Scrisoare către Biserica Domnului Isus Hristos
„Cine are urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul!”

Autor, destinatar și salutări
Werner Woiwode, slujitor al Domnului și al Domnului Isus Hristos, către toți care au primit
împreună cu noi aceeași credință scumpă prin îndreptățirea Dumnezeului nostru și a
Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite în cunoștința Domnului și
a lui Isus Hristos, Domnul nostru! (după 2 Petru 1: 1‐2).
Ceea ce sunt eu, sunt doar prin Harul lui Dumnezeu, El însuși mi s‐a revelat mie acum 34 de
ani ca Tată. Ce a urmat a fost o întâlnire radicală cu Isus Hristos, care mi‐a schimbat viața într‐
o clipă, așa sfărâmat cum eram, după 15 ani de dependență de droguri și alcool, am fost
eliberat. Eram născut din nou!
Scrisoarea aceasta cuprinde un mesaj de la Isus Hristos către Biserica Sa. Este adresat acelora
care aparțin ei cu adevărat, dar și celor care au impresia că sunt parte din comunitatea
Domnului, dar nu bănuiesc că de fapt stau afară.

Iată cuvintele Domnului, pe care le‐am auzit eu însumi:
Biserica Mea se află într‐o situație de criză!
Trupul Meu suferă de o boală gravă, care îi amenință viața. Dar voi nu credeți asta. Voi nu
vedeți asta, pentru că dormiți sau sunteți prea ocupați. Este somnul neprihănirii proprii, al
automulțumirii, egoismului, afirmării de sine și lenei. Iar alții nu îl percep pentru că sunt prinși
mânați de un activism religios carnal sau spiritual.
Pe voi toți vă vreau înapoi, pentru că vă iubesc, pentru că trebuie să fiți ai Mei și ca să
deveniți ceea ce trebuie să fiți și să faceți lucrurile la care v‐am chemat! Vreau să vă echipez
din nou, pentru că în situația de acum, mulți dintre voi sunteți pierduți, dintre cei care
sunteți convinși că sunteți mântuiți.
Trei sunt domeniile în care trebuie să fiți treziți la viața adevărată și în care aș vrea să vă chem
să vă întoarceți:
Primul domeniu:

Am împotriva voastră că v‐ați pierdut de la dragostea dintâi. Întoarceți‐vă la
dragostea dintâi!
Căci pe Mine, izvorul apei vii, M‐ați părăsit și v‐ați făcut în schimb puțuri crăpate, puturoase.
Veniți cu toții, voi care sunteți trudiți și împovărați. Eu vă voi înviora. Vreau să locuiesc în voi.
„Rămâneți în Mine și Eu voi rămâne în voi”

Vreau să vă chem înapoi în relația aceasta de iubire, cea mai profundă dintre toate. Tatăl Meu
și cu Mine ne dorim această relație, prin care Noi ne putem revela în voi.
„Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe
Isus Hristos, pe care L‐ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)
Cu cât mai bine și mai profund mă veți cunoaște, cu atât mai puternică și mai plină de pasiune
ca fi dragostea voastră. Primiți mereu avalanșe de informații despre Mine și despre Tatăl, dar
sunteți departe de a Ne cunoaște. Pentru a cunoaște și a iubi pe cineva, există doar o cale: să
petrecem timp împreună. Noi vă așteptăm și vrem să avem timp cu voi, ca să Ne puteți
cunoaște. Nu v‐am lăsat niciodată în necunoaștere despre ce înseamnă să Ne iubiți, pe Mine
și pe Tatăl.
„Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește”
(Ioan 14:21)
„Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea.” (Ioan 15:10)
Opusul acestui lucru este atât de clar și neechivoc.
„Cine nu păzește cuvântul Meu, acela nu Mă iubește”.
Instrumentul de măsurare a iubirii voastre față de Tatăl și față de Mine nu constă în cât de
des vă declarați iubirea sau cât de frumos cântați imnuri de laudă. Și nici în faptele bune și
multe. Măsura iubirii stă în bucuria cu care ascultați de poruncile Mele. E o adevărată rușine
ce se ascunde adesea în spatele etichetei de „creștin”. Înăuntru nu se găsește ce scrie pe
frontispiciu. Vă numiți creștini, dar în voi sunt foarte puține lucruri din Mine, sau chiar deloc.
Voi mai bate încă o dată la ușa inimii voastre și voi cere să fiu lăsat să intru (Apocalipsa 3:20).
Mulți Mă lasă afară la ușă. La unii din voi pot intra ocazional ca musafir în vizită. Dar Eiu nu
vreau să fiu doar un musafir ocazional. Eu sunt proprietarul! Al meu este „templul” – fie el un
singur trup sau o întreagă comunitate. Este comunitatea Mea, trupul Meu, iar voi trebuie să
fiți mădulare vii în trupul Meu. De aceea pot fi al vostru în întregime sau deloc. Și tot la fel vă
puteți pune la dispoziția Mea întregi sau deloc. Va fi la sfârșitul vremurilor așa, că aceia care
pretind că ar crede în Mine, dar care nu sunt gata să‐mi dea viața lor întreagă, vor deveni cei
mai mari dușmani și prigonitori ai celor care‐Mi sunt adevărați ucenici și urmași. Vă spun
foarte clar aceasta:
Cine vrea să‐și păstreze viața, acela o va pierde; iar cine va fi gata să‐și piardă viața pentru
Mine, acela o va găsi. (Matei 16:25)
„De aceea, preaiubiților, fiți gata de pornire. Ridicați‐vă și întoarceți‐vă la Mine!”

