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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.
Si atunci am spus: Cum de nu-si dau seama de asta?
Si mi-a raspuns: Aminteste-ti de cele 7 lucruri.Acestea adorm simturile si
sunt amagiri subtile ale instigatorului sufletelor.Si cei care-l urmeaza
chiar daca inteleg ceea ce vine, simturile lor adormite ii duc la pieire.
Calendarul lui Dumnezeu, mi s-a spus, este ca un mare ceas
cosmic.Acesta ghideaza intreaga lume si este datoria fiecarui muritor sa
inteleaga asta.
Chiar si cerurile, marea si izvoarele apelor asculta de poruncile divine. Mi
s-a spus ca incapatanarea oamenilor fata de disciplina si ascultare si



haturile dezlegate pentru satisfacerea proprie vor fi pietre de poticnire
pentru salvarea lor.
Insotitorul meu mi-a spus:Niciunul care nu se neaga pe sine insusi nu va
fi salvat.
Mi s-a facut cunoscut ca eveniment dupa eveniment au loc in cer si pe
pamant.Si ca pamantul asculta de porunca cereasca.
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 Paştele 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.
- Imbracati-va cu o pietate aparte ca cea care caracteriza pe apostoli.
-In aceste 7 zile de pregatire sa nu mancati nimic care ofenseaza pe
Domnul, si sa faceti din asta obiceiul vostru zilnic, ca niste temple vii
inaintea Domnului.
-Traiti aceste 7 zile ca si cum fiecare zi ar fi ultima din viata voastra.Cu
multumiri, cu sfasierea sufletului si cu o mare consacrare.
-Vegheati la ceea ce vorbiti si ganditi.Deoarece o mare cercetare va fi
asupra poporului care vrea sa fie mostenitorul patriei ceresti.Acolo nu va
intra nici o zgura si nici o murdarie a unei inimi care iubeste lumea si
placerile ei.
- Incercati cu mare dedicatie sa doriti cerul.Si cereti Salvatorului vostru
sa va curateasca si sa scoata negreala ce corupe inima voastra.
-Sotul sa nu se atinga de sotie in aceste zile de purificare.
-Sa nu permiteti ca adversarul sa tulbure pregatirea voastra.
- Incredintati Domnului secerisului sufletele voastre ca sa va dea o
credinta mare si simpla.
-Imbracati-va cu modestie inaintea Domnului pentru ca sa nu dezonorati
prezenta Lui.
- Varsati-va inimile inaintea Domnului si apoi taceti si asteptati inaintea
lui Iehova.
-Amintiti-va ca salvarea voastra este individuala si ca nici o fiinta
muritoare nu poate fi garantul vostru.
- Ca Iacov amintiti-va cum a luptat , a perseverat si a castigat.
-Ridicati-va ca un sacrificiu viu ca Daniel si fugiti de ispita ca Iosif.
-Avansati in apa ca Moise, pentru ca sa puteti simtii slava lui Dumnezeu.
-Amintiti-va de Ilie: Viu este Dumnezeu, in prezenta Caruia ma aflu!
-Amintiti-va de Elisei, cum au cazut inaintea lui adversarii care-l
batjocoreau si radeau de el.



-Plangeti ca Ezechiel cand facea cereri, dar nu va opriti ca Ieremia.
-Faceti roade ca Noe, inaintati ca Estera, cereti semne ca Ghedeon si
inaintati ca Iosua.
-Hotarati-va ca Rut in ziua care a fost pentru salvarea ei.
-Rugati-va pentru puterea care se odihneste asupra Lui ca Ioan
Botezatorul.
-Cereti ca ochii vostri sa fie deschisi si sa puteti vedea ca Balaam ingerul
cu sabia invapaiata asupra voastra.
-Femeile sa se imbrace cu decenta inaintea Regelui ceresc.Si inima
voastra sa nu fuga dupa dorinta carnala din lume.
-Barbatilor incalati-va picioarele cu ravna Evangheliei pacii si gandurile
voastre supuneti-le Regelui Regilor.
-Nu dormiti caci adversarul vostru nu doarme si ceasul final a sosit.
-Permiteti ca sufletele voastre sa fie purificate de Isus Cristos.
Masa este pusa si locuintele sunt pregatite.Coroanele sunt facute si
numele sunt scrise in pietre pretiose.Ultimele pregatiri de mare
importanta si de solemne pregatiri sunt terminate.Lumile necazute
observa cu mare interés evenimentele finale, unde voi va decideti pentru
salvare eterna sau pentru moarte eterna.
De asemenea distrugatorul a iesit din barlogul lui cu mare furie si grabire
pentru a impiedica aceasta speranta glorioasa.Sufletul care se preface
va muri.Faceti roade acceptabile pentru Domnul.
-Iesiti din Egipt si Babilon, continua sa-mi spuna, scapati din Sodoma cat
mai puteti.
-Aduceti-va aminte de Ierusalim si nu dormiti.Cel ce pune mana pe plug
si se uita inapoi nu este demn de Mine spune Domnul.Rugati-va pentru
UNGEREA inviorarii care provine numai de sus.
-Fiti in pace unii cu altii cerand iertare unii de la altii in Domnul.
-Amintiti-va ca intunericul cu lumina nu vor putea sta impreuna
niciodata.Intunericul nu accepta pacea si impacarea care este in Isus
Cristos.Fereste-te de acestia si lupta pentru ca nimeni sa nu-ti ia
coroana.
- Impartasiti la sfarsitul acestor 7 zile o cina de impacare intre toti.
Apoi cand vine ziua sfanta ungeti pe intaii nascuti in actiune de
multumire recunoscand marea datorie si responsabilitate inaintea lui
Dumnezeu. Sa faceti cunoscuta aceasta resposabilitate de a celebra
cina Domnului.
Apoi faceti actul umilintei amintindu-va ca Insusi Dumnezeu si Tatal
vostru si-a incins coapsele ca sa va invete.
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.
Prin urmare este foarte important ca atat cel care unge cat si cel care va
fi uns, care in acest caz este intaiul nascut din fiecare familie, sa
inteleaga aceste lucruri vitale.Si anume sa se separe, sa se departeze,
sa se puna deoparte pentru Dumnezeu pentru ca in felul acesta
Dumnezeu sa poata sa locuiasca in el.El spune ca intaii nascuti sunt ai
Lui, El ii reclama ca fiind ai Sai, pentru ca El sa poata sa lucreze in ei
dupa voia Sa.
Este foarte important ca aceste zile de pregatire, aceste 7 zile de
pregatire dinainte de Paştele Domnului, sa putem sa intelegem aceste
lucruri, si sa fie o consacrare, atat noi dar in mod special persoanele
care vor fi unse, si cele care vor face UNGEREA. Trebuie sa fie o
consacrare totala Domnului, pentru ca Domnul sa fie laudat si glorificat in
viata lor in mod special si a noastra a tuturor celorlalti, deoarece atunci
cand Domnul cere ceva intotdeauna este de o importanta deosebita.
Asta este ceea ce vad in acest moment.Eu vad ca Domnul vrea sa
separe pe intaiul nascut, pe fiul cel mare din familie,pentru gloria Lui,
pentru slava Lui.Nu poate fi UNS nici un intai nascut care nu cunoaste
importanta acestui act, sau care nu vrea ca sa fie uns.Noi ca parinti ,
vrem ca el, ca fiu mai mare sa fie uns, insa daca el nu accepta aceasta
sarcina inaintea lui Dumnezeu, daca intelege bine despre ce este vorba
si el decide ca nu vrea, nu putem sa obligam pe nimeni.
Insa Domnul pe cel care vrea si doreste sa faca voia Lui,pe intaiul
nascut, vrea sa-L puna deoparte pentru El.
Aceasta este ceea ce va spun pana acum despre acest lucru. Mai incolo
va voi spune ceea ce Domnul a hotarat ca sa facem in acele 7 zile de
pregatire inainte de Paştele Domnului pentru ca sa putem sa luam
Paştele Domnului.
Domnul sa va binecuvanteze si sa continuam ca sa ne pregatim caci
Domnul nostru vine curand. Avem nevoie ca sa avem un carácter
pregatit. Si cum o sa facem? Nu prin noi insine.Noi vom avea un carácter



