
rugăciune, iar în timpul pregătirii ne gândim la semnificația spirituală a
fiecărui ingredient, ne rugăm si înainte de a introduce painea în cuptor.
Întregul proces se face în liniște. Este permisă doar cântarea de imnuri
solemne vechi și în conformitate cu Paştele.
Se încheie cu o rugăciune.

-mustul poate fi din alt fruct dulce sau din trestie de zahăr, în cazul în
care există sărăcie sau imposibilitatea de a obține struguri.

REȚETA pentru restul săptămânii:
-pentru restul săptămânii, NU SE POATE FOLOSI PROPORȚIA DE APĂ
ȘI ULEI PENTRU AZIMILE DE CINA DOMNULUI.
-se va folosi un raport de la 1:5 (ulei:apă) la 1:10, în funcție de tipul de
făină.

RO_2021_04_21_TEXT_P2_INSTRUCTIUNI PASTE-ALIMENTATIA IN
AZIMI.txt



�Instrucțiunisuplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paştelui CELUI
VEȘNIC.

-În săptămâna Azimilor, mâncam numai azimi și ierburi amare și
meditămla semnificația spirituală a acesteia atunci când o mâncăm.
(Așa ar fi normal să facem, ca și poporul lui Israel când a ieșit din Egipt,
după ce îngerul morţii a trecut printre cei neascultători și păgâni, dar
DUMNEZEU a privit la poporul Său din munți și a decretat acest lucru cu
mare tristețe)

Iată răspunsul CELUI ETERN.

21-04-2021

"Din cauza degenerării umane în rândul poporului Meu, această
mâncare simplă ar face o asemenea curățire încât nu toți ar suporta-o.
De aceea, Eu decretez astăzi că ei pot gusta alte alimente integrale și în
mare parte crude, astfel încât bucuria să nu se îndepărteze de ei în
sărbătoarea Mea solemnă din cauza bolii. DUPĂ ACEASTĂ
SĂRBĂTOARE, TOATE PERSOANELE TREBUIE SĂ-ȘI CUREȚE
CORPUL, căci zile de mare stramtorare sunt înaintea voastră și acest
lucru va fi mai grav cu un corp necurat și bolnav, astfel că va veni timpul
când cei ascultători de porunca Mea vor putea petrece timp în această
simplă hrană și corpul lor o va accepta. Am văzut starea poporului Meu
care își pierde puterea din cauza păcatului. Fiți sobri în acest moment și
fiți pregătiți pentru ceea ce vă așteaptă".

Cuvinte credincioase și adevărate ale CELUI VEȘNIC pentru noi.

———
Iubiți frați, CEL ETERN m-a anunțat aceasta:

"Mulți s-au mutat în munți, dar continuă cu dieta egipteană și/sau
dezordonată. Mi s-a spus că mulți încă se hrănesc cu animale și
su9bprodusele lor acolo unde nu este nevoie să facă acest lucru, pentru
că nu există sărăcie extremă (unde nu se găsesc leguminoase, nuci și
frunze). Mi s-a spus că mulți nu au grădină.Asta pentru că au fost
indolenți și mi s-a spus că CEL ETERN nu va scuza indolența în niciun
fel.
Mi s-a mai spus că mulți din munți încă introduc în trupurile lor cafea,
băuturi răcoritoare, ciocolată, dulciuri, grăsimi rafinate și produse
rafinate, alimente prăjite și toate acele lucruri care slăbesc trupul până la
distrugere, iar dacă nu se schimbă acest curs, mi s-a spus că și în munți



vor fi investiți cu prima plagă, pentru că într-un trup cu astfel de lucruri
Duhul Sfânt nu poate locui."
CEL ETERN a avut milă în acest ceas de oameni, dar am fost în mod
explicit conștientizată că acest lucru nu va fi pentru mult timp, deoarece
(EL) ne duce înapoi la planul inițial și mulți se scuză în fața Lui cu scuze
nejustificabile, catalogate astfel de EL.

Iubiți frați, dacă vom merge înainte cu răzvrătirea de a continua să fim
noi înșine anatema, urmând patimile noastre inferioare prin intermediul
apetitului, vom pierde binecuvântarea Celui Veșnic și, prin urmare,
mântuirea.

RO_2021_04_22_TEXT_INSTRUCTIUNI PENTRU PASTE-FEMEIA IN
MENSTRUATIE.txt
�Instrucțiunisuplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paştelui CELUI
ETERN.

Alte instrucțiuni de la CEL ETERN.
Preaiubiților pe când îmi revărsam inima către CEL ETERN în legătură
cu cazurile care ne-au fost prezentate despre zilele solemne și femeia
care are menstruația și dacă ea ar trebui sau nu să țină în mâini
cuvintele sacre ale CELUI ETERN, unii au sugerat folosirea tehnologiei
sau a dispozitivelor electronice pentru a nu atinge paginile sacre în acele
zile, iar alții pur și simplu să nu facă acest lucru în acele zile. CEL
VEȘNIC a văzut sinceritatea reală a turmei SALE credincioase, frica și
respectul sfințeniei SALE în acest moment și CEL VEȘNIC a răspuns, iar
eu împărtășesc aici cu adunarea CELUI VEȘNIC înțelepciunea și voința
SA.

