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DESCHIDE CERUL 

RHEMA 
MANUAL APLICATIV 

 

Rhema este “Vorbirea Directă” a lui Dumnezeu 
 
Acest manual urmăreşte să descopere şi să depășească decalajul dintre Dumnezeu şi, “felul în care Îl percepem noi cu 

mintea şi gândirea Noastră”. Urmăreşte să supună mintea şi trupul nostru Inimii Noastre deoarece “Dumnezeu răspunde 

Inimii”. Inima este despărţită de trup şi de minte. În Inimă este relaţia cu Dumnezeu, cu Sângele Miraculos al Domnului 
nostru Isus Cristos şi cu Duhul Sfânt. Prin urmare, în Inima Noastră putem crea o “Relație” cu Trupul și Sângele Miraculos 

al Domnului Isus, oferindu-i lui Dumnezeu toată Gloria și Slava pe care ne-o cere. Acesta este momentul în care noi 

spunem “Da, Doamne” și momentul în care Duhul Sfant înfăptuiește lucruri miraculoase și soluții pentru problemele 
noastre din prezent, fie ele cu privire la hrana spirituală, îndrumare, vindecare, mântuire, protecție, schimbare,  

transformare și eliberare. 

 Știu care este Ușa Miraculoasă spre Cer. Ușa miraculoasă este chiar Trupul și Sângele Miraculos al lui “Dumnezeu 

Însuși”, numit totodată “Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus”, adică “Fiul lui Dumnezeu” care a trăit pe pământ 
acum 2000 de ani: Domnul Isus Cristos. Nici un om nu poate sta în picioare în fața unui Dumnezeu atât de Sfânt. Fiecare 

om în parte trebuie să se sfințească așa cum a rânduit Dumnezeu și să se hrănească spiritual potrivit Îndrumării lui 

Dumnezeu pentru a fi vrednic să se apropie și să stea în fața lui Dumnezeu: atât ateii, cât și musulmanii, creștinii sau orice 
alte religii existente. Doar Sângele Sfânt, Fără Pată, Divin și Miraculos al Domnului Isus Cristos este Vrednic să 

împlinească totul. 

Acest manual arată cum își Strânge Dumnezeu poporul în Împărăția Cerurilor pe Pământ. 

Fiind transformat după Inima lui Dumnezeu care controlează pământul și tot ce este în el sau pe el. 

 

           Când vei vedea această emblemă          în manual, amintește-ți că aceștia vor fi PAȘII PRACTICI pe care 

va trebui să îi urmezi.  
 

Cum a început revelația RHEMA și cum a devenit ea posibilă 
                                                                                                                                                                                                               

În Iulie 2013 Duhul Sfânt mi-a vorbit, “Vreau ca tu să construiești o școală Rhema.” Apoi Duhul Sfânt mi-a vorbit prin 
Matei 13. Matei 13: 11  Isus le-a răspuns: “Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor 

nu le-a fost dat. 12  Căci celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. 8 O 

altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod, un grăunte a dat o sută 9 Cine are urechi de auzit să audă.    Credința 

vine prin auz, prin auzirea Cuvintelor lui Dumnezeu. Degeaba citim și ne folosim inteligența, doar revelațiile Duhului 

Sfânt ne pot convinge ca mai apoi să înțelegem cu inima și să ne schimbăm gândirea. Domnul Isus vrea ca noi să 

gândim cu inima și ne adeverește asta și în Matei 13:11-12. 

Pe 16 aprilie 2016 Duhul Sfânt mi-a vorbit să-L pun pe El pe cel mai înalt nivel în scrierea acestui manual și să fac același 
lucru în cartea de cântari Există mai multe locuri în manual unde am folosit litere mari pentru al proslavi pe Dumnezeu  

Pentru a-L onora și înălța pe EL. De asemenea am scos anumite litere mari care în mod normal se folosesc în scrierile 

obișnuite, tocmai pentru a face o diferență între ceea ce se venerează și ceea ce trebuie venerat. De exemplu, Sângele 

† 
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Miraculos al Domnului Isus, Sângele lui Dumnezeu prin Domnul Isus este Cel mai Mare Preț Plătit pentru Răscumpărarea 

creației și ceea ce ar trebui să facem noi este să scriem întotdeauna cu S mare când vorbim despre Sângele Domnului Isus.  

În Ioan capitolul 6, Domnul Isus ne vorbește “bea sângele Meu (Miracolul) și mănâncă Trupul meu (Miracolul)”. Dacă 

am învăța să scriem așa, acesta ar fi unul dintre cele mai importante lucruri din viață, deoarece este crucial s-o facem în 

această viață și apoi să practicăm adevărata venerare în viața de apoi. 
 

“Căutaţi mai întâi Fața Lui Dumnezeu și Dreptatea Lui, şi toate celelalte lucruri vi se vor 

da pe deasupra” 

 

Lucruri despre RHEMA 

 Dumnezeu a Creat inima atât în partea bărbătească cât și în cea femeiască tocmai pentru a-I 

oferi lui toata dragostea, cu toată inima noastră 

Dar omul a ales să gândească cu mintea. Dumnezeu (Duhul Sfânt) prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus încă 
ne mai vorbeşte de la Inimă la Inimă. Dumnezeu ne schimbă mintea și gândirea și o supune inimii noastre. Dumnezeu 

relaţionează cu inima noastră ca noi să putem trăi în Împărăţia Cerurilor pe pământ. Astăzi Duhul Sfânt POATE şi VREA 

să locuiască în Inima TA dacă te conformezi. Domnul Isus a spus: “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea”. ACUM 

ESTE TIMPUL CA TU SĂ VEZI REZULTATELE ȘI SĂ PRIMEȘTI CEEA CE VREA DUMNEZEU SĂ-ȚI OFERE! 
 

 De ce trebuie să gândești cu inima și nu cu mintea 

 În timp ce eram în Togo, Africa, am observat că fiecare întâlnire la biserica a dus spre o trezire personală. 

Manifestările lui Dumnezeu s-au coborât peste oameni prin revelații, vindecări, umplere spirituală, iar apoi o PACE 

DIVINĂ parcă a coborât peste toți cei prezenți pentru că ei, fiecare individual, au ales să stea în prezența Duhului Sfânt. 

Ei au fost gata să primească Trupul și Sângele Miraculos a Domnului Isus care a plătit Prețul Întreg pentru fiecare om în 
parte. De asemenea au fost două întâliniri pastorale unde Duhul Sfânt nu s-a manifestat datorită oamenilor care au analizat 

și controlat fiecare gest, lucruri care nu sunt plăcute Duhului Sfânt, iar El nu concurează cu nimeni. 

Cu cât o persoană are mai multe cunoștințe teologice cu atât acea persoană va refuza să gândească cu inima, făcând 
interpretări de situații. O persoană nu se va ridica niciodată deasupra cunoștințelor acumulate și deasupra interpretărilor 

făcute. Ei cred că interpretările lor sunt bune deoarece reprezintă lucruri palpabile și care pot fi dovedite. Ei însă și-au 

creat probleme și totodată soluții pentru acele problemele. Acest manual nu se interpretează ci se adresează direct inimii 
tale, pentru ca inima ta să înțeleagă și mintea ta să se supună și să acționeze conform inimii tale.  

Dacă simți toate aceste lucruri, poți începe să Locuiești și tu în Împărăția Cerurilor pe pământ. 
 

 Dacă îl CUNOȘTI pe Dumnezeu, TOATE lucrurile sunt posibile, dar dacă doar știi despre 

Dumnezeu, ce va fi posibil? 

Dacă vrei să privești lucrurile rațional trebuie să știi că mintea ta nu poate înțelege ce înseamnă să umbli în “Împărăția lui 

Dumnezeu pe pământ.” Nici cunoștințele teologice sau educația nu te vor ajuta să înțelegi cum este să umbli pe pământ 

ca într-o “Împărăție a  lui Dumnezeu”. Vei fi capabil să înțelegi și să primești în inima ta mesajul acestui manual doar cu 
o inimă care își dorește cu ardoare Împărăția lui Dumnezeu deasupra altor cunoștințe, convingeri religioase sau logici 

pământești. Religia logică te aduce doar în fața ușii exterioare, dar la ce îți folosește dacă aceasta nu te ajută SĂ INTRI pe 

ușă și să faci parte din Împărăția Cerurilor pe Pământ iar mai apoi să ajungi la ViațaVeșnică. Înțelege că inteligența te va 
aduce doar în fața ușii exterioare dar încă ești afară, astăzi și poate pentru totdeauna când tu defapt îți dorești să fii înăuntru.  

“Fii sincer și privește unde te afli defapt și unde ți-ai dori cu adevărat să fii!”  

 

Acest lucru nu este și nu va fi vreodată de discutat, ori intri, ori stai afară. 

După cum a spus Domnul Isus: “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea.” 

“Dumnezeu nu are nevoie de noi, NOI AVEM NEVOIE de Dumnezeu în viața noastră.” 

“A avea o relație cu Dumnezeu este un miracol divin. Dacă vrei să ai parte de miracole trebuie să ai o relație 

cu El.” 
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 Cum să te îndrepți spre Ușa Miraculoasă care duce la Împărăția Cerurilor pe pământ? 

Să te adâncești cât mai profund și adânc în orice clipă din viața ta, oriunde ai fi înspre Calea pe care Domnul Isus ți-a pus-
o în inimă după Voia lui Dumnezeu. A crede în existența Cerului este una dintre cele mai profunde probleme din inima 

noastră, dar Cerul este real iar noi trebuie să ne îndreptăm spre el.  Ușa Miraculoasă pe care Dumnezeu ne-o arată pentru 

a ne îndrepta sprea ea și pentru a nu da înapoi este Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. De aceea este numită 

Miraculoasă, oamenii se îndoiesc adesea, dar Dumnezeu chiar face Minuni. 
  

Diverse lucruri 

Diverse lucruri sau motive înearcă să manipuleze Căile lui Dumnezeu. Dar având alte motive sau preocupări nu vei putea 

vedea niciodată Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, nici încercând să manipulezi lucrurile. Așadar, cum rămâne cu 

Salvarea și cu Viața Veșnică? Când ai o inimă curată și cauți doar Fața lui Dumnezeu, renunțând la viața ta și vechile 

obiceiuri, vei primi eligibilitate (vei fi ales în urma acțiunilor tale). Abia apoi vei primi și vei înțelege cu inima ta Căile 
Miraculoase ale lui Dumnezeu. 
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PRIMIND REZULTATE ÎN URMA UMBLĂRII NOASTRE CU 

DUHUL SFÂNT 

Cum va fi să nu ai probleme, avându-L pe Duhul Sfânt care ia deciziile în viața 

ta 

 

Aici este  

Împărăția  

Cerurilor 
pe pământ – apoi Eternitatea 

 

 

ESTE VOIA LUI DUMNEZEU 

Să-L dorești pe Dumnul Isus mai presus decât orice lucru din viața ta și mai 

presus decât viața ta, 

‘SĂ URMEZI DOAR CĂILE LUI CRISTOS’ iar apoi Dumnezeu va lucra în 

numele tău 

SAU 

Să alegi “așa zisele” CĂI BUNE sau CĂI PĂMÂNTEȘTI unde te va acapara 

mândria, care nu poate fi înlăturată decât prin Cristos, numai prin EL 
 

NU EXISTĂ ALTE POSIBILITĂȚI 
 

Domnul Isus a zis, 

“Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” 
 

“Împotriva mea” înseamnă aici că ești în mod conștient sau inconștient un dușman al lui Dumnezeu și al 

ÎMPĂRĂȚIEI Lui și trăiești o viață strict omenească unde nu există miracole 
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INTRODUCERE 
 

Cum a început revelația manualului Rhema? 

Rhema a apărut după ce Duhul Sfânt mi-a vorbit și a spus: “Vreau să construiești o școală RHEMA.” Apoi Duhul Sfânt 

mi-a dat versetul din Matei 13 ca și referință, apoi mi-a zis să-L ridic pe El la cel mai înalt nivel la care pot în acest manual 

și să fac la fel și în cartea de cântări. 
Am întemeiat acest manual sprijinit pe afirmația din Matei 13:10-13 și înțelegerea versetelor din Matei 13 prin Duhul 

Sfânt. Toate cuvintele pe care le vorbește Domnul Isus sunt PILDE (Isaia 6:9-10, Matei 13:14-15). Nu valorează nimic 

dacă citim cu mintea noastră, doar Revelațiile Duhului Sfânt ne pot ajuta să înțelegem cu inima. Apoi mintea noastră va 

fi transformată și vom ajunge să înțelegem toate lucrurile exact așa cum își dorește Domnul Isus să o facem. Cere-i 
Domnului Isus să-ți dezvăluie semnificația cuvântului “pildă” si a cuvântului “credință.”  
 

Aceste cuvinte sunt valabile pentru “ORICINE” și  pentru “TOATĂ LUMEA” doar 

prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, nu doar pentru slujire 
  

 

Matei 13:10-13 10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: “De ce le vorbeşti în pilde?”  11 Isus 

le-a răspuns: “Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor 

nu le-a fost dat.  12 Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se 

va lua chiar şi ce are. 13 De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi 

măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. 
 

Acest manual a fost scris dintr-o PESPECTIVĂ CEREASCĂ pentru cei de pe pământ. Exemple: “S-a isprăvit”, “Tot 
aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.”, “Trebuie să 

vă naşteţi din nou.”, “Deci, daca este cineva in Hristos, este faptura noua”, “Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim 

plăcuţi Lui!”, “Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.”, “in toate acestea suntem mai mult decat 

biruitori în TOATE LUCRURILE” și Matei 19:29 29. “Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau 

mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni Viaţa Veşnică.” Dacă 

lucrurile de sus sunt în viața ta, tu umbli în Împărăția Cerurilor pe pământ și te îndrepți spre Viața Veșnică; dacă nu, 

“Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.”, îndrăznește să ceri ceea ce este 
după Inima Duhului Sfânt atunci când ceri. Vei fi eligibil și vei putea înfăptui Miracole doar atunci când  vei cere “cu 

inima.” Pocăiește-te prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și Cere-i Domnului cu toată inima, iar apoi și cu 

mintea ta să împlinească Voia și Căile Sale în TOATE LUCRURILE din viața ta. 

Îți dorești ceea ce a pregătit Domnul Isus pentru tine? Atunci realizează că Nimic nu este GRATIS, 

te va costa toată viața ta, tot trecutul și prezentul  – Domnul Isus a zis, “am venit să vă 

ELIBEREZ.” Cu adevărat Domnul Isus Ne-a Oferit Totul când și-a Vărsat Sângele Său pentru noi 

și totodată El vrea să-I oferim totul. 

Pentru noi: “Iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău, cu toată mintea 

ta și cu toată tăria ta.” Aceasta este chemarea ta. (Romani 12:1) 

Acest manual ar putea, dacă l-ai lăsa, să te ajute să umbli în Împărăția Cerurilor pe pământ pentru a putea mai târziu să 

te îndrepți spre Viața Veșnică.  

Comentariul scriitorului: Umblu în Împărăția Cerurilor pe pământ, VREAU și voi fi eligibil să aud, să mă supun și să 

primesc rezultatele Împărăției Cerurilor pe pământ. 

Nu mă voi întoarce să trăiesc din închipuiri și alte lucruri alternative pe care le luam drept bune în trecut, lucruri prin care 

alții încearcă să existe fără a crede în existența Împărăției Cerurilor aici pe pământ.  

Am parte de Miracole continue în viața mea care întrec orice pricepere, și inima și mintea mea sunt legate de Cer. 
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Întreaga Premiză a acestui manual este să crezi că 

 Este posibil ca Dumnezeu să-ți vorbească Ție Personal 
 

1. Pentru a înțelege ce reprezintă RHEMA, trebuie: 
 

a. Să fii eligibil prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus.  

Domnul Isus a Spus; “beţi Sângele Meu și Mâncaţi din Trupul Meu.” 

Biblia spune “Căci viaţa trupului este în sânge.” (Levetic 17:11) Iar asta înseamnă că o viață cu Dumnezeu este 

posibilă doar prin vărsarea Sângelui Miraculos al Domnului Isus.  

b. Să îți dorești să asculți de Duhul Sfânt și să acționezi potrivit Dorințelor și Căilor Sale. 

c. Să primești o dorință arzătoare în inimă ca să faci orice îți cere Duhul Sfânt. 

d. Să primești îndrumare Miraculoasă și hrana spirituală pas cu pas pentru a îndeplini ceea ce îți cere Duhul Sfânt. 

e. Să fii transformat în inima și mintea ta prin Împărăția Cerurilor pe pământ. 

f. Să primești Miracole pentru a-ți păstra inima, mintea, eliberarea, asigurarea, protecția, dorințele și transformarea pe 

calea pe care Duhul Sfânt o conduce și care este victorioasă indiferent prin ce probleme treci. 

g. Să folosești Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Vocea Duhului Sfânt, dându-i lui Dumnezeu toată 

Gloria și răspunzându-I întotdeauna afirmativ cu “da, Doamne”, pentru a te putea menține pe drum și pentru a 

rămâne în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

h. Să înțelegi că Sângele Miraculos și Trupul Domnului Isus, Vocea Duhului Sfânt și răspunsul tău afirmativ cu “da, 

Doamne” te va ellibera din locul în care ești captiv, captivitatea TUTUROR căilor făcute de om sau pământești și 

te va ajuta să umbli și să rămâi în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

i. Acest manual nu este supra exagerat, ci el este o revoluție care te va ajuta să trăiești în Împărăția Cerurilor pe pământ, 

să rămâi acolo, și să intri mai târziu în Viața Veșnică. 

 

2. Cum să-l auzi pe Duhul Sfânt 

a. Trebuie să înțelegi că Vocea Duhului Sfânt este un Fenomen şi totdată un Miracol, dar ea este reală şi noi trebuie să 

o ascultăm iar apoi să o urmăm. 

b. Învaţă să citeşti Scriptura din punctul de vedere al Cerului, astfel vei avea parte de totul însutit şi vei moşteni 

Împărăţia Cerurilor. Scopul vieții noastre e să aflăm ce vrea Dumnezeu prin Hristos să facă cu viața noastră și să 

acționăm ca atare, la fel cum a făcut-o și Domnul Isus. 

c. Înţelege prima dată cu inima şi apoi cu mintea: aminte-ţi întotdeauna diferenţa şi nu le amesteca niciodată. 

d. Îmbrățișați Vocea și Implicarea Duhului Sfânt. Ascultați, ascultați-vă inima și apoi mintea voastră se va supune 

acestei ascultări. Doar atunci ceea ce a fost spus va începe să se materializeze în viețile voastre. 

 

3. Cum să fii ucenicul lui Isus Cristos? 

a. Singurul mod prin care vei putea fi vreodată un ucenic al lui Hristos este prin Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus Hristos 

b. Primește pacea care întrece orice pricepere. 

c. Fii supus în ascultare de Duhul Sfânt, îmbrăţişează Cuvintele Duhului Sfânt și dorește-ți să-L asculți și SĂ 

ACȚIONEZI. 
 

4. Primește pacea care întrece ORICE pricepere! 

a. Lasă-ți mintea să înainteze tot mai adânc spre Împărăția Cerurilor pe pământ, doar așa vei primi o minte după placul 

lui Cristos și te vei putea umple de pace. 

b. Dacă ai făcut cele de mai sus vei fi eligibil pentru pasul următor. Fii liniștit. 

 

† 
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5. “Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu” 

a. De câte ori mă încred în sistemul lui Dumnezeu de soluţionare a problemelor “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt 

Dumnezeu” şi trăiesc prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, problemele se evaporă pur şi simplu şi 

dorinţele lui Dumnezeu cu privire la mine se materializează înaintea mea. 

b. Abia atunci înțeleg că totul se rezumă la Domnul Isus, Căile Lui şi la mine fiind răsplătit urmându-le. 

 

6. “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra” 

a. Când caut şi mă îndrept din toată inima spre Împărăţia lui Dumnezeu şi sunt faţă în faţă cu Prezența Lui, toate 

celelalte încetează să mai conteze pentru mine. Nu mai există trecut, nu mai există viitor, încetez în a mai exista şi 

sunt împlinit în Dumnezeu şi în Împărăţia Sa. 

b. Când sunt în interiorul Împărăţiei Cerurilor pe pământ, sunt în Deplină Pace Cerească și primesc Miracole.  

c. Dar apoi, din când în când, sunt conștient de dorințele sau lipsurile pământești și apoi îmi dau seama că văd și aud 

dintr-un punct de vedere pământesc. Iar când îmi dau seama că am început să mă gândesc la lucrurile care îmi lipsesc 

realizez că nu mă mai aflu în Împărăția lui Dumnzeu, în Prezența lui Dumnezeu; când mă îngrijorez nu mă mai aflu 

Împărăția Cerurilor pe pământ, ci am pășit înspre condițiile pământești.  

d. Apoi mă pocăiesc și încep să mă întristez şi am observat că întristarea mea mă readuce Faţă în Faţă cu Dumnezeu. 

Întristarea arată onestitatea mea şi adevărul din inima mea înaintea lui Dumnezeu, şi doar astfel pot să revin în 
Împărăţia lui Dumnezeu. 

 

7. Cum să trăiești în Împărăția Cerurilor pe pământ? 

a. Prima dată când oamenii au trăit în Împărăția Cerurilor pe pământ s-a întâmplat în Grădina Edenului, mai apoi s-a 

mai întâmplat când Dumnezeu a fost cu oamenii Lui în Deşert şi pe urmă din nou în Ţara Promisă. 

b. Astăzi prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus poţi locui în Împărăţia Cerurilor pe Pământ. 

c. Ca să te afli în Cer sau în Împărăția Cerurilor pe pământ trebuie să treci cât mai adânc prin Sângele Miraculos al 

Domnului Isus. 

 

8. Dumnezeu este Omnipotent, cu Totul Suveran și se descrie pe Sine: “Eu sunt Cel ce Sunt” 

9. “Să nu ai alți dumnezei înafară de Mine!” 

Dumnezeu porunceşte să nu avem alţi dumnezei în afară de El: “Nici un alt dumnezeu și nici un păcat”. 

Este de înţeles că “dumnezeii și păcatul” sunt două cuvinte interschimbabile. 
 

10. “Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu 

toată tăria ta!” 

a.  Dumnezeu, Duhul Sfânt şi Domnul Isus vor trăi doar în omul care: “va iubi pe DUMNEZEUL lui cu TOATĂ Inima 

lui, cu tot trupul lui, cu tot sufletul lui şi cu tot cugetul lui.” 

b. Dumnezeu a dat răspunsurile și împuternicirea prin Duhul Sfânt care poate și va trăi în mine, să mă învețe Toate 

lucrurile și m-a împuternicit doar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Asta înseamna să locuiești în  

Împărăția Cerurilor pe pământ. 

c. Dumnezeu nu a vrut să locuiască într-o casă făcută de mâini omeneşti. Acelaşi lucru este valabil şi astăzi: Duhul 

Sfânt nu va locui în gândirea omului sau în faptele bune ale omului, ci numai ceea ce este inspirat și împuternicit de 

Dumnezeu. 

 

11. Cum să înțelegi Dragostea lui Dumnezeu? 

a. Dumnezeu nu iubește păcatul din creația Sa: El spune: “nici un păcat înaintea Mea” şi El spune”Să nu aveţi alţi 
dumnezei în afară de Mine”, dar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus toate lucrurile sunt Noi și oricine 

se apropie de El poate primi salvare.  
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b. Dumnezeu ne-a deschis o cale, spălându-ne în Sângele Miraculos al Domnului Isus ca să putem primi Iertare şi 

Transformare. Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus noi suntem o Creaţie Nouă şi Dragostea Lui este 
în mod deliberat un produs secundar al transformării noastre: “voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi” şi “dacă este 

cineva în Hristos, este o făptură nouă.” 

 

12. Cum să iei stăpânire? 

a.  În toate lucrurile noi suntem mai mult decât biruitori, luând totul în stăpânire prin cele prezentate la punctele (b), 

(c) și (d.) 

b. Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Vocea şi Direcţiile Duhului Sfânt și  totodată prin Glorificarea 

lui Dumnezeu și răspunsul afirmativ “da, Doamne” când El ne cere ceva. 

c. Prin Duhul Sfânt care ne vorbeşte nouă în realitate şi Minunile care au loc după planul Lui. 

d. Apoi îmi pun inima înăuntrul inimii Domnului Isus și mintea mea în mintea Domnului Isus. Apoi îmi aștern toate 

problemele și tot viitorul meu în mâinile Sale și când voi deveni unul cu Duhul Sfânt și Domnul Isus, El va spune 

“S-a isprăvit!” Abia apoi Miracolele vor avea loc încet în viața mea și în repetate rânduri. 

 

13. Modul în care Dumnezeu Soluționează problemele încă din începuturi 

a. Încă de la început Dumnezeu a ales un concept prin care să ajute omul, iar acest concept a fost conceput din inimă. 
Inima Domnului Isus, Inima Duhului Sfânt şi Inima lui Dumnezeu care este şi a fost Cuvântul încă de la început 

(Ioan 1). Conceptul Soluţiilor se află în Trinitate şi este conceput pentru a oferi doar Solutii, nu și probleme.  

b. Poți deveni eligibil pentru a primi soluții la problemele tale, soluții venite din Inima lui Dumnezeu pentru tine. Poți 

primi acele soluții pentru că Dumnezeu a plătit prețul păcii dintre tine și El, Sângele și Trupul Miraculos al Domnului 

Isus prin jertfa Domnului Isus care rămâne veșnic în picioare.  

c. Când ceri soluții din Inima lui Dumnezeu, trebuie să te pui pe tine, mintea ta și toata inima ta în mâinile lui Dumnezeu 

fiind conștient de ultimele cuvinte ale Domnului Isus “S-a isprăvit.” Abia atunci vei avea siguranța din toată inima 

că vei putea avea parte de soluțiile create de Dumnezeu doar pentru tine.  

d. Cuvintele “credinţă” şi “cerere” sunt cuvinte cu  tâlc, oamenii nu le înțeleg și din cauza asta ele nu au putere. Pentru 

a fi la un nivel înalt de Credinţă şi pentru a primi ceea ce ceri în rugăciune de la Dumnezeu te va costa totul incluzând 

fiecare parte din tine şi tot ceea ce ai avut sau vei avea vreodată. La acest nivel vei putea să ceri soluții din Inima lui 
Dumnezeu, din toată inima şi cu toată puterea ta şi Dumnezeu te va împuternici când te vei afla în prezenţa Lui şi 

vei fi “faţă în faţă cu El”. Când te adâncești în Dumnezeu, prin credință “a crede” se transformă în “A CUNOAŞTE”, 

iar aceasta este CREDINȚA adevărată şi locul unde credinţa se materializează, adică locul în care Dumnezeu îți 

împlinește rugăciunea instant. 

e. Acesta este punctul în care primești soluții și răspunsuri la problemele tale și ești împuternicit de Voia şi Căile lui 

Dumnezeu. 

f. Aici ARE LOC TRANSFORMAREA și problemele încep să dispară. 

g. Continui să mă pocăiesc în fiecare zi, pentru a putea înainta și a rămâne în soluțiile lui Dumnezeu. Vreau să ascult 

soluțiile Lui deoarece orice altceva pe acest pământ este străin pentru mine, pământul este atât de lipsit, fără de putere 

şi barbar. 

h. Problemele în viaţă vin atunci când nu înțelegi sau nu cunoști soluțiile lui Dumnezeu şi mai vin și din a nu şti că 

aceste soluții sunt în relație cu inima, inima ta și inima lui Dumnezeu. Inima este cea care poate fi transformată 

pentru a fi în relație cu modurile minunate ale lui Dumnezeu de a trăi, și trebuie să știm că preţul a fost deja plătit 

pentru noi. 

i. Soluțiile problemelor tale se află în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, acest Miracol de la Dumnezeu te 

poate transforma, împuternici, elibera pentru a fi victorios în toate.  

j. Poți primi soluțiile lui Dumnezeu dar nu printr-o rugăciune formală (rugăciunea reală, așa cum o văd eu și 

funcționează pentru mine se află în următoarele rânduri la punctele (j )și (k.) Conceptul de soluționare a problemelor 

(punctele j și k) mi-a fost dat când am fost în Togo, Africa în 2016. Ca să primiți soluții la probleme și să fiți ascultați 

de Dumnezeu trebuie să vă rugați astfel: să vă puneți mâna pe frunte și din inimă și gură să spuneți: “Sângele și 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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Trupul Tău Miraculos Doamne Isuse să-mi lumineze mintea!” Faceți asta de cinci ori și tot cu mai multă putere de 

fiecare dată. Observați că mintea voastră a încetat să mai gândească și că ați primit “pacea care întrece orice 
pricepere”. Apoi rugați-vă mai profund încercând să vă puneți mintea în mintea lui Dumnezeu, spunând: “vreau să 

vin în mintea Ta, Doamne Isus.” Apoi veți începe să primiți mintea lui Hristos în mintea voastră. 

k. Apoi faceți același lucru cu inima. Puneți-vă mâna pe inimă și spune-ți: “Lasă Sângele și Trupul Tău Miraculos 
Doamne Isuse peste inima mea.” Faceți asta de cinci ori și tot cu mai multă putere de fiecare dată. Apoi veți avea pe 

inimă cuvintele “oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu”. Biblia spune: “Dumnezeu răspunde inimii” și aceasta 

este inima Lui Dumnezeu pe care El a pus-o în inima voastră. Când veți face asta în fiecare dimineață și în fiecare 

seara, viața voastră va începe imediat să se schimbe din perspectiva voastră pământească către Perspectiva 
necunoscută a lui Dumnezeu, dar veți ști că este un lucru BUN. Astfel poți trăi în “Împărăția cerurilor pe pământ”. 

Cu cât te rogi așa mai mult, cu atât mai mult vei primi. 

l. Când eram în Togo, Domnul mi-a vorbit să arăt acest mod de rugăciune oamenilor, iar ei m-au ascultat. După ce am 
continuat să ne rugăm timp de cinci până la zece minute, am început să văd cum Cerul s-a deschis deasupra oamenilor 

iar ei au început să tremure și să cadă din scaunele lor pe podea în întreaga biserică. În acel moment a avut loc 

cincizecimea din punctul meu de vedere. Iar aceasta este Împărăția Cerurilor pământ pentru toată lumea. Am observat 
că o persoană trebuie să-și dorească și să accepte necunoscutul lui Dumnezeu pentru a putea privi Cerul că se 

deschide deasupra ei. Dumnezeu poate să ne ofere diverse manifestări cerești. Am observat că cele mai multe 

manifestări au venit ca o Pace a lui Dumnezeu, cu eliberări de trecut, eliberări de poveri, transformări și Dumnezeu 

le-a oferit individual fiecăruia un nou viitor necunoscut, știut doar de El, cert este că din acel moment viața fiecăruia 

s-a schimbat. 

m. Experiențele și revelațiile scriitorului: Am avut diverse manifestări necunoscute care au venit peste mine zilnic în 

ultimii 22 de ani, iar eu asta o numesc o Împărăție a lui Dumnezeu aici pe pământ. Rezultatele umblării mele în 
această Împărăție mi-au adus victorii și m-au făcut mai mult decât cuceritor întotdeauna. Este o relație de dragoste 

care te transformă în mod continuu și are efecte asupra ta. Îmi oferă noi experiențe și ajung tot mai sus în fiecare zi. 

 

Dacă ai mai mult nevoie de Dumnezeu pentru a face Minuni pentru tine  

 Trebuie ca tu să te micșorezi pentru ca Duhul Sfânt să crească în viața ta 
 

1. Înțelege cu toată inima și mintea ta cum ar vrea Duhul Sfânt ca tu să citești Biblia 

a. Citește Exod 20:19: Israeliții nu au vrut ca Dumnezeu să le vorbească deoarece ei au zis lui Moise: “Vorbeşte-ne tu 

însuţi şi te vom asculta: dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” Ei au văzut Puterea lui Dumnezeu 

si tocmai primiseră cele Zece Porunci care au scos la iveală ceea ce făceau ei împotriva lui Dumnezeu și unul 

împotriva altuia. 

b. Revelația Scriitorului: Moise a plecat în deșert unde l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dumnezeu i-ar fi putut întâlni și pe 

Israeliți chiar în locul unde se aflau, în primul rând pentru că Dumnezeu a zis “am auzit strigătele pe care le scoate 

(poporul meu)” și în al doilea rând pentru că Dumnezeu a mers la ei la fel cum a mers și la Moise. Tot ceea ce trebuia 
să facă ei, era să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu în modul în care voia El, la fel cum o făcuse și Moise. Astfel, poate 

Dumnezeu le-ar fi vorbit și lor cum i-a vorbit lui Moise. Înainte ca Dumnezeu să-i vorbească lui Moise, Dumnezeu 

i-a vorbit lui Avraam, așadar de ce să credem că Dumnezeu nu ne-ar putea vorbi și nouă? Dumnezeu mi-a vorbit și 

mie.   

c. Revelația Scriitorului: Când am renunțat la mine însumi și nu mi-am mai dorit să trăiesc cum o făceam înainte, Duhul 

Sfânt a venit la mine. 

 

2. Citește și înțelege cu toată inima și apoi și cu mintea ta ce Scop a avut Duhul Sfânt și încă are cu privire la 

Scriptură  

a. Înțelege din inimă. Întotdeauna va trebui să îi oferi Toată Gloria lui Dumnezeu.   

b. Primește mesajul versetelor prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și vei primi Miracole. 

c. Duhul Sfânt trebuie să îți explice versetele, să ţi le vorbească şi să ţi le descopere, apoi acele versete te vor ilumina 

și împuternici. 

† 
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d. Versetele vor lărgi sfera Împărăției Cerurilor pe pământ în tine și prin tine. 

e. Versetele din Biblie sunt pilde; citește Matei 13:10. Primește revelația prin a te adânci tot mai mult în versetul pe 
care nu-l înțelegi, până când Duhul Sfânt ți-l va explica. Aceasta e Împărăția Cerurilor pe pământ, este împuternicirea 

lui Dumnezeu și minunile care devin reale.  

f. Când vei fi de acord să citești versetele conform punctului de vedere al lui Dumnezeu, ele te vor Ilumina și în viața 

ta vor avea loc Miracole. Ele dezvăluie adevărata credință. 

g. Revelația unui VERSET este necesară ca noi să fim iluminați, eliberați și transformați 

h. Revelația unui verset este destinată pentru mine, pentru a fi MAI Victorios în înaintarea mea spre Împărăţia Cerurilor 

pe pământ. 

i. Dacă dorești și ai nevoie de mai multe miracole, adică de Împărăția Cerurilor pe pământ, atunci, acolo unde ești: Ai 

nevoie de înțelepciune. Înainte de a primi Miracole va trebui să-L primești pe însuși Autorul Bibliei: Duhul Sfânt, 

Care este mult mai Puternic decât Biblia în sine. Autorul a inspirat scrierea Bibliei și va Inspira Revelația ei în inima 
și mintea ta. Ele, amândouă, au un loc în viața ta, Duhul Sfânt trebuie să fie recunoscut ca și Autor și Revelator al 

Bibliei, pentru ca Biblia să își împlinească scopul pentru care a fost creată. 

j. Aceasta este relația ta personală, spirituală și tangibilă cu Duhul Sfânt, Domnul Isus și Dumnezeu. Când te pui pe 
tine însuți în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, ai întrunit condițiile pentru a trăi în Împărăția Cerurilor 

pe pământ. Biblia va confirma toate activitățile Împărăției Cerurilor pe pământ și relația pe care Trinitatea o are cu 

tine când Duhul Sfânt îți va descoperi aceste lucruri prin Biblie.  

k. Nu poți simți palpabil și nu poți vedea Împărăția Cerurilor pe pământ cu mintea ta. Totul se desfășoară prin revelația 

și împuternicirea Duhului Sfânt. 

l. Revelația Scriitorului: Biblia trebui să reverse lumină din punct de vedere Spiritual. Nu este doar o înțelegere cu 

mintea când citesc, ci am nevoie să primesc Revelația Sângelui și Trupului Miraculos al Domnului Isus. Apoi Duhul 
Sfânt mă va transforma și Promisiunile și Miracolele vor fi manifestate și incorporate în VIAȚA MEA ACUM și nu 

doar după moarte. 

m. Revelația Scriitorului: Cunosc lucrurile de sus pentru că primesc Promisiunile în viața mea. Când nu sunt mulțumit, 

și vreau mai multe Minuni, mai mult din Voia și Căile Duhului Sfânt în viața mea, înaintez tot mai adânc și stau în 
prezența Domnului. Mă lepăd de mine însumi și înaintez tot mai mult și mai mult în Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus, apoi Duhul Sfânt Vorbește și totul se materializează instant.  

n. Dacă calculezi versetele din Biblie, plus revelația, plus pacea miraculoasă, plus RHEMA, plus revelația, plus pacea 
miraculoasa, egalează că vei fi victorios și cuceritor în toate lucrurile. 

 

Experimentarea rugăciunii la Nivelele 4, 5 și 6 
 

Înțelege din Punctul lui Dumnezeu de Vedere cum să te rogi și să veghezi, cum inima ta disperată după 

Dumnezeu și sfințită de El să treacă prin miracole precum a zis Domnul Isus: “ nu fac nimic de la Mine 

însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.” Ioan 8:28 “ “Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Știam 

că totdeauna Mă asculţi” Ioan 11:41-42 
 

1.   Exeriența și înțelegerea mea despre cum să te rogi (ca dialog) ca să vezi Miracolele materializându-se. Cuvântul 

“rugăciune” este o pildă, vezi Matei 13:10; cuvântul este “Mijlocire” și doar Duhul Sfânt poate și va iniția 

această Mijlocire.  

a. M-am dizolvat și mă dizolv pe mine însumi în Mâinile Duhului Sfânt și apoi în Inima Duhului Sfânt și dau la o parte 

toată frica și pierderea controlului.  

b. Voia Ta se va face pe pământ precum și în Cer. Ca în rugăciunea Domnului: “Vie Împărăția ta, facă-se Voia Ta 

precum în Cer așa și pe pământ.” 

c. Trebuie să înțeleg că: “Nu am pentru că nu cer”, “Voia și Căile lui Dumnezeu.” Trebuie să înțeleg imaginea de 
ansamblu a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce își dorește EL, nu a dorințelor mele și a gândurilor mele.  

 

† 

 

† 
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d. Trebuie să înțeleg: este vreun lucru de care să am nevoie când sunt în Împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul este nu. 

Dacă la un moment dat îmi va lipsi ceva, asta îmi va confirma că sunt înafara Împărăției Cerurilor, pentru că nu este 
nici o lipsă în Împărăția Domnului pe pământ. Dacă îmi lipsește ceva răspunsul, de cele mai multe ori, este ca nu mă 

mai aflu în Împărăției Cerurilor, așadar trebuie să mă pocăiesc și să fiu transformat. 

e. Mă pocăiesc și invoc Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus peste viața mea și peste toate lucrurile din ea, 
astfel mă pot reîntoarce în Împărăția Cerurilor. Apoi mă voi lupta să mă adâncesc în Dumnezeu pentru a rămâne la 

acel nivel spiritual. 

f. Revelația cu privire la rugăciune pe care a avut-o scriitorul: Nu mă rog cum am fost învățat. Dialoghez cu 

Duhul Sfânt dacă Duhul Sfânt mă lasă să PRIVESC PUNCTUL SĂU DE VEDERE.  Sau încerc să văd prin 

inima mea PUNCTUL DE VEDERE al Duhului Sfânt și continui să mă rog potrivit Voii Lui. Doar prin inima 

mea pot comunica cu Duhul Sfânt și spun cu gura mea “DA” Sângelui Său Miraculos, Trupului Său Miraculos, 

Duhului Său, Căilor și Voii Sale, iar apoi aud din partea Lui: “Te voi asculta.” Apoi pacea și încrederea vin 

peste mine și îl aud pe Domnul zicând: “Oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu.” Rezultatul tocmai a venit 

din Mâinile lui Dumnezeu. Încrederea mea față de viitorul necunoscut vine precum un Miracol care se 

odihnește peste mine și mă transformă după bunul plac al lui Dumnezeu, apoi am din nou parte de miracole. 

g. Când am o lipsă umană sau îmi lipsește ceva în inima mea, CER din INIMĂ. Apoi devin copilul lui Dumnezeu și 

un co-moștenitor al Tronului. 

h. Câteodată, când mă îndrept spre Împărăția Cerurilor și cer ceva, atunci încerc să-L manipulez pe Dumnezeu să facă 

ceva înainte de vremea Lui. Doar spun din Inimă: “Doamne Isuse, încerc să te manipulez. Iartă-mă și acestea sunt 

lucrurile mele pe care am vrut să le fac.” Fii sincer cu Domnul și deși la început a fost o rugăciune în interesul tău, 

acum ai devenit onest cu Dumnezeu. 

i. Apoi plâng din adâncul Inimii și zic “iartă-mă Doamne, vreau Voia și Căile Tale” și devin una cu Dumnezeu și cu 

Inima lui Dumnezeu. Devenim una și Dumnezeu îmi cunoaște Inima. Apoi Duhul Sfânt spune: “Te voi asculta.” 

j. Când cunosc Inima lui Dumnezeu, mă pot adresa Inimii Lui și El nu mă poate refuza. Acel pământ este Sfânt. 

k. Apoi Duhul Sfânt dialoghează cu mine și îmi spune “Te voi asculta.” 

l.  Relația cu Domnul Isus se Materializează prin Credință și primesc Miracole. Apoi știu că intimitatea noastră este: 
Eu (Duhul Sfânt) sunt în tine (Eugen) și tu (Eugen) ești în Mine (Dumnezeu). Apoi alteori știu: Eu (Eugen) sunt în 

Tine (Duhul Sfânt) și Tu (Duhul Sfânt) ești în mine (Eugen) așa și pe pământ precum și în Ceruri, UNA SUNTEM. 

m. Intimitatea are loc și devin Victorios și mai mult decât Biruitor în TOATE lucrurile; aceasta este Împărăția Cerurilor 

pe pământ din Perspectiva lui Dumnezeu. Apoi perspectiva mea dispare și se unește cu cea a lui Dumnezeu.  
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† 

 

† 

 

† 
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RHEMA o metodă de trezire a Duhului Sfânt, întâlniri de renaștere și cum să rămâi în  

continuare în noua ta viață, renăscut 
 

1.  Toți păstorii și liderii se află la cel mai slab nivel în biserică și nu pot avansa ci pot doar să își deschidă inima, 

să privească în sus și să accepte faptul că trebuie să se întoarca la “DRAGOSTEA dintâi” – Atunci Duhul Sfânt 

își va desăvârși căile Sale.   

     Doar pocăiește-te și adâncește-te în Duhul Sfânt. Liderii bisericilor adesea dau instrucțiuni inspirate de Duhul Sfânt 

chiar și de la cel mai slab nivel, am văzut asta întâmplându-se în biserici. Întâlniți-vă mai vine cinci oameni, rugați-vă 

într-un grup, citiți din acest manual și lăsați-l pe Duhul Sfânt să vă conducă și să vă Descopere Căile Sale. Dați mai 
departe Revelația pe care ați primit-o de la Duhul Sfânt. 