care sa reprezinte caracterul Domnului Isus, daca Domnul locuieste in
noi si El va fi Cel care sa ne modeleze.
Domnul sa va binecuvanteze.
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Preaiubiții mei, pe 30-03-2019, în vis, mi s-a arătat importanța de a
vedea catastrofele care se întâmplă, pentru ceea ce sunt, adică un
avertisment al venirii iminente a Domnului nostru Isus. Mi-a spus
însoțitorul meu: "Mulți, văzând, nu înțeleg, iar alții, văzând, ignoră; dar
ambii știu în adâncul sufletului lor că ceva măreț este pe cale să se
întâmple". Am văzut catastrofele de pe mare, unde apele erau negre de
petrol, pentru că cel mai important lucru pentru oamenii cu mari ambiții
erau banii. Mi s-a spus că natura geme și suferă din cauza ambiției
neglijente a oamenilor și că cerul ia în considerare toate acestea. Mi s-a
arătat o mare agitație în care totul, așa cum îl cunoaștem astăzi, va fi
total diferit. Mi s-a spus că furia mării, instigată de mâna omului, va biciui
enorm viața oamenilor și pământul ca pe o mare frunză în vânt și va
înainta aruncând totul în calea sa. Am văzut pământul înghițind
suprafețe, iar din ceruri au căzut tornade, tunete și bulgări mari de
gheață mai rău decât ceea ce am văzut până acum. Mi s-a permis să
știu că giganții adormiți nu s-au trezit încă toți, dar în curând se vor trezi
și viața confortabilă pe care o trăim astăzi nu va mai fi în curând. Mi s-a
indicat că a noastră credință trebuie să fie depozitată în totalitate în
Dumnezeu pentru a putea supravețui. Mi-a spus însoțitorul meu: "Există
o cale căreia omului i se pare sigură, dar sfârșitul ei, este moartea". În
acel moment am fost înălțată în aer și am văzut cum se produceau, una
după alta, frământările cerului, ale mării și ale pământului, fiecare
declarând sfârșitul timpului în această lume întunecată, și am văzut
indiferența multora de a le vedea. Mi-a spus însoțitorul meu: "Nu este
suficient să fii ascultător, ci să fii înfăptuitor. Cel care nu se grăbește va
pieri". Am spus: "Oh, cum de nu mi-am dat seama de acest lucru?" El
mi-a răspuns: "Amintește-ți cele șapte lucruri. Ele amorțesc simțurile,
sunt înșelătorii subtile ale instigatorului de suflete și aceștia, care îl
urmează, deși înțeleg ceea ce va veni, simțurile lor amorțite îi fac să
piară. Mi s-a spus că, Calendarul lui Dumnezeu conduce această lume
din ceruri, ca un mare și solemn ceas cosmic, și că este de datoria
fiecărui muritor să înțeleagă acest lucru. Chiar și cerurile și pământul,
marea și izvoarele apelor, se supun poruncii Divine. Mi s-a spus că
împotrivirea umană față de disciplina ascultării și libertatea de a da frâu
liber propriei satisfacții, va fi marea piatră de poticnire a mântuirii



fiecăruia. Mi-a spus însoțitorul meu: "Nimeni care nu se neagă pe sine
însuși nu va putea fi mântuit". Mi s-a spus că în cer și pe pământ au loc
evenimente după evenimente și că pământul se supune poruncii cerești.
L-am văzut pe instigatorul sufletelor, cu mare măiestrie, lucrând cu
mințile oamenilor. Mi s-a arătat o mare câmpie și, pe ea, o mare cortină
neagră. Toți cei care se aflau acolo erau atenți la ceea ce se ținea în
spatele acestei mari cortine. Cortina s-a ridicat și un personaj de lumină
a strălucit acolo, în fața tuturor. Spectacolul a început, iar el, între
lingușeli și mari râsete, a trecut pe lângă fiecare dintre cei prezenți acolo.
L-a întrebat pe fiecare dintre cei care se duceau acolo în față, "care era
visul lui?". I-am văzut pe unii spunând 'case', alții au spus 'mașini', i-am
auzit pe alții spunând 'bani', i-am auzit pe alții spunând 'o pereche' și
astfel, fiecare a plecat de acolo fericit, cu dorința inimii sale împlinită. Toți
erau fericiți, lăudând această mare ființă de lumină. În timp ce acești
oameni fericiți se întorceau cu premiul lor, s-a auzit o Voce puternică din
ceruri. Acel loc s-a cutremurat și toată activitatea s-a oprit instantaneu.
Ființa mare și strălucitoare și-a pierdut strălucirea și un întuneric teribil a
ieșit din ea. Comorile pe care le dăruise tuturor oamenilor prezenți acolo
au dispărut în fața acelei Voci puternice. Fețele lor erau înspăimântate
de moarte și i-am văzut tremurând de frică. Mi s-a spus că Duhul Sfânt
lucrase mult în ei, dar ei își puneau întotdeauna dorințele înaintea
planului ceresc. Mi s-a spus că nimeni care procedează astfel nu poate fi
părtaș la Împărăția lui Dumnezeu. I-am văzut pe mulți plângând cu
amărăciune, spunând: "Știam, dar întârzierea m-a prins în capcană". L-
am întrebat pe însoțitorul meu: "Mai este timp pentru ei?". El a răspuns:
"Marele calendar ceresc aleargă în timp. În curând, foarte curând, fiecare
destin uman va fi hotărât, nu de mâna omului, ci de Regele regilor și
Domnul domnilor. Muritorul credincios trebuie să știe că timpul său este
aproape de sfârșit, iar acest lucru se face în conformitate cu calendarul
ceresc. Astfel veți sărbători Paștele Domnului: șapte zile de umilință,
rugăciune și implorare înainte de Paște, și cereți-i Dumnezeului
secerișului să vă primească în hambarul Său. Depărtați-vă de rău, de
deșertăciunile acestei lumi și de orice aparență de păcat. Supuneți-vă lui
Dumnezeu cu frică și cutremur, ca să fiți cercetați temeinic de El. Doriți,
cu sinceritate de inimă, să nu vă contaminați cu păcatul. Permiteți-i
Dumnezeului secerișului să intre în viețile voastre, să vă purifice și să vă
modeleze caracterul vostru, care este o cerință cerească.