CEL ETERN spune astfel:
Am mulți copii care nu au acces decât la strictul necesar, iar tehnologia
este pentru ei un lux inaccesibil, aceștia iubesc cuvintele Mele și
cuvântul Meu nu trebuie să fie restricționat pentru oricine dorește să îl
aibă. Cunosc perioada femeilor și le cunosc impuritățile, așa că își vor
pune mănuși pe mâini și astfel vor citi Cuvintele Mele în timpul
menstruației.
Se vor spăla pe mâini cu apă curgătoare și își vor pune mănuși curate de
fiecare dată când vor atinge cuvintele Mele. Pe fustele lor vor pune o
pânză cu 4 pliuri pentru a țină acolo cuvintele Mele și nu vor pune
cuvintele Mele pe patul lor sau pe scaunul lor în aceste zile ale lunii, ca
să poată continua să se hrănească de la Izvorul apelor vii.



Nimeni să nu disprețuiască femeia în timpul menstruației, ci să o ajute în
relația ei cu Mine în această perioadă.
Fiți buni unii cu alții așa cum Eu și Tatăl Meu din ceruri suntem buni cu
fiecare dintre voi. Dar femeia aceasta care are menstruația nu va intra în
sanctuarul Meu până când nu se va împlini timpul ei; atunci se va spăla
cu apă curgătoare, își va schimba hainele și, după 24 de ore de la
terminarea menstruației, va putea intra în sanctuarul Meu.

Astfel a spus CEL VEȘNIC:
"Mamele cu copii (sau) care alăptează și care sunt în perioada
menstruală în zilele solemne (sărbători, luni noi și sabate) trebuie să stea
deoparte de adunare. Ele îi vor instrui pe micuții lor în acele zile și vor
ține în înalt Cuvântul Meu, astfel încât să nu fie atins de cei mici, pentru
ca Cuvântul Meu să nu fie contaminat cu impurități.
Micuții care dorm cu mamele lor în zilele de menstruație, la sfârșitul
acestei perioade, amândoi vor fi spălați cu apă curgătoare și își vor
schimba hainele și hainele de pe patul lor și vor fi curați după 24 de ore
după ce se vor fi terminat impuritățile, ca să poată fi în adunarea Mea.
Femeia care, la sărbătoarea mea solemnă de Paşte, se află în perioada
menstruală, să separe pâinea și sucul de viță de vie și o doamnă să i le
aducă atunci când preotul care oficiază se roagă pentru ele. Aceasta,
fiind în afara locului de adunare și dacă este o femeie care își va alăpta
copilul, va rămâne în camera ei și acolo va merge dama care servește
pâinea și sucul de viță și le va aduce în camera ei și aceasta va fi
intermediară între femeia cu menstruaţie și adunare, astfel încât atunci
când se va ridica rugăciunea pentru pâine și sucul de viţă să strige
doamnei retrase și să poată gusta din pâinea Mea și din sucul Meu de
viță. Doamna care strigă la femeia care are menstruație să ia cu ea
pâinea și sucul de viță de vie și, la ușa femeii care este retrasă în
camera ei, îi va ţine în afara camerei și să ia acolo din pâinea Mea și
sucul Meu de viță de vie. Prin aceasta va cunoaște poporul Meu că Eu
sunt Sfânt și că locuiesc în sfințenie și în inima smerită și smerită.
Voi vedeți ceea ce se vede, dar Eu văd ceea ce voi nu vedeți, și aceasta
de asemenea judec cu dreptate. De aceea, fiți perfecți, pentru că Eu sunt
perfect. Căci ÎMI pregătesc un neam sfânt, pentru ca lumea să
recunoască faptul că există un singur Dumnezeu Suveran peste toate
lucrurile. Staţi liniştiţi și gustați și vedeți puterea Mea în oricine va invoca
numele Meu cu mâinile curate înaintea Mea".

Cuvinte credincioase și adevărate ale CELUI ETERN pentru fiecare
dintre voi. Fie ca CEL ETERN să ne binecuvânteze ��.

RO_2021_04_24_TEXT_P2_INSTRUCTIUNI_PENTRU_PASTE_PASTELE_SUNT_8_ZILE.txt



�LaFilipi, Pavel s-a oprit pentru a sărbători Paștele. Doar Luca a rămas
cu el; ceilalți membri ai grupului au plecat la Troa pentru a-l aștepta
acolo. Filipenii au fost cei mai iubitori și mai sinceri dintre convertiții
apostolului, iar în cele opt zile de sărbătoare el s-a bucurat de o părtășie
pașnică și plină de bucurie cu ei. :::Faptele Apostolilor cap. 37

Daisy Escalante personal, [24.04.21 14:10]
Un frate ne-a trimis astăzi acest citat.

doru (Madison Institute), [24.04.21 14:58]
Pacea lui Cristos.
Da, îl cunosc.

