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--------------------------------------- 

A I^a  parte 

Prefaţă 
Scrierile inspirate de Mary Kathryn BAXTER  sunt unse de Dumnezeu, şi prin ele au binecuvântat 

sute şi mii de oameni. Cred că este de mare importanţă difuzarea pescară largă largă a mesajului pe 

care Dumnezeu i l-a dat. Ea împarte aceste experienţe în sute de biserici în fiecare an, şi acum le-a 

pus într-o carte. 

Cartea ei anterioară, O Revelaţie Divină despre Iad, a  folosit mai ales mesajul lui Dumnezeu pentru 

a împărţi Mântuirea veşnică a celor pierduţi. A fost larg primită, cu entuziasm de oameni de peste 

tot în lume, au fost tipărite în multe ţări şi în multe limbi diferite. Peste o jumătate de milion de 

exemplare au fost vândute până în prezent. Eu cred că această carte, O Revelaţie Divină a Cerului, a 

fost primită într-un mod extraordinar. 

Ca pastor al lui Mary Kathryn Baxter de mai mulţi ani, eu  personal, am complet acordul lucrărilor 

ei. Dumnezeu a pus aprobarea Sa pe munca ei ungând astfel lucrarea, dându-i acestui mesaj o 

acceptare  pe scară largă. Această carte este rezultatul a multor rugăciuni, lacrimi şi muncă grea. Mă 

rog ca larga distribuire să fie cauza ca multe suflete să-L  cunoască pe Domnul şi să se facă  

pregătirile pentru a petrece veşnicia în Paradis!  

                                                                                                                     -T. L. Lowery, Ph.D. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

A II^a parte 

Traducerea în limba română – 

cuvântul traducătorului 
Poate alţii ar putea trece nepăsători pe lângă o carte de genul acesta, în schimb eu nu am putut. Felul 

cum vede Kathryn, paradisul lui Dumnezeu e de a dreptul fascinant. Cu adevărat cuvintele 

apostolului Pavel se adeveresc în fapt prin nararea acestei mărturii senzaţionale. După citirea 

Revelaţiei Divine a Iadului era momentul să putem cunoaşte şi „celelate taine” a cerului paradisiac 

a lui Dumnezeu Tatăl. Lucrarea de faţă este o deosebită simbioză a Cuvântului infailibil a lui 

Dumnezeu, se încheagă pe măsură ce o citiţi cu adevărurile spuse de Isus. Aşa cum spune, însăşi 

autoarea, această scriere nu sa voit a fi o bombă a nu ştiu cui senzaţional sau fantaziile unei minţi 
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doritoare de faimă. Este scrisă în măsura umilului acceptabil, scrisă într-o manieră caldă şi plină de 

milă pentru acei care nu ştiu sau nu vor să-L cunoască pe singurul Salvator al omenirii. Acum îmi 

doresc pentru adâncul respect pe care îl port pentru toţi aceia care mi-au fost alături în această 

minunată aventură de 10 luni, şi anume toţi aceia care într-un mod sau altul m-au ajutat îi voi 

aminti: prietenul meu Mirel, Bogdan prin încurajările date, fica mea Denise pentru dorinţa arzătoare 

de a cunoaşte cerul, Emmily, a doua fetiţă a mea prin rugăciunile ei de înger, doamna Mirela S 

pentru multele corecturi şi ajustări a traducerii, soţilor Salvatore şi Lucia O pentru rugăciunile lor de 

intermediere, un alt prieten al meu Ciprian M şi alţii care lipsei de spaţiu nu pot să-i mai amintesc, 

le mulţumesc din adâncul inimii pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze pe toţi. 

 

Această carte este o adevărată deliţie a cerului, şi eu ştiu ce vă spun. Căci primul eu am citit-o. 

Doresc mult ca Domnul Dumnezeu să fie cu voi toţi. Sunt conştient că limbajul acestei cărţi nu va fi 

pe înţelesul multora dar cum că am un înalt respect pentru autoare nu am putut face mai nimic 

pentru a satisface nevoia de a o transla într-un limbaj sotisficat şi în pas cu modernismul umanist. 

Vă rog să mă înţelegeţi! Vă iubesc mult pe toţi dar am încercat să dau tot ce este mai bun. 

 

   Acum aş dori mult să adaug şi aceste explicaţii despre textul tradus. Pe parcursul acestei lucrări 

ve-ţi întâlni un adevărat curcubeu de culori folosit în evidenţierea trimiterilor biblice. Nu am făcut-o 

de dragul umplerii în pagină a textului şi a colorării acestuia ci am recurs la această metodă 

comparativă a mai multor versiuni biblice pentru a da un înţeles cât mai adecvat al textului în cauză 

potrivit circumstanţei textuale, traduse. Textul, cred eu, va veni mult mai maleabil de înţeles. Sunt 

calde şi merg direct la inimă, evident neânlăturând originea lor divină.Am folosit de la versiunea 

cea mai veche apărută a domniei sale Cornilescu din 1924 până la ultima apariţie de traduceri noi a 

anilor 2008 şi 2011. M-am folosit nu de puţine ori şi de cele două versiuni italiene ale Bibliei 

Deodatti şi Luzzi şi mai apoi şi de versiunea americană NIV.  

Am rugat pe Marele Dumnezeu să-mi dea pricepere în traducerea acestei cărţi, care de altfel nu a 

fost lipsită de greutăţi, dar am biruit. Având certeţa că V-au fost de folos şi aceste mici explicaţii 

adăugate la text, închei cu mulţumirile cele mai profunde adresate numai şi numai lui Dumnezeu şi 

tuturor acelora ce au vrut să i-a parte împreună cu mine la această lucrare. 

 

Cu multă dragoste pentru voi, fratele vostru şi prietenul vostru, 

                                                                                                        -Marian Doloris A. 

 

 

----------------------------------------- 
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A III^ a parte 

Introducere 

Această carte este o povestire a unui număr de adevărate experienţe ce le-am avut cu Dumnezeu. 

Nu este opera unei imaginaţii hiperactive sau o utopie a cuiva care speră în ceva mai bun de la 

această viaţă că ar avea de oferit. 

Cerul este o realitate şi experienţele descrise de mine, în această carte  redau întocmai cum acestea  

s-au întâmplat cu mine. Nu am văzut tot ceea ce este în Cer, dar pentru asta voi avea o eternitate să 

o fac. Nu voi relata tot ceea ce am văzut în cer; chiar şi Pavel a făcut asta. (Vezi 2 Corinteni 12: 1-4, 

„E nevoe să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuş la vedeniile şi descoperirile 

Domnului. Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit pînă în al treilea cer 

(dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta 

(dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie), a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, cari 

nu se pot spune, şi pe cari nu-i este îngăduit unui om să le rostească.”                                                

( 
1
Traducerea Versiunii Dumitru Cornilescu _ VDC)                                                                                                                                                                          

Dar eu relatez tot ceea ce  Dumnezeu mi-a spus să împart cu voi. 

Vreau să mulţumesc într-un mod deosebit pastorului meu, reverendul Dr. T. L. Lowery, și a soției 

sale frumoase, Mildred, pentru sprijinul lor, încurajarea şi contribuţiile valoroase în acest efort. De 

asemenea, aş dori să-mi exprim recunoştinţa mea sinceră pentru întreg personalul din Biserica 

Națională a lui Dumnezeu şi a reverendului Marcus V. Şi pentru îndrumarea editorială a aceastei 

cărţi. În plus, am recunoştinţă pentru toţi cei de la Casa de Credit al Whitaker din New Kensington, 

Pennsylvania, care au fost un instrument minunat în a face realizabilă atât Revelaţia Divină a 

Cerului cât şi a Revelaţiei Divine a Iadului disponibile publicului cititor. 

Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, care M-a numit să împărtăşesc acest mesaj. Mulţumesc tuturor 

celor care m-au întărit şi m-au încurajat prin Dumnezeu - chemându-mă în această lucrare. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! 

                                                                                                               -Mary Kathryn Baxter. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

A IV^a parte 

PENTRU Kathryn DE LA ISUS 
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„Pentru acest scop te-ai născut 

Să scrii şi să spui 

Ceea ce Ţi-am arătat şi Ţi-am vorbit, 

Pentru aceste lucruri Sunt credincios şi adevărat. 

Te-am chemat să spui lumii 

Că există un cer, şi că există şi un iad, 

şi că , Isus, a fost trimis de Tatăl 

Ca să-i salveze de la chin 

Pregătindu-le un loc în Rai.” 

 

---------------------------------------- 

Capitolul 1 

Intrând pe Porţi 
Dumnezeu, în mila Sa infinită şi în harul Său, mi-a permis să merg în acel loc minunat numit Cer. 

Logica călătoriei mele în cer şi înapoi pe pământ sunt neclare pentru mine, dar eu nu pot fi confuză 

cu privire la realitatea acestora.  

 

Nu ştiu cum mi-au fost arătate minunile cerului incomparabile unei simple muritoare ca mine? 

Permiteţi-mi să încep de la început. 

 

Într-o noapte, Domnul mi-a apărut şi mi-a spus că am fost aleasă pentru o misiune specială. El mi-a 

spus: „Copila mea, mă voi manifesta ţie pentru a aduce oamenii din întuneric la lumină. Eu te-am ales 

pentru un scop: tu trebuie să scrii şi să înregistrezi  lucrurile pe care Ţi le voi arăta şi ţi le voi spune! ”   
 

M-am supus lui Dumnezeu complet, şi lucruri uluitoare au început să se întâmple. Am fost luată de 

unde eram şi dusă propriu în iad. Am fost conştientă de toate cele cinci simţuri ale mele: am putut 

vedea, simţi, auzi, mirosi, şi gusta. Cu toate acestea, acest lucru a fost un eveniment supranatural. 

Mi-am dat seama că impactul pe care îl are pentru mine a fost pentru un scop. 

 

Pentru câteva zile după ce am fost luată de Domnul în iad, am fost foarte mâhnită în inima mea. 

Inima mea a fost tristă şi împovărată din cauza ororilor ce le-am văzut. Am avut viziunea judecăţii 

lui Dumnezeu asupra păcatului şi asupra persoanelor care au mers în iad. M-am rugat cu sinceritate 

lui Dumnezeu şi am căutat mângâierea Lui. 

 

În a  treizeci şi una noapte după aceste evenimente a început, ca  puterea Dumnezeului Atotputernic 

să cadă peste mine, din nou. La ora două dimineaţa, un înger puternic a stat lângă patul meu. Isus  
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Hristos a fost în picioare în spatele îngerului. Aşa cum m-am uitat la faţa  Domnului în picioare 

acolo, El mi-a zâmbit, dar  nu mi-a spus nimic. 

 

Mesagerul minunat al lui Dumnezeu a zis: „Dumnezeu mi-a dat o misiune specială. Eu sunt trimis 

aici pentru a te lua la cer şi să îţi arăt părţi din acesta.”  

 

După o clipă, el a vorbit din nou: „Vino şi vezi slava lui Dumnezeu!” 

 

Dintr-o dată, am fost dusă în mod supranatural din casa mea şi m-am trezit ieşind în spaţiu zburând 

spre porţile cerului cu îngerul ceresc. 

 

Frumuseţea copleşitoare a ceea ce am văzut în jurul meu a fost uluitoare! Îmbrăcămintea ce o 

purtam fiind cerească semăna cu o haină strălucitoare de lumină. Îngerul avea aripile aşezate în 

formă triunghiulară care sclipeau ca şi culorile arcului de ploaie (n.trd. curcubeu). Deşi nu am fost 

surprinsă, dar eram uimită de frumuseţea de nedescris a lui Dumnezeu, care a fost evidentă în jurul 

meu cuprinzând valori în toate. 

 

Următorul lucru pe care eu l-am ştiut, e că îngerul repeta o exclamare pe care am auzit-o de mai 

multe ori: 

 

„Iată, slava lui Dumnezeu! ”  

 
Poarta magnifică care era în faţa mea în toată splendoarea ei era făcută dintr-o singură perlă. În 

veneraţie am luat din tot ce am putut din această privelişte tot ce era mai frumos. În acel moment, 

am putut vedea pe Domnul oriunde, şi am fost fermecată total de slava cerului. 

Cartea   a 

INTRAREA ÎN PARADIS 

Când am ajuns acolo, doi îngeri foarte înalţi erau în picioare în afara porţilor. Ambii dintre ei purtau 

robe strălucitoare şi săbii ce le aveau în mâinile lor. Părul lor era ca de aur tors, şi feţele lor 

strălucea cu lumina. 

Îngerul care mă însoţea a mers să vorbească cu cei doi îngeri de la paza porţilor, şi am fost lăsată 

singură în picioare. În uimire, m-am gândit: „Oh, cât de glorioase sunt porţile cerului! Cât de 

minunat era aceasta pentru mine ca să pot vedea.” Dintr-o dată, am realizat că de fapt eu eram 

intrată în cer.  

Aşa cum am văzut îngerii Domnului, am putut auzi pe unii dintre aceştia conversând între ei. Unul 

dintre ei a mers prin interiorul porţii şi s-a întors aproape imediat cu o carte mică. Cartea avea 

coperţi de aur, iar în interiorul ei era scrisă, de asemenea, tot în aur. Părea să fie o carte despre 

istoria vieţii mele. Numele meu era scris pe copertă: 

Mary Kathryn Baxter 

________________________ 
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Un zâmbet de aprobare a venit peste feţele îngerilor. Ei au deschis cartea. S-au uitat unul la altul, 

apoi a spus cu voce că am putut auzi: „Ea  poate să vină înăuntru pe  poartă.” 

Îngerul meu călăuzitor ma escortat prin poarta magnifică în cer. 

 

Dintr-o dată, o muzică plăcută a umplut întreaga atmosferă. Totul mă înconjură. Acesta era 

deasupra mea. Părea să-mi pătrundă toată fiinţa. Val după val puternic de muzică şi cântări 

frumoase au crescut în acel peisaj şi păreau a învălui toată atmosfera. 

 

Am păşit în interiorul unui oraş, şi uimirea pe care o aveam mi-a luat respiraţia. Peisajul acelui oraş 

erau dincolo de a putea descrie în cuvinte omeneşti. În apropierea mea, erau  flori colorate ce nu am 

mai văzut vreodată. 

 

Nu exista nicăieri verdeaţa şi vegetaţia ce era acolo. Chiar şi florile păreau să fie vii pentru muzică 

şi cântări. Muzica a continuat să mă’nconjoare. Mi se părea că fac  parte din ea. 

Este un lucru să încerci să descrii minunile din acel oraş, şi este cu totul altceva să ştii că vom 

împărtăşi bucuria din el. 

Am văzut unii dintre cetăţenii exuberanţi a cerului, unde toţi erau îmbrăcaţi în robe. Acest pasaj 

scris din  Scriptură mi-a venit în minte: 

                       „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul  

                      Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua 

                      izbăvirii, ca un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă 

                      împodobită cu sculele ei.” 

                      (Isaia, 61:10) – (2
Versiunea tarducerii bibliei Dumitru Cornilesu Corectată - VDCC).         

 

Fericirea şi bucuria care iradia de  pe feţele lor era dincolo de a putea fi comparate. 

Cerul este un loc real. Acesta nu este un rod al imaginaţiei cuiva. În Biblie este scris că Isus a spus: 

                       

                      „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În    

                       casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă 

                       pregătesc un loc.” 

                       (Ioan, 14:1-2) – (VDCC). 

 

Raiul este un loc pregătit pentru un popor pregătit. Din moment ce noi, ca copii ai lui Dumnezeu am 

fost transformaţi şi făcuţi noi prin minunea regenerării, şi din moment ce suntem acum creaţii noi în 

Hristos, este o bucurie să ştim că locul unde ne vom petrece eternitatea este pregătită de către 

Mântuitorul, care ne-a salvat de la iad. 

 

Cerul este un loc perfect. Din moment ce Mântuitorul nostru este Perfect, Omnipotent, şi Veşnic, 

cerul trebuie să fie un loc perfect. Deoarece El s-a dus să ne pregătească un loc acolo pentru a trăi 

cu El pentru eternitate, casa noastră veşnică va fi perfectă, de asemenea. Nimic rău nu va fi vreodată 

în  orice parte a şederii noastre cereşti. Nu va fi niciodată nimic permis să intre în cer să-l spurce sau 

să strice această atmosferă. 

 

                         „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2061:10&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:1-2;&version=31;
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                         ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.” 

                         (Apocalipsa, 21:27) - (VDCC).  

 

Raiul este dincolo de raza de acţiune a păcatului şi a păcătoşilor de orice fel. Satana va fi pentru 

totdeauna anihilat de la acest loc ceresc: 

 „În cer s’a mai arătat un alt semn: iată, s’a văzut un mare balaur roş, cu şapte 

capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el 

a treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pămînt.Balaurul a stătut înaintea 

femeii, care sta să nască, pentruca să-i mănînce copilul, cînd îl va naşte. Şi în cer s’a 

făcut un război. Mihail şi îngerii lui s’au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui 

s’au luptat şi ei, dar n’au putut birui; şi locul lor nu li s’a mai găsit în cer. Şi 

balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală 

întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii 

lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mîntuirea, puterea şi 

împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor 

noştri, care zi şi noapte îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. De 

aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi cari locuiţi în ceruri! Vai de voi, pămînt şi mare! 

Căci diavolul s’a pogorît la voi, cuprins de o mînie mare, fiindcă ştie că are puţină 

vreme. Cînd s’a văzut balaurul aruncat pe pămînt, a început să urmărească pe 

femeia, care născuse copilul de parte bărbătească.”  

(Apocalipsa 12:3-4, 7-10, 12-13) - (VDC). 

Acest şarpe, Satana, şi cohortele lui profane niciodată nu vor mai sta în climatul curat şi sfânt din 

cer! 

Demonii nu pot intra în cer.Îngerii căzuţi care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi a „îngerilor 

care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.”  (Iuda, 1:6) – (VDC) , nu se pot întoarce în 

cer. 

Nimic nu va fi lipsit în ceruri. Nici un detaliu nu va fi lăsat pe dinafară pentru a păstra mediul său 

perfect. 

Nu conteaza unde vom merge pe pământ, indiferent de locul unde trăim sau cât de scumpe sunt 

casele noastre, există defecte evidente şi defectele nu pot menţine forma perfectă. În contrast cu ce 

are omul, Dumnezeu nu a făcut greşeli în construirea locului numit cer. Gloriile Sale, frumuseţile 

Sale, minunile Sale sunt dincolo de puterile omului de a le putea descrie. Splendoarea de nedescris, 

este un loc minunat de privit. 

Strălucire combinată a luminii Fiului lui Dumnezeu, care reflectă pe peretii de iaspis, porţile de 

perle, vilele nenumărate, şi Râul frumos a Vieţii creează o scenă ce nici un artist nu ar putea 

vreodată descrie în mod adecvat. 

Cartea  b 

CASA SUFLETELOR RĂSCUMPĂRATE 

Raiul este un loc permanent. Nici un inamic, niciodată, nu va cuceri raiul lui Dumnezeu. Nu va fi 

nici o dărâmare a clădirilor Sale, nici o descompunere a materialelor Sale, şi nici decădere sau 

moarte a vegetaţiei Sale. Nici smog sau radiaţii nu va polua vreodată atmosfera Sa  sfântă. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation21:27;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2012:3-13;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude%201:6;&version=31;
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Acest loc permanent, respectabil este un oraş etern, continuu. Vom cânta acest cântec, scris de 

Hattie Buell: 

 

„Un cort sau o cabană, de ce ar trebui să mă intereseze? 

Am construit un palat pentru mine acolo; 

În exil pentru El de aş fi, şi totuşi aş putea cânta, 

Toată slava lui Dumnezeu, eu sunt un copil al Regelui.” 

 

În acest loc incomparabil, sfinţii vor găsi dulce eliberare din toate dezamăgirile, durerile cardiace, 

tragediile, şi dezastre. Nu va mai fi nici o durere, nici una şi nici un vait. Nu va fi nici o durere, 

nimic. Nu va mai fi plâns niciodată: 

 

                           „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va  

                            mai nici o tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au 

                            trecut.” 

                            (Apocalipsa, 21:4) – (VDC). 

 

Cetăţenii bucuriei am văzut în cer şi păreau să provină din vârste diferite şi ţări diferite. Erau din 

diferite naţionalităţi, era evident pentru mine. Apoi mi-am amintit o altă Scriptură, unde am citit: 

                          

                            „Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-I rupi 

                            peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 

                            oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.“ 
                            (Apocalipsa, 5:9) – (VDC). 

Cartea  c 

LĂUDÂNDU-L MEREU PE DUMNEZEU 

Încântată, sufletul meu, a lăudat maiestatea lui Dumnezeu! Durerile ce le-am experimentat şi cât  

am suferit când am văzut ororile iadului păreau acum uitate. Aceasta a fost o revelaţie a cerului. 

 

Am văzut familii întregi împreună. Toată lumea era fericită, oriunde mergea, sau orice făcea, era 

totul făcut cu zâmbet. O strălucire duioasă înfrumuseţa fiecare faţă pe care eu am văzut-o. 

 

Toţi sfinţii din cer păreau să fie ocupaţi. Ei erau permanent ocupaţi. Ei îşi petrec timpul lor lăudând 

şi slăvind pe Dumnezeu. Melodii de încântare erau pe buzele tuturor. Atmosfera de muzică era  

starea de spirit dominantă. 

 

Eternitatea nu v-a fi petrecută în timp liber şi în lene, fiindcă unii au zugrăvit greşit destinaţia 

noastră finală. Vom face mai mult decât a pluti pe un nor, sau a cânta dintr-o harpă, sau a ne mişca 

degetele noastre de la picioare în râul vieţii. Timpul nostru va fi ocupat doar numai în slujba lui 

Dumnezeu. Doar ceea ce natura acestor activităţi va fi, nu putem spune, dar nu poate exista nicio 

îndoială că poporul Său  nu va sluji zi şi noapte. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%205:9;&version=31;
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Cartea  d 

DIAMANTE PENTRU SUFLETELE CÂŞTIGĂTORILOR 

Am putut vedea diamante strălucitoare, rafinate, diamante ce erau peste tot! Unele erau la fel de 

mari ca nişte blocuri de beton. Unele dintre aceste diamante păreau să fie pentru casele celor care au 

fost câştigători de suflete pe pământ. Se părea că de fiecare dată când cineva a dus un suflet la 

Hristos, în cer este prevăzut un diamant pentru credincioşi. Biblia ne spune, 

„Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete.”  
(Proverbe 11:30) – (VDC).  