 

2.  Șapte tipuri de rugăciuni – Din punctul de vedere al Cerului pentru a fi victorios în toate lucrurile 

a. Cereți și nu căpătați. Dumnezeu dorește să vă ofere, transformând lucrurile pământești după chipul “Împărăției 

Cerurilor pe pământ, precum este și în Ceruri”, după Voia și Căile Sale. 

b. Mă dedic Sângelui Miraculos al Domnului Isus și mă dedic Trupului Miraculos al Domnului Isus. Spune aceste   

lucruri cu voce tare. 

c. Beau Sângele Tău Miraculos și mănânc Trupul Tău Miraculos, Doamne Isuse. 

d. Doresc NUMAI Căile și Voia Ta în viața mea, Doamne Isuse.  

e. Duhul Sfânt îmi vorbește iar eu îl ascult, mă dedic acelui lucru și îl înfăptuiesc, cu Tine Doamne care mă ajuți să fac 

TOT ceea ce îmi ceri.  

f. Dumnezeu spune să nu mergem cu păcate, cu alți dumnezei, sau cu alte motive înaintea Lui; deci eu voi spune: 

“Doamne Isuse dă la o parte toate păcatele, dumnezeii și motivele străine din viața mea.” 

g. Dumnezeu cere TOATĂ Gloria, ÎNTOTDEAUNA- Apoi spun din toată inima: “Doamne, primește Toată Gloria 

dinăuntrul meu, din mine și din jurul meu.” Apoi încep să întrunesc toate condițiile pentru a-i atinge Inima, lui 

Dumnezeu, cu inima mea și Fața Sa, cu fața mea. 

 

 

3.  Mă dedic Vocii Duhului Sfânt care este RHEMA. Acest punct de vedere Dumnezeiesc pentru pământ sau RHEMA 

este ceea ce controlează întregul pământ. Căutați MAI ÎNTÂI Împărăția Cerurilor și TOATE celelalte lucruri vi se vor 
da pe deasupra.  

 

4. Cum să înaintezi mai profund – Puneți mâna pe frunte și spune: Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse să fie peste 
mintea mea și continuă spunând asta de cinci ori cu tot mai multă putere. Apoi vei primi pacea despre care se spune 

că întrece orice pricepere. 

 

5. Înaintează mai profund în inima ta – Puneți mâna pe inima și fă același lucru: Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse 
să fie peste inima mea, spune asta de cinci ori cu tot mai multă putere. Apoi vei înțelege semnificația versetului: 

“Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu,” în TOATE lucrurile. 

 
 

6. O slujire mai profundă – Acest lucru are loc atunci când Cerul se deschide și Dumnezeu primește slujirea oamenilor 

Lui. Fii eligibil în a asculta ceea ce Duhul Sfânt vrea ca tu să auzi și El îți va descoperi mai departe “cântecul” pe care 

El vrea să îl audă din partea oamenilor Săi. Doar înaintează cu o inimă orientată spre lucrurile de sus și dă-i Duhului 
Sfânt ceea ce Duhul Sfânt dorește să primească. Acest lucru are loc în nivelul 4 și înaintează tot mai profund. 

Dumnezeu răspunde inimii nu instrumentelor sau microfoanelor. Doar continuă să înaintezi tot mai profund. 

 
7. Mai profund și mai mult spre Soluția Miracolelor – Când este nevoie, mă lepăd de mine însumi, mă pocăiesc și 

merg mai profund și mai mult în inima mea pentru a găsi ușa Cerurilor. Apoi spun: “am nevoie de Sângele și Trupul 

Tău Miraculos Doamne Isuse.” Înaintez spre nivelul următor până când găsesc nivelul cu soluția pentru Miracolul 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
 

† 
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de care am nevoie. Există șapte nivele: nivelul patru este locul unde Miracolele încep să se materializeze și are loc 

transformarea, dar înainte trebuie să înaintezi tot mai mult spre nivelul cu soluția; la nivelul următor vei deveni 
Victorios. Apoi continuă să mergi până la nivelul 7. Am trecut prin toate cele șapte nivele, succes! 

 

8. Învățând dintr-un punct de vedere Ceresc – Când înveți din punct de vedere Ceresc vei primi miracole din Cer 

conform lucrurilor pe care le-ai învățat. Acest lucru definește termenul RHEMA: umblând în Împărăția Cerurilor pe 
pământ și primind Miracole în mod personal și începând a fi transformat într-o ființă cerească. 

 

 

9. Ce îți oferă punctul patru – printr-o viziune Cerească   

a. Îi cer Duhului Sfânt să îmi vorbească despre păcatele mele și dacă îmi vorbește despre existența lor, i le voi oferi 

Lui. Apoi îi voi cere Domnului Isus să dea la o parte toate păcatele mele. 

b. Îi cer Duhului Sfânt să îmi vorbească și să mă elibereze de ceea ce dețin și să activeze în viața mea versetul: “Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns .. să propovăduiesc robilor de război slobozirea.” Dacă Duhul Sfânt 

îmi va vorbi, mă voi supune. Dacă Duhul Sfânt nu-mi vorbește îmi voi da mai mult silința pentru ca Domnul Isus 

să mă elibereze. Aici nu este vorba despre bani, este vorba despre a auzi și a te supune când și dacă Duhul Sfânt 

îți vorbește. Tocmai m-am pus la dispoziția Duhului Sfânt, pentru ca El să îmi vorbească dacă vrea.  

c. Îi cer Duhului Sfânt să îmi vorbească despre cum pot să ma hrănesc spiritual astăzi, mâine și pentru viitor. Întreb 

pur și simplu ce își dorește Duhul Sfânt să ofer, dacă El spune să ofer ceva, o voi face, dacă am acel lucru. Dacă 

nu am acel lucru, îmi dau toată silința să fac rost de suma despre care mi-a vorbit El. 

d. Dacă am o foame spirituală să ofer, atunci ofer. Dar, dacă nu am acea sumă, îmi dau toată silința să îi arat Duhului 

Sfânt că eu îmi doresc să dau orice vrea El și îi cer în același timp să mă ajute să mă dedic total Lui. 

 
 

Adevărul și primirea continua a miracolelor prin RHEMA 
 

1. Iubește-l pe Domnul Dumnezeu Tău cu toată inima ta, cu tot trupul tău, cu tot sufletul tău, cu toată 

mintea ta și cu toată tăria ta. Acest verset spune așadar să-L “iubești pe Dumnezeu ca pe tine însuți.” 
Aceasta este prima cerință. Apoi oriunde ai vorbi sau de oriunde ai învăța vei continua să-L iubești. 

Pornind de la Cer sau existând pe pământ, dragostea mea pentru Domnul (cu toată tăria mea) mă va ajuta să 

depășesc și să trec prin orice dificultate sau strâmtorare din viață deoarece Domnul Isus a plătit  deja Prețul. 
 

2. Dumnezeu există în inima mea, iar inima mea a devenit sensibilă și deschisă să urmeze căile necunoscute 

dar adevărate ale lui Dumnezeu, alese de El cu pricepere. 
 

3. Împărăția Cerurilor pe pământ este aici astăzi și este SINGURA Ușă Deschisă pentru a intra în 

Împărăția Cerurilor. Este Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, iar când ești în El, nu mai exiști. 

Este ceva Spiritual și Viu. Trebuie să am această conștientizare și dorință să intru în Sângele Lui. Știu că 

Dumnezeu răspunde inimii și inima mea tânjește după Duh și Adevăr, iar Adevărul mă va face LIBER. 
 

4. Ioan 19:30 spune “S-a isprăvit!” și Ioan 17:4 spune “Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care 

Mi-ai dat-o s-o fac.” Puneți aces gând în inima ta și gândește-te profund la aceste cuvinte, primește revelații, 

îmbrățișează-le și înțelege măreția cuvintelor  “S-a isprăvit!”, apoi vei putea primi miracole. 
 

5. I-am dăruit trecutul, prezentul și viitorul meu Sângelui și Trupului Miraculos al Domnului Isus pentru că Domnul 

Isus a zis: “S-a isprăvit.” 

 

6. Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus a găsit o cale pentru ca păcatele mele din trecut să fie 

iertate de Dumnezeu deci am întrunit toate condițiile pentru a fi numit copil al lui Dumnezeu, ascultând 

de Vocea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și fiind direcționat de Duhul Sfânt, dat fiind faptul că toate 

păcatele mele și toți dumnezeii mei au fost dați Sângelui și Trupului Miraculos al Domnului Isus. Astfel, 

† 

 

† 
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toate păcatele mele din trecut și toți dumnezeii falși au fost luați dinaintea mea, și au fost îndepărtați 

precum se află la distanță estul de vest. 
 

7. Când îi ceri Duhului Sfânt printr-o perspectivă Dumnezeiască să facă în viața ta ce dorește El și să te 

transformi într-un copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ți se va adresa prin cuvinte precum: “Te voi 

asculta!” Apoi vei privi spre noua ta viață și nu vei mai avea nimic de făcut, decât vei fi copilul lui 

Dumnezeu, lucru pe care Duhul Sfânt și-l dorește pentru tine pentru a fi posibil ca tu să faci parte din 

Miracolul transformării; Apoi Miracolele fizice vor lua ființă în viața ta..   
 

8. Cu cât te pocăiești mai mult în fiecare zi, renunțând la gândurile din trecut care apar, oprind gândurile 

necurate care apar în fiecare zi în mintea ta și renunțând la imaginații, cu atât vei privi tot mai mult cum 

viața ta va deveni mai frumoasă, mai bună și vei simți libertatea. 
 

9. În momentul când vei auzi Vocea Duhului Sfânt.. vei ști că ai început să umbli în Împărăția Cerurilor pe 

pământ și apoi spre viața veșnică. 

 

10. Când îți supui inima Vocii Duhului Sfânt și asculți de el în toate lucrurile din viața ta, Duhul Sfânt îți va 

vorbi în așa fel încât să știi că ți-a vorbit. Precum Domnul Isus a zis în Biblie: “Oile Mele ascultă glasul 

Meu; Nu merg deloc după un străin.” (Ioan 10) 
 

11. Vei privi Miracole desfășurându-se sub ochii tăi precum: vindecare, eliberare, protecție, hranire 

spirituală, transformare și vei fi mai mult decât cuceritor în TOATE lucrurile pe care Duhul Sfânt ți le va 

vorbi. Intimitatea inimii tale se va deschide. 
 

12. În Biblie scrie ca orice gând să-l facem rob ascultării de Cristos, acesta este lucrul de care am nevoie să 

fiu conștient în toate lucrurile. 

Exemplu: există un joc care ascute mintea, dar în timp ce îți ascuți mintea te apropii tot mai mult spre mai 

multă sensibilitate și supunere față de Duhul Sfânt care are toată viața. Dumnezeu a zis: “Să facem om 

după chipul Nostru” și a zis: “umpleți pământul și supuneți-l.” Acest lucru are loc prin supunere față de 

Duhul Sfânt prin Împărăția Cerurilor pe pământ (vezi Matei 13:32) Dar mintea va încerca să controleze 

totul de la A la Z pentru a primi laudă. Aici este locul în care toată lupta începe cu omul. Acolo este locul 

în care teologia și-a marcat teritoriul, deoarece începe cu logica minții și interpretarea bibliei și nu cu 

supunerea sau sensibilitatea față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 
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Modul prin care Dumnezeu te trece la un alt nivel pentru a putea trăi în Împărăția 

Cerurilor pe pământ 
 

1. “pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu.” (1 Petru 4:11) 

Dumnezeu este Creatorul și tot ce rămâne în rest este creația Lui care trebuie să îi dea Lui Toată gloria. Dumnezeu ca 

conectat toata creația Sa la El, deci creația nu a fost lepădată. Noi nu suntem singuri, oferindu-i lui Dumnezeu toată 
gloria este un rezultat natural al faptului că suntem creați de El. 

 

2. Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.. (Matei 6:10) 

 

3. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)  
Revelația scriitorului:Dumnezeu iubește atât de mult lumea pe care a creat-o pentru a-i da Lui TOATĂ GLORIA. 
DUMNEZEU, Dumenzeu Însuși a venit în Trupul Domnului Isus Cristos pentru a îndepărta și a îndeplini blestemul pe 

care l-a rostit El Însuși în grădina Edenului “vei muri negreşit,” El Însuși a murit pe cruce. Apoi Dumnezeu în Trupul 

Domnului Isus a venit să împlinească blestemul rostit, să aducă VIAȚA și să primească TOATĂ GLORIA prin 
Eternitate, cum a spus Domnul Isus: “S-a isprăvit.” 

 

4. Am venit să propovăduiesc robilor de război slobozirea (Luca 4:18) 

Revelația scriitorului: Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus a fost dat pentru toți după cum a zis Domnul Isus: 
“S-a ispăvit.” (Ioan 19:30) De aceea noi am întrunit condițiile puse, trebuie doar să fim vrednici și să mergem înainte 

după cum Domnul Isus a zis. “Plimbarea în Împărăția Cerurilor” este un Rezultat Miraculos, nu există în urma 

gândurilor omului sau ale unor acțiuni pământești. Cine nu este cu Mine (Acțiunea lui Dumnezeu) este împotriva Mea 
(Acțiunea omului). Deci ori faci parte din (Acțiunea lui Dumnezeu) ori din (Acțiunea lui Dumnezeu). Domnul Isus a 

zis “S-a isprăvit.” (Citește paginile 65-66) Acesta este adevărul și locul “unde se schimbă moleculele pământului.” 

Puteti avea REZULTATE si miracole pe care le-a avut Domnul Isus si pe care le putem experimenta și noi insine astăzi 

(și să umblam in unele din ele), sau puteți avea cunoștință despre unde ar trebui să vă aflați și unde sunteți defapt 
(acțiunile omului) si asta nu căile lui Dumnezeu. 

 

5. 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.. (Ioan 16:7)  
Dumnezeul Atotputernic a zis: Dumnezeu trebuie s-o facă, Dumnezeu este Singurul care face toate regulile în Lumea 

Sa și dacă Dumnezeu a dat o lege, și El o va împlini. “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. “ Acum, Mângâietorul are Toată Puterea și a fost 

împreună cu noi în ultimii 2000 de ani. Duhul Sfânt este Cel care poate fi înăuntrul nostru pentru a ne Mângâia, 

pentru a ne Sfătui, pentru a ne Ghida, pentru a ne Întări, pentru a ne Învăța, pentru a ni se Descoperi, pentru a ne 

Împuternici, pentru a înfăptui Miracole pentru noi și pentru a ne Transforma. 
 

6. După cum știm, Mângâietorul și Duhul Sfânt este una și aceeași persoană. În Matei 12:32 Domnul Isus a zis: 

“Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici 
în veacul acesta, nici în cel viitor.” 

Revelația scriitorului: Duhul Sfânt are TOATĂ puterea și TOATĂ Sensibilitatea pentru a Judeca și a Primi oameni 

astăzi și pentru totdeauna. Duhul Sfânt judecă inima oamenilor la timpul Lui. 
Noi nu putem ști daca un anumit lucru este considerat o blasfemie, doar Duhul Sfânt judecă inima omului, la timpul 

Lui. Nici dacă o persoană este bună sau rea, nici dacă o persoană este acceptată sau nu de Sângele și Trupul Miraculos 

al Domnulului Isus și de Duhul Sfânt când El vine la acea persoană. Și acest lucru noi nu-l putem vedea și nu știm 

nimic despre el. Nu putem judeca între întristarea Duhului Sfânt sau blasfemie. Doar Duhul Sfânt este Cel care Judecă.   
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7. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele 

şi mai mari decât acestea (Ioan 14:12)  
Înțelegerea scriitorului: Lui Petru i s-a cerut să iasă din barcă. Apoi a pășit pe apă și apa a devenit solidă. Din nou, 

înaintea Rusaliilor, Isus le-a poruncit apostolilor să meargă și să vindece bolnavii, să învie moții etc. (Matei 10:8) 

Citiți ce au făcut apostolii după Rusalii.  
Apostolii nu se aflau la același nivel cu Isus atunci când a înmulțit mâncarea pentru 4000 și 5000 și nici când a spus 

pilda cu “Împărăția Cerurilor este precum..” (vezi Matei 13)  Deci, la ce nivel se afla Isus în timp ce stătea înaintea 

oamenilor, Nivelul 6? (Vezi nivelele la care poți să ajungi începând de la pagina 21) Apoi, în timpul nopții a stat cu 

Tatăl și acolo se afla în Nivelul 7 sau chiar mai mult. Așadar și noi ne putem adânci mai mult și mai profund pentru a 
merge și noi spre Nivelul 6 și 7 unde se afla Domnul Isus. Domnul Isus a zis: “Adevărat, adevărat vă spun că cine 

crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea.” (Ioan 14:12) 

Aceasta este practica noastră zilnică în Împărăția Cerurilor pe pământ.  

 

Lucruri evidențiate de Domnul Isus Cristos 
 
1. Mâncaţi Trupul Meu şi beţi Sângele Meu. Un ucenic adevărat bea, primește Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus în viața Lui. Apoi primește revelații și înțelege taina Împărăţiei Cerurilor pe pământ. Toată viața 

există prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 
Hai să încercăm un exerciţiu: Aşeză-te într-un loc liniştit. Închide ochii şi imaginează-ţi că te împărtăşeşti cu Sângele 

şi Trupul Domnului Isus. Domnul Isus ne-a dat această taină minunată în Ioan 6:53-58 Faceți acest exerciţiu într-un 

mod repetat şi tot mai profund. Veţi începe să simţiţi transformarea. 
 

2. Duhul Sfânt care este Duhul Adevărului și Ajutorul, care va fi cu voi și în voi, care va fi Învățătorul vostru și 

vă va Îndruma în tot Adevărul. Și Adevărul vă va elibera. Ioan 14: 16-17, 26 și Ioan 16:13. (De la punctul 5) 

 
3. Mărturiseşte, doreşte şi iubeşte Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus în toate lucrurile şi minuni 

neaşteptate vor avea loc în mod continuu în viaţa ta prin Sângele șiTrupul Miraculos al Domnului Isus și prin 

Vorbirea Duhului Sfânt. 

 

4. Se ia cu năvală: acest lucru face referire la tot ceea ce a achiziţionat Domnul Isus şi a pus la dispoziţia noastră prin 

Sângele Său Preţios şi Miraculos. Știi Voia Duhului Sfânt, înaintează în Căile Domnului Isus (păşeşte pe ape şi apele 
se vor transforma în pietre) şi priveşte-L pe Duhul Sfânt luând controlul. 

 

5. Doar voia Domnului Isus şi căile Sale. Ia stăpânire prin voia şi căile pline de putere ale Duhului Sfânt şi vei avea 

Victorie în toate lucrurile plătite de Domnul Isus  prin Sângele și Trupul Său Miraculos şi cerul va coborî pe pământ, 
aşa cum doreşte El se va întâmpla. Dorește-ți: “Totuşi facă-se nu voia Mea, ci voia Ta” Doamne Isuse. 

 

6. Turma Mea cunoaşte Glasul Meu şi nu va merge după altcineva. Ascultă vocea blândă a Duhului Sfânt. Ca ucenici 
a lui Hristos, Domnul Isus a afirmat că noi cunoaştem Vocea Lui, și știm în inima noastră cum să acţionăm. Primeşte 

intimitatea, sensibilitatea, Vocea Duhului Sfânt și Îndrumarea Sa care te va îndrepta înspre uşi deschise.  

 

7. Supune-te vocii Duhului Sfânt şi nu-L întrista deoarece Duhul Sfânt este singura Persoană pe lângă Trupul și 
Sângele Miraculos al Domnului Isus pe care o ai şi o vei avea vreodată de partea ta. (Duhul Sfânt este viu precum și 

Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus este viu). 

 
8. Opriţi-vă şi să ştiţi că eu sunt Domnul. Un miracol te va aduce în Prezenţa Lui şi vei şti că ești acolo atunci când 

poverile ţi se vor lua şi Hristos devine real. Vei fi Iluminat şi Împuternicit pentru a fi reprezentantul Căilor Domnului 

Isus prin Sensibilitatea Duhului Sfânt şi Împuternicirea Sa pentru acest demers şi astfel vei putea lua stăpânire peste 
Împărăţia Cerurilor pe pământ. 

 

9. Dumnezeu este vrednic de TOATĂ Slava. Când aud ceea ce îmi spune Duhul Sfânt să fac, înfăptuiesc numaidecât, 

atunci Dumnezeu primeşte Toată Gloria. Sensibilitatea se întoarce la Dumnezeu iar Miracolul se înfăptuieşte în 
Împărăţia Cerurilor pe pământ. 
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10. Doreşte-ţi să Trăieşti în Hristos şi mort faţă de fire în favoarea convingerilor făcute de Duhul Sfânt în viaţa ta și în 

urma puterii pe care Ți-a oferit-o El. Continuă să primeşti Preţul pe care l-a Plătit Sângele lui Hristos pentru tine, 
Eliberându-te. Prin Sângele Miraculos al Domnului Isus, NU mai ai o viaţă a ta. Veți fi un popor special pe acest 

pământ. Precum a zis Domnul Isus: “cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei? Oricine face Voia Tatălui Meu 

care este în ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă”. Aceasta este relația de dragoste a lui Dumnezeu numai cu 
tine. 

 

11. Duhul Sfânt mă face să îmi Doresc să Trăiesc prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus – Primesc 

Intimitatea. 

 

12. Veți primi vorbirea în limbi – Acesta este locul în care Duhul Sfânt îți oferă un drept de a vorbi și atunci te vei 

supune și totul va veni precum un val până când vei fi complet împlinit. Nu trebuie să interpretezi aceste lucruri 
pentru că Duhul Sfânt te transformă și tot El rostește lucruri care vor lua ființă în această lume dintr-un punct de 

vedere Ceresc și nu inițiat de om.  

 
13. Isus a zis: “Jugul Meu este Bun şi Sarcina Mea este Uşoară” Matei 11:30 - Orice lucru care contravine cu cele 

spuse mai sus nu este de la El. Este uşor și frumos să doreşti Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus prin care 

jugul devine bun şi sarcina uşoară pentru că prin Sangele și Trupul Miraculos al Domnului Isus eşti conectat la 

plinătatea Cerului în Trupul și Sângele Domnului Isus Cristos, astfel poți rămâne în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

 

14. Fii Victorios şi Mai Mult decât un BIRUITOR în toate lucrurile – Sângele Miraculos al Domnului Isus a revendicat 

pământul şi Duhul Sfânt îţi vorbeşte şi te Ghidează în Împărăţia Cerurilor pe pământ precum este şi în Ceruri. 

 

15. Întoarce-te și pocăieşte-te în mod continuu în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi nu opri acest 

proces de pocăinţă. 

 
16. Dumnezeu nu dispreţuieşte o inimă rănită şi un duh chinuit de remuşcări. Când suntem disperaţi, răniţi şi nu 

mai avem niciun fel de îngâmfare în noi, Domnul Isus apare numaidecât lângă noi şi ni se descoperă când ne 

aplecăm în faţa Lui. 

 
17. Primind Pacea care întrece orice pricepere - Pacea pe care o oferă Domnul Isus vine din a şti că totul “S-a 

Isprăvit”, inima ta cade într-o stare de mulţumire şi iubire desăvârşită faţă de Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus şi mintea ta se linişteşte primind Pacea. Acest lucru îţi dă Tărie şi o Pace Desăvârşită. Pacea se 
Transformă într-o Putere care este începutul unei Mijlociri. Fără împotrivire, acceptă Supunerea faţă de Dumnezeu 

pe pământ. 

 
18. Când te rogi- roagă-te prin Sângele Miraculos al Domnului Isus şi rosteşte ceea ce Duhul Sfânt îţi insuflă, Voia Lui 

şi Calea Lui. Acest lucru înseamnă “Mijlocire”şi va avea loc numaidecât. Astfel vei fi din nou Stăpânitor prin 

Minunile care vor avea loc în Împărăţia Cerului pe pământ. 

 
19. Când nu mai vrei să vezi lucrările omului pe pământ, să le auzi glasul, să le vezi chipul sau însăşi vocea şi chipul 

tău: doar opreşte-te, apoi vei fi mult mai pur şi eligibil decât erai înainte. Trebuie doar să te pocăieşti mai mult pentru 

a înainta mai adânc înspre “Pacea Desăvârşită” şi pentru a o primi, și revii în Împărăţia Cerurilor pe pământ. Astfel 
eşti eligibil să te îndrepţi mai profund înspre a primi o “Curăţire Profundă” şi o Transformare Împuternicită de 

Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

 

20. Dumnezeu răspunde Inimii pe care a creat-o pentru El Însuşi. Domnul Isus oferă Minuni într-un mod Miraculos 
pentru a păstra Trupul(Biserica) viu mai ales pentru că Trupul adăposteşte Inima pe care El a creat-o pentru a-L iubi 

pe El. Apoi Duhul Sfânt însărcinează lumea să aibă grijă de casă (trup) care îl găzduieşte pe Duhul Sfânt. Doar 

acceptă Minunile. 

 

21. Dumnezeu nu poate spune NU Inimii Sale. Când eşti disperat după Voia şi Căile Duhului Sfânt, acest lucru te face 

Eligibil pentru a Primi toate lucrurile pe care Duhul Sfânt si Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus le are 
pentru tine. 
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22. Provizii - Dumnezeu ÎNTODEAUNA are Grijă - prin Voia şi Căile Sale totul este “NESPUS DE BUN” 

 
23. Doreşte-ţi din toată inima să fii ELIBERAT de trecut, de prezent şi de tine însuți. 

 

24. Conceptul muntelui şi al văii este lucrul pentru care trăiesc - Când sunt eligibil urc pe muntele Miracolelor, ele sunt 
descoperite în faţa mea şi viaţa este reală în Împărăţia Cerurilor. Apoi am clipe când simt că sunt atât de departe şi 

vulnerabil, dar mă cercetez şi mă pocăiesc. Apoi devin fragil şi mult mai sensibil şi realizez că sunt în vale. Las 

Prezenţa lui Dumnezeu să îmi Cuprindă fiinţa, curăția și claritatea vine şi apoi îmi Recapăt forțele şi merg mai 

departe urcând următorul munte înalt din faţa mea. Este o bucurie. 

 

25. Apoi mi se zice: “Opreşte-te şi să Stii că Eu sunt DUMNEZEU” şi  “Pacea care Întrece ORICE Pricepere”. 

“ESTE CEVA CERESC”. 

 

26. Dumnezeu ne-a spus să stăpânim lucrurile, aşadar noi putem fi o extensie a inimii lui Dumnezeu, asigurându-ne 

că privim lucrurile precum le vede Dumnezeu, cu inima noastră, cu intenţiile noastre, cu mintea şi acţiunile noastre. 
Când vei vedea clar sângele Domnului Isus lucrând în copii ai Lui Dumnezeu, atunci vei vedea Sângele Domnului 

Isus lucrând în tine şi astfel vei deveni un copil al lui Dumnezeu, după cum El a spus: “nici un păcat înaintea Mea”. 

Astfel, prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, cu Duhul Sfânt în tine şi prin tine, vei fi învăţat şi vei 

învăţa pe alţii punctul de vedere al Cerului din perspectiva Duhului Sfânt. Apoi vei lua stăpânire pe pământ şi vei 
privi minunile lui Dumnezeu descoperindu-se prin Căile Lui pentru tine. Minunile înfăptuite asigurate pentru tine vor 

veni din tot ceea ce îţi va cere Duhul Sfânt şi din relaţia Lui apropiată/intimă cu tine. Și vei afla că și Salvarea 

sufletelor este un rezultat secundar al relaţiei pe care Duhul Sfânt o are cu tine. Sufletele sunt supuse Duhului Sfânt, 
nu oamenilor. Tu doar trebuie să faci ceea ce-ți cere Duhul Sfânt și să umbli în căile Lui. 

 

27. Duhul Sfânt lucrează strategic pentru a lua stăpânire, cu eligibilitatea, dorința, auzirea și supunerea noastră vom 

vedea rezultatele. 

 

28. Înțelege cu inima că niciun om nu are nevoie de un alt om ca să-l învețe, doar Duhul Sfânt învață. Doar Duhul 

Sfânt te va ilumina prin acest manual, iar dacă nu se întâmplă aceasta înseamnă că ai acceptat din nou învățătura de 

la mintea ta umană. (Ioan 14:26 and I Ioan 2:27). 
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Capitolul 1: Diferite Nivele ale Uceniciei Creștine 

Dacă acest manual nu îţi va fi familiar atunci când vei citi nivelele 7, 6, 5 sau 4, dar vei simţi în tine dorinţa de a 

experimenta acele lucruri în viaţa ta şi îţi doreşti să te îndrepţi spre ele, citeşte nivelul 1 şi 2, începe de la nivelul 3 şi 

continuă prin a-ţi oferi inima lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea nivel te va învăţa mai multe despre Împărăţia lui Dumnezeu 
pe pământ. Aceste nivele sunt rezultatul a cât de adânc ai intrat în relaţie cu Prezenţa Domnului Isus.. 
 

În opinia mea există cel puţin câteva nivele diferite pe unde putem păşi sau unde ne putem noi afla:  
 

 Împărăția Cerurilor 

 Împărăția Cerurilor pe pământ 

 Earth Pământul  

 Camera deciziei finale din afara iadului, unde am avut o singură experiență 

 
Mi-a fost îngăduit să experimentez toate cele şapte nivele ale Împărăţiei Cerurilor şi ale Împărăţiei Cerurilor pe pământ, 

aşa am ajuns la acest concept despre Împărăţia Cerurilor.. 

 

Nivele Diferite ale Cerului din Glorie spre Glorie - și pe pământ 
 

Nivelul Şapte – devii o parte din acest mediu - Totul este concentrat în jurul lui Dumnezeu, Slava 

Cerurilor, Domnul Isus şi Duhul Sfânt, când te afli aici, în Împărăţia Cerurilor, pământul este complet 

străin, ca şi cum n-ar fi existat niciodată. Apoi ocazional tei vei înălţa la Ceruri şi te vei pogorî din Ceruri. 

Nivelul Şase – Credința înseamnă să fii inițiat de Duhul Sfânt și să îl urmezi - apoi vei fi adus aici - 

Am gândit, am spus şi vorbele mele s-au materializat numaidecât. Dumnezeu îţi dă abilitatea de a vorbi 

prin Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt vorbeşte prin tine lucruri care se înfăptuiesc la fracţiune de secundă prin 

tine. Te supui Duhului Sfânt, lucrurilor pe care El le Vorbeşte şi totul se va materializa. Acestea sunt 

lucruri pe care LE FACE DOMNUL ISUS. Întocmai Raiul pe Pământ sau Împărăţia Cerurilor pe pământ. 

Nivelul Cinci – Cunoștința deplină are loc prin relația de dragoste care întrece orice pricepere – Ți se 

îngăduie să înaintezi înspre Împărăţia Cerurilor pe pământ şi te îndrepţi înspre acolo. Miracole se deschid 

în calea ta datorită dorinței și nevoii din inima ta, care este inspirată direct din inima lui Dumnezeu. Ești 

consumat. Te afli în mâna lui Dumnezeu și știți că este bine ceresc. Eşti în mâinile lui Dumnezeu şi eşti 

sigur că totul va fi Bine. 

Nivelul Patru –Întrunești condițiile și primești speranță prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 

Isus căci “Dumnezeu răspunde inimii.” Îți doreşti viaţa Cerească, “Oile Mele cunosc Glasul Meu şi nu vor 

merge după un altul”, fapt care te include şi pe tine. Eşti pe acest pământ şi eşti Transformat într-un om 

nou care Vede Minunile lui Dumnezeu făcând parte din Împărăţia Cerurilor. Îl urmezi pe Domnul Isus, 

dar nu ai puterea să rosteşti lucruri care să se întâmple instantaneu. Dumnezeu Răspunde Inimii tale şi 

Miracolele se Materializează.  

Nivelul Trei –  Credința că totul pornește de la mintea ta, mintea ta trebuie reînnoită și transformată. Ai 

decis să fii Creştin, dar încă îţi trăieşti viaţa cum vrei tu fiind legat de religie şi teologiile omului. Vrei să 

scapi de această stare şi să devii un om spiritual. 

Nivelul Doi – Eşti convins că există bine şi rău, dar vrei să îţi trăieşti viaţa cum doreşti. 

Primul Nivel – Eşti un păgân, ateu, un om care îşi trăieşte viaţa în stilul său. 
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Notă:  Câteodată vei experimenta nivele diferite şi ţine de tine cât de mult vrei să avansezi înspre Inima Nemărginită a lui 

Dumnezeu. Nu te limita în faţa Inimii Nemărginite a lui Dumnezeu, El te va înălţa şi te va Adânci Transformându-
te, cum a fost relaţia pe care a avut-o Enoh cu Dumnezeu. 

 

Capitolul 2: Nivelul 7, Nivelul 6 and Nivelul 5 
 

Nivelul 7  care este scopul ultim al unui ucenic creștin: să fie în Rai cu Dumnezeu  

Acesta este un nivel spiritual în care ai fost introdus şi devii o parte din el. Totul este concentrat în jurul lui Dumnezeu, 

Slava Cerurilor, Domnul Isus şi Duhul Sfânt şi tu te afli acolo şi eşti conştient de Rai şi complet acaparat de el. Acest loc 
este cu totul suveran, Raiul într-un Rai veșnic. Pământul nu mai există. (doar existența miracolelor) 

Experienţele scriitorului: Am fost acolo de două ori şi acolo totul este etern, Raiul într-un Rai veșnic. 

Chiar dacă nu ştii că Împărăţia cerurilor pe pământ există (nivelul 6, 5, 4) aceasta te va îndrepta înspre Cerul Veșnic.  
În cele mai multe cazuri creştinii se află în nivelul trei cu probleme şi raţionalizări fără măcar să ştie despre nivelele de 

mai sus. 

 

Nivelul 6  fiind mai mult decât biruitor în TOATE lucrurile 

Acesta este un nivel spiritual în care eşti luat, Domnul Isus (Duhul Sfânt) este cu tine şi tu devii Mai Împuternicit. Când 
Domnul Isus m-a dus aici de două ori, am fost foarte conştient că orice aş fi gândit sau spus s-ar fi întâmplat imediat. 

Acest nivel nu face parte din natura umană, e doar de Natura Lui Dumnezeu . Rezultatele scriitorului: Am fost acolo de 

două ori, prima data am gândit, a doua oară am vorbit şi tot ceea ce gândeam şi spuneam lua fiinţă imediat. 
 

1.   Nivelul 6 este cel mai înalt nivel în ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR PE PĂMÂNT. 

 

2.   Raiul pe pământ este aici pentru a rămâne. Ioan Botezătorul este precursorul vestirii că “Împărăţia Cerurilor este 
aproape” 

 

3.   Domnul Isus a spus în Matei 11:14-15”Ioan Botezătorul este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să 
audă” Domnul Isus nu mi-a descoperit ce înseamnă acest lucru, dar știu că doar o Făptură Pură de la Dumnezeu ar fi 

putut fi capabilă să îl introducă și să îl proclame pe “Domnul Isus Cristos”, Însuși Dumnezeu Întrupat.  

 

4.   Domnul Isus a zis că “nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul.” Pentru că Ioan s-a pus deoparte pentru 
Scopul lui Dmnezeu.  

 

5.   Timp de trei ani nimeni nu l-a putut atinge pe Domnul Isus, dar o femeie a venit în Împărăția lui şi s-a atins de haina 
Lui. A fost vindecată în locul în care Domnul Isus propovăduia Împărăţia Cerurilor şi El i-a zis: “Credinţa ta te-a 

tămăduit”. 

 
6.   Sutaşul din armata Romană înţelegea ce înseamnă să comanzi pentru că şi el avea oameni sub stăpânirea lui. El ştia 

că că Imperiul Roman nu are o Putere Spirituală pentru a-şi ajuta robul şi i-a spus lui Isus: “zi numai un cuvânt, si 

robul meu va fi tămăduit”. 

 
7.   Domnul Isus a propovăduit pe munte că El este Dumnezeu: “ESTE SCRIS”. Și a proclamat că Împărăția Lui pe 

pământ să fie “Vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.” Domnul Isus a vestit evanghelia 

aducând pământul în timpul Domniei Sale precum un aşternut pentru picioarele Sale.  
 

8. Timp de trei ani nu a fost nimeni care să îl poată atinge pe Domnul Isus. Doar după trei ani Maria a uns picioarele 

Domnului Isus cu ulei pregătind Trupul Domnului Isus pentru îngropare ca “Sacrificiu care urma să Împlinească 

întreaga amploare a blestemului rostit de Dumnezeu peste întreaga Lui Creaţie: în Grădina Edenului, “în ziua în 
care vei mânca din el, vei muri negreşit.” În Grădina Ghetsimani “Îmi dau viaţa Mea, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci 

Eu o dau de la Mine, Fiul Omului va trebui să pătimească aşa cum a fost scris şi să fie dat în mâinile păcătoşilor.” 

Soldaţii romani erau sclavii preoţilor torturându-L şi crucificându-L pe Domnul Isus. Dumnezeu a îngăduit această 

tortură din partea preoţilor şi adepţilor lor. 
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9. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru pământ şi RHEMA este Cuvântul lui Dumnezeu în Împărăţia Cerurilor 

pe pământ şi  acest lucru are stăpânire pe și peste pământ. Biblia a fost lăsată pentru a anunţa omenirea de existenţa 
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, precum şi Ioan Botezătorul a fost trimis să-L vestească pe Domnul Isus. 

RHEMA poate și va veni prin intermediul Bibliei. 

10. Domnul Isus a împlinit Împărăţia Cerurilor pe pământ şi a justificat transformarea acestui pământ într-o Împărăţie a 
Cerurilor pe pământ pentru trei ani. Apoi, Împărăţia Cerurilor pe pământ a continuat să existe prin autoritatea 

Duhului Sfânt înăuntru şi înafara oricărei persoane care primeşte Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Și 

prin declararea dorinței Duhului Sfânt de a transforma restul pământului în felul în care intenționează El și continuă 

să fie sub Stăpânirea Domnului Isus. 
 

11. Din această cauză Domnul Isus a zis că oricine va lăsa totul pentru El: “va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică” 

şi “Cine are urechi de auzit să audă, să cadă în pământ bun şi să dea rod: un grăunte a dat o sută, altul, şaizeci, şi 
altul, treizeci”. 

 

12. Biblia este Nu se alege nimic de planurile pământeşti: Cronici 7:14: “dacă poporul meu.. se va abate de la căile lui 
rele” (căi şi planuri pământeşti). Acesta este un verset care vesteşte Stăpânirea Domnului Isus şi a Duhului Sfânt pe 

pământ. 

 

13. Când Duhul Sfânt vorbește sau sugerează, toate lucrurile sunt posibile în Hristos, chiar dacă ele nu sunt posibile în 

lume, pentru că Domnul Isus a spus: “S-a isprăvit” și pentru că Sângele Miraculos al Domnului Isus a plătit Prețul 

Întreg. Domnul mi-a dat un vis pe 26 iunie 2018 A apărut o problemă în aplicarea unei legi și eu am știut cum să 

acționez. Apoi, un coleg de detenție a venit la mine și mi-a zis: “Ei vor să te retragi.” Atunci Duhul Sfânt a spus: 
“Ține-te de mâna Mea”, și m-am ținut de mâna Lui. Am deschis ușa, am înaintat și apoi am intrat într-o cameră în 

Hawaii. Domnul a spus: “Îi vei învăța despre Rhema aici.” Apoi m-am gândit la Philip cu eunucul și mi-am amintit 

cum a acționat el. Sunteți eligibili prin Sângele Miraculos al Domnului Isus prin ascultare de Duhul Sfânt. 
 

14. Noaptea trecută soția mea mi-a povestit dintr-o carte despre trezire intitulată “Rugăciunea Hyde,” povestea vieții lui 

John Hyde. Domnul a făcut ceva pentru el și l-a condamnat să împărtășească despre el în la o întâlnire, lucru pe care 
nu voia să-l facă la început, dar în cele din urmă el a ascultat. Când a început să vorbească despre ceea ce făcuse 

Domnul pentru el, a convins multe persoane și unul câte unul oamenii au început să-și dezvăluie păcatele, au strigat 

pentru milă și ajutor și au fost transformați. A avut loc o trezire. Apoi m-am gândit că este o modalitate de renaștere. 

Am realizat cu ce am păcătuit, lucruri care înainte le consideram normale, gândire inconștientă. Am vrut să scap de 
acest mod de gândire, pentru că nu este curat, dar nu am putut. Apoi m-am oprit și am început să mă gândesc: “Domnul 

dorește ca noi să ne dezvăluim păcatele noastre bisericii sau personalului Lui? Știu că Sângele Său Miraculos a plătit 

Prețul: “Concluzia mea: orice vrea Domnul să facă în acel moment este calea corectă, trebuie doar să acceptați Voia 
Duhului Sfânt. Nu sunteți în locul și în timpul în care ați fost când ați păcătuit în trecut. Domnul te-a ales și a devenit 

una cu tine când te-ai oferit Duhului Sfânt. De aceea Domnul a zis “S-a isprăvit”. Pur și simplu trebuie să rămâneți în 

curăție. 
 

15. În iunie 2018 ,i sa cerut să vorbesc într-un centru de închinare. I-am cerut persoanei să le spună celorlalți că nu am 

experiență în așa ceva, așa că m-am dus și puterea Duhului Sfânt a vorbit prin mine. El mi-a închis ochii, nu puteam 
vedea și m-am îmbătat în Duhul Sfânt. Cuvintele împărtășite ale Duhului Sfânt au ieșit, am căzut în genunchi sub 

Măreția Duhului Sfânt și am continuat cu Cuvinte puternice în Duh și Adevăr care au curs prin gura mea. 

 

16. Acum, Duhul Sfânt mi-a arătat că am descoperit Nivelul 6 că deși am avut gânduri de multe ori; nu există răspunsuri 

la întrebările: 

a. Cum a umblat Domnul Isus pe ape? 

b. Cum a umblat Petru pe ape? 
c. Cine l-a tradus pe Filip? 

d. Cum a vindecat Domnul Isus oamenii? 

e. Cum a hrănit Domnul Isus cei 4,000 și cei 5,000 de oameni? 
f. Cum a vindecat umbra lui Petru oamenii? 

g. Cum a primit soldatul comandant “cunoașterea credinței”, lucrurile văzute în Duhul? El știa că Domnul Isus a 

fost Dumnezeu în trup și că orice ar fi făcut Domnul Isus s-ar fi întâmplat numaidecât. 
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h. Apoi Domnul, cum a zis Domnul Isus că noi vom face lucruri mai mari decât a făcut El? 

Vechiul Testament 

a. Cum a căzut mana din cer în fiecare zi timp de 40 de ani? 

b. Cum s-a deschis Marea Roșie?  

c. Cum a scos Moise apă din piatră doar lovind-o? Și totuși pe urmă nu a putut vedea țara promisă că nu a ascultat 
de Dumnezeu. 

d. Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta.” Și lupta 

s-a sfârșit înainte să înceapă. 