Mergeți în singurătate înaintea Prințului Emanuel și El vă va face
cunoscută voia Sa. Prin credință, contemplați și umblați pe calea evlaviei
primitive, nu cu ochi îngâmfați pentru ca alții să vadă, ci cu lacrimi
evlavioase și credință implicită, căci numai așa veți putea birui.
Îndepărtați toate anatemele din mijlocul vostru, căci nimeni care le
posedă nu poate fi purificat. Cercetați Cuvântul Adevărului, care va da



apă celor însetați și viață celor muribunzi. Fiți imitatori ai lui Cristos.
Studiați viața Lui printre voi și gloriile care nu au fost încă înțelese, se vor
dezvălui înaintea voastră. Învățați tot timpul. Scoateți aluatul din inima
voastră, căci o inimă împărțită nu va fi acceptată. Îmbrăcați-vă cu o
evlavie singulară, asemenea celei care i-a caracterizat pe apostoli. În
aceste șapte zile de pregătire, nu mâncați nimic care să îl jignească pe
Domnul, iar după aceasta, trăiți viața voastră de zi cu zi ca niște temple
vii înaintea Domnului. Trăiți aceste șapte zile ca și cum fiecare dintre ele
ar fi ultima zi din viața voastră, cu mulțumire și cu umilință a spiritului și
mare devotament. Fiți vigilenți în vorbirea și gândirea voastră, căci se
face o mare revizie în rândul poporului care dorește să fie moștenitori ai
patriei cerești. Nu va intra acolo nici zgura, nici murdăria unei inimi care
iubește lumea și plăcerile ei. Căutați cu mare diligență să tânjiți după cer
și cereți-i Mântuitorului vostru să vă curețe și să îndepărteze legăturile
care vă corup inima voastră neagră. Soțul să nu-și cunoască soția în
aceste zile de purificare. Nu permiteți adversarului să vă împiedice
pregătirea voastră. Încredințați sufletele voastre Dumnezeului secerișului
cu o credință mare și simplă. Îmbrăcați-vă cu modestie înaintea lui
Dumnezeu, ca să nu fiți dezonoranți în fața prezenței Sale. Turnați-vă
inima voastră, apoi tăceți și sperați în Iehova. Amintiți-vă că mântuirea
voastră este individuală și că niciun muritor nu vă poate fi garant.
Amintiți-vă de Iacov, amintiți-vă de lupta lui, el a perseverat și a triumfat.
Ridicați-vă ca o jertfă vie, ca Daniel, și fugiți de ispită ca Iosif. Intaintați în
ape ca Moise, ca să simțiți gloria lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Ilie: "Viu
este Iehova în prezența căruia stau". Amintiți-vă de Elisei și de modul în
care batjocoritorii și adversarii lui au căzut în fața lui. Plângeți ca
Ezechiel în timp ce îndemna, dar nu vă opriți, așa cum a făcut Ieremia.
Faceți roade ca Noe. Înaintați ca Estera. Cereți un semn ca Ghedeon și
înaintați ca Iosua. Hotărâți-vă ca Rut, într-o singură zi, când soarta ei a
fost pecetluită pentru mântuire. Rugați-vă pentru puterea care se
odihnește asupra lui, ca Ioan Botezătorul. Implorați ca ochii voștrii să vă
fie deschiși și să puteți vedea ca Balaam sabia scoasă înaintea voastră.
Femei, împodobiți-vă cu decență înaintea Împăratului ceresc și nu lăsați
inima voastră să umble în luxul poftelor carnale ale lumii. Bărbaților,
încălțați-vă picioarele cu pregătirea Evangheliei păcii și supuneți-vă
gândurile voastre Regelui regilor și Domnului domnilor. Nu dormiți,
pentru că potrivnicul vostru nu doarme și a venit ceasul cel din urmă.
Lăsați sufletele voastre să fie purificate de Isus Cristos. Masa este pusă,
locurile sunt pregătite, coroanele sunt făcute, iar numele sunt scrise în
piatră. Ultimele pregătiri de mare importanță și pregătirea solemnă sunt
terminate. Lumile necăzute urmăresc cu mare interes rezultatul final în
care voi decideți pentru mântuirea veșnică sau pentru pierderea veșnică.
De asemenea, distrugătorul și-a părăsit bârlogul cu mare furie și grabă
pentru a face imposibilă această mare speranță glorioasă. Sufletul care



se preface, va muri. Faceți roade acceptabile pentru Domnul. Ieșiți din
Egipt și din Babilon. Scăpați de Sodoma cât mai puteți. Aduveți-vă
aminte de Ierusalim și nu dormiți. Cine pune mâna pe plug și se întoarce
înapoi, nu este vrednic de Mine, zice Domnul. Rugați-vă pentru
UNGEREA ploii târzii, care vine numai de sus. Fiți în pace unii cu alții,
cerându-vă iertare unii altora în Domnul, dar amintiți-vă că lumina și
întunericul nu pot rămâne niciodată împreună. Întunericul nu acceptă
pacea împăcării care este în Cristos Isus. Evitați-i pe aceștia și luptați
pentru ca nimeni să nu vă ia cununa. La sfârșitul acestor zile, să aveți o
cină a reconcilierii. După ce vine ziua sfântă, ungeți primii născuți cu
mulțumire, recunoscând marea datorie și responsabilitate în fața lui
Dumnezeu. Începeți să învățați responsabilitatea de a sărbători Cina
Domnului. Continuați după aceea, cu actul umilinței, amintindu-vă că
Dumnezeu și Tatăl vostru Însuși și-a încins coapsele Sale pentru a vă
învăța acest lucru. Continuați să mâncați trupul și sângele lui Cristos,
reprezentat în pâinea și mustul de viță de vie. Nu omiteți pe nimeni, ci
toți trebuie să o faceți de bunăvoie și de bună conștiință. Oștiri de îngeri
va fi martoră la aceasta și o mișcare temeinică va avea loc în registrele
cerești. Mișcări solemne cu caracter veșnic vor avea loc departe de ochii
oamenilor. O, dacă ochiul omenesc ar putea contempla acest lucru! Dar,
deși acest lucru nu se va întâmpla, El a avut plăcerea să vă anunțe.
Fiecare loc destinat acestui scop trebuie pregătit cu dragoste și bucurie,
cu multă ordine și curățenie. Totul trebuie să fie gata cu două ore înainte
să înceapă. Să nu fie expusă acolo nicio aparență de păcat și nici să nu
se audă vreo ireverență. După ritualul pâinii și al mustului, cântați imnuri
de laudă și de bucurie pentru Domnul, Răscumpărătorul vostru. Îngeri
exaltați în glorie vor cânta în mijlocul vostru. Nimeni să nu vorbească
după aceea, căci Domnul Isus va vorbi prin Cuvântul Său poporului Său.
Puneți în mijlocul vostru Spiritul Profetic, fiecare să ia o carte și să-i
deschidă paginile, și acolo fiecare va citi și va vedea în ea ceea ce i se
va face cunoscut acolo, spre folosul lui și al tuturor. Luați aminte la
aceste pagini, căci în ele se află viața veșnică. Apoi deschideți Biblia și
citiți Tit 2. Apoi fiecare să se ducă în camera sa și să închidă ușa de
acolo și să se roage în secret și Tatăl vostru vă va răsplăti în public.
Acolo vi se va spune ce trebuie să faceți pentru restul zilei de odihnă.
Preaiubiților, acestea sunt instrucțiunile pe care le-am primit de la
Domnul pentru această perioadă a Paștelui și pentru evenimentele
solemne care se întâmplă atât în ceruri, cât și aici pe pământ. Așadar,
acesta este Cuvântul credincios și adevărat al Domnului pe care îl las
pentru voi toți. Să-L rugăm pe Dumnezeul secerișului să ne adune în
hambarul Său și să ne păstreze pentru El și pentru Împărăția Sa în veci.
Domnul să vă binecuvânteze!
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Paştele 2019 si UNGEREA