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să 

umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” 

(Daniel 12:3) – (VDC).  

Aşa cum stăteam în splendoarea şi în măreţia acelui loc glorios, am văzut un înger imens, frumos, 

venind pe o cărare. În mâinile sale, el ţinea un sul, care  avea margini de aur.  

 

Îngerul a pus sulul cu marginile de aur pe o masă cu piedestal, care era făcută dintr-un material 

argintiu, spre deosebire de orice ce eu nu am văzut vreodată înainte. Masa cu  piedestal era alungită 

literalmente şi strălucea de lumină. 

Sulul avea un nume scris pe el. Unul dintre sfinţi la luat şi a început să-l citească. 

 

„ - Isus este Făcătorul Creaţiei!” iar un sfânt din ceruri mi-a spus: „ - El determină cine merită 

diamante şi unde se duc. Acest sul deţine un raport de pe pământ de o persoană care a condus pe 

cineva la Isus, care a hrănit pe cei săraci, care a îmbrăcat pe cei goi, care a făcut lucruri mari 

pentru Dumnezeu. ” 

                           

                           „Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea  

                           pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate  

                           înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul  

                           oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 

                           Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi 

                           binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost 

                           pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat  

                           de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M- 

                           aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit  

                           să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei  

                           neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi  

                           flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de  

                           ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te- 

                           am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am 

                           venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă 

                           spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre foarte  

                           neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de  

                           la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel  

                           veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Şi aceştia vor  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs11:30;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%2012:3;&version=31;
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                           merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa  

                           veşnică.”  
                            (Matei 25:31-41, 46) – (VDC).  

 

Cartea   e 

LOC PENTRU FIECARE 

 

Îngerul repeta mereu bun venitul pentru mine: „Vino şi vezi slava Dumnezeului tău”. 

 Înaintea Domnului, eu mi-am întipărit totul în mintea mea de tot ceea ce am văzut acolo. Avem 

nevoie să înţelegem că accentul pus pe speranţele şi dorinţele noastre ar trebui să fie ca noi să ne 

petrecem toată veşnicia cu Domnul nostru. Raiul este ţara în care visurile devin realitate! 

Sunt entuziasmată de Cer căci după faptele noastre şi munca de pe pământ care le-am terminat, vom 

părăsi acest pământ şi ne vom duce acolo. Dumnezeu a pregătit totul, şi Isus ne-a pregătit locul 

acolo pentru aceia dintre noi care-L iubesc. 

Cartea   f 

PĂRTĂŞIA PERFECTĂ 

Părtăşia neîntreruptă dintre Dumnezeu şi om va fi complet restaurată în ceruri. 

Atunci când Adam şi Eva au fost în grădina Edenului, Dumnezeu făcea vizite pe acest pământ. 

După ce părtăşia cu El a fost ruptă prin păcat şi neascultare, Dumnezeu a continuat să arate dorinţa 

Sa de comuniune cu omenirea. 

Expresie supremă a dragostei Sale pentru omenire a fost darea Fiul Său să moară de o moarte 

nemiloasă pe o cruce a cruzimii. Prin moartea şi învierea lui Hristos, părtăşia dintre Dumnezeu şi 

om a devenit din nou o posibilitate. 

Chiar şi acum, împrejurările din această viaţă pot împiedica părtăşia noastră intimă cu Dumnezeu. 

Dar, în ceruri nu va fi nici o piedică. Vom şti că părtăşia perfectă cu Regele Regilor şi Domnul 

domnilor va fi părtăşia cu El, ce va fi completă pentru vecii vecilor. 

Raiul este locaşul Dumnezeului celui Viu şi este mult mai presus de aceste ceruri atmosferice şi 

dincolo de planete si galaxii. Este casa veşnică a „celor răscumpăraţi de Domnul” (Isaia 62:12) – (
10 

Versiunea traducerii bibliei New James King - NJK). Este destinaţia veşnică a tuturor copiilor lui Dumnezeu, 

prin credinţa în Isus Hristos. 

Nu trebuie să ne temem că vom fi înghesuiţi într-o căbănuţă mică în cer, care a fost etichetată ca un 

conac: „Atunci când cei răscumpăraţi din toate veacurile care vor fi adunaţi acasă în glorie, vor 

avea spaţiu suficient, căci multe locaşuri vor fi pregătite, cum Isus a spus că El  va pregăti pentru 

noi în casa Tatălui Său: 

                           „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi                                              

                         credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar   

                         fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă  

                         voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu  

                         Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Şi după ce Mă voi duce şi 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2025;&version=31;
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                         vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 

                         unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într- 

                         acolo.” 

                     (Ioan 14:1-4) - (VDC). 
                

Raiul are cu siguranţă loc pentru toată lumea: 

                           „După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s- o numere 

                           nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă 

                           care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, 

                           îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare şi 

                           ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi  

                           a Mielului!” Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul  

                           bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ 

                           în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, …” 

                           (Apocalipsa 7:9-11) – (VDC).  

 

Cartea   g 

PLÂNS ÎN CER 
La un moment dat am fost dusă într-un loc special, şi atunci când îngerul s-a oprit mi-a spus: 

„Dumnezeu vrea să îţi arăt camera lacrimilor.” 

 

De multe ori este posibil să fi citit în mai multe pasaje din Psalmi despre lacrimile noastre şi despre 

modul în care Dumnezeu Se îngrijeşte de noi. Îngerii strâng lacrimile noastre şi le pune în sticle 

(Psalmul 56:8). De multe ori am fost întrebată despre acest lucru ce a însemnat. 

 

Ştiu că mulţi dintre voi care citiţi aceste cuvinte aţi plâns multe lacrimi pentru cei dragi, copiii 

dumneavoastră, partenerul vostru, sau familia ta. Mai ales dacă aţi trecut printr-o separare sau un 

divorţ, v-aţi simţit la fel, că toată speranţa a plecat. 

 

V-aţi întristat de cei pierduţi dumneavoastră, de cei dragi. 

 

Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a arătat-o cameră de lacrimi. A fost atât de frumos. Îngerul ma 

trecut printr-un fel de intrare mare care nu avea uşă. 

 
Privind în interior, am putut vedea că camera în sine nu era aşa de mare, dar sfinţenia şi puterea care 

radia din ea ma uimit. Căptuşită cu rafturi de cristal, pereţii interiori străluceau de lumină. 

 

Pe rafturi erau multe sticle, dintre care unele erau în grupuri de trei şi semănau ca sticla străvezie. 

Sub fiecare grup de scânteietoare sticle, era o placă cu un nume pe ea. Erau multe dintre aceste 

sticle în cameră. 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:1-4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%207:9-11;&version=31;
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Apoi, în interiorul camerei am văzut un om care părea să fie în  glorie. Haina lui era de un purpuriu 

intens care era extrem de frumoasă şi se asemăna cu catifeaua. 

O masă elegantă, care era confecţionată dintr-un bogat material cu aspect strălucitor care avea o 

maiestuoasă splendoare, se arăta prin interiorul uşei. 

Cărţile au fost puse pe masă, şi m-am uitat că acestea erau cusute din cea mai frumoasa mătase, 

astfel de materiale similare nu am văzut niciodată. Unele aveau diamante, perle, şi dantele pe ele iar 

altele aveau pietre verzi şi violet pe ele. Toate acestea erau complicat făcute. 

 

M-am gânditîn sinea mea: „- Oh, Doamne, cât de frumose sunt aceste cărţi!” Eu iubesc cărţile. 

Aceste cărţi în special se refereau la mine Ele erau uimitoare. Aşa cum mă uitam la toate acestea, 

am fost copleşită de mirare. 

 

În acel moment, omul din cameră mi-a spus: „Vino şi vezi. Vreau să îţi arăt această cameră, şi 

vreau să îţi explic despre aceste lacrimi. Aceasta este doar una dintre multele camere care îmi 

place. Eu sunt responsabil de această cameră.”  

 

După cum a vorbit, un înger mare a venit prin aceea intrare. Frumuseţea şi maiestatea din acel loc 

ceresc ma uluit. Am observat că el purta o haină albă, strălucitoare din aur, tivită cu o minunată 

broderie pe margini, mergând  tot drumul în faţa mea. Părea să fie de aproximativ patru metri 

înălţime şi avea aripi foarte mari. 

 

Îngerul avea un castron mic în mâinile sale. Vasul de aur a fost umplut (vezi, Apocalipsa, 5:8: –

„Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la 

pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt 

rugăciunile sfinţilor.” – (VDC) ), cu un lichid. Omul din cameră mi-a spus: „ - El abia mi-a adus un 

castron de lacrimi de pe pământ şi doresc să vezi ceea ce facem cu acesta.”  

 

Îngerul îi întinse vasul, împreună cu o bucată de hârtie. Pe acea hârtie era scris numele persoanei a 

cărei lacrimi erau în vas. 

 

Bărbatul din cameră a citit hârtia şi apoi sa dus la locurile în care erau ţinute sticlele. A citit placa de 

sub sticlă, şi am ştiut că se potrivea cu persoana de pe pământ care era numit în acea notă. 

Omul luă sticla care era aproape plină şi o duse la vas. El turnă lacrimile din vasul de aur în flacon.  

 

„Doresc să îţi arăt ceea ce facem aici,” omul îmi zise: „Spune-le oamenilor de pe pământ despre 

acest lucru.” Apoi a luat sticla de pe masă, a luat una din cărţi, a deschis-o, şi a zis: „Uită-te!” 

 

Paginile din această carte erau complet goale. Acea fiinţă îngerească din acea cameră îmi zise: 

„Acestea sunt lacrimile de la sfinţii lui Dumnezeu de pe pământ, deoarece strigă la Dumnezeu. 

Vedeţi ce se întâmplă.” 

 

Apoi omul turnă o picătură din flacon, o lacrimă mică, pe prima pagină a cărţii. Când el a vorbit, 

cuvintele au început să apară imediat. Cuvinte frumoase, elegant scrise de mână, au apărut pe 

pagină. De fiecare dată când o lacrimă a căzut pe o pagină, pagina întreagă a apărut scrisă. El a 

continuat să facă pagină după pagină, din nou şi iar din nou. 
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Cum că el a închis cartea şi a vorbit, el părea să spună tuturor oamenilor, precum şi pentru mine: 

„rugăciunile cele mai perfecte sunt cele care sunt scăldate în lacrimi, care provin din inimile şi 

sufletele de bărbaţi şi femei de pe pământ.” 

 

Apoi îngerul cu aripi ca de curcubeu mi-a spus: „Vino şi vezi slava lui Dumnezeu.” 

Cartea   h 

DUMNEZEU A DESCHIS CARTEA 

Imediat, am fost dusă într-un loc imens cu mii şi mii de oameni şi fiinţe cereşti. Oh, cât era de 

frumos ! 

 

În interval de scurt timp oamenii păreau că dispar puţin câte  puţin, si un ecran mare a slavei lui 

Dumnezeu a început să profileze tot cadrul. Laudele înălţate către Dumnezeu au devenit 

răsunătoare. 

 

Mesagerul angelic ma dus la tronul lui Dumnezeu. 

 

Am văzut un nor uriaş, o ceaţă, şi o imagine a Fiinţei în nor. Nu am putut vedea faţa lui Dumnezeu, 

dar am văzut slava lui Dumnezeu şi un curcubeu peste scaunul de domnie. Am auzit vocea lui 

Dumnezeu, şi sună la fel cum Ioan descrise: ”Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape 

mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi 

cântau din lăutele lor.” (Apocalipsa, 14:2) – (VDC).  În această arenă (dacă aş putea-o numi aşa) 

maiestuoasă, am văzut mulţi cai cu călăreţi lângă tron. 

 

Deodată, am văzut o carte pusă pe altarul imens din faţa tronului lui Dumnezeu. Am văzut îngeri ce 

se închinau înaintea Lui. În picioare, în veneraţie, am văzut această scenă, şi am văzut ceva ce 

semăna cu o mână de om ce a ieşit din nor şi a deschis cartea. 

 

Cumva am ştiut că era mâna lui Dumnezeu, care a deschis cartea. 

 

Uimită, am văzut ceva ce semăna cu fumul ce se ridica din această  carte. Deodată, parfumul cel 

mai frumos care l-am mirosit vreodată, a umplut întreaga zonă în care stăteam. Îngerul mi-a spus că 

această carte conţine rugăciunile sfinţilor şi că Dumnezeu a trimis îngerii Săi pe pământ pentru a 

răspunde la rugăciunile şi la strigătele inimilor lor. Toată lumea lăuda şi slăvea pe Dumnezeu. 

 

Aşa cum Dumnezeu a deschis cartea, paginile au început să iasă din acea carte şi să zboare în 

mâinile îngerilor de pe cai. Am putut auzi glasul Lui: „ca vocea unui tunet puternic” 3
( Versiunea Noii 

Traduceri a Bibliei _ NTR), strigând şi zicând: „Du-te, răspunde la rugăciunile lor, du-te! Răspunde                              

 

                         rugăciunilor lor!” 

 

“Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; 

pune-mi lacrimile în burduful Tău: 

nu sunt ele scrise în cartea Ta? 

Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig: 
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ştiu că Dumnezeu este de partea mea. 

Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu 

cuvântul Lui. 

Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: 

ce pot să-mi facă nişte oameni?” 

(Psalmul 56:8-11) – (VDC).  

Cuvântul viu al lui Dumnezeu ne explică ce face El cu lacrimile noastre. Cât de frumos este să     

înţelegem slava şi minunile Dumnezeului nostru! Cât de minunat este să fii beneficiar de 

compasiunea Lui! Lui îi pasă chiar şi de lacrimile noastre. 

Multe Scripturi ne vorbesc despre lacrimile noastre despre durerile noastre şi cu privire la odihna lui 

Dumnezeu pentru noi. Citiţi acestea şi bucuraţi-vă: 

                          

                          „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: «Aşa 

                       vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit 

                       rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia 

                       zi, te vei sui la Casa Domnului. ” 

                        (2 Împăraţi, 20:5) – (VDC).  

                         

                  

 „Nu mai pot gemînd! În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul, şi-mi scald patul în 

lacrămi. Mi s’a supt faţa de întristare, şi am îmbătrînit din pricina tuturor celor ce 

mă prigonesc. Depărtaţi-vă dela mine, toţi cei ce faceţi răul! 

Căci Domnul a auzit glasul plîngerii mele! Domnul îmi ascultă cererile, 

şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!”  
(Psalmul, 6:6-9) – (VDC).  

 

 „ Da, Tu mi-ai scos sufletul dela moarte, 

ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.”  
(Psalmul, 116:8) – (VDC).  

 „Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie. Cel ce umblă plîngînd, 

cînd aruncă sămînţa, se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.” 
(Psalmul, 126:5-6) – (VDC).  

 „...nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrămile de pe toate 

feţele,…”   
(Isaia, 25:8) – (VDC). 

 „Aşa vorbeşte Domnul: «Opreşte-ţi plînsul, opreşte-ţi lacrămile din ochi; căci truda 

îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăş din ţara vrăjmaşului.»” 

(Ieremia, 31:16) – (VDC).  

 

 „Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce 

la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” 
(Apocalipsa, 7:17) – (VDC).  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2056:8-11;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%206:6-9;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20116:8;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20126:5-6;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2025:8;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah%2031:16;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%207:17;&version=31;
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 „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici 

tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.” 
(Apocalipsa, 21:4) – (VDC). 

 

 „Răscumpăraţii DOMNULUI se vor întoarce şi vor intra în Sion cu strigăte de 

bucurie. O bucurie veşnică le va încununa capetele; bucuria şi veselia îi vor 

copleşi,iar necazul şi suspinul vor fugi de la ei.” 

(Isaia, 35:10) – (NTR). 

 

Slava lui Dumnezeu, în cer este un loc real! Vom fi acolo cu adevărat, vom merge acolo. Şi, nu vom 

fi vapori de fum plutind pe un nor când vom merge în cer. 

 

Unul dintre lucrurile minunate despre cer este faptul că lacrimile noastre şi necazurile vor fi 

înlocuite cu bucuria veşnică, după cum a promis în Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

-------------------------------------------------------- 

Capitolul  2 

Tronul Lui Dumnezeu 
Cerul este un loc real. Este literal, o destinaţie. Acesta nu este un vis efemer, sau o viziune 

imaginată. Dumnezeu a dezvăluit multora, multe din realităţile din ceruri prin Sfintele Scripturi. 

Cartea   a 

PRIMUL CER 

În primul rând, există un cer atmosferic. Aceasta este atmosfera din jurul pământului. Acesta este 

cerul în care păsările zboară şi vânturile bat. Acesta este, unde au loc averse, furtuni, ceaţă, vapori, 

unde norii se formează. Cerul este locul unde îngerul a fost trimis în (Faptele Apostolilor 1:11), când 

ucenicii miraţi se: „uitau spre cer. Şi: „După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: 

„Tată, a sosit ceasul!” a ridicat ochii la cer (Ioan 17:1) – (VDC), sau spre cer. 

Cartea   b 

AL DOILEA CER 

Apoi, există un cer în spaţiu. Acesta este regiunea dintre soare, lună, şi stele. Acesta este menţionat 

în Biblie, în multe locuri, dintre care câteva sunt date aici: 

 „te voi binecuvînta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămînţa, şi anume:ca 

stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămînţa ta va stăpîni cetăţile 

vrăjmaşilor ei.” 
 

(Genesa 22:17) – (VDC). 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2035:10;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%2022:17;&version=31;
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„Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicîndu-ţi ochii spre cer, şi văzînd 

soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii tîrît să te închini înaintea lor şi 

să le slujeşti: căci acestea sînt lucruri pe cari Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi 

le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, subt cerul întreg.” 

(Deuteronomul 4:19) – (VDC). 

 

„Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei sau să dezlegi frânghiile Orionului? 

Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului şi tu cârmuieşti Ursul mare cu puii 

lui? Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi orânduieşti stăpânirea pe pământ?” 

(Iov 38:31-33) – (VDC). 

 

 „Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la 

răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.” 

(Isaia 13:10) – (VDC). 

 

„Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da 

lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” 

(Matei 24:29) – (VDC). 

Cartea   c 

AL TREILEA CER 

Destinaţia celor neprihăniţi, cu toate acestea, este dincolo de această atmosferă şi cer înstelat. Acest 

loc este ceea ce apostolul Pavel la menţionat când a scris: „Cunosc un om în Hristos, care acum 

paisprezece ani a fost răpit până la al treilea cer” (2 Corinteni 12:2) – ( 
5 

Versiunea traducerii bibliei New 

International  Version - NIV). 

Rai, termenul pe care l-am folosit pe parcursul acestei cărţi, este regiunea despre care am vorbit 

adesea din prezenţa imediată a lui Dumnezeu: 

 „Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după 

chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze 

acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” 

(Evrei 9:24) – (VDCC). 

Raiul este locul unde locuieşte Dumnezeu. Când Isus ne-a învăţat să ne rugăm, El a zis să ne rugăm 

la: „Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9) – (VDC). 

În 1 Împăraţi 8:30, cerul este numit locul locuinţei lui Dumnezeu. În Psalmul 11:4, acesta este numit 

templul sfânt al lui Dumnezeu şi locul în care este tronul Lui. 

Acolo, în templul Lui, a maiestăţii divine a lui Dumnezeu, slava Lui este excelent revelată în modul 

cel mai vizibil. Este un loc sacru de lumină, bucurie, şi de glorie. Noi nu ştim exact unde este 

locaţia ( vorbind în termenii ştiinţifici, nt. trd.), dar de multe ori în Biblie cerul este indicat ca fiind 

„sus”. 

Noi ştim că Dumnezeul cel Atotputernic este în Ceruri. Există El şi Isus Hristos Fiul care sunt 

punctul central al sfinţilor, al îngerilor, şi a tuturor fiinţelor închinătoare. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%204:19;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%2038:31-33;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2013:10;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:29;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%209:24;&version=31;
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Ce companie glorioasă, există în cer! Îngerii sunt acolo, pentru că Isus a spus: „Îngerii din ceruri 

văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 18:10) – (VDC). 

Sfinţii sunt acolo pentru că Isus ne-a promis: „ Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă 

voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3) – (VDC). Ni se 

spune în 1 Petru 1:4 că o moştenire a fost păstrată pentru noi în ceruri, o moştenire care este 

incoruptibilă, fără pată, şi că nu va dispărea. 

Sfinţilor, mă încântă să depun mărturie a vizitei mele minunate în cer. Sunt încântată să vă spun din 

lucrurile pe care le-am văzut şi despre oamenii pe care i-am văzut. 

Cartea   d 

LAUDELE DIN CER 

După ce Îngerul lui Dumnezeu mi-a arătat camera de lacrimi, el a repetat litania ( rugăciune lungă, 

DEX _ nt. Trd) ce am auzit-o de atâtea ori pe parcursul vizitelor mele în cer: „Vino şi vezi slava 

Dumnezeu tău!” 

Radiantul, splendoarea magnifică, celestialul cerului ma copleşit. Izbucnirile de glorie, care părea să 

vină de la tot ceea ce am văzut ma umplut de uimire. Frumuseţea şi fericirea care pe pământul 

acesta nu poate fi percepită cu precizie şi nici pozate de ochiul minţii cu excepţia cazului în care o 

persoană le-a văzut, experimentându-le pentru sine. 

În acel moment, m-am gândit la cuvintele ce le-am am auzit o dată citând pe cineva: 

„Lumina paradisului 

Este chipul lui Isus. 

 Bucuria cerului 

Este prezenţa lui Isus. 

Armonia cerului 

Este lauda lui Isus. 

 Totul din cer 

Este lucrarea lui Isus. 

 Munca din cer 

Este serviciul lui Isus 

Plinătatea cerului 

Este Însuşi Isus.” 

 

Astfel cum m-am dus cu îngerul, am putut simţi bucurie, pace, fericire pretutindeni. Gândurile mele 

au mers la familia mea pe pământ, şi se părea că îngerul ştia gândurile mele. El mi-a spus: „Ai o 

misiune de îndeplinit pentru Dumnezeu. Eşti pentru a spune oamenilor de pe pământ ceea ce este 

aici sus. Dumnezeu îţi va arăta câteva din ceruri, dar nu pe toate. Vino şi vezi slava Dumnezeului 

tău.”  