Sunt 7 zile de Paște, dar sunt numărate 8, pentru că în ziua pregătirii
trebuiau să pregătească azimea și să sacrifice mielul. De fapt, ei se
întâlneau mai devreme pentru a se pregăti pentru Paște.
Nu înseamnă că Biblia se contrazice spunând 8, doar că Pavel s-a referit
la cele 8 zile în care au fost adunați.
Pregătirea este o zi importantă, dar Dumnezeu nu a făcut din ea o
Sărbătoare.
Să ne amintim, de asemenea, că uneori Sărbătorile au fost prelungite cu
o săptămână în plus pentru a învăța Legea.
De asemenea, este posibil ca la acel moment să se fi adăugat doar o zi
în plus.
Am explicat acest lucru și anul trecut.

Daisy:
Așa este. Am mers în fața Celui Etern în această privință și El mi-a spus
clar.
M-am dus înaintea Lui pentru că aveam o întrebare în ființa mea.
Mă întrebam de ce 7 psalmi și 8 capitole din cartea Cântarea Cântărilor,
la care Cel Veșnic a răspuns:
"Din ziua pregătirii veţi citi un psalm și un capitol din Cântarea Cântărilor,
iar în ultima zi veţi adăuga pe fiecare în parte, cu simțurile sfințite
înaintea mea, citind cu conștiinciozitate Psalmul 119, căci acolo este o
mare lumină pentru cel care dorește mântuirea sa."

Iată ce am primit de la Cel Veșnic în aceste ore de rugăciune în fața Lui,
în ziua Sa sfântă.

RO_2021_04_24_TEXT_P3_INSTRUCTIUNI PENTRU PASTE-
AUTOBOTEZUL1.txt
�doru:



Soră Daisy, cred că trebuie să Îl întrebăm pe Dumnezeu despre o
chestiune foarte importantă pe care poate că fiecare o înțelege puțin
diferit, dar ar trebui să existe unitate în poporul Său în această privință.

În Mărturia partea 2 din 19 a acestei luni, spuneți:
"Vreau să subliniez, de asemenea, că doar preotul familiei, uns și
botezat, sau întâiul născut al familiei, uns și botezat, poate oficia în fața
Celui Veșnic în această sărbătoare solemnă a Paștelui Domnului."

Există multe cazuri de țări în care există doar câțiva frați care se trezesc
și care sunt foarte împrăștiați. Acești dragi frați vor să ia Paștele, dar,
desigur, nu au fost rebotezați și nici unși. CUM POATE FI UNS PRIMUL
NĂSCUT DACĂ TATĂL SĂU NU A FOST REBOTEZAT?
La toate aceste întrebări trebuie să răspundem și trebuie să-L întrebăm
pe Domnul.

Daisy:
Am prezentat această cauză în fața Celui Veșnic, pentru că a venit la
mine cazul unui frate care dorea foarte mult să fie în conformitate cu
poruncile Celui Veșnic și nu găsea un frate al acestui adevăr prezent și
s-a retras în fața Celui Veșnic timp de 24 de ore în rugăciune, post și
rugăciune, și apoi a cerut binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului
Duh și s-a scufundat sub apă. Fratele spune că atunci când a ieșit din
apă s-a simțit foarte fericit și că o povară grea pe care o simțea a
dispărut. M-a contactat pentru a mă întreba dacă acest lucru este corect
sau dacă ar trebui să se boteze din nou cu cineva care să-I ceară Celui
Etern să-l binecuvânteze și să-l boteze și cum și unde să găsească acea
persoană.
Mă rog la Cel Veșnic pentru acest lucru, pentru că este cu siguranță
urgent să știm dacă, așa cum autoungerea în cazurile în care nu există
nimeni care să oficieze este acceptată de Cel Veșnic, la fel și
autobotezarea este acceptată de Cel Veșnic.
Cu siguranță, ungerea și botezul sunt pentru cei care vin noi în acest
adevăr prezent, pentru că cei care sunt deja botezați și unși în acest
adevăr prezent nu trebuie să o facă din nou.
Îl rog pe Cel Veșnic să dea voia Sa cu privire la acest lucru în orele Sale
sfinte. Vă rog să vă alăturați rugăciunii mele pentru acest lucru.
Shalom!

Daisy
24-04-2017
6:46 pm
Înainte de sfârșitul zilei Sale sfinte CEL ETERN a răspuns.



AUTOBOTEZUL în situații foarte necesare este acceptat de El.
El dorește ca fiecare persoană care dorește, să-și regleze contul cu El.