Totul se rezumă la a întruni condițiile pe care le pune Dumnezeu prin Voia Lui, ÎMPUTERNICIT de Domnul și doar 

de El. 

 
Toate cele de mai sus au fost o anticipare a ceea ce urmează. Am trecut prin unele experiențe, dar acum știu că este 

timpul să continuăm din ce în ce mai mult pe Calea lui Dumnezeu și cu Împuternicirea Sa prin Trupul și Sângele 

Miraculos al Domnului Isus, în intimitate cu EL și conduși de direcțiile Duhului Sfânt.  

 
Concluzie: Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru mintea pământească și ea cultivă mintea. Cu excepția cazului 

când Duhul Sfânt vorbește sau spune, acesta este Rhema, Cuvintele vorbite de Dumnezeu pentru copiii vii ai lui 

Dumnezeu. Aceste cuvinte vorbite de Duhul Sfânt impregnează inima și viața copiilor lui Dumnezeu în Împărăția 
Cerurilor de pe pământ, iar copiii lui Dumnezeu încep să aducă roade, să înceapă să preia stăpânirea și să construiască 

discipoli ai lui Hristos. Începe cu noi personal. 

 

Nivelul 5 Aflându-te în Voia Duhului Sfânt 
 

Acesta este un nivel spiritual pe care îl primeşti pentru a înainta înspre el – când vă aflați în aces nivel aveți o dorință 
adâncă în inima voastră și dorința trebuie să fie împlinită pentru că sunteți consumați de ea. Această dorință care este în 

inima voastră este inspirată direct de la Dumnezeu; este inima lui Dumnezeu. Dorința voastră vă pune în mâna lui 

Dumnezeu și știți că este bine, sunteți ca într-o Împărăție a Cerurilor pe pământ. 
Aici se află adevărații creștini, în Împărăția Cerurilor pe pămânr. Scopul este să mergem încontinuu spre Împărăția 

Cerurilor pe pământ. 

Rezultate Aici Duhul Sfânt mă întăreşte şi îmi pregăteşte fiinţa pentru a înainta spre ceea ce a pregătit El pentru mine. 

Duhul Sfânt a pregătit și rezultate în urma acțiunilor mele. Soţia mea a fost în aces nivel înainte să fim împreună, acum 
încercăm să ne menţinem în acest nivel împreună şi acest lucru funcţionează. 

 

Acesta este modul meu de a acţiona (de la scriitor): 

 Mă concentrez pe un lucru în fiecare zi și anume să mă aflu în prezenţa Duhului Sfânt. 

 Mă îngrijesc de responsabilităţile mele pentru a fi liber cât mai repede astfel să îi ofer timpul meu Duhului Sfânt şi nu 

planurilor omeneşti. 

 Trebuie să iau o decizie conştientă şi un angajament în fiecare dimineaţă şi acestea constă în a fi supus Dorinţelor Duhului 

Sfânt pentru a avea parte de ceea ce îmi oferă El. 

 Aştept până când Duhul Sfânt mă îndrumă înspre ceea ce trebuie să fac în fiecare zi.  

 Aştept ca prezenţa Duhului Sfânt din viaţa mea de zi cu zi să fie pe zi ce trece tot mai mare, fiind transformat pe deplin. 

 În fiecare seară înainte să mă aşez în pat trebuie să iau din nou aceeaşi decizie conştientă de a accepta ceea ce îmi oferă 

Duhul Sfânt. 

 Când merg la culcare, îmi doresc şi îi cer Duhului Sfânt să vegheze asupra mea și asupra soției mele și să fie cu noi toată 

noaptea. Când mă trezesc în toiul nopţii, vorbesc cu Duhul Sfânt şi încerc să îmi feresc mintea de orice gând până când 

reuşesc să adorm din nou. 

 Arde în mine dorinţa de a fi constant adâncit şi înălţat în Prezenţa Duhului Sfânt zi și noapte. 

  

Această atitudine a inimii m-a transformat și încă mă transformă: 

 
1.   Supune-te planului şi SOLUŢIILOR lui Dumnezeu care au fost şi sunt dinainte de întemeierea lumii. 

 

† 

 

† 
1-13 
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2.  Să nu fie o problemă că Duhul Sfânt ia decizii pentru tine, El te va aduce în ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR de pe acest 

pământ. 
 

3.  Trebuie să fii acceptat de Duhul Sfânt pentru a te afla în nivelul 5. 

 
4.  Eşti în mâna lui Dumnezeu şi ştii că totul este Bine. 

 

5.   Îmi doresc din toată inima să mă gândesc la lucrurile din jurul meu aşa cum le priveşte şi Dumnezeu, şi El să mă 

Transforme prin felul cum vede El acele lucruri prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi prin 

Duhul Sfânt.  
 

6. Am o pace care întrece orice pricepere. 

 
7. Nu voi avea niciodată de ales ce decizie să iau; voi aştepta în mâna Duhului Sfânt până când voi primi îndrumare. 

 

8. Decizia pe care o voi lua să fie sub îndrumarea Duhului Sfânt, şi voi vedea din rezultate că sfatul Duhului Sfânt 
întotdeauna mă va forma în ceea ce mi-aş fi dorit şi eu pentru mine. 

 

9. Ştiu că sunt în locul potrivit. 

 
10. Când cer voia şi căile plăcute Inimii Domnului Isus în lucrurile în care mă pricep cel mai bine, în cele mai multe 

cazuri, lucrurile vor începe să se materializeze. 

 
11. Când mă rog, nu mă pot ruga despre orice ci după inima Domnului Isus. Acest lucru mă va duce în Împărăţia 

Domnului Isus, şi această Împărăţie nu este de pe pământ. 

 
12. Când Duhul Sfânt mă încolţeşte şi mă provoacă să cer şi să comand pentru dreptatea lui Dumnezeu având în vedere 

ceea ce a pus El în mine şi ceea ce şi-ar dori El să vadă în inima mea şi să audă din gura mea, acest lucru este ceea 

ce numesc eu mijlocire. Apoi privesc cum totul se materializează prin voia şi căile Duhului Sfânt. 

 
13. Nu cer doar să-l cunosc pe Dumnezeu, ci stăruiesc să Îl cunosc mai adânc decât oricine altcineva cum nu a mai fost, 

nu este şi nu va fi nimeni. Am intrat în Inima lui Dumnezeu şi asta Îl mulţumeşte. Şi Domnul a zis: “Poţi să faci 

asta”. Mi-a spus că am o inima mai mare decât cea a lui David. Apoi Domnul a zis, că acest lucru este pentru că eu 

am avut parte de Sângele Divin şi David nu. 
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Capitolul 3: Confirmarea eligibilității pentru Nivelul 4 – “Plimbarea în Împărăția lui 

Dumnezeu pe pământ, auzindu-L pe Duhul Sfânt și fiind un Ucenic al lui Cristos” 

Convingerea Inimii plus Revelația rezultă Transformarea, apoi ochii ți se vor deschide și Miracolele vor începe să se 

Materializeze. 

 

 Îţi doreşti viaţa veşnică, “Oile Mele cunosc glasul meu şi nu vor merge după un altul”. Te afli pe acest pământ şi ești în 
proces de transformare trăind Raiul pe pământ prin lucruri miraculoase. Te formezi după chipul lui Isus, dar nu ai puterea 

să rosteşti lucruri care să se întâmple instant. Dumnezeu vorbeşte inimii tale şi lucrurile se materializează. 
 

      Acest capitol îţi va copleşi inima care este în conexiune cu Dumnezeu. Te va inspira, îţi va forma mintea după înţelepciunea 

Inimii Duhului Sfânt, luminându-ţi inima. Apoi vei fi transformat fiind Victorios şi mai mult decât Biruitor în toate 
lucrurile. Înţelege cu inima ta că proorocii Vechiului Testament au auzit Vocea lui Dumnezeu şi ucenicii Noului Testament 

au auzit Vocea Domnului Isus, apoi Vocea Duhului Sfânt. Dar tu sau eu? Aud vocea Duhului Sfânt în fiecare zi în viața 

mea. Trăiesc în Inima Domnului Isus pentru Împărăţia Cerurilor pe pământ şi Viaţa Veşnică. 

 

1.  Fiind transformat într-un ucenic al lui Cristos. 

Cea mai frumoasă ucenicie a Domnului Isus Cristos … 
 

Cea mai frumoasă ucenicie a Domnului Isus pe care o poate avea vreodată o persoană are loc atunci când îţi deschizi în 
profunzime Inima înspre ţintuirea mâinilor şi picioarelor tale pe cruce. Mâinile tale reprezintă lucrările tale iar picioarele 

tale indică direcţia încotro te îndrepţi şi acceptarea spinilor pe capul şi mintea ta, imaginează-ţi că eşti crucificat în locul 

Lui, aceeaşi cruce prin care Domnul Isus a ÎNVINS toată lumea, primind TOATĂ GLORIA. Ia-ți crucea zilnic. 
 

a. Trupul și Sângele Domnului Isus eliberează omul de eul său.  

Când ai fost iluminat de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi când îţi doreşti Trupul și Sângele Său 

Miraculos peste tine, atunci vei înţelege cu inima ta că Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus a venit să 

elibereze pământul de lucrurile răului, și de alte activități care nu sunt după placul lui Dumnezeu și El a biruit 

întunericul. Apoi mănâncă din Mana Cerească a Trupului și Sângelui Miraculos al Domnului Isus în Împărăția 

Cerurilor pe pământ. Când auzi Vocea Duhului Sfânt trebuie să te supui cu acurateţe Cuvântului Său pentru ca 

Acesta să-ţi pătrundă fiinţa urmând să se întâmple ceea ce a fost menit să ţi se facă ţie şi prin tine. 
 

b. Înţelege din inimă că Dumnezeu a creat femeia şi bărbatul pentru scopuri diferite, apoi leagă scopul lui Dumnezeu de 

scopul inimii tale şi toate lucrurile se vor îmbina în Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.  
Revelația scriitorului: Un bărbat spune, există cu adevărat Dumnezeu şi dacă există: am nevoie de ajutor pentru a fi 

sigur că fac lucrurile cum trebuie. Această dorinţă este fizică și mentală. O femeie spune: Îmi doresc intimitate, 

comunicare şi o relaţie cu Domnul Isus şi vreau să mă simt împlinită şi în siguranţă. Această dorinţă este emoţională, 

dar adevărată. Domnul Isus a eliberat bărbatul de sub blestemul de a lucra pământul cu sudoarea frunţii lui luptându-se 
cu spinii şi mărăcinele din el. Şi Domnul Isus a  eliberat femeia de sub blestemul prin care dorinţele ei atârnau de bărbatul 

ei şi suferinţa şi durerile naşterii ei erau mărite. Amândoi vor fi eliberaţi de sub acest blestem numai prin Trupul și 

Sângele Miraculos al Domnului Isus şi supunere intimă faţă de Duhul Sfânt. 
Revelația scriitorului: Dumnezeu a oferit bărbatului puterea de a controla pământul (nu femeii) și Dumnezeu a dat viața 

și a mărit puterea femeii pentru a fi puternică să completeze bărbatul și să îl îndrepte cu înțelepciune.  

 
c. Mai departe cere-i Domnului Isus direcţia, hrana spirituală, protecţia şi vindecarea. Apoi cere-i să te elibereze de 

lumea aceasta şi rămâi în Împărăţia Cerurilor pe pământ pentru prezent şi pentru viitor. Apoi roagă-te ca Inima ta să 

fie conectată cu Inima Domnului Isus şi Mintea ta să fie conectată cu Mintea Domnului Isus. Ochii tăi vor Vedea 

cum Vede Duhul Sfânt, urechile tale şi urechile tale spirituale vor auzi cum Aude Duhul Sfânt, gura ta va vorbi 
lucruri care îi fac plăcere Duhului Sfânt și va vorbi Căile Domnului cu privire la viaţa ta, picioarele tale vor păşi pe 

urmele paşilor Duhului Sfânt care se află în faţa ta şi mâinile tale vor face lucrarea Domnului Isus şi Voia Lui se va 

face prin mâinile tale. 

† 
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d. Domnul Isus a Plătit Preţul Întreg prin Sângele Său Miraculos şi Domnul Isus ţi-a deschis o cale prin care poţi fi 

una cu El. 

e. Vei primi Botezul de ILUMINARE al Duhului Sfânt în inima ta prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 

şi prin Trinitate. 

f. Vei primi cunoștința revelației din Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus care ne-a fost dat la cel mai înalt 

nivel decât a fost ceva oferit vreodată pe acest pământ.  

g. Vei primi Cerul Deschis şi Victoria asupra vieții și morţii în timp ce vei fi mai mult decât Biruitor. 

h. Vei auzi Cuvintele lui Isus: “Voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.” O poveste de dragoste cum nu s-a mai pomenit. 

i. Vei primi Miracole în mod instant fiind Victorios asupra firii pământeşti, vei avea biruinţă în deciziile tale pentru a te 
dedica cu sfinţenie nepermitând ochilor tăi să vadă şi urechile tale să audă lucruri care nu te aduc mai aproape de 

Duhul Sfânt. Vei fi cu băgare de seamă la ceea ce vei face cu trupul tău, conştient fiind că trupul tău este templul 

Duhului Sfânt. 

j. Vei primi vorbirea în limbi – Acesta este locul în care Duhul Sfânt îți oferă un drept de a vorbi și atunci te vei supune 

și totul va veni precum un val până când vei fi complet împlinit. Nu trebuie să interpretezi aceste lucruri pentru că 

Duhul Sfânt te transformă și tot El rostește lucruri care vor lua ființă în această lume dintr-un punct de vedere Ceresc și 

nu inițiat de om.  

k. Vei fi conştient de Domnul Isus “Balanţa Soluţiilor Miraculoase”. Ceri, auzi şi fizic faci din inimă ce ţine de tine, iar 

apoi Domnul Isus îşi face partea lui şi înclină Balanţa în favoarea ta, cu cât înaintezi mai mult. Acesta poate fi numit 

un Miracol. 

l. Vei primi “O pace care întrece orice pricepere” şi “Opreşte-te şi să ştii că eu sunt Domnul”. Apoi îţi va veni uşor să 

înlături orice imaginaţie şi vei fi eligibil pentru rezultatul Împuternicirii Duhului Sfânt. Continuă să gândeşti cum a 

gândit Hristos. Apoi tot ce va urma va fi să fii responsabil în lumina Duhului Sfânt FIIND ELIBERAT de această 

lume.  

m. Apoi vei primi eliberare pentru a fi mai mult decât un cuceritor şi pentru a lua stăpânire peste întreg pământul în tot 

ceea ce Duhul Sfânt îşi doreşte ca tu să ai parte în trăirea ta în Împărăţia Cerurilor pe pământ. 

n. Aceasta este credinţa, îţi vei dori întotdeauna să beneficiezi de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi vei 
accepta în profunzime dorinţa de a te supune la tot ceea ce Duhul Sfânt îţi va cere să faci. NU există înfrângere în 

Domnul Isus. 

o. Acolo unde există boală, lipsă sau orice în care Dumnezeu nu este prezent – Duhul Sfânt nu este acolo, în acel loc sau 
lucru. Acel loc sau lucru trebuie să fie curăţit prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, trebuie să fie adâncit 

în căile Duhului Sfânt, îmblânzit şi diluat în Împărăţia Cerurilor pe pământ. Când vei face aceste lucruri vei primi 

pacea care întrece orice pricepere, eşti victorios şi mai mult decât biruitor şi “harul Meu îţi este îndeajuns”. 

p. La început era Cuvântul şi Cuvântul era Domnul Isus. Aşadar Domnul Isus şi Duhul Sfânt au fost de la început. Ei sunt 

rezolvarea tuturor problemelor înainte ca ele să apară. Lupta mea este să aflu cum să fiu eligibil pentru Rezolvare care 

a luat fiinţă prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi Duhul Sfânt, cum să obţin Rezolvarea, cum să accept 

rezultatele ei, să continuu să le accept, să rămân în acceptare şi în rezolvare. 
 

2. Îmi pun viaţa în Mâinile Tale Doamne Isuse 

Doamne Isuse ține-mă pe calea Ta prin Voia Ta 

a. Fii mulţumit de mine cum ai fost şi de Domnul Isus Hristos. Trebuie să continui să-mi amintesc: “Fac doar ceea ce 

îmi spune Tatăl Meu.”Apoi trebuie să aud, să ascult și să acționez în Cristos. 

b. Mi-aş dori să fiu extensia Domnului Isus, dorinţa Lui să fie dorinţa Mea, în totală intimitate cu Duhul Sfânt. Apoi 

trebuie să fiu în Tine și Tu în mine. 

c. Dumnezeu nu ne-a dat o alegere, (“cine nu este cu Mine, este împotriva Mea,” nu ne dormi să fim împotriva 

Lui) o alegere este o minciună şi pentru minciuni există întotdeauna o consecinţă. Oamenii îşi fac alegerile 

fiind în nesupunere şi fiind în afara Voii lui Dumnezeu, nesupunându-se şi alegând să nu înainteze înspre 

Împărăţia Cerurilor pe pământ. Pentru că nu sunt eligibili şi pentru că nu vor să îmbrăţişeze convingerea 
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Vocii Duhului Sfânt sau dorinţa Lui de a se implica în vieţile lor. Am fost făcut eligibil şi mă poziţionez în aşa 

fel încât Duhul Sfânt să-mi vorbească direct mie, îmi doresc să mă supun Lui şi apoi să mă apropii înspre o relaţie 
personală cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu refuză o inimă sinceră. Apoi văd şi accept Împărăţia Acţiunilor Cereşti pe 

pământ.  

d. Oamenii nu au nimic de oferit, nimic de adăugat, nimic de sacrificat, au însă doar posibilitatea de a-şi spăla păcatele 
și dumnezeii în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

 

3. Primeşte LUMINA Botezului Duhului Sfânt în viața ta  

Înţelege prima dată cu inima şi apoi cu mintea. Apoi primeşte Lumina Botezului Duhului Sfânt în inima ta. 

i. Revelaţia scriitorului:Vei primi Iubirea Necondiţionată din Inima lui Dumnezeu care te va îndrepta înspre Împărăţia 

Sa Nepreţuită pe pământ. 

ii. Revelaţia scriitorului: Vei şti că acest lucru va continua, atâta timp cât ştii că şi tu eşti consecvent cu Inima şi 
Acţiunile tale pentru Împărăţia Sa şi numai pentru Împărăţia Sa. 

 

4. Experimentând o eligibilitate continuă 

 Cât timp eşti pe pământ, poți primi în mod continuu eligibilitate din Cer. 

a. Înţelege din Inimă că eligibilitatea de astăzi poate avea loc doar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

b. Înţelege din Inimă că tu EŞTI curăţit prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus cu fiecare pas pe care îl 

faci. 

c. Ai primit eligibilitatea pentru că ţi-ai dorit din toată inima Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Acesta 

este modul  prin care Dumnezeu a construit această relație cu tine și totodată o cale pentru a te salva. 

d. Aceasta este uşa ta rotativă înspre Cer: a-ţi dori să fii Transformat şi Împuternicit de Cer. Este accesibilă pentru tine, 

pentru a primi lucruri din cer în mod constant, în fiecare minut şi în fiecare oră.  

e. Cu cât accesezi mai mult această Putere Cerească, cu atât eşti transformat mai mult înspre a semăna cu Dumnezeu.  

f. Cu cât îţi propui să rămâi mai mult în asemănare cu Dumnezeu cu atât El te luminează în fiecare zi cu ceea ce are în 

Inima Lui pentru tine.  

g. Vei începe o relaţie de dependenţă prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus cu Duhul Sfânt în timp ce te 

vei afla în Împărăţia Cerurilor pe pământ.  

h. Apoi vei avea o mare dependenţă în a-ţi dori să ai o Relaţie cu Duhul Sfânt.  
 

5. Acceptă să fii angajat și inspirat prin Credință 

Fără credinţă nu este posibil să îi fim plăcuţi lui Dumnezeu. (Evrei:11:6) Deci, ce este credinţa? 

a. Când relaţia dintre noi şi Dumnezeu este cu o singură faţă şi totul ţine de Dumnezeu, aceasta este speranţa. 

b. Evrei 11:1 Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care 

nu se văd. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului. Când Duhul Sfânt vorbeşte sau face aluzie la ceva, vei şti că tot 

ceea ce trebuie să faci este să aştepţi şi să priveşti lucrurile Materializându-se conform Voii Lui. 

c. Credința vine prin auzirea Cuvântului. Când Duhul Sfânt îți va spune sau îți va sugera ceva vei ști, și tot ce trebuie 

să faci este să aștepți, și se va materializa. 

d. Doar Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus poate fi cel mai Excelent şi Complet Sacrificiu care 

funcţionează. “S-a isprăvit”. 

e. Omul poate muri o singură dată, şi PRIN TRUPUL ȘI SÂNGELE SĂU MIRACULOS, Domnul Isus a biruit 

moartea odată pentru totdeauna. 

f. Devin eligibil; Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus m-a luat şi m-a pus în Împărăţia Cerurilor pe pământ 

pentru veşnicie. “Dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă.” Cele vechi s-au dus şi iată că toate lucrurile sunt 

noi. Şi din nou “Tatăl este în Mine şi Eu SUNT în El”. 
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g. Declaraţie făcută din Inimă de către Isus, Domnul Isus nu a avut o viaţă a Lui, ci viaţa Tatălui: “Fac doar ceea ce 

îmi spune Tatăl Meu să fac”, “Tatăl Meu este în Mine şi Eu sunt în El” și “Când m-aţi văzut pe Mine, L-aţi văzut 

pe Tatăl Meu”. 

h. Primind Credinţa prin Duhul Sfânt, “Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu”. Cine vine la Duhul 

Sfânt TREBUIE SĂ ȘTIE deja că Credința vine de la Dumnezeu care a pus-o în inima noastră. Cred Acestea sunt 

Cuvintele Domnului Isus: “Mângâietorul, Duhul Sfânt vă va învăţa TOATE lucrurile.” 

i. Domnul Isus este Răsplătitorul celor care ÎL CAUTĂ CU SÂRGUINȚĂ. 

j. Duhul Sfânt îţi vorbeşte şi/sau te avertizează cu privire la lucrurile viitoare: “Oile mele cunosc glasul Meu” şi nu 

vor merge după un altul. Cum aş putea să merg după un altul dacă nimeni altcineva şi nici măcar eu nu am vorbit și 

nu am spus ceea ce nu este de la Dumnezeu. 

k. Înaintează fără frică. Eu “nu mă tem” pentru că Domnul Isus este aici cu mine. 

 

6. Instrumente pentru Miracolul pe care Domnul l-a pus în mâinile noastre              

Doamne Isuse, cum pot primi încontinuu REZULTATELE TALE având experiențe inedite cu Tine? 

a. PRIMESC “Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus” şi trăiesc prin El în mod constant. 

b. MĂ POCĂIESC de toate lucrurile din viaţa mea şi de câte ori apare ceva, este un privilegiu să mă pocăiesc iar. 

c. ASCULT VOCEA Duhului Sfânt şi Sugestiile Lui. 

d. MĂ SUPUN din INIMĂ urmând FAPTE și FAPTE. PRIMESC Împărăţia Cerurilor pe Pământ. Sunt VICTORIOS 

şi MAI MULT decât CUCERITOR (ÎN TOATE LUCRURILE). 
 

7. CREDINȚĂ: eligibilitate, relație, materializare și salvare. Poți primi totul sau nimic.  

În timp ce eşti în Împărăţia Cerurilor pe pământ îmbunătăţeşte-ţi RELAŢIA, ELIGIBILITATEA, CREDINŢA şi salvarea 

cu frică şi cutremur 

a. Ucenicii au continuat să primească aceeaşi mustrare de la Domnul Isus că aveau “o credinţă mică”. Ei nu erau 

familiari cu Vederea, Auzire şi Înţelegerea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, vezi Matei 13:10.  

b. Prin Credinţă Abel i-a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai plăcută decât cea a lui Cain. Doar Trupul și Sângele 

Domnului Isus poate fi cel mai de preţ Sacrificiu astăzi. Oamenii nu au nimic de oferit. Prin faptul că facem, oferim 

sau sacrificăm noi nu putem adăuga nimic la Sacrificiul Complet al Miraculosului Trup și Sânge al Domnului Isus. 

Noi avem doar păcate și dumnezeii străini, pe care le putem oferi lui Dumnezeu şi El se bucură când facem acest 

lucru și ne eliberează și purifică. 

c. Prin Credinţă Enoh a fost răpit astfel el nu a văzut moartea “şi nu a fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat la El”, iar 

înainte să fie răpit a avut această mărturie şi anume că a fost plăcut Domnului.  

d. Omul poate muri o singură dată, şi Trupul și Sângele Domnului Isus a biruit moartea odată pentru totdeauna. Trupul 

și Sângele Miraculos al Domnului Isus m-a luat în Împărăţia Sa pe pământ şi mă va lua și în eternitate. “Sunt o 

făptură nouă în Hristos”. “Cele vechi sau dus şi iată că toate lucrurile sunt noi”. “Voi sunteţi în Mine şi EU SUNT 
în voi”. Mărturia a venit din Inima Domnului Isus și Domnul Isus a spus în Biblie că El n-a avut o viaţă a Lui, ci El 

era din Tatăl. Din nou “voi sunteţi în Mine şi EU SUNT în voi.”  

e. Fără credinţă nu este cu putinţă să îi fim plăcuţi, cel care vine la Dumnezeu trebuie să creadă (şi să ştie) că Domnul 

Isus există și că El este Răsplătitorul celor care îl caută cu sârguinţă.  

f. Prin credinţă Noe, fiind înştiinţat de către Dumnezeu despre lucruri care nu avuseseră loc încă, s-a mişcat fără frică 

construind arca pentru a-şi salva casa, astfel el a condamnat lumea ulterior devenind moștenitor al neprihănirii prin 

credinţă. Credinţa lui Noe a condamnat lumea. . (Evrei 11:7) 

g. Doar ascultă şi supune-te Duhului Sfânt şi vei fi eliberat de necazurile de pe acest pământ, Duhul Sfânt te va ghida 

păzindu-te de cursele oamenilor.  

† 
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h. Neprihănirea prin Sângele Miraculos Domnului Isus şi supunerea faţă de Duhul Sfânt va condamna lumea în timp 

ce o va transforma într-un ţinut al Împărăţiei Sale. Eu şi toată casa mea care mă urmează în credinţă vom accepta 
Împărăţia Cerurilor pe pământ. Apoi voi fi un vlăstar dumnezeiesc.  

 

8.  Dumnezeu este Suveran și Dumnezeu nu acționează în timp 

Împărăția Cerurilor pe Pământ are doar Soluții, nu probleme sau timp asociat cu anumite lucruri. 

Exemplu: A început să mă doară mâna, îmi pun cealaltă mână peste mâna care mă doare și spun: “Tu ești Vindecătorul 

meu, Eliberatorul meu, Furnizorul meu, Dumnezeul meu Suveran și nu există timp sau vreme în Tine.” Durerea 

dispare, pentru că sub Stăpânirea Lui nu există timp. Dacă nu există timp, nu există durere, nu există lipsă, nu există 

timp să schimbi suveranitatea lui Dumnezeu. 

Acest lucru devine Împărăția Cerurilor pe pământ și nu controlează substanța care este în timp, dar Prezența lui 

Dumnezeu controlează totul precum: “veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine” 
 

9. Priveşte procesul descoperit al miracolelor 

Cum  se manifestă miracolele pe pământ: ceea ce Dumnezeu rosteşte se transformă prin Trupul și Sângele Dmnului 
Isus în ceea ce Inima lui doreşte înăuntrul tău şi în ceea ce inima ta doreşte cu adevărat, date Duhului Sfânt şi 

acceptate de El; acele lucruri se vor întâmpla pe pământ. 

a. Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus eşti victorios, la început vei fi eliberat de mintea ta, de lucrurile 

din jurul tău, şi îţi va plăcea această schimbare din toată inima. 

b. Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus eşti mai mult decât victorios în toate lucrurile - Aştepţi în urma 

Duhului Sfânt,  asculţi vocea Lui şi răspunzi după cum ai fost direcţionat, Manifestările Duhului Sfânt au loc şi 

apar. Pe aici trebuie să umblăm și să rămânem. 

c. Te trezeşti într-o dimineaţă şi ştii că eşti o Fiinţă Eternă ca şi Dumnezeu, trecutul a fost şters, greutăţile acestei lumi 

nu mai sunt, înaintezi plin de Pace (care întrece orice pricepere) şi ai Siguranţa că ceea ce faci este bine pentru acest 

timp. Faci lucruri care sunt bune în ochii tăi şi este Raiul pe pământ în jurul tău. Ceea ce ştii că vrei este exact ceea 

ce primeşti, acel lucru se materializează, Pacea este nelipsită din fiinţa ta şi nu există păcat în natura ta. Ceea ce auzi 
este de natură Cerească, toţi ceilalţi zboară în jurul tău şi nu eşti deloc mirat. Ai o rutină de 24 de ore şi aceasta 

continuă să se desfăşoare. Nimic nu contează, doar relaţia Cerească. 

d. Credinţa, Puterea înfăptuirii: Credinţa ta te-a vindecat, Credinţa ta te-a eliberat, Credinţa ta te-a asigurat, Credinţa ta 
te-a protejat. Toate aceste Manifestări ale Credinței vin din Relația cu Duhul Sfânt prin Trupul și Sângele Miraculos 

al Domnului Isus și prin Ascultarea de Sfatul Duhului Sfânt. Le vei primi pe amândouă și aceasta va fi încrederea ta 

pentru a umbla în continuare, asta este Credința ta. 
 

10. Cum să primești și să te îndrepți spre miracole în viața ta   

Îndreptându-te spre Miracole 

a. Primește - Acceptă apropierea de Inima Duhului Sfânt şi toate celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. 

b. Eliberare - Domnul Isus a spus: “Am venit să înlătur întunericul”- continuă să îmbrăţişezi Trupul și Sângele 

Miraculos al Domnului Isus şi nu te lăsa cuprins de imaginaţie, demoni, îngeri sau teorii despre sfârşitul lumii. Doar 

pune Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus pe fruntea ta, pe trupul tău, peste mintea ta şi peste orice altceva 
care te deranjează. În fiecare zi vei vedea cum vei fi eliberat. Ascultă și împlinește ceea ce Duhul Sfânt îţi spune şi 

îţi sugerează, fă-o în paşi mici, vei înţelege. BUCURĂ-TE DE LIBERTATE. 

c. Vindecare - Când eşti îndurerat gândeşte-te la ceea ce Dumnezeu, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus sau 
Duhul Sfânt a făcut sau face, apoi mintea ta nu va mai simţi durerea şi Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 

te va lua în Împărăţia şi Voia Sa pe pământ cu cât vei înainta tot mai profund și mai mult, până când durerea ta se va 

opri. Iar apoi continuă în inima ta și spune cu toată ființa  “Primesc miracolul vindecării Tale Doamne,” continuând cu 

tot mai multă putere. Miracole vor avea loc pentru tine.  

d. Hrană spirituală - Domnul Isus a spus: “Am venit să vă eliberez”. 1 - Când încerci să te aliniezi sau să faci din 

răsputeri orice în legătură cu acest fapt, faci tot ce poţi pentru a fi eliberat. Acest lucru te face eligibil pentru a primi 

Hrana Miraculoasă în Împărăţia Cerurilor. 2 - Cere Duhului Sfânt din inimă să împlinească Voia şi Căile Sale în 

† 

 

† 
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necazul tău. 3 - Cere-i Duhului Sfânt să îţi arate direcţia şi soluţia, accept-o şi urmeaz-o din toată inima. Fă câte un 

pas odată și nu te opri, continuă să înaintezi. 4 - Acesta este începutul primirii a ceea ce este în Împărăţia Cerurilor 

pe pământ în cât mai multe miracole. 

e. Revelaţia scriitorului:  Domnul Isus a zis: “Vie împărăţia ta, facă-se Voia ta precum în cer aşa şi pe pământ”. 

Aceasta este o propovăduire. Din nou, Domnul Isus a făcut o Proclamare “Eu fac doar ceea ce îmi spune Tatăl Meu 
să fac”. Atunci de ce eu aş face mai puţin sau aş primi mai puţin decât a primit Isus când pot să mă opresc şi să 

acţionez precum Domnul Isus? Putem să avem o Inimă şi o Minte precum Hristos. Pe asta mă concentrez tot timpul, 

dacă nu în conştientul meu, atunci în subconştientul meu. 

f. Eu mă rog diferit, (Nu mă rog aşa cum am fost învățat să o fac pentru că am văzut că prea puţin funcţionează în 
biserică sau în dreptul meu) Ceea ce fac este, “Cer Trupul și Sângele Tău Doamne Isuse, Voia Ta, Căile Tale, Duhul 

Tău și Prezența Ta.” Apoi: mă asigur că sunt eligibil şi astfel îl mulţumesc pe Duhul Sfânt, dizolv convingerea mea 

răspunsului Duhului Sfânt în timp ce mă pocăiesc și dialoghez cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îmi cunoaşte deja 
Inima. Apoi continuu să Primesc Părerea Duhului Sfânt îndreptându-mi Inima şi mintea înspre Dorinţele şi 

Perspectivele Lui privind lucrurile cum iau fiinţă materializându-se. Aşa a făcut şi Domnul Isus. Aceasta este 

rugăciunea adevărată şi ea nu se întoarce niciodată înapoi fără rod. “Mare putere are rugăciunea unui om 
neprihănit”. Acesta este lucrul pe care l-am experimentat şi va deveni mult mai clar şi real când vei ajunge la 

nivelul cinci şi şase din Împărăţia Cerurilor pe pământ. 

 

11. Transformarea este o Realitate a Împărăţiei Cerurilor 

Când suntem pe pământ, primim Transformare din Cer 

a. Cu cât îmi doresc mai mult Trupul și Sângele Domnului Isus, cu atât sunt mai transformat să Văd, să Înţeleg, şi să 

Primesc Împărăţia Cerurilor pe pământ. 

b. Îmi doresc şi ascult Vocea Duhului Sfânt şi  îmi doresc Implicarea Sa pentru ca eu să Fac ceea ce mi se Spune sau 

mi se Sugerează. 

 

12. Împărăția Cerurilor pe pământ nu poate fi contrafăcută, duplicată sau diluată 

Înțelege și luminează-ți inima, și apoi mintea 

a. Nu este posibil să contrafaci, să duplichezi sau să diluezi existența Împărăției Cerului pe pământ de la un nivel slab 

de predare sau teologie, pentru că Duhul Sfânt este Evaluatorul, Forța Atotputernică și Aducătorul Manifestărilor și 
Tuturor Lucrurilor Spirituale de la Tronul lui Dumnezeu astăzi și realitatea Raiului pe pământ nu vine din: o gândire 

pozitivă, teorii de economizare a banilor, teorii despre iubire, teorii despre bine și rău, studii de conducere, studii 

educaționale sau studii teologice.  
 

13. Pași de responsabilitate după primirea eligibilității și minunilor 

 Mergi și continuă să rămâi în Împărăția Cerurilor pe pământ 

a. Dumnezeu aduce de la întuneric la lumină. Acesta este un Miracol inspirat şi nu iniţiat de om. 

b. Trebuie să fiu “mort în Cristos ca să trăiesc prin Cristos” continuu să fac acest lucru în fiecare zi, prefer să fac 

aceasta decât “să trăiesc acum şi în final să mor”. 

c. “Căile voastre nu sunt Căile Mele, şi Căile Mele nu sunt căile voastre, Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi 
gândurile voastre nu sunt Gândurile Mele, Gândurile Mele sunt mai înalte decât gândurile voastre şi Căile Mele 

sunt mai înalte decât căile voastre.” 

d. Trebuie să fiu sigur că inima şi mintea Mea îşi doresc să fie supuse căilor Duhului Sfânt. 

e. Cu cât îmi doresc mai mult Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus cu atât sunt mai Transformat.  

f. Înţeleg cu inima că SUNT CURĂȚIT prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus de fiecare dată, iar apoi 

înaintez. 

g. Am primit eligibilitate pentru că mi-am dorit din toată inima Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și  să 
trăiesc pe pământ ca într-o Împărăție a Sa. Acesta este modul prin care Dumnezeu a alcătuit procesul înaintării spre 

salvare.  

† 
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h. Revelaţiile scriitorului: Duhul Sfânt decide și oferă; îmi doresc să aud, îmi doresc să mă supun şi să văd rezultatele 

Duhului Sfânt. 

i. Revelaţiile scriitorului:Trebuie să continui să mori în fiecare zi în Cristos pentru a trăi zilnic prin El, să te pocăieşti, 

să-L Glorifici pe El și să accepți Voia Lui afirmând “Da, Doamne!” Apoi vei avea parte de viaţa Cerească sau de 

Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. 

j. Dumnezeu spune: “Căile mele nu sunt căile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele,”și totuși toate aceste căi se 

îmbină împreună după Voia Lui. Revelaţia scriitorului: tot ceea ce faci prin puterile tale nu sunt puterile 

Miraculoase ale Domnului Isus, Dumnezeu nu are nevoie de ajutor, decât de sensibilitatea și supunerea noastră. 

Ascultarea este cel mai mare sacrificiu dintre toate lucrurile. 

k. Revelaţiile scriitorului: Inima şi mintea ta doresc să se supună Duhului Sfânt în Împărăţia Cerurilor pe pământ şi în 

Cerul Etern. Apoi întreabă-l pe Duhul Sfânt ce paşi să faci în viaţa ta pentru a primi hrana spirituală şi de asemenea 

pentru a fi victorios şi mai mult decât cuceritor în viitor. Acest lucru include totul. 

l. Cu cât îmi doresc mai mult Trupul și Sângele Domnului Isus în viața mea cu atât sunt mai transformat pe zi ce 

trece. 
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Capitolul 4: Mărturii experimentate în “Ceruri” și “Umblând în Împărăția Cerurilor pe 

Pământ” 

Aici sunt câteva din mărturiile noastre ca să poți vedea că umblarea în Împărăţia Cerurilor pe pământ este reală şi Duhul 

Sfânt îţi va descoperi Adevărul care te va face Liber. 

 

Lucruri experimentate de mine și cum le-am înțeles în mod conștient 
 
1. Am fost atât de disperat, încât am zis: “de ce nu poate fi adevărat?” Acum câţiva ani când eram foarte tânăr, nişte oameni 

(aşa numiţi misionari) dintr-o afacere bine oragnizată care se respectă, înşelați precum am fost și eu că sunt o biserică 

(o să-i numesc nişte oameni din biserica M pentru că nu doresc să le spun numele), au venit la mine. Am fost atât de 
disperat încât am zis: “De ce nu poate fi adevărat?” Ceva a intrat în mine şi din acel moment înainte viaţa mea a fost 

plină de urcuşuri şi coborâşuri în mod continuu, fără câştiguri. Douăzeci de ani mai târziu mergeam la cinci biserici care 

aveau o perspectivă diferită despre Duhul Sfânt, în fiecare săptămână, alese de mine deoarece acolo Duhul Sfânt era 

prezent activ. Într-o zi veneam de la o întâlnire de biserică. Am pus mâna pe clanţa uşii, iar apoi m-am văzut ca şi cum 
aş fi în cer uitându-mă la mine. Am văzut un şarpe negru încolăcit după capul meu iar apoi acesta s-a transformat într-

un capac negru de plastic aşa încât să nu vezi că este un şarpe, arăta ca un capac perfect. Apoi am văzut o mână venind 

din cer înspre mine dând la o parte şarpele sau capacul de pe capul meu. După aceea am revenit la normal în corpul meu 
strigând de trei ori “ESTE O MINCIUNĂ” şi mintea mea a devenit dintr-o dată liberă, de la negru la alb, fără nicio zonă 

de gri. Sunt cu adevărat liber. Viaţa mea a devenit mult mai activă şi îmbelşugată cum vei vedea în următoarele mărturii. 

 Explicaţia mea: O persoană cu sufletul gol nu are cum să ajute o persoană care este împovărată, sau persoana împovărată 
va încerca sau va lua tot ce a mai rămas din tine, lucrul care ţi-a fost oferit de Dumnezeu mai înainte de întemeierea 

lumii. Noi toți putem fi eliberaţi prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi să primim Minuni care să ne 

îmbunătăţească şi să ne îmbelşugheze viaţa. Cu cât ne folosim mai mult de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 

Isus, cu atât vom avea mai mult parte de Minunile pe care Hristos le-a asigurat pentru noi, numai prin Voia și Căile lui 
Cristos. 

 

2. Când am decis pentru prima dată să merg la biserică într-un mod consecvent am fost botezat spiritual 
O femeie care stătea în față a spus: “oricine îşi doreşte să primească darul vorbirii în limbi prin primirea Duhului 

Sfânt să vină în faţă”. Stăteam pe ultimul rând şi Duhul Sfânt mi-a vorbit “mergi înainte sau stai pe loc”. Mi-a arătat 

ceva negru în stânga mea şi a spus: “acela este locul înspre care te îndrepţi şi nu te vei mai întoarce înapoi niciodată.”, 
aşa că am decis să merg în faţă. Trei femei şi-au pus mâinile peste mine şi cu ochii închişi am văzut cum iese fum din 

pieptul meu. Apoi am văzut Cuvântul ISUS scris pe pieptul meu. Fumul a încercat să se întoarcă dar când s-a 

îndreptat spre Cuvântul ISUS, s-a dizolvat în întregime. Apoi femeile s-au îndreptat spre o altă persoană, în acea clipă 

am văzut o imagine. Am început să mă rog cu privire la ceea ce am văzut şi o femeie a început să vorbească în acea 
clipă despre ceea ce tocmai văzusem. Apoi s-a întâmplat la fel cu persoana următoare, apoi cu cealaltă persoană şi din 

acea zi înainte am fost eliberat şi sunt la fel şi astăzi. 

Explicaţia mea: Eliberarea trebuie să aibă loc deoarece oamenii s-au născut în păcat şi au făcut alegeri greşite în 
trecut. Avem dezorientări care vin din propriile noastre gânduri şi acţiuni şi avem nevoie să fim eliberaţi de ele pentru 

a fi capabili să înaintăm şi să fim victorioși și mai mult decât cuceritori. 

 

3. Am primit Biblia în inima mea: Am venit acasă de la un program de biserică şi Duhul Sfânt mi-a spus: “Am pus Biblia 
în Inima ta”. De atunci încoace Duhul Sfânt îmi descoperă versete în inima mea împreună cu revelaţia lor. Apoi, când 

oamenii vorbesc despre versete văd cum Duhul Sfânt îmi dă revelaţia versetelor dinainte să fie aduse în discuţie.  

Explicaţia mea: Când Domnul Isus m-a înştiinţat să-mi întorc privirea spre El şi Împărăţia Lui, am început să 
primesc şi să experimentez revelaţii ale Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ şi ele au continuat să aibă loc de atunci 

înainte. 