Al doilea domeniu:

Am împotriva voastră că v‐ați abătut de la Cuvântul Meu. Întoarceți‐vă la
Cuvântul Meu.

„La început era Cuvântul și Cuvântul era al Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la
început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n‐a
fost făcut fără El.”
Aceste prime versete vă pun sub ochi în mod copleșitor ce face Cuvântul Meu; ele trebuie să
vă convingă și să vă determine să aveți o mai mare foame după Cuvântul Meu.
„Și Cuvântul s‐a făcut trup și a locuit printre noi, plin de Har și de Adevăr și noi am privit la
slava Lui”. (Ioan 1: 14a)
Aici se vede foarte clar că nu se poate despărți Cuvântul de Mine. Cine se desparte de Cuvânt,
acela se desparte de Mine și de Tatăl. Dacă veți vrea să ne cunoașteți mai bine și mai profund,
acest lucru se va întâmpla în primul rând prin cuvântul Meu. Aici puteți citi, auzi și vedea cine
sunt Eu, cum sunt Eu și ce fac Eu. El e o fereastră deschisă spre inima Mea, gândurile Mele,
sentimentele și caracterul meu, ființa Mea. Cum vreți să mă cunoașteți și să Mă iubiți fără să
cunoașteți și să iubiți Cuvântul Meu? Zi și noapte sunteți copleșiți de șuvoaie de vorbe din
toate sursele: TV, ziare, sms, whatsapp, mail etc. Fiecare și toate la un loc vă solicită atenția ,
vă pătrund în minte și în simțuri și fac din voi sclavi și prizonieri. Din starea asta de agitație,
fără țintă, care vă face dependenți, Eu vă chem să vă întoarceți la Cuvântul meu. La pacea
Cuvântului Meu cel veșnic. La cuvinte în care locuiește toată puterea Mea creatoare –
împreună cu Duhul Sfânt. Eu spun și lucrurile iau ființă! Așa cum aveți nevoie de Mine cu tot
dinadinsul, la fel aveți nevoie de Cuvântul meu. Mulți aveți cuvântul, dar nu‐l ascultați și nu=l
citiți. Alții îl citesc dar nu fac ce spune. Prin asta îl fac să fie lipsit de putere și de efect.
„Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
(Matei 4:4)
”Toate vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece niciodată. Ele sunt veșnice.” (Matei 24:35)
Cum vreți să învățați și să creșteți în cunoștință fără Cuvântul Meu?
„Căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să învețe, să mustre, să dea
înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul
vrednic pentru orice lucrare bună”. (2 Timotei 3:16‐17)
Cum vreți ca în vremea aceasta în care întunericul e tot mai gros, să aveți siguranța că ați găsit
drumul cel bun?
„Cuvântul Tău e candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” (Psalm 119:
105)
Vedeți și voi: dacă vă abateți de la Cuvântul meu, nu veți putea deveni niciodată fii cu adevărat
maturi ai Tatălui. Vă veți rătăci, poate pentru totdeauna. Și cine dintre voi vrea asta?
Consecința asta ar trebui să vă fie destul îndemn ca să vă întoarceți la Cuvântul Meu.
„Întoarceți‐vă, sculați‐vă și întoarceți‐vă la Cuvântul Meu”.
Al treilea domeniu:

Am împotriva voastră că v‐ați părăsit rădăcinile. Întoarceți‐vă spre înțelegerea
rădăcinilor voastre, spre evrei, spre Israel.
„Căci mântuirea vine de la iudei”. (Ioan 4:22)
Copiii mei dragi, fratele vostru Pavel v‐a explicat în Epistola către Romani cum este cu
rădăcinile. Mai întâi a clarificat că Eu nu Mi‐am întors nicidecum fața de la poporul Meu
preaiubit:
„Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Întreb dar: „S‐au poticnit ei ca
să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s‐a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca
să facă pe Israel gelos;: (Romani 11: 1 + 11)
Apoi el explică felul în care am lucrat Eu cu poporul Meu ales Israel și cu credincioșii dintre
neamuri, cu ajutorul ilustrației măslinului. Măslinul acesta nobil e Israel. Din cauza neascultării
lor, unele din ramuri au fost tăiate. Datorită harului Meu, sunteți și voi, credincioșii dintre
neamuri, altoiți ca ramuri fără noblețe în măslinul Meu și vă hrăniți din aceeași rădăcină. Dar
în același timp vă avertizez să nu vă ridicați deasupra lor, căci:
„Nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine”. (Romani 11:18)
Să fiți încredințați, dragi fii și fiice, că voi, ca altoiuri, trebuie să fiți legați de rădăcină ca să
puteți trăi. Părinții Bisericii s‐au despărțit în mod conștient de tot ce este evreiesc. Biserica
Mea vie, care la început era formată doar din poporul Israel, la care au venit mai târziu și
neevrei, s‐a transformat într‐o biserică moartă, pentru că s‐a despărțit de rădăcinile ei iudaice.
Prin aceasta s‐a pierdut toată puterea comunității până în ziua de azi.
„Îți merge numele că trăiești, dar ești mort.” (Apoc. 3:1)
Așa s‐a născut teologia înlocuirii, care s‐a infiltrat în toată Europa și în toată lumea. Ea afirmă
că Eu al fi respins de la fața Mea evreii/poporul Israel și i‐aș fi blestemat, iar în locul lor ați fost
venit voi, biserica creștină. Aceasta e o minciună grozavă și o mare erezie.
Eu, Dumnezeul lui Israel am prorocit deja părintelui credinței voastre Avraam și seminței lui
(deci evreilor, lui Israel):
”Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează și voi blestema pe cei ce te blestemă”. (Geneza
12:3)
Ce tragedie grozavă, nu doar că v‐ați separat de rădăcina voastră, ci acum v‐ați făcut și
obiectul blestemului. Și Eu care n‐am făcut niciodată un secret din planurile și intențiile Mele,
pe care le am cu privire la voi și la ei deopotrivă:
Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele
lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc
care‐i despărţea15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în
orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând astfel pace,
16
şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într‐un singur trup, prin cruce, prin care a
nimicit vrăjmăşia.17 18 Căci prin* El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într‐un Duh. (Efeseni
2: 13‐18, extras)

Voi amândoi sunteți acum un om nou, comunitatea mea, care se compune din evrei și neevrei,
care cred în Mine, Isus Hristos. Voi trebuie să fiți împreună, o familie a aceluiași Tată,
Dumnezeul lui Israel. Chiar Eu am cumpărat și am făcut posibilă această împăcare prin
moartea Mea pe cruce. Dar ce ați făcut voi, „biserica”? în loc să‐i iubiți, să‐i cinstiți și să‐i
îmbrățișați, i‐ați blestemat, trădat, respins, refuzat, dezonorat, ați răspândit minciuni despre
ei, i‐ați persecutat, i‐ați maltratat, ucis și exterminat. Și asta în Numele Meu, Regele Iudeilor,
Mesia al lor! Ce ați făcut? Ce nedreptate înspăimântătoare le‐ați făcut! Ura și indiferența față
de poporul Meu ales Israel persistă până în ziua de azi. Așa ceva nu trebuie tolerat între
oamenii care sunt ai Mei, trebuie descoperit și scos afară din rădăcină! Ei sunt primul meu
născut, lumina ochilor Mei. Voi nu puteți pricepe în toată profunzimea ce Îmi faceți Mie și
Tatălui atunci când vă ridicați împotriva fratelui vostru mai mare și ce consecințe groaznice vă
așteaptă de aici.
De aceea, iubiții Mei copii, vă chem cu insistență:
Haideți, sculați‐vă, întoarceți‐vă și haideți să înțelegeți care sunt rădăcinile voastre.”.
Aici se încheie mesajul Domnului, pe care mi l‐a împărtășit.
Werner Woiwode

Elveția, iulie 2019

Căci vremea este aproape.
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Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai
departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să
se sfinţească şi mai departe!”
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„Iată* , Eu vin curând şi răsplata** Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
(Apocalipsa 22: 10‐12)

Binecuvântări și salutări
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru
să† fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Cel ce v‐a chemat este credincios* şi va face lucrul acesta.
25 Fraţilor ...27 În Domnul vă rog fierbinte ca* epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.
28 Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