Preaiubitilor, astazi 13 aprilie 2019, vreau sa va ofer niste explicatii,
pentru ca sa intelegem pe deplin ce ne cere Domnul ca sa facem in
aceste 7 zile de consacrare si de asemenea si despre UNGEREA
primului nascut. Domnul mi-a facut cunoscut pe 12 martie 2019, cele 7
diferite cauze ale caderii. Acestea sunt unul din lucrulrile in care Domnul
este foarte interesat ca sa le cercetam. Eu personal vreau ca in fiecare zi
din cele 7 zile, sa studiez cate una dintre aceste cauze care provoaca
caderea, pentru ca prin harul, mila si puterea Domnului, El sa poata
smulge din mine toate aceste cauze cu formele lor de actionare.Caci toti
avem nevoie de Domnul si intr-o forma sau alta, ne-am putea gasi intr-o
asemenea situatie. Toti suntem condamnati si pacatosi, insa prin
sangele Domnului Isus, si prin credinta putem fi eliberati si putem fi
biruitori prin El. Asa ca vreau sa va atrag atentia la asta, asa cum
Domnul mi-a atras si mie atentia, si sa studiem cele 7 forme de cadere
din 12 martie 2019. Acestea sunt: puterea, sentimentalismul, multumirea
de sine, mandria, calomnia, amanarea si senzualitatea. Cand Domnul
mi-a dat acestea , mi-a dat si Ezechiel 20 pentru ca sa-l studiem
amanuntit si fiecare sa invatam ceva de aici, ceea ce Domnul vrea sa ne
arate fiecaruia dintre noi. In devotionalul "Ridica-ti privirea" din 9
ianuarie, ni se spune sa nu luam lucrarea in mainile noastre, pentru ca
vor fi teribile echivocari.Omul isi va primi plata sa , dar este lipsit de
sfintenie,ceea ce conteaza pentru vesnicie.Noi trebuie sa cautam
sfintirea fara de care nimeni nu-L va putea vedea pe Domnul.In
devotionalul "Fii si fiice" din 9 februarie, vedem ce cere Domnul prin
UNGEREA intaiului nascut.Aici puteti sa vedeti, puteti sa studiati caci
Domnul m-a dus la acest devotional cand eu IL intrebam:Doamne, ce
doresti Tu cu toate aceste lucruri?
Cand eu L-am intrebat Domnul m-a adus la acesta carte si vi-o las ca
studiu.
In "Slujirea medicala" la paginile 16 si 17, serva Domnului spune ca nu
trebuie sa solicitam UNGEREA pentru orice lucru nainsemnat.Si spune
ca daca Domnul cere UNGEREA intaiului nascut, este pentru ca acest
lucru nu este lipsit de importanta. Este ceva care este mult mai adanc
decat putem noi sa intelegem.
De asemenea in "Scrisoarea 4 din 1857", ne spune ca UNGEREA
trebuie facuta numai celor care pastreaza poruncile lui Dumnezeu.Este
regula pe care Domnul i-a aratat-o sorei White, si care se afla in Biblie in
Iacov 5.Asa ca citind aceste trimiteri mi-am dat seama ca este un lucru
foarte serios ceea ce Domnul ne cere.



De ce in zilele noastre, Domnul ne cheama ca sa ungem pe intaii
nascuti? Ni se spune in cartea "Marturii selectate" pg. 326, ca fiecare
suflet trebuie sa fie protejat de atacurile dusmanului. Trebuie sa fim
cititori ai Bibliei si ascultatori de Scriptura.Fiecare inima trebuie sa se
intrebe ce este adevarul.Daca trebuie sa fim impotriva invataturii
inselatoare cu care ne confruntam pretutindeni, si care transforma
adevarul lui Dumnezeu in minciuna, trebuie sa avem UNGEREA
cerului.Ne aflam in timpuri foarte dificile, cand dusmanul in chip de om
merge printre noi, si noi nu ne putem permite sa cedam insinuarilor lui
inselatoare, cu scopuri distrugatoare.Din acest motiv Domnul ne cheama
sa facem legamant cu El.
Cand Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, a cerut sa se puna un
semn la fiecare casa care credea in El si in eliberare. El a spus sa se
unga cu sange usiorii, si chiar daca era un semn special intr-un loc al
casei pe tocul usii, acesta era suficient pentru a proteja pe toti cei care
se aflau in acea casa.Toti cunoastem relatarea. Dar astazi Dumnezeu,
NE CHEAMA CA SA AVEM SAPTE ZILE DE CONSACRARE
INTREAGA FAMILIE, SI LA SFARSITUL ACESTOR ZILE SA TRECEM
LA UNGEREA INTAILOR NASCUTI.El stie pentru ce cere toate
acestea.El cere ca intaiul nascut sa-i fie consacrat Lui, si cere
UNGEREA acestuia.Cere restului familiei sa ne aflam in 7 zile de
consacrare, 7 zile de post, 7 zile de rugaciune,7 zile de apropierea foarte
speciala de El.PENTRU CA IN ACEST FEL SA FIM SALVATI DE
MORTALITATEA CARE SE APROPIE. Stim ca asta este ceva profetic si
ca fara ajutorul Domnului nu vom putea supravietui.DOMNUL NE CERE
CA SA FACEM LEGAMANT CU EL.DEOARECE CEI CARE VOR FACE
ASA, DEVIN PRIN ADOPTIE COPII AI LUI DUMNEZEU.Acestia, de
asemenea sunt purificati prin puterea regeneratoare a Cuvantului viu al
lui Dumnezeu, si cerul va trimite ingeri ca sa le slujeasca.ACESTIA
SUNT BOTEZATI IN NUMELE TATALUI, FIULUI SI AL DUHULUI
SFANT, SI SE ANGAJEAZA SA FIE MEMBRI ACTIVI MANATI DE
DUMNEZEU, BISERICA VIE A LUI DUMNEZEU PE TOT
PAMÂNTUL.ACESTIA FAC LEGAMANT CA CU AJUTORUL LUI
DUMNEZEU SA FIE MORTI FATA DE ORICE TENTATIE, SI DORINTA
LUMEASCA,SI SA NUTREASCA IN EI MULTUMIRE SI PRIN HARUL
DOMNULUI SI SFINTIREA SUFLETULUI ,VOR INCEPE SA FIE O
INFLUENTA VIE VIETI IN FAVOAREA LUI DUMNZEU, PRINTR-UN
COMPORTAMENT DE O ADEVARATA EVLAVIE.DEVIN
MOSTENITORI SI IMPREUNA MOSTENITORI CU CRISTOS SI
CRISTOS ÎI VEDE PRIN HARUL SI LEGAMANTUL LUI SEPARATI DE
LUME SI EI DORESC ACEST LUCRU.TRAIESC LIPITI DE DUMNEZEU
SI SUNT PROTEJATI DE CAPCANELE DUSMANULUI.DUSMANUL II
VA ATACA CU FURIE DAR EI SE VOR AGATA DE UN ASA STA
SCRIS.Si vor fi in siguranta daca asculta de avertizare.Odihniti-va in



Domnul si in taria puterii Lui,imbracati-va cu toata armatura lui
Dumnezeu, pentru ca sa puteti sta tari in fata amenintarilor
satanei.Manuscrisul 57,1907.
Este o onoare pentru omul muritor de a fi parte a societatii lui
Dumnezeu.Deci acest act nu-l putem privi ca pe ceva care nu este
aprobat de Dumnezeu.Este un privilegiu ca Dumnezeu ne cheama CA
SA FACEM UN LEGAMANT CU EL.Sa fii invingator este echivalent a te
afla intre randurile acelora care au o extrem de mare greutate de slava.
Scrisoarea 29, 1896
In Romani 8:17 spune:Daca suntem copii, suntem si mostenitori cu
Dumnezeu, si impreuna mostenitori cu Cristos DACA SUFERIM CU
ADEVARAT IMPREUNA CU EL, ca sa fim si proslaviti impreuna cu El.

Asa ca impartasind acestea cu voi, acum sa vedem CONDITIILE PE
CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA PERSOANA CARE VA DA
UNGEREA.