 
4. Timpul lui Dumnezeu: Într-o luni, la ora 2:00 noaptea am fost trezit din somnul meu. Am luat Biblia şi am început să 

citesc pentru că am crezut că “cel rău nu mă lasă să dorm”. Apoi am adormit din nou. Pentru următoarele două nopţi s-

a întâmplat acelaşi lucru: m-am trezit în toiul nopţii şi am citit din Biblie pentru a împiedica planurile celui rău care nu 

mă lăsa să dorm. Apoi, joi am fost trezit din nou la aceeaşi oră, 2:00 şi Duhul Sfânt mi-a vorbit: “Ziua de ieri a trecut şi 
ziua de mâine încă nu a venit, acesta este timpul Meu”. Am acceptat cuvintele Duhului Sfânt şi apoi am adormit din 

nou. 
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Explicaţia mea: Când o persoană este chemată în Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ acolo este doar Duhul Sfânt Cel 

care controlează timpul şi interacţionează cu acea persoană. Am fost ignorant primele trei zile. 
 

5. Am avut un vis că alunecam pe valurile unui râu învolburat cu un curent puternic. Am văzut o persoană înotând şi 

mergând ca şi cum ar controla acel curent, apoi am început să înot în spatele acelei persoane, iar apoi m-am trezit. Peste 
două zile am întrebat: “Doamne ce ai vrut să îmi transmiţi prin acel vis?” şi Domnul a zis: “Eu te conduc, tu urmează-

mă.” 

Explicaţia mea: Totul este atât de precis şi clar pentru înţelegerea mea. Voi umbla mereu în urma paşilor Domnului 

Isus şi voi sta foarte, foarte aproape de Domnul Isus, întotdeauna. 
 

6. Nu am mai vrut să trăiesc, m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult decât viaţa asta: Mergeam la o biserică într-o 
Duminică seara şi eram sătul de viaţa mea. O persoană din faţă a spus ca toate persoanele care vor să fie purtate în 

rugăciune să vină înainte. Mă gândeam, “Trebuie să primesc ceva din partea Domnului, nu voi putea continua fără un 

mesaj de la El”, aşa că m-am ridicat timp în care acea persoană a zis “Fă Doamne să vină mai mulţi oameni”. Ceva m-
a lovit în spatele genunchilor şi am căzut la pământ. Apoi am început să râd şi eram ca şi beat spiritual, nu puteam să 

merg sau să mă târăsc. Era Duhul lui Dumnezeu şi acest lucru a continuat să se întâmple în decurs de două ore. După 

aceste ore am fost liber şi simţeam că nu mai contează lumea aceasta. Am fost eliberat de grijurile acestei lumi şi de 

mine însumi. 
 Explicaţia mea: Când am ajuns acasă am fost un om liber. Tot trecutul fusese luat de pe umerii mei şi începusem să mă 

simt bine în pielea mea. 

 
7. Fiind chemat de Duhul Sfânt: Dimineaţa următoare am coborât din pat şi dintr-o dată când m-am uitat în jos eram 

deasupra pământului cu aproximativ jumătate de metru, plutind în aer. Apoi am fost aruncat la pământ şi simţeam pe 

pieptul meu ceva foarte greu, o forţă pe care nu o puteam vedea. Se simţea de parcă ar avea vreo 4500 de kilograme, 
pieptul meu intrase înăuntru şi simţeam cum coastele mele începeau să se rupă. Am început să plâng. Ştiam că eram ca 

şi mort şi ştiam că acea forţă poate fi numai Dumnezeu şi am spus: “Ce se întâmplă Doamne?” Apoi El a zis: “Te-am 

chemat să fii un păstor” şi am zis: “Nu Doamne, eu nu ştiu nimic” El mi-a răspuns: “De asta te-am chemat”. Apoi a zis: 

“Ridică-te şi du-te la Toronto”. “. (acolo avea loc o trezire a lumii) 
 Explicaţia mea: Când o persoană este chemată să înțeleagă că un lucru miraculos este real, acea persoană trebuie să fi 

experimentat minuni în viaţa ei pentru a crede în aşa ceva. Când Duhul Sfânt cheamă o persoană într-o lucrare spirituală, 

dacă acel lucru este rânduit de Duhul Sfânt, omul nu se poate împotrivi. Noi suntem meniți să experimentăm miracole.  
 

8. Când m-am căsătorit - Următoarea dimineaţă după ce mi-a vorbit Domnul de sus să merg la Toronto, m-am auzit 

spunând: “sunt pregătit să mă căsătoresc” deşi în acel moment nu vroiam să mă căsătoresc. Dar am spus: “Vreau să fie 
frumoasă, scundă, inteligentă şi destul de tânără pentru a avea copii şi am mai cerut ceva, ca ea să-i slujească Domnului 

cât îi slujesc eu, sau mai mult, altfel nu mă voi căsători cu ea.” Am mers la Toronto unde avea loc o trezire spirituală şi 

când eram la un pas de clădire, o fată din Olanda a început să îmi vorbească. Margareta, soţia mea actuală, a fost de 

cealaltă parte a scărilor, uitându-se la prietena ei care vorbea cu mine, şi Duhul Sfânt i-a vorbit spunându-i: “Prietena 
ta vorbeşte cu soţul tău”. După un timp, a venit la noi şi în mai puţin de 15 secunde, în timp ce a vorbit mai puţin de 5 

cuvinte, a devenit prietena mea cea mai bună.  

 
9. Am mers la o biserică unde avea loc o conferinţă, vorbitorul principal venise din Australia. În serviciul de dimineaţă 

acest vorbitor a venit în faţă cu scopul de a predica, iar după ce s-a uitat în jur s-a aşezat din nou pe scaun. În aceeaşi 

seară o altă persoană a venit şi ne-a spus ce s-a întâmplat la programul de dimineaţă. Duhul Sfânt a vorbit acelui bărbat 

venit primul la întâlnirea de dimineaţă şi i-a spus să nu spună nimic, el s-a supus şi a zburat spre Australia pe la prânz. 
Acest om a devenit îndrumătorul meu în Ascultarea de Duhul Sfânt, având în vedere că el zburase 16 ore cu scopul de 

a predica la o conferinţă iar apoi nespunând nimic a zburat încă 16 ore întorcându-se acasă. Pot să mă smeresc la fel 

cum a făcut-o şi el. 
Înţelegerea mea: Vom şti că inima noastră este după Inima Domnului când vom asculta şi vom face Voia Duhului 

Sfânt şi vom urma Căile lui în orice vreme. Aceasta este o Inimă după inima lui Dumnezeu.  
 

10. Duhul Sfânt mi-a vorbit despre ultimii patru președinți ai Statelor Unite După alegerea lui Clinton, Duhul Sfânt a spus: 

“Am pus un clovn în Casa Albă așa încât restul lumii să aibă de cine râde”.  
Explicaţia mea: Caracterul celor aleşi este o reprezentaţie a caracterului oamenilor care îi aleg. Aşa vede Dumnezeu 

aceste lucruri. 
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2000 Președine - Înainte cu două săptămâni de a fi anunţat că Bush va fi preşedinte, Duhul Sfânt mi-a spus: “Am luat 

stăpânire peste Casa Albă şi i-am spus lui Bush acelaşi lucru pe care ţi l-am spus şi ţie”. 
Explicaţia mea: Observație, avionul din 11 septembrie a încercat să distrugă Casa Albă, şi acest lucru nu s-a 

întâmplat. 

Înainte de alegerile din 2008 Duhul Sfânt a zis: “este mai uşor să-l ţin afară, decât să-l las să intre și să încerc să-l scot 
afară”.  

Explicaţia mea: În Biblie a fost scris: “dacă vreți o minciună vă voi da o minciună”. Când o ţară nu acceptă Voia lui 

Dumnezeu şi Căile Lui, va avea parte de repercusiunile respingerii lui Dumnezeu. 

În 3 Iunie 2016 Mă gândeam la Donald Trump, apoi Domnul mi-a vorbit și a zis “el este omul meu.” 
 

11. Totul despre Minuni cu privire la purtarea de grijă, nu bani: Domnul Isus mi-a spus să cumpăr o clădire vacantă de 

aproximativ 1500 de metri pătraţi şi de asemenea a spus că nu este suficient de mare. Deşi nu aveam bani am semnat 
contractul spunând că “voi achita plata în 90 de zile”. Un contract necunoscut a venit dinspre Europa, l-am completat şi 

am plătit clădirea în 90 de zile. Apoi Duhul Sfânt mi-a vorbit spunându-mi să cumpăr o clădire K Mart şi să o transform 

într-un Centru de Slujire. “Centrul de slujire Deschide Cerul” şi în spatele clădirii să fie depozitul meu. Domnul mi-a 
vorbit asta în perioada în care trebuia să cumpărăm niște bacnote din niște bani vechi pe care i-am păstrat de 10 ani. 

Duhul Sfânt a lucrat și am putut plăti. Apoi i-am cerut Duhului Sfânt o maşină nouă, pentru că nu avusesem niciodată 

una nouă. Duhul Sfânt a zis: așteaptă până anul viitor și îți voi da.” Un miracol s-a întâmplat și m-a costat doar 500 de 

dolari din buzunarul meu, o marcă nouă de Chrysler 300C Hemi. Mergeam acasă gândindu-mă să pun un gard în jurul 
casei mele, aşa încât nimeni să nu vadă că am o maşină atât de frumoasă, dar Duhul Sfânt mi-a spus să nu fac asta, 

zicând: “nu vei face asta, pentru ca atunci când oamenii te vor întreba cum ai cumpărat-o, le vei spune, aşa încât ei să 

se întoarcă cu faţa înspre Mine şi să le ofer ce am pregătit şi pentru ei.” Aici nu este vorba de bani, este vorba despre 
primirea lucrurilor pe care Domnul Isus le-a pregătit pentru fiecare personal. 

 Înainte ca Duhul Sfânt să mă pună lângă soţia mea, mergeam la cinci biserici diferite unde puteam să simt Prezenţa 

Duhului Sfânt. Apoi Duhul Sfânt mi-a spus că o biserică la 95 de mile depărtare de mine este a mea. Acolo sunt 

conferinţe şi întâlniri aproape în fiecare zi, şi am condus în fiecare zi, dimineaţa și seara, timp de un an şi jumătate 
pentru a ajunge acolo. Manometrul meu de gaz era stricat şi nu aveam niciun loc de muncă şi niciun ban, dar mă 

descurcam cum puteam cu ce aveam.  Nu m-am gândit niciodată la lucrurile acestea până când soţia mea m-a întrebat 

acum câţiva ani. Nu am rămas niciodată fără gaz.  
 Explicaţia mea: Când eşti eligibil, îl auzi pe Duhul Sfânt şi îmbrăţişezi învăţăturile Duhului Sfânt şi le pui în practică, 

Miracolele te ajută să împlineşti ceea ce ţi-a fost spus, aşa încât să ajungi la nivelul la care vrea Duhul Sfânt. 
 

12. Mama mea a privit înspre noi din Cer - Soţia mea şi eu eram în cada de la jacuzzi. Când m-am uitat în sus am văzut 

Cerurile deschise şi am văzut-o pe mama mea aplecată şi uitându-se în jos la noi. Mama mea mi-a vorbit prin Duhul 
zicând: “îmi place ceea ce văd”. Apoi mama mea s-a dat la o parte şi Cerurile s-au închis.  

 Explicaţia mea: Când Domnul pune pe fiul şi pe fiica Sa împreună, Cerurile se bucură. Sentimentele mele: mama mea 

a mers în Ceruri cu mult timp înainte ca eu şi soţia mea să ne căsătorim, căsătorindu-mă am fost foarte bucuros văzând 

că mamei mele i-a fost îngăduit să o vadă pe soţia mea. 
 

13. Umblând în Împărăţia Cerurilor pe pământ: Ianuarie 2015 - eu şi soţia mea mergeam la o conferinţă de trezire în 

Toronto, Canada. Conduceam înspre aeroportul Los Angeles şi ploua foarte tare afară. Camionul de care numai ce 
trecuserăm a fost scăpat de sub control şi a alunecat de pe banda dreaptă pe cea stângă peste cinci benzi de trafic şi 

maşina noastră era prima. Am putut să-l vedem, să oprim și ne-a depășit.  Noi am mers înainte, dar ceilalţi au fost 

accidentaţi în lanţ. 

Când am ajuns în Canada, cei de la vamă au luat-o pe soţia mea de o parte şi i-au percheziţionat bagajul. Soţia mea, 
accidental avea un cuţit pentru friptură la ea în geamantan, dar nimeni nu a observat. Înainte să ne urcăm în avion am 

fost scanaţi şi de asemenea nimeni nu l-a văzut când i-a fost percheziţionat bagajul înainte să trecem vama. 

Când ne-am întors de la Toronto cu avionul au fost turbulențe. M-am ridicat pentru a merge la toaletă şi stewardesa 
mi-a spus “Stai jos, puteai să răneşti pe cineva”, încă doi oameni s-au ridicat şi ea a zis “staţi jos” dar ei au înaintat 

înspre toaletă şi apoi încă 4 s-au ridicat şi ea a spus din nou “staţi jos”, o femeie a răspuns: “eu merg..” şi toţi au 

urmat-o. Turbulența s-a oprit, stewardesa a venit prin centrul avionului şi la distanţă de trei locuri înaintea mea s-a 
împiedicat şi a căzut cu capul la picioarele mele uitându-se la faţa mea. Apoi ne-am întors la aeroportul din Los 

Angeles, bagajele noastre au fost primele şi noi nu zburăm la clasa întâi. Am mers înspre o bordură, un autobuz a 

venit şi şoferul a zis: “Nu pot opri aici, grăbiţi-vă”, şi am fugit. Autobuzul ne-a dus la maşina noastră.  
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Explicaţia mea: Când eşti eligibil şi te îndrepţi spre Împărăţia Cerurilor pe pământ şi faci cu atenţie ceea ce Duhul 

Sfânt îţi spune sau îţi insinuează să faci, nimic din punct de vedere spiritual sau pe acest pământ nu te poate opri să 
împlineşti. Dacă se încearcă, vor fi suportate consecințele Duhului Sfânt. 

 

14. Michael Jackson: Când moartea lui a fost difuzată la televizor, l-am întrebat pe Domnul: “ce s-a întâmplat cu Michael 
Jackson? Apoi Duhul Sfânt a zis: “Care Michael Jackson?” aşa că am lăsat-o baltă. Următoarea zi eram afară lângă 

piscina mea şi am văzut o bucată de ciment care se desprinsese de pe fundul ei. Capacul era în mare parte peste piscină, 

aşa că l-am dat puţin la o parte, şi am sărit înăuntru. Dintr-o dată m-am văzut înăuntru sub capac prins într-o capcană. 

O frică m-a cuprins pe care n-am simţit-o niciodată pe pământ şi Duhul Sfânt a zis: “uită-te la zid”, aşa am făcut, am 
mers înspre el şi am ieșit afară. Am stat din nou lângă piscină şi Domnul mi l-a arătat pe Michael Jackson în aceeaşi 

poziţie de frică la fel cum fusesem eu adineauri. Am întrebat despre el, apoi Duhul Sfânt a vorbit zicându-mi: “El este 

la tronul lui Dumnezeu chinuit de remuşcări pentru toată eternitatea.” Nu am mai avut alte revelaţii cu privire la acest 
aspect. 

Explicaţia mea: Prima dată credeam că Michael era la tronul lui Dumnezeu (bine) având remuşcări (mijlocind) 

pentru audienţa sa pentru eternitate (pentru a se întoarce la Isus). Apoi am crezut că Dumnezeu l-a chemat pe Michael 
să mijlocească pentru audienţa sa ca ei să îşi predea inima Domnului Isus, dar apoi am văzut că el a continuat să vrea 

ca publicul să aibă ochii îndreptaţi spre el, conform înţelegerii mele.   

Care este explicaţia sau revelaţia ta de la Duhul Sfânt? 
Un predicator, un evanghelist sau un executant trebuie să aibă călăuzirea Duhului Sfânt şi să se supună pentru a nu li 
se întâmpla şi lor acest lucru.  

 

15. Eliberare de noi pentru noi - Duhul Sfânt a zis “tu vei munci pentru a fi liber iar eu voi avea grijă de tine” 

Explicaţia mea: Dacă încerc să nu-mi fac datorii pentru a nu datora nimic nimănui şi încerc să fiu cu băgare de seamă 

la obligaţiile pe care le am, mai mult decât le aveam înainte, atunci Duhul Sfânt va face minuni pentru a mă aduce la 
liman. Apoi Duhul Sfânt va face miracole pentru a mă aproviziona în Împărăţia Sa şi în Voia Lui, aşa cum Domnul 

Isus a zis acum 2,000 de ani că a venit să-i “ elibereze pe cei captivi”. 

 

16. Durere sau disconfort: Când am durere sau disconforturi, îmi deschid Inima şi exclam “mă doare”. Îmi pun mâna în 
partea în care mă doare dacă este posibil şi încerc să fiu sincer cu mine dacă ar exista vreo soluţie pentru problemele 

mele, iar dacă nu există atunci devin eligibil. Înaintez mai adânc și mai sus înspre Împărăţia Cerurilor pe pământ spre 

nivelul soluţiilor, apoi aud Vocea Duhului Sfânt spunându-mi cuvintele soluţie pentru problema mea, oricare ar fi ele, 
şi durerea se evaporă întotdeauna. Câteodată se întoarce iar, dar acest lucru îmi dă şansa să acţionez la fel înaintând spre 

Împărăţia Cerurilor pe pământ mai adânc decât înainte. Acesta este cel mai mare privilegiu pentru a construi o Credință 

tangibilă. 
Explicaţia mea: Când inima mea suspină, Împărăţia Cerurilor pe pământ îmi inundă sufletul şi toată durerea dispare. 

Împărăţia Cerurilor continuă să fie cu mine pentru un timp, Duhul Sfânt vorbeşte iar eu primesc rezultatele.  

 

17. 12/ 06/15 Durerea şi disconforturile au fost luate: Mă dorea genunchiul, am pus mâna în zona lui şi am încercat să fiu 
sincer cu Domnul Isus cu privire la durerea mea. Mi-am deschis inima şi Domnul Isus mi-a zis: “Iubeşte-mă”. Apoi am 

zis “Nu ştiu cum să te iubesc Doamne”, apoi Duhul Sfânt mi-a răspuns: “Iubeşte-mă cu toată Inima ta”. Apoi am zis: 

“Nu ştiu cum, dar Mă faci să te Iubesc cu Toată Inima mea şi Mă faci să te Îmbrăţişez în Voia şi Căile Tale”. Toată 
durerea s-a dizolvat şi nu s-a mai întors înapoi. Atunci am ştiut că intrasem în Împărăţia Cerurilor pe pământ din nou şi 

continui să merg tot în Ea şi astăzi. 

Explicaţia mea: Când inima mea suspina, Împărăţia Cerurilor pe pământ îmi inundă sufletul şi toată durerea dispare 

şi Împărăţia Cerurilor continuă să fie cu mine pentru un timp, Împărăţia Duhului Sfânt prin Voia şi Căile Lui. Aşa 
cum Domnul Isus a proclamat acum 2,000 de ani, ,,am venit să-i eliberez pe cei captivi”. 

 

18. Şcoala RHEMA (Centru de “Aplicaţie” Şcoala RHEMA) În Iulie 2015, Duhul Sfânt mi-a vorbit zicându-mi “Vreau să 

construieşti o şcoală Rhema”. De atunci Duhul Sfânt m-a încărcat cu înțelegere Cerească, înțelepciune și cunoaștere 

pentru a mă afla în Împărăţia Cerurilor în timp ce sunt pe pământ. Există curăţire prin Trupul și Sângele Miraculos al 
Domnului Isus, primind o Cunoştinţă Cerească şi Înţelepciune de la Duhul Sfânt, privind şi primind dorinţa Inimii mele 

şi apropierea de Hrana Spirituală Miraculoasă. 

Explicaţia mea: De câte ori stau înaintea Domnului Isus, în Voia şi Căile Sale, ascult şi doresc din Inimă fără să iau 
seama la ce spune mintea mea. Văd primirea protecţiei, hrănii spirituale, eliberării de durere şi eliberării de alte lucruri 

de care n-aș putea scăpa de unul singur, totul dispare. . Sunt în versetul: “Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu”. 

† 

 

† 
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19. Iulie 2015 – Miercuri dimineața Duhul Sfânt mi-a vorbit și a spus: “Vreau să îţi petreci timpul în completarea Şcolii 

RHEMA, a Web Site-ului şi completând Centrul de Slujire”, apoi mi-am spus ca o afirmație că mă voi muta din 
compania pe care El m-a pus să o construiesc şi am zis: “Voi pleca, dar vei pune tu o sumă exactă de dolari în bancă 

pentru a nu mă îngrijora de companie şi pentru a-mi organiza timpul în aşa fel încât să fac ceea ce mi-ai cerut”. În acea 

zi de Vineri, o comandă a venit, Luni o altă comandă şi Marţi o altă comandă. Toate facturile au fost plătite şi am fost 
şi suntem complet liberi să înaintăm înspre ceea ce Duhul Sfânt ne-a cerut să facem. Apoi, după aceasta, nu am obţinut 

o slujbă pentru următorul an. ŞCOALA RHEMA este gata şi Centrul de Slujire Deschide Cerul este de asemenea gata. 

Contractele continuă să vină. 

Explicaţia mea: Ştiu ce mi-a cerut Duhul Sfânt şi ştiu ce i-am cerut Duhului Sfânt. Ştiu că este scris: “Eu mă ocup de 
Desăvârşirea Sfinţilor în vederea lucrării de slujire”. Revelaţia mea cu privire la acest verset: pentru a fi un sfânt 

trebuie să fii mort, când conştient şi inconştient pun totul în Mâinile Trinităţii, atunci Duhul Sfânt foloseşte lumea 

precum o unealtă pentru scopurile Sale. Atunci mă aflu în Împărăţia Cerurilor pe Pământ.  
 

20. Ai o inimă mai mare decât cea a lui David: Am mers să înot şi Duhul Sfânt mi-a vorbit spunându-mi: “(înoată) pe 

spate”, şi aşa am făcut. Apoi Duhul Sfânt a zis: “pocăieşte-te” şi am încercat să fac asta. Apoi Duhul Sfânt mi-a zis din 
nou “Pocăieşte-te”, şi am încercat din nou să o fac. Apoi Duhul Sfânt a zis cu voce tare: “Pocăieşte-te”, şi am încercat 

din nou să fac asta. Apoi Duhul Sfânt mi-a zis iar, cu voce tare, “POCĂIEŞTE-TE” şi am crezut că mă va ţine toată 

noaptea şi am încercat din nou. Apoi Duhul Sfânt a zis: “Ai o inimă mai mare decât cea a lui David”. 

Am întrebat: “Doamne Isus, ce vrei să spui?” şi Duhul Sfânt a zis “ai avut parte de Sângele Sfânt, iar David nu”. 
Explicaţia mea: În Vechiul Testament oamenii aveau legea, iar moartea era pedeapsa, astăzi prin pocăinţa adevărată 

găsim iertare în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 
 

21. Inima ta este mai mare decât cea a lui David 

Astăzi 7/08/2015 eram iar în piscină şi înotam ş când am vrut să ies, Duhul Sfânt a zis: “nu ieşi” aşa că am rămas în 
Prezenţa Sa. Apoi am încercat din nou să ies, iar El mi-a spus: “nu” astfel m-am dat înapoi şi am început să mă 

pocăiesc şi apoi mi-a zis: “ai o inimă mai mare decât cea a lui David” 

Explicaţia mea: Am înţeles din inimă excesul abundenţei “Sângelui Miraculos al Domnului Isus” şi “S-a terminat”. 

Explicaţia mea: Sunt în aceeaşi relaţie cu Duhul Sfânt cum era Regele David cu Dumnezeu. Exceptând faptul că am 
o relaţie mai bună decât ar fi putut avea Regele David prin căile sale, pentru că el nu a fost iertat pe deplin înaintea lui 

Dumnezeu. Din cauza Trupului și Sângelui Miraculos al Domnului Isus, Sunt preţuit în fiecare zi în ochii lui 

Dumnezeu precum a spus El Însuşi. 
  

22. Duhul Sfânt mi-a cerut în 11/11/2015 să îi spun: “Îţi voi da viaţa mea”. Ştiam că dacă voi face acest pas nu va mai exista 

cale de întoarcere pentru mine. M-am gândit cu mintea mea şi m-am gândit cu inima mea. Inima mea a câştigat şi am 
zis: “Îţi voi da viaţa mea”. Este foarte ciudat şi ştiam că zilele de mâine nu vor mai fi ale mele. Trupul și Sângele 

Miraculos al Domnului Isus, Duhul Sfânt, Domnul Isus şi Dumnezeu este şi vor fi ai mei de acum, pentru totdeauna şi 

pentru eternitate, şi acesta este un confort şi o pace care întrece orice pricepere.  

Revelaţia şi explicaţia mea: Mă transform conştient cu fiecare zi şi totul este mult mai plin de pace şi împlinitor 
decât era înainte.  

 

23. În 17 Noiembrie 2015 Duhul Sfânt mi-a vorbit - Soţia mea şi eu eram în pat iar ea era aproape adormită. Mi-am dat 
seama că aveam mâinile reci şi m-am gândit să o ating cu mâinile mele reci. Apoi Duhul Sfânt mi-a zis: “Nu Vrei Să O 

Atingi”. Toată mintea şi interiorul meu s-a aliniat dorinţelor Duhului Sfânt: ce transformare.  

Explicaţia mea: După ce m-am supus Duhului Sfânt, am iubit-o pe soţia mea aşa cum şi-a dorit Domnul pentru acel 

moment, şi a fost bine. 
 

24. În 18 Noiembrie 2015 Slujeam Domnului în Centrul de slujire “Deschide Cerul” şi când am terminat, stăteam şi vorbeam 

şi am văzut sute de cristale strălucind şi plutind peste tot în aer, oriunde mă uitam erau cristale cât timp stătusem în 
Centrul de Slujire. 

Explicaţia mea: Ne-am întâlnit cu cerul în Centrul de Slujire astăzi. 

 
25. În 30 Noiembrie 2015 am avut un vis: Urmărind Adevărul devii liber. Am văzut un băieţel jucându-se de-a poliţistul 

dorindu-şi foarte mult să fie un poliţist încă de când era mic. Când a ajuns la vârsta potrivită a completat un chestionar 

de poliţie şi l-a trimis, ca răspuns i s-a cerut să vină la secţie. Când a ajuns acolo, staţia de poliţie a aflat că el merge în 

proteze şi cârje, dar nu au vrut să îl lase să plece pentru că avea cel mai mare scor pe care l-a înscris cineva vreodată la 

† 
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chestionare. Ei au vrut şi au trebuit să-l angajeze pentru a ridica moralul celorlalţi poliţişti şi să îi ţină la înălţime. L-am 

întrebat pe Domnul: de ce mi-ai dat acest vis? Şi El mi-a răspuns: “aşa eşti tu în slujba Mea pentru Împărăţia Cerurilor 
pe pământ şi în Cer, în ascultare de Duhul Sfânt, Adevărul te face Liber” 

Confirmarea mea: despre ceea ce este în Inima mea şi fiind în Împărăţia Cerurilor pe pământ, în Ceruri; Duhul Sfânt 

şi Adevărul te face Liber pe pământ şi astăzi. Întrebare: Nu toată lumea este așa? Dar știu că nu este și inima îmi 
plânge. 

 

26.  Fiind mai mult decât biruitor şi ştiind asta: 22 Februarie 2016 - Am avut un gând despre seara când am fost pe plajă la 

absolvire şi despre ceea ce am făcut. Am avut remuşcări din cauza lucrurilor pe care le-am făcut şi mă simţeam 
împovărat. Se întorceau din nou la mine și n-aveam nici o eliberare. Când am mers la culcare mă dorea piciorul şi 

durerea nu înceta. Am adormit şi am început să visez. Am fost într-un loc care arăta ca plaja din San Francisco, 

California. Aveam o bicicletă mică şi mergeam cu o grămadă de oameni înspre oraş.  
Aveam dificultăţi în orice încercam să fac şi nu aveam nici o soluţie. Apoi m-am trezit numaidecât şi eram conştient 

de lucrul acesta aşa că am început să mă pocăiesc pentru tot ce se întâmplase. Am fost conştient că tocmai vorbisem 

ce îmi dăduse Duhul Sfânt să zic potrivit punctului de vedere al lui Dumnezeu şi acest lucru m-a eliberat de trecut, 
apoi am fost conştient de păcatul originar care se află în mine, care mi-a fost pasat din trecut dar care s-a oprit aici şi 

acum. 

Am început să mă pocăiesc pentru toate lucrurile de care eram conştient şi ele au fost date la o parte, dispărând din 

calea mea. Apoi durerile mici au început şi ele să mă lase. Eram încă în vis şi lucrurile au început să meargă bine, tot 
disconfortul fiind luate din viaţa mea. Am plecat la toaletă după aceste lucruri, şi m-am simţit mai curat şi mai pur 

decât niciodată. Apoi am mers în bucătărie şi Dumnezeu mi-a vorbit mai frumos şi mai drăguţ cum nu îmi mai vorbise 

înainte, în acest timp mă aflam la cel mai înalt nivel în gândirea că eram mai mult decât un cuceritor, mai mult decât 
am simţit vreodată în viaţa mea şi acest lucru este în continuă desfăşurare. 

Explicaţia mea: Păcatul din trecut şi păcatul originar sunt o rădăcină a percepţiei mele despre viaţă şi a ceea ce mi se 

întâmplă astăzi. Îmi influenţează deciziile zilnice şi consecinţele lor. Nu m-am gândit niciodată la această discuţie 

până noaptea trecută, după ceea ce s-a întâmplat şi pot vedea foarte clar că trecutul meu îmi susţine implicarea în 
Împărăţia Cerurilor pe pământ. Ai grijă ca tot trecutul tău să fie trecut prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 

Isus şi să împlineşti ceea ce îţi spune Duhul Sfânt.  

Cea mai bună cale de a face asta este prin Inima Duhului Sfânt, unindu-te în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 
Isus. Apoi Duhul Sfânt îţi va spune: “Uneşte-te în adâncime cu Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus”. Apoi 

când ajungi la starea de a fi liber complet, eşti liber să fii într-o NOUĂ echipă şi nu trebuie să ieşi din ea pentru 

nimeni şi nimic. Apoi realitatea din jurul tău se va alinia şi deciziile tale vor fi aliniate, fiind liber să umbli înspre 
direcția  “Căilor şi Voii Împărăţiei Cerurilor” care este Însuşi Dumnezeu. 

 

27. Luând stăpânire asupra trupului tău 12 Martie 2016: Eram la calculator lucrând la acest manual când o răceală a venit 

în capul meu. Ştiam că va urma o gripă serioasă. Apoi soţia mea a menţionat că și ea tocmai a simţit cum un aer rece 
venise înspre corpul ei.  

Mi-am pus mâna pe faţă şi m-am îndreptat cât am putut spre Împărăţia Cerurilor pe pământ, şi am zis: “Ştiu cine eşti, 

îţi poruncesc să pleci, ceea ce nu este în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus să plece acum.” Apoi s-a 
terminat şi soţia mea a zis că şi pe ea a lăsat-o în pace. 

Explicaţia mea: Împărăţia Cerurilor pe pământ este făcută din Soluţii, pentru că Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus este Miracolul Soluţie. Când păşesc dincolo de Pragul Împărăţiei Cerurilor pe pământ, Cuvântul de la 
începutul timpurilor, ceea ce nu se află în Soluţia Domnului Isus, nu poate fi asociat cu mine, întunericul trebuie să fie 

înfrânt înainte să intru înăuntru. Sunt eliberat cu adevărat. “Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat 

slobozi.” 

 
28. Priveşte-o ca pe o fiică a mea, curată: Acum câţiva ani eu şi soţia mea eram în bucătărie şi Domnul mi-a vorbit zicând, 

“priveşte-o ca pe o fiică a mea, curată”, aşa că m-am uitat şi am continuat să o privesc aşa pentru următoarele trei zile 

şi totul mergea din ce în ce mai bine cu fiecare zi. Apoi a treia zi Domnul mi-a vorbit: “tu eşti fiul meu curat” şi am 
spus: “dar cum rămâne cu trecutul?” apoi Domnul a zis: “priveşte-te aşa cum te privesc Eu” şi am spus: “mulţumesc!”. 

Tot trecutul meu a fost şters, s-a dus şi sunt liber.  

Rezultate: sunt un bărbat liber şi nu mă las cuprins de trecut, bun sau rău, Domnul Isus este Stânca mea şi singura 

mea Stâncă. 
 

  

† 

† 
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29. Cum sunt ascultate rugăciunile - În 15 martie 2016: Domnul Isus a început să îmi spună de ce nu sunt ascultate 

rugăciunile. Dumnezeu răspunde NUMAI INIMII. Îți prezinți problema înaintea Lui, o lași în mâinile Lui şi apoi te 
îndepărtezi complet de ceea ce te-ai rugat. Dacă a fost un motiv ascuns în mintea ta sau în Inimă, atunci rugăciunii i-au 

fost anulate răspunsurile care trebuiau să vină conform Planului lui Dumnezeu. 

Chiar şi Iuda, care a fost unul dintre primii ucenici a avut un motiv ascuns ca Isus să ia înapoi Israelul de la Roma 
(aceasta ar fi putut fi o idee bună din punct de vedere fizic) dar această alternativă nu a fost scopul lui Isus. Dumnezeu 

a spus “să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”: ideile şi sentimentele tale pot fi alţi dumnezei înaintea Prezenţei 

Duhului Sfânt şi dacă le vei aduce în rugăciune, araţi faptul că ai alţi dumnezei înaintea Domnului şi rugăciunile tale 

nu vor fi ascultate. 
Convingerea mea: Din această cauză Duhul Sfânt mi-a spus acum 10 ani să nu mă rog aşa pentru că Duhul Sfânt mi-

a dat Inima Lui pentru a fi conştient de felul în care mă rog pentru ca rugăciunea mea să se materializeze. 

Comentariul meu: De ce să mă uit în jur privind totul din punctul meu de vedere și să cer lui Dumnezeu schimbări 
pentru viața mea. Dacă vreau ceva de la Dumnezeu trebuie să și privesc din punctul Său de vedere. Apoi ar trebui să 

văd din PUNCTUL DE VEDERE AL LUI DUMNEZEU care vine din INIMA SA lucruri care se vor materializa. 

 
30. Viziune despre trezirea din Mojave- În 22 Martie 2013, acum cinci ani ne închinam în camera noastră de zi lui 

Dumnezeu. Am văzut Cerurile deschizându-se deasupra mea şi am văzut oglindirea locului Centrului de Slujire 

“Deschide Cerul” şi un vârtej de vânt a venit înspre mijlocul centrului. Apoi vârtejul s-a învârtit odată şi a luat pe sus 

centrul de cumpărături, apoi s-a învârtit din nou şi a luat pe sus oraşul Mojave, apoi din nou s-a învârtit şi a luat pe sus 
şase oraşe din jurul oraşului Mojave, apoi Cerul s-a închis din nou.  

Explicaţia mea: Va fi o trezire şi Centrul de slujire va fi în centrul Planului lui Dumnezeu. Va afecta şase oraşe din 

jurul nostru şi va transforma oamenii după Căile lui Dumnezeu. 
 

31. Cu câţiva ani în urmă mă gândeam la locul din Matei unde oamenii religioşi din templu au încercat să-L găsească pe 

Domnul Isus pentru a-l omorî. Şi L-am întrebat pe Domnul Isus: “De ce nu i-ai omorât pe toţi acolo?” şi Domnul Isus 

mi-a răspuns: “Îi las să se judece singuri.” Apoi a zis: “Cine nu este pentru Mine este împotriva Mea.” 
Revelaţia Mea: Când Domnul Isus mi s-a prezentat mie am fost schimbat la o clipeală de ochi şi continui să mă 

schimb la fel şi azi. Pentru orice motiv, când o persoană nu Îl acceptă pe Domnul Isus când I se prezintă, în acel 

moment acea persoană L-a respins pe Creatorul ei şi viaţa îi devine pustie şi distorsiunea se instalează. 
 

32. În 07.04.2016 – Când îi slujeam Domnului, El mi-a spus să merg la manual încă odată şi să-L ridic pe El şi să Îl fac să 

strălucească la cel mai înalt nivel la care pot în acest manual şi să fac acelaşi lucru în cartea de cântări. 
 

33. Mai 2016- Vroiam să mergem în Togo, Africa şi Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că acest Manual trebuie să ajungă 

peste tot în lume. 

 
34. Am mers înspre Togo, Africa - Domnul mi-a vorbit spunându-mi că voi avea o întâlnire de la ora 18:00 până la 6:00 

dimineața de Sărbătoarea Rusaliilor. am văzut fără exagerare cum Duhul Sfânt s-a coborât peste femeile din biserică, 

peste fiecare pe rând și nimeni nu se ruga sau să îşi fi pus mâinile peste ele. Ele au fost eliberate şi transformate şi am 
cântat toată noaptea când Cerul s-a coborât peste noi şi înăuntrul nostru, slujeam şi ne închinam. 

  

35. Mai 2016 - Mă gândeam la Avraam în timp ce se afla la altar şi când îşi sacrificase deja fiul în inima sa, atunci Duhul 
Sfânt mi-a zis că am o inimă mai mare decât cea a lui Avraam. Apoi, pur şi simplu ştiam, că totul face referire la Trupul 

și Sângele Miraculos al Domnului Isus la care am acces total şi nimic nu mă poate opri. După cum a spus Domnul Isus: 

“S-a isprăvit”. 

 
36. 28 mai 2016: România: Am aterizat Sâmbătă și ne-am hotărât să mergem la biserică Duminică. Mașina noastră s-a oprit 

într-o parte a drumului și o persoană a venit să ne ia, acea persoană tocmai primise 30 de mii de Biblii cu o zi înainte. 

Când stăteam în fața Bibliilor și Domnul mi-a zis să îngenunchez, Domnul a vorbit și a zis: “Pune câte un Manual 
Rhema lângă fiecare Biblie pentru că ei au încredere în Biblie și manualul îi va ghida pentru a primi și a umbla în 

Împărăția Cerurilor pe pământ.” Aceeași persoană avea pe cineva în familie care a început imediat să traducă manualul 

în română și ea ne-a trimis următorul mesaj: “Ce mi s-a întâmplat după ce am citit și am tradus acele pagini este că am 

primit o pace pe care nu o înțelegeam și pentru prima dată am simțit că Dumnezeu era chiar acolo când m-am rugat, 
lângă mine. Pentru mine este un lucru minunat.” Și prietena ei care traducea împreună cu ea a zis: “Bună, sunt Larisa, 

colega de cameră a Monicăi. Această carte este importantă pentru mine, am avut parte de câteva miracole prin Trupul 

† 
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și Sângele Miraculos al Domnului Isus Cristos chiar în timp ce am scris această carte. După ce Monica v-a trimis primele 

19 pagini, ea a ieșit undeva și eu am rămas să traduc în continuare pentru că îmi plăceau foarte mult mărturiile. M-am 
rugat înainte să traduc și acest lucru îmi dădea o pace care întrece orice pricepere. Cred în puterile miraculoase ale 

Duhului Sfânt. Am început să traduc următoarea parte a documentului și după a noua pagină am salvat documentul. Am 

mers să mănânc și m-am întors. Îmi căutam documentul pe ecran și nu era acolo. Am încercat să îl recuperez în toate 
felurile posibile pentru că era foarte important pentru mine, chiar am plâns la un moment dat. I-am cerut Domnului să 

mă ajute să-l găsesc și am simțit în inima mea că îmi răspunde “ai încredere în Mine”. Mă gândeam, Doamne cum pot 

să am încredere în tine dacă nu văd niciun rezultat? Nu am renunțat dar am început să traduc din nou, de la pagina 20, 

de la prima parte. Eram foarte copleșită. Chiar am început din nou să plâng când am retrăit din nou câteva mărturii. M-
am oprit de câteva ori din traducere pentru că m-am simțit nevrednică să scriu cuvintele Duhului Sfânt și apoi am început 

să traduc din nou și am simțit o mare pace în sufletul meu. M-am gândit cât de mare este Dumnezeul nostru, și m-am 

oprit, zicând: “Doamne tu știi că sunt în lipsă de timp, și știi că încă mai cred că mă poți salva, doar Tu mă poți salva; 
am înțeles din această carte că Tu te îngrijești de noi și ne ajuți dacă suntem sinceri.” Apoi gândindu-mă la aceste lucruri 

am spus: “numai Dumnezeu m-ar mai putea ajuta acum” iar apoi, nu știu cum, ceva s-a întâmplat și Miracolul s-a 

materializat, documentul meu a apărut din senin. Am fost copleșită. Am mai experimentat câteva lucruri similare în 
viața mea, precum cele din mărturiile tale și mi-am reamintit cum Dumnezeu m-a salvat și pe mine și m-a strămutat în 

Împărăția sa pe pământ.  

 

37. 12 Iunie 2016 Avusesem o operație înainte cu o săptămână la artrita inflamată în glezna dreaptă, genunchiul stâng și 
mușchii încordați ai umerilor. Puteam doar întreba și să îmi pun mâna unde mă doare și oriunde aveam durerea, acum 

două ore, m-ar fi lăsat, dar de această data durerea nu pleca. Apoi am zis: “Domne dă-o la o parte” și Duhul Sfânt a zis: 

“Oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu”. Făcusem asta înainte și eram capabil să mă mișc dar de această data știam 
că vechea cale a dispărut și că Domnul voia ca eu să primesc o mai înaltă și mai adâncă relație cu El și să fiu mai 

Cuceritor decât am fost vreodată. Am zis apoi: Dacă nu mă eliberezi atunci dacă aș apela la un doctor? El mi-a zis să 

întreb o altă persoană, așa am făcut și am primit adresa unui doctorși am primit medicamentația. Astăzi când eram în 

biserică și am început să merg, valuri spirituale au început să se rotească în fața mea și au continuat, val după val și 
știam că am intrat în: “Oprește-te și să știi că eu sunt Dumnezeu.”  

Intimitatea și victoria au devenit mai mari decât am experimentat vreodată.  
 

38. 19 Iunie 2016: Suntem în Olanda și am decis să nu merg la biserică, apoi Duhul Sfânt mi-a vorbit și a zis: “tu lansezi 
capul proiectului”. Apoi am știut că am o cale dreaptă și îngustă pe care trebuie să merg și nu pot fi pus pe o alta. Apoi 

am știut că trebuie să merg și să le prezint manualul și așa am făcut. În timp ce eram acolo, ieșeam pe ușa în timp ce 

două valuri au venit peste mine și știam că m-am adâncit și înălțat în: “Oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu” mai 
mult ca niciodată.  

 

39. 23 Iunie, 2016 16:45 – Mă gândeam la Brexit-ul din Anglia astăzi și știam că trebuie să îngenunchez și am zis în Duhului 
Sfânt: “unește Europa în Împărăția Ta” și Duhul Sfânt a zis: “Îi divizez unul câte unul.”  