Iată ce ar trebui să facă.
Să-și regleze conturile cu aproapele său, dacă este cazul, și să restituie
orice greșeală, dacă este cazul.
Apoi trebuie să stea in comuniune cu CEL ETERN timp de douăzeci și
patru de ore. Să-și mărturisească toate păcatele în fața Lui.
Aceste 24 de ore trebuie să fie singuri cu Dumnezeu în post, rugăciune
și cerere.
El trebuie să recunoască în mod conștient adevărul prezent al CELUI
ETERN care a fost revelat până în această zi.
El va citi cu conștiinciozitate Romani 6 pentru a-l înțelege în întregul său
context și apoi își va vărsa din nou inima în fața CELUI ETERN.
Apoi se va ridica din locul de reculegere și va intra în apă cu haine
curate și va face o rugăciune de mijlocire pentru sufletul său în fața
CELUI VEŞNIC și va invoca prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt
și, crezând cu credință că DIVINITATEA este martoră la actul său de
credință, iar îngerii slujitori sunt martori și iau act de angajamentul său cu
legământ în fața CELUI VEŞNIC, va intra în apă unde păcatele sale,
dacă sunt mărturisite în mod corespunzător, vor fi îngropate și va ieși ca
o făptură nouă în Cristos Isus.

Aceasta este voința CELUI VEŞNIC în această oră și în aceste
circumstanțe.

Lăudat să fie CEL ETERN pentru îndurările Sale!

RO_2021_04_24_TEXT_P4_INSTRUCTIUNI_PASTE_BOTEZUL
SURORILOR SINGURE.txt
�doru
În răspunsul de mai sus, ați început cu cuvintele: "El dorește ca TOATE
PERSOANELE care doresc să regleze conturile cu EL".

Este vorba despre AUTOBOTEZUL pentru cei care sunt singuri.
Întrebarea ridicată de frați este: DACĂ SURORILE SE POT
AUTOBOTEZA.

Vom aștepta răspunsul cât mai curând posibil, pentru a nu exista surori
care să înțeleagă greșit Mărturia, deoarece acolo se spune "TOATE
PERSOANELE". Binecuvântări!

Daisy:



Salutări, frate. Pacea veșnică pentru dumneavoastră și ai
dumneavoastră!

Expresia "Toate persoanele" se referă la bărbat, deoarece bărbatul este
slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava omului.
Bărbatul și femeia aici, în fața lui Dumnezeu, nu sunt egali și, deși El i-a
creat pe amândoi, preoția este pentru bărbat și el se poate boteza în
prezența Tatălui Său ceresc, în cazul femeii, ea are nevoie de un cap
bărbătesc care să oficieze pentru ea la botez și de Paște.

Multe întrebări în acest sens ne-au venit și Cel Etern în mila Sa infinită
pe care omenește nu o înțelegem în toată totalitatea Sa a hotărât pentru
acest ceas solemn pe care îl trăim și pe care îl avem în față cu toții atât
bărbați și femei, tineri, copii și bătrâni ca nimeni să nu fie privat de a intra
în legământ de conștiință, de inimă și de emblemă în fața Lui.

Aceasta este ceea ce a hotărât Cel Etern:
"Fiecare bărbat consacrat înaintea Mea să oficieze la distanță înaintea
Mea pentru surorile sale și acestea vor intra în apele de botez după ce
acesta va cere la distanță binecuvântarea înaintea Mea pentru ele, și
astfel acesta va oficia la distanță pentru ca acestea care îi sunt
accesibile la distanță să nu rămână fără să sărbătorească Paștele Meu.
Acest lucru ar trebui făcut pe cât posibil înainte de primul Paște, iar în
cazuri extrem de imposibile, în care nu poate exista o comunicare la
distanță, ele vor rămâne fără să-l primească, dar vor participa la tot
restul sărbătorii și apoi, înainte de al doilea Paște, trebuie să finalizeze
acest proces vital de consacrare în fața Mea, pentru că EU pregătesc o
rămășiță care va ilumina prin puterea Mea o lume înconjurată de
întuneric. Să laude popoarele îndurările și minunile Mele!"

Cuvinte ale Celui Etern pe care le las în acest ceas pentru
dumneavoastră toți.

Îl laud pe Cel Etern în veci pentru că îndurările Lui sunt noi pentru noi în
fiecare zi. Fie ca noi toți să fim binecuvântați în Cristos Isus!

RO_2021_04_24_TEXT_P5_INSTRUCTIUNI_UNGEREA O DA TATAL
SAU O DA PREZBITERUL.txt
�doru
O altă întrebare ar fi următoarea: Într-o comunitate formată din mai multe
familii, cine îl va unge pe primul născut? Fiecare părinte sau cel mai în
vârstă din grup?



Daisy
Dacă într-o tabără există un prezbiter consacrat Celui Veșnic care
trăiește ca exemplu acest adevăr prezent, el va unge primii născuţi.
Dacă acesta nu există, fiecare părinte credincios, uns și botezat în
prealabil, își va unge primul născut. Aceasta este voința Celui Etern în
această oră.

RO_2021_04_24_TEXT_P6_INSTRUCTIUNI_DE_PASTE_CULTUL_DE_LA_ORA_3_e.txt
�24-04-2021

Mai multe instrucțiuni pentru Festivalul Primăverii Celui Etern.