Când am ajuns la destinaţia noastră, am putut auzi mai multe voci, multe cântând laudele lui 

Dumnezeu. Muzica magnifică de închinători al cerului au încântat sufletul meu 

Onoarea şi gloria aveau ecou şi re-ecou în întreaga întindere largă din cer, serafimii şi sfinţii au 

cântat imnuri de laudă interminabile cu exuberanţă către Dumnezeu. 
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Cartea   e 

APROPIEREA DE TRON 

Sufletul meu era scăldat într-o bucurie enormă şi totodată eram transportată de ea. Cumva am ştiut 

că eram foarte aproape de tronul lui Dumnezeu. 

Îngerul, care ma condus s-a oprit din drumul lui lung mult mai departe, chiar înapoia scaunului de 

domnie al lui Dumnezeu. Am putut vedea o vedere panoramică a evenimentelor care erau acolo. 

Am văzut aceeaşi scenă pe care a văzut-o Ioan în vedenia sa, care a descris-o în Apocalipsa: 

 

„M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul 

bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii 

şi mii de mii.” 
(Apocalipsa 5:11) – (VDCC). 

Oh, dacă oamenii de pe Pământ, ar putea realiza ceea ce Dumnezeu are păstrat pentru noi, îndeosebi 

cei ce-L iubesc pe El! M-am uitat la răpire, la scena din înaintea mea, ceva minunat sa întâmplat. 

Am putut auzi destul de tare mai mult ca oricând aceste mii şi mii de voci lăudându-L  pe 

Dumnezeu. Apoi, minunea minunilor! Îngerul mi-a îngăduit să văd ceea ce  am dorit  întotdeauna să 

văd, tronul lui Dumnezeu. 

Cartea   f 

TRONUL GLORIOS A LUI DUMNEZEU 

 Tronul lui Dumnezeu arăta astfel: „…, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte 

înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.” (Isaia 6:1) – (VDCC). Curgea pe dedesuptul tronului, 

Râul Vieţii în toată  frumuseţea şi puritatea lui. Slava lui Dumnezeu a umbrit tronul. Se părea că 

fulgere, tunete, şi vocile care erau, erau toate în jurul tronului. Ioan, în descrierea sa despre vedenia 

din cer, a declarat: 

 „ Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. 

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri 

ale lui Dumnezeu.” 

(Apocalipsa 4:5) – (VDCC). 

Am văzut un curcubeu arcuit deasupra şi în jurul tronului: „şi scaunul de domnie era înconjurat cu 

un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.” (Apocalipsa 4:3) – (VDCC). 

Nuanţele strălucitoare  şi glorioase ale curcubeului s-au amestecat cu lumina, orbitor venite de la 

culorile intense. 

Spre deosebire de ceea ce este pe pământ ceea ce eu am văzut era incomparabil. Culori variate de 

lumină radiantă semnificau glorie si putere. Izbucniri de splendoare fulgeră din tron. Raze de glorie 

radia din el. O mare parte din cer părea a fi transparent, precum şi acele raze ilustre care ieşeau din 

scaunul de domnie erau pline de lumină care se reflecta în fiecare parte a paradisului! 

Cât timp am stat în această arenă cerească, nu ştiu, dar am fost copleşită de veneraţie. M-am gândit 

la milioanele de oameni care au plecat la cer şi alte mii care vor veni încă. M-am gândit la sfinţenia 

Lui Dumnezeu, la puritatea Maiestăţii Sale, şi la perfecţiunea Cuvântului Său. Am strigat cu voce 

tare: „Oh, Dumnezeule cât de minunat este să priveşti slava Ta şi  măreţia puterei Tale!” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%205:11;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%204:5;&version=31;
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Ca şi înainte, îngerul Domnului mi-a zis: „Vino cu mine,  există multe alte lucruri în Cer, pe care 

vreau să ţi le arăt!” 

Cartea   g 

CAMERA DE ADUCERI AMINTE (Camera de înregistrări) 

Am fost uimită să văd o cameră de înregistrări în care înregistrările erau păstrate meticulos. Îngerul 

a spus că Dumnezeu are îngerii Săi ce ţin o evidenţă de fiecare slujbă a bisericilor de pe pământ şi al 

fiecărui serviciu ţinut în case unde  El este înălţat şi lăudat. 

 

Dumnezeu ţine, de asemenea, înregistrările referitoare la cei care rămân în voia Lui. El mi-a arătat 

cum îngerii lui Dumnezeu ce ţin o evidenţă a banilor, care sunt daţi în slujbele bisericii, împreună 

cu o înregistrare a atitudinilor cu care oamenii contribuie. El mi-a spus de persoanele care au bani, 

dar nu vor să dea pentru lucrarea lui Dumnezeu. 

 

M-am gândit cum Isus a urmărit cu atenţie, oferta din trezorerie atunci când a mers la templul 

Domnului: 

  „Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în 

vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a 

aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a 

zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au 

aruncat în vistierie; căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia 

ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” 

(Marcu 12:41-44)  - (VDC). 

 

Şi  multe lucruri mi s-au descoperit, inclusiv camera unde sunt ţinute cărţile de aduceri aminte; 

îngerul mi-a amintit că trebuieşte să scriu neapărat despre  aceste lucruri. El a spus că sunt multe 

lucruri care sunt mistere pentru mine, aşa că ceea ce am  văzut până atunci era ceva vag (1 Corinteni 

13:12). 

 

Dar îngerul a subliniat faptul că eram acolo pentru ca să spun oamenilor de pe pământ despre 

lucrurile pe care le-am văzut. 

Deodată am ajuns  într-o altă parte a cerului, aflându-mă pe un coridor foarte lung. Pereţii erau 

înalţi, şi păreau să fie făcuţi din platină. Am putut auzi laude înalte adresate lui Dumnezeu sunând 

în continuu. Am fost uimită de strălucirea de lumină şi slavă care reflecta din pereţi. Uimită, am 

întrebat: „Ce este asta?” Se părea că zidurile erau de mile în lungime în timp şi durată; nu am putut 

vedea capătul lor. 

Cartea   h 

MAGAZIA LUI DUMNEZEU 

Îngerul care îmi arăta aceste lucruri a spus: „Uită-te la partea de sus a acestui zid.” Acolo, pe 

partea de sus a acestuia a fost gravat cuvântul: „ Visterie”. Când am întrebat: „Ce sunt cu aceste 

camere?” îngerul mi-a spus că în aceste camere sunt conţinute binecuvântările care sunt stocate  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2012:41-44;&version=31;
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pentru poporul lui Dumnezeu! 

Raiul este puritatea perfectă, şi Dumnezeu vrea să-şi purifice sfinţii Săi de pe pământ, astfel se vor 

bucura de atmosfera cerului. Raiul este plinătatea de bucurie, şi Dumnezeu doreşte să dea bucurie 

pentru poporul Său de pe pământ. Raiul este libertatea veşnică, şi Dumnezeu doreşte pentru poporul 

Său să aibă izbăvire chiar din timpul ce stau pe pământ. Raiul este integritatea perfectă, şi 

Dumnezeu vrea să vindece poporul Său aici pe pământ. Cerul este de o securitate completă, şi 

Dumnezeu vrea ca poporul Său să se simtă încrezători şi siguri aici, pe pământ. Cerul este realizare 

şi împlinire, şi Dumnezeu doreşte ca poporul Său să fie împlinit de pe pământ.  

Când Isus ne-a învăţat să ne rugăm lui Dumnezeu că: „...şi să se facă ce doreşti pe pământ aşa cum 

se face în cer!” (Matei 6:10) – ( 
6
Versiunea traducerii bibliei Bartolomeu Anania - BVA), El a arătat că 

Dumnezeu vrea ca noi să gustăm din rai aici, pe pământ! 

Sfinţilor, Domnul a pus în cămările Sale binecuvântări doar pentru tine. El aşteaptă în ceruri pentru 

voi pentru a le solicita şi de a le primi acum, aici, pe pământ. Dumnezeu vrea să te salveze. El vrea 

să te elibereze. El vrea să te vindece. El vrea ca tu să ştii, că: „ pacea lui Dumnezeu, care întrece 

orice pricepere ”(Filipeni 4:7) – (VDCC). El vrea ca tu să experimentezi o pace durabilă şi: „ o 

bucurie negrăită şi strălucită,” (1 Petru 1:8) – (VDCC). 

Cartea   i 

VINDECAREA ESTE A LUI ISUS 

„Vino şi vezi slava Dumnezeului tău”, a proclamat îngerul. Când a dispărut, Isus a stat lângă mine. 

M-am uitat la Isus. Părea să fie mai înalt decât am perceput eu ca El să fi fost  înainte. Purta o haină 

strălucitoare  pe El, elegantă şi graţioasă. Sandalele ce-i împodobeau picioarele Lui străluceau, şi 

faţa Lui şi părul erau glorioase şi frumoase. 

Când M-am uitat la El, L-am întrebat: „Isus, ce sunt cu aceste camere?” 

Domnul nu a vorbit cu mine, dar El a pus mâna Lui şi a dus-o spre perete. La acel moment, o 

deschidere mare a apărut în perete. Totul în jurul marginilor de deschidere se vedea  slavă, putere şi 

lumină. Ca orice alt obiect, acesta părea să dea slavă lui Dumnezeu. Am exclamat: „Oh, Doamne, 

ce este aceasta?” 

El mi-a zis: „Copila Mea, acestea sunt pentru poporul Meu, ele sunt pentru păcătoşii de pe pământ, 

dacă ei vor crede doar, că Eu am murit pentru a le face întregi!” 

Aşa cum m-am uitat în ochii Lui, am ştiut că El vroia ca oamenii să creadă că El, Isus Hristos, a 

murit, astfel ca să putem fi tămăduiţi. El a mai spus: „Vindecări sunt în aşteptare pentru oamenii de 

pe pământ. Căci va veni ziua când va exista o avalanşă de minuni şi vindecări pe pământ.” 

Continuând, El a spus: „Acestea sunt pentru copii Mei, în măsura în care, după cum se va vedea, 

aceste clădiri sunt de aprovizionare, sau case de magazinare. Binecuvântările cuprinse aici aşteaptă 

credinţa celor de pe pământ. Tot ceea ce  ei trebuie să facă este să creadă şi să primească, şi să 

creadă că Eu sunt Domnul şi că sunt capabil să fac aceste lucruri, primind darurile Mele.”  

„Când te duci înapoi pe pământ,” a accentuat el: „amintiţi-vă de aceasta că nu sunteţi voi, care 

faceţi vindecarea. Nu este vasul care vindecă, ci este Domnul. Eu voi vorbi la fel prin Cuvântul Meu 

şi ei să se roage, şi Eu voi face vindecarea. Să creadă,doar,  că Eu pot s-o fac.”Am strigat: „Slavă 

lui Dumnezeu! Aleluia, mulţumesc, Isuse!” Domnul a pus mâna jos, şi  deschiderea din perete sa  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%204:7;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Peter%201:8;&version=31;
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închis. 

Apoi împreună cu îngerul am călătorit la o viteză foarte mare într-un alt loc. Aici, de asemenea, am 

putut auzi muzică şi strigăte glorioase a poporului lui Dumnezeu. Îngerul a spus: „Copii, mi-a  

poruncit Domnul să vă arăt  mai multe lucruri. Spuneţi oamenilor despre aceste lucruri.” 

 

------------------------------------------------------------ 

Capitolul 3 

Înainte, Acum şi După 
În acel moment, în viziunea mea, un înger al Domnului a început să dezvăluie lucruri pentru mine 

că a trebuit să întreb de mai multe ori despre ceea ce vroia să-mi spună. El a început să-mi 

vorbească despre un mare mister. 

El a spus: „Dumnezeu a vorbit, şi am să vă arăt înainte, acum, şi după. Lucrurile ce am de gând să 

vi le arăt vă va oferi o mare emoţie. Eu am de gând să dezvălui ce se întâmplă atunci când o 

persoană se naşte din nou. Eu vă voi arăta cum păcatele unei persoane sunt spălate prin sângele 

Mielului în sălile de înregistrare.” 

„Mă duc să-ţi arăt ce se întâmplă atunci când moare un om născut din nou pe pământ şi cum 

sufletul său ajunge la cer.Vino şi vezi slava Dumnezeului tău.” 

Am călătorit de la cer într-o mare viteză, şi în curând am fost înapoi pe pământ. Am putut vedea pe 

pământ ca într-o viziune, şi îngerul mi-a zis:„Priveşte şi iată.” 

Ceea ce îngerul a permis să treacă prin viziunea mea, a fost o frumoasă biserică mică din mediul 

rural. Acum, eu nu ştiu unde era biserica localizată geografic, dar era o biserică rurală, pe un drum 

spre ieşire din ţară. 

Cu ajutorul îngerului ce mă acompania al lui Dumnezeu, mi sa permis să mă uit în clădire. Am 

putut vedea aproximativ treizeci de persoane aşezate pe bănci. Pastorul de la amvon propovăduia 

din  acest pasaj: 

„Căutaţi pe DOMNUL cât timp mai poate fi găsit! 

Chemaţi-L cât timp mai este aproape!  
Nelegiuitul să-şi părăsească calea, 

 

iar omul rău să renunţe la gândurile lui! 

Să se întoarcă la DOMNUL, care îi va arăta îndurare, 

la Dumnezeul nostru, care îl va ierta pe deplin.” 

(Isaia 55:6-7) – (NTR). 

 

Când m-am uitat la această scenă, am văzut un înger puternic în picioare peste biserică. Îngerul 

călăuzitor de lângă mine mi-a zis: „Un înger mare este deasupra la fiecare biserică Acest înger este 

responsabil de toţi ceilalţi îngeri ale bisericilor.” 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2055:6-7;&version=31;
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Cartea   a 

ÎNGERII DE DEASUPRA BISERICILOR 

Doi îngeri cu cărţi stăteau afară la uşa bisericii. Am putut vedea oameni care intrau şi ieşeau din 

biserică. Apoi îngerul meu acompaniator mi-a semnalat cu mâna lui, şi se părea că-mi arată spre 

acoperişul laminat din spate, unde am putut vedea în interiorul bisericii. 

 

Câte un  înger stătea la fiecare parte a pastorului de la amvon. Dincolo de aceştia doi erau alţi doi 

îngeri. Aceasta arăta patru îngeri în preajma amvonului.  

 

Doi îngeri stăteau în partea din spate a bisericii, în spatele congregaţiei. După ce m-am  ridicat la 

aproximativ jumătate din drum până înspre culoar, şi până aproape de altar, se aflau acolo mai mulţi 

de doi îngeri. Deci, erau mai mulţi de câţiva îngeri, în biserică, şi mulţi dintre ei aveau suluri şi 

pixuri în mâinile lor. Îngerul mi-a spus: „ Eu vreau să îţi arăt ce se întâmplă.”  

 

Pastorul a început să vorbească, şi aprozii au început să ia oferta. Când oferta a fost primită, îngerii 

înregistrau atitudinea oamenilor în a dărui. Ei înregistrau gândurile celor care dăruiau din  invidie 

privit ca pe un act de cult,  dat Domnului, sau în cazul în care se bucurau de darul dat. Îngerii 

autentificau totul în cărţile lor de înregistrare. 

Apoi, cei doi îngeri mari din faţa amvonului încuviinţau din cap, spre ceilalţi îngeri. 

 

Aceste activităţi ale îngerilor erau invizibile pentru oamenii din biserică, dar eu am putut vedea totul 

clar. Apoi îngerul meu ce mă acompania mi-a spus: „Vreau să îţi arăt ceva. Uită-te atentă, şi vei fi 

binecuvântată.” 

 

Dintr-o dată, am fost mutată în spatele pastorului. El a predicat din al şaselea verset- „ Căutaţi-l pe  

Domnul cât timp El poate fi găsit. Apelează la El cât timp El este aproape” – (VDC). Am pututvedea 

o serie de fiinţe cereşti în interiorul bisericii. Tot timpul serviciului, cât îngerii mergeau prin  

biserică, era bucurie. Lucrătorul a fost uns astfel că el a putut predica acel mesaj. Unul dintre îngeri 

a turnat ceva ce arăta ca un foc pe capul lui. Gloria lui Dumnezeu a venit din gura predicatorului. 

 

În partea din spate a bisericii, o uşă s-a deschis, şi un om care era foarte beat, intră clătinându-se. El 

a înaintat pe culoar, spunând: „Eu sunt cel care o să vorbesc cu, predicatorul. Am nevoie de 

Dumnezeu. Am nevoie să fiu salvat. Sunt un alcoolic!” Şi omul  căzu în genunchi la altar în faţă şi a 

început să strige la Dumnezeu. 

 

Doi dintre diaconi au mers la altar, să-l ajute. Punându-şi mâinele pe umerii lui, l-au întrebat:„Vrei  

să vorbeşti cu Dumnezeu? Chiar vrei sa fi mântuit?”   

 

„Da, vreau să fiu salvat!”, a spus omul. 

 

„Sunt un alcoolic, am nevoie. Vreau să fiu liber!” 
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Cartea   b 

SUFLETUL LUI ESTE SALVAT 

Doi îngeri au apărut instantaneeu. Ei aveau suluri în mâinile lor, şi au început să scrie ceea ce omul 

a spus. Apoi diaconii au început să-l ducă prin procesul de mântuire. Am văzut că acel om era  plin 

de păcat. După aceea diaconii s-au rugat cu el, şi unul din îngeri a atins inima lui, şi ca un fum 

întunecos ca şi un nor de ploaie ieşi din pieptul lui, iar el îl scuipă afară. Când am văzut acest lucru, 

mi-am amintit de unele versete din Scripturi care vorbesc despre păcatele josnice care vin din 

inimă: 

 „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate 

lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.”  

(Matei 12:35) – (VDCC). 

„Dar ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om. Căci din inimă 

ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase şi 

blasfemiile.” 

(Matei 15:18-19) – (NIV). 

 

Omul a început să se roage lui Dumnezeu cu mâinile ridicate în sus, şi am văzut fâşii late 

(bineânţeles prin puterea Duhului lui Dumnezeu), negre, care se înfăşurau în jurul lui. El a fost în 

robie, trecut prin toate tipurile de păcat, dar mai ales era dependent de alcool şi de stări de ebrietate. 

Un diacon i-a zis: „Trebuie să mărturiseşti toate păcatele tale lui Dumnezeu, pentru ca El să te 

poată ierta, şi astfel să poţi  fi spălat în sângele Mielului.” 

Când el a început să-şi mărturisească păcatele lui, un înger la atins. Am putut vedea foc ce venea 

din mâinile îngerului. Acele benzi ce le aminteam mai adineaori au început să se rupă şi să iasă din  

el. 

Acest lucru a dat omului aceluia o libertate extraordinară. El a ridicat mâinile, lăudându-L pe 

Domnul. El s-a ridicat, şi am văzut slava lui Dumnezeu, venind în jos peste el. Ştiu că Domnul l-a 

dezmeticit de a binelea, pentru că el a început să strige şi să îl laude pe Dumnezeu. 

Apoi, cei doi îngeri puternici s-au uitat unul la altul şi au dat din cap. Ei au venit înapoi prin aer, 

unde eram şi mi-au spus: „Vino şi vezi slava lui Dumnezeu.” 

Cartea   c 

DIN NOU ÎN CAMERA DE ÎNREGISTRĂRI 

Am călătorit înapoi în cer cu ceilalţi doi îngeri, destul de  repede. După ce am intrat pe poartă, ne-

am dus în jos pe o cărare foarte frumoasă, care părea să fie făcută din aur. Repede am fost 

transportaţi într-o cameră frumoasă. 

Îngerul mi-a spus: „Vino şi vezi ce facem noi aici.” Am fost dusă pe un coridor lung la multe alte 

camere asemănătoare cu cea pe care am fost la intrare. Îngerul a spus: „Nu sunt multe dintre aceste 

camere în Ceruri. Acestea sunt numite camere de înregistrări. Vei vedea ce se întâmplă în aceste 

camere. ”  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2012:35;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2015:18-19;&version=31;
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Îngerul mi-a spus: „Vom vedea camera care conţine numele bărbatului care tocmai s-a convertit pe 

pământ.”  

În cameră am văzut îngerii de pe pământ care mergeau repede să dea raportul scris pe un sul de la 

un alt înger. 

Scări multe erau poziţionate de-a lungul pereţilor din camera dreptunghiulară. Pereţii erau acoperiţi 

de rafturi, şi pe rafturi se găseau multe cărţi. Scena mi-a amintit o bibliotecă de pe pământ. 

Alţi îngeri, cântând şi lăudând pe Dumnezeu, se aflau în linie în faţa unui birou mare. Acesta era de 

aproximativ opt metri lungime şi patru metri lăţime. În centrul biroului era decupat un pătrat, care 

era îmbrăcat cu aur masiv. Era atât de frumos. Acesta era sculptat cu frunze şi fructe. 

Acesta era cel mai frumos birou care ar putea să ne imaginăm vreodată. Nu am văzut niciodată ceva 

asemănător sau chiar o imagine ca aceasta, pe pământ. Am fost capturată de slava şi măreţia lui 

Dumnezeu în această cameră. 

Îngerii mergeau în sus şi în jos pe acele scări. Ei continuu luau cărţi de pe rafturi, şi le punea înapoi 

la locurile corecte. Mai mulţi îngeri erau în picioare în apropiere, cu rapoarte din alte părţi ale 

pământului. 

Am observat că unele dintre cărţile din perete erau de diferite nuanţe de culoare. Apoi am văzut doi 

dintre îngerii ce erau în picioare în acea biserică, aliniaţi cu o carte care au scos-o din acel raft. 

Acesta conţinea înregistrarea acelui om, care tocmai am asistat la naşterea lui din nou de pe pământ. 

Îngerul ce era cu mine mi-a spus: „Vezi doi îngeri ce erau în  slujba de la biserică?” 

„ - Da.” 

„ -  Vezi cartea din mâinile lor?” 

„ - Da.” 

„ - Aceasta este cartea de înregistrare a bărbatului care tocmai a fost salvat. Ei au luat-o de pe 

rafturi. Acum, ei trebuie să meargă la îngerul responsabil.”  

Ghidul meu mi-a explicat că în fiecare cameră de înregistrare, există un înger responsabil. Tot ceea 

ce merge în sau în afara camerei se duce pe la acest înger. Totul este făcut cu scopul de a da glorie 

lui Dumnezeu. 