PERSOANA CARE UNGE TREBUIE SA TRAIASCA ADEVARUL
PREZENT. Ce inseamna sa traiesti adevarul prezent? Sa traim adevarul
prezent a ceea ce cunoastem pana acum, si pe care cu multa
intelepciune si intelegere sa-l punem in practica.Sa luptam si sa cerem
Domnului ca asta sa fie forma noastra de a trai.Nu inseamna numai sa
stim, sa vorbim CI SA FACEM , sa punem in practica. Practica face mai
mult decat 1000 de cuvinte.
CEL CARE UNGE TREBUIE SA FIE BARBATUL UNEI SINGURE
FEMEI, traind si acceptand adevarul prezent. Asta este foarte important.
DE ASEMENEA PERSOANA CARE UNGE TREBUIE SA FI TRECUT
PRIN CELE 7 ZILE DE CONSACRARE, cautandu-L pe Domnul si
ascultand de tot ceea ce cere Domnul de la el, pt ca asa se va intampla,
vom auzi tot ceea ce cere si tot ceea ce doreste Domnul de la noi. Ceea
ce este ascuns in noi, aceste radacini ascunse ale pacatului despre care
nu ne dam seama, caci de aceea Domnul spune ca inima este
deznadajduit de rea si de perversa, cine poate sa o cunoasca? De multe
ori noi insine nu ne cunoastem, insa Domnul ne cunoaste.El ne va face o
radiografie completa, pentru a vedea unde se afla acel ceva ascuns,
despre care nici noi insine nu ne dam seama ca exista, si ca asta IL
impiedica sa ne sigileze pentru salvare.

CERINTELE PENTRU CEL CARE VA FI UNS.

Cel UNS , intaiul nascut trebuie sa-si dea seama ca facand legamant cu
Domnul, se neaga pe sine insusi si neaga dorintele sale, pentru a face
voia lui Dumnezeu in viata lui.De asemenea trebuie sa inteleaga ca cete
de ingeri vor fi cu el, caci el este chemat sa faca lucrarea lui Dumnezeu



in aceasta ora cruciala. UNGEREA nu trebuie sa fie fortata ci sa fie cu
deplina acceptare a întâiului născut. Nu trebuie sa fie UNS intaiul nascut
care este razvratit fata de cerintele lui Dumnezeu.Fiecare intai nascut
trebuie sa treaca prin cele 7 zile dinaintea ungerii in împăcare cu
Dumnezeu si la fel si cel care unge.In momentul ungerii ingeri excelenti
in putere si slava, si prezenta Dumnezeirii vor fi prezenti PENTRU A
SIGILA LEGAMANTUL si toata reverenta si solemnitatea trebuie sa
caracterizeze acel moment. Dusmanul îi va lovi cu furie, insa ei se vor
ancora de un asa sta scris si vor fin in siguranta daca vor asculta de
avertizare. Asa ca aceste lucruri sunt foarte importante ca sa le
intelegem pentru ca sa putem sa intruim pe intaii nascuti, de la orice
varsta la care sa poata intelege acestea, pentru ca sa traiasca conform
cu parametrii lui Dumnezeu.
POATE FI TRECUT DREPTUL DE INTAI NASCUT DE LA FIUL MAI
MARE, DIN CAUZA RAZVRATIRII LUI DESCHISE IMPOTRIVA LUI
DUMNEZEU, CATRE FIUL MAI MIC?
Sa privim cazul din cartea "Calea către Cristos", cap.3. Aici vedem cazul
lui Esau, de dreptul lui de intai nascut si durerea pe care a trait-o cand a
pierdut acest drept pentru totdeauna.Insa acest drept nu a ramas in aer,
ci a fost trecut la Iacov. Uneori nu intelegem sau nu captam natura
pocaintei. Putem sa citim in Fapte 2:38 si 3:19, unde ni se spune sa ne
pocaim si sa ne intoarcem la Dumnezeu ca sa ni se stearga pacatele.
Pocăința cuprinde în sine o adâncă părere de rău de păcatele săvârşite
şi o continuă ferire de a le mai face. Noi nu vom renunța pe deplin la
păcat până când nu vom ajunge să simțim păcătoşenia lui; până când nu
vom ajunge să-l părăsim cu toată inima noastră, până atunci nu se va
produce adevărata schimbare în viața noastră. {CH 23.2}
Sunt mulți aceia care dau greş în a înțelege adevărata natură a
pocăinței. Multora le pare rău că au păcătuit şi chiar ajung să facă o
schimbare vizibilă în viața lor, aceasta pentru că se tem că păcatele lor
vor aduce asupră-le suferințe. Dar nu aceasta este pocăința, în sensul
biblic. Unii ca aceştia deplâng mai degrabă suferința decât păcatul.
Aceasta era amărăciunea lui Esau când a văzut că a pierdut pentru
totdeauna dreptul de întâi născut. Balaam, înspăimântat de îngerul care
stătea în calea sa cu sabia scoasă, şi-a recunoscut vina de teamă să nu-
şi piardă viața; dar el nu manifesta o adevărată pocăință, o reală părere
de rău pentru păcat, nici o întoarcere de la scopurile lui, nici scârbă față
de ceea ce este rău. Iuda Iscarioteanul, după ce a vândut pe Domnul
său, a strigat: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat”. (Matei 27,
4.) {CH 23.3} "Calea către Cristos" la pag.23.
Faraon stim ca suferea sub judecatile lui Dumnezeu si in momentul
judecatii el isi recunostea pacatul pentru a scapa de pedeapsa, insa
cand plagile incetau se intorcea intr-o razvratire deschisa impotriva lui
Dumnezeu. Toti acestia plangeau rezultatele pacatului insa nu



experimentasera parerea de rau pentru pacat.Sunt doua lucruri diferite.
Cand incepem sa vedem pacatul asa cum este el in realitate, ca ne
scoate de sub harul lui Dumnezeu, de sub protectia si ne exclude de la
mostenirea cereasca, atunci incep sa se vada schimbarile in noi.De
aceea Dumnezeu spune ca El uraste pacatul dar iubeste pe pacatos,
pentru ca El poate sa vada pacatul asa cum este el in realitate.Dar cand
inima cedeaza in fata Duhului Sfant, constiinta se trezeste, si pacatosul
discerne ceva din profunditatea, si sfintenia sacra a Legii lui Dumnezeu,
baza guvernarii Sale in cer si pe pamant. Si lumina adevarata lumineaza
camarile secrete ale sufletului si sunt descoperite lucrurile ascunse ,
convingerea vine in inima si in minte, pacatosul atunci recunoaste
dreptatea lui Dumnezeu si simte groaza ca sa apara in nelegiuirea si
necuratia lui inaintea Celui ce cerceteaza inimile. Vede dragostea lui
Dumnezeu si frumusetea sfinteniei Lui si bucuria puritatii Lui, atunci
incepe sa doreasca sa fie purificat si reîmbracat in comuniune cu
cerul.Atunci putem sa exclamam ca David:
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată;
şi de cel cu păcatul acoperit!
Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Iehova nelegiuirea,
şi în duhul căruia nu este viclenie!” Psalm 32.1,2

CINE ESTE INTAIUL NASCUT SI CINE ESTE PREOTUL?
In timpurile stravechi, preotul era tatal din fiecare familie. In timpul lui
Avraam prin drept de nastere, preotia cadea pe umerii fiului mai mare. O
putem vedea in CE (Educatia crestina) la pagina 31. Numai intaiul
nascut al fiecarei familii era prezentat la templu. Aceasta ceremonie se
facea pentru a comemora un eveniment din timpuri stravechi. O vedem
in cartea CNS (Cristos Salvatorul nostru) la pagina 11. In Exod 4:22,23
Iehova spune asa:Israel este fiul Meu, intaiul Meu nascut. Iti spun: "Lasa
pe fiul Meu sa plece ca sa-mi slujeasca; daca nu vrei sa-l lasi sa plece,
voi ucide pe fiu tau, pe intaiul tau nascut." Stim istoria, cum Isus a
poruncit sa se unga usiorii cu sange, ceea ce simboliza sangele lui
Cristos care va fi crucificat ca Mielul pascal, si vedem asta in 1 Cor.5:7.