    Revelația scriitorului: Eu fiind dizolvat în “nimic și Dumnezeu este TOTUL.” 

 . 

40. Miracolele traducătorului Manualului Rhema: În aceste zile s-au întâmplat multe miracole. Mă rugam pentru un 

examen, și Domnul mi-a spus subiectele fără să îl întreb despre ele și când eram în clasă am văzut o lumină strălucind 

pe o foaie dintre subiecte, și mă gândeam că va lua altcineva acel subiect, dar nu l-a luat nimeni. L-am luat și era exact 

subiectul despre care îmi spusese Domnul. După aceea, acum câteva zile traduceam ceva despre provizii și despre a nu 
datora nimic acestei lumi și mă gândeam la părinții mei, nu ne-am plătit rata la bancă de trei luni și eram în mare 

întârziere, așa că mă gândeam la ce am tradus și am zis ceva gen: “Da, sigur, cum ar putea fi așa de ușor?” 

Nici măcar nu m-am rugat pentru asta, nu credeam că e posibil, următoarea zi mama mea m-a sunat și mi-a zis că tatăl 
meu a primit o sumă în plus la salariu, suma care era în plus era exact cât trebuia să plătim facturile pentru cele trei 

luni să ajungem la zi cu datoria. I-am spus mamei despre carte și ce am crezut eu (cum ar putea fi așa ușor?) și a fost 

uimită. E putere în Trupul și Sângele Minunat al Domnului Isus.  

 
41. 25.11.2016 Am făcut o bucată de pâine cu nuci (cozonac cu nuci) în această dimineață. Am început să o tai și i-am dat 

soției mele o parte, din acea bucată a căzut un miez de nucă iar eu l-am luat și l-am pus pe farfuria ei. Apoi am simțit 

că acest gest micuț este foarte important pentru Domnul, pentru că, dacă păstram miezul puteam să-l întristez pe Duhul 
Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt ar fi fost întristat, putea fi atât de sensibil încât s-ar fi putut ca El să privească acest lucru ca 

pe o blasfemie iar eu n-aș mai fi fost iertat în lumea aceasta nici în cea viitoare. Acest lucru a devenit foarte sobru.. 

† 
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Duhul Sfânt poate fi atât de precis cu noi când ochii Lui sunt peste noi, precum a fost cu Moise când a lovit stânca. 

(Numeri 20:11) 
Înțelegerea scriitorului: Dacă rămân în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și mă pocăiesc întotdeauna, cred 

din străfundul inimii mele că voi vedea Viața Veșnică.  

 
42. În timp ce slujeam în centrul de slujire, Domnul mi-a arătat diferite căruțe care veneau individual din direcții diferite, 

una câte una. Apoi am văzut o căruță acoperită care nu a avut nici un cal să o tragă. Un cal s-a coborât atunci din Ceruri 

ca să-l tragă.  S-a coborât din Ceruri, s-a înhămat la căruță și a început să meargă.  

Revelația scriitorului: Domnul face o cale acolo acolo unde nu se află niciuna. 
 

43. 9/4/2017 Duhul Sfânt mi-a zis că eu nu am voie să păcătuiesc sau să trăiesc în păcat – Când se întâmplă să o fac, mă 

pocăiesc și mă reîntorc în Împărăția Cerurilor pe pământ. Mă pocăiesc și rămân în Împărăția Miraculoasă a Cerurilor 
aici pe pământ și primesc miracole și Pacea lui Dumnezeu care este în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

 

44. Într-o zi Domnul mi-a zis să-i ofer Lui totul – și eu am supus, “îți dau totul Doamne” Apoi El a zis “îmi dai doar 3% , 
iar Eu vreau ca tu să îmi oferi 120% iar Eu să mă ocup de toate lucrurile.”  

 

45. Când tu sau o persoana cunoscută ție se află în dificultate și tu știi asta. – Pune-o în Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus, în Mâinile Lui cu toată puterea și ființa ta. Apoi cere-I Duhului Sfânt să-ți vorbească și orice ar spune 
lasă-L să vorbească prin gura ta. Fă ce ți se spune iar apoi lucrurile se vor materializa înaintea ta. Exemplu: Când o 

persoana sau un evanghelist uns de Domnul se roagă pentru o altă persoană, el este conștient de ce este rău. El întreabă 

și ascultă ceea ce spune Duhul Sfânt și el vorbește ce-a vorbit Duhul Sfânt. Apoi acționează în conformitate cu ceea ce 
a fost rostit și cu ceea ce vorbea Duhul Sfânt, totul luând ființă. Aceasta este o rugăciune reală. 

 

46. În timp ce mă închinam pe la ora 20:30. - înainte ca copiii să se întoarcă la școală - copiii au fost rugați să-și așeze o 

mână pe inimă, iar cealaltă pe frunte și am început să cântăm. I-am întrebat: “Cum te simți?” Unul a spus că dorește să 
plângă, în timp ce alții simțeau furnicături în inimile lor. Copiii au început școala și într-o zi o fată mi-a spus că ea simte 

că va primi o notă mică la un test. Eu i-am spus: “Este imposibil să primești o notă mică atunci când Duhul Sfânt îți 

vorbește și tu îl auzi, pentru că ai o minte asemănătoare cu Hristos. În noaptea următoare, fetița a venit la mine și mi-a 
spus: “am luat un 10, și un alt 10 la un alt test.” 

 

Mărturii în al 5-lea și al 6-lea nivel 

1.   Prima dată când am realizat că sunt în Rai. Am fost în rândul din spate la o Întrunire, o biserică a lui Dumnezeu în 

Marysville, din Washington. La biserică era o întâlnire de tineret, veneau copii din Canada, Idaho, Oregon şi California 
în fiecare noapte fără nicio publicitate. Într-o noapte în timp ce cântam “Sfânt, Sfânt, Sfânt” i-am zis Domnului: “dă-mi 

voie să Te laud şi să îţi cânt aşa cum Te laudă şi îţi cântă îngerii”. Apoi am apărut într-un loc diferit şi mă uitam la un 

Nor Glorios. Arăta ca Slava Cerurilor. Nu ştiam cum să definesc ce am văzut, dar ştiu că avea o explicaţie mai presus 
decât va putea vreodată omul s-o definească. 

Apoi, am văzut oameni transparenţi mişcându-se lent în jur cu braţele şi mâinile ridicate în sus şi ei spuneau “Sfânt… 

Sfânt… Sfânt…este Domnul”. Apoi brusc m-am gândit: pot face asta, şi când încercam să fac asta simţeam că ieșea 
sufletul din mine din cauza faptului că eu nu eram transparent şi pur, şi am zis “Doamne, readu-mă la viaţă”. Apoi am 

reapărut în acelaşi loc unde eram, la acea întrunire. 

Explicaţia mea: Nu aveam altă dorinţă decât să mă aflu în Prezenţa Domnului. Apoi Domnul a răspuns inimii mele 

de nimic şi nu mai vroiam nimic altceva decât pe El. Slava Cerurilor a fost Dumnezeu Însuşi care stătea în faţa mea în 
forma unui Nor Glorios. Eram conştient total de simplitatea Împărăţiei. Mi s-a dat să gust din lucrul înspre care mă 

îndreptam şi mă îndrept şi astăzi. Nu este limită înăuntrul Împărăţiei lui Dumnezeu, singurul lucru care trebuie să-l 

faci este “să te afli în Împărăţia Sa în Căile Sale”. Partea în care muream, ştiu acum, este transformarea conştientă a 
INIMII şi apoi a minţii de a fi capabil să merg în Împărăţia Cerurilor pe pământ şi în timpul vieţii mele pe pământ. 

 

2.   A doua oară când am fost în Rai: Am fost în al doilea dormitor al meu şi ziceam: “Doamne m-am săturat să vorbesc cu 
Tine, vreau ca Tu să-mi vorbești”. Apoi am mers în dormitorul principal şi m-am aşezat în cada de la baie, am închis 

ochii şi am apărut într-un neant, acolo era însă un tron în faţa mea, cam de 15 metri şi pe El stătea o Entitate albă, ştiam 

că este Dumnezeu. M-am îndreptat spre Entitate şi apoi m-am întors să văd în aceeaşi direcţie în care se uita şi Entitatea. 

Apoi, brusc Entitatea şi-a pus braţele în jurul meu. Apoi ştiam, aș fi știut orice știe El dacă aș fi vrut să știu, dar nu 

† 
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vroiam nimic, pentru că totul era descoperit înaintea mea. Apoi într-o mişcare lentă, mă uitam la mâna dreaptă a lui 

Dumnezeu iar acolo era un alt tron pe care se afla o altă Entitate. Ştiam că este Domnul Isus. Apoi am revenit şi mă 
aflam în acelaşi loc, în cada de la baie și apa era rece.  

 Explicaţia mea: Inima mea a luat-o cu forţa. Entitatea a fost Dumnezeu Însuşi. Braţul Său m-a împuternicit, simplitatea 

Lui, Mintea Lui, Inima Lui şi înţelegând simplitatea conştiinţei lui că “EU SUNT”. 
 

3.   În 24 Iulie 2014 la ora 5:30 dimineaţa am avut un vis 

Comandam desene de la Boeing, noua revizie -30 de desene. Am avut partea -3 şi desenul -3, dar clientul meu mi-a 

cerut o parte -30 care este mai modernă decât partea -3. În mod neaşteptat persoana de la Boeing m-a retrogradat la un 
desen -3 şi mi-a spus că pot schimba desenele -3 şi -30 între ele. Lucru care pur şi simplu nu se face.  

Apoi într-o situaţie dificilă, am avut nevoie de o parte şi am chemat Boeing-ul în ajutor. Boeing a avut o parte 

modernizată în stoc, a făcut schimbările necesare şi mi le-a trimis mie. 
Explicaţia mea: Am apelat la Împărăţia Cerurilor pentru ajutor şi totul a fost simplu şi uşor. Tot ce a fost făcut, a fost 

construit pe piatra de temelie pentru astăzi, care este Domnul Isus Hristos. Domnul a declarat; Ușile sunt deschise, 

intră în Împărăția Mea, Împărăţia Cerurilor pe Pământ, acum este timpul. 
 

4.   Te îndrepţi înspre locul pe care îl propovăduieşti: Iarna trecută, mă aflam în Washington la un hotel; Domnul a pus o 

povară în mine pentru mântuirea sufletelor în primele trei zile. Apoi a patra zi, m-am trezit dimineaţa devreme şi am 

început să scriu. Duhul Sfânt a zis: “te îndrepţi înspre locul pe care îl propovăduieşti, te înalţi înspre Împărăţia Mea”. 
Nu am înţeles ce a vrut să spună şi Domnul a mai zis: “Voi aduce oamenii mei sus în Împărăţie. Apoi îi înveţi să se 

înalţe în aşa fel încât atunci când vor merge în jos să nu cadă. Nu se vor întoarce înapoi jos.” Nu înţeleg ce înseamnă 

să vii înapoi pe pământ, dar ştiu că atâta vreme cât stăm la înălţime vom fi întotdeauna la înălţime. 
“Trupul și Sângele Miraculos va avea grijă de toate” ... “S-a isprăvit”. 

Explicaţia mea: Suveranitatea lui Dumnezeu este reală. Domnul Isus a zis: “Am cheile Împărăţiei Cerului şi ale 

iadului”, şi nimeni nu poate aduce sau scoate pe nimeni. Domnul Isus a zis: “S-a isprăvit”, este “Numai şi numai 

Trupul și Sângele Domnului Isus”. Trebuie să veghez în a mă afla în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 
Apoi am Urechi ca să Aud, am Inimă pentru a mă Supune, şi nu în cele din urmă sunt destinatar a ceea ce urmează să 

vină. Duhul Sfânt ne foloseşte pentru Împărăţia Domnului Isus pe pământ precum este şi în Ceruri viaţa veşnică. 

Oricare ar fi lucrul pe care şi l-ar dori Duhul Sfânt, îl va primi. 
 

5.   În Octombrie 2015 am avut un vis 

Mâncam la un restaurant de lux, apoi am mers afară înspre verandă şi pe pământ am văzut un câine devorând un 
animal. Lângă el se afla o pisică devorând o pasăre, apoi am văzut un şobolan cu faţa băgată înăuntrul unui alt şobolan 

care îl devora dinăuntru înspre afară. 

Apoi la distanţă de 6 metri sub deal o apă curgătoare de vreo 40 de cm, curgea peste un pat de ardezie. Acolo erau 

pietre mici pe apă pentru a sta păsările şi animalele pe ele când beau apă. Iarba creştea peste mal și în apele 
curgătoare. Cu privire la acest loc Domnul mi-a spus despre leul şi mielul care stau împreună în pace, ceea ce El a 

numit pământul înspre care te îndrepţi şi locul unde vei rămâne. “Opriţi-vă şi ştiţi că Eu sunt Dumnezeu”, “Căutaţi 

mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra”. Apoi Domnul mi-a spus despre 

restaurant şi despre animale “ele GÂNDESC”, e auto-conservare (fără Dumnezeu) 

a. Pentru un suflet sau o fiinţă care nu vrea să fie devorată de Împărăţia lui Dumnezeu în Voia şi Planurile Lui, 

devorată de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus şi devorată de Duhul Sfânt, și nu vrea să renunţe la sine, 

(mândrie) este imposibil să ajungă în Împărăţia Cerurilor pe pământ sau în Rai. Dacă nu te afli în Împărăția Cerurilor 

pe pământ, vei fi dominat de firea pământească. Domnul Isus a zis “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea.” 
 

b. Altă caracteristică a mândriei:  

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor incluzând pământul şi fiinţele vii care au fost şi sunt create. Dumnezeu 

este vrednic de toată Slava, dar oamenii cred că au de ales dacă să-i ofere această glorie, pentru că ei se gândesc la 

auto-conservarea lor, astfel ei nu se vor supune dorinţelor Creatorului lor într-o completă alianţă faţă de El. Rezultatul 

faptului de a-i da lui Dumnezeu toată Gloria ar fi: primirea vieţii îmbelşugate de la Dumnezeu, ca şi leul şi mielul care 

trăiau împreună în pace. 
 

c.  “Adevărat” şi “Adevărul”:  
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Adevărat - este un fapt; este un spirit, care nu are viaţă şi nu poate fi eliberat prin el însuşi sau de originea lui, el 

trebuie să rămână în aceeaşi stare și nu se schimbă. 

Adevărul - este viu, este Viaţa şi Spiritul Creator al lui Dumnezeu fiind în continuă libertate. Adevărul transformă 

oamenii în fiinţe Noi şi Naturi Victorioase şi este în Continuă Schimbare. Apoi adevărul merge din Slavă în Slavă 

înspre Eternitate. 

 

6.  Am avut un vis în această dimineață, 31 Octombrie 2015: Am văzut o grupare de bărbaţi jefuind o casă. Un om stătea 
în faţa maşinii iar ceilalţi jefuiau casa. De câte ori a vrut stăpânul casei să se ridice, ei l-au lovit. Au început să alerge 

după mine şi în timp ce fugeam aveam o râpă în faţa mea peste care a trebuit să sar. Fugeam încercând să găsesc punctul 

perfect din care să sar, dar ştiam că de cealaltă parte nu era nimic de care să mă ţin pentru a mă susţine să nu cad în râpă. 
Astfel am aşteptat ca Duhul Sfânt să îmi vorbească. Apoi într-o clipeală Duhul Sfânt a zis: “sari”. Am sărit şi mâinile 

mele s-au prins de cealaltă parte a râpii şi ceva mi-a ridicat trupul şi l-a aşezat deasupra terenului. 

Explicaţia mea: Nu are nici o legătură cu bărbaţii aceia, cu furtul sau cu lucrurile care se întâmplă pe acest pământ. 

Am văzut realitatea pământească şi am încercat să stau departe de ea şi m-am uitat să văd ce m-ar putea ţine departe 
de strâmtoarea consecinţelor pământeşti. 

Mi-am expus punctul de vedere şi apoi am aşteptat în Spatele Duhului Sfânt aşteptând implicarea Lui, pentru a face 

ceea ce îmi spune şi pentru a îmbrăţişa rezultatele acţiunii dictate de El. Apoi s-a materializat. 
 

7.  Nu ştiu de ce primesc revelaţii, dar ştiu că ele îmi transformă viaţa, de fiecare dată când le primesc.  

Explicaţia mea: Ele fac Raiul pe pământ mai real. Umblând în Împărăţia Cerurilor pe pământ şi realitatea Eternităţii 
Împărăţiei devine mult mai tangibilă şi clară. 

 

8.  Luându-şi viaţa-Am avut un angajat care era foarte inteligent şi bun la toate, dar nu și-a putut reface viaţa. Şi-a luat viaţa 

la vârsta de 30 de ani. Aveam un contract pe care trebuia să-l completez, dar am spus: “Doamne ia tu contractul şi voi 
intra în faliment numai scoate-l din iad (ştiam că este acolo). În acea noapte Duhul Sfânt a zis: Vreau să mergi la sicriu, 

să îți pui mâna pe el şi să-i pui întrebarea: “Îl vei accepta pe Domnul Isus ca şi Domn şi Mântuitor al tău?” Apoi toată 

noaptea conducând spre casă Duhul Sfânt a venit jos s-a unit cu mine şi am mers jos în cameră. În această cameră era 
un perete în partea mea dreaptă şi nici o părticică din mine nu vroia să meargă de cealaltă parte a peretelui. Apoi am 

văzut acel om stând în partea dreaptă a colţului camerei unde mă aflam. Mi-am ridicat mâinile şi am început să vorbesc 

prin ochii mei, nu cu gura mea, şi i-am pus acea întrebare “Îl vei accepta pe Domnul Isus ca şi Domn şi Mântuitor al 
tău? Apoi omul a spus prin ochii săi: “Eugen nu ştiu despre ce vorbeşti…”. Apoi am aşteptat şi l-am auzit spunând: “Da, 

vreau”. Apoi l-am văzut cum a dispărut înălţându-se în sus. Apoi, eram din nou în mașină și conduceam spre casă. M-

am aşezat în pat şi I-am cerut Domnului să-mi arate ce tocmai s-a întâmplat pentru că nu mai auzisem de aşa ceva 

înainte. Am deschis Biblia şi ochii mei au fugit în josul paginii şi acolo era scris “botezul pentru morţi”. 
Revelaţia şi explicaţia mea: Ştiam că numai Domnul Isus ar fi putut să facă acest botez pentru cel mort. Domnul Isus 

a făcut asta acum două mii de ani, în trei zile, când se afla în burta pământului în timp ce era în mormânt şi El încă o 

face astăzi. În termenii Domnului Isus, nu ai noştri. Dumnezeu este un Dumnezeu drept şi cu toţii trebuie să murim 
într-un fel sau altul (din punct de vedere fizic sau voluntar punându-ne viaţa în Mâinile Lui) Domnul este conştient de 

amândouă căile şi motivele. 

 

9.  În 17 Noiembrie 2015 am avut un vis: Aveam nişte piese lipsă, aşa că am sunat la magazin, dar vânzătorul a spus: “Mai 
am o singură piesă de vândut, apoi vom închide pentru că azi e sărbătoare.” Aşa că am închis. După aceea mă uitam pe 

fereastra mea şi un taxi a apărut cu toate piesele lipsă de care aveam nevoie să-mi continui munca. 

Explicaţia mea: Când o persoană este eligibilă şi acceptă să fie copilul lui Dumnezeu şi inima lor tânjeşte după 
Dumnezeu, Domnul se descoperă acelei inimi şi minunile au loc pe pământ. Noi suntem co-moştenitori ai Împărăţiei 

lui Dumnezeu. I-am spus asta soţiei mele şi ea a răspuns: “te văd îndreptându-te spre asta”. 

 
10. În 6 Ianuarie 2016 am avut un vis: Duhul Sfânt are o putere mai mare decât fiinţele umane au crezut vreodată că este 

posibil. Mă aflam în spaţiu privind de la depărtare lucrurile care se întâmplă pe pământ. Apoi mi s-a arătat din ansamblu 

acţiunile pământului care erau comandate de Duhul Sfânt. Apoi m s-a arătat mai mult decât înainte, mai mult de cât şi-

ar fi putut imagina omul vreodată că este posibil. 
Înțelegerea mea: Am văzut ansamblul Stăpânirii Duhului Sfânt peste întreg pământul. Iar apoi, ansamblul mai 

apropiat şi Aranjamentul şi Controlul Duhului Sfânt pe care omul nu va fi niciodată capabil să-l conceapă. 
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Citeşte Matei 12:13 pentru a primi o licărire a ceea ce înseamnă Controlul Apropiat al Duhului Sfânt. El decide la 

momentul potrivit ceea ce este blasfemie şi ceea ce nu este. 
 

11. Sunt în Împărăţia Cerurilor pe pământ şi nu pot ieşi, nu există uşi”: În 24 Februarie 2016- vorbeam cu cineva la telefon, 

cel care pune acest manual pe site şi m-am auzit spunând: “Sunt în Împărăţia Cerurilor pe pământ şi nu pot ieşi, nu există 
uşi”. Ştiam că mă aflu în acest loc şi că de acolo nu este nici o cale de întoarcere. Sunt aici să stau şi acum învăţ să stau 

şi să umblu în Împărăţia Cerurilor pe Pământ din perspectiva Cerească. Acum mintea mea plutește departe şi Inima mea 

este plină de informaţii concrete. Totul este acolo şi este perfect. Mă face să vorbesc încet pentru că acolo timpul nu este 

cum credeam că va fi, cu adevărat responsabilitatea umplerii Inimii pentru a merge înainte “a fost completă.” Totul este 
bun în Domnul Însuşi. 

Explicaţia mea: Ce mi-a fost dezvăluit în acest manual s-a materializat complet în viaţa mea sau viața mea este în el. 

O pace care întrece ORICE pricepere este în mine şi ESTE reală. Cum a spus bunicul meu odată: “nu vreau nimic de 
pe acest pământ” aceasta este casa în Împărăția Cerurilor pe pământ și prin eternitate și eu o posed. 

 

12. Duhul Sfânt are o mai mare putere asupra sufletului meu când sunt înafara corpului. 25 Februarie 2016- mă uitam la un 
documentar despre trezire şi am adormit. Când am început să mă trezesc simţeam că trupul meu mă făcea claustrofob. 

Sufletul meu este făcut mai cuprinzător decât trupul meu, și în plus sufletul meu nu a fost făcut pentru trupul meu aşa că 

presupun că sufletul meu a fost făcut pentru trupul meu precum coconul este făcut pentru fluture. Apoi am simţit că 

puterea lui Dumnezeu pentru sufletul meu este mărită când sufletul meu este înafara trupului meu. Când sufletul meu iese 
din trup când sunt pe pământ acest lucru se întâmplă când am parte de minuni în viaţa mea şi mult mai puternic decât 

atunci când sunt în trup. Mă simt atât de liber şi ştiu că SUNT LIBER. Când sunt înafara trupului, grijile pământeşti nu 

mai valorează nimic pentru mine, doar ştiu că cineva se îngrijeşte de toate, astfel fac doar ceea ce Tatăl Meu în Împărăţia 
Sa îmi cere să fac, după cum a spus Domnul Isus: “Eu fac doar ceea ce îmi spune Tatăl Meu să fac.” Şi asta îmi spune 

Duhul Sfânt şi astăzi. Privesc înapoi şi pot să văd cum pentru ultimii doi ani și jumătate acesta este lucrul care mi s-a 

întâmplat şi aceasta este Împărăţia Cerurilor pe pământ. Iar acum ştiu cum să o escaladez mai obişnuit decât niciodată. 

În Grădina Edenului bărbatului şi femeii i s-a spus să ia stăpânire, astfel împuternicirea ne-a fost dată deja înăuntrul 
nostru. Acum doar trebuie să fiu eligibil prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, pentru a auzi Îndrumarea 

Duhului Sfânt, să le urmez cu perseverenţă şi doar să mă uit cum viaţa se materializează pe pământ cum este şi în Cer. 

Explicaţia mea: În Biblie este scris “Împărăţia cerurilor se ia cu năvală”, cred că ceea ce am scris mai sus poate fi 
înţeles prin această afirmaţie. 

Acest lucru este doar pentru Împărăţia Cerurilor pe pământ şi nu are a face deloc cu mine, totul este despre 

Dumnezeu. Apoi Biblia spune: “Tată, tu întotdeauna îmi dai ceea ce îţi cer” şi această afirmaţie a fost făcută de către 
Domnul Isus. Din această cauză nu mă rog lui Dumnezeu cum am fost învăţat în trecut. Astăzi ştiu că Dumnezeu 

răspunde inimii care este supusă Voii şi Căilor Lui şi totul se materializează, doar apare şi eu îl experimentez. 

 

13. Domnul mi-a vorbit spunându-mi: Vreau ca tu să rescrii Biblia.” (să scrii segmente din Biblie într-un format nou) Acest 
lucru a fost străin de fiecare parte din mine aşa că l-am pus de-o parte. Apoi, peste o vreme Duhul Sfânt a început să-mi 

arate cât de nepreţuite sunt versetele care vorbesc despre Dumnezeu şi despre poporul Său, când oamenii Lui au acceptat 

să facă ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Dumnezeu întotdeauna i-a eliberat, i-a protejat şi a aprovizionat pentru ei când L-
au îmbrăţişat pe Dumnezeu, cum Dumnezeu şi-a dorit ca ei să-i îmbrăţişeze îndrumările. 

Apoi, pe 3 Martie 2016 Duhul Sfânt mi-a arătat din nou minunile Scripturii când oamenii L-au respectat pe 

Dumnezeu, şi şi-au dorit să audă, să se supună, să fie cu El şi să stea în Voia şi Căile Sale pentru ei. Apoi am început 
să înțeleg din punct de vedere spiritual ce a vrut Duhul Sfânt să-mi spună când mi-a zis să rescriu Biblia. 

Explicaţia mea: Acum știu ce a vrut Duhul Sfânt să îmi spună când a zis să rescriu Biblia. Era vorba despre a lua din 

Biblie secțiuni pe anumite teme referitoare la Relația Dumnezeu-om de la Inimă la inimă.  Este un Miracol să văd şi 

să înţeleg relaţia dintre Dumnezeu şi oamenii săi care îl iubesc cu drag. Nu există nici o carte care poate arăta cu atâta 
acuratețe relaţia dintre Dumnezeu şi oamenii Săi, sau dintre oamenii lui Dumnezeu şi Voia şi Căile Lui. Voi face ceea 

ce Duhul Sfânt îmi arată şi mă voi bucura în rezultatul unui manual care reprezintă cele de mai sus. 

Comentariu: Dacă cineva are din partea Duhului Sfânt o dorinţă hotărâtă să lucreze cu mine la acest proiect sunteţi 
bine-veniţi. Scrieţi-mi la adresa de e-mail. 

 

14. “Toate îmi sunt de-ajuns şi nu este nici o lipsă în Mine” În 14 martie 2016 am avut un vis că dețineam o companie. Eram 

întotdeauna în lipsă de lucrători care să facă ceva, având nevoie de componente pe care nu le aveam şi nu aveam nici 
timp să le fac. Apoi am văzut oameni care aveau probleme şi nu puteau trece peste ele. M-am trezit şi după un timp l-
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am întrebat pe Domnul: “de ce?”. El mi-a răspuns: “Păstrează-te cu totul pentru Mine, pentru că Eu am totul de-ajuns şi 

nu este nici o lipsă în Mine” 
Cum am înţeles eu această revelaţie: Pacea și siguranța că nimic nu-mi va lipsi a venit peste Inima mea, nu în 

mintea mea. Acum ştiu că înaintez aproape cu Duhul Sfânt şi Domnul Isus se îngrijește aşa cum doreşte El să aibă 

grijă de mine. Ştiu că “S-a isprăvit”. 
 

15. 8 Iunie, 2016: Am avut un vis în această dimineață că eram într-o stație de tren la o fereastră și acolo erau trei femei. 

Toate se uitau la mine în același timp și știam că este o stație de tren cerească iar apoi fiecare dintre ele mi-a zis: 

“suntem muțumite de tine, DOAR CONTINUĂ”, apoi au tras toate umbrele la o parte. Am știut atunci că este timpul 
să fac Vechiul Testament din Dorința Initimă a Inimii lui Dumnezeu. 

 

16. 13 Iulie, 2016 am avut un vis și am văzut o familie mică, ei nu spuneau: “eu, ei sau noi.”. Vorbeau numai despre Domnul 
Isus și oriunde plecau prezența Duhului Sfânt era cu ei. M-am trezit, am început să citesc manualul și m-am pus din nou 

să dorm. Eram într-un somn adânc cum nu mai fusesem niciodată, și când m-am trezit, toate apăsările vieții au fost luate 

și știam că Duhul Sfânt a venit peste mine și mi-a deschis o cale pentru astăzi. Toate problemele au fost dizolvate 
înaintea mea, și fără ajutorul meu. 

 

17. În 1 August 2016 am ajuns în nivelul 6; Iubește-L pe Domnul Dumnezeul Tău cu toată inima ta, tot trupul tău, tot 

sufletul tău, toată mintea ta și toată tăria ta. Cerul s-a deschis și un înveliș de aur a venit peste mine și s-a așezat peste 
picioarele mele. Apoi Domnul mi-a vorbit și am știut că sunt complet victorios în toate lucrurile și acest lucru încă are 

loc în viața mea. Voia și Căile Tale Doamne Isuse. 

 
18. În 23 Septembrie 2016 am avut un vis. Mă aflam într-o stație spațială. O femeie a împins o altă femeie și copilul acelei 

femei a căzut în spațiu. Mama copilului mi-a zis: “Îți voi da tot ce am (se referea la viața ei) doar să îmi aduci copilul 

înapoi, pentru că acel copil înseamnă pentru mine mai mult decat tot ce am sau aș putea avea vreodată” Am spus: “În 

primul rând, iubești copilul mai mult decât moartea și eu îl cunosc pe Duhul Sfânt care știe toate lucrurile. În al doilea 
rând, acest lucru înseamnă că criteriul necesar de iubire care trebuie să fie mai mare decât eul și deasupra lui a fost atins, 

Știu că noi trebuie să renunțăm la noi înșine mai mult decât lumea poate concepe pentru a ajunge să cunoaștem 

sensibilitatea Duhului Sfânt, care știe fiecare moleculă din spațiu, dar Domnul Isus și Duhul Sfânt a făcut o cale pentru 
noi și a făcut posibil ca noi să primim mult mai mult. 

Revelația Scriitorului: Știu că Dumnezeu există, că El a făcut o cale pentru noi ca să renunțăm la noi înșine și să intrăm 

în Prezența Lui, ceea ce constă mai mult decât toate moleculele din corpul nostru și în mai multă dragoste decât eul 
nostru poate concepe fiecare parte din Dumnezeu. Dar Împărăția Cerurilor pe pământ este aici și va rămâne aici, și pot 

atinge Cerul în fiecare zi, Înțelege că este o imposibilitate pentru oricine să umble în Cer/Rai dar această imposibilitate 

ne-a fost dată nouă, nouă tuturor, oricine poate să deschidă ușa și să intre înăuntru. Este imposibil pentru om dar posibil 

și real pentru Dumnezeu. Am fost trezit și am intrat în Împărăția Cerurilor în acea noapte.  
 

19. 23.09.2016 Înțelegerea Scriitorului și revelația viselor: Când Domnul Isus dă visele (precum cel pe care l-am primit 

azi), El ne deschide Calea Cerului și ne împuternicește spiritual cu mai multe atribute spirituale decât puteam să vedem 
înainte la noi. Singurul lucru este că noi nu putem să obținem acele atribute până când nu ne adâncim mai mult în 

Prezența lui Dumnezeu, mergând cu dorința inimii noastre determinate spre ecranul invizibil unde este Cerul. Apoi nu 

mai existăm ca și indivizi, doar Prezența Domnului există și noi existăm doar ca miracole vii. Iar apoi, împuternicirea 
spirituală și trezirea spirituală își fac prezența pentru a împlini ceea ce își dorește Duhul Sfânt pentru noi să știm și să 

facem. 

 

20. Soția mea și cu mine am mers la restaurantul Space Needle din Seattle - Stăteam la masă și înainte să primim 
mâncarea noastră (am postit timp de trei zile), dintr-o dată am văzut pe pâinea mea un antebraț invizibil și am știa că 

era antebrațul Domnului Isus acolo. Apoi, dintr-o dată, soția mea a spus: “trebuie să ne împărtășim.” Ne-am luat 

paharele de apă și am băut, apoi am luat antebrațul invizibil dar vizibil spiritual, l-am ridicat și am mușcat din trupul 
invizibil al Domnului Isus și aceasta așa ne-am împărtășit. Adevărata comuniune este o relație cu Duhul Sfânt și cu 

Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

 

21. Am avut un vis că instructorul de zbor al soției mele i-a cerut ceva pentru avion. – Ea s-a gândit la ce are nevoie el și 
apoi instructorul a spus, “defapt, nu mai contează că nu mai sunt instructorul tău”. Acesta este același lucru cu ungerea. 

Când Duhul Sfânt implică ceva, faceți-o din inima voastră. Când faceți acest lucru, este activat și începe să materializeze 
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și se va materializa, deoarece Duhul Sfânt este responsabil de întreaga situație și soluție completă. Acest lucru nu vine 

niciodată din gândirea sau mintea voastră, pentru că voi veți întrista Duhul Sfânt și veți eșua. 
 

22. Mașina mea și cu mine am fost traduse - La ora 3:30 am avut un decalaj de jet de la călătorie și nu am putut dormi, așa 

că m-am ridicat și am lucrat la Manualul Rhema. Mai târziu, m-am dus să iau micul dejun, când dintr-o dată m-am trezit 
în fața Centrului de închinare pentru adăposturi. Nu mi-am amintit să fi condus spre acolo! Am observat în parcare un 

camion alb și un om care se plimba în jurul lui la ora 4:00. Am întrebat: “Pot să te ajut?” Și a spus: “Nu, vreau să intru 

înăuntru. Vreau să mă rog. “Înainte de a vorbi cu el, m-am gândit” vorbesc în engleza, lucru care era un destul de ciudat. 

Apoi i-am zis câteva cuvinte și l-am întrebat dacă vrea să mi se alăture la micul dejun. El a spus mai întâi că nu, dar apoi 
a spus: “Voi merge cu tine pentru că vreau să aflu mai multe despre lucrurile pe care le spui.” Mai târziu în dimineața 

aceea am avut o întâlnire la Dwelling Place (Școala Rhema) și Domnul mi-a vorbit: “Am umplut acest locas și voi face 

Voia Mea”. 
 

23. Domnul mi-a spus să merg la doctor din cauza durerii în umăr și am făcut-o. Apoi, în ziua următoare, Domnul mi-a spus 

să mă gândesc la o pâlnie, să-mi imaginez că o întorc cu capul în jos și că o pun pe cap, iar apoi să-mi imaginez că 
spiritul meu urcă pe acea pâlnie. Am făcut-o și am stat pe vârful pâlniei. Apoi am simțit că spiritul meu era acum în 

ceruri și nici o durere sau probleme nu pot fi cu spiritul meu. Corpul meu trebuie să se alinieze cu spiritul meu, deoarece 

spiritul controlează fizicul. Am observat că nu mai există nici o durere în corpul meu, dar când mă gândesc, mă uit sau 

ascult pământul, durerea începe să revină. Apoi mă întorc înapoi în pâlnie și din nou nu voi mai avea nici o durere. 
Aceasta este mersul meu către cer în ziua de azi. Pot să o fac, puteți să o faceți și voi și să-i învățați pe alții să o facă. 

 

24. Pe 11/5/2018 am avut un vis – că eram așezat pe podea și am spus unei persoane: “uită-te la asta”, apoi umblam deasupra 
podelei fără să mă mișc. Atunci Domnul mi-a zis: “Asta se întâmplă acum.” 

 

Și fată și femeie – mărturiile soției mele 
 

Fundamentul vieţii mele în Hristos care m-a transformat şi încă mă transformă. 

 

Martie 1982 –Când eram la cel mai scăzut nivel, cel mai adânc întunecat timp din viaţa mea, ceva mi s-a întâmplat. Isus 

a venit la mine şi nici măcar nu am ştiut. Aşa am început să caut Lumina. 
Eram în apartament cu cineva care la un moment dat a zis: închide-ţi ochii, ce nume vezi? I-am dat un nume la întâmplare 

ca să mă lase în pace şi el a zis: nu, nu, fă-o din nou! Mi-am închis ochii şi am văzut foarte clar cuvântul “Emanuel”. 

“Văd numele “Emanuel” am zis” şi el s-a dat înapoi. Din acel moment inima mea s-a schimbat. Ca şi cum ar fi venit 
lumina şi mă gândeam: “Ce fac eu aici? Trebuie să plec! Trebuie să fac ceva bun cu viaţa mea”. Şi am ieşit afară fără să 

ştiu că Isus era cel care m-a vizitat. 

Patru ani mai târziu mi-am predat viaţa lui Isus şi am mers la biserică, unde, pentru prima dată am cântat cântarea: 
“Emanuel, Emanuel, Numele lui este Emanuel. Dumnezeu este cu noi, desluşit în mine, Numele lui este Emanuel.” Şi 

dintr-o dată mi-am amintit că acum câţiva ani am văzut acel nume, Emanuel, cu ochii închişi acum realizând că Emanuel 

înseamnă: Dumnezeu este cu noi. Cu patru ani înainte, Domnul a vorbit vieţii mele că “El Este Cu mine”. Nimic nu îl 

poate opri pe Dumnezeu să se descopere pe El Însuşi când vede şi găseşte o inimă care îl caută disperat. El va Atinge şi 
va Schimba acea inimă. 

 

Iunie 1985 –Înainte să-L cunosc pe Isus aveam nevoie de un apartament şi am auzit despre unul care urma să fie 
disponibil, de care eram foarte interesată. Singura problemă era că erau mai mulţi oameni care încercau să obţină acel 

apartament pentru că era un loc frumos, oamenii erau mulţi şi casele foarte puţine. Îmi amintesc că mă aruncasem în pat 

realizând că nu era nici o şansă pentru mine să schimb această situaţie. La un moment dat m-a cuprins un gând: “Dacă 

Dumnezeu există, El ar fi Singurul care m-ar putea ajuta să iau această casă”. M-am ridicat din pat, m-am pus pe 
genunchi şi am zis o rugăciune foarte scurtă, nu îl cunoşteam pe Dumnezeu atunci şi nu mă rugasem niciodată înainte. 

Am adormit imediat şi, da, am primit casa. Din moment ce nu-L cunoșteam pe Domnul Isus nu am conectat niciodată 

acest miracol cu cererea mea, dar adevărul este că:  L-am recunoscut pe Dumnezeu în caz că El exista cu adevărat. 
 

Octombrie 1985 – I-am dat inima mea lui Isus. Un prieten mi-a vorbit despre Isus, dar pentru că eu nu am vrut să aud 

despre El, drumurile noastre s-au despărţit. Apoi Domnul a mers la acel om la miezul nopţii şi i-a zis: “Trebuie să mergi 

din nou la Margareta şi să îi vorbeşti despre Mine pentru că Eu am vizitat-o”. Mai târziu, în aceeaşi zi, Domnul i-a 

vorbit iar cu o voce mai accentuată: “Trebuie să mergi din nou la ea şi trebuie să mergi astăzi”. Prietenul meu nu mai 
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avea nici o dorinţă să mă întâlnească, dar I-a răspuns Domnului: “bine Doamne, dar atunci Tu va trebui să îmi deschizi o 

cale să fac asta”. Eram la facultate în acea zi participând la acelaşi curs şi niciunul dintre noi nu vroia să îl întâlnească pe 
celălalt, astfel amândoi am plecat imediat şi amândoi am păşit în acelaşi timp pe pragul uşii de ieşire din clasă. Am vorbit 

pentru un moment doar pentru a fi politicoşi, iar eu l-am invitat la mine să ia cina. 

Mai târziu în acea noapte am început să vorbim despre Isus, îmi amintesc că în acel moment am savurat fiecare cuvânt 
care ieşea din gura lui. Eram foarte dornică şi am întrebat: “Ce pot să fac pentru a primi acel lucru despre care îmi 

vorbeşti?”.  

“Foarte simplu” a zis el. “Trebuie doar să îngenunchem şi să îi ceri lui Isus să vină în inima ta şi în viaţa ta şi să te 

spele cu Sângele Său”. Aşa am făcut şi nu am mai fost aceeaşi niciodată. Dintr-o dată știam că ştiu că Isus este real. Isus 
ştie cum să-şi găsească oamenii şi cum să se descopere celor care sunt flămânzi după Adevăr. Este un miracol din partea 

lui Dumnezeu să îl primeşti pe Isus. 

 
Decembrie 1986 – Eliberare. Veneam acasă de la biserică, de la un studiu biblic de Miercuri. Cum stăteam în faţa uşii 

casei mele dintr-o dată am simţit ca şi cum aş exploda, am alergat 3 etaje pe scări până când am ajuns în apartamentul 

meu, şi am căzut pe genunchi în sufragerie. Mâinile mele au ajuns la Cer şi Domnul Isus a venit şi mi-a atins inima cu 
Lumina Sa. Am văzut o întreagă ceată de demoni, vreo 8-10 zburând afară, fiecare dintre ei având vreo 30 cm. Erau negri 

şi fluturau în timp ce au dispărut. Am dormit şi m-am trezit dimineaţa devreme cu o lumină în inima mea pe care nu o 

mai văzusem înainte. Îmi doream să merg afară, să văd copacii, să aud păsările şi să simt soarele şi vântul. Din acea clipă 

mă simţeam de parcă aş fi fost în vacanţă, o vacanţă nesfârşită care nu m-a părăsit niciodată. Viaţa mea a fost eliberată.  
 

Martie 1995 – Eliberare. Stăteam în faţa unei persoane care a zis: “nu este acesta Isus?” şi în acel moment am văzut o 

Persoană Luminoasă Înaltă stând între ea şi mine. Genunchii mei s-au îndoit şi am căzut la pământ. Persoana care a spus: 
“Nu este acesta Isus?” a căzut şi ea lângă mine şi s-a rugat pentru spirit religios de-al strămoșilor mei. Simţeam că mi se 

trage pielea de pe mine la propriu. 

Câteodată avem dependenţe spirituale în vieţile noastre despre care noi nici măcar nu ştim. Doar Duhul Sfânt le poate 

descoperi. 
 

Un tăciune smuls din foc – Domnul mi-a dat acest verset din Scriptură după ce am venit la El şi am putut să îl privesc: 

El a spus: “tu ești un tăciune smuls din foc”.  
Mai târziu în timp ce slujeam în biserică El mi s-a arătat şi mi-a arătat că El a închis uşa din spatele meu şi nu mai era 

posibil să dau înapoi pentru că uşa era închisă. El a închis uşa. Precum a închis şi uşa de la arca lui Noe. 