Am fost uimită să văd toate aceste lucruri care se întâmplau. Îngerul responsabil avea o diademă 

strălucitoare, care era dincolo de capacitatea mea de a o descrie. Avea părul de aur şi o haină 

strălucitoare, albă, cu o mulţime de aur pe ea. Acest înger superb  avea o întindere a aripilor de 

aproximativ doisprezece metri. El a fost îngerul cel mai frumos pe care l-am văzut vreodată. Îngerul 

era deţinătorul principal al înregistrărilor din acea cameră. 

Îngerul responsabil sa uitat la mine şi mi-a făcut semn să vin de partea sa. Puterea lui Dumnezeu ma 

mişcat, şi am fost repede în picioare spre partea îngerului din dreapta. 

El mi-a spus: „Îţi este permis să fii aici, astfel încât să putem să vă arătăm ce se întâmplă atunci 

când cineva de pe pământ se naşte din nou. Trebuie să spui totul oamenilor de pe pământ.”  

Minunile de acolo mă uimi dincolo de cuvinte! 
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Cartea   d 

ŢINEREA EVIDENŢEI 

Aşa cum am privit în faţa mea, laude la adresa lui Dumnezeu, se ridicau peste tot în jurul meu. Am 

putut auzi sunete de clopote, deşi nu am putut să le văd. Încântaţi şi rîzând, îngerii gloriei, stăteau 

fericiţi cu cărţile în mâini, aşteptând să vorbească cu îngerul responsabil.  

Am început să îl laud pe Dumnezeu şi puterea Lui minunată creştea prin faptele Sale glorioase. 

„ - Vezi doi îngeri în faţa biroului?” îngerul ce ma condus, ma întrebat. 

„ - Da”, am răspuns. 

„ - Ei erau prezenţi atunci când acest om a fost născut din nou.” 

El a scos un mesaj din rotolul pe care îl avea, care părea să fi fost ca un semn în carte. Nu am putut 

vedea ce era scris pe hârtie sau pe rotol. Apoi îngerul a zis: „ - Uită-te la ceea ce este scris aici”, 

aşa cum el mi-a arătat. 

Mesajul a fost scris într-o manieră ordonată, şi frumos. Am văzut numele ţării, numele statului, 

numele districtului, numele oraşului, şi numele Bisericii.  

Îngerul mi-a arătat numele pastorului şi câţi oameni erau în biserică la acea oră. El mi-a arătat 

ordinea serviciului. Întreaga înregistrare a fost scrisă în jos. El mi-a arătat pe aceia care au participat 

la slujba de la biserică, precum şi detaliile ofertei care a fost luată.  

Numele bărbatului a cărui mântuire am văzut-o pe pământ a fost înregistrată pe hârtie. Mesajul 

Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos, care a fost predicat pentru a salva sufletul şi ora exactă 

când s-a născut din nou, totul a fost scris acolo. Am strigat: „ - Slavă lui Dumnezeu ! ” 

Atunci când darea de seamă în scris a ajuns la punctul în care bărbatul sa rugat rugăciunea 

păcătosului şi a primit pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, îngerul sa uitat la cei doi îngeri 

mesageri şi a întrebat: „ - Aţi fost voi martori că acest om a fost născut din nou, la această oră, şi la 

această dată ?” 

Ei au spus: „ - Da, am fost martori. Am fost acolo. El a primit pe Isus Hristos ca Domn şi 

Mântuitor. Am văzut tot ce sa întâmplat.” 

Sunetele gloriilor şi al laudelor la adresa Lui Dumnezeu, şi strigătele care au ajuns până la acel 

moment a fost uluitor. Tot cerul a slăvit pe Dumnezeu. 

Apoi îngerul a scris ceva în cartea pe care o avea şi a închis paginile. Cartea era foarte groasă. El 

mi-a zis: „Uită-te în spatele tău.” Am văzut mulţi oameni, sfinţii răscumpăraţi, îmbrăcaţi în haine 

albe şi în splendoare. 

Cartea   e 

SÂNGELE LUI ISUS 

 

Aceşti sfinţi răscumpăraţi ai lui Dumnezeu cântau cântarea „ CE MARE EŞTI TU, DOAMNE”: 

„Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus poate spăla păcatele mele trecute. 
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Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus mă poate întregi astăzi. 

Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus poate să mă cureţe astăzi. 

Şi sunt răscumpărat 

Prin sângele Mielului.” 

Aşa cum am observat, cartea bărbatului a fost predată la unul dintre sfinţii din bucurie. Pagină după 

pagină din scrierile vechi au fost spălate. Ei au ridicat paginile una câte una, şi am putut vedea că 

fiecare pagină a fost spălată în sângele lui Isus.Nici un păcat a acelui bărbat nu a mai rămas. Şi 

aceast pasaj din Scriptură mi-a venit din Isaia: 

„ Eu, da, Eu sunt Cel Ce-ţi şterg nelegiuirile, de dragul Meu, 

şi nu-Mi voi mai aminti de ele.” – (NTR). 

„ Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de 

păcatele tale.” – (VDC). 
(Isaia 43:25) 

M-am gândit: „ - Oh, Dumnezeule, cât de frumos este faptul că, mergem prin Cuvântul Tău. 

Păcatele omului au fost spălate prin sângele Mielului.” 

Aşa cum am văzut, cartea a fost înmânată la un alt înger. Această fiinţă cerească avea părul lung, 

foarte frumos. Cartea a fost aşezată pe o tavă pe care îngerul o făcuse. Îngerii se salutau reciproc, şi 

strigătele de glorie au crescut. 

Îngerul care ma însoţit mi-a spus: „Vino şi vezi slava Dumnezeului tău.” Am început să călătoresc 

cu el cu o viteză foarte mare, prin coridoarele cerului. 

Cartea   f 

CARTEA VIEŢII MIELULUI 

Din nou, am stat în faţa tronului lui Dumnezeu. Dragii mei, sunetele de trâmbiţe şi din corn răsunau 

tot cerul. Un nor de slavă, şi de închinare, au luminat întreaga zonă din jurul tronului. 

Au fost tunete şi fulgere multe. Am putut auzi o multitudine de voci spunând: „Slavă lui Dumnezeu! 

Aleluia!” 

Am privit această scenă puternică, şi am văzut îngerul punând cartea pe altarul lui Dumnezeu şi se 

închină căzut la pământ. Vocea lui Dumnezeu a avut un ecou puternic prin aer, dar am înţeles 

fiecare cuvânt. Dumnezeu a spus: „un alt suflet a fost răscumpărat prin sângele Fiului meu. O altă 

persoană a primit mântuirea veşnică, prin sângele Fiului Meu.” 

Toate clopotele cerului au răsunat! Toată populaţia cerului a început să strige! I s-au închinat şi au 

început să laude pe Dumnezeu. 

Am văzut Cartea Vieţii Mielului (Apocalipsa 21:27) pe altarul lui Dumnezeu, şi am văzut o mână care 

ieşi din nor şi a deschis cartea, care a fost aşezată acolo de înger. Apoi, numele omului a fost scris 

în Cartea Vieţii Mielului. Slavă lui Dumnezeu! Sfinţilor, numele noastre sunt scrise cu siguranţă în 

Cartea Vieţii, de asemenea. 

Aşa cum am văzut această scenă deosebită, îngerul lui Dumnezeu a zis: „Vino şi vezi slava lui  
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Dumnezeu.” Imediat, am fost luată din cer, cu viteza luminii. Aşa cum mergeam cu îngerul, m-am 

gândit la acest pasaj din Isaia: 

„…îţi voi da vistieriile întunericului, 

bogăţii ascunse în locuri tainice, 

ca să ştii că Eu sunt DOMNUL, 

Dumnezeul lui Israel, care te chem pe nume. De dragul robului Meu Iacov, 

al alesului Meu Israel, 

te chem pe nume, 

îţi dau un nume de onoare, 

deşi tu nu Mă cunoşti.”  

 (Isaia 45:3-4) – (NTR). 

Cartea   g 

RÂUL VIEŢII 

În scena următoare în viziunea mea, am privit cum Domnul a luat sfinţii Dumnezeului Celui Viu, 

prin Râul Vieţii. Râul Vieţii curge din tronul lui Dumnezeu şi a Mielului (Apocalipsa 22:1). Aşa cum 

sfinţii au trecut prin Râul Vieţii, am putut auzi strigând: „Slavă lui Dumnezeu!” 

Apoi am văzut o organizaţie de nenumăraţi sfinţi, care erau îmbrăcaţi în cele mai albe haine, cele 

mai superbe care cineva ar fi putut vedea vreodată. Mi-am amintit că Ioan a scris aceasta: 

„Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: ,, Aceştia care sunt îmbrăcaţi în 

haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”  ,,Doamne” , i-am răspuns eu, ,,Tu 

ştii”. Şi el mi-a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-

au albit în sângele Mielului.”  

(Apocalipsa 7:13-14) – (VDC). 

Cartea   h 

ÎNAINTEA TRONULUI 

Mi sa permis să merg din nou în faţa tronului lui Dumnezeu şi a asista la o scenă extraordinară, 

interesantă. Am putut auzi sunetul trâmbiţelor cât am stat înaintea tronului lui Dumnezeu. Cuvintele 

nu pot să descrie în mod adecvat fiorul şi veneraţia ce am simţit.  

Doisprezece îngeri stăteau în slujire înaintea tronului, îmbrăcaţi în haine dincolo de orice descriere 

demnă. Cel mai bine eu pot să vă spun că îmbrăcămintea lor avea ca un fel de platoşe, şi multe 

bijuterii erau incastonate în hainele lor. Deasupra capetelor lor, ei aveau un fel de material ceresc 

format din culori glorioase. Margini de aur împodobeau hainele lor lungi. 

Sunetul puternic al trompetelor anunţa sfinţii să vină, unul câte unul, ca să stea înaintea lui 

Dumnezeu. Un număr inestimabil de sfinţi, îngeri, şi fiinţe cereşti a făcut o uriaşă galerie. Toate 

acestea au fost pentru al glorifica pe Dumnezeu. 

Cartea   i 

CEI RĂSCUMPĂRAŢI 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2045:3-4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2022:1;&version=31;
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Răscumpăraţii, de toate vârstele erau atât de frumoşi în acel spectacol glorios. Ei sunt oameni reali, 

nu sunt puf, sau fum sau nori ce plutesc în spaţiu. 

Oriunde m-am uitat, am văzut îngerii lui Dumnezeu lăudând măreţia Lui, continuu. 

Stând în picioare înaintea tronului, am auzit un glas puternic care a zis: 

„ Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui 

Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş 

va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” 

(Apocalipsa 21:3) – (VDC). 

Apoi am văzut un nor de slavă ce a umplut locul, apoi fulgere, tunete, şi voci. Aşa cum m-am uitat, 

am văzut mâna lui Dumnezeu ce venea din nor şi a început să şteargă lacrimile sfinţilor din ochii 

lor. Cuvântul spune că: „ Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. Celce stătea pe  scaunul 

de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „ Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt 

vrednice de crezut şi adevărate.” – (VDC). 

„Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici 

durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. Şi Cel ce stătea pe tron a grăit: Iată, noi le facem pe 

toate. Şi a zis: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.”            

(Apocalipsa 21:4) – ( 
4
Versiunea traducerii Bibliei Ortodoxe Române - VBOR). 

Dumnezeu a spus sfinţilor adunaţi: „văd că numele voastre sunt scrise în cartea vieţii Mielului. Bine 

aţi venit în bucuria Domnului.”  Încă o dată, o altă Scriptură mi-a venit în minte: 

„Stăpînul său i-a zis: «Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine 

lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.» ”  

                       (Matei 25:21) – (VDC). 

Domnul a pus coroane magnifice de aur pe capul tuturora acelora pe care i-a sfinţit. Am ştiut că 

binecuvântarea lui Dumnezeu va continua să curgă pentru fiecare dintre răscumpăraţi. Ştiam că nu 

s-a terminat! 

 

---------------------------------------------------- 

Capitolul 4 

Visteriile Cerului 
Eu cred că Isus Hristos mi-a arătat cerul cu scopul de a-mi da un echilibru. El ştia că am fost de mai 

multe ori în iad, şi că m-am confruntat cu atâtea lucruri oribile şi de aceea El mi-a acordat 

binecuvântarea de a vedea cerul.  

În una din vizitele mele în cer, mi sa arătat visteriile lui Dumnezeu. Îngerul Domnului mi-a zis: 

„Vino şi vezi slava Dumnezeului tău.” 

Îngerul era foarte frumos şi înalt. Aripile sale colorate în culorile curcubeului aveau forma de 

triunghi. El mi-a spus că Dumnezeu ia dat instrucţiuni, şi că el trebuia, să-mi arate părţi ale cerului. 

Am început să urcăm la mare înălţime şi am mers din nou prin intrarea cerului. Am văzut pomi 

fructiferi încărcaţi cu fructe frumoase. Am văzut familii de oameni îmbrăcaţi în haine frumoase,  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:3;&version=31;
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mergând pe jos şi în sus pe o colină, lăudând pe Dumnezeu. 

Mediul ce ne înconjura era saturat cu muzica cea mai frumoasă care cu siguranţă v-aţi dori vreodată 

să o auziţi. Muzica cerească este o manifestare a bucuriei. Este o dovadă a fericirii, o dovadă a 

bucuriei.  

Am auzit coruri magnifice şi ansambluri mari, care au creat şi realizat muzică foarte frumoasă aici, 

pe pământ. Dar, nimic de  aici, din cer, nu se poate compara cu splendoarea şi frumuseţea muzicii 

cântată de către sfinţi, acolo. 

Raiul era o simfonie a muzicii. Imaginaţi-vă, dacă puteţi, milioane de voci perfect intonate, cântând 

dulce,  melodiile cerului! Era într-o singură cheie muzicală. Totul era în perfectă armonie. 

Instrumentele cu coarde asigurau un acompaniament frumoas, împreună cu trâmbiţele şi cu alte 

tipuri de instrumente muzicale. Toate acestea erau amestecate cu vocile sfinţilor răscumpăraţi care 

lăudau pe Dumnezeu cu entuziasmul bucuriei. Tonurile instrumentelor, şi vocile ce cântau, au fost 

purificate şi au fost făcute perfecte de puterea Dumnezeului Cel Atotputernic. 

Oh, a fost glorios să aud laudele minunate a lui Dumnezeu. Vocile care nu sunt de calitate, lipsite de 

tonalitate de pe pământ vor cânta în armonie, frumos în cer. Vom fi fericiţi acolo. Chiar şi un cor de 

zece mii de voci de aici, ar păli în comparaţie cu muzica minunată şi elocventă a oraşului ceresc al 

lui Dumnezeu! 

Val după val de imnuri de laudă pluteau magnific asupra peisajului şi peste străzile din cer. A fost 

atât de atotcuprinzător tot ce am putut auzi căci la nimic altceva nu mă mai puteam gândi în acel 

moment. 

În cele din urmă, îngerul a spus: „Vino şi vezi slava lui Dumnezeu.” 

Îmi amintesc că am mers cu el printr-un peisaj care avea cea mai verde iarbă imaginabilă. 

Existau spaţii imense de flori, în anumite părţi ale ierbii. Florile erau splendide şi arătau oarecum ca 

trandafirii. Fiecare plantă avea cel puţin o floare formată din petale superbe. Şi, sfinţii, şi florile 

păreau că, cântă! 

Cartea   a 

CAII CERULUI 

Călătorind cu îngerul, am trecut printr-un loc unde erau, cai albi superbi. Mi-am amintit că am citit 

în Apocalipsa despre cai şi că într-o zi Isus, va fi călare pe un cal alb minunat, conducând armatele 

cerului, formate din cai albi minunaţi de călărie: 

,,Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s’a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el, se 

cheamă „Cel credincios ”şi „Cel adevărat” , şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. 

Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, 

şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decît numai El singur. Era îmbrăcat 

cu o haină muiată în sînge. Numele Lui este: „Cuvîntul lui Dumnezeu.”  Oştile din 

cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.” 

 (Apocalipsa 19:11-14) – (VDC). 

Aceşti cai păreau nobili ca piesele de şah, făcuţi din marmură. Îi priveam ca şi cum ar fi fost enorme 

statui sculptate dar ei erau pe cât de reali pe atât de vii. Copitele lor erau gigantice. Ei erau de un alb  
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pur şi deosebit, regal. 

O femeie îmbrăcată într-o haină frumoasă zâmbia şi vorbea cu caii, poruncindu-le să-şi plece 

genunchii lor în laudă lui Dumnezeu. Toţi, în acelaşi timp, şi-au plecat genunchii lor drept şi au 

lăudat pe Domnul! M-am gândit: „Oh, ce frumos!” Şi mi-am amintit că am citit din Biblie că fiecare 

creatură în cer şi pe pământ vor onoara şi lăuda pe Dumnezeu: 

„Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvîntul Meu nu va fi luat 

înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine.”   
(Isaia 45:23) – (VDC). 

„Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va 

pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” 

                          (Romani 14:11) – (VDC). 

„Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai 

pe sus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al 

celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt, şi orice limbă să mărturisească, 

spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. ”  

 

 (Filipeni 2:9-11) – (VDCC). 

„ Şi pe toate făpturile, cari sînt în cer, pe pămînt, supt pămînt, pe mare, şi tot ce se 

află în aceste locuri, le-am auzit zicînd: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a 

Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpînirea în vecii vecilor!”  

 (Apocalipsa 5:13) – (VDC).  

Pace, bucurie, şi fericire era oriunde. Puteam auzi oamenii lăudând pe Dumnezeu. Deodată, nu am 

mai putut vedea îngerul cu mine, însă cu mine era Isus. El mi sa părut a fi foarte înalt în statură, şi 

purta o robă care era deosebită de hainele celorlalţi. 

Ochii Lui erau frumoşi. Avea ceea ce părea ca o barbă frumos tăiată şi părul foarte bogat. Îmi 

amintesc cum mă uitam la El că sensibilitatea, care era în ochii Lui este dincolo de orice descriere a 

unui scriitor. Frumuseţea Mântuitorului Binecuvântat era plină de veneraţie, era minunată. Toată 

fiinţa mea a vrut să-L laude, să se închine înaintea Lui, Regele Regilor şi Domnul Domnilor, El Isus 

Hristos. Slava şi puterea vibra în jurul Lui. 

Cartea   b 

DEPOZITELE DE VINDECARE 

Am observat că ochii lui Isus, au luat un aspect tulbure. L-am întrebat: „ - Domnul meu, ce sa 

întâmplat?” 

„Copila Mea, priveşte!” 

El a făcut cu mâna Sa spre o clădire în care am văzut o deschidere mare. Prin aceea deschidere, 

slava şi puterea, val după valuri prin putere, veneau ca un flux în afară. 

L-am întrebat din nou: „ - Isuse, ce este aceasta? ” 

„Copila Mea, nu vedeţi vindecările din aceste depozite? ” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2045:23;&version=31;
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„- Da, Doamne.” 

„Toate aceste binecuvântări aşteaptă poporul lui Dumnezeu.” 

Suferinţele din această viaţă sunt într-adevăr tragice. Cât de multă boală, suferinţă fizică, deformare, 

în care poporul se confruntă aici! 

Puteţi vedea oriunde. Îndeajuns să mergi pe coridoarele oricărui spital sau centru medical important. 

Vizitaţi secţiile de boli contagioase, structurile de sănătate mintală, sălile de terapie intensivă, 

camerele de urgenţă, şi în alte locuri în care se are grijă de oameni în suferinţă cu durerile cele mai 

groaznice de nesuportat, în neliniştea fizică şi mentală. 

Boala este rezultatul căderii lui Adam şi a Evei din Grădina Edenului. Aceasta este una dintre 

consecinţele păcatului. Unii văd boala ca o pacoste, o tragedie a condiţiei umane, sau doar o parte a 

existenţei normale. În realitate, este un blestem, o cursă a lui Satan. 

Cartea   c 

VINDECAREA ÎN CER 

Nevoia de vindecare este copleşitoare. Boala este o corupţie de la voia lui Dumnezeu. Acesta este 

un element nefiresc din economia lui Dumnezeu.  Ea nu este originară de la Dumnezeu, ea nu vine 

din cer. Păcatul este de la o sursă a răului, nu, este o sursă bună. 

Când vom ajunge în cer, toată boala, şi suferinţa, va dispărea pentru totdeauna. Pavel a scris de 

răscumpărarea noastră finală, a corpurilor noastre: 

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sînt vrednice să fie puse alături 

cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, şi firea 

aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.”  

(Romani 8:18-19) – (VDC).  

Cea mai grea suferinţă fizică suportabilă din această viaţă nu este demnă de fi pusă alături de gloria 

extrem de minunată ce ni se va arăta. În cer cu corpurile perfecte, ne vom odihni în Hristos, fără 

durere sau suferinţă fizică. Cu toate acestea, El vrea să ne vindece acum. 

Unul dintre numele lui Dumnezeu din Biblie este Iehova-Rafa, care înseamnă „Domnul, 

Vindecătorul nostru”. Dumnezeu a făcut un legământ special de vindecare cu poporul Său. El a 

promis lui Israel: 

„El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, 

dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei 

păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; 

căci Eu sînt Domnul, care te vindecă.”  

 (Exod 15:26) – (VDC). 

 

Deşi boala este o parte din blestemul păcatului, Isus a ridicat blestemul pentru credincioşi, prin 

ispăşirea Lui pentru păcat. Rănile şi loviturile suferite de Hristos au plătit preţul pentru păcat. El a 

devenit Salvatorul  nostru. Cu toate acestea, suferinţa Lui a făcut mai mult decât să plătească pentru 

păcat: el a stabilit şi autentificat pe Isus, ca Vindecător! 
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 „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 

Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.” 

 (Isaia 53:5) – (VDC). 

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de 

păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”  

 (1 Petru 2:24) – (VDC). 

Cartea   d 

VINDECAREA ESTE ASTĂZI 

Lucrarea (sau ministerul) de vindecare a lui Hristos nu încetează atunci când a fost luat de lângă 

ucenici în cer. Faptele Apostolilor este o continuare: „a tot ceea ce Isus a început atât să facă cât să 

şi înveţe.”(Fapte 1:1) - (9 
Versiunea Bibliei din Engleză a Regelui King James - KJV) . 

Isus a modelat o lucrare de vindecare pe pământ şi-a învăţat că vindecarea este o o parte a 

beneficiilor Împărăţiei Cereşti. Înainte ca El să se întoarcă la Tatăl Său, Isus ia instruit pe ucenici să 

meargă şi să vindece pe cei bolnavi. El a spus: 

 „Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; 

vor vorbi în limbi noi; vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va 

vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.” 