Preaiubiților, ora 17:30
Cel Etern mi-a spus:

"Scrieți și declarați aceste Cuvinte poporului Meu. Așa să faceți voi:

-- Puneți 7 feluri de flori naturale în tabernacolul Meu.
--pregătiți un loc pentru cel care va expune Cuvântul Meu în cadrul
reuniunii colective care va fi la ora 3:00 după-amiaza.
---În cântec, laudă, studiu și rugăciune petreceți 2 ore împreună cu Mine
în acest fel.
---Să vă condimentați cuvintele cu adevăr, dragoste și dreptate.
---Înalțați Legea Mea în tabernacolul de întâlnire și în casele voastre.
---Păstrați sanctuarul Meu în ordine și curățenie.
---Scoateți-vă încălțămintea în sanctuarul Meu, pentru ca necurăția să nu
despartă prezența Mea din mijlocul vostru.
---Toată îmbrăcămintea trebuie să fie în rânduială și în ordine și nu voi
admite femeia care intră în sanctuarul Meu cu capul descoperit. De
asemenea, ea să rămână din ziua pregătirii cu capul acoperit până la
sfârșitul sărbătorii, pentru ca prezența Mea să nu se depărteze de ea.
---Nimeni să nu atragă atenția asupra lui însuși, căci Eu condamn
deșertăciunea spiritului, care va fi cauza pierzaniei multora.
---Bucurați-vă cu zel sfânt și nu fiți frivoli cu cuvintele Mele.
---Spălați-vă pentru a sta în prezența Mea și îmbrăcați-vă cu haine
curate.
---Dacă ați vedea prezența Mea pentru că vi s-ar deschide ochii, nu ați fi
altfel în gândirea și în vorbirea voastră? Dar Eu vă spun că, chiar dacă
nu Mă vedeți, Eu voi fi acolo dacă faceți voia Tatălui Meu care este în
ceruri.



---Este necesar ca ceea ce este incomplet să fie terminat, pentru ca
bucuria Mea să fie completă printre voi în acest ceas.
---I-am însărcinat pe îngerii Mei să pună frică asupra dușmanilor voștri în
taberele voastre, dacă faceți un legământ credincios cu Mine.
---Ora de mare încercare este înaintea voastră și fără Mine nu puteți face
nimic. Căutați-Mă din toată inima voastră și veți trăi sau respingeți-Mă și
veți muri, pentru că adversarul vostru, diavolul, a ieșit împins de o mare
ură împotriva voastră și cine nu se află sub aripile Mele va pieri.
---Nu vă asociați cu cei necredincioși în acestea, Zilele Mele solemne;
dacă unul din adunare face așa ceva, nu va mai intra în ea, până când
vor trece Zilele Mele solemne.
--- Acest Paște vă va aminti că Eu sunt Sfânt și locuiesc în sfințenie și că
dreptatea Mea nu va considera nevinovat pe cel vinovat.
---Acum, așadar, veniți la Mine cu inima mâhnită și smerită și veți avea
pace în mijlocul furtunii.
--Cântați cu bucurie, căci în curând veți sta în fața Mării Roșii și Mă voi
manifesta față de voi cu o mai mare măreție decât în acel timp.
---Deschideți-vă mintea, inima și spiritul la spusele Mele, căci această
lume va vedea în curând măreția puterii Mele și reflectarea purității și
sfințeniei Mele de către cei care Mă urmează oriunde Mă duc.
---Astăzi să ne punem în regulă unii cu alții și Eu voi fi cu voi în toate
zilele până la sfârșitul lumii.

Cuvinte credincioase și adevărate ale Celui Etern pentru fiecare dintre
noi. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze!

RO_2021_04_24_TEXT_P6_PASSOVER_INSTRUCTIONS_3PM_REUNION_PASSOVER_e.txt
�24-04-2021

Mai multe instrucțiuni pentru Festivalul Primăverii Eterne.

Iubiți, ora 17:30
Eternul mi-a spus:

"Scrieți și declarați aceste Cuvinte poporului Meu. Așa să faci tu:

-- Puneți 7 feluri de flori naturale în cortul Meu.
--pregătiți un loc pentru cel care va expune Cuvântul Meu în cadrul
reuniunii colective care va fi la ora 3:00 după-amiaza.
---În cântec, laudă, studiu și rugăciune petreceți 2 ore împreună cu Mine
în acest fel.