 
Decembrie 1986 –”Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”. Domnul mi-a spus “Ce vrei, vioara, sau pe Mine?”. Şi 

m-am zbătut pentru câteva ore să răspund. Apoi am zis: “Doamne, te vreau pe Tine”. Şi El a luat orice dorinţă din mine 

de a mai cânta la vioară în acea clipă și am început să petrec mai mult timp cu Domnul. Obişnuiam să cânt ore întregi în 

fiecare zi. Domnul ne eliberează! 
 

Eliberat de un idol – Domnul Isus mi-a vorbit despre un idol care mi-a luat tot timpul și energia. El mi-a arătat două 

plante gemene, precum un pom cu două trunchiuri care erau crescute în două locuri complet diferite dar s-au unit una în 
cealaltă astfel încât nu îți mai puteai da seama că erau două, arătau precum o singură plantă. Apoi, Domnul le-a 

despărțit, și mi-a zis: “una este vioara, alta ești tu și Eu o voi îndepărta de tine.” Dumnezeu ne eliberează de 

lucrurile care ne împiedică să fim liberi.  

 

Mă vrei pe Mine – Altădată când m-am simțit zdrobită din toate părțile în viața mea (situații în care aveam nevoie de 

eliberarea Domnului) și stăteam în pat am spus: “Doamne, dacă nu îmi dai vioara (foarte dragă inimii mele) atunci, măcar 

dă-mi un soț.” Am simțit numaidecât Prezența Scumpă a Duhului Sfânt a venit peste mine și El a spus: “Nu asta îți 

dorești, tu mă dorești pe Mine.” Durerea a plecat. Domnul va da la o parte orice lucru din viața noastră care stă între noi 

și El. 

 
Decembrie 1993 – Primind credinţa şi Dumnezeu făcând imposibilul. Eram disperată să am o nouă casă şi nu aveam 

nici o şansă să obţin una de la guvern pentru că nu aplicasem pentru o casă, timpul de aşteptare fiind între 12 şi 15 ani. 

Pentru a închiria o casă privată m-ar fi costat mai mult decât salariul meu, deci eram disperată. O prietenă a venit pe la 

mine şi m-a întrebat dacă se poate ruga pentru mine. Când şi-a pus mâinile peste mine şi s-a rugat am simţit cum creşte 
Credinţa în inima mea. Aveam casa mea! Situaţia nu s-a schimbat, dar am ştiut în inima mea că am casa mea. Peste 

câteva săptămâni aceeaşi prietenă a venit pe la mine să îmi spună că în două oraşe din toată Olanda legea de a fi eligibil 
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pentru a primi o casă de la guvern a făcut o schimbare, astfel o persoană aproape de vârsta de 30 de ani ar fi printre 

primele persoane care să aleagă din casele valabile. Se întâmpla că lucram într-unul dintre aceste oraşe. Urma să fac 30 de 
ani în mai puţin de trei săptămâni, astfel am fost prima pe linie. Nu am mai auzit de o astfel de lege niciodată.  

Când vom ajunge la sfârşitul abilităţilor noastre, drumul va fi deschis pentru ca Domnul să facă un Miracol. 

 
 Prezența Domnului- După ce Domnul a făcut Miracolul cu casa mea, am continuat să îmi iau timp de-o parte în fiecare 

dimineața pentru El. Pentru ore întregi stăteam în Prezența Sa, nu răspundeam la telefon, nu făceam programări înainte de 

12 și primeam descoperiri în Prezența Domnului. Și, în fiecare dimineață, Domnul venea cu Prezența Sa în viața mea, și 

Domnul mi-a zis: “Casa ta să fie cum a fost burta peștelui pentru Iona.” Am fost foarte izolată, nu aveam nimic în viață, 
singurul lucru pe care știam să-l fac este să merg în Prezența Domnului. Iar după ce aveam acest timp cu El dimineața, 

mergeam în camera de zi și continuam să mă pun pe genunchi și să Îl caut pe Domnul până când El mă va umple. De 

asemenea mă confruntam cu sentimente de disperare despre viață, despre sentimentele din inima mea și despre 
singurătate. Dar de câte ori aveam aceste sentimente, mergeam pe genunchi și de fiecare dată Domnul venea și îmi 

umplea inima. Apoi mă ridicam, mergeam în treaba mea și câteva ore mai târziu iar simțeam această singurătate și 

disperare. Iar mergeam pe genunchi, căutam fața Domnului și din nou El venea cu prezența Sa și îmi ridica singurătatea. 
Apoi mergeam la o plimbare cu bicicleta ca să fiu din nou un timp cu Domnul. Domnul mi-a vorbit două lucruri în viața 

mea: “să merg pe bicicletă” și “să merg pe jos” 

Acesta a fost sezonul transformării în viața mea. Vindecarea și Împlinirea Duhului Sfânt au început să înlocuiască orice 

alte sentimente. 
Așa am învățat să fiu cu adevărat în Prezența Domnului ca și obiectiv al vieții mele și niciodată nu m-am oprit să fac 

acest lucru.  

 
În 04.07.1993 “nu știi ce e în inima mea”- Când tatăl meu s-a întors la Domnul, am fost îngrijorată pentru că el nu vroia 

să vorbim despre Isus și nu vroia să ne rugăm decât o singură dată. Dar odată a zis: “nu știi ce e în inima mea”. În câteva 

clipe după ce murise în patul lui, în casa lui, am coborât la parter să spun familiei ce s-a întâmplat și cu toții au urcat sus. 

Stătem în camera lui de zi singură și am simțit în inima mea că vreau să îî slujesc Domnului. Apoi, l-am văzut pe tata. 
Părea confuz..și am văzut două persoane care îl țineau fiecare de o parte și am văzut ca o scară spre Ceruri și am știut că îl 

vor duce acolo.  

 
Creația Lui – Eram odată pe plajă și nu puteam să mă bucur de nimic deși era o zi atât de perfectă. Am spus: “Doamne, 

chiar și cu o zi atât de perfectă, o plajă minunată, o vreme minunată, pace, nu ma pot bucura de nimic.” Și dintr-o dată 

Domnul mi-a atins ființa și m-am simțit liberă să mă bucur de tot. Am văzut păsările zburând pe înaltul cerului, am simțit 
soarele pe corpul meu și totul era perfect. Am învățat că este un dar de la Duhul Sfânt să ne putem bucura de ceva.  

 

 

Ajungând la Domnul - Când am spus: “Doamne de ce vorbești atât de puțin cu mine”? Domnul a răspuns: 
“Cel mai mare dar pentru tine este să-mi înlătur mâna de la tine, pentru ca să poţi veni la Mine în timp ce 

voi veni şi Eu la tine.” 

Decembrie 1994 – Căsătorie. Stăteam în bucătărie şi am simţit Prezenţa Domnului. A fost minunat aşa că am zis: 

“Doamne dacă nu mă voi mai căsători pentru restul vieţii mele este în regulă câtă vreme te am pe Tine.  Din toată inima i-
am dat Domnului toate grijurile mele cu privire la căsătorie. Domnul mi-a înlăturat orice dorinţă de a mă mai căsători. 

Aveam 31 de ani şi nu fusesem căsătorită niciodată. 

 
Luni, 13 Martie 1995 –Eram în Toronto la o trezire spirituală care avea loc, aveam 32 de ani. Eram la etaj şi tocmai 

terminasem întâlnirea de rugăciune, sute de oameni erau prezenţi şi încă eram în Prezenţa Domnului. Una dintre 

prietenele mele din Olanda se plimba prin cameră iar eu fără să zic nimic o urmam. S-a oprit şi a început să vorbească cu 
un bărbat. Dintr-o dată Duhul Sfânt a zis tare şi clar, lovindu-mă ca un fulger: “Ea vorbeşte cu soţul tău”. Nu îl văzusem 

niciodată în viaţa mea. Eugen avea o barbă mică, cenuşie şi am dat din cap că nu, acesta era cel mai îndepărtat gând care 

îmi venise. Am fost împinsă înspre ei, am salutat şi lucrurile pur şi simplu s-au îmbinat de acolo înainte. Am realizat că 

înainte cu trei luni să îi ofer total lui Dumnezeu acest mariaj, El era liber să facă tot ce Îşi dorea mai mult. 
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Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine – soțul meu: Câteva luni mai târziu după ce Domnul m-a unit cu Eugen, El a 

zis: “Îl vreau pe Eugen înapoi”. M-a şocat şi am zis nu, pentru că abia ce mă deschisesem faţă de Eugen. Tristeţea 
Duhului Sfânt s-a lăsat peste mine şi ştiam că eu eram cauza. După un an i-am cerut Domnului încă o şansă să renunţ la 

Eugen. Acea şansă a venit peste un an; Aveam un timp cu Domnul şi mă simţeam foarte aproape de El. Apoi El a zis: 

“Acum, vrei să mi-l dai pe Eugen înapoi?” Am zis “Da Doamne” şi l-am privit pe Eugen cum spiritual s-a înălţat într-
un fum spre cer ca o jertfă de un miros plăcut înaintea Domnului. Nu l-am mai putut atinge. Dispăruse. Era ca și cum 

Domnul l-a rupt din ființa mea și am început să plâng. Trei zile am plâns nonstop iar apoi pentru cinci zile am început să 

mă simt liberă aşa încât nu îmi mai păsa de mine sau dacă Eugen mă va mai căuta vreodată. Poate că totul urma să fie 

mai plăcut decât înainte. Dar, în acea zi m-a sunat şi mi-a zis că a pierdut numărul meu în înainte cu cinci zile şi acum l-
a găsit înapoi. 

 

Îndrumare spre a fi cu soțul meu – Domnul mi-a vorbit de două lucruri foarte distincte despre felul cum trebuie să 
trăiesc cu soțul meu. Prima dată a spus: “Lasă-l în pace”. Eugen nu se comporta cum mă aşteptam eu şi credeam că 

trebuie să fie mai responsabil. După ce Domnul mi-a vorbit acest lucru am început să îl las. Am observat că de câte ori 

mă supăram pe Eugen că nu îşi împlinea responsabilităţile în ochii mei și îl lăsam în pace, momentul în care am reuşit cu 
adevărat să îl las în pace, imediat după aceea el apărea sau făcea exact lucrul pe care îl aveam eu în minte că trebuia să îl 

facă. Trebuie să rămân în spatele Domnului ca El să mă ghideze. Al doilea lucru pe care mi l-a spus Domnul a fost: 

“Încetează să mai gândeşti negativ despre soţul tău”. Când am început să aplic aceste cuvinte mi-am dat seama că 

atunci când vorbeam negativ, motivaţia lui Eugen era întotdeauna diferită de a mea, dar în perspectiva lui era bună. Acest 
lucru a lărgit felul meu de a gândi. 

 

Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine - Când îmi doresc să mănânc ceva întreb “Doamne este acest lucru în 
regulă?” Când el spune “Nu”, aleg să nu mai mănânc acel lucru. Apoi toată dorinţa pe care o aveam pentru a-l mânca 

dispare. Cel mai important lucru este să-mi deschid inima și să îl ÎNTREB pe Isus ce crede despre acel lucru, mă aliniez 

şi El vine înăuntrul meu. 

 
Mâncare– Obişnuiam să am un apetit ridicat pentru lemnul dulce şi într-o zi Domnul a folosit cuvântul “lăcomie” în 

dreptul meu. Timp de ani de zile m-am luptat cu dorinţa mea de a mânca acel lucru şi de a avea victorie până când într-o 

zi Domnul a spus: “Este un preţ ieftin pentru Eternitate”. Nu m-am mai atins niciodată de lemnul dulce de atunci. 
 

Nu pot spune ‘Nu’ – Am găsit faţa Domnului şi El s-a descoperit pe Sine: I-am văzut Inima şi Caracterul şi El a spus: 

“nu pot spune nu” asta a sunat ca şi cum El ar spune “nu pot refuza oamenii mei”. Stăteam pe Pământ Sfânt şi am simţit 
că tocmai am aflat un secret al lui Dumnezeu care nu este descoperit oamenilor. 

 

Stând pe picioarele mele – Acum câţiva ani Domnul mi-a arătat o fotografie cu mine în care stăteam întinsă pe pământ, 

fiind legată de pământ prin slăbiciunile mele. Apoi m-am văzut pe mine îngenunchind şi Domnul a spus: “Te voi face să 

stai pe picioarele tale”. Obişnuiam să nu fac vreun pas sau să iau decizii în viaţa mea decât dacă Domnul îmi vorbea 

explicit. Dar din moment ce Domnul a pus atâtea responsabilităţi pe mine am învăţat să “stau în picioare” acţionând 

sănătos în viaţă prin Domnul. 
 

2015 Sângele lui Isus – Când mă închinam, dintr-o dată Domnul mi-a arătat un val din Sângele Său care curgea peste 

pământ şi El a zis: “Aduc un nou val de cunoştinţă din Puterea Sângelui Meu peste pământ. Şi aceasta este doar o 

fracţiune din Puterea care este în Puterea mea”. Dar valul pe care l-am văzut învârtindu-se era mai mult decât am 

experimentat noi vreodată, acoperea totul. Nu era vorba despre trezire, ci despre o înţelepciune mai adâncă în umblarea 

noastră cunoscând Puterea din Trupul și Sângele Domnului Isus. 

 
Valul– Mişcarea Duhului Sfânt este precum un val. Un val care se roteşte în jurul plajei şi un val care se roteşte din nou 

înspre ocean. Acesta este Proiecţia Eternă a lui Dumnezeu. Când valul se roteşte înspre ţărm acest lucru este precum 

Momentul când Duhul Sfânt se coboară peste noi. Apoi precum valul se roteşte înapoi, noi ne adâncim înspre Domnul 
(fără panică) şi ne îndreptăm spre o relaţie mai profundă cu El până când valul următor va sosi. 

 

15 Decembrie 2012 – Domnul ia în stăpânire lumea. Am avut un vis: în visul meu o fetiţă vorbea cu mine despre toţi 

acei oameni care nu înaintează înspre deplinătatea a ceea ce a pregătit Domnul pentru ei. Am fost de acord pentru că 
puteam să văd acel lucru. Apoi dintr-o dată ea s-a uitat drept în ochii mei şi a zis: “Nici măcar nu îţi trece prin gând că 

vorbesc despre tine”. Acest lucru m-a străpuns şi m-a cutremurat până la os, am încercat să îmi revin dar era prea târziu, 
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mi se vorbise deja. Când m-am trezit, am spus: “Doamne vreau cu adevărat ca tu să ai viaţa mea, orice ar fi şi oricât ar 

costa.” Apoi lucrurile au început să se întâmple în aceeaşi zi şi am realizat că Domnul nu a vrut ca noi să mergem în 
excursie în Olanda. Ne luasem deja biletele de avion pentru a pleca în ziua care urma, dar ne-am anulat călătoria. Acum 

nu mai aveam niciun program pentru patru săptămâni fiind acasă şi eram cu totul deschişi pentru orice. Mergând la 

biserică în următoarea zi păstorul a menţionat despre o audiere care să fie ţinută în acea săptămână care ar aproba o 
variantă pentru o lege de protecţie care a fost votată în districtul nostru pentru a deschide farmacii de marijuana la cel 

puţin 600 m depărtare de locurile publice. Am primit o scrisoare despre asta pe email, dar am şters-o. Mai devreme în 

aceeaşi săptămână, Eugen a venit acasă menţionând despre asta. Dar de această dată auzind despre asta în biserică ceva s-

a întâmplat şi ştiam că trebuie să mergem. Când conduceam înspre acolo, Prezenţa Domnului a fost dintr-o dată cu noi. A 
fost ca şi cum L-aş fi văzut din spate şi mergea pe Drumul Lui în Direcţia Lui şi cu Scopurile Lui. Îl urmam. Apoi 

întâlnirea s-a terminat şi ei au aprobat schimbarea. Cum stăteam lângă maşină, mă uitam în jur la o clădire şi Domnul a 

vorbit din nou: “Prezenţa care a fost cu tine în maşină s-a îndreptat acum spre departamentul clădirilor.” Am recurs la a 
face o decizie pentru că ştiam că este treaba noastră să facem ceva în legătură cu asta. Normal, ne-ar fi trebuit o lună să ne 

pregătim dar când am primit scrisoarea pe mail de la departamentul de planificări, audienţa era la doar o săptămână 

distanţă. O prietenă l-a sunat pe şeful departamentului de planificare pe care îl cunoştea şi a pus telefonul pe difuzor 
pentru a putea auzi: “spune-le prietenilor tăi să renunţe pentru că nu avem niciun motiv să nu aprobăm schimbarea. Apoi, 

joi, supraveghetorul districtului ţării în care locuiam noi a venit la întâlnire şi a vorbit cu noi. Când a zis: “au făcut totul 

conform legii şi este doar medical”, am simţit un nor negru de descurajare care a venit peste noi care a ţinut pentru câteva 

ore. Apoi ceva s-a născut înăuntrul nostru şi ne-am simţit mai puternici decât oricând înaintea luptei. Domnul ne-a dat 
idea să începem o petiţie şi pentru următoarele trei zile am adunat semnături. Mai puţin decât 1% dintre oameni şi-au 

dorit acea farmacie acolo. În ziua dinaintea audierii Domnul ne-a inspirat să scriem o scrisoare plină de argumente şi am 

trimis scrisoarea şi semnăturile tuturor celor cinci supraveghetori care trebuiau să ia o decizie. Ziua următoare în 
unanimitate varianta a fost respinsă. Ce Biruinţă colosală am avut pentru și din partea Domnului. Comunitatea noastră va 

fi o zonă fără droguri! 

 

Protecţie – Conduceam acasă dintr-un sat la 20 de mile distanţă, dar am aflat că autostrada a fost închisă din cauza unor 
condiţii de gheaţă. Am crezut că suntem deştepţi aşa că am luat-o pe drumul din munte. Venind înspre o intersecţie unde 

trebuia să o luăm la dreapta pentru a merge înspre munte, ne-am dat seama că şi acest drum a fost blocat cu o barieră de 

metal, un gard care avea o deschidere în centru cam de vreo 3 m de largă. Soţul meu a dat să meargă înspre drum prin 
acea deschidere dar nici volanul nici frânele nu mergeau. Alunecam pe gheaţă la vale drept înainte îndreptându-ne spre 

tufişuri. Dintr-o dată am simţit Prezenţa Duhului Sfânt care a venit în maşină şi a preluat controlul. Acel moment a fost 

minunat. Maşina a început să se întoarcă la dreapta mergând drept prin deschiderea barierei. Am fost învioraţi şi am dat 
laudă Domnului tot drumul până acasă în timp ce conduceam foarte încet prin peisajul frumos al munţilor. 

Altă dată, mergând pe o autostradă cu trei benzi, era puţin aglomerat. Eram pe linia din dreapta unde era un camion 

înaintea noastră care mergea foarte încet şi ne-am apropiat repede. Soţul meu care conducea a depăşit camionul dar când 

m-am uitat în spate am văzut o maşină trecând în acelaşi timp cu noi (acea maşină se afla pe banda a treia dar am crezut 
că era lângă noi). Am strigat “ai grijă” şi soţul meu a răspuns imediat apăsând frânele şi luând-o înspre dreapta. Totul s-a 

întâmplat atât de repede că ne-am rostogolit de patru ori. Toate ferestrele s-au spart şi partea de sus s-a răsturnat în 

maşină. Când ne rostogoleam, toţi trei (prietenul nostru din Olanda era cu noi) am simţit ca şi cum am fi într-un cocon 
fiind protejaţi de Prezenţa Domnului. Maşina s-a oprit şi toţi trei am ieşit afară. Când ambulanţa a venit şi cel care lucra 

pe ambulanţă a coborât, s-a uitat la maşină şi la noi şi pe mine m-a văzut stând jos cu puţin sânge pe picior de la o tăietură 

mică şi pe Eugen şi pe Ro încercând să scoată lucrurile noastre din maşină. Apoi a zis: “Asta este tot ce s-a întâmplat?” şi 
în acel moment Duhul Sfânt a zis: “Mi-a făcut plăcere să vă salvez vieţile”. Toţi trei eram foarte bine. 

 

Protecţie– Într-o noapte mă plimbam într-un loc dezolant întunecat şi dintr-o dată trei câini m-au înconjurat. Toţi trei 

lătrau înspre picioarele mele şi ştiam că eram precum o bucată de carne pentru ei. Înăuntrul meu am strigat tare: “Doamne 
Isuse!?” şi câinii s-au oprit imediat, s-au întors şi au fugit. 

 

Protecţie de oameni – Într-o dimineaţă m-am trezit şi Domnul a zis: “Nimeni nu îţi poate spune ceva ce eu nu i-am 

îngăduit să îţi spună”. Nu ştiam de ce şi ce vroia asta să însemne aşa că am mers înainte.  

Mai târziu în aceeaşi zi cineva mi-a zis ceva ce mi-a distrus lumea şi tot ceea ce însemnam eu, dar pentru că Domnul îmi 

făcuse deja afirmaţia dinainte am trecut peste asta ştiind că era mâna Domnului. Domnul a făcut asta pentru ca eu să mă 

simt eliberată. 
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Respect – Odată postisem toată ziua. Eram pregătită să petrec toată ziua cu Domnul. Pe la sfârșitul zilei Domnul nu îmi 

vorbise sau să mi se descopere, și am zis: “Doamne mi-am petrecut toată ziua cu Tine postind și Tu nu ai venit deloc la 
mine. În acel moment ochii mei au sărit pe o fotografie cu un om care a fost chemat și folosit de Dumnezeu într-un mod 

minunat. Fotografia era pe coperta unei cărți care era așezată pe masă și Domnul mi-a vorbit zicându-mi: “Dacă nu îl 

respecți pe acest om cum mă poți respecta pe Mine?” 

 

Mândria – Într-o zi, Domnul mi-a vorbit și a zis: “Majoritatea tuturor problemelor tale sunt din cauza mândriei”. Și 

aveam multe probleme în acea vreme. De atunci ori de câte ori aveam o problemă verificam să văd dacă era vreo mândrie 

în mine și în majoritatea cazurilor atitudinea de mândrie ieșea în evidență. 
 

Gelozie– Cam pentru o săptămână am avut în mod continuu sentimente de gelozie până când am plâns și am zis: 

“Doamne nu vreau să am aceste sentimente, te rog ia-le de la mine”. Apoi Domnul a zis: “Există ceva care este mai 

adânc decât gelozia, cauza este că ai dat ceea ce era al tău și acum nu mai ai. Îi vezi pe ceilalți că au și tu nu ai, 

acesta este motivul pentru care te simți așa.” Din acel moment Domnul a început să mă învețe să nu mai dau ceea ce 

este al meu și mă simt foarte bine, nu mă mai simt luată așa și când Domnul îmi spune să dăruiesc este o bucurie și o 
victorie. 

 

Eliberare – Într-o zi stăteam în biserică Duminică dimineața și când predicatorul a început să vorbească nu mi-a plăcut 

deloc ce spunea și mă simțeam ca într-o pușcărie, prinsă. Am vrut să ies afară, dar nu m-am simțit liberă să plec. Apoi 
Duhul Sfânt mi-a vorbit spunându-mi: “Ești complet liberă să te ridici și să pleci, sau să rămâi aici”. Și am simțit un 

fel de spațiu, și eliberarea a venit peste mine. M-am ridicat în picioare, am plecat din rând, ieșind pe ușă afară. Nu e mare 

lucru.  
Când Domnul vorbește, El echipează. Iar noi suntem eliberați de gîndurile pe care le avem cu privire la ce cred alții 

despre noi. 

 

Victorie – Stăteam pe pat și aveam niște dureri mari de burtă. După ce am adormit puțin m-am trezit durerile fiind la fel 
de mari. Am simțit dintr-o dată ca și cum Domnul ar fi deasupra mea cu Prezența Sa și a zis: “Nu este înfrângere în 

Mine”. Am adormit iar și când m-am trezit din nou durerea era încă acolo. Apoi Domnul mi-a spus să beau apă. M-am 

ridicat din pat, am băut multă apă și am adormit iar. După aceasta, durerea a plecat. Nu există ÎNFRÂNGERE ÎN 

SÂNGELE LUI ISUS! 

 

A lua slava lui Dumnezeu – Eram în biserică unde Prezența Domnului era foarte accentuată și plină de putere. Câteodată 
oamenii veneau de pe stradă în timpul serviciul și erau eliberați pe loc. Chiar așa. Era o trezire acolo. Când slujeam într-o 

zi, din senin Duhul Sfânt mi-a vorbit zicând: “Nu voi da slava Mea lui Raul și Nu voi da slava Mea lui Johnny”. Raul 

era păstorul și Johnny era liderul slujirii. Nu aveam nici un indiciu în acea clipă că ceva nu ar fi în regulă, dar săptămâna 

viitoare ceva s-a întâmplat în biserică, întreaga biserică divizându-se. Domnul nu ne va lăsa să Îi luăm Slava.  
 

Anul trecut - Eram într-o biserică diferită când Prezența Domnului a venit cu putere, era minunat și Domnul mi-a vorbit 

despre Slava Sa și a spus: “Carnea nu se va lăuda înaintea mea”. Știu că a fost El pentru că eu nu folosesc niciodată 
cuvântul “shall” (din engleză = nu se va) Accentul nu era pus pe oameni ca și cum ar face asta, ci pe imposibilitatea de a 

lua Gloria sau Slava lui Dumnezeu când Prezența Sa este acolo. Acum este timpul să îi slujim lui Isus și să ne punem 

viața și tot ce avem la Picioarele Lui. 
 

4/6/2016 –Domnul mi-a arătat din nou: Când Prezența Lui se descoperă, acolo nu mai există om. Toată carnea dispare și 

ne îndreptăm spre o dimensiune Glorioasă a Prezenței Lui. 

Poți spune că acolo unde gloria îi este dată omului: prin definiție, Duhul Sfânt nu se află acolo! 
 

3/9/2004 – Era sâmbătă și mi-am plănuit să merg să evanghelizez cum făceam uneori. Dar în această dimineață L-am 

auzit pe Domnul spunându-mi cu o voce slabă: “nu te duce astăzi”. M-a luat pe nepregătite și mă gândeam: “nu poate fi 
greșit să evanghelizez” așa că m-am dus. Când am trecut de primul bloc am început să vorbesc câtorva oameni în curtea 

lor dar conversația nu a mers nicăieri. Unul era un mormon, al doilea un martor al lui Iehova și unul nu era interesat. Nu 

m-am simțit bine și am mers acasă. Luni dimineața, apa de pe aleea unde erau capetele de pulverizare a apei a înghețat, 

am alunecat și am căzut. M-am rănit rău la piciorul stâng. Am reușit să ajung în mașină, dar când mi-am dat seama că 
ceva nu este în regulă cu piciorul meu pentru că atârna, știam că ceva nu este bine. Am pornit motorul și m-am decis să 

las mașina la magazinul unde credeam că este Eugen. Stăm la vreo 120 m de magazinul nostru. La capătul străzii Eugen a 
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trecut pe lângă mine și am încercat să îi fac semn să oprească dar el m-a salutat foarte amabil. Apoi când am ajuns la o 

oprire el era afară și am mers la doctor. La cabinetul medical am zis: “Doamne de ce mi s-a întâmplat asta?” pentru că 
nu cred că pot avea accidente când sunt în Împărăția Domnului. Știu că sunt protejată pe deplin. El mi-a răspuns: “Îți 

amintești că Sâmbătă ți-am zis să nu mergi să evanghelizezi și tu tot te-ai dus? Nesupunerea ta a deschis ușa 

întunericului să vină și să te batjocorească”. Piciorul meu a fost rupt în 6 locuri, dar Domnul m-a adus la cel mai bun 
doctor, nu am făcut nici o operație și peste două luni am fost complet vindecată și am reușit să alerg. M-am bucurat de 

timpul meu de odihnă și în tot acest timp am fost cu Domnul. 

 

4/9/2016 – Am visat că șofam în deșert pe un drum neîntreținut și murdar. Două mașini au trecut pe lângă mine, cu 
viteză, prima mașină mergea pe lângă drum crezând că acela este drumul principal. A doua mașină a mers după prima 

pentru a-l anunța pe șofer că nu merge pe drumul bun, dar în înflăcărarea sa a intrat într-o stâncă. Când veneam înspre ei, 

primul gând a fost să merg înainte dar apoi m-am gândit: “Aș face mai bine să opresc să văd ce s-a întâmplat.” Am oprit 
și mi-am dat seama că mașina a fost complet îngropată sub nisip. De această dată în visul meu mașina scăzuse în 

dimensiune. Am ajuns cu mâna prin fereastra deschisă să deschid ușa și l-am văzut pe șofer. L-am văzut și eram șocată să 

văd că e ceva grav. I-am scos trupul afară și în timp ce-i țineam trupul neînsuflețit am observat că viața începe să pulseze 
în trupul lui. L-am pus pe pământ și am scos și pasagerul. Apoi m-am trezit și m-am simțit foarte bine, precum aș fi în 

Prezența Domnului. Aș spune că relația noastră cu Domnul este pe primul loc, El ne va direcționa atunci când va vrea să 

ne folosească în viața cuiva. În propria noastră inițiativă nu are viață, dar când Domnul ne îndrumă se produce Viața și 

Rezultatele.  
 

Rândul Domnului– Odată, eram la o întâlnire de biserică pe care am numi-o o întâlnire bună. După slujbă și după 

predică a fost o chemare în fața altarului și Domnul mi-a vorbit: “Acum este rândul Meu.” Domnul s-a întâlnit cu oamenii 
lui la altar. Întotdeauna m-a uimit cum Domnul ne așteaptă să terminăm cu programul nostru.  

 

Martirii – Domnul mi-a deschis ochii și mi-a descoperit, când un martir de exemplu este ars pe rug El spune despre asta: 

“Arderea pe rug este o expresie exterioară a ceea ce s-a întâmplat deja înăuntrul inimii”. Martirul și-a oferit deja viața 
complet Domnului și era pătruns total de Duhul Sfânt. Aceasta este o adevărată expresie a unui martir. 

 

Provizie– Într-o zi am ajuns atât de jos în privința finanțelor că atunci când stăteam acasă pe canapea am zis: Eugen, nu 
pot plăti angajații, am rămas fără bani și trebuie să închidem. Amândoi ne-am ridicat în picioare ținându-ne de mână și 

am zis: “Doamne, trebuie să ne găsim ceva de lucru și trebuie să facem asta acum!” Am mers la magazin (pe la vreo 7 

seara) și în momentul când am ieșit pe ușă a sunat telefonul și o persoană din străinătate cu care nu făcusem afaceri 
niciodată înainte ne-a sunat pentru câteva piese. Am avut piesele și el ne-a trimis banii chiar în ziua următoare. 

 

Provizie – Altă dată când eram la fel de jos în privința locului de muncă și a finanțelor, pentru un an și jumătate Domnul 

mi-a vorbit zicând: “Nu bate vântul în pânzele tale”. El a continuat să aprovizioneze pentru noi și pentru magazinul 
nostru pentru a supraviețui, și patru luni mai târziu El ne-a vorbit din nou și ne-a spus: “Perioada s-a sfârșit”. Comenzile 

au apărut și nu am mai avut probleme financiare de atunci. Acest lucru îmi arată cum Domnul are controlul precis asupra 

finanțelor noastre 
 

Caută-Mă cu toată tăria ta– Când stăteam pe canapea Domnul mi-a vorbit zicând: “Caută-mă cu toată tăria ta”. 

 
Singură – Când m-am simțit singură și nedorită, Duhul Bun al Domnului a venit la mine și m-a umplut cu Împlinirea Sa 

și mi-a reamintit de un verset: “Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” Aceste zile când m-am 

simțit singură, au fost o ușă deschisă pentru mine pentru a mă adânci în Domnul și să iau ochii mei fizici și să îi ofer din 

nou Domnului, căruia îi aparțin. Bucuria mi-a umplut inima imediat. 
 

Inferior – Odată m-am simțit atât de inferioară încât am plecat de la firmă și m-am ascuns între tufișuri. Dintr-o dată am 

văzut prin Duhul Sfânt prezența Domnului care m-a atins. Îi simțeam Prezența și Ungerea Sa m-a cuprins, prin tot trupul 
meu, din cap până în picioare și El a luat toate acele sentimente dinăuntrul meu și m-a făcut o creație nouă, complet 

Victorioasă. 

Am învățat un lucru: cu cât suntem mai inferiori cu atât Isus vine mai des la noi. Unul dintre pasajele mele favorite din 

Scriptură este Psalmul 18 unde David strigă către Domnul, iar El îi aude glasul. Fumul ieșea din Nările Lui și mergea 
plutind pe aripile vântului pentru a-l salva pe David. De câte ori ne simțim așa Domnul este cu noi. Nimic nu poate sta în 

† 

 

† 
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calea Lui când își aude copilul strigând. Inima noastră funcționează ca un magnet față de Dumnezeu, El poate și nu o va 

refuza.  
 

Închinare – Stăteam întinsă pe pat și am început să mă închin Domnului. Închinarea creștea și am început să mă închin 

Lui cu toată tăria mea. Cerul s-a deschis și l-am văzut pe Domnul atât de minunat și vrednic de TOATĂ slava dar am 
rămas brusc fără tărie și nu mă mai puteam închina. Și apoi am zis: “Nu mai am răbdare, vreau să merg în Cer și să te 

slujesc acolo unde nu am limitele acestui corp fizic.” 

 

1994 Oameni – Această experiență este foarte importantă pentru mine, de multe ori aud oamenii zicând opusul, dar eu 
știu ce mi-a vorbit Domnul: Într-o zi mă simțeam descurajată de toate. Nu am văzut sau auzit pe nimeni toată ziua deci 

eram singură. Am intrat în depresie și mă simțeam cumva fără speranță și Îl căutasem pe Domnul toată ziua. Ziua 

următoare în aceeași situație, nu văzusem sau auzisem pe nimeni toată ziua, eram doar eu. Mă simțeam descurajată și am 
continuat să îl caut pe Domnul. Următoarea zi de asemenea nu avusesem contact cu nimeni înafară de mine, dar mă 

simțeam mai bine. Dintr-o dată Duhul Sfânt înăuntrul meu m-a umplut cu Prezența Sa. Apoi a vorbit zicându-mi: “Vezi, 

nu ai nevoie de oameni.” Mă simțeam fericită, împlinită și speranța revenise în viața mea. Știam, Isus era mai mult decât 
suficient pentru orice și oricine în orice situație și nu aveam nevoie de oameni.  

 

Noiembrie 2015 – De obicei mă închin la centrul de slujire dar de această dată m-am gândit: “Nu și astăzi, vreau să mă 

închin în tăcere azi”. Apoi Domnul a zis: “Dacă nu vrei să faci munca aceasta voi găsi pe altcineva care să o facă în 

locul tău”. A fost o confirmare minunată pentru a ști că Domnul vrea ca eu să îi slujesc cu toată tăria mea fără să încetez 

și de asemenea am fost surprinsă că Domnul a numit-o “muncă”. Precum în Romani 12:1 “Aceasta va fi din partea 

voastră o slujbă duhovnicească”. 
 

2015 – Înaintând. Când am simțit că L-am întristat pe Duhul Sfânt neascultând de El când a vrut să merg înainte pentru 

că mintea mea a creat obstacole (acest lucru s-a întâmplat de multe ori) mi-a zis: “Dragostea ta pentru Mine va trece 

peste acestea.” El vorbea despre minte; El mi-a arătat că dorința mea de a-l mulțumi și de a mă supune și de a fi mai 
aproape de El era mai puternică decât obstacolele pe care mintea mea le putea pune înaintea supunerii mele. Întotdeauna 

va fi Victorie în Isus. Și rezultatul supunerii și a înaintării este Domnul care rupe barierele. 

 
Coroana de Spini– Isus mi-a arătat coroana de spini pe care El a avut-o pe Cap când a fost crucificat. Sângele țâșnea din 

Capul Lui, vărsat pentru înnoirea minții noastre. Când El mi-a arătat asta am vrut să simt spinii înțepându-mi mintea și să 

am Sângele proaspăt al Său care să meargă prin mintea mea, Sângele lui Isus. 
 

Veniți și mâncați – Într-o zi stăteam pe jos în fața magazinului. Era pace și liniște și eram acolo cu Domnul. Apoi El ne-a 

arătat un fel de masă de sărbătoare umplută cu cele mai delicioase mâncăruri cam la vreo 30 de metri de noi și a zis: 

“Vino aici și mănâncă”. Știam că trebuie să mă ridic și să merg înspre locul unde era masa de sărbătoare și că El nu are 
de gând să vină să mă hrănească. Așa arată Procedura Domnului pentru mine: pentru a ajunge în Împărăția Sa trebuie să 

înaintez și să o obțin. Isus a făcut deja totul când a plătit Prețul Întreg și a zis: “S-a isprăvit.” 

 
21.11.2016 - Domnul mi-a deschis ochii că fiecare suflet se maturizează în timp. Precum trupul se maturizează și 

îmbătrânește, și sufletul nostru se maturizează, învață victoria, primește transformare și devine un suflet creat și destinat 

pentru Domnul. 

 

Eliberat de TV: În timp ce stăteam pe canapea urmărind un show la TV care îmi plăcea, îl simțeam pe Duhul Sfânt cu 

sună încet la inima mea, spunând: “ce este mai bine, să te uiți la tlevizor sau să cauți fața Mea? Prima dată, nu am vrut 

să aud aceste cuvinte pentru că îmi plăcea ceea ce fac, le-am evitat, dar ele au continuat. În final, m-am ridicat, m-am 
apropiat de TV și l-am oprit, m-am reîntors lângă canapea și am îngenuncheat căutându-L pe Domnul. În acel moment, 

Dumnezeu m-a eliberat de TV, și din acel moment au trecut mai mult de 30 de ani și nu m-am mai uitat la televizor. 

Când intru într-un loc unde este pornit televizorul, mă irită și ies afară.  
 

Vindecare – Acum ceva timp, am început să mă îngrijorez de anumite lipsuri pe care le simt în corpul meu de când am 

început să îmbătrânesc. L-am căutat pe Domnul și l-am întrebat despre asta, iar El mi-a răspuns: “Eu îți controlez 

corpul.” De atunci am o pace 100% cu privire la sănătatea ma. Nu doar știu că Duhul Sfânt îmi controlează corpul, 
deoarece știam asta și înainte; dar când Duhul Sfânt vorbește în Viața ta, începi să trăiești Realitatea cuvintelor Lui.   
 

† 

 

† 
 



CUM SĂ ÎȚI DOREȘTI, SĂ ASCULȚI, SĂ PRIMEȘTI ȘI SĂ ACȚIONEZI 
“Sunt Victorios și Mai mult decât Cuceritor în TOATE Lucrurile” 

 

 

4/15/2019                                   Copyright © 2017 Deschide Cerul RHEMA Centru de Aplicare                 Pagina 54     

 

Mintea mea - am strigat la Domnul să-mi elibereze mintea și apoi mi-a arătat mintea plină ca de niște păianjeni și El a 

spus: “Nu pot să-ți iau toate gândurile și să nu mai rămână nimic în mintea ta. Îți voi dezlega mintea. “Și mai târziu 
Mi-a vorbit: “când îmi voi sfârși lucrarea, niciun gând nu te va mai deranja.” 

 

Victorie – Am avut multe dificultăți în magazinul nostru și într-o zi în timp ce mergeam acasă, dintr-o dată Duhul Sfânt 
a turnat în ființa mea o găleată de bucurie. Am simțit: “Doamne nu știai că urma să am o cădere nervoasă, de ce mi-ai 

da bucurie?” Aproape că m-am împotrivit să accept bucuria, dar apoi El mi-a arătat că El nu trăiește în dificultățile 

noastre, El trăiește într-o altă dimensiune și vrea să ne aducă înăuntrul acelei Dimensiune unde El trăiește pentru ca noi 

să fim liberi și să avem bucurie și victorie.  
 

Victorie – Tot cam pe acea vreme în timp ce stăteam pe canapea, m-am simțit foarte obosită și am vrut să mă întind 

pentru un moment înainte să merg înapoi la magazin. Ca și rezultat, dintr-o dată L-am văzut pe Domnul Isus stând 
exact înaintea mea, cu fața Sa, spre mine, dormind. Parcă dormea într-o barcă, și am văzut că stătea pe ceva frânghii 

rulate. Această întâmplare se aseamănă cu întâmplarea în care Domnul Isus dormea și ucenicii lui, înfricați de furtună, 

l-au trezit, am simțit de parcă Domnul mi-a zis: Vrei să dormi și tu cu mine, în timp ce și eu dorm? Și Știam că această 
invitație făcea trimitere la faptul că în timp ce furtunile aveau loc, eu puteam să dorm și să am pace cu El în loc să mă 

panichez cu privire la furtuni precum au făcut și ucenicii. Și am acceptat invitația, m-am odihnit și când era timpul să 

plec, persoana care era disponibilă să ne rezolve toate problemele a parcat în parcarea casei noastre pentru a ne întreba 

ce mai facem. El era soluția problemelor noastre pentru toate dificultățile și totul a mers bine. De obicei, vedem acea 
persoană doar odată sau de două ori pe an.   

 

Octombrie 2015 – În timp ce editam acest document, am început să rescriu anumite propoziții, și dintr-o dată am simțit 
Prezența Domnului stând chiar în fața biroului meu, unde lucram; și El mi-a zis: “Atinge-te de el cât de puțin poți, 

deoarece manualul este al Meu.” M-am dat la o parte imediat și am schimbat tot mai puține lucruri pentru a păstra totul 

cât mai original posibil. 

 
25.11.2016 – Pe cât manualul se apropia de sfârșit și după ce am petrecut multe ore lucrând la el, am observat că a 

devenit un obicei să mă adâncesc tot mai mult spre locul în care mă întâlnesc cu Duhul Sfânt și să ajung constant la 

Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și să știu că sunt iertat în Sângele Său Prețios de câte ori voi merge înspre 
acolo.. Nu accept nici un gând al înfrângerii, pentru că nu există înfrângere în Isus. Da, sunt victorios și mai mult decât 

cuceritor în toate lucrurile, întotdeauna, prin Cristos care mă întărește.  

 
Octombrie 2018 - Am visat că Eugen și cu mine așteptam ca Domnul Isus să iasă dintr-un avion în care a urcat. Când a 

ieșit, a purtat ochelari de soare și a trecut totalmente de noi. N-am existat pentru El. Am fost dezamăgit pentru o clipă 

pentru că m-am așteptat pe Domnul Isus să ne recunoască. Apoi mi-am dat seama repede: Domnul Isus nu trebuie să vină 

la mine, trebuie să vin eu la El! Am fugit după El și când m-am prins, m-am înfășurat în jurul Lui. Când am făcut asta, 
Prezența Lui a venit ca o Lumină strălucind și strălucind din El, care mi-a descoperit păcatele, am crezut că sunt mai mult 

decât alți oameni. Mia șocat, dar imediat am știut că păcatele mele au fost iertate! Prezența Domnului Isus expune și iartă 

în același timp. Trebuie să ne confruntăm cu cine suntem și ceea ce este în noi, chiar și atunci când este dureros sau jenant, 
astfel încât să îl putem da și să fim eliberați de el. 

 

Fiecare om are mărturiile lui personale. Ele sunt normale pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, astfel putem 
experimenta minunăția implicării Dumnezeului Atotputernic în viețile noastre.  