 (Marcu 16:17-18) – (VDC).  

De asemenea, Isus ne-a spus: 

„ şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentruca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 

Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 

Mele.” 

 (Ioan 14: 13-15) – (VDC). 

Hristos părea să fi dispărut, şi am mers pe jos, cu îngerul printre case şi visterii minunate. M-am 

gândit: „ deci, ai multe depozite, Doamne.”  

Isus a vorbit în duhul meu: „Copii, atunci când vă rugaţi pentru cineva pe pământ, să vă rugaţi 

pentru ei în numele Meu. Amintiţi-vă că nu voi faceţi vindecarea ci Eu o fac. Roagă-mă să vindec 

un ochi sau un picior, şi Eu voi face. Roagă-mă de a îndrepta membrele strâmbe sau a vindeca 

organele bolnave, şi le voi vindeca. Orice ai vrea să fac, cere în Numele Meu, şi Eu voi face am 

răspunsurile de aşteptare în aceste depozite.” 

Isus a subliniat faptul că binecuvântările din aceste depozite au fost pentru poporul Său şi pentru 

păcătoşii de pe pământ. Mi-am amintit că El a spus că foarte curând va fi o avalanşă de vindecări în 

această lume. 

 M-am gândit la vindecări, care sunt deja pe pământ, şi m-am gândit: „Doamne, cât de minunat Eşti 

pentru că Tu vindeci corpurile noastre!” 

Pe măsură ce îmbătrânim, corpurile noastre încep să se uzeze sau se deteriorează. Acesta este un 

efect natural al păcatului, şi noi niciodată nu vom fi în întregime scutiţi de aceste consecinţe. Dar 

Dumnezeu nu doreşte ca noi să ne petrecem anii ce vor veni imobilizaţi la pat şi ineficienţi. El vrea 

să ne ţină activi şi productivi. Isus a murit în modul ca noi să fim vindecaţi. 
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Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a vărsat sângele Său, astfel ca să putem fi salvaţi de la iad. Dacă 

noi credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, avem speranţă. Speranţa sufletelor noastre este 

în Isus. 

Isus Hristos a suferit pentru vindecarea trupurilor noastre. Privilegiul nostru, binecuvântarea, şi 

speranţa noastră pentru integritate şi bunăstare sunt în Isus. El este speranţa pentru bunăstarea 

noastră fizică. 

Sfinţilor, există depozite de binecuvântări nerevendicate (un drept care încă nu este intrat în posesia 

cestuia) în cer. Sunt pregătite pentru a fi luate de persoane ce îi cer lui Dumnezeu prin credinţă în 

numele lui Isus!  

Când El a fost pe pământ, Domnul a spus odată: „Mă duc[pentru a vă pregăti un loc pentru voi]” 
(Ioan 14:2) – (VDC). 

Locul pe care El ni-L pregăteşte este în ceruri. Este un loc frumos cu multe lucruri frumoase. 

În timp ce vă dau mărturia mea în această carte şi modul cum vorbesc despre cer, gândurile acelui 

loc încălzesc sufletul meu. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru Cuvântul frumos pe care El L-a dat, 

copiilor Săi. 

--------------------------------------------------- 

Capitolul 5 

Ordine în Paradis 
Raiul este un loc ocupat. Este plin cu activităţi entuziasmante. Îngerii fac mereu lucruri, ei sunt 

întotdeauna implicaţi în munci utile, sunt harnici. 

Unul din scopurile acestei cărţi este să vă spun cum am văzut îngerii lucrând în ceruri. Ei sunt 

fericiţi şi plini de bucurie şi niciodată nu sunt obosiţi, niciodată nu sunt trişti. Ei mereu îl laudă pe 

Dumnezeu. 

Sfinţii răscumpăraţi sunt ocupaţi în cer, de asemenea. Ei au mereu de lucru. Exact în ce fel de 

muncă sfinţii sunt implicaţi, eu nu ştiu. Dar puteţi fi siguri că nimeni nu este inactiv în acel pământ 

minunat. Sfinţii sunt ocupaţi cu diverse feluri de muncă care nimeni de pe pământ nu a mai văzut 

vreodată. Ei sunt angajaţi în activităţi stimulatoare, înveselitoare, împlinindu-şi sârguincios sarcinile 

primite. Ei sunt în permanentă glorificare, făcând lucrurile lui Dumnezeu rânduite pentru ei ca să le 

facă. 

Vedeam îngerii, care  zburau de la pământ, cu rapoarte, din toată lumea, acestea le-am văzut la  

intrarea în cer. Ei veneau de la serviciile bisericilor şi din mai multe întâlniri de rugăciune.  

În timp ce observau lucrurile de pe pământ, ei întotdeauna aveau în mâinile lor, coli albe de hârtie, 

care arătau ca nişte pergamente, având marginile de aur. Apoi se întorceau în anumite zone ale 

cerului şi împărtăşeau rapoartele lor cu alţi îngeri. 

Cartea   a 

POPULAŢIA PARADISULUI 

Într-o zonă a cerului am văzut bărbaţi sfinţi, care purtau haine frumoase, glorioase şi albe, şi  
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imediat, m-am gândit la cuvintele acestea din Scriptură: 

 „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci 

M’a îmbrăcat cu hainele mîntuirii, M’a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire 

împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.”  

 (Isaia, 61:10) – (VDC). 

Oamenii pe care i-am văzut în cer, aveau trăsături distincte şi erau din toate neamurile pământului şi 

Sfintele Scripturi spun: 

„După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere 

nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care 

stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în 

haine albe, cu ramuri de finic în mîni;” 

 (Apocalipsa, 7:9) – (VDC).  

Un alt lucru care a făcut o impresie de durată pentru mine a fost faptul că cerul este un loc atât de 

ordonat. Tot ceea ce a fost făcut, a fost făcut întotdeauna bine, în mod corespunzător, şi cu cel mai 

înalt grad de excelenţă. Nici o muncă nu era de calitate inferioară; nici un produs slab, nici o 

activitate mediocră.  

Când am văzut familii mergând pe jos pe colinele sfinte ale cerului şi lăudând pe Dumnezeu, a fost 

o privelişte frumoasă. Bucuria şi fericirea lor era fără rezerve şi fără reţinere. Ei păreau să fie mereu 

în acţiune şi făcând fapte minunate, în prezenţa Domnului. 

Totul, indiferent dacă era făcut individual sau în grup, era făcut, într-o manieră ordonată. Cerul este 

în totalitate liber de impurităţi şi imperfecţiuni. Este perfect în fiecare sens al cuvântului. Toate 

modificările şi schimbările care suntem familiarizaţi aici, pe pământ sunt necunoscute în raiul lui 

Dumnezeu. Bucuria perfectă şi pacea umple inimile, sufletele, şi toate organismele care sunt acolo. 

Cartea   b 

ORDINE PERFECTĂ 

Ordinea divină, şi perfectă este scopul ce caracterizează tot ce se întâmplă în ceruri. 

Atât îngerii cât şi sfinţii sunt angajaţi continuu într-un serviciu excelent plin de bucurie. Nimeni nu 

este inactiv. Nimeni nu este vreodată plictisit. Copiii lui Dumnezeu, precum şi îngerii cât şi toate 

celelalte făpturi cereşti, Îl slujesc zi şi noapte pentru totdeauna. 

Când vom primi trupuri noi cereşti, după învierea sfinţilor, nu vom mai putea fi obosiţi sau slăbiţi. 

Noi nu vom mai şti niciodată ce este aceea, oboseală. Trupurile noastre glorificate, supranaturale, 

nu îşi vor pierde puterea lor. În eternitate, timpul este suspendat şi circumstanţele, nu distrug 

mintea, voinţa, sau corpul. 

Pentru a te implica în muncile şi în bucuriile cerului, trebuie să avem un caracter ceresc. Şi aceasta 

este ceea ce se întâmplă atunci când suntem născuţi din nou, noi devenim „ părtaşi naturii divine”  

„ părtaşi firii dumnezeieşti” – (VDC), (2 Petru, 1:4), după cum Petru a explicat: 

„Puterea Lui divină ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viaţă cât şi evlavia, prin 

cunoaşterea Celui care ne-a chemat prin slava lui cât şi bunătatea. Prin acestea El 

ne-a dat promisiunile Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să putem participa la  
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natura divină cât şi a scăpa de corupţia din lume, cauzate de dorinţe rele.”(Versiunea 

New King James) – 

 (2 Petru 1:3-4) – (NIV). 

Arhitectura cerului a fost proiectată şi construită în trecutul eternităţii veşnice a lui Dumnezeu. Într-

o parte am văzut ceea ce arăta ca un întreg cartier al oraşului cerurilor. Clădirile erau foarte mari, şi 

în partea de sus a fiecăreia era o coroană mare, impresionant făcută din mai multe bijuterii. Nu ştiu 

numărul persoanelor ce ocupau acele clădiri mari, deoarece nu am mers în interiorul nici uneia 

dintre ele. Dar toate erau impunătoare şi spaţioase, mult dincolo de orice aţi văzut vreodată pe 

pământ. 

M-am gândit cum Scriptura spune că, atunci când noi muncim pe pământ pentru Isus, noi strângem 

comori în cer: „Cînd a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, 

împarte la săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.“ (Luca, 18:22) – 

(VDC). 

„Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele 

lor de domnie, s’au aruncat cu feţele la pămînt, şi s’au închinat lui Dumnezeu, şi au 

zis: „Îţi mulţămim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care 

vii, că ai pus mîna pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti. Neamurile se 

mîniaseră, dar a venit mînia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti 

pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să 

prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămîntul!“  

 (Apocalipsa, 11:16-18) – (VDC). 

„Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de veselie; pentrucă răsplata voastră este mare 

în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii.“ 

 (Luca, 6:23) – (VDC). 

„ Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta 

lui.“ 

 (Apocalipsa, 22:12) – (VDC). 

Cartea   c 

CARELE LUI DUMNEZEU 

Cum că ne-am mutat în altă parte a cerului, îngerul Domnului mi-a zis: „ Vino şi vezi slava 

Dumnezeului tău.” 

Îngerul mi-a arătat carele lui Dumnezeu. Roţile acestora erau atât de mari că sunt greu de descris. 

Acestea erau presărate (împodobite) cu diamante,  rubine şi smaralde preţioase.  

Fiecare car avea cel puţin două roţi pe fiecare parte. Faţadele carelor erau joase şi largi ca săniile. 

Ele părerau ca având foc, dar niciodată nu ardeau. 

Cartea   d 

CORPURI DE CALITATE 

Caracteristicile tuturor oamenilor ce i-am văzut în cer erau glorie, şi frumuseţe. Nu este nici o  
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singură persoană care să aibă urme de cicatrice, toţi sunt radianţi şi frumoşi. 

Am auzit oameni spunând: „Ei bine, noi vom fi doar un abur de fum.”  Nu, nu ,nici gând să fiţi un 

abur de fum. Veţi avea o formă trupească şi caracteristici. 

Biblia spune că există bătrâni în jurul tronului: 

„Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi 

pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrîni, îmbrăcaţi în haine 

albe; şi pe capete aveau cununi de aur.“  

(Apocalipsa, 4:4) – (VDC). 

Patriarhii sunt sfinţii frumoşi din cer al lui Dumnezeu care au murit înainte de noi, plecând înaintea 

noastră. Dumnezeu le-a dat viaţa veşnică. I-am văzut cum vor fi atunci când vor primi trupuri noi, 

glorificate, după Înviere. 

Sfinţilor, veţi fi incredibil de fericiţi în cer. Când am fost în cer, amintirile de acasă au fost departe. 

Nu exista nici o tristeţe , nici o durere. Am fost încântată în bucuria Domnului şi copleşită de 

admiraţia şi frumuseţea Sa. 

Nu există nici un întuneric în cer. Era doar slavă şi măreţie, şi putere peste tot, mai ales când te 

apropii de Scaunul de Domnie. Râul Vieţii curge de sub Scaunul de Domnie, şi este aşa de frumos     

ca o mare de sticlă: 

„Şi mi-a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de 

domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.“  

(Apocalipsa, 22:1) – (VDC). 

În timp ce mergeam, îngerul mi-a spus: „Vino şi vezi slava lui Dumnezeu.”  

Sfinţilor, am fost dusă foarte rapid de înger într-un loc unde laudele mari a lui Dumnezeu şi muzica 

păreau să crească în intensitate şi în volum. A fost cea mai frumoasă muzică ce s-ar dori să fie 

auzită vreodată. Sunete de bucurie şi strigăte erau peste tot. 

Îngerul Domnului a zis: „Ne apropiem de Scaunul de Domnie.” M-am gândit: „Oh, Doamne, cât de 

glorios e, şi cât de frumos!” 

Cartea   e 

CÂND DUMNEZEU VORBEŞTE 

Când Dumnezeu vorbeşte, doisprezece îngeri foarte mari, fiecare dintre ei doisprezece având până 

la cincisprezece metri înălţime, stăteau înainteaTronului lui Dumnezeu. Ei sunau  din trâmbiţele lor 

cu o foarte mare putere! 

Pietre preţioase împodobeau partea din faţă a îmbrăcăminţii lor. Cu muzica şi cu toate lucrurile pe 

care ei le fac, influenţează toată atmosfera. Ei par să pregătească atmosfera când Domnul vrea să 

vorbească. 

Am putut vedea un nor gros învăluind puternicul Scaun de Domnie atunci când Domnul a vorbit sau 

a profetizat  un mesaj. 

„Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. 

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, cari sînt cele şapte Duhuri 

ale lui Dumnezeu.“  
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(Apocalipsa, 4:5) – (VDC). 

Puterea ieşea prin partea din faţă a Tronului. Mijlocul tronului, Atotputernicul Dumnezeu locuieşte 

într-un nor de glorie.  

Când Dumnezeu a vorbit, vocea Sa sună: „ ca nişte ape multe“ (Apocalipsa 14:2) – (VDC), dar am 

rămas în picioare la fiecare cuvânt, spus. Odată Dumnezeu a început să vorbească despre sângele 

Fiului Său. El a vorbit despre modul în care sângele Fiului Său a fost vărsat pentru toţi oamenii de 

pe pământ. El a spus că sângele lui Isus Hristos, Fiul Său poate să ne curăţească de orice păcat (1 

Ioan 1:7), şi a extins această invitaţie: 

„ Oricine are sete, să vină, şi cine doreşte, să-îşi ia darul gratuit de apă vie, să 

vină.” (NIV) –  

„ Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi celuice îi este 

sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!“ (VDC) –  

(Apocalipsa, 22:17) – (NIV).  

„ Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sînt în 

Efes şi credincioşii în Hristos Isus: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la 

Domnul Isus Hristos, binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 

Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile 

cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim 

sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rînduit mai 

dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda 

slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, 

prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, …”  

(Efeseni, 1:7) – (VDC). 

„  …în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor. ”  

 (Coloseni, 1:14) – (VDC). 

„  Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi 

lucrurile cari au să se întîmple în curînd. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin 

îngerul Său la robul Său Ioan, – ”   

 (Apocalipsa, 1:5) – (VDC). 

Când am fost în cer, era atât de palpitant şi de interesant ca să  asculţi vocea lui Dumnezeu. Deşi era 

un vuiet puternic, vocea lui Dumnezeu a fost plăcută. Am putut înţelege tot ce a spus.  

Mă tot gândeam: „ - Oh, Doamne, cât de frumos eşti! Tu ai pregătit toate lucrurile. Ai făcut toate 

lucrurile pentru noi, Doamne! Nu putem nici măcar să ne gândim la lucrurile pe care Tu ni le-ai 

pregătit pentru noi, aceia care te iubim.”  „ Dar, după cum este scris: „ Lucruri, pe cari ochiul nu 

le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s’au suit, aşa sînt lucrurile, pe cari le-a 

pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. ” (VDC) - (1 Corinteni, 2:9). 

Cartea   f 

PARADISUL, ESTE UN LOC REAL 

Mi-aduc aminte, căci gândeam: ,, - Raiul este real. Aceşti oameni sunt reali. Aceşti îngeri sunt reali.  
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Tot, ce este aici este real şi minunat, şi într-o bună zi voi moşteni toate acestea dacă voi continua 

să-L slujesc pe Domnul meu.” 

Vorbind despre cer şi splendoarea lui Dumnezeu este o bucurie pentru mine. Îi mulţumesc din toată 

inima mea pentru că pot să-L servesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că Isus Hristos a salvat sufletul 

meu de la un iad nenorocit. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că eu sunt un nou-născută, spălată în 

sângele Său, copil al Regelui şi că Isus Hristos este Domnul meu! 

Dacă nu sunteţi născuţi din nou, aveţi nevoie să fiţi mântuiţi de păcatele voastre. Ai nevoie de a cere 

lui Isus Hristos să vină în inima ta şi să-ţi salveze sufletul. 

Şi să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu. Şi să crezi că Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe acest pământ, 

că El a fost născut de Maria, o fecioară, şi că El este Fiul sfânt al lui Dumnezeu, trimis să ne 

răscumpere din iad. Şi cel mai mult dintre toate, trebuie să crezi Isus a acceptat să plătească 

sacrificiul doar pentru păcatele tale atunci când El a murit pe cruce. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul 6 

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU COPII? 
În zilele biblice Isus a vorbit despre copiii mici. El a spus: „ Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să 

vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”  (Matei, 19:14) – (VDC). Isus 

a spus, de asemenea, aceste lucruri: 

„ …şi le-a zis: „ Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă 

veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De 

aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia 

cerurilor.”  

 (Matei, 18:3-4) – (VDC). 

Isus a spus, de asemenea, aceste lucruri: 

„  Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu 

nici un chip nu va intra în ea! ”  

 (Marcu, 10:15) – (VDCC). 

„ Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; 

şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe 

Mine. ” 

 (Marcu, 9:37) – (VDCC). 

De asemenea, în Vechiul Testament ni se spune: 

„ Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la 

copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma! ” 

 (Ioel, 1:3 sau Ioil) – (VDCC). 
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Această parte a cerului se întâmplă cu adevărat şi are cu adevărat puterea  să emoţioneze mulţi 

oameni. Multe persoane au criticat acest lucru, dar ştiu că Dumnezeu mi L-a arătat. Aceasta sa 

întâmplat în timpul uneia dintre călătoriile mele în cer. 

Am fost cu acel înger mare, cu puternicele sale aripi în formă de triunghi de culoarea curcubeului. 

Îngerul avea o haină alb-strălucitoare şi părul lui era din fir de aur. Trăsăturile sale erau frumoase şi 

glorioase. Lumina şi puterea erau toate peste el. 

El a spus: „ - Vino şi vezi gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că trebuie să-ţi arăt locul unde 

merg copiii şi ce se întâmplă cu ei atunci când mor! „ 

Vreau să clarific ceva chiar acum, cu dumnaeavoastră. Când Domnul Isus mi-a arătat iadul, nu am 

văzut nici un copil acolo. Nu există nici un copil acolo, mic sau sugar în iad, de care eu să-mi 

amintesc. Cu acest lucru nu sunt de acord teoriile altor persoane, dar am de gând să vă spun ceea ce 

îngerul Domnului mi-a arătat despre cer şi iad şi locul unde merg copiii. 

 Lăudam mereu pe Dumnezeu călătorind cu îngerul meu. Eram la înaltă atmosferă atunci când ne-

am oprit şi îngerul mi-a spus: „ Eu trebuie să îţi arăt aceste lucruri.” 

Cartea   a 

DOAR CEEA CE ÎMI AMINTESC 

Atunci când eram cu îngerul Domnului,  multe lucruri au avut loc care eu acum nu mi le amintesc. 

Nu mi sa permis să-mi amintesc unele dintre ele. Au fost multe evenimente care au avut loc în 

călătoria mea în cer,  lucruri care mi-au fost prezentate, dar nu mai pot să-mi amintesc. Cu toate 

acestea, ceea ce mi mi sa permis să-mi amintesc este suficient pentru a mă motiva să vă spun despre 

cer! 

Daniel a avut înţelegerea completă a tuturor viziunilor şi viselor sale. Cu toate acestea, atunci când 

Domnul ma luat în cer, exista o aşa de mare  glorie şi  putere! Lucrurile pe care mi se întâmplau nu 

mi-au fost explicate toate , şi am fost dusă numai în anumite părţi ale cerului. Pentru mine, partea 

cea mai minunată a fost locul unde erau bebeluşii şi copii mici. 

Cartea   b 

COPILAŞII NENĂSCUŢI 

Atunci când îngerul lui Dumnezeu mi-a spus: „Vino să vezi ”, a mutat mâna în aer, şi o viziune a 

unui spital mi-a apărut deodată înaintea ochilor mei. Am văzut o femeie în camera de travaliu, ce 

avea să aibă un copil. 

Îngerul Domnului mi-a spus: „ Ea are un avort spontan. Copilul ei are doar trei luni. ”  

Aşa cum am văzut în acea scenă, doi îngeri foarte frumoşi au apărut lângă patul ei. În mâinile lor, 

ţineau ceva ce semăna cu un fel de coş din marmură albă bătută în perle. A fost cel mai frumos 

lucru pe care l-am văzut vreodată. Acesta era deschis în centru şi închis pe fiecare parte. 

Îngerii îl lăudau pe Dumnezeu. Eu îi puteam auzi. Când femeia a avut avortul spontan, spiritul 

copilaşului ei, se ridică ca şi un abur, şi deodată a apărut un micuţ bebeluş. Îngerii lui Dumnezeu l-

au prins, l-au pus în coş, au închis capacul, şi şi-au ridicat mâinile spre cer. Îngerii au început să 

strige laude către Domnul. Ei au aclamat, ridicând în slăvi pe El ca Rege al regilor şi Domn al 

domnilor, Creator al tuturor lucrurilor în cer şi pe pământ. Ei au strigat: „Pentru Dumnezeu să fie  
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gloria!” 

Când au ajuns lângă noi, au spus din nou: „Vino şi vezi.” Ne-am dus înapoi prin poarta cerului. Oh, 

Doamne! Acest lucru părea a fi cea mai frumoasă parte a cerului! Nu am fost în această parte a 

cerului şi nici nu am intrat pe  această poartă.  

Îmi amintesc că am mers cu îngerii într-un anumit loc din cer. Am fost însoţită de un alt înger pe 

lângă acel care mă escorta. De data aceasta se părea că ne apropiem de partea stângă a tronului. 