---Să-ți condimentezi cuvintele cu adevăr, dragoste și dreptate.
---Înalțați Legea Mea în cortul de întâlnire și în casele voastre.
---Păstrați sanctuarul Meu în ordine și curățenie.
---Scoateți-vă încălțămintea în sanctuarul Meu, pentru ca necurăția să nu
despartă prezența Mea din mijlocul vostru.
---Toată îmbrăcămintea trebuie să fie în rând și în ordine și nu voi admite
femeia care intră în sanctuarul Meu cu capul descoperit. De asemenea,
ea să rămână din ziua pregătirii cu capul acoperit până la sfârșitul
sărbătorii, pentru ca prezența Mea să nu se depărteze de ea.
---Nimeni să nu atragă atenția asupra lui însuși, căci Eu condamn
deșertăciunea spiritului, care va fi cauza pierzaniei multora.
---Regăsiți-vă cu zel sfânt și nu fiți frivoli cu cuvintele Mele.
---Spălați-vă pentru a sta în prezența Mea și îmbrăcați-vă cu haine
curate.
---Dacă ați vedea prezența Mea pentru că vi s-au deschis ochii, nu ați fi
altfel în gândirea și în vorbirea voastră? Dar Eu vă spun că, chiar dacă
nu Mă vedeți, Eu voi fi acolo dacă faceți voia Tatălui Meu care este în
ceruri.
---Este necesar ca ceea ce este incomplet să fie terminat, pentru ca
bucuria Mea să fie completă printre voi în acest ceas.
---I-am însărcinat pe îngerii Mei să pună frică asupra dușmanilor voștri în
taberele voastre, dacă faceți un legământ conștient cu Mine.
---Ora de mare încercare este înaintea voastră și fără Mine nu puteți face
nimic. Căutați-Mă din toată inima voastră și veți trăi sau respingeți-Mă și
veți muri, pentru că adversarul vostru, diavolul, a ieșit împins de o mare
ură împotriva voastră și cine nu se află sub aripile Mele va pieri.
---Nu vă asociați cu cei necredincioși în acestea, Zilele Mele solemne;
dacă unul din adunare face așa ceva, nu va mai intra în ea, până când
vor trece Zilele Mele solemne.
---Aceste Paști vă vor fi un memento pentru voi că Eu sunt Sfânt și
locuiesc în sfințenie și că dreptatea Mea nu va ține vinovați pe cei
vinovați.
---Acum, așadar, veniți la Mine cu inima mâhnită și smerită și veți avea
Pace în mijlocul furtunii.
--Cântați cu bucurie, căci în curând veți sta în fața Mării Roșii și Mă voi
manifesta față de voi cu o mai mare măreție decât în acel moment.
---Deschideți-vă mintea, inima și spiritul la spusele Mele, căci această
lume va vedea în curând măreția puterii Mele și reflectarea purității și
sfințeniei Mele de către cei care Mă urmează oriunde Mă duc.
---Astăzi să ne îndreptăm unii cu alții și Eu voi fi cu voi în toate zilele
până la sfârșitul lumii.

Cuvinte credincioase și adevărate ale Celui Etern pentru fiecare dintre
noi. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze!



RO_2021_04_25_TEXTO_P6_INSTRUCCIONES PASCUA-SURORILE
SINGURE POT LUA CINA LA DISTANTA.txt
�doru
Pot surorile să ia si Cina de la distanță? (pentru că am înțeles deja că
pot fi botezate de la distanță.)
doru
Am înțeles deja că da. Am găsit în ultimele Mărturii. Se spune doar că
trebuie să fie botezați de la distanță pentru a putea participa la Paște.
Aceasta înseamnă că și surorile singure vor trebui să ia botezul și apoi,
în seara zilei de 14 a primei luni biblice, sau 27 a lunii a lunii a patra
gregoriană, se vor pregăti cu rugăciune și evlavie, rezervând și obținând
din timp mustul și ingredientele și ustensilele pentru a pregăti pâinea
pentru Cina în ultimele ore ale zilei de 27.04.

Daisy Escalante
Da, frate, iar CEL ETERN mi-a confirmat-o acum.
Binecuvântate sunt îndurările LUI!

RO_2021_04_26_TEXT_P7_INSTRUCTIUNI_AUTOBOTEZUL SE
FACE DOAR DACA NU SE POATE BOTEZUL LA DISTANTA.txt
�doru
Pacea lui Hristos sora Daisy! O zi sub protecția CELUI PREAÎNALT!
Încă o întrebare pe care o am pentru DOMNUL IISUS CRISTOS:
Ar trebui ca bărbații care sunt singuri să se boteze singuri fără să caute
măcar un frate credincios care să-i boteze de la distanță?
Nu ar fi mai bine să caute mai întâi pe cineva care să îi boteze de la
distanță și doar dacă nu găsesc pe cineva, atunci să treacă la
autobotez?
Eu astfel înțeleg. Că doar în cazuri extreme este aprobat autobotezul.
Vă mulțumesc. Binecuvântări!

Daisy Escalante
Salutări frate, Pacea lui Cristos să fie cu dumneavoastră și cu ai
dumneavoastră. Da, trebuie mai întâi să se caute pe cineva care să
boteze conform parametrilor CELUI ETERN și, dacă nu se găsește, să
se treacă la autobotez.