Am găsit acest lucru foarte important, de a scrie aceste mărturii. Încearcă să scrii experiențele tale dacă nu ai făcut-o 

încă. 

Vei găsi inspirație și încurajare și vei realiza: “Wow, Dumnezeu este viața ma, El chiar mă vede și mă cunoaște și nu 
sunt niciodată singur.”  

Dacă ai anumite experiențe datorită acestui manual, ni le poți trimite iar noi le vom pune pe website.  
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Capitolul 5: Nivelul 3 –Pregătirea pentru intrarea în Împărăția Cerurilor pe Pământ 
 

Ai declarat că ești Creștin, dar încă îți controlezi propria viață și ești legat de religii, de căile bune ale oamenilor, de 

interpretarea Bibliei și de teologiile umane. Vrei să ieși din lume și să clădești omul tău spiritual. Acest lucru va începe să 

te transforme și te va face eligibil pentru a intra în nivelul 4 unde vei da controlul Domnului Isus. 
 

Dacă ți-ai dorit să ajungi în nivelele 7, 6, 5 și 4 dar nu te-ai putut îndrepta înspre ele, acest nivel te va face 

eligibil. 

Ține minte, dacă te afli în această secțiune și nu înțelegi în Inima ta, motivul este pentru că lucrezi 

cu mintea. Oprește-te, pocăiește-te pentru orice și pentru tot în Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus, să-l îmbrățișezi din nou în Inima ta și pur și simplu să locuiești acolo pentru o 
vreme. Miracolul Cerului pe pământ este real și se va veni spre tine. Mintea ta va fi transformată 

din Inima ta prin CREDINȚĂ când inima ta aude, vede și apoi înțelege că acesta este miracolul 

vieții pentru tine. 

1. Trebuie să înțeleg prin relație că Dumnezeu este Dumnezeu 
 

Trebuie să primesc revelația versetului: “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu” din Inima lui Dumnezeu spre 

Inima mea pentru a primi o Pace care întrece ORICE pricepere 
 

Moise a fost în deșert pentru 40 de ani continuând să experimenteze relația sa cu Dumnezeu și să învețe să știe “că 
Eu sunt Dumnezeu” dinainte ca el să fie chemat să meargă și să fie purtătorul de cuvânt pentru copiii evrei ai lui 

Dumnezeu. Dumnezeu l-a echipat pe Moise prin dificultățile pe care el credea că le are și i-a vorbit despre sarcina 

sa. Dumnezeu a zis: “ Am auzit strigătele lor”. (strigătele poporului Israel) 
Revelația scriitorului: Moise a plecat echipat cu pacea care întrece orice pricepere și cunoscându-și Dumnezeul a 

fost capabil să meargă spre Egipt. El a condus și i-a învățat pe oamenii lui Dumnezeu în deșert cum să trăiască în 

Prezența lui Dumnezeu dar ei vroiau doar mâna lui Dumnezeu care să aibă grijă de ei și nu Inima lui Dumnezeu, 

Calea Sa de a fi un bun Furnizor, Protector și Eliberator. 
Întrebare: Unde te afli tu? Am luat decizia de a umbla în Împărăția lui Dumnezeu pe pământ precum este și în 

Ceruri, în Prezența Duhului Sfânt, îndrumat de El. Este BINE.  

Nu poți fi legat de un loc (Egipt) și să vrei să mergi într-un alt loc (Țara Promisă). Trebuie să renunți la tot și să 
mori față de trecut pentru a trăi astăzi în ceea ce știi că este real pentru transformarea ta de mâine și de viitor. 
 

Dacă vrei șă înțelegi “Umblarea în Împărăția Cerurilor pe pământ” cu mintea ta sau cu înțelegerea ta teologică nu se 

va întâmpla. Vei putea fi capabil să înțelegi și să primești conținutul acestui manual cu o Inimă care își dorește 

Împărăția lui Dumnezeu mai presus decât percepția ta despre logica religiei sau logica pământească. Logica 
religiilor te va aduce înafara ușii, dar la ce este bun, dacă nu te poate trece PRIN ușă și înăuntrul Împărăției 

Cerurilor pe pământ astăzi și apoi pentru toată eternitatea. Înțelege că învățătura minții este bună pentru cele lumești 

dar te va duce înafara porților, și vei rămâne afară, astăzi și poate pentru totdeauna în timp ce tu vrei să fii înăuntru. 
Fii sincer uitându-te la tine și la locul unde te afli cu adevărat. Decizia lui Dumnezeu a fost luată deja. Cum rămâne 

cu decizia și dedicarea ta? 
 

Sistemele educaționale încep de la început sau de la sfârșit și continuă, dar Cristos începe din trecut, când dacă 

renunți la tot, El va dizolva trecutul și prezentul la zero prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Apoi 
Miracolul Trupului și Sângelui Domnului Isus te va face eligibil pentru relația cu Duhul Sfânt. Apoi ești născut din 

nou ca un copil al lui Cristos, cu o minte ca a lui Cristos și acum poți îmbrățișa Miracolul Trupului și Sângelui 

Domnului Isus și asculta de Duhul Sfânt, apoi vei primi o dorință să fii ascultător și te vei supune precum a zis 
Domnul Isus “Veți face mai mult decât am făcut eu”. Apoi vei lua stăpânire în primul rând înăuntrul tău iar apoi 

înafara ta și acum ai devenit Victorios și mai mult decât Biruitor în Toate Lucrurile. 

 

2.  Sistemul de credință făcut de om- renunță la el! 
 

Te pregătești să fii eligibil, iluminat în Inima ta și apoi iluminat în mintea ta pentru a fi victorios. 
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a. Dumnezeu a zis: “Niciun dumnezeu înaintea Mea”, acest lucru este fizic, spiritual și imaginar. Biblia spune: Nebun 

este cel care crede că trecutul este mai mare decât prezentul. Asta include felul de a gândi. Isus a zis: “S-a isprăvit”. 
Așadar, ce faci și ce gândești? Sistemul tău de credință (sau mai corect, Sistemul tău de a Cunoaște) se va forma 

prin tot ce vine prin ochii tăi, urechile tale, mintea ta, înțelepciunea ta pământească și imaginația ta. Sau este 

Revelație de la Duhul Sfânt care face cunoscută Credința, care este o Cunoaștere Miraculoasă și nu un sistem de 

credințe; astfel, Posibilitatea Miracolelor este reală. 

b. Deci TOATE gândirile păgâne, pămîntești sau orice alt fel de gândiri demonice (demonicul se dizolvă în Trupul 

și Sângele Miraculos al Domnului Isus Cristos) sau chiar și îngerești sunt imaginare dacă nu se manifestă. 

Înțelege că demonii pleacă când nu-i hrănești pentru că flămânzesc. Doar dă la o parte toată imaginația care îți 

cuprinde mintea iar apoi mintea ta va fi liberă față de trecut și de imaginații. 

c. Înțelege: un înger este pentru protecția celor nesalvați și a persoanelor care nu au o relație cu Duhul Sfânt. Pentru 

Creștinii reali ai lui Dumnezeu, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și Domnul Isus va fi Ghidul lor, 

Eliberatorul lor, Protectorul lor, Vindecătorul lor și Furnizorul lor.  

d. Doar Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și Prezența Duhului Sfânt poate fi cu tine în această vreme 

ca adevărat creștin. Când primești Voia și Căile Duhului Sfânt pentru tine, apoi vei fi ocupat de Domnul Isus în 
Persoana Duhului Sfânt. Asta înseamnă că DACĂ și CÂND Domnul Isus se va reîntoarce vei fi fost conectat în 

tot acest timp la Împărăția Domnului Isus pentru că ai Primit Sensibilitate pentru a Auzi, Dorință de a te Supune, 

și ai Primit tot ceea ce Duhul Sfânt ți-a dat să Obții. Ești deja Plin. Așadar, de ce să te uiți înspre viitor la venirea 

lui Isus? Te-ai uita la viitor pentru că esti în lipsa auzirii Vocii lui Dumnezeu astăzi, lipsa dorinței de supunere și 
lipsa rezultatelor Împărăției Domnului Isus sau a Cerului pe pământ ASTĂZI. Aceasta este consecința faptului 

de a-ți încrede viața în lucrurile pământești. Axează-ți mintea pe Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 

și Duhul Sfânt și privește cum miracolele vor avea loc. 

e. Va trebui să găsești aceste lucruri pentru tine și familia ta. Toată iluminarea vine de la Duhul Sfânt.  

f. Înțelege din Inima ta despre răpire sau așa zisa teologie “Venirea lui Isus”. Ceea ce este important este să 

umblăm în plinătate în ceea ce Domnul Isus a aprovizionat pentru noi astăzi și să ne îndreptăm înspre ceeaa ce 

Domnul Isus a cumpărat și a făcut accesibil pentru noi la Cruce prin Trupul și Sângele Său Miraculos.  
Convingerea mea: Sufletul meu a fost răpit în Cer la clipeală de ochi în momentul în care m-am supus și i-am zis 

DA lui Isus Cristos și Trupului și Sângelui Său Miraculos care mi-a iertat toate păcatele. Acum am nevoie să mă 

pocăiesc în fiecare zi. 

 

3. Începând cu lucrurile de bază ale Credinței și înțelegând principiile Credinței 
 

Ce urmărim noi: experimentând, primind, umblând și stând în CREDINȚĂ Începând 
 

a. Evrei 11:6 – “Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” 

b. Dacă nu îi sunt plăcut lui Dumnezeu nu există Viață Veșnică în Cer pentru mine.  

c. Dacă nu am Viața Veșnică, nu îi sunt plăcut lui Dumnezeu și nu merg cu El astăzi cum ar trebui. Isus spune: 

“Cine nu este de partea Mea este împotriva Mea.”  

d. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este Suveran și Domnul Isus este Soluția tuturor lucrurilor, iar dacă 
am probleme zilnice, încercări, ispite și nu am soluții zilnice ci doar exist și eu astăzi, aș spune că am ratat totul. 

Trebuie să fiu sincer și să știu că nu o am și nu îi sunt plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să ajung să primesc 

Aprobarea lui Dumnezeu în viața mea. 

e. Când Oamenii pe care îi caut sau cei pe care îi privesc sunt în același loc în care sunt și eu, TREBUIE SĂ FIU 

SINCER CU MINE ÎNSUMI. Asta arătă ca și cum un orb ar călăuzi un alt orb. Trebuie să mă pocăiesc pentru 

toate, să primesc o direcție puternică de la Duhul Sfânt și să merg înainte. 

f. Romani 10:17 – “Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” 

g. Apoi, următorul miracol este să strângeți Cuvântul lui Dumnezeu în ființa voastră ca o transformare așa cum se 

întâmplă ca în Evrei 11: 1. Atunci “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite”. Acesta este 

un miracol disponibil astăzi pentru a putea auzi Vocea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 

† 

 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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h. Voi fi capabil să completez toate întrebările următoare după ce voi primi Revelația Duhului Sfânt și voi Înțelege 

acest Manual în inima și mintea mea..  

 Care este înțelegerea mea cu inima despre CREDINȚĂ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Care este înțelegerea mea cu mintea despre CREDINȚĂ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Cum obțin CREDINȚA? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Cum umblu în CREDINȚĂ?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Când voi ști că am CREDINȚĂ și că această crednță va continua să se materializeze înăuntrul meu și înafara 

mea? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Care este justificarea și materializarea CREDINȚEI? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 Când voi ști că îi sunt PLĂCUT lui DUMNEZEU?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4.  Primește Botezul Spiritual prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus Cristos              
   

  Sfârșitul eului tău 
 

a.    Înțelege: pentru a fi Botezat Spiritual trebuie să ajungi la sfârșitul eului tău și să înaintezi înspre Relația cu Domnul 

Isus Care a deschis Ușa și a făcut posibilă această șansă pe Cruce prin Trupul și Sângele Său Miraculos și prin Învierea 
Sa, deoarece, din nou: “S-A ISPRĂVIT.” Apoi, vei putea cu adevărat să înaintezi cu Domnul Isus Cristos, Duhul 

Sfânt, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus spre Miracolele pe care Domnul Isus le are pentru tine și numai 

pentru tine. 

b.    Ai decis că vrei ce este mai bun pentru tine și vrei să oprești procesul pământesc din viața ta și să fii liber. Îl vei 
accepta pe Domnul Isus Cristos ca și Domn și Mântuitor al tău și vei asculta de Duhul Sfânt pentru următorul pas din 

viața ta. 

c.  Ai încercat tot ce ai crezut că va merge pentru tine și nu a mers. Ai ajuns la sfâtșit și totuși nu a mers. Acum ești la 
nivelul la care trebuie să mori într-un fel sau în altul. Renunți la tot ceea ce îți spune mintea ta că este valabil pentru 

tine sau la tot ceea ce ai crezut că ai putea face, renunți la toate. Vezi, tocmai ai murit. Acum întrunești condițiile 

pentru necunoscutul lui Dumnezeu. (Trebuie să mori în Cristos pentru a putea trăi prin Cristos.) 

d. ACUM DESCHIDE-ȚI INIMA ȘI CERE-I DOMNULUI ISUS SĂ VINĂ ÎN VIAȚA TA, SĂ FIE DOMNUL 

ȘI MÂNTUITORUL TĂU ȘI: “DOAMNE, FĂ-MĂ COPILUL TĂU PRIN TRUPUL ȘI SÂNGELE TĂU 

MIRACULOS”. ACESTA ESTE ÎNCEPUTUL versetului  “S-A ISPRĂVIT” Și Domnul Isus a zis “Oile 

† 

† 
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Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.” Ele nu vor urma o altă persoană, iar “acea 

persoană” te poate include și pe tine. Botezul spiritual a avut loc și în Ioan 2:27 scrie că  “ungerea pe care aţi 

primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva.” 

 

5. Nu renunța la ceea ce ți-a dat Dumnezeu 

Isaia 39:1-6: Regele a arătat Babilonului totul 

a. Tu nu dai mărturia ta cuiva fără aprobarea Duhului Sfânt. 
 

b. Dacă îți vei mărturisi miracolul sau experiențele atunci când Duhul Sfânt nu te va inspira s-o faci și inima ta nu 

este în regulă, atunci ceea ce ai spus își va pierde viața și se poate chiar dizolva dinaintea ta și chiar să nu mai 

simți nimic cu privire la asta. Apoi ceea ce ai făcut se va dizolva și vei ajunge într-o lipsă a ceea ce ai avut 

înainte. 

c. Nu da mărgăritarele porcilor a zis Domnul Isus, precum nnici Domnul Isus sau Duhul Sfânt nu oferă miracole 

oamenilor ineligibili care nu au nici o dorință și nici o foame după Adevăr. Înțelege Capitolul 13 din Matei prin 

perspectiva Duhului Sfânt. 

d. Când Duhul Sfânt îți va spune să îți oferi mărgăritarele și tu o vei face, ele se vor multiplica în tine și de 

asemenea și în cealaltă persoană. 

 

6. A trăi și a nu ști ce înseamnă problemele vieții 
 

Exiști doar pentru a susține existența fizică, dar fiind lipsit de toate ești disperat și ai nevoie de eliberare. 
  

a. Citește visul meu de la pagina 43, numărul 26 din mărturii. Am avut un vis în Octombrie 2015 că eram la un restaurant 

elegant de lux... 

b. Când ești disperat și sensibil la adevărul real, ADEVĂRUL CARE TE VA FACE LIBER, și în Inima ta vrei ceea ce 

te va face cu adevărat Liber, Duhul Sfânt îți va deschide Inima, ochii și urechile tale prin Trupul și Sângele Miraculos 

al Domnului Isus.  
 

7. Există cunoaștere a ADEVĂRULUI ADEVĂRAT și de asemenea există JUDECATA pentru necunoștința despre 

ceea ce este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ și anume “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea.” 
 

Realitatea cărnii și a întunericului fiind înfrântă. Carnea și Întunericul nu vor putea fi în Împărăția lui Dumnezeu pe 
pământ VREODATĂ. 
 

a. Domnul Isus a zis lui Petru: “înapoia Mea satană!” lui Petru, pentru că Petru folosea inima lui, inima omului, mintea 

lui, mintea omului și soluțiile lui, soluțiile omului (ACESTA ESTE LUCRUL PE CARE ÎL POȚI NUMI CARNE). 

Împărăția Domnului nu are căi omenești. Doar transformarea în Împărăția Cerurilor are cunoașterea, înțelepciunea și 

puterea Împărăției Domnului Isus.  

b. Domnul Isus a proclamat: “Este scris” în timp ce Domnul Isus era în vârful muntelui. Domnul Isus a creat oportunitatea 

de a-i da Lui Dumnezeu toată Slava și Gloria “Este scris” pentru toată lumea, inclusiv adversarii și Domnul Isus a 
proclamat că Împărăția Lui Isus a luat stăpânire peste împărăția pământească prin El împlinind ce “Este Scris.”                

Nu există posibilitatea ca Creatorul să fie tentat de creația Sa dacă Domnul Isus este Dumnezeu și dacă credem în 

cuvintele “Eu sunt Cel ce sunt.”, prin faptul că suntem în Împărăția Lui Isus, toate celelalte împărății trebuie să se 

supună și nu au nici o putere în Împărăția Cerurilor pe pământ a lui Isus. 

c. Întunecimea dinlăuntrul omului posedat din mormânt a zis: “Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? 

Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?” Apoi a cerut: “Dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” Matei 

8:29-31, Marcu 4:7-13 Și în Marcu 1:23-26 întunecimea a zis: “Ai venit să ne prăpădeşti?”  
Aceste consultații au avut loc exact așa și rezultatele au fost: întunericul a fost “înfrânt și dezbrăcat de putere” prin 

vorbirea Domnului Isus. Vocea Domnului Isus când umbla pe acest pământ reprezenta Trupul și Sângele Miraculos al 

Său și Vocea Duhului Sfânt care este astăzi aici.  

 

 

 

† 

 

† 

 

† 
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Capitolul 6: Nivelul 2 –  Îți dorești mai mult decât ceea ce ți-a dat Dumnezeu deja: “Cum 

să îți pui viața în mâinile lui Dumnezeu” 
 

 Ai convingerea despre ceea ce este bine și rău și încerci să trăiești după lege care la rândul ei te justifică 

 

1.  Ce pași să urmezi pentru a fi Eligibil? 
 

În sfârșit, prima zi din Viața ta începe. 
 

a. Cere prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Întrucât Dumnezeu spune “nici un păcat înaintea Mea”, El te 

va privi prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus când tu vei fi acoperit cu Sângele Său. Apoi Sângele 

Miracol al Domnului Isus este Forța Vieții care îți curăță inima și te eliberează dacă Îl vei lăsa. 

b. Cere să fii iertat prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și continuă să te pocăiești în fiecare zi. 

c. Cere-i Duhului Sfânt să-ți vorbească și să te ghideze prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

d. Cere să primești Botezul Spiritual prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus astfel vei putea avea ochii și 

urechile deschise și inima curată. 

 

2. Ce te va opri să intri în Împărăția Cerurilor pe pământ? 

 

a. Mândria - Nu ai nevoie de Dumnezeu, de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și Căile sau Voia Duhului 

Sfânt în toate.  

b. Gândind că educația poate trece peste, să îi ia locul sau să îți dă un stil de viață mai bun și o cale spre viața 

veșnică. Sau chiar spui că nu există viață veșnică. 

c. Gândind sau crezând că mijloacele omului în Biblie constă în a fi o persoană bună și acest lucru te va duce în Cer. 

d. Gândind că lumea are totul pentru tine acum și poate mai tărziu vei privi și spre viața veșnică.  

e. Gândind: Nu am nevoie ca Dumnezeu să îmi vorbească, mă descurc prin abilitățile mele cele mai bune, El este 

Dumnezeu orice ar fi.  

f. Gândind că sunt o persoană bună, fac lucruri bune, merg la biserică, fac alegeri drepte, înțeleg Biblia în mare și 

este îndeajuns pentru mine. Aceasta este religia oamenilor. 

g. Crezând că: ‘doar Biblia este Cuvântul lui Dummnezeu, voi trăi și voi muri după el, dar tu nu ai o întâlnire cu 
Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și nu primești transformarea. Tu știi doar ce spun predicatorii dar de 

cele mai multe ori vorbele zboară, te simți bine și justificat că mergi la biserică și că ești o persoană bună. 

Câteodată citești Biblia. Matei 13:1-4  

h. Crezând că toate lucrurile din Biblie sunt absolute dar cu o inimă împietrită, fără să îl lași pe Duhul Sfânt să îți 

înmoaie inima și să te adâncească în Duh și Adevăr prin curățirea prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 

Isus. (Matei 13:5 și Matei 13:20-21) 

i. Încec și fac toate lucrurile bune și muncesc din greu, îmi plătesc facturile și îmi țin capul pe linia de plutire. (Matei 

13:7 și Matei 13:22) 

j. Nu am flămânzit niciodată după Cuvântul lui Dumnezeu să mă transforme într-o nouă făptură în Cristos. 

k. Sau doar fiind CĂLDICEL, compromis sau chiar indiferent.  
 

3. Soluția pentru toate cele de mai sus: 
 

Dacă știi că acolo trebuie să fie mai mult, și altceva înafară de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Domnul 

Isus a zis: “S-a isprăvit!” Și dacă ochii tăi se deschid și vrei să primești Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 
în viața ta, atunci declară din inimă: “Trupul și Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse, să mă ierte de păcate și să mă 

transforme. “S-a isprăvit” Domnul Isus a zis “Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 

 

† 

† 
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Capitolul 7: Nivelul 1 – Îți dorești mai mult decât ceea ce ți-a dat Dumnezeu deja: “ Crezi 

sau nu crezi că există Dumnezeu” 
 

1. Dacă ești Căldicel vezi nivelul trei 
 

În Biblie este scris “Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.”. 
 

a. Dacă ești Căldicel vezi nivelul trei.  

b. Dacă ești indiferent și ești în mâinile tale și viața ta este a ta. Vei fi așa numit: viu sau mort. Și apoi există un “aici” 

despre care nu știi pentru că nu ți-a fost descoperit.  

c. Dacă ești rece, nu vei căuta sau crede până când nu vei vedea față în față. Dumnezeu este mai conștient de tine și de 

situația ta, dar El nu are o situație ci doar Soluția pentru tine. 

d. Când nu ai absolut nici un concept despre Dumnezeu, cine este El și nici măcar nu crezi că El există sau dacă există 
nu este interesat de tine și de mine în vreun fel și stai singur încercând să faci cele mai bune lucruri posibile cu viața 

ta după ideile tale... 

 

2. Dacă simți că ți-ai dori un anumit lucru mai mult 
 

Dacă ai ajuns atât de departe și simți ceva din care vrei mai mult, vreau să te anunț că există un Dumnezeu Necunoscut. 

Dar El este cunosut tuturor pe care El îi lasă să-L vadă în Căile Sale.  
 

a. Dacă în toate acestea te agați de un motiv să exiști, sau dacă chiar vrei să știi Adevărul: Isus spune: “căutaţi şi veţi 

găsi”. El ți se va descoperi. 

b. Va fi un Miracol total al Milei Sale când El se va descoperi pe El Însuși ție, pentru că tu nici măcar nu știai ce și unde 

să cauți. 

c. Dacă îți dorești ce ai citit, dacă vezi aceste lucruri ca fiind adevărate și îți aduc mai departe un Miracol să îți deschizi 
ochii și urechile, atunci deschide-ți inima pentru Dumnezeu și numai pentru El prin Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. 

d. Tot ce ai de făcut este să îți pui mâna pe inimă și să încerci să îți deschizi inima cât de tare poți și să zici: “Accept 
Trupul și Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse și îl primesc în inima mea. Iartă-mă pentru TOT trecutul meu 

(Dumnezeu îl numește păcat) și dă-mi o Nouă viață care să fie a Ta astăzi și ține-mă pe drumul cel bun toate zilele 

vieții mele.  

Pune-ți mâna pe frunte și spune: “Trupul și Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse să fie în mintea mea.” Repetă aceste 
cuvinte de câteva ori până când vei simți că mintea ta înaintează spre pace și poți încă să mai repeți: “Trupul și Sângele 

Tău Miraculos Doamne Isuse să fie în inima mea” până când vei simți că Schimbarea lui va lua loc în inima, mintea 

și viața ta 

e. Trebuie să-ți amintești în fiecare zi să te pocăiești pentru tot ceea ce ai făcut ieri și astăzi și să încerci să nu le mai faci 

din acest moment în supunere față de Duhul Sfânt 

f. Nu trebuie să spui nimănui nimic până când Duhul Sfânt îți va spune să spui și să nu spui mai mult decât îți cere Duhul 

Sfânt.  

g. Ține-ți inima deschisă și citește acest manual din nou și încearcă să completezi toate întrebările care ți-au fost date 

h. Continuă să îți completezi jurnalul în acest manual. 

i. Uită-te la viața ta și vezi dacă îți amintești acel moment când ai realizat că Domnul Isus este acolo pentru tine și cu 
tine. Cel mai probabil vă veți aminti anumite momente când ați știut că cineva vă va căuta sau v-a îndrumat, sa-ți 

amintești că este Dumnezeu. Mergeți următorul pas și începe să scrii de astăzi. Și fă-o într-un caiet de notițe, pentru 

mâine. 
 

 

† 

 

† 
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Capitolul 8: Lupta omului de a exista fără Dumnezeu și de a contraface Omnipotența lui 

Dumnezeu, Suveranitatea și cuvintele “Eu sunt Cel ce sunt” 
 

 Revelația scriitorului cu privire la sistemul pământesc 

1.   Când Căile lui Dumnezeu depășesc manipularea pământească. 

De exemplu: Brexitul, Ieșirea englezilor din UE pag. 42-39; Donald Trump, președintele Statelor Unite, pag. 34-10. 

Sunteți în această lume, dar nu din această lume. Cum a făcut și Domnul Isus când era pământ, tu vei fi victorios și mai 

mult decât cuceritor și tu ești un om învingător în orice moment în această lume pentru că te-ai făcut eligibil să faci Voia 
lui Dumnezeu și să urmezi căile Domnului primind Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus în viața ta pe deplin. 

Și continuă să asculți, să dai, să înaintezi să primești totul de la Duhul Sfânt care controlează toate lucrurile. “Opriţi-vă şi 

să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu” 
 

2. Dumnezeu este Omnipotent și viața poate fi doar creată și totodată o viață sănătoasă Dumnezeiască poate fi 

susținută doar de Dumnezeu. 

a. Oamenii nu pot face viața. Dar ei încearcă și rezultatele sunt contrafăcute, oameni încearcă să primească toată gloria 

și recunoașterea pentru lucrurile lor, așa-zise perfecte. 

b. Lauda nu duce la viață, ci la moarte și la libertatea umanistă care este o minciună și mai ales o robie a păcatului. 

c. Căile lui Dumnezeu sunt contrafăcute de oamenii care cred că trăiesc, dar aceștia există doar în natura lor căzută, în 

timp ce ei chiar ar putea crede că cunosc căile lui Dumnezeu. 

d. Oamenii încearcă să reușească prin cunoștințele și procedurile care oarecum contrafac Omnipotența lui Dumnezeu. 
 

3. Moduri prin care oamenii încearcă să primească slavă, deși Slava SE VA DUCE la Dumnezeu pentru că Dumnezeu 

a spus: “Eu cer toată gloria” 

a. În finanțe: Oamenii manipulează economia pentru a fi autosuficienți, deci nu se aliniază la Vocea lui Dumnezeu pentru 

a primi hrană spirituală Miraculoasă de la El. Israeliții au beneficiat în pustie de Mană care era Hrana Miraculoasă a 

lui Dumnezeu pentru ei și cobora în fiecare zi din ceruri. Astăzi avem Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 
și pocăința să întrunim condițiile pentru a fi copiii lui Dumnezeu și a primim Hrana lui Dumnezeu ca moștenitori ai 

lui Hristos. Eu aud, ascult și împlinesc Voia Sfântului Duh. 

b.  Oamenii fac sisteme și încearcp să controleze pământul fără Dumnezeu. 
Ei pun toate responsabilitățile lor asupra persoanelor care îndeplinesc sarcini în interiorul sistemelor lor. Când ceva nu 

merge bine, nu merge bine pentru că a fost făcut din sistemele lor sau cu o motivație în afara sistemelor lor și nu a fost 

efectuat cu perfecțiune. Sistemul este o robie a omului. 

c. Înțelegeți că ființă umană a fost creată cu un sistem de conștiință pentru a face bine sau rău înaintea lui Dumnezeu și 

nu înaintea omului. 
   

4. Rezultatele oamenilor în trecut când au încercat să existe fără Dumnezeu. Noi nu trebuie să facem parte din aceste 

rezultate pământești ci să trăim prin Trupul și Sângele Domnului Isus. 

 Babel: oamenii care au încercat să ajungă la cer        

 Potopul din vremea lui Noe  

 Sodoma și Gomora în vremea lui Avraam 

 Armata Egiptului cu Moise 

 70 A.D. Distrugerea sistemului religios al conducătorilor lui Iuda 

 Căderea așa-numitului Imperiu Roman 

 Piața bursieră din anul 1929 

 Războiul mondial II 

 

5. Înțelegeți că ceea ce primește slava de la om trebuie să fie înlăturat de Dumnezeu sau pus numai în perspectiva lui Dumnezeu. 

Partidul Democrat Sistemul de hrănire  Sistemul Medical            Sistemul de aviație 

Sistemul bancar Uniunea Europeană            Sistemul de protecție a mediului      Sistemul de protecție                                                                                                 

Orientul Mijlociu Sistemul economic 

6.    Primirea de cunoștințe și înțelepciune a Duhului Sfânt prin Rhema este disponibilă pentru toți. 

Deschideți-vă inima în Duh și Adevăr și urechile și ochii tăi o vor urma.  
 

www.openheavenworshipcenter.com  

http://www.openheavenworshipcenter.com/
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Capitolul 9: Experiențele mele și cum am aflat că Dumnezeu face minuni palpabile    
 

1. Umblarea mea personală 
 

a. Prima dată – Îmi pun mâna pe capul meu și spun din inimă și din gură: Doamne Isuse, pune Trupul și Sângele Tău 

Miraculos în mintea mea. Apoi cer din nou cu mâna pe inimă: Doamne Isuse, pune Trupul și Sângele Tău Miraculos 

în Inima mea. Apoi continui și spun “Doamne Isuse, pune Mintea Ta în Mintea mea și Inima Ta în inima mea.  

b. Pacea care întrece orice pricepere - Când mă concentrez pe tot ce este legat de Dumnezeu, Pacea lui Dumnezeu se 

odihnește peste mine și toată ființa mea este în Împărăția Cerurilor pe pământ. Apoi primesc miracolele versetului: 

“Oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu.” 

c. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu - Această stare se instaurează atunci când realizez că mintea mea s-a oprit 

și inima mea stă față în față cu Inima și Fața Spirituală a lui Dumnezeu. Nu mai există apăsare și sunt eliberat de eul 

meu și de această lume. Apoi primesc pacea desăvârșită care este în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

d. Dragostea și Adevărul merg împreună și: Adevărul te va face Liber. – Dragostea, Duhul și Adevărul merg împreună 

și aduc eliberarea. Adevărul te eliberează și Domnul Isus a zis “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa,” (am venit să:) “dau 

drumul celor apăsaţi”, astfel noi să fim liberi să umblărm în Împărăția Cerurilor pe pământ astăzi. Așadar, dacă nu 

ești liber, dragostea ta nu este dragostea lui Dumnezeu, este o dragoste contrafăcută pentru sinele tău.  

e. Fii onest cu Duhul Sfânt și cu tine însuți – Într-o dimineață, acum câțiva ani, mi-a venit prin minte că nu ma plac 

pe mine însumi. Apoi mi-a venit acest gând: “când mi-a plăcut vreodată de mine? Și când m-a plăcut vreodată cineva 

pe mine?” Am privit înapoi, pe când eram în clasa întâi și am văzut că în clasa întâi m-am plăcut pe mine și toată 
lumea m-a plăcut. Apoi Domnul mi-a amintit de când aveam doar 7 ani și am început să am tot felul de probleme. 

Când Dumnezeu mi-a descoperit aceste lucruri, am zis: “Știu cine ești, ieși afară!” Și acel duh a plecat. Dragostea 

pentru mine însumi a venit și viața mea a început să crească. Dumnezeu privește lucrurile de la rădăcină și de unde 

au început. Putem fi eliberați!   

f. Pacea Împărăției Cerurilor pe pământ. Toate celelalte sunt contrafăcute - 28 septembrie 2016 Dumnezeu mi-a 

arătat o motocicleta Harley Davidson și a spus: “Oamenii pot crea aceste motociclete pentru o anumită persoană cu 

o etichetă pe motocicletă pe care să scrie: Harley Davidson a făcut personal această motocicletă pentru (numele 
persoanei).” Am crezut că acest lucru este minunat. Apoi Domnul a zis: “acest lucru este contrafăcut în comparație 

cu Pacea Mea, toate aceste lucruri nu sunt ale Mele, sunt contrafăcute.” Îmi doresc PACEA lui Dumnezeu și numai 

Pacea lui Dumnezeu.  
 Înțelegerea scriitorului: Acum știu că este destul de ușor să primești o pace pământească, dar pacea Cerească este la 

180 de grade diferență față de pacea pământească. Este nevoie de un miracol pentru a primi Pacea Cerească, dar poate 

fi obținută prin “Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus” și prin cuvintele: “oprește-te și să știi că Eu sunt 

Dumnezeu.” 

g. Domnul Isus a zis: “unul este Învăţătorul vostru: Hristos, și voi sunteți frați” Înțeleg că în Vechiul Testament 

Dumnezeu a rânduit lideri, dar în Matei Domnul Isus a zis: “Voi însă să nu vă numiţi rabi” care înseamnă același lucru 

cu păstor sau lider. Apoi Domnul Isus a zis: “unul este Învăţătorul vostru: Hristos” și în 1 Ioan 2:27 scrie că “n-aveţi 
trebuinţă să vă înveţe cineva” și Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile.” El vă va conduce în tot Adevărul și adevărul 

vă va face Liberi, deci acum îl am pe Duhul Sfânt care mă va convinge și mă va Învăța TOATE lucrurile. Apoi va 

trebui să stau singur înaintea Duhului Sfânt, acum și pentru totdeauna. Toate celelalte căi pământești în afara de căile 
Duhului Sfânt nu aparțin lui Dumnezeu. Când ceva intervine împotriva încredințării sau calcă peste încredințarea 

Duhului Sfânt, NU ESTE de la Dumnezeu în nici un caz.  

h. Fără CREDINȚĂ este imposibil să îi fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce este CREDINȚA pentru mine?? Într-un 

cuvânt: RELAȚIE. Relația din prisma Perspectivii lui Dumnezeu. Relația în PERSPECTIVA lui Dumnezeu este o 

relație numai cu El mai presus de toate celelalte lucruri.  

i. Caut tot felul de motive (din cauza fricii) în mine însumi, în alții, conștient sau subconștient. Această lume are 

o alternativă în tot ceea ce face. Când sunt conștient de alternativa și lucrul care este conectat cu frica și o evit, mă 
voi afla în perspectiva pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru oameni. Apoi doar trăiesc fiind iluminat și totul se 

materializează din punctul de vedere al Cerului. Precum spune și Biblia: “să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau 

ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela.” 
 

† 

 

† 
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j. Dumnezeu este suveran și asta înseamnă că nu există timp în Dumnezeu Exemplu: A început să mă doară mâna 

și am zis: “Trupul și Sângele Tău Doamne Isus.” Mi-am pus cealaltă mână peste mâna care mă doare și am spus: “Tu 
ești Vindecătorul meu, Eliberatorul meu, Furnizorul meu, Dumnezeul meu Suveran și nu există timp sau vreme în 

Tine.” Durerea dispare, pentru că sub Stăpânirea Lui nu există timp. Dacă nu există timp, nu există durere, nu există 

lipsă, nu există timp să schimbi suveranitatea lui Dumnezeu. Acest lucru devine Împărăția Cerurilor pe pământ și nu 
controlează substanța care este în timp, dar Prezența lui Dumnezeu controlează totul precum: “veţi cunoaşte că Eu 

sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine” 

k. Cum înaintez mai profund  - Îmi pun mâna pe frunte și spun: “Trupul și Sângele Tău Miraculos Doamne Isuse să 

fie peste mintea mea.” Apoi mă adâncesc tot mai mult în nivelul 4 și 5 și voi primi pacea care întrece orice pricepere. 
Înaintează mai profund în inima ta – Puneți mâna pe inima și fă același lucru: Trupul și Sângele Tău Miraculos 

Doamne Isuse să fie peste inima mea. În mod conștient continua și înaintează mai profund în inima ta spre nivelul 5. 

Apoi vei înțelege semnificația versetului: “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.” 

O slujire mai profundă – Acest lucru are loc atunci când Cerul se deschide și Dumnezeu primește slujirea mea.  

Mai profund și mai mult spre Soluția Miracolelor – Când am nevoie de o schimbare precum vindecarea, mă lepăd de 

mine însumi prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, mă pocăiesc și merg mai profund și mai mult în 
inima mea pentru a găsi ușa Cerurilor. Apoi spun: “am nevoie de Trupul și Sângele Tău Miraculos Doamne 

Isuse.” Înaintez de la nivelul în care mă aflu până la nivelul în care se află soluția pentru Miracolul de care am nevoie.  

Nivelul 6: “precum în cer așa și pe pământ” este nivelul în care a trăit Domnul Isus înaintea oamenilor pe care i-a 

vindecat credința lor. Iar, precum se vede și din afirmațiile Domnului Isus în care și eu încerc să trăiesc întotdeauna 

(desigur că nu mai sunt acolo):  

 Iubește-L pe Domnul Dumnezeul Tău cu toată inima ta, tot trupul tău, tot sufletul tău, toată mintea ta și toată tăria ta. 

 Fac doar ceea ce îmi spune Tatăl Meu. 

 Știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu. 

 Nu am altă viață înafară de Viața Tatălui 

 Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine”  referindu-se la Tatăl, Duhul Sfânt și Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus 

 Notă: Această Împărăție a Cerurilor pe pământ este doar punctul de pornire spre Viața Veșnică. 

1. Ușa Miraculoasă spre Împărăția Cerurilor pe pământ este: Să te adâncești cât mai profund și adânc în orice 

clipă din viața ta, oriunde ai fi înspre ceea ce Domnul Isus îi cere inimii tale să fii dintr-o Perspetivă a lui 

Dumnezeu. Această Realitate Cerească este o problemă profundă a inimii, dar ea ne este dată nouă, este reală și 
doar așa ne putem îndrepta spre ea. Miracolul pe care Dumnezeu ni L-a arătat este să umblărm și să rămânem în 

această Realitate Cerească care este defapt Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus.  De aceea este numit 

un Miracol, omul spune că este imposibil, dar Dumnezeu rostește Miracole. 

m. Când vorbirea în limbi îmi este oferită – Acesta este locul în care Duhul Sfânt îți oferă un drept de a vorbi și atunci 

te vei supune și totul va veni precum un val până când vei fi complet împlinit. Nu trebuie să interpretezi aceste lucruri 

pentru că Duhul Sfânt te transformă și tot El rostește lucruri care vor lua ființă în această lume dintr-un punct de vedere 

Ceresc și nu inițiat de om.  

n. Cunoștința despre Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus - ne-a fost dată la cel mai înalt nivel decât a fost 

ceva oferit vreodată pe acest pământ. 

o. În Biblie scrie să facem rob orice gând ascultării de Cristos, acesta este lucrul de care am nevoie să fiu conștient 
în toate lucrurile. Trebuie să stau în sensibilitate și supunere față de Duhul Sfânt care are toată viața fără să-mi las 

mintea să controleze lucrurile. Trebuie să acționez după cuvintele lui Dumnezeu “Să facem om după chipul Nostru” 

și a zis: “umpleți pământul și supuneți-l.” Acest lucru are loc prin supunere față de Duhul Sfânt prin Împărăția Duhului 

Sfânt pe pământ.  Când merg în inima mea și Duhul Sfânt îmi vorbește și îmbrățișez ce mi-a fost dat, mintea mea se 
supune ei înșine în inima mea iar apoi încep să citesc Biblia, să înțeleg revelația, să primesc direcția și Transformarea 

care are loc fără mine. Acest lucru îl numesc eu Rhema, cuvintele Spuse de Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu, Domnul 

Isus și Duhul Sfânt la înțelegerea mea spirituală sau pot să o aud chiar cu urechile mele. RHEMA transformă tot ce 

atinge. 

† 

 

† 
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p. Elimin Toate problemele - venind într-un loc unde să pot vedea un sfârșit pentru toate, și nu am răspunsuri, și nu 

am direcție, înafară de faptul că am primit versetul “Oprește-te și să știi că Eu sunt Domnul.” Apoi transformarea va 
avea loc și voi simți Pacea care întrece orice pricepere. Doar stau acolo având parte de un nou început. Trupul și 

Sângele Miraculos al Domnului Isus și eu supunându-mă Domnului Isus, îmi vor da odihna. Este bine, și asta 

înseamnă să umbli în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

q. Domnul mi-a vorbit și a zis: “manualul Rhema și cartea de cântări vor merge împreună” în 19 Ianuarie 2017. 

Atunci am știut că Împărăția Cerurilor pe pământ și slujirea din toată inima merg mână în mână. Închinarea din inima 

voastră îmbogățește credința și relația voastră cu Duhul Sfânt. Apoi, veți primi transformări și rezultate. 

r. Acum câțiva ani, Domnul mi-a vorbit: “Mojave este Capitala Mea.” Nu știu ce înseamnă asta, dar încă încerc să 

aflu. 

s. M-am trezit în miezul unei nopți și am fost cuprins total de tot felul de gânduri în 9 Ianuarie 2017. Gânduri 

despre compania noastră, despre banii de la bancă, despre casele noastre, despre proiectele pe care trebuia să le 
terminăm au continuat să îmi treacă prin minte, așadar, am mers în camera din față și am început să citesc acest 

manual și să-l înțeleg cu inima mea, citing nivelul 6, 5 și 4. Apoi, dintr-o dată am simțit că sunt mutat în Împărăția 

Cerurilor pe pământ și puteam vedea că pe partea cealaltă, pe pământ, erau facturile, problemele, proiectele și toate 
celelalte dificultăți. Știam atunci, că mă aflu în Toate Soluțiile Împărăției Cerurilor pe pământ unde tocmai mă 

mutasem. Încă mă aflu aici astăzi. 

t. Umanitatea împotriva lui Dumnezeu -Dumnezeu a zis: “să nu ai nici un păcat sau dumnezeu înaintea Mea” Înțeleg 

din toată inima și mintea că  Drumurile Duhului Sfânt nu sunt drumurile mele și drumurile mele nu sunt Drumurile 
Duhului Sfânt. Când nu sunt disperat după Căile Domnului cu toată ființa mea, acest lucru mă face pe mine însumi 

un dumnezeu pentru că fac totul de unul singur, chiar și atunci când vreau ceva, sau mi se pare că am o idee și fac 

toate acestea crezând că eu sunt singur rezolvare în totate, atunci eu sunt un dumnezeu. Dumnezeu a zis: “Iubește-Mă 
cu toată inima ta, cu tot trupul tău, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată tăria ta.” Dacă mă gândesc că 

Dumnezeu mă iubește și am un motiv alternativ în inima mea (ca și atunci când sunt leneș și mă gândesc că Dumnezeu 

va furniza pentru mine) atunci ceea ce fac eu se numește manipulare, care este un păcat și asta mă face un dumnezeu. 