Îmi amintesc că, am gândit astfel: „ - Doamne, cât de frumos eşti. Cât de minunat eşti.” Laude mari 

a lui Dumnezeu şi glorii, şi strigăte erau peste tot. 

Ştiţi, Sfintele Scripturi vorbesc despre îngeri atât de mult. Iată câteva exemple: 

 

 „Binecuvântaţi pe Domnul, voi îngerii Săi, care excelaţi în putere, care fac cuvântul Lui, ia 

în seamă de glasul cuvântului Lui. ” (NIV) – 

 „ Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, 

care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui 

şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui. ” 

(Psalmul, 103:20) – (VDCC). 

  „ Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El 

şi-i scapă din primejdie. ”  

(Psalmul, 34:7) – (VDCC). 

„Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a 

coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. 

Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. ”  

(Matei, 28:2-3) – (VDCC). 

Isus a spus că a fost dus de îngeri sus în cer: 

„Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi 

bogatul, şi l-au îngropat. ” 

 (Luca, 16:22) – (VDCC). 

Cartea   c 

ÎNGERII LUI DUMNEZEU 

Există multe referiri despre  îngeri, în Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam cum Cuvântul Său se 

dovedeşte în foarte multe lucruri. Dar atunci când o revelaţie este dată cuiva, aceasta dă mai multă 

lumină peste Cuvântul Său.  

Chemarea mea iniţială la Dumnezeu a fost  aceea a visurilor, viziunilor şi a descoperirilor. Mărturia 

mea este că eu sunt doar o slujnică a lui Dumnezeu, şi îmi place mult să spun ceea ce am văzut  

despre copii. 

Oh, slava pe care am văzut-o  şi vocile de laudă pe care le-am auzit! În jurul tronului erau fulgere şi 

tunete şi un curcubeu. Era o imagine a unui om în interiorul norului de slavă, care acoperea tronul.  
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Îngerii au aşezat coşul jos lângă tron şi au plecat. Lărgimea aripilor lor a crescut. Strigăte de 

„Glorie!” şi „Aleluia! Şi slavă lui Dumnezeu au răsunat în tot cerul. 

Din nou, mi se părea că eram într-o arenă imensă. Îngerii mari au suflat din  trâmbiţe ca şi cum 

aceştia ar fi anunţat ceva. Eu în acel moment nu L-am văzut pe Dumnezeu, dar am văzut 

similitudinea lui Dumnezeu, aşa cum văzu-se Moise. (Vezi  Exodul, 33:17-23: „ Domnul a zis lui 

Moise: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe 

nume!” Moise a zis: „ Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta 

toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să 

Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, 

căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe 

stâncă. Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea, 

până voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar faţa 

Mea nu se poate vedea. ” – (VDCC). 

Apoi am văzut o mână deschizând coşul. Sunt sigur că aceasta a fost imaginea mâinii lui 

Dumnezeu.  

Dragii mei, vă spun, dacă aţi putea vedea numai slava şi puterea lui Dumnezeu care El mi-a 

descoperit-o! Puterea lui era atât de strălucitoare şi de frumoasă şi atât de minunată! 

Am văzut mâna venind din nor şi deschizând coşul. Au scos cam greu acel sufleţel din coş ca apoi 

să-l depună la altar. Apoi am văzut mâinile care au început să lucreze la acel suflet mic.  

Când operaţia a fost terminată şi completată, cea mai frumoasă, formă perfectă de fiinţă omenească 

a început să apară. Acesta a continuat să se dezvolte până când a devenit cel mai frumos tinerel ce 

am putut vedea vreodată. 

Cartea   d 

ÎN GRIJA LUI DUMNEZEU 

Nu există defecte sau semne ale păcatului în cer. Versetele care vorbesc  despre crearea lui Adam 

mi-au venit în minte. Atunci Domnul a zis: „ Nu există imperfecţiuni în acest loc. Tot ceea ce a 

pierdut  primul Adam a fost restaurat de cel de al doilea Adam! „ 

Era convingerea mea fermă că unicele semne ale păcatului în ceruri sunt cicatricile din mâinile 

Domnului Isus,  picioarele şi coastele Sale. Acest lucru va fi o reamintire pentru totdeauna şi pentru 

toată veşnicia că binecuvântatul nostru Domn a plătit preţul pentru răscumpărarea noastră. 

Apoi am văzut ceea ce am perceput a fi partea de sus a lui Dumnezeu, capul care arăta ca lâna albă: 

„  Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; ” - (VDCC),   

(Apocalipsa, 1:14). O transformare minunată  a avut în acel loc, căci Dumnezeu a suflat peste acel 

copil mic, şi a devenit o creaţie complet perfectă. 

Îngerii au început să strige şi să îl laude pe Dumnezeu. În timp ce priveam această manifestare 

puternică a puterii lui Dumnezeu, toate întrebările pe care le-am avut cu privire la ceea ce se 

întâmplă cu bebeluşii şi copii a dispărut complet. Acum, eu ştiu, fără nici o îndoială că ei sunt în 

mâinile lui Dumnezeu, fiind transformaţi în perfecţiune! 

Apoi, îngerul a început să meargă tot mai sus, în partea cea mai înaltă a unui loc în cer. Acolo erau 

copaci frumoşi peste tot, cu tot felul de fructe pe ei. Am văzut flori de orice descriere. Am putut  
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vedea tot felul de păsări, dintre care unele nu am mai văzut niciodată, înainte. Oh scumpii mei, 

frumuseţea cerului este de nedescris! 

Am mers tot mai sus până într-un altloc. Am putut auzi strigătele de glorie. Un înger mare purtând o 

haină lungă, albă stătea lângă o poartă. El stătea în spatele unui birou. Luă o carte de aur de pe birou 

şi o dădu unui alt înger. 

Îngerul care a primit cartea, care era deschisă, radiia din ea izvoare de lumină strălucitoare,clipind 

întocmai ca şi o stea. Mi-am amintit de milioanele de focuri de artificii, care li s-au dat foc simultan. 

Apoi am văzut părinţii şi rudele, familiei băiatului  care  au început să se mişte în jur şi să ajungă la 

alte persoane. Ei au început să strige, săltând, şi sărind. Nu am putut să înţeleg ce a fost. 

Îngerul mi-a spus: „ - Cei dragi îşi recunosc membrii lor de familie.” Cei care au fost dezmembraţi, 

paralizaţi, infirmi, sau au murit prematur erau acum într-o stare de perfecţiune. Ei erau acum 

întregiţi, făcuţi perfecţi! 

În rai, vă veţi cunoaşte cu toţii. Îi veţi cunoaşte pe Avraam, Isaac, şi Iacov. Îi veţi cunoaşte pe Moise 

şi pe toţi proorocii. Îi veţi cunoaşte pe toţi ucenicii Noului Testament. 

Veţi cunoaşte fiecare persoană în ceruri. Veţi cunoaşte exact cum Dumnezeu vă cunoaşte: „ Acum, 

vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în 

parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.” (1 Corinteni, 

13:12) – (VDCC). Veţi avea cunoştinţe foarte extinse. 

Îngerii mi-au spus: „Vino. Vei intra prin această poartă.” Era cea mai frumoasă poartă pe care am 

văzut-o în cer. Ea a fost proiectată ca şi o poartă de grădină maiestuoasă cu lemn de jur-îmrejurul 

acesteia, dar ea era făcută din ceea ce ar fi părut să fie o piatră albicioasă sau marmură. Flori 

frumoase erau peste tot în jurul ei. 

Am trecut prin această poartă şi am fost martoră la bucuriile minunate a reuniunii familiei lui 

Dumnezeu. 

Cartea   e 

O REUNIUNE CEREASCĂ 

Regele David ştia foarte bine că atunci când cei mici mor prematur pentru orice motiv, sufletele lor 

merg la cer, în cazul în care membrii familiilor lor sunt credincioşi şi se vor fi reuni într-o zi cu ei. 

Când fiul său propriu, care a fost conceput în afara căsătoriei într-o relaţie adulteră cu Batşeba, a 

murit, David sa pocăit sincer de păcatul lui şi era sigur că Dumnezeu l-a iertat: ( „ Atunci Ţi-am 

mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului 

fărădelegile! ”[ VDCC] _ Psalmi, 32:5). Pentru că David a găsit pacea în cunoştinţa de faptul că el va 

petrece veşnicia cu Dumnezeu (vezi : „ Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 

în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.”  [VDCC] _ 

Psalmi, 23:6) şi că el va vedea pe fiul său din nou : ,, Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? 

Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine.”  [VDCC] _ (2 Samuel, 

12:23), el a fost capabil să o mângâie în durerea lui pe Bat-Şeba. 

Iată relatarea biblică a incidentului: 

 

„ David a zis lui Natan: „Am păcătuit  împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui 

David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii 
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Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” 

David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil şi a postit; şi când a venit acasă, toată 

noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la 

pământ; dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei. Bătrânii casei au stăruit de el să se 

scoale de la pământ; dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei. A şaptea zi, copilul a 

murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci 

ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit şi nu ne-a ascultat: cum să îndrăznim 

să-i spunem: „A murit copilul”? Are să se întristeze şi mai mult.” David a băgat de 

seamă că slujitorii lui vorbeau în şoaptă între ei şi a înţeles că murise copilul. El a 

zis slujitorilor săi: „A murit copilul?” Şi ei au răspuns: „A murit.” Atunci David s-a 

sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns şi şi-a schimbat hainele; apoi s-a dus în 

Casa Domnului şi s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce 

şi a mâncat. Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, 

posteai şi plângeai; şi acum, când a murit copilul, te scoli şi mănânci!” Acum, când 

a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar 

el nu se va întoarce la mine.” David a mângâiat pe nevasta sa Bat-Şeba şi a intrat la 

ea şi s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon şi care a fost 

iubit de Domnul. ” 

 (2 Samuel 12:13-14, 16-24) – (VDCC). 

Un înger al Domnului mi-a zis: „ - Din momentul concepţiei, un copil este un suflet veşnic. În cazul 

în care un copil este avortat sau nedorit sau moare într-un fel, Dumnezeu ştie despre el. El a dat 

responsabilităţi îngerilor Săi pentru aceşti copii. ” 

Noi aducem sufletele lor mici la cer, şi Dumnezeu încheie lucrarea cu ei. Nu contează dacă un copil 

a fost avortat sau moare natural. Acesta este modelat şi format prin perfecţiunea mâinii tari a lui 

Dumnezeu. 

„Dacă părinţii acestor copii vor trăi în neprihănire în Hristos Isus, atunci când vin la cer, aceştia 

se vor întâlni cunoscând pe cei dragi lor. Ei îi va întâlni la porţile de glorie! ”  

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul 7 

PROŞTERNEREA ŞI ADORAREA 
Acum, eu îl laud pe Dumnezeu pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o de a scrie această carte 

despre vizitele mele din cer. Arde inima în mine continuu. Mulţi oameni m-au încurajat să scriu 

această mărturie şi să împărtăşeasc viziunea despre cer pe care Dumnezeu mi-a dat-o . 

Am împărtăşit viziunea cerească, precum şi experienţele mele din iad, în multe biserici în care am 

slujit. 

Vreau să împărtăşesc cu voi câteva alte scene pe care le-am văzut în cer. Vreau să ştiţi că cerul este 

real. Dacă aţi pierdut pe cineva drag, cineva care a mers înaintea dumneavoastră la cer, pe acea 

persoană o veţi întâlni la porţile de glorie. Vreau să încurajez inima dumneavoastră, pentru că avem 

o speranţă binecuvântată în Isus Hristos. El, Isus, a plecat la cer pentru a ne pregăti un loc pentru  
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noi acolo. 

Îngerii pe care i-am văzut în cer păreau să fie foarte mari şi puternici! Ei purtau haine strălucitoare, 

şi sclipitoare care emanau cantităţi uriaşe de lumină. Ei sunt puternici şi sinceri. Ei au mintea 

permanent pregătită să asculte pe Dumnezeu. Este evident pentru mine că îngerii puternici pe care i-

am văzut la fiecare poartă de perlă sunt ca să protejeze pe ceilalţi îngeri din înăuntru. 

Aşa cum am văzut săbii la şoldurile lor, m-am gândit: „ - Ce bine e , slavă lui Dumnezeu! Aleluia! 

Dumnezeu în siguranţă îşi protejează copiii Săi. ” 

Cartea   a 

ÎNGERII LUI DUMNEZEU 

Ştiţi, Biblia vorbeşte atât de mult, despre îngeri prin multe pasaje referitoare la ei. Este uimitor cum, 

uneori, avem tendinţa de a trece cu vederea lucruri pe care Cuvântul lui Dumnezeu le dovedeşte 

repetat de multe ori. Când o revelaţie este dată cuiva, despre îngeri, aceasta  pare să pună în lumină 

mult mai mult despre acel subiect. 

Iată câteva exemple de ceea ce spune Biblia despre îngeri : 

 „ Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce 

pe mâini,ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.”   

(Psalmi, 91:11-12) – (VDCC). 

„ Şi el mi-a răspuns: „Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu 

tine şi-ţi va da izbândă în călătorie, şi vei lua fiului meu o nevastă din rudele şi din 

casa tatălui meu.”  

(Geneza, 24:40) – (VDCC). 

„ Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. 

Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca 

nişte stâlpi de foc.”  

 (Apocalipsa, 10:1) - (VDCC).   

 „ După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; 

şi pământul s-a luminat de slava lui. ” 

 (Apocalipsa, 18:1) – (VDCC). 

 „ Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci 

vor fi ca îngerii în ceruri. ”  

 (Marcu, 12:25) – (VDCC). 

„ Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. ” 

 (Luca, 22:43) – (VDCC). 
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„ Nu sunt toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor 

moşteni mântuirea? ”  

 (Evrei, 1:14) – (VDCC). 

„Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur 

păcătos care se pocăieşte. ”  

 (Luca,15:10) – (VDCC). 

Din nou mi s-a permis să intru prin poarta cerului, şi îmi amintesc că am fost peste măsură de plină 

de sentimentul păcii şi a bucuriei care sunt acolo. Oh, cântarea glorioasă şi laudele! De la Eden 

încoace, pământul nu a cunoscut pacea, bucuria, şi restul care sunt în ceruri. 

În cer nu există nici o boală. În cer nu există scaune cu rotile. În cer nu sunt infirmi ( handicapaţi). 

În cer nu sunt boli. Totul este perfect şi frumos. Nu există corupţie. Nu sunt minciuni. Nu este nici 

un păcat, pentru că Dumnezeu nu va permite nici unui singur păcat să intre pe porţile cerului. 

Cartea   b 

CEVA MĂREŢ ŞI SPECTACULAR 

Cu îngerul ce mă călăuzea, ne-am deplasat foarte repede. Am trecut pe lângă mulţi copaci fructiferi 

care cresc pe malurile Râului Vieţii. Fiecare dintre ei era încărcat cu fructe deosebite. 

Aşa cum ne-am mutat de-a lungul Râului, se pare că am devenit parte integrantă a muzicii. În orice 

moment, în cer, se auzea muzică, şi era mereu ceva nou. Am auzit laude continuu cântate,  fiind 

ridicate în onoarea şi lauda lui Dumnezeu.  

Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis: „Vom merge înainte tronului pentru a vedea închinarea dinaintea 

lui Dumnezeu.” Călătorind în lungul cerului, se părea că sute de oameni veneau din tot paradisul. 

Aceştia veneau cu un singur gând, să se închine Regelui regilor şi Domnului domnilor. 

Cartea   c 

ÎNCHINAREA ÎN CER 

Aşa cum mergea de-a lungul cerului, se părea că sutele se  transformau în mii şi miile, într-o 

mulţime fără număr. Aceştia au apărut din diferite părţi ale cerului. Se pare că am fost într-o mare 

arenă, tipul pe care Ioan a descris: 

„ Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi 

pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei 

pietre de jasp şi de sardiu; şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o 

piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi 

patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru 

de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul 

de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. 

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri 

ale lui Dumnezeu. Cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea 

pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau 

cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau: „Vrednic eşti Doamne şi 

Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate  
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lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute! ”  

(Apocalipsa, 4:2-5, 10-11) – (VDCC). 

Şi norii! Cel mai frumos, erau norii care curgeau în jurul tronului. Erau în forma norului de ciupercă 

ca o explozie atomică, fiecare era amestecat cu slavă şi culori frumoase.  

Un curcubeu orbitor arcuit era mai presus de toate aceste lucruri. Este imposibil de imaginat 

intensitatea puterii lui Dumnezeu. Ştiam în inima mea că imaginea în forma de om pe care-am 

văzut-o, în nori, era reprezentarea lui Dumnezeu.  

Mii de ani în urmă, Dumnezeu a vrut să facă un om cu chipul Său, şi El a făcut-o. 

„ Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; ” 

 (Geneza, 1:27) – (VDCC). 

Dumnezeu a luat literalmente pământ şi a făcut un om. Gândiţi-vă la puterea lui Dumnezeu, care 

trebuie să fi fost acolo, prezentă: 

„ Şi Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, ia suflat în nări suflare de 

viaţă, şi omul a devenit o fiinţă vie.” 

(Geneza, 2:7) – (NIV). 

Apoi, pentru că Adam era singur - “Dar pentru Adam nu a fost găsit un ajutor potrivit pentru el “ 

(Geneza, 2:20) – (NIV). Dumnezeu I-a dat un somn adânc. Dumnezeu a deschis carnea lui Adam, a 

scos una din coastele lui Adam, şi dintr-aceasta a modelat-o pe ea. Dumnezeu a creat-o pe Eva, 

partenera vieţii lui Adam , care a fost, de asemenea, făcută după imaginea lui Dumnezeu                    

( „ Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte 

bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. ” _ Geneza 1:27, [VDCC] ) Ce glorie a fost dată fiinţelor 

umane să fie făcute după imaginea lui Dumnezeu! 

Cartea   d 

PREGĂTIŢI PENTRU REGE 

Mărturiile de adorare cerească arată frumuseţea şi sfinţenia lui Dumnezeu. Aşa cum am ajuns la 

locul de adunare, am putut vedea oameni şi îngeri peste tot. Am fost impresionată de faptul că totul 

era făcut în ordine. Pretutindeni, oameni şi îngeri lăudau pe Dumnezeu. 

Râul Vieţii curgea minunat din tronul lui Dumnezeu. Era ca o mare de sticlă, ca o mare de cristal, ce 

tot curgea. Atunci, sfinţii mei fraţi, din nou, am văzut cai. Cei mai mari, cai albi, magnifici erau ca 

şi cum aceştia erau făcuţi din marmură. Aceştia erau minunaţi şi fără un minim defect pe ei. Erau, 

eleganţi, cum ar fi piesele de şah, dar erau fizic reali. Aveau cele mai albe pături pe spinarea lor şi 

erau frumos împodobite cu aur pe margine. Hăţurile din gura lor erau făcute din aur. Ei aveau 

podoabe pe picioarele lor şi chiar pe părul de pe coada lor. Aceşti cai erau în poziţia de alertă 

înaintea tronului. 

Am observat că cei doisprezece îngeri, stând în faţa tronului aveau trâmbiţele şi cornurile muzicale 

la şoldurie lor. Aveau ciucuri pe îmbrăcămintea lor ce atârnau de a lungul hainei împodobite cu aur 

şi incastonate cu rubine mari şi cu tot felul de pietre imense. 

Dintr-o dată, am văzut multe instrumente muzicale. Acestea erau cele mai spectaculoase 

instrumente ce ţi-ai putea imagina vreodată . Oh, cât de frumos este cerul! Erau mai multe harpe.  
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M-am uitat pentru a vedea cine era gardianul la aceste instrumente muzicale. 

Am exclamat: „Oh, glorie Ţie Doamne! Aleluia!” 

Cartea   e 

CHEMAREA LA ÎNCHINARE 

Atunci, sfinţii mei fraţi, Duhul Sfânt mi-a arătat ceva foarte clar. Femeia care era în centrul grupului 

de cai s-a oprit. Atunci îngerii din faţa tronului, fiecare în ordine, luă trompeta sau cornul de la 

şoldurile lor şi  începu să sune. Când au au suflat din coarnele lor, oh, ce, sunete de bucurie şi laudă 

mare a crescut! Cineva din cer cu voce tare a proclamat: 

„  - Acum este momentul de închinare înaintea Regelui Regilor şi Domnul domnilor pentru actele 

sale glorioase şi puterea Sa slăvită până la oamenii de pe pământ. Este timpul pentru a-I oferi 

laudă mare, să I se închine în cântec şi dans, să I se închine cu muzica, şi să să fie adorat pentru 

bunătatea Lui cea mare.El este Dumnezeu. El este Regele Regilor şi Domnul domnilor. El este 

Mântuitorul omenirii! ”  

După ce toate aceste lucruri au fost, sfinţilor, trâmbiţele au început să sune cu putere! Atunci îngerul 

care citea din carte sa oprit, şi un semnal a fost dat. 

 Imediat, acei cai magnifici şi-au plecat genunchii lor. Capetele lor au coborât toate într-un rând în 

laudă pentru numele Domnului: 

„ … pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de 

pe pământ şi de sub pământ,… ”  

 (Filipeni, 2:10) – (VDCC). 

„ Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se 

află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „ A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a 

Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! ” 

 (Apocalipsa, 5:13) – (VDCC). 

Caii, apoi au început să se rotească şi să sară înaintea Domnului. Ei au făcut tot felul de lucruri 

pentru a mări şi a prea-mări cu laude pe Dumnezeu. Oh, de aţi fi văzut ceea ce eu am văzut! Şi 

Dumnezeu a fost mulţumit de închinarea lor pentru El. 

Cartea   f 

MOTIVAREA LAUDEI 

Sfinţilor, nu cred că vă daţi seama cât de mult iubeşte Dumnezeu laudele noastre. Atunci când noi 

trecem prin încercări, dureri, şi necazuri, Dumnezeu vrea ca noi să-L lăudăm. Noi trebuie să-L 

lăudăm, nu din cauza durerilor sau a încercărilor, ci pentru că Îl iubim. 