Asa ca iubiti frati, acum vreau sa ma intorc la un punct anterior despre
DACA DREPTUL DE INTAI NASCUT ESTE CEVA CARE SE POATE
TRANSFERA. Dumnezeu cunoaste sfarsitul de la inceput. El stia inainte
de nasterea lui Esau si Iacov, ce inima vor dezvolta fiecare. El stia ca
Esau nu va avea o inima inclinata spre ascultarea de El, asa ca
Dumnezeu a raspuns rugaciunii Rebecai si i-a spus, pentru ca ea era
foarte doritoare, ca va avea doi baieti si cel mai mare va slujii celui mai
tanar. I-a spus ca intaiul nascut dispunea de anumite avantaje speciale
si privilegii perticulare, care nu erau pentru nici un alt membru al familiei.
Isaac, tatăl, iubea mai mult pe Esau pentru ca acesta ii aducea carne si-i



placea de caracterul acestuia ca era curajos. Dar Rebeca iubea mai mult
pe Iacov, era favoritul ei pentru ca era PLIN DE BUNATATE. Aici vedem
unele trasaturi de caracter pe care noi ca parinti trebuie sa le vedem la
copiii nostri. In cazul nostru, vorbind despre intaii nascuti, vorbim despre
bărbați. Care este indraznet si curajos si care este plin de bunatate. Aici
vedem ce calitati aveau si care sunt cele pe care le aproba cerul si care
il califica pentru a fi intaiul nascut, ales de Dumnezeu, cu care
Dumnezeu vrea sa incheie legamant. El a invatat ceea ce mama lui i-a
aratat: era înclinat să ajute, de un caracter nobil, medita, era zelos
pentru cerintele divine. Esau insa a luat cu usuratate problema dreptului
de intai nascut, de aceea si-a vandut acest drept lui Iacov.
Alt caz a fost a lui Cain si Abel. Cain intaiul nascut, rebel si Abel
ascultator. Cel ascultator a murit de mana celui neascultator. Insa
Dumnezeu a trimis un altul ascultator , pe Set, si atunci Dumnezeu a
declarat ca oamenii au inceput sa se închine lui Dumnezeu. Ceea ce
invatam de aici, este ca credinta in Dumnezeu nu poate sa existe, când
multumirea de sine, amorul propriu exista.Intotdeauna una trebuie sa
moara pentru ca sa existe cealalta.De aceea Domnul ne cheama sa
murim fata de eu, față de iubirea de sine, fata de indreptatirea noastra de
sine, pentru ca credinta in El sa poata sa germineze, sa infloreasca si sa
dea roade. Si in felul acesta suntem transformati dupa chipul Sau, si este
foarte important sa intelegem acest lucru. Daca ai indreptatire se sine,
iubire de sine, ceea ce este acelasi lucru, atunci nu poate exista
dragoste fata de Dumnezeu şi o predare totală lui Dumnezeu. Trebuie sa
avem o credintă implicită fata de Dumnezeu. DE ACEEA MESAJUL
NEPRIHANIRII PRIN CREDINTA REUNESTE TOATE CERINTELE
ÎNTR-UN MESAJ GLOBAL, prin care ni se spune ca putem fi schimbati,
modelati si salvati numai de Cristos. Că este vorba de El si numai de El
si ca eu, fără El, nu pot face absolut nimic pentru a fi salvat.

RO_2019_04_13_TEXT_EXPLICACION_PASCUA_P2.txt
13 aprilie 2019
Paştele 2019 si UNGEREA - partea a doua

De aceea este important, preaiubiților, ca sa primim o transformare prin
har. Si cine ne ofera acest har? Numai Isus Cristos. O lucrare profunda
pe care o face Dumnezeu in inima, incepe sa o faca cand incepem sa
mancam "hrana tare". O lucrare superficiala, aceea pe care o ofera
lumea, este aceea in care in general ne-am aflat toti cand am baut
"lapte", cand am fost foarte superficiali in privinta lucrurilor lui Dumnezeu.
Nu poate sa existe impreuna, ori avem hrana tare ori lapte duhovnicesc,



si fiecare dintre noi trebuie sa se masoare si sa fim constienti din care
categorie facem parte, pe care dintre cele doua le aplicam in viata
noastra.

VOM ATINGE TREI PUNCTE CARE SUNT FOARTE IMPORTANTE.

PRIMUL....Pentru a avea o transformare prin har, trebuie sa acceptam
adevarul in inima. Acesta este cel ce lucreaza intradevar schimbarea
hotarata, din convingere, în fiecare dintre noi.Nu trebuie sa acceptam
adevar amestecat cu minciuna. Acest lucru nu este acceptat de
Dumnezeu. Cand avem adevar amestecat cu minciuna, noi incepem sa
indragim demoni in viata noastra, deoarece devenim sclavii idolilor, dar
adevarul ne face liberi. A indragii "serpi" inseamna sa traiesti avand
anateme in viata ta, si adevarul si minciuna impreuna inseamna sa
ocolesti adevarul, ceea ce este o anatema.

AL DOILEA PUNCT...Trebuie sa ne fie descoperita prin harul lui
Dumnezeu, enormitatea pacatului din noi, pacat pe care nu putem sa-l
descoperim noi insine. Dumnezeu este Cel care ni-l descopera, atunci
cand noi ii dam voie sa intre, atunci El incepe sa ne descopere
enormitatea si profunzimea pacatului. Atunci putem sa vedem "sarpele"
care se afla in viata noastra, care se agata de ocolirea adevarului pe
care acesta insista sa o practicam .Apoi incepe acel discernamant cand
intr-adevar intelegem ceea ce ne face pacatul.Incepem sa uram pacatul
propiu si pacatul care este afara in lume. Domnul ne arata dimensiunea
pacatului asa cum este el in realitate.Este ceva ce prin noi insine nu
putem sa vedem, ci numai Dumnezeu este Cel care ni-l arata. Atunci
cand ajungem la acest al doilea pas, si incepem sa primim acea
descoperire de la Dumnezeu, sa vedem enormitatea si profunzimea
pacatului si-l vedem asa cum este el in realitate, ca este acel sarpe vechi
numit diavolul si satana care vrea sa ne stapaneasca, atunci spunem:
”Doamne ajuta-ma, salveaza-ma, deoarece fara tine pier!” Atunci El vine
si incepe sa aiba loc o transformare in noi, o UNGERE cu Duhul Sfant,
mai deplin, deoarece El ramane cu noi, pentru a ne face mai mult decât
biruitori prin harul si prin puterea Lui. Aceasta este sigilarea reala, este
El ramanand permanent in fiecare dintre noi. Insa nu putem sa mimăm o
slava prefăcută, nici sa sa credem ca vom fi iertati de pacatele noastre
deoarece asa gandim noi din sentimentalism.Si nici sa avem o pocainta
superficiala, asa cum am spus mai inainte, deoarece asta inseamna
calcarea constienta a legii, este o "voma" a mintii noastre, este satana
care lucreaza prin noi si nu ne dam seama, deoarece nu vedem
enormitatea pacatului. Si trec zile si nopti inghitind venin, ceea ce
desensibilizeaza viata, si atunci nu sunt roade ci e calcare de lege si
nelegiuire.