Dumnezeu a zis: “să nu ai nici un păcat sau dumnezeu înaintea Mea” Dumnezeu va funcționa întotdeauna după Căile 
Sale înăuntrul Împărăției Lui, nimic nu depinde de noi. Dacă nu sunt victorios și mai mult decât cuceritor în toate 

lucrurile atunci am devenit un dumnezeu și am păcate la care nu am renunțat în viața mea. După cum a zis Domnul 

Isus că oile lui îi cunosc glasul și “Nu merg deloc după un străin.” Dacă nu îmi urmez singurul vis sau dar pe care îl 

am de la Dumnezeu, atunci voi investi sau voi plăti pentru visul altcuiva de pe acest pământ. 

u. Duhul Sfânt mi-a vorbit și a zis: “Am creat bărbatul și femeia ca să se completeze în Mine” în 11 Ianuarie Duhul 

Sfânt mi-a vorbit, “Dormitorul este “locul pus de-o parte”, unde vei găsi pacea completă, cu Mine și cu soția ta 
întotdeauna. Acesta este un timp de intimitate, de completare și împlinire. Totul înafară de acest scop este contrafăcut 

potrivit Împărăției Cerurilor pe pământ ca de exemplu distracția pe care unii o au în dormitorul lor sau înafara lui. 

v. Dumnezeu a zis “să nu ai alți dumnezei înafară de Mine” referindu-se la eul meu  

 Revelația Scriitorului: “dumnezeul” la care se referă Dumnezeu aici este în mare parte eul meu, adică eu însămi. De 
aceea în Biblie că trebuie mai întâi să mori în Cristos ca să poți trăi în Cristos. Încerc să înțeleg aceste lucruri prima 

dată cu mintea mea și apoi cu inima mea și apoi ele mă vor direcționa spre calea cea bună. Dumnezeu este totul iar 

eu sunt nimic, dar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus am devenit un copil al lui Dumnezeu și în 

Împărăția lui Dumnezeu care este precum în Cer așa și pe pământ.  

w. Mergeam la 5 biserici diferite pe săptămână unde știam că Duhul Sfânt este prezent, înainte să mă mut în 

Mojave. Când m-am mutat în Mojave și am întrebat pe Domnul: “la ce biserică vrei să merg?” Duhul Sfânt mi-a zis: 
“la nici una dintre ele deoarece te voi învăța chiar Eu” Duhul Sfânt a deschis o relație cu mine și am înțeles versetul 

“Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu” Acesta este refugiul meu astăzi și Miracolele se deschid în viața mea. În 

Biblie scrie: “se ia cu năvala” referindu-se la Împărăția Cerurilor pe pământ. Exemplu: Este ca și atunci când îți 

dorești să iei un 10 la școală. Te concentrezi, ești atent și ai siguranța că vei ști, dai testul și cu-adevărat iei 10. Dar 
cu Dumnezeu, te pui pe tine însuți/însăți în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și continui să rămâi în El. 

Vei vedea că vei primi un 10 și vei fi transformat pentru a primi mai mult decât un 10 pentru că Dumnezeu multiplică. 

Aceasta este diferența.  

x. Aceasta este calea care chiar este – Am avut un vis în 22 Ianuarie 2017 O doamnă a mers pe niște scări și în partea 

de sus a scărilor era o aterizare. Se auzeau tot felul de sunete din partea cealaltă a zidului, iar doamna a mers chiar 

† 
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prin perete și se uită la tot felul de lucruri. Atunci Domnul Isus a zis femeii: “este timpul să mergi acum”, iar ea a 

plecat înapoi prin perete. Apoi, ea a fost din nou pe trepte și am presupus că a are de gând să coboare scările. Am fost 
în Duhul plutind în aer și puteam vedea tot ce se întâmplă, inclusiv mersul ei prin aceste ziduri. Și am știut că acesta 

este modul în care aceasta este într-adevăr. Dupa ce m-am trezit Duhul Sfânt mi-a zis: “aceasta este calea care chiar 

este într-adevăr.” El a sugerat că “este o linie subțire între cele două lumi. Una dintre ele este chiar în Duhul, Împărăția 
Cerurilor pe pământ, iar cealaltă nu este în El.” 

Exemplu: M-am ridicat și am avut încredințarea că trebuie să îmi iau în picioare anumiți papuci de casă. Nu i-am 

văzut, dar altă pereche erau sub patul meu și i-am luat pe aceia. Când am ajuns în camera de zi acolo erau papucii pe 

care i-am căutat, așa că am i-am dat jos pe ceilalțiși i-am luat pe aceia pe voia Duhul Sfânt să îi iau, așa cum a spus 
Domnul Isus: “pentru desăvârşirea sfinţilor”. Revelația scriitorului: “sunteți înăuntru sau nu sunteți înăuntru”. acest 

lucru nu este: “ești ori înăuntru ori afară”. După cum Domnul Isus a zis că dacă te-ai gândit la un anumit păcat în 

inima ta l-ai și făcut.” Înțelege aceste lucruri din Perspectiva lui Dumnezeu și nu din a mea sau a ta. 

y. În 11 Februarie 2017 la ora 10 Duhul Sfânt mi-a vorbit și a zis: “nu ai parte de sărăcie deoarece te afli în Împărăția 

Mea.” Revelația Scriitorului – Oricine și toti pot ieși din sărăcie atunci când umblă în Împărăția Cerurilor pe pământ. 

Domnul Isus a zis că pe cei săraci îi vom avea întotdeauna cu noi. Ioan 12:8 El oprește blestemul sărăciei atunci când 

te afli în Împărăția Cerurilor pe pământ. El se îngrijește de Voia Sa și de viitorul nostru. 
 

z. Împărăția Cerurilor este astăzi aici să umbli în ea la un nivel de începător: “întotdeauna veți avea săraci” Săracii 

se uită la puținul lor și la mijloacele lor de supraviețuire și nu merg înapoi spre Miracolul care le-a fost oferit, Trupul 

și Sângele Miraculos al Domnului Isus și astfel nu fac ceea ce le spune Duhul Sfânt. “Săracii” nu au nevoie de “bani” 

ci au nevoie de o “relație cu Duhul Sfânt în care să asculte și să se supună Lui.” 

 

2. Cred în Împărăția Cerurilor pe Pământ și mintea mea înțelege              
 

a.  Când citesc Matei 13 despre semănarea semințelor, o fac cu tristețe deoarece Domnul Isus a zis că primele 3 semințe 
au fost ca și blestemate. Mă concentrez pe Matei 13:10-13, ce a mai rămas din Matei 13 și pe următoarele 6 aspecte, 

și astfel experimentez un nivel înalt în relația mea cu Domnul Isus. 

 Deschiderea inimii mele și cum să-mi țin inima deschisă în relația mea cu Duhul Sfânt o relație aparte fața de  

această lume.  

 Deschiderea ochilor mei și cum să îmi țin deschiși ochii spirituali să văd la fel cum Duhul Sfânt vede lucrurile din 

punctul Său de vedere.  

 Deschiderea urechilor mele să aud din punct de vedere spiritual și cum să-mi țin deschise urechile să aud Vocea 

sau Sugestiile Duhului Sfânt în domeniul direcției și transformării. 

 Să am o dorință să mă supun și să fac tot ceea ce îmi Spune sau îmi Sugerează Duhul Sfânt să fac, iar apoi să 

continuu prin a-mi dori și a mă supune Duhului Sfânt prin viața mea pe pământ.  

 Am Parte de miracole intime din cea mai profundă relație cu Duhul Sfânt și ele au loc atunci când eu mă aflu în 

relație cu Cerul. 

 Să fiu conștient de umblarea mea în Împărăția Cerurilor pe pământ și să continui să umblu din punct de vedere 

fizic și spiritual la fel cum a făcut-o și Isus acum 2000 de ani,   

b.  Domnul Isus a zis: “Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba 

încă va face altele şi mai mari decât acestea.” Majoritatea mărturiilor noastre din capitolul 4 sunt doar începutul 

mărturiilor din viața noastră cu Cristos. Restul vieții noastre constă în: a încerca să îl lăsăm pe Domnul Isus să trăiască 
prin noi întotdeauna și să fim supuși Lui pentru că Domnul Isus și Duhul Sfânt este Dumnezeul nostru astăzi precum 

Domnul Isus a fost Dumnezeul lui Petru când se afla în barcă acum 2000 de ani, și i-a zis: “Vino”. Petru a primit o 

asigurare spirituală pentru a ieși din barcă și pentru a păși pe apa solidă de sub picioarele Lui. În acel moment, Petru 

umbla în Împărăția Cerurilor pe pământ care controlează toate moleculele care țin tot pământul și ce se află în și pe el. 

c.  Dumnezeu rămâne Același. În Vechiul Testament sunt numeroase ocazii când apare Împărăția Cerurilor pe 

pământ. Vechiul Testament: De fiecare dată copiii lui Israel când voiau să se supună Duhului Lui Dumnezeu, hrana 
lor era furnizată, dușmanii lor erau învinși și ei erau disponibili să-l slujească pe Dumnezeu și să trăiască o viață așa 

cum Dumnezeu le-a sugerat să o facă, în Prezența Sa, în Împărăția Cerurilor pe pământ. Mi-am dat seama că acest 

† 

 

† 
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lucru funcționează exact în același mod și în viața mea. Dacă fac același lucru, primesc aceleași rezultate (Citește și 

notează-ți mai multe situații din Vechiul Testament unde întâlnești Împărăția Cerurilor pe pământ și ochii tăi se vor 

deschide.) 

d.  În Noul Testament, sunt de asemenea numeroase ocazii când apare Împărăția Cerurilor pe pământ, și văd 

lucruri similare și în viața mea astăzi, după cum și tu vezi în viașa ta. Ucenicii și alți oameni au primit Miracole ale 

Împărăției Cerurilor pe pământ atunci când au fost sensibili Duhului Sfânt. 

 În prima biserică nu au existat lipsuri și tuturor ucenicilor li s-a purtat de girjă. Și nu a existat nici un păcat pentru 

că Prezența Duhului Sfânt a fost atât de puternică încât aproape că s-a materializat în acel moment. Au avut loc 

vindecări, Faptele Apostolilor 5. Înțelegerea scriitorului - Împărăția cerurilor pe pământ a existat acum 2000 de 
ani și noi locuim astăzi în ea, dar știm din experiența lor ce lucruri să nu facem pentru a nu-L întrista pe Duhul 

Sfânt și cum să mulțumim Duhului Sfânt. Pocăiți-vă întotdeauna și intrați în Trupul și Sângele Miraculos al 

Domnului Isus. Asta facem și noi și umblăm în Împărăția Cerurilor pe pământ astăzi și nu vom ieși vreodată. 
 

 

 Privește cum a fost tradus Filip când a explicat famenului despre Domnul Isus. Fapte 8:39. 

 Provizie – Când Pavel învăța Spiritual și oamenii erau atinși și transformați, ei au făcut dărnicii în Împărăția 

Cerurilor pe pământ față de Pavel care le-a dus înapoi la templu unde se aflau oameni înfometați și i-a hrănit.  

 Înțelegerea scriitorului: Biserica era înfometată datorită ideilor lor pământești despre modul în care ar trebui să 

arate defapt o biserică a lui Dumnezeu.  

 Ștefan a avut o experiență a deschiderii Cerului atunci când Domnul l-a luat acasă în Cer. Fapte 7:55,56 

 Înțelegerea scriitorului: Ștefan a predicat cu zel și cu siguranță nu în urma Duhului Sfânt deoarece cum să fii 

împietrit dacă asculți de Duhul Sfânt, vei fi victorios și mai mult decât cuceritor în toate lucrurile. Este imposibil 

să fii călcat în picioare când te supui Duhului Sfânt, decât în cazul în care Dumnezeu vrea să te ia la El în acest 

mod. 

 Vindecare – Toate vindecările, eliberările și învierile din morți au avut loc în viețile oamenilor în timp ce se 

aflau în Împărăția Cerurilor pe pământ în Noul Testament și ochii lor au fost deschiși. 

 Citește și notează-ți mai multe întâmplări din Noul Testament unde găsești Împărăția Cerurilor pe pământ și 

ochii tăi vor fi deschiși. 

 

3. Cred în ‘Dumnezeu în trup, adică în Domnul Isus’ și  în “Suveranitatea Cerului 
 

a. Înțeleg din inimă că Dumnezeu în trup este Absolutul și după ce înțeleg asta din inimă, mintea mea mi-o 

confirmă.Acesta este punctul de plecare și Ușa pentru ca viața mea să fie transformată în a fi victorioasă și mai mult 

decât cuceritoare. Când inima mea s-a deschis spre versetul în care Domnul zice ca nu are nici un loc unde să-și așeze 

capul, ochii mei s-au deschis spre ideea că Dumnezeu stăpânește totul. De gândit: “Isus era sărac” este o înțelegere 

umană foarte slabă, când Dumnezeu a zis că “totul îi este supus.” Să te gândești că Isus s-a născut într-un grajd într-

o iesle și nu într-un castel de rege este o înțelegere slabă. 

 Dumnezeu când era în trup stătea în Împărăția Lui pe care a creat-o El, întins pe fând, cu Creațiile lui, animalele, 

stelele, mieii inocenți, adorându-l astfel el nu putea fi atins de mâinile omului exceptând mâinile Mariei, care s-a 
născut în pântecele mamei ei și a fost recunoscută pentru a primi favoarea din partea lui Dumnezeu de a face parte 

din Împărăția Lui. Tot ceea ce a creat omul este inferior Creațiilor lui Dumnezeu. 

 La 12 ani, Domnul Isus, fiind Dumnezeu Însuși, a început să transforme mințile mai marilor religioși care erau 

numiți lideri, așadar Dumnezeu Însuși a fost proclamat pe pământ. Acest lucru îi amuza și pe lideri.  

 Apoi din nou, când Domnul Isus i-a zis lui Ioan Botezătorul că toată dreptatea trebuie să fie îndeplinită deoarece 

doar Dumnezeu în Trup, Dumnezeu prin Domnului Isus era disponibil să îndeplinească toată Dreptatea. Aici au 
fost primele cuvinte a ceeace urma “S-a isprăvit!” pe care Isus le-a rostit pe cruce, iar ele au fost menționate în 

Evanghelia după Ioan. 

 Apoi din nou, pe munte, în deșert, în întuneric și toți să înțeleagă că Dumnezeu în Trup a proclamat “Este Scris.” 

Toată autoritatea lui Dumnezeu a fost descoperită și împlinită în acel moment în timp.  

† 
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 Apoi Dumnezeu a zis: “Pământul este locuința picioarelor mele” Domnul Isus a proclama asta când a mers pe 

ape și apele au devenit solide sub picioarele Lui. În același timp, Domnul Isus i-a arătat lui Petru că poate poseda 

aceleași atribute, același control peste pământ precum Isus.  

 Din nou când Domnul Isus a dispărut supranatural din mulțime când fariseii îl căutau.  

 Și din nou când Domnul Isus l-a auzit vorbind pe Toma și a intrat prin perete în încăpere și s-a descoperit pe Sine. 

 Și din nou când Domnul Isus în Trupul Gloriei s-a înălțat la Cer. 

b. În 10 Februarie 2017 Duhul Sfânt mi-a vorbit prin Matei 13:22 despre grijurile lumii și despre falsitatea 

oamenilor bogați. Revelația mi-a fost dată să înțeleg cu inima și mintea mea: de ce ochii mei, urechile mele și inima 

mea, se îngrijorează cu privire la hrană și cum să obțin o hrană care să nu se mai termine. Rezultatul din partea Cerului 
a fost următoarea declarație: fiind înafara Împărăției Cerurilor pe pământ și complet în strâmtorile pământui voi tânji 

să fiu furnizat de altcineva și să primesc cât mai mult posibil. Aceasta se numește lipsă și îngrijorare. Dumnezeu nu 

are o relație cu mine pentru că nici eu nu am o relație cu Duhul Sfânt în modul în care el vrea să mă încred în El și să 
îl las să mă ghideze, așadar dacă nu accept asta va trebui să o fac într-un mod pământesc de unul singur. Acesta este 

blestemul pe care Domnul Isus l-a rostit împotriva oamenilor în Matei 13:22. 

c. Aici este locul în care Cerul pe pământ va deveni o parte din viața ta  Mă pocăiesc din inima: Cer Trupul și 
Sângele Miraculos ala Domnului Isus, primesc pacea care întrece orice pricepere și merg înainte spre “opriți-vă și să 

știți că Eu sunt Dumnezeu.” 

Celelalte circumstanțe din afară nu au o schimbare imediată, dar înăuntrul inimii mele primește credința care 

“activează primirea imediată a: “sunt victorios și mai mult decât cuceritor.” Aici este timpul ca inima mea să stea 
neclintită unde este și să înaintez pentru a primi sfatul precis al Duhului Sfânt. Apoi, mintrea mea va înțelege Căile 

Duhului Sfânt. Acesta este modul prin care poți dezlega blestemul din Matei 13:23. (Matei 13:18-23) 

d. Sunt transformat, primesc Miracole și sunt mai mult decât cuceritor în Împărăția Cerurilor pe pământ, care este ceea 
ce am experimentat eu azi. Datorită liniei subțire și sensibilității de a nu-l întrista pe Duhul Sfânt, trebuie să am o 

relație de dragoste absolut nebunească cu Domnul Isus, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Duhul Sfânt 

și Dumnezeu Însuși. Această relație de dragoste nu poate  fi reală fizic dar este reală în Duhul. Apoi, Trupul și Sângele 

Miraculos al Domnului Isus și Duhul Sfânt vor face această relație reală fizic și prin miracole voi deveni beneficiarul 

acestei relații de dragoste.  

e. Dumnezeu a zis: “opriți-vă și SĂ ȘTIȚI că Eu sunt Dumnezeu” Luați aminte că Dumnezeu nu a zis “credeți în 

Mine” ci a zis: “SĂ ȘTIȚI CĂ EU SUNT DUMNEZEU” Cu Biblia veți fi disponibili să credeți în Dumnezeu și să 
auziți și să știți despre Dumnezeu în mintea voastră. Acesta este un lucru bun, dar nu este toată realitatea lui 

Dumnezeu, pentru că realitatea lui Dumnezeu va veni doar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, 

așteptând, auzindu-L pe Duhul Sfânt și primind un răspuns conform Dorințelor Duhului Sfânt.  

f. MODELE ale LUI DUMNEZEU, DOMNUL ISUS și DUHUL SFÂNT 

 Dumnezeu a spus: “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” și “umpleţi pământul şi supuneţi-l.” Și Dumnezeu a spus: “Eu 

cer toată GLORIA”. 

 Revelația scriitorului: Când sunt obsedat de prezența Duhului Sfânt să ascult și să primesc Rezultatele Duhului 

Sfânt și primesc și văd rezultatele pentru că Îl ascult, eu sunt transformat și mă aflu pe drumul spre perfecțiunea 

lui Dumnezeu, iar asta prin transformare, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. 

 Duhul Sfânt îmi vorbește, mă Îndrumă, mă Direcționează și Înfăptuiește miracole vii în viața mea. 

 Domnul Isus se apropie de mine atunci când mă pocăiesc de tot trecutul, tot prezentul și toate gândurile mele din 

prezent și toate gândurile mele din viitor.  Apoi am și primesc abilitatea de a dori în mod pătimaș să “mor în 

Hristos pentru a trăi în Hristos” transformându-mă prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

 Și voi avea nevoie de direcția Duhului Sfânt care este în “Spirit și Adevăr”. 

 Rezultat: Sunt transformat prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus în realitatea omnipotentă a lui 

Dumnezeu.  

g. Religia omului nu este importanta. Totul este real și TOTUL este doar DESPRE DUMNEZEU și RHEMA, 

Vocea Duhului Sfant 
 

† 

 

† 

 

† 

 

† 
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 Dumnezeu este REAL pentru mine și pentru o lume care are nevoie de vindecare (toată durerea mă lasă de fiecare 

dată când mă adâncesc mai mult în soluția lui Dumnezeu prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. 

 Revelația scriitorului: omul este creat și făcut cu ADN. Primul nivel al ADN-ului este conectat la sine, al doilea 

nivel este încă conectat la primul nivel care este conectat la sine, dar nivelul al treilea este pur conectat doar la 

ADN. Atunci când există o anomalie în organism, ADN-ul care controlează celulele trebuie modificat pentru a 
compensa anomalia. Pentru ca un miracol să se întâmple, ar fi nevoie de un proces pentru a inversa anomalia. 

Procesul miraculos de inversare a anomaliei  începe de la ADN-ul de nivel inferior, al treilea nivel unde nu există 

nici o legătură cu nivelul cărnii. Aici se petrece miracolul și apoi se materializează ca un miracol în carne. Am 

primit vindecare prin inversarea ADN-ului de nivel 3. Omul nu poate produce minuni. Omul poate primi minuni 
prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Calea Duhului Sfânt. Nu există nimic prin care omul să poată 

inversa ADN-ul de la nivelul al treilea. 

 Totul este la dispoziția mea și la dispoziția oamenilor care nu cunosc dependența, care priveau spre pământ ca 
înspre o sursă și nu spre Cer (am fost creați să fim dependenți de Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 

și să trăim în Împărăția Cerurilor pe pământ). 

 Totul este pentru ca Domnul Isus și Duhul Sfânt să fie activ în mod constant în viața mea personală și în viața 

altor oameni. 

 Totul este pentru mine și pentru oamenii stupizi, încăpățânați și intelectuali care cred că ei reușesc “împreună”, 

dar când nu pot acționa prin puterea lor abia atunci înțeleg cu adevărat că sunt lipsiți. 

 Cum poate o persoană să stea cu un picior în împărăția oamenilor și cu un picior în Împărăția cerurilor, deoarece 
ambele picioare acționează în același timp? Împărăția Cerurilor nu există în timp - doar controlează timpul și 

toate repercursiunile, soluțiile. 

 După cum spune Domnul Isus, “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.” 

 Am avut un vis 2018 - Dumnezeu este un Dumnezeu Viu, din Glorie în Glorie, nu există stagnare în Dumnezeu, 

Dumnezeu a fost, este și va fi întotdeauna. Domnul Hristos a spus: “S-a isprăvit!”, de la păcatul omului până la 

transformarea lui într-un copil al lui Hristos în Dumnezeu. Suntem la începutul unei epoci de vârstă minunată. 

Capacitatea omului se va încheia cu computere și tehnologie (vezi pagina 17 pentru nivelul al treilea în afara  
Împărăției cerurilor pe pământ) un sfârșit al “existenței” așa cum o știm. Va fi o sclavie a roboților care nu au 

viață. În același timp, mergem în Nivelul Șase în Hristos (vezi pagina 18-19), trăind în Cuvântul Domnului Isus, 

“S-a isprăvit.” Exemplu: după cum a fost tradus Philip, miracole unice au fost expuse timp de 2000 de ani. Vom 
vedea că toate miracolele expuse la nivelul al șaselea se vor înmulți și vor avansa peste calculatoare și tehnologie. 

Acum, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus va primi toată Gloria, va lua “existența” așa cum o 

cunoaștem la nivelul al șaselea și vom aduce viața pentru a trăi în acest nivel. Acesta este numit “Împărăția 
Cerurilor pe pământ”. Miracolul va aduce viață continuă așa cum Dumnezeu l-a creat de la început. Suntem în 

această epocă “S-a isprăvit” pe care Dumnezeu a început-o acum 2000 de ani cu declarația sa “S-a isprăvit”. 

Împărăția Cerurilor pe pământ va fi adusă la împlinire până la sfârșitul acestei ere. Este intimitatea Duhului Sfânt, 

omul oferind totul acestei intimități și primind cunoașterea înțelepciunii Duhului Sfânt și puterea care depășește 
și va controla cunoștințele despre calculator și tehnologie. Exemplu: aparat de bărbierit cu 6 lame. Oricine are 

șapte lame va ajunge în top imediat. Din punct de vedere fizic imposibil, dar Duhul Sfânt va impregna și îl va 

aduce în realitate. 
 

4. Mergând în necunoscutul Împărăției Cerurilor, fără eul meu 
 

a. Trebuie să “mor în Hristos ca să trăiesc în Hristos” în toate lucrurile din viața mea, întotdeauna. 

b. Trebuie să am o relație de dragoste cu Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus deasupra relație de dragoste cu 

eul meu și stimei pentru mine. Observați că este vorba despre Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Eu 

trebuie să devin un nimeni. 

c.  Toate ideile pe care le am, le-am pus în Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și ascult îndrumarea Duhului 

Sfânt. 

d. Știu că nu am nimic de oferit înafară de toată ființa mea, de trecutul meu și de viitorul meu, “Doamne Isuse, ia toată 

ființa mea.” 
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e. “Ia tot ce am în Mâinile și Inima Ta Doamne Isuse. Dacă a mai rămas ceva din mine Doamne Isuse vreau să ofer 

totul, ia-l. Acum, dacă a mai rămas ceva sau dacă va mai rămâne ceva din mine, te rog să iei orice dorești din mine 

ori de câte ori dorești sau vrei, acum și pentru totdeauna. 

f. “cereţi, şi veţi căpăta”. Înțeleg acest lucru, așa că mă supun și spun Domnului Isus: “Vreau viața care este în Tine să 

fie și în Mine”, atunci Duhul Sfânt spune: “Te voi asculta!” 

g. Eu trebuie să fiu “mort în Hristos ca să trăiesc în Hristos” și să primesc ceea ce Hristos a făcut disponibil pentru mine 

la Cruce atunci când și-a dat Trupul și Sângele Miraculos. Atunci împlinesc cuvintele: “voi sunteţi în Mine şi că Eu 

sunt în voi. “ 

h. Trebuie să “mor în fiecare zi în Hristos, ca să trăiesc în fiecare zi în Hristos”, apoi trăiesc pentru a “muri în Hristos” 

și pentru a primi Veșnicia lui Hristos. 

i. Dorința este din inima și ființa mea, dar dorința meanu este destul de adâncă sau în locul în care știu că ar trebui să 

fie, dar o pun la picioarele Domnului Isus oricum, o pun în mâinile Lui și o pun în Inima Lui.  

j.  Pot plânge acum din profunzimea ființei mele că sunt în interiorul Împărăției Cerurilor de pe pământ. Și nimic din 

mine nu este lăsat în urmă. 

k. Dumnezeu cunoaște mereu profunzimea strigătului meu. 

l. Apoi, am recunostinta care nu poate fi conceputa sau explicata de mine sau de oricine altcineva ... 

m. sunt în mâinile Dumnezeului cel veșnic. 

n. Doamne Isuse, aștept în Tine și primesc din Tine. Primesc pacea si mă simt foarte bine. Stiu ca aprobarea este acolo 

desi nu pot sa o vad, dar  aprobarea ta mi se oferă și mă simt bine în Tine și cu Împărăția Ta în jurul meu.  

o. Pot să fac toate lucrurile în Hristos, care sunt de la Tine și în Tine, Doamne. 

p. Tocmai mi-am lăsat inima să plângă pentru că sunt aici. Apoi rămân aici pentru o vreme. 

q. Sunt constant conștient de vreme ce sunt în Hristos, că eu sunt cel mai mare dușman al meu. Orice lucru pe care nu-l 
pun în Hristos și îl controlez eu este împotriva Lui. Nu există minuni în afara lui Hristos, doar consecințe și rezultate 

pământești. 

r. În fiecare zi trebuie să renunț la eul meu și să mă adâncesc în Hristos mai mult decât am fost cu o zi înainte. Acesta 

este singurul mod în care funcționează sau voi renunța la transformare și nu voi mai primi miracole, iar eu voi stagna 

în lume și nu voi avea nicio minune adevărată în viața mea. 

s. Toate acestea trebuie privite și făcute zilnic, dimineața și seara, apoi din ce în ce mai multe.  

t. Nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, voi accepta doar prezența lui Dumnezeu iar atunci voi împlini cuvintele “voi sunteţi 
în Mine şi că Eu sunt în voi. “Cred că dacă Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt în afară privindu-mă și nu împlinind 

cuvintele “voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. “ Când sunt față în față cu Dumnezeu, nu mulțumesc, dar eu sunt 

unul cu Dumnezeu “un trup cu EL.” Orice altceva este așa cum a spus Domnul Isus, “Cine nu este cu Mine este 

împotriva Mea.” 

Dumnezeu cere pocăință prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus. Aceasta este calea Lui pentru a primi 

iertarea minunată pe deplin, urmând o eliberare miraculoasă, o direcționare miraculoasă, o vindecare 

miraculoasă,  o protecție miraculoasă, o hrană spirituală miraculoasă și o viață miraculoasă în Împărăția Cerurilor 

pe pământ astăzi și apoi în Viața Veșnică. Domnul Isus a spus: “S-a isprăvit!” și “credinţa ta te-a vindecat.” 

 

5. Împlinind cuvintele “suntem mai mult decât biruitori” 
 

a. Nu puteți să-i mulțumim lui Dumnezeu fără credință. 

b. Trebuie să “mori în Hristos pentru a trăi în Hristos.” Dumnezeu nu vă va schimba circumstanțele în prealabil, așa 

cum spunea Domnul Isus, "credința ta te-a vindecat." 

c. Trebuie să renunțați la lucrurile pământești și la lucrurile voastre personale și să primiți îndrumarea Domnului din 

perspectiva Lui. 

† 
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d. Dragostea ta pentru Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât iubirea ta pentru sine și pentru celelalte lucruri din viața 

ta. 

e. Când vă supuneți pe voi înșine și ce aveți voi credinței pe care o aveți în relația lui Dumnezeu cu voi și relației voastre 

egale cu Dumnezeu, atunci credința voastră se materializează. 

f. este absolut și credința este absolută atunci când ne aflăm în El "voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi." 

g. Când un verset este Absolut pentru voi, cuvintele lui Dumnezeu vorbesc personal cu voi. Veți merge înainte pentru 

că tocmai ați primit Credința. Ea se va materializa, va transforma împrejurările, va transforma mintea și veți primi 

victoria. 

h. Când Cuvântul lui Dumnezeu este absolut, de exemplu Cuvintele lui Dumnezeu: "Mutați acest munte" și este supus 
credinței voaste, cuvintele se materializează sau "credința voastră va muta acest munte". Acesta este "Adevărul" și 

"Adevărul" vă va elibera. "credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos." 

i. Petru a fost cel care a ieșit din barcă și a mers pe apă și Petru a fost cel care a negat pe Domnul Isus. De asemenea, 
Petru a fost cel care în umbra căruia oamenii au fost vindecați. Când Petru a plâns după ce L-a negat pe Isus, el s-a 

confruntat cu toată durerea, cu faptul că era doar o bucată de carne, o simplă ființă umană care nu avea nimic care să-

i ducă trăirea și tot ce are într-o zi în fața lui Dumnezeu. Natură sinistră, lipsită de Slava lui Dumnezeu. Așa că a 
înțeles după ce i s-a iertat că Dumnezeu este și face totul și că nu era nimic din partea lui. De aceea a fost Dumnezeu 

care a trăit prin El, vindecând oameni când Petru nu făcea altceva, decât mergea. 

 

Concluzie 
 

Dacă nu aveți o inimă luminată pentru Calea Lui Dumnezeu, nimic din acest manual nu va funcționa. 
 

Ce funcționează  

Inima lui Dumnezeu pentru căile lui Dumnezeu pentru voi. Apoi, mâna lui Dumnezeu este legată de fața lui Dumnezeu 

și fața lui Dumnezeu este legată de inima lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegeți că voi puteți mișca inima lui Dumnezeu 

numai prin căile suverane ale lui Dumnezeu și anume amintiți-vă cuvintele: faceți cum a făcut Domnul Isus. "tot ce face 

Tatăl face şi Fiul întocmai," apoi ascultați-l pe Duhul Sfânt și faceți cum vă spune.  
Am aflat aceste soluții trecând dincolo de problemă și mergând mai adânc și mai adânc la nivelul în care se manifestă 

soluțiile și apoi merg mai adânc pentru mai multă prezență a lui Dumnezeu decât oricând înainte ca atunci când voi ieși 

să răspund responsabilităților pământești; mediul pământesc începe să se schimbe și văd schimbarea în mine și schimbarea 
lumii din jurul meu prin relația profundă pe care o aveam cu Dumnezeu. Este real, real, real! 

 

ULTIMUL LUCRU PE CARE TREBUIE SĂ-L FACEȚI ESTE: iubiți-l pe Dumnezeu, precum Dumnezeu 

se iubește pe sine. Dumnezeu cere toată gloria din creația Lui, inclusiv de la copiii Săi, care sunt în interiorul 

"veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine" sau "pietrele vor striga" și se vor închina. 

 

1 Octombrie 2018 - Domnul mi-a vorbit, "orice vrei tu este la Mine". Când te duci mai aproape de Împărăția Cerurilor 

încât tu ești mai mult înăuntru decât în afară, viața ta începe să devină normală. Voi intrați și nu veți scăpa niciodată de 
strâmtorarea lui Dumnezeu din inima și ființa voastră. Veți primi pace care depășește toată înțelegerea și veți ști că este 

un lucru bun. Veți începe să vedeți cum Dumnezeu lucrează în viața voastră și vă veți simți bine. Veți fi eligibili să auziți 

din Duhul Sfânt care vă vorbește din Inițiativa Sa și veți sta lângă El în primejdie și El vă va primi. El niciodată nu 

încetinește. Duhul Sfânt Mi-a vorbit acum trei zile și mi-a spus: "Orice vrei și orice vei vrea oricând, este la Mine." Am 
pace și neprihănire în tot corpul meu și nu simt nevoia să evadez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† 
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Capitolul 10:Viața victorioasă în soluțiile Rhema 

 Centrele de Reabilitare RHEMA  
  

 Viață pentru cei nenăscuți 

Când o doamnă se pocăiește și întrunește condițiile prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și Vocea Sfântului 

Duh, atunci ea poate auzi vocea Duhului Sfânt cu privire la copilul ei și calea de soluționare pentru dificultatea din viața 
ei. Apoi, cu vocea Duhului Sfânt și cu calea Lui, pas cu pas, ea are o direcție pentru a avansa fără avort, Dumnezeu îi 

poate oferi o PERSOANĂ și un VIITOR PERSONAL. 
 

 Tinerii iluminați spiritual merg în direcția corectă și iau deciziile corecte 

Atunci când un tânăr primește o relație personală personală cu Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, calea lui 

de viață se va schimba prin faptul că el devine un ucenic al lui Hristos prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului 

Isus și Vocea Duhului Sfânt. Ei nu se vor întoarce niciodată la cele vechi precum cei 11 ucenici, pentru că tinerii au 
auzit și au crezut din inima lor și nu numai cu mintea lor. Totul a devenit REAL. 

 

 Eliberarea de viciul drogurilor 

Când o persoană are cu adevărat o relație cu Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Duhul Sfânt îi vorbește și 

totul se materializează. Când o persoană ia droguri, o face pentru a se separa departe de lumea înconjurătoare din care 
nu dorește să facă parte. Dar momentul în care doresc să rămână departe de lumea din jur este și momentul în care sunt 

deschiși să facă orice pentru a ieși de acolo, doar să știe că are efect. Când văd un miracol care se materializează, ei pot 

avea încredere în el, pentru că se materializează. Ar fi imposibil să dea înapoi din moment ce a hotărât să meargă înainte 
cu Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, acel tânăr îi va da lui Dumnezeu toată Gloria și va răspunde 

întotdeauna afirmativ cu “da, Doamne". AL PRIMI PE CRISTOS ESTE CEA MAI MARE ȘI FRUMOASĂ 

EXPERIENȚĂ A VIEȚII. 
 

 Eliberat de dependența de pastile 

  Avem medici profesioniști care distrug viața altor persoane cu medicamente, deoarece ei nu au răspuns pentru 

problemele lor, au doar pastile, cuțite și bandaj. Inimile unor medici sunt rupte deoarece doresc să aibă răspunsul pentru 

vindecare, dar mâinile lor sunt legate. Numai Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus are puterea minunată de a 

vindeca pe deplin, puterea de a înfăptui miracolul vindecării și puterea de a aduce miracolul. Încercați să fiți un adevărat 

profesionist - un UCENIC AL LUI HRISTOS. 

 

 Ușurarea durerii ca miracol medical 

Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus are puterea de a vindeca, și de a înfăptui miracolul. Miracolul pentru 
mine înseamnă să îmi pun mâna acolo unde am problema mea și spun: "Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus 

să fie peste mine, Cer toată gloria și accept orice pentru EL." Înaintez mai profund, apoi primesc pace; durerea mă lasă 

și primesc eliberare miraculoasă. Dacă durerea se întoarce, trebuie să merg mai adânc decât înainte pentru fi ușurat de 
durere sau vindecat. ESTE REAL, REAL, REAL. 
 

 Vindecarea ca miracol medical 
 

După cum am spus mai sus, Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus are puterea de a vindeca și de a înfăptui 

miracolul. Duhul Sfânt vorbește despre vindecare. Fiți eligibili, intrați și primiți ceea ce vrea să vă ofere Duhul Sfânt și 

deveniți un ucenic al lui Hristos 

 

 Miracolul eliberării de orice dependență 

Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus și prin Duhului Sfânt care înfăptuiește miracole, tocmai ați devenit 

un ucenic al lui Hristos. Observați că ați primit totul GRATUIT! Acum mergeți mai adânc și mai adânc și mai adânc 

pentru a rămâne și pentru a primi  GRATUIT instrucțiunile în viața ta, înaintează și trăiește în ele! 

 

† 
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 Pacea miraculoasă prin care Dumnezeu poartă de grijă oamenilor care nu lucrează sau sunt șomeri  

Aceasta este o stare pe care Dumnezeu o controlează și nu voi o faceți. Trebuie doar să te pocăiești și să devii eligibil prin 
Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, Calea Lui și să primești miracolul păcii lui Dumnezeu. Atunci trebuie să 

devii sensibil la direcțiile Duhului Sfânt, fă-o și vei vedea rezultatele. PACEA LUI DUMNEZEU ESTE ÎMPĂRĂȚIA 

CERURILOR, CUM SĂ DUCEȚI LIPSĂ ACOLO? 
 

 Stabilitatea căsătoriei și familiile care trăiesc prin minuni 

Din moment ce aveți o relație personală cu soțul/soția, faceți exact ceea ce este bine, mergând prin Trupul și Sângele 

Miraculos al Domnului Isus. Apoi, ascultați pe Duhul Sfânt în relația voastră cu soțul/soția și cu ceilalți oameni din familia 
voastră, faceți-o întotdeauna și îngrijiți-vă de toți din familia voastră. Familia ta te va urma, deoarece toți ceilalți lucrează 

și vrea să aibă ceea ce ai tu ca ei să nu mai facă efort. CONSTRUIEȘTE-ȚI RELAȚIA CU FAMILIA TA DUPĂ VOIA 

LUI DUMNEZEU 
 

 Sfântul Duh călăuzește căsătoriile pentru a avea parte de viitorul mult așteptat și familia ideală.  

Cum poți să-ți iubești soțul, așa cum te-a creat Dumnezeu pentru a fi iubit, dacă nu ești copil al lui Dumnezeu din 

Perspectiva lui Dumnezeu? Atunci cum poți să-ți iubești soțul, așa cum Dumnezeu te-a făcut să-l iubești, dacă nu ai fost 

echipat spiritual și fizic în inima, mintea, trupul, sufletul și puterea ta. Prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus, 
Duhul Sfânt va vorbi despre tine ca despre un copil al lui Dumnezeu și îți va da înțelepciune "dacă un anumit bărbat este 

sau nu potrivit pentru tine." Când vrei ca soțul tău să fie cel mai bun dintre cei mai buni, atunci ar fi trebuit ca și tu să fii 

cea mai bună dintre cele mai bune ca și el la rândul lui să fie așa pentru tine. Duhul Sfânt întotdeauna va acționa conform 

Voii Sale, Căii Sale și perspectivei Sale. STII ASTA. 
   

 Soluții Miraculoase pentru prezent: Pregătire, direcție, eliberare, protecție, transformare pentru viitor și 

eliberare de trecut 

Doar prin Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus sunteți eligibil să primiți pe dreptate orice. Personal, îmi place 
eligibilitatea corectă, deoarece ochii lui Dumnezeu sunt asupra mea. Cer din inimă Voia Lui și El înfăptuiește miracole în 

Calea mea. Aștept și aștept în pace și doar în pace și apoi am liniștea și căile Lui. VOIA LUI ESTE ÎN VIAȚA MEA, ȘI 

DOAR EL ESTE CEL CE OFERĂ ȘI HOTĂRĂȘTE CINE VA PRIMI CEVA. 
 

 Soluții corecte pentru toate problemele personale  

Când continui să întrunesc condițiile Domnului și acționez conform căilor Sale pentru soluțiile Sale, ochii și inima mea 

sunt axate pe soluțiile Sale și problemele se dizolvă. Înțelegeți că, dacă nu intrați în probleme și nu aveți o problemă, ci 

aveți o relație cu Duhul Sfânt și Trupul și Sângele Miraculos al Domnului Isus care deține toate soluțiile și rezolvările 
problemelor, atunci, problemele se vor dizolva înainte să ajungă la noi. Așa acționează un copil al lui Dumnezeu și un 

UCENIC AL LUI CRISTOS, RECEPȚIONEAZĂ TOT. 
 

 Pacea lui Dumnezeu este starea miraculoasă, conform cuvintelor ’Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.’ 
 

Înainte de a vorbi despre Duhul Sfânt, pacea lui Dumnezeu s-a lăsat asupra mea și a pus în gura mea cuvintele pe care eu 

să le vorbesc. Nu este timp în Dumnezeu. Acesta este Raiul astăzi, fiți în el și primiți-l. Aceasta este credința. ÎNAINTE 

SĂ EXISTE TIMPUL, A EXISTAT O DESTINAȚIE." 

 

“Căutaţi mai întâi Inima lui Dumnezeu și Fața Lui, şi toate celelalte lucruri vi se 

vor da pe deasupra” 

  

DWELLING PLACE “CENTRU DE SLUJIRE DESCHIDE CERUL” și ȘCOALA RHEMA 

16890 HWY 14 MOJAVE, CA. 93501 
ORE DE SLUJIRE: JOI 09:00.  DUMINICA 10:00.  

Dacă vrei să te implici personal, o poți face pe: OPENHEAVENWORSHIPCENTER.COM 

Pentru a avea parte de transformări sau întâlniri de trezire spirituală poți suna la: 1-661-754-1009 (+Int’l out) 

http://www.openheavenworshipcenter.com/