Când noi îL adorăm, o facem din dragoste pentru EL şi nu pentru noi. Aşa cum noi îL lăudăm 

pentru lucrurile minunate ce EL Le-a făcut pentru noi, noi mutăm atenţia noastră de la nevoile 

noastre spre EL, Dumnezeu. În procesul de a intra în închinare, ne dăm seama că El este Cel care 

poate rezolva problemele cu care ne confruntăm, şi ne putem încrede în El să vină în ajutorul 

nostru. Astfel, efectiv avem beneficii când într-adevăr îL lăudăm şi-L adorăm. 
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Cartea   g 

RECUNOAŞTEREA LAUDELOR 

În acel moment, toţi muziciştii cereşti, au început să cânte, şi un alt grup de credincioşi au început 

să intre. Mii de voci au cântat în cinstea şi în lauda lui Isus. Sunetele glorioase au crescut. Ecoul 

apelului de glorie era în tot cerul. Timp de câteva ore, se pare, că laudele au sunat pentru 

Dumnezeu! 

 Cât de frumos este să auzi şi să fii în mijlocul laudelor lui Dumnezeu! Acolo, în centrul sunetelor 

rezonante, şi magnifice, pământul părea atât de departe de mine. Durerile şi necazurile păreau atât 

de departe. Ororile iadului păreau uitate. 

Cartea   h 

LUCRAREA MEA DATĂ DE LA DUMNEZEU 

Cu toate acestea, am ştiut din’lăuntrul inimii mele că aveam ceva de făcut  pentru Dumnezeu. 

Îngerul lui Dumnezeu ma atins, şi o mare putere a intrat în mine.  

El mi-a spus: „Copii, Dumnezeu a permis să se vadă aceste lucruri, astfel încât să le puteţi spune şi 

să le puteţi înregistra. Revelaţiile şi viziunile şi multele vise sunt date pentru ca oamenii de pe 

pământ să le cunoască, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ... care-L iubesc şi 

păzesc poruncile Lui. „(1 Corinteni, 2:9; Deuteronom, 7:9). 

Apoi, sfinţilor, am auzit vocea lui Dumnezeu! Doar sunetul vocii Lui ma umplut de extaz. A sunat 

ca tunetul, dar am putut înţelege tot ce a fost spus. Am căzut cu faţa la pământ şi am început să mă 

închin şi să îl laud pe Regele Regilor şi pe Domnul Domnilor. 

Cartea   i 

SCRIPTURILE CEREŞTI 

Când m-am întors pe pământ şi am început să reflectez la multele lucruri minunate pe care 

Dumnezeu mi le-a arătat, m-am uitat apoi în Cuvântul lui Dumnezeu. Se pare că peste tot de unde 

m-am întors, vedeam totul clar despre cer şi despre maiestatea lui Dumnezeu.  

Vreau să împărtăşesc câteva din aceste versete cu tine: 

„ Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi 

pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor 

acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.”  

 (Neemia, 9:6) – (VDCC). 

„ Nu este Dumnezeu sus în ceruri? 

Priveşte vârful stelelor, ce înalt este! Şi tu zici: „Ce ştie Dumnezeu? 

Poate să judece El prin întunericul de nori? Îl înfăşoară norii, nu vede nimic, 

bolta cerească abia dacă o străbate! ” 

 (Iov, 22:12, 14) – (VDCC). 

„ Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; 
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Domnul priveşte din ceruri pe pământ,” 

 (Psalmii, 102:19) – (VDCC). 

 „ Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, 

şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.”  

(Psalmii, 103:19) – (VDCC). 

„ Să laude Numele Domnului! 

Căci numai Numele Lui este înălţat: 

măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri. ”  

 (Psalmii, 148:13) – (VDCC). 

„Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, 

Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, „ 

(Evrei, 12:22) – (VDCC). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul 8 

CREATURILE SFINTE DIN PARADIS 
Acesta este cu adevărat o experienţă care mi sa întâmplat. Încă o dată, îngerul Domnului a venit şi 

mi-a spus: „ Iată gloria Dumnezeului tău. ”   

Am fost luată instantaneu în cer şi urma, să trec prin una din porţile cerului. Fiecare poartă era 

făcută dintr-o o perlă rafinată, cu modele pe ea. Frumuseţea cerului este uimitoare! Am trecut Râul 

Vieţii, şi am putut auzi oameni strigând pe malurile râului şi lăudând pe Dumnezeu. Am fost luată 

în faţa tronului lui Dumnezeu aşa cum este descris în al patrulea capitol din Apocalipsa. Oh, ce 

strigăte şi cum se închină, acolo !  

Sfinţilor, am văzut scaunul de domnie al lui Dumnezeu aşa cum este descris în Sfânta Scriptură. 

Acesta este înconjurat de un curcubeu. Este umbrit de norul slavei şi strălucirea puterii lui 

Dumnezeu. Am auzit voci, şi tunete şi am văzut fulgere. Am văzut manifestările divine ale puterii 

lui Dumnezeu! 

„ Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. 

Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri 

ale lui Dumnezeu. În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, 

asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de 

domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.”    

(Apocalipsa, 4:5-6) – (VDCC). 

În timp ce mă uitam, am auzit voci multiplicate a multor îngeri în jurul tronului. Numărul îngerilor 

este inestimabil. Apoi am văzut creaturile cereşti şi bătrânii. Erau patru creaturi cereşti şi douăzeci 

şi patru de bătrâni. Această scenă este, de asemenea, descrisă de Ioan în Apocalipsă: 

„ M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul 

bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii 

şi mii de mii.”   
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(Apocalipsa, 5:11) – (VDCC). 

„ Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi 

împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa 

scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu,… ”  

(Apocalipsa, 7:11) – (VDCC). 

Cartea   a 

CREATURILE VII 

În această călătorie particulară la tronul lui Dumnezeu, am văzut cele patru creaturi vii, care stau 

înaintea tronului lui Dumnezeu. Aceste creaturi pe care le-am văzut în jurul tronului erau cele 

scrise, aproximativ în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Toate creaturile cereşti au ochii mari, unele în faţă iar altele în spate. Ei puteau vedea în faţa lor cât 

şi în spatele lor. Aceste creaturi sunt enorme şi nimic asemănător de pe pământ nu le poate 

asemăna. 

Fiecare dintre acestea aveau şase aripi. Unul avea o faţă de leu. Al doilea avea chipul asemenea unui 

viţel. 

A treia creatură vie avea chipul asemeni unui om. Imaginaţi-vă, dacă puteţi, o creatură foarte înaltă, 

cu şase aripi. Acesta are faţa unui om. Fiinţa a patra, este asemenea unui vultur care zboară. 

Toate aceste creaturi fascinante veneau în mod constant, strigând: „ Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul 

Dumnezeu cel Atotputernic.” 

Din momentul în care eu nu am mai văzut vreo astfel de creatură, ce să le asemene cel puţin în 

aparenţă, mie mi se păreau foarte stranii. Ştiam, însă, că Dumnezeu a creat aceste creaturi sfinte în 

cer. Îl laud pe Dumnezeu pentru lucrările Sale măreţe şi pentru puterea Lui . Domnul este un 

Dumnezeu incredibil! În timp ce priveam aceste creaturi, ele au început să laude şi să se închine 

Domnului cel Atotputernic. 

Vreau să înţelegeţi că după ce am văzut creaturile cereşti ale lui Dumnezeu, în viziunea mea, am 

făcut un studiu despre ei şi am descoperit descrierea uimitoare a lui Ioan a ceea ce el a văzut în 

cartea Apocalipsei. Iată cum Ioan le descrie: 

„ În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. 

În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi 

vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; 

a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un 

vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau 

pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: 

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, 

care vine! ”  

(Apocalipsa, 4:6-8) – (VDCC). 

Cartea   b 

LUCRAREA CREATURILOR VII 
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Biblia ne spune despre aceste creaturi vii şi îndatoririle lor. Ele dau continuu Domnului laudă şi 

cinste. Împreună cu cei douăzeci şi patru de bătrâni, se închină Domnului, aceasta este ocupaţia lor 

principală: 

„ Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur 

împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este 

Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” Când aceste 

făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi 

care este viu în vecii vecilor, cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui 

ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi 

aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau: „Vrednic eşti Doamne şi 

Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate 

lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” 

(Apocalipsa, 4:8-11) – (VDCC). 

„ Şi ei [patru fiinţe vii şi bătrânii douăzeci şi patru] au cântat o cântare nouă: „ Tu 

eşti vrednic să ie-I cartea şi să rupi peceţile ei, pentru că ai fost omorât, şi cu 

sângele tău ai răscumpărat pe oameni pentru Dumnezeu, din fiecare trib şi limbă şi 

popor şi naţiune. ” Ai făcut din ei o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi 

ei vor împărăţi pe pământ. ”  

(Apocalipsa, 5:9-10) – (NIV). 

„ M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul 

bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii 

şi mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să 

primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! ” Şi pe 

toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în 

aceste locuri, le-am auzit zicând: „ A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a 

Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! ” Şi cele patru 

făpturi vii ziceau: „ Amin! ” 

Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce 

este viu în vecii vecilor! ”  

(Apocalipsa, 5:11-14) – (VDCC). 

 „ Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi 

împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa 

scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: „ Amin. A 

Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea 

şi tăria, în vecii vecilor! Amin. ”  

(Apocalipsa, 7:11-12) – (VDCC). 

„ Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ 

şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „ Amin! 

Aleluia!” Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea:„ Lăudaţi pe 

Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari! ” 

(Apocalipsa, 19:4-6) – (VDCC). 

Alte atribuţii ale creaturilor vii sunt, de asemenea, descrise în cartea Apocalipsei: 

„ Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au 

aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline  
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cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.” 

(Apocalipsa, 5:8) – (VDCC). 

„ Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una 

din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” 

 (Apocalipsa, 6:1) – (VDCC). 

„ Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi 

în in curat, strălucitor şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur. Şi una din 

cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur pline de mânia lui 

Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui 

Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, până se vor sfârşi 

cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.”  

(Apocalipsa, 15:6-8) – (VDCC). 

Am văzut o mare mulţime de îngeri cum au început să se închine Domnului. Am auzit şi am trăit o 

experienţă de neuitat scena în care bătrânii din jurul tronului se uni. Eu, de asemenea, am intrat în 

închinarea Regelui, şi m-am gândit: „ - Oh, cât de glorios este de a vedea puterea lui Dumnezeu cel 

Atotputernic!” 

---------------------------------------------------------- 
Capitolul 9 

GLORIA RAIULUI 
Când Isus Hristos mi-a revelat cerul, timp de zece ori, când am fost acolo, prin puterea lui 

Dumnezeu cel Atotputernic. Vizitele în Cer au fost imediat după ce, El mi-a arătat iadul. 

Aceste vizite divine au început în timpul perioadei de Paşte. Isus mi-a apărut de la 2 A.M. , la 5 

A.M. în fiecare noapte timp de treizeci de nopţi, arătându-mi destinaţia celor care Îl resping. Înainte 

de a-mi fi arătat cerul, El ma luat în centrul pământului arătându-mi locuinţa morţilor. Am scris o 

revelaţie divină despre iad, în care am narat experienţele mele din iad. După cele treizeci de 

călătorii în adâncimile groazei, pentru zece nopţi Isus mi-a arătat cerul şi gloriile Sale. În plus, 

multe alte vizite de la Domnul, am avut. 

Acest lucru este adevărat despre ceea ce sa întâmplat cu mine. Duhul Dumnezeului Celui Viu mi-a 

descoperit tot ceea ce vă spun. 

Când Isus Hristos ma luat în aceste călătorii, am fost fascinată, deoarece, în cer, nu există nici 

durere, şi nici moarte. În Cer, unica bucurie, pace şi fericire şi toate celelalte roade ale Duhului 

Sfânt sunt pretutindeni.  

Eram, de asemenea, fascinată de îngerii lui Dumnezeu, care erau acolo cu miile. Unii aveau aripi, 

alţii nu.  

Am observat că în fiecare dintre călătoriile mele la cer îngerii erau întotdeauna ocupaţi. Îngerii au 

sarcini şi au grijă de detalii în mod continuu. Mi se părea că fiecare înger aveau sarcinile lor 

specifice şi anumite slujbe pentru a le face. Dar toţi îl lăudau mereu pe Dumnezeu şi îşi îndeplineau 

sarcinilor lor fericiţii îndeosebi cum îşi defăşurau activitatea lor. 

Toţi îngerii sunt ocupaţi în mod constant cu sarcinile lor. De exemplu, atunci când noi suflete vin la 

cer, îngerii când îi întâlnesc îi conduc imediat prin Râul Vieţii. Îngerii conduc noile suflete într-un  
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loc unde alţi îngeri le dă haine cu cămăşile mântuirii, care sunt hainele dreptăţii. Apoi îngerii, ghizi, 

îi duc în camera cununelor, unde fiecărei persone i se dă câte o cunună. 

Toate aceste lucruri sunt făcute într-o splendidă, frumoasă, şi perfectă ordine. Îngerii sunt perfect 

fericiţi în timp ce le fac.  

Nu am văzut niciodată clopote, în cer, dar le-am auzit sunând în mod constant. Mi sa spus de fiecare 

dată când sună clopotele, că un suflet de pe pământ a fost salvat. Aceasta se numeşte: „ gloria 

cerului. ” 

Cartea   a 

MOBILIER CERESC 

Am remarcat în tot în timpul călătoriilor mele în cer, că am văzut mese foarte frumoase. Nu ştiu 

cum să le descriu în mod adecvat. 

Uneori pe pământ am văzut Victorian sau un alt stil de mobilier cu design-uri elaborate pe piese. Aţi 

văzut, probabil, astfel de piese frumoase, cum ar fi o masă lângă un perete în timp ce mergi sau de o 

masă cu o vază sau o carte pe ea. Ei bine, în cer, am văzut peste tot mese, cum ar fi acestea, cu 

excepţia cazului în care au fost chiar mai superb concepute şi realizate. 

Erau, de asemenea, cărţi pretutindeni, precum şi multe alte lucruri. 

Cartea   b 

ÎNREGISTRĂRI CEREŞTI 

Sfinţilor, să fiţi conştienţi de faptul că de fiecare dată când oferiţi bani, de fiecare dată când vă 

plătiţi zeciuiala, tot ceea ce faceţi pentru slava lui Dumnezeu, se înregistrează în cer. Îmi amintesc 

atât de bine acest lucru, deoarece atunci când Domnul mi-a arătat slava puterii şi a gloriei Sale cele 

mari, am realizat aceasta că nu se va şterge din mintea mea, niciodată. 

În timpul călătoriilor mele, am observat că mulţi îngeri veneau în cer, cu rapoartele scrise de peste 

tot pământul. Ei mergeau într-o cameră, la un înger care era însărcinat să înregistreze totul. Îngerul 

mesager citea raportul, şi îngerul care înregistra, întreba: „ Ai fost  martor? Ai văzut aceasta că sa 

întâmplat cu adevărat? “ Atunci când raportul era confirmat, se autentifica într-o carte.Aceste cărţi 

sunt duse în cele din urmă la tronul lui Dumnezeu. Dar, în primul rând, acestea trebuiesc să treacă 

printr-un proces special. 

Mi-aduc aminte clar că Duhul Domnului se mişcă continuu în ceruri. Acesta era mai mare decât 

orice de pe pământ. Lucrurile de pe pământ sunt modelate după lucrurile din ceruri, dar lucrurile 

pământeşti sunt doar reflecţii obscure de cele din ceruri. Muzica de necrezut, laudele nestingherite, 

şi gloriile, care pe pământ nu sunt imaginate în ceruri, abundă. 

Dumnezeu doreşte ca oamenii să-L laude. Din începuturile Genezei până la sfârşitul Apocalipsei, 

Dumnezeu a exprimat dorinţa pentru o familie ca să-L iubim. 

În timp ce citiţi această carte, amintiţi-vă că cerul este locul ce L-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-

L iubesc. Într-o zi mă voi duce acolo. Într-o zi se va merge acolo, dacă eşti născut din nou, dacă te-

ai pocăit de păcatele tale, şi, dacă ai pe Isus Hristos în inima ta. 

El poate spăla păcatele tale, îndepărtându-le de la tine, prin sângele Său preţios. Lăsaţi-mă să vă  
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spun de sângele Mielului, sângele preţios al lui Isus. 

Cartea   c 

CURĂŢIREA PRIN SÂNGE (DETOXIFIEREA SÂNGELUI) 

Anterior, am descris camerele de înregistrări, dar acum vreau să descriu şi un alt aspect. Un număr 

de îngeri erau aşezaţi într-o anumită secţiune din camerele de înregistrări. Ei aveau găleţi de aur în 

faţa lor. Aceasta este, de asemenea, o parte din „ slava cerului.“ 

În faţa îngerilor sunt aduse stive de cărţi. Unele dintre semnele din cărţi păreau a fi mesaje de pe 

pământ. Fiecare mesaj trebuia să fie examinat de un înger foarte mare care înregistra. 

Am văzut doi îngeri care aduceau mesaje de pe pământ. Era un mesaj nou de fiecare dată când 

cineva se năştea din nou, după ce a fost cu adevărat mântuit de păcatele sale prin acceptarea lui Isus 

Hristos în inima lui. Când cineva cu adevărat s-a pocăit de păcatele sale și a cerut lui Isus să fie 

Mântuitorul și Domnul său, acesta a fost înregistrat ca persoană ce şi-a dat viața pentru Domnul. 

Îngerii cu gălețile de aur, fiecare dintre ei a luat o carte din stivă. Fiecare înger avea în mâinile lui 

ceea ce părea ca o cârpă pătată de sânge. Aceea cârpă roșie a fost amestecată cu slavă, lumină, și 

putere. Nu a fost sângeros sau ceva de genul acesta ci a fost frumos!  

Fiecare înger poziționa cartea selectată în fața lui, și, începând de la prima pagină, el a înlătura 

verbal cu cârpa pătată de sânge. Îndreptându-se spre Dumnezeu, îngerul ştergea istoria veche a 

acestui păcătos și îl înregistra că el sau ea tocmai fusese născut din nou. 
„ Eu sunt, chiar Eu, Cel ce de dragul Meu îţi şterg fărădelegile şi păcatele şi nu le 

voi pomeni.“  („de dragul Meu”: pentru propria Mea raţiune, pentru că aşa vreau Eu, să iert, iar nu 

pentru că tu ai fi îndreptăţit să capeţi iertarea; îndreptăţirea se dobândeşte numai prin căinţă.) 

(Isaia 43:25) – (
11

VBA - Versiunea traducerii ortodoxe a Bibliei Bartolomeu Anania) 

Copilaşilor, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Dumnezeu ne iartă cu adevărat păcatele noastre. 

A fost atât de frumos să vezi îngerii ce spălau acele pagini. Aleluia, Dumnezeu șterge cu buretele 

pentru fiecare dintre noi!  

Așa cum am văzut acest lucru glorios, am auzit pe sfinți în slavă cântând: 

„ Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus poate spăla păcatele mele cele vechi. 

Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus mă poate face să fiu drept astăzi. 

Oh, nimic altceva decât sângele lui Isus poate să mă curețe astăzi. “ 

Și apoi am auzit îngerii cântând acest cântec: 

„ Un altul a fost răscumpărat 

Prin sângele Mielului. 

Un altul a fost salvat din mâna diavolului 

Prin sângele Mielului. 

Un altul a fost salvat de la iad prin sângele lui Isus Hristos. “ 

 

Niciodată să nu-ți fie rușine să recurgi la puterea sângelui Lui Isus Hristos. Sângele Lui a fost vărsat 

aproape două mii de ani în urmă, să spele păcatele noastre, și niciodată nu și-a pierdut puterea de 

atunci! Isus a cucerit diavolul „ o dată pentru totdeauna, când S-a oferit pe Sine “(Evrei 7:2,7) – 

(NTR) și a mers la cruce pentru noi. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2043:25;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus33:17-23;&version=31


 

 

 

 
 

 

OO  RReevveellaaţţiiee  DDiivviinnăă  aa  CCeerruulluuii, scrisă de MMary Kathryn BAXTER   _ traducerea  Marian Doloris AANNDDRROONNAACCHHEE Pagina 60 

Hristos a venit jos din glorie. El a fost născut dintr-o fecioară. El şi-a dat viața Lui pentru ca noi să 

putem fi răscumpărați prin sângele Său prețios. El a făcut acest lucru pentru ca noi să nu mergem în 

iad, locul de groază pe care El mi L-a arătat.  

Dragi prieteni, Evanghelia este adevărată. Cum m-am bucurat când am văzut îngerii spălând toată 

istoria veche din stivele de cărți. Ei au șters tot trecutul vechi, toate păcatele vechi, toate lucrurile 

murdare. Toate lucrurile vechi au plecat, sângele lui Isus le-au eradicat pe toate. 

Cartea   d 

ALTARELE LUI DUMNEZEU 

Iubesc altarele lui Dumnezeu. Când mă duc la o biserică plină de Duhul lui Dumnezeu, care are un 

frumos altar, știu că multe lacrimi au fost vărsate acolo.  

În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit poporului Său în mod repetat să meargă și să dărâme 

altarele păgâne, altarele cele vechi. Iată un exemplu: 

„ Să le dărâmaţi altarele; să le zdrobiţi stâlpii; sfintele lor stâlpi idoleşti să le tăiaţi; 

chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le mistuiţi în foc, iar numele lor să-l 

stârpiţi din locul acela. Nu tot aşa însă îi veţi face Domnului, Dumnezeului vostru,“   
(Deuteronom 12:3-4) – (VBA). 

Poporul lui Dumnezeu au fost pentru a scăpa de altarele păcătoase care nu dădeau laudă la adresa 

Lui. Ei au fost de a elimina altarele, care nu accordau onoare sau reverență Lui, iar apoi au fost de a 

construi și a păstra altare numai pentru închinare pentru Dumnezeu. Aici este un exemplu din aceste 

instrucțiuni:  

Numai Isus poate să facă acest lucru pentru tine. Nu poți să o faci singur. 

„ În aceeaş noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău, şi un alt taur 

de şapte ani. Dărîmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul închinat 

Astartei, care este deasupra. Să zideşti apoi şi să întocmeşti, pe vîrful acestei stînci, 

un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, şi să aduci o ardere de 

tot, cu lemnul din stîlpul idolului pe care-l vei tăia. “  

(Judecători, 6:25-26) – (VDC). 

Cartea   e 

ALTARELE DE ASTĂZI 

Atunci când îmi aduc mărturia mea prin  întreaga țară, mă gândesc la altarele lui Dumnezeu. Când 

ajung la altarul din fața unei biserici și în inimile noastre se revarsă Dumnezeu, nu ne este rușine de 

El. Un altar dedicat este un singur loc unde putem fi în prezența Lui Dumnezeu, unde putem apela 

la El și mărturisi păcatele noastre, cerându-I să ne ierte.  