Ce duce la calcare de lege? Starea laodiceeana.
Crestinii superficiali nu accepta si nici nu vad necesitatea detaliilor si nici
de a le respecta. Aşasar aceasta este foarte important deoarece cerul,
iubiți frați, Dumnezeu este foarte detailist. In Ioan 3:1-16, vedem calitatea
credintei noastre, vedem indreptatirea prin credinta.Si noi trebuie sa
vorbim asa cum Isus a vorbit ucenicilor si acestia la randul lor au vorbit
celorlalti.Copiii lui Dumnezeu nu se vând pentru nici un motiv şi pentru
nici o conveniență, pentru nici un avantaj care ni s-ar pune în față. Copiii
lui Dumnezeu nu vând adevărul. Nu vând nimic din credințele lor. Un
"asa sta scris" nu este ceva care se poate schimba cu nici un cuvant
omenesc. Un " asa sta scris" este lege în Univers si în această lume.
Asa ca o convingere vie nu accepta puncte gri, totul trebuie sa fie alb si
negru. Credinta care se bazeaza pe gri nu ajuta pentru primirea Duhului
Sfant si este foarte important ca noi sa intelegem asta, deoarece daca
vrem sa primi UNGEREA Duhului lui Dumnezeu, nu putem sa ne aflam
intr-un "poate". Trebuie sa fie un "da" sau un "nu".Teoria nu salveaza pe
nimeni ci a fi înfăptuitor prin credinta este ceea ce ne salvează, este Isus
Cristos. Cel care se apuca cu putere de dreptatea lui Cristos nu trebuie
sa se astepte nici macar o clipa ca prin el insusi va putea sa-si stearga
propriile pacate. Aceasta este important ca sa intelegem deoarece nu
este vorba de noi ci este vorba de Isus Cristos in noi. Prin credintă, noi
acceptam sa fim iertati de Dumnezeu, fără îndoieli, acceptăn prin
credință aceasta. Atunci incepe procesul de a cunoaste enormitatea
pacatului nostru. Nu este nevoie sa asteptam pana vedem că
manifestăm o pocainta satisfăcătoare, ci sa continuam sa mergem putin
cate putin, Doamne ajuta-ma. Nu înseamnă că intr-o clipa m-am
schimbat si gata, ci este un proces, dar este un proces care atunci cand
incepem sa mergem cu Dumnezeu, va fi o schimbare atat de
imperceptibil incat nu ne vom da seama. Insa Dumnezeu este cu noi,
schimband totul in interiorul nostru, in mintea noastra, in inima noastra si
incepe procesul de a deveni o noua creatura in Isus Cristos.
6:56
Acum, cum se pocaieste fiinta umana? Omul se pocaieste dupa nivelul
lui de intelegere, de a intelege ca stam rau. Atunci este cand Dumnezeu
intra si ne descopera enormitatea pacatului, taina evlaviei în comparație
cu taina nelegiuirii, atunci se intalnesc cele doua paradigme. Nu este
ceva ce vine din noi insine, căci suntem vrajmasi ai lui Dumnezeu. Ci
este prin Dumnezeu, prin Duhul Sfant, ingerii slujitori, toti, lucrand pentru
salvarea fiintei umane, pentru ca aceasta cunostiinta sa poata ajunge la
noi si sa ne putem da seama de ce avem nevoie cu adevarat pentru a fi
salvati. Pe cel sincer Dumnezeu il viziteaza, în mod literar, si lucrurile nu
mai raman aceleasi. Isus Cristos este Unicul care poate sa lucreze in noi
si vointa si infaptuirea după buna Sa plăcere, si atunci incepem sa
vedem diferenta dintre atmosfera cereasca si atmosfera acestei lumii.



Materia de partea lui Dumnezeu si materia de partea inamicului.
Incepem sa vedem acest contrast foarte limpede in vietile noastre. Dacă
in mod continuu aducem raze de lumină cereasca de la Dumnezeu,
ingerii vor începe să stea in jurul nostru. Cuvintele noastre si faptele
noastre dau marturie de o convingere reala, sau falsă, tuturor celor care
intra inatmosfera noastra. Atunci ne dam seama ca există ambele părți.
Există latura seductiei sau a balsamului, latura distrugerii sau a zidirii.
Acum ca suntem mladite ale Viței celei vii, va curge prin noi seva vietii,
va curge prin toate ramurile si vor da fructe bune pentru slava lui
Dumnezeu. Nu trebuie să avem două fețe, sau două feluri diferite de
purtare. Noi trebuie să fim ceea ce suntem oriunde ne-am, pentru ca in
felul acesta Domnul sa ne poata conduce in fiecare clipa. O credinta vie
produce si face roade bune. Acesta este dicernământul adevarat.
Poporul care cunoaste pe Dumnezeul său va lucra si va actiona, pe o
singură cale. Unul va fi luat si altul va fi lasat, noi trebuie sa decidem.
Dumnezeu sta cu bratele deschise, cerându-ne, aproape rugâdu-ne ca
sa mergem pe drumul Lui, în timp ce El nu ar trebui să ne roage nimic.
Însa o face din dragoste pentru fiecare dintre noi. În timp ce dusmanul
este de partea cealalta oferindu-ne toate plăcerile, tot luxul, tot ceea ce
ofera lumea. Dar toate acestea vor arde în curând. Însă cărarea pe care
Cristos ne-o ofera este drumul cel bun, drumul adevărat al vietii vesnice.
Noi trebuie sa decidem. Fiecare dintre noi avem datoria înaintea lui
Dumnezeu de a hotarî daca vrem sa fim împreunămoştenitori ai patriei
ceresti sau sa fim distrusi în aceasta lume. Invitatia lui Dumnezeu pentru
fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, este ”avem
înaintea noastă calea vieții, să mergem pe ea si ne va fi bine”. Este
dorința me ca fiecare dintre noi să putem face aceasta, cererea Sa în
aceste zile şi pentru totdeauna pentru ca astfel să putem fi împreună în
patria cerească foarte curând.
Domnul sa va binecuvanteze.

RO_2019_04_17_TEXT_P1.txt

17.04.2019
Necredinta privind UNGEREA
Ni se cere acordul
Iubitilor pe 17 aprilie 2019, Domnul mi-a facut cunoscut ca El este mai
mult decat suficient, ca sa invingem pacatul din viata noastra daca
intradevar dorim lucrul acesta.El poate sa atinga fruntea noastra si sa
faca schimbarea dorintelor si gandurilor noastre.Aceasta nu se va face
fara aprobarea noastra. Mi s-a facut cunoscut ca multi apreciaza foarte
putin cerul. Ca prin vointa proprie nici un sacrfificiu care trece de
confortul propriu nu va fi facut.