RO_2021_04_27_P1_INTRUCTIUNI_PENTRU_PASTE_ok.txt



Preaiubiților, pe 27-04-2021 am primit mai multe intrucțiuni, mai multe
detalii pe care Cel Etern a îngăduit să ne dăruiască în acest ceas. El
este Cel care cunoaște toate situațiile prin care trecem, de pe toată
suprafața pământului; noi oamenii nu știm dar El știe. Așadar, acestea
sunt alte intrucțiuni adiționale pe care Cel Etern ni le-a trimis pentru
această Sărbătoare solemnă a Sa. „Nu va intra în sanctuarul Meu, în
zilele Mele solemne un om care să-și radă capul său. Nu va intra în
sanctuarul Meu un om care are o scurgere. Nu va intra în sanctuarul
Meu femeie cu fața vopsită. Nu va intra în sanctuarul Meu vreo persoană
care să poartă vreo bijuterie. Nu va intra în sanctuarul Meu vreun
homosexual. Nu va intra în sanctuarul Meu adulterul. Nu va intra în
sanctuarul Meu orice persoană care trăiește în luxul de gânduri și acțiuni
pentru că EU SUNT Sfânt și Eu îmi sfințesc un popor și îl consacrez
pentru ceea ce urmează să vină în acest ceas. Nu va mânca niciunul din
pâinea sau din vinul de viță care nu a participat la ritualul umilinței; dacă
este o persoană singură, va fi liberă de această obligație. Nu va mânca
din pâinea și din sucul viței de vie cel care nu este împăcat cu fratele
său. Nu va mânca din pâinea și din sucul viței de vie cel care prin
mărturie trăiește o viață dublă; astăzi este de partea Mea și mâine merge
după baal. Leagea Mea este imaubilă și aceasta nu va considera ca fiind
inocent pe cel vinovat. Ambele, cele zece sculptate în table de piatră,
pentru că în ele sunt plasmate legea guvernării Mele, iar Eu sunt
Creatorul, Cel ce susține toate lucrurile și Răscumpărător pentru toți cei
ce Mă iubesc și păstrează, nu doar în inimile lor ci în fapte, poruncile
Mele.” Cuvinte credincioase și adevărate ale Celui Etern, preaiubiții mei
frați, pentru fiecare dintre voi. Fie ca Cel Etern să ne binecuvânteze!

RO_2021_04_27_P2_INTRUCTIUNI_PENTRU_PASTE_ok.txt
Preaiubiții mei frați, în această situație în care ne aflăm în aceste zile de
pregătire care se sfârșesc astăzi, am stat mai retrasă, am avut multe
dificultăți pentru a putea înregistra, din această cauză multe dintre
ultimile mărturii care au venit, au venit în format ”text”. Sper ca aceasta
să nu fie o cauză prin care să nu luăm aminte la Cuvintele Celui Etern,
pentru că dacă este așa, cu certitudine vom cădea în delictul cel grav
înaintea Lui. Să dea Dumnezeu ca toți să fi dat atenție la acestea și să
fim cu toții pregătiți la unison, pregătindu-ne, făcând ultimile pregătiri ca
să putem cu desfătare, cu bucurie, cu umilință și cu rugăciune înaintea
lui Dumnezeu, să putem intra în ritualul umilinței, la Cina Sa în Paștele
Său și să putem fi acceptați în El; aceasta este unica mea cerere și
rugăciune în aceast ceas pentru fiecare dintre voi. Astăzi am postit și ne-
am petrecut timpul în rugăciune înaintea Domnului pentru toate
persoanele ce își supun viețile înaintea Domnului și care încep să
meargă în acest adevăr prezent. Suntem așa de bucuroși, suntem foarte



recunoscători Domnului pentru că există un popor care se pregătește.
Așadar, preaiubiții mei frați, să ne împăcăm cu Cel Etern, să mergem și
să căutăm aceste mărturii care au ajuns prin telegram, prin youtube, în
scris din cauza situației pe care am avut-o și nu am putut înregistra și să
mergem să căutăm cu ajutorul Celui Etern tot ceea ce El ne cere
fiecăruia dintre noi.
Fie ca Dumnezeu să ne permită ca așa să fie, aceasta este cererea și
rugăciunea mea. Fie ca Cel Etern să ne binecuvânteze!