Mi s-a facut cunoscut ca multi pierd mantuirea lor si a copiilor lor, pentru
ca nu ridica glasul si nu numesc pacatul pe nume.Si ca Eli, acesti tati si
fii lor, ca Nadab si Abihu sunt destinati pieirii.Oricine care da la o parte o
pregatire atat de importanta va fi vinovat la judecata.Timpul este ca si
implinit cand chiar si dusmanul lui Dumnezeu si toti genunchii se vor
pleca inaintea Creatorului si-L vor recunoaste ca Suveran al intregii lumi
si al Universului. Insa in pofida acestui lucru este indepartat de la slava
lui Dumnezeu.
In felul acesta multi pierd ocazia salvarii deoarece aceasta a venit intr-un
moment putin promitator pentru ei sau intr-o maniera nedorita de ei.
Aceasta maniera atat de nepotrivita dupa cum zic ei este respinsa fara
sa se cunoasca cauza si efectul.
Multi atribuie minunile lui Dumnezeu lui Belzebut.Ei doresc
binecuvantarea copiilor lor insa tatii se tem sa ceara aceasta
binecuvantare.
Insotitorul meu mi-a spus: Sunt multe cai care ii par omului bune dar
toate duc la moarte.
Iacov a UNS piatra deoarece acolo i-a vorbit Dumnezeu si i-a fost
aratata scara care unea cerul cu pamantul.El a numit acel loc casa lui
Dumnezeu si poarta cerului. Tot asa Iacov a primit prin hotararea lui
Esau dreptul de intai nascut si a primit binecuvantarea tatalui sau,
binecuvantarea intaiului nascut.Prin inselaciune dar si asa Domnul a luat
in considerare acea binecuvantare, deoarece de ceea ce
binecuvanteaza Dumnezeu nimeni nu poate sa se atinga.
Si a continuat sa spuna: Cereti binecuvantarea lui Dumnezeu si ca
Sfantul lui Israel sa va salveze si va clatinati in a pune UNGEREA
asupra intailor nascuti poruncita de Regele si Suveranul cerului?
Cum veti face lucruri mai mari daca putinul care vi s-a cerut nu vreti sa-l
acceptati?
Cum puteti sa cereti prin rugaciuni, post si cereri binecuvantarea intailor
vostri nascuti si a voastra, daca voi insiva sunteti in rebeliune fata de
Dumnezeu?
Cum puteti sa ungeti pe fiii vostri si sa cereti UNGEREA provenita de la
Duhul Sfant, daca nu credeti in El?
Cum ati permis ca dusmanul sa stapaneasca viata voastra in asa hal,
cand era deja scris ca lucrarile lui Dumnezeu, cand Mesia facea aceste
lucrari in Ierusalim, erau puse pe seama lui Belzebut si de aceea acel
popor a fost lepadat?
Iubiti frati acestea au fost cuvintele fidele si adevarate pe care le-am
primit si vi le impartasesc.
Sa dea Domnul ca fiecare dintre noi sa ne gandim la ele si sa ne
hotaram pentru Regele Regilor si Domnul Domnilor si san e incredem pe
deplin in El.
Domnul sa va binecuvanteze.



RO_2019_05_05_TEXT_AL_DOILEA_PASTE_P1_ok.txt
Preaiubiților, în data de 5-05-2019, Domnul m-a îndrumat spre Numeri
9:1-14. Nu citisem niciodată acest lucru despre permisiunea lui
Dumnezeu de a sărbători un al doilea Paște în parametrii acordați acolo.
După ce am analizat acest lucru, am spus: "Doamne, ce vrei să fac?".
Domnul mi-a răspuns: "Spune aceste Cuvinte poporului Meu: Înaintați
popor și nu vă opriți din mers! Nu întârziați ieșirea voastră, pentru că vor
veni corăbiile din Chittim și tot ce se va afla în calea lor va fi ras. Oile
Mele aud vocea Mea și Mă urmează. Așadar, fiți zeloși și pocăiți-vă de
letargia voastră. Pregătiți-vă și nu întârziați. Mergeți și sărbătoriți
împreună cu Mine Paștele, toți cei care nu au putut lua primul Paște în
munți. Pregătiți-vă cu șapte zile înainte de Paște. Fiți în post și rugați-vă,
atât cei ve vor fi unși cât și cei care ung, și poporul în general. Ascultați
glasul Meu și nu vă opriți, pentru că pustiirea nu întârzie să apară, iar
poporul Meu trebuie să încheie un legământ cu Mine prin sacrificiu.
Umiliți-vă în rugăciune și cerere. Îndepărtați răzvrătirea din mijlocul
vostru. Fiți zeloși pentru aproapele vostru, căci și el este cumpărat prin
sângele Meu. Cine este mai mare dintre voi decât cel care slujește? Dați
roade demne de pocăință, ca să fiți primiți în ceruri. Dacă veți face așa,
veți trăi cu siguranță. Dar dacă vă răzvrătiți împotriva Mea și dacă nu
sfințiți pentru Mine întâiul născut, vă voi da pe mâna răzvrătirilor voastre,
pentru că nu vreți să ascultați de Sfântul lui Israel. Despărțiți-vă și nu vă
atingeți de ceea ce este necurat. Pregătiți-vă și rugați-L pe Dumnezeul
secerișului să vă rezerve în hambarul Său. Vă așteaptă vremuri de viață
grea și nu va primi protecție celui căruia nu i s-a iertat fărădelegea și nu i
s-a șters păcatul. Circumcideți-vă inimile și veți găsi odihnă pentru
sufletele voastre. Vor fi doi împreună dacă nu sunt de acord? Iată,
aceasta este pentru ridicarea și căderea multora. Nu consimțiți la păcat
și nu-l scuzați, căci amărăciune de moarte va fi pentru voi. Cine vă va
adăposti în timpul greu? S-a cerut să fiți zguduiți la extrem, dar cum
intenționați să ieșiți nevătămați fără protecția Mea? Îndepărtați-vă de
drojdia care vă poluează ființa. Îndepărtați repede anatemele și nu
consimțiți la tergiversare și la nelegiuire. Eu v-am chemat din întuneric la
o lumină minunată și voi pune sinagoga satanei la picioarele voastre, ca
să știți că Eu v-am iubit. Îndepărtați-vă de orice apostazie și urmați doar
după un "stă scris". Luptați în așa fel încât să obțineți victoria în Mine. Ce
om, dacă fiul său îi cere o bucățică de mâncare, îi va da un șarpe? Dar
cu cât mai mult voi face Eu pentru voi? Fugiți de datorie și nu consimțiți
la ea, evitați cu orice preț mita. Încredințați-vă viețile voastre



Dumnezeului recoltei. Ieșiți din Babilon și din Egipt, căci, viu sunt Eu, că
Sodoma și Gomora, Asma și Țeboim, pedeapsa lor este mică în
comparație cu nelegiuirea care domnește. Ochiul Meu vede, pleoapele
Mele examinează pe fiii oamenilor. Prețuiți Legea Mea și meditați la ea zi
și noapte. A Mea este dreptatea, puterea, gloria, onoarea și victoria. Cel
care este mort va trăi. Aveți încredere! Credința voastră să nu vă
lipsească, căci numai așa veți trăi”. Preaiubiților, acestea sunt cuvintele
credincioase și adevărate pe care le-am primit de la Domnul, pentru a le
împărtăși în acest ceas cu
fiecare dintre dvs. Preaiubiților, ziua de pregătire începe pe data de
17(corectat de Daisy, 10) a acestei luni pe care o petrecem, luna 05, la
apusul soarelui. Acolo încep cele șapte zile de pregătire, dând astfel loc
celui de-al doilea Paște, pe data de 24(corectat de Daisy, 17) la apusul
soarelui, adică pe 25(18). Să nu pierdem ocazia, preaiubiților, ca Domnul
să poată să se reconcilieze cu noi, iar noi să facem legământ cu Domnul.
Citiți Leviticul 23:5, unde se vorbește despre primul Paște. Citiți Numeri 9
de la 1 la 14, despre al doilea Paște, despre permisiunea dată de
Dumnezeu. Citiți Exodul 13 de la 1 la 2, despre consacrarea primului
născut, care este o jertfă, o dedicare a unei persoane prin ritul
corespunzător, ceea ce reprezintă definiția consacrării. În acest caz,
Domnul cheamă la UNGERE. Preaiubiților, să dea Dumnezeu ca fiecare
dintre noi să ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, ultimul
lucru pe care l-a lăsat, pe care Domnul mi l-a spus: "Isaia 2:8". Din acest
motiv, Domnul ne cere să ne întoarcem de la apostazie, de la
fărădelege, de la nelegiuire, de la drojdie și de anateme. Să ne permită
Dumnezeu ca toate aceste lucruri să iasă din viețile noastre prin puterea
Lui, prin harul Lui, prin mila Lui și să fim acceptați în Cel Preaiubit și să
fim curând cu El în neamurile cerești. Domnul să vă binecuvânteze!

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 Paşte, 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_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!