RO_2021_05_03_TEXTO_POST_15_ZILE_INAINTE_DE_AL_DOILEA_PASTE_d.txt
03-05-2021.
Mi s-a făcut cunoscut faptul că mulți, atât în orașe, cât și în campusuri, n
tabere, foloseau raționamente și vorbe ale CELUI ETERN și,
amestecându-le între toți, nu ascultau de instrucțiunile explicite și simple
ale CELUI ETERN. Le-a devenit de neînțeles pentru propriul raționament
poruncile LUI și au raționat pentru a-și urma propriile sugestii. Alții, mi s-
a făcut cunoscut, murmurau că nu aveau, după părerea lor, timp pentru
nevoile lor grijulii, și astfel CEL ETERN era dezonorat. Alții au afirmat că,
dacă există o a doua șansă de Paște, ar putea lăsa să treacă primul
Paște, pentru că va exista o altă ocazie. S-au înfumurat și s-au aventurat
în soarta lor și și-au relaxat gândirea în această privință. Un alt grup, mi
s-a spus, cei care au luat-o înaintea evenimentului, din ignoranță, iar alții
din încăpățânarea inimii lor împietrite, așa zice DOMNUL atât celor care
au sărbătorit-o la timp, dar și-au pus raționamentul mai presus de
Cuvintele Celui Veșnic, cât și celor care au lăsat-o să treacă din
indolență și celor care, cunoscând greșeala de calendar a Celui Veșnic,
s-au aventurat pe drumul lor și au reprobat această Solemnitate a CELUI
VEȘNIC. CEL ETERN a declarat că nu va mai exista un alt Paște ca
acesta, pentru că EL a marcat acest Paște ca fiind unic în timpul LUI și
în omnisciența LUI și nu a dat vreo prerogativă oamenilor de a trece
peste cerințele LUI. EL a călăuzit, a dictat și a autorizat inimaginabilul
pentru ca, fără scuze, toți să poată intra în legământul LUI, așa cum
atunci când arca a fost terminată, şi toți au putut intra. Eul a stat între
muritor și IMORTAL, iar oamenii care au greșit în acest sens au păcătuit
nespus în fața CELUI ETERN care trăiește veșnic. CEL ETERN a văzut
mândrie în cel care pretinde a fi poporul LUI. CEL ETERN a testat
poporul LUI și i-a găsit, în aceste zile, nemulțumitori. Să se declare post,
rugăciune și cerere timp de 15 zile înainte de al doilea Paște. Rugăciuni
în fața Celui Veșnic, cu scop mântuitor, pentru ca Cel Veșnic să fie
onorat din inimă în viața celor care se ocupă mai întâi efemer de spusele
LUI și zeifică gândurile finite, înaintea gândului Infinit. Îl rog pe
DUMNEZEU ca poporul să înțeleagă că, cu o inimă divizată și un duh
îngâmfat, nimeni, oricât de mult ar ști totul la literă și ar ține, ca fariseii,



să impună poporului sarcini pe care ei înșiși le împlineau cu greu, nu
poate ajunge astfel la înălțimea care este în Hristos Isus. CEL ETERN a
dat zece zile de pregătire pentru această Sărbătoare Solemnă a LUI,
primul Său Paște și Azime. Acum cere mijlocire pentru cei care nu au
căzut în mândrie și neglijență în fața LUI în aceste Zile Solemne. În
aceste 15 zile dinaintea celui de-al doilea Paște al CELUI ETERN, am
fost instruită să rămîn cu frunze amare și turte din făină de orz, năut și
linte. Mă voi ruga și voi implora pentru oamenii în care mai există încă
amestec. Să se bucure cei care au fost aprobați de CEL ETERN și EL le-
a arătat îndurările LUI. Dar poporul să plângă pentru frații lor care au
căzut pe drum și să clameze în rugăciune pentru următoarea ocazie pe
care CEL ETERN o oferă poporului SĂU real. Dumnezeu nu
disprețuiește o inimă supărată și umilită, căci acolo unde a abundat
păcatul, a abundat şi harul. Păcătosul să se smerească în fața Celui
Veșnic și să spere în EL, pentru că s-ar putea ca să fie eliberat. Oamenii
să postească între timpuri, să strige pentru aproapele lor, iar cei care L-
au jignit pe Dumnezeu să recunoască, să strige în fața CELUI ETERN,
să interiorizeze Legea LUI, statutele LUI și să ceară din toată inima să
trăiască la nivelul unui moștenitor al patriei cerești. Dacă acum ne
obosim cu cei pe jos, cum va fi cu cei călare care se apropie de noi? Să
facă Dumnezeu, este rugămintea mea și cererea mea, ca să înțelegem
și să executăm acest lucru, iubiți frați. Nu putem lăsa deoparte Cuvintele
Celui Veșnic pentru raționamentele noastre. Nu este acceptabil în fața lui
DUMNEZEU. Fie ca DUMNEZEU să ne ajute să înțelegem acest lucru și
să ne dăm seama că, dacă vrem să intrăm în patria cerească, noi
suntem cei care trebuie să respectăm Legea LUI de guvernare, nu CEL
ETERN să respecte legea noastră strâmbă de guvernare pe care o
avem fiecare. Fie ca DUMNEZEU să ne facă să înțelegem și ca nimeni,
niciunul dintre noi să nu se uite la altcineva decât la Cristos Isus singur,
ca să fim izbăviți în EL. Este rugămintea mea și implorarea mea ca toți
cei care au comis acte necinstite, așa cum a descris Domnul aici, în
acest timp, este rugămintea mea și implorarea mea și mă rog Domnului
din toată inima mea, din toată inima mea, ca aceştia să se pocăiască și
ca Cel Veșnic să pronunțe Cuvinte de iertare pentru ei. Mă rog din toată
inima mea. Voi posti și mă voi ruga înaintea Domnului în aceste 15 zile
înainte de al doilea Paște, pentru ca CEL ETERN să dea verdictul LUI,
pentru ca CEL ETERN, dacă în mila LUI infinită este și în dreptatea LUI
este, să aibă milă de acest popor răzvrătit. Fie ca Domnul să facă să fie
astfel. Domnul să ne binecuvânteze.