Mulți dintre noi se simt minunat acolo în prezenţa Lui! Noi putem ști că El răspunde rugăciunilor 

noastre. Nu de puține ori putem simți brațele Lui în jurul nostru. Nu este ceva minunat cu privire la 

-altarele de modă veche ale lui Dumnezeu din biserici. Acolo puteți să mergeți şi să îngenunchiaţi 

și să vă închinaţi doar Domnului. Puteți lăuda pe Dumnezeu acasă, de asemenea. Poți să te închini 

şi în mașina ta. Îl puteți lăuda oriunde. Cu toate acestea, permiteți-mi să vă spun ceva: altarul este  
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un loc bine definit pentru o întâlnire intimă cu El.  

Când proorocii Vechiului Testament a făcut altare lui Dumnezeu, au strigat și s-au pocăit înaintea 

lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor, precum și pentru păcatele lor. La altar s-au pocăit și au 

oferit sacrificii de sânge, în numele poporului, și Dumnezeu a acceptat sacrificiile lor. Din moment 

ce Hristos a făcut sacrificiul suprem pentru păcatele noastre, prin sângele Său vărsat, nu mai avem 

nevoie pentru a oferi sacrificii. Cu toate acestea, avem încă nevoie să ne pocăim atunci când suntem 

condamnați de păcat, și unul dintre cele mai bune locuri pentru a face acest lucru este un altar. 

Atunci când vedem într-o biserică un altar dedicat, ar trebui să îngenunchem înaintea lui și să ne 

rugăm  lui Dumnezeu, dacă este posibil.  

Aceasta înseamnă foarte mult pentru a avea un altar. Avem nevoie de unul în casele noastre, ca să 

putem vorbi cu Dumnezeu și să avem un loc doar pentru a fi cu El.  

Atunci când vorbesc oamenilor, le spun mereu: „ - Nu vă  fie rușine să veniţi la acest altar aici 

Dumnezeu vă va întâlni.“ Da, El te poate întâlni în locul tău. Cu toate acestea, este ceva despre un 

altar sfințit și adesea folosit în cazul în care poți să te smerești, ridicând mâinile, și spui:                  

„ - Doamne, iată-mă, ia-mă. Folosește-mă pentru gloria Ta.“  

Cartea   f 

ÎNCHINAREA ÎNAINTEA LUI, SINCERĂ 

Ai nevoie să spui în ceea ce te rogi cu toată inima ta. Dumnezeu este în căutarea unui popor să-L 

iubească și să-L laude. Dumnezeu este pentru un popor care să se întoarcă de la căile lor rele și să 

vină înapoi la El. El este în căutarea unui popor care să se închine în duh și în adevăr. 

„ dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va 

căuta faţa Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din 

ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara.”  

(2 Cronici 7:14) – (NTR). 

„Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în 

duh şi în adevăr; că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este 

Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie ca’n duh şi’n adevăr să I se închine.”  

(Ioan 4:23-24) – (VBA). 

Fii cinstit cu Dumnezeu. Fii veridic (transparent, n.tr) cu Dumnezeu. Când te duci la altar, şi 

îngenunchezi nu spune: „ - Betina a greșit”, sau: „ - Ionuţ a făcut greșit.” ci spune: „ - Dumnezeu, 

eu sunt cel care am păcătuit. Sunt aici fiindcă am nevoie de iertare.” Apoi, iartă pe toţi aceia cu 

care ai ceva împotrivă.  

Sfinților, Domnul este în căutare a unui popor de a-l izbăvi, astfel încât ochii orbilor să fie deschiși 

urechile să audă ce Duhul Domnului spune către biserici (Apocalipsa 2:7).  

Oh, gloriile cerului! Dacă ați putea vedea numai ceea ce vă așteaptă acolo! Noi trecem prin multe 

încercări și necazuri în viața de zi cu zi. Uneori se pare că inamicul încearcă să fure totul, de la noi, 

dar Dumnezeu ne dă răbdare să îndurăm și, în cele din urmă, vine şi biruinţa. Există numeroase  
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presiuni ale vieții, dar în Domnul nostru există pace și siguranță.  

Dacă nu aveți o bună, şi puternică biserică, vă îndemn să căutați una care predică Cuvântul adevărat 

al lui Dumnezeu și care crede în puterea Celui Atotputernic pentru a transforma viețile și inimile. 

Găsiți o biserică care crede în puterea Duhului Sfânt. Unde se predică înțelepciunea lui Dumnezeu 

și eliberarea din necazurile tale, tristeți și suferință.  

Știi este important să fii împlinit, împreună cu poporul lui Dumnezeu. Biblia ne spune să ne adunăm 

împreună (Evrei 10:25). Nu încercați să fiți acolo singuri. Dumnezeu te iubește și există sfinți ai lui 

Dumnezeu care te iubesc, de asemenea. 

Cartea   g 

GLORIA SĂ FIE DESCOPERITĂ 

O altă parte din gloriile cerului au inclus unele dintre misterele care nu puteau fi dezvăluite. Nu mi 

sa permis să le văd. 

 Cu toate acestea, într-una din călătoriile mele la cer am văzut case frumoase și vile. În acest loc 

părea să merg foarte repede. Apoi am fost dusă la locul unde am văzut îngeri care fac tot felul de 

activități. Ei păreau să vină de pe pământ într-o manieră ordonată și intrau pe porți cu hârtii în 

mâinile lor. Uneori, îngerii aveau cărți în care ei au au scris. Ei mergeau în anumite zone, în cer cu 

aceste rapoarte. Apoi, rapoartele erau autentificate în cărți ca să țină evidențele a recompenselor 

sfinților. Când te duci la cer vei fi răsplătit pentru ceea ce faci de dragul lui Isus Hristos. De aceea 

scriu această carte. Am scris viziunile mele din cer, de dragul Domnului Isus Hristos și pentru slava 

Lui și pentru onoarea Sa.  

Vreau să înțelegeți o parte din tainele cerului pe care Dumnezeu mi le-a arătat. Eu pot să vă spun că 

ceea ce am văzut în aceste taine mi-au fost descoperite doar în parte: „ deoarece, în parte e 

cunoscut, în parte și să proorocească;” (1 Corinteni 13:9) - (FILOS – 
8
Biblia în traducerea greacă Spiros 

Filos).   

Slavă lui Dumnezeu, atunci când vom ajunge la destinația noastră finală, casa noastră finală, toate 

întrebările noastre vor primi răspuns, toate rugăciunile noastre vor avea un răspuns, și toate 

dorințele noastre cele mai profunde vor fi îndeplinite! 

---------------------------------------------------------------- 
Capitolul 10 

Viziuni cu Îngeri, lucrând 
În acest capitol vreau să vă spun despre viziunile mele despre îngerii lucrători. Vreau să înțelegeţi 

unele dintre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu mi le-a arătat. Vreau să vă dau câteva bucurii și 

lumină de a ști ceea ce vă așteaptă în timp ce lucrați pentru Domnul.  

Dumnezeu este minunat când dezvăluie:„...fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci. ” 

(Amos 3:7) – (VDC). Dorința lui este să arate aceste lucruri pentru cei care vor fi sensibili la 

revelațiile Sale și care vor proclama mesajul Său: 

„ Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul 

oştirilor: «Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt  
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Dumnezeu. Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de cînd 

am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se 

întîmple! Nu vă temeţi, şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de 

mult lucrul acesta? Voi Îmi sînteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de 

Mine? Nu este altă Stîncă, nu cunosc alta! ”  

(Isaia, 44:6-8) – (VDC).  

 Atunci Domnul mi-a răspuns și a zis: 

 „ Domnul mi-a răspuns, şi a zis: „Scrie proorocia, şi sapă-o pe table, ca să se poată 

citi uşor! ”  

(Habacuc, 2:2) – (VDC).  

Există multe exemple biblice unde Dumnezeu doreşte să dezvăluie lucruri mari  prin intermediul 

reprezentanților Săi numiți. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur și adevărat.  

Conform Bibliei, Daniel a avut viziuni de la Domnul: 

„ Daniel a avut un vis, și vedeniile au trecut prin mintea lui când el a fost culcat în 

patul lui. El a scris pe jos substanța visului său.” (NIV – Noua Versiune Internaţională din 

engleză _ New International Version NIV Bible) 

(Daniel, 7:1) – (NIV).   

Ioan vizionarul a văzut, de asemenea, vedenii ale Domnului, și i s-a spus să le scrie jos: 

                        „...Ce vezi,scrie într-o carte...”  

(Apocalipsa, 1:11) – (VDCC). 

Isaia a fost un mare profet, cu un mesaj crucial pentru Iuda, din cauza viziunilor sale și a curajului 

său, spunându-le. Cartea lui începe: „Vedenia  lui Isaia, fiul lui Amos, pe care el a văzut-o despre 

Iuda şi Ierusalim” (Isaia, 1:1) – (VBA). Pentru că Ezechiel a avut viziuni ale lui Dumnezeu                

(Ezechiel, 1:1), el a fost chemat și uns pentru o slujire profetică.  

Dumnezeu, în mila Sa infinită, a considerat oportun să aleagă și să-mi arate viziunile Sale. Îl laud pe 

Dumnezeu pentru aceasta. Când sunt în rugăciune și în meditație, în căutarea lui Dumnezeu privind 

anumite aspecte, eu văd cu permisiunea Duhului Sfânt tainele Lui Dumnezeu. El îmi descoperă 

anumite lucruri pentru mine.  

Chemarea mea pentru Dumnezeu este de a primi vise, viziuni și revelații, și să le raportez altora. Ca 

şi lucrătoare unsă a Domnului, eu descriu pur și simplu lucrurile pe care El mi Le-a arătat  mie.Cred 

că ăsta este rolul meu biblic. 

Cartea   a 

DEZVĂLUIREA ADEVĂRULUI LUI DUMNEZEU 
La începutul acestor experiențe, Domnul Isus Hristos mi-a apărut să-mi arate iadul. El a apărut într-

o haină albă strălucitoare, plină de lumină și de putere. Isus mi sa părut fi de aproximativ șase metri 

înălțime. Barba apărea frumos împodobită şi îngrijită. Părul lui gros se odihnea cu delicateţă pe 

umerii Lui. Ochii lui erau frumoşi şi pătrunzători.  

Portretul lui Hristos, care este cel mai apropiat de modul în care L-am văzut în viziunile mele Îl 

arătă plângând, rugându-se pentru evrei și Israel. Isus Hristos are așa de multă dragoste și  
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compasiune pentru noi, iar eu în calitate de artist portretizez  acest portret, arătându-L pe El  

mergând la distanţe mari pentru a dezvălui iadul şi cerul unei persoane și lucrurile care vor veni. 

 

Cartea   b 

CARELE DE FOC  

Uită-te la ceea ce Biblia spune: 

„ Şi Elisei s-a rugat şi a spus: Doamne, te rog, deschide-i ochii pentru a vedea. Şi 

DOMNUL a deschis ochii tânărului; şi el a văzut; şi, iată, muntele era plin de cai şi 

de care de foc de jur împrejurul lui Elisei.” (7
BTF- Biblia Traducerea FIDELIA) 

(2 Regi, 6:17) – (BTF).  

Când am fost în cer, am văzut carele de foc, cu îngerii care conduceau carele. Acestea erau foarte 

mari, și m-am minunat de  splendoarea lor. 

Cartea   c 

REVELAȚIILE LUI DUMNEZEU 

Uită-te la acest verset din Biblie despre îngeri: 

 „Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd Se suia El, iată că li s’au arătat 

doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, ”  

(Faptele Apostolilor, 1:10) – (VDC). 

Cum poate cineva să citească că este și să nu creadă? Dumnezeu a arătat în mod deschis îngerii 

poporului Său, atunci când Isus a fost răpit la cer. Sfinților, trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu 

vrea să dezvăluie puterile Sale glorioase și lucrările Sale minunate, în aceste ultime zile. Dumnezeu 

are viziuni pentru a ne arăta. El vrea să ne comunice aceste adevăruri nouă, astfel încât să putem fi 

încântaţi și entuziasmaţi de a lucra pentru El pe acest pământ. 

Cartea   d 

MIRACOLE ÎN BISERICĂ 

După timpul acestor vedenii, am slujit într-o biserică într-un serviciu special. Am fost în rugăciune 

și meditație profundă. La biserică în acea noapte, am văzut îngeri peste tot. Toţi aveau săbii de aur 

în mâinile lor.  

Duhul Domnului mi-a vorbit. El mi-a spus într-un mod clar: 

„Copilă, când vine timpul de rugăciune pentru poporul Meu, vreau să vindec câteva 

probleme fizice. Vreau să fie un semn în lucrarea ta că mărturia despre Iad este 

adevărată. Am dat cuvântul Meu că voi da semne, minuni şi lucrări că Evanghelia 

Domnului Isus Hristos se propovăduiește. ” 

Am devenit atât de emoționată! În duhul meu am văzut un înger cu o carte mare, scriind lucruri așa 

cum am predicat. Părea că plafonul s-ar fi deschis, și am putut vedea o viziune a tronului lui 

Dumnezeu. Îngerii erau în bucurie și lăudau pe Dumnezeu. 
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Cartea   e 

SCLAVIA PĂCATULUI DISTRUSĂ 

Atunci când a venit timpul pentru chemare la altar, am văzut îngeri mergând  printre rândurile 

adunării, împingând pe oameni să meargă la altar și să dea inimile lor, Domnului. Când am văzut 

îngerii atingând inimile persoanelor, cele mai negre păcate au început să urce în sus, afară din 

inimile lor, iar ei au îngenuncheat și s-au rugat lui Dumnezeu. Oh, cât de frumos a fost! 

În duhul meu am putut vedea lanțurile care au fost legate în jurul poporului. Pe măsură ce oamenii 

primeau iertarea, îngerii păreau să rupă legăturile de vârstă, distrugând lanțurile, pentru a le arunca. 

Legăturile se rupeau şi poporul a început să ridice mâinile și să mărturisească păcatele lor 

Domnului.  

Strigăte și țipete au crescut peste tot, ale sufletelor care s-au pronunțat. A fost minunat. În multe 

dintre serviciile mele din toată lumea, Dumnezeu a oferit mari minuni ca acestea, și salvări 

minunate au început să se întâmple.  

Îl laud pe Dumnezeu pentru semnele Sale, minunile şi miracolele Sale. Eu știu că îngerii sunt la 

lucru, ajutându-mă în lucrarea Domnului Isus Hristos. 

Cartea   f 

DISTRUGEREA SCLAVIEI  

Vreau să-ți spun altceva. După cum Scriptura era vorbită, Cuvântul părea să sară din pagină și să ia 

forma unei săbii. Această sabie străpungea trupul unei persoane și mergea direct la problemă pentru 

al vindeca.  

Slava lui Dumnezeu a fost peste tot! Am rămas uluită. Îl laud pe Dumnezeu pentru binecuvântările 

cerului pe pământ și pentru această revelație frumoasă a Cuvântului Său. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul  11 

Cuvântul lui Dumnezeu 
În multe servicii unde mă duc, văd atât de multe lucruri frumoase pe care îngerii le fac. Știți, 
desigur, că îngerii sunt duhuri slujitoare ale Domnului, trimise să slujească pentru moștenitorii 

mântuirii. (Vezi Evrei, 1:13,   „ şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „şezi la dreapta Mea, pînă 

voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?“ – [VDC] ). O dată am văzut un lucrător 

prooroc. Așa cum el proorocea, Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru a vedea un înger deasupra 

capului lui. Îngerul turna pe capul lui ceea ce arăta ca uleiul amestecat cu foc, dintr-un corn. Apoi 

am văzut inima omului într-o viziune. Era plină de Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul părea 

să vină din inima lui, în gâtul lui, și prin gura lui. Am putut vedea cum Cuvântul venea din gura lui. 

Cum  lovea  aerul, părea să devină o sabie cu două tăișuri. 

Un alt înger înregistra ceea ce omul lui Dumnezeu spunea.  

M-am gândit:„ - Oh, Dumnezeule, acesta este cu adevărat Cuvântul Tău care merge înainte la      
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oameni.“  

Apoi am văzut unul dintre îngeri care ținea în mâini Sfintele Scripturi. Așa cum omul a început să 

predice Cuvântul Viu al lui Dumnezeu, cuvintele păreau să sară de pe paginile Bibliei. Venea din 

inima lui și din gura lui. Așa cum acest lucru sa întâmplat, cuvintele Bibliei au devenit o sabie cu 

două tăișuri. Așa cum lucrătorul prooroc se ruga pentru oameni, care erau bolnavi sau erau afectaţi 

de vreo boală, părea că Domnul îmi permitea să văd un loc întunecat într-un plămân, un picior, o 

inimă, sau ori de câte ori era suferință. Sabia Cuvântului mergea la locul afectat din organism, și 

căldura începea să se formeze în jurul durerii pricinuită de acea boală. De multe ori, atunci când 

oamenii se rugau pentru vindecare asupra, lor ei spuneau: „ - Oh, Doamne, simt căldura Duhului.“  

Mi sa permis să văd spiritual modul în care boala era într-adevăr arsă din corpul unei persoane. A 

fost atât de frumos cum revelația Cuvântului lui Dumnezeu a început să lucreze. Așa cum am văzut 

pielea nouă și noi celule care au început să crească în locul unde era cea veche, am şi început să'L 

laud pe Dumnezeu. Mai târziu, după cum am vorbit cu unii dintre ei, mi-au spus: „ am fost vindecat 

în mod miraculos în acea zi.“  

Aici, pe pământ, vedem doar în parte, și cunoaştem doar în parte. Noi vedem și știm doar ceea ce 

Dumnezeu doreşte să ne permită. Ceea ce am văzut a fost doar ceea ce Dumnezeu a permis, și îi 

dau tot ceea ce merită, onoarea şi gloria.  

 Cartea   a 

APROPIEREA DE TRON 

Am început să văd importanța și necesitatea proorocilor, în lumea de astăzi, precum și în timpurile 

biblice. Am început să văd importanța tuturor ministerelor de cele cinci ori unde se vorbește în 

Efeseni: 

 „ El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii 

păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre 

zidirea trupului lui Hristos,“  

(Efeseni, 4:11-12) – (VBA).  

Am văzut cât de important este fiecare în trupul lui Hristos.  

Biblia ne spune că putem „ Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să 

căpătăm îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.“ (Evrei,4:16) – (VDC).  

Cuvântul ne asigură că avem:  „ dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în 

Locul prea sfînt,“  (Evrei, 10:19) – (VDC),  deoarece „şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu 

sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este iertare.“   (Evrei, 9:22) – (VDC).   

Prieteni, pot atesta că acest lucru este adevărat. Acesta este sângele lui Isus Hristos, care face 

ispășire pentru suflet. Cuvântul Său și sângele Său lucrează împreună în har. 

 „ Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm 

îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.“   

(Evrei, 4:16) – (VDC).  

Cartea   b 

UN AJUTOR ÎNTOTDEAUNA 
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De câte ori nu avem nevoi mari? Avem boală în corpurile noastre. Suntem în necazuri. Trecem 

printr-un divorț. O fiinţă dragă a murit. Un copil s-a rătăcit în lume. Se pare ca nu avem bani 

trebuind să le plătim pe toate, și avem nevoie de ajutor. În momente ca acestea mergem cu 

îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu și ne rugăm: „ - Doamne, am nevoie de ajutorul tău.“  

Dumnezeu mi-a dat viziuni de scene de pe pământ, de fiecare dată când sfinții strigau către Domnul 

pentru ajutor, Cuvântul lui Dumnezeu era acolo. Un înger avea o Biblie uriașă în mâinile sale. Apoi 

am văzut îngerul deschizând Cuvântul lui Dumnezeu și împingândul în fața lui Satan. Satana era 

acolo, în forma unui duh rău sau a unui șarpe. Când îngerul a deschis Scripturile, Diavolul a căzut 

literalmente pe spate, țipând, pentru că el știa că îngerul folosea sabia cu două tăișuri împotriva sa.  

Acum, trebuie să vă spun că lucrurile pe care le vedeam în duhul meu nu au fost întotdeauna în 

biserica în care slujeam de obicei în acel timp. Mi-ar plăcea să văd lucrurile în spiritul meu, care ar 

putea fi la kilometri de distanță. Alteori nu știam unde şi când aveau loc toate acestea.  

Mulțumesc lui Dumnezeu, Isus a învins pe Satan pentru noi o dată pentru totdeauna la cruce, astfel 

încât să putem fi liberi și cu viață. Noi putem merge cu îndrăzneală acum la tronul harului, oriunde 

am fi. 

Cartea   c 

UNGEREA ȘI VINDECAREA  

Mila și harul lui Dumnezeu sunt reale şi prezente pentru a vindeca orice boală prin Sfintele 

Scripturi. Vreau să fii încurajat prin Cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Dacă ai nevoie, du-te cu 

îndrăzneală la tronul harului și cere lui Dumnezeu să te ajute. Îngerii lui Dumnezeu sunt: „ toţi 

duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mîntuirea!“  (Evrei, 

1:14) – (VDC).  

Sunt conștientă de acest lucru din Scriptură, și eu cred. Mai mult decât atât, eu știu un lucru. L-am 

întâlnit pe terenul spiritual de mai multe ori. Atunci când apelăm la Domnul, Dumnezeu trimite 

îngeri să ne ajute prin puterea și tăria Cuvântului Său și a Duhului Sfânt. 

 Când demonii au fost scoşi de către un om a lui Dumnezeu într-o slujbă divină, eu am văzut 

duhurile rele ieşind ca niște umbre întunecate sau apariții. Când numele lui Isus a fost chemat, eu 

am văzut îngerii ţinând duhul rău și leagându-l cu un lanț. Când am văzut că s-a întâmplt astfel, m-

am gândit: „ - Doamne, cât este de frumos Cuvântul Tău de a oferi acestor oameni posedați de 

demoni şi de puteri rele, libertatea Ta!“  

Acesta este Cuvântul Domnului care lucrează. Acesta este Cuvântul lui Hristos. Numai în Numele 

lui-numele lui Isus Hristos, aşa va funcționa.  

 

Apelaţi la numele lui Isus Hristos. El te va salva. Vei fi născut din nou, eliberat de păcatele tale, și 

vei avea un cămin veșnic în cer. 

Cartea   d 

PUTEREA CUVÂNTULUI 

Odată, am fost în Malaezia. Oamenii erau atât de înfometaţi după Domnul, căci am știut că prezența  
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lui Dumnezeu  va face o mișcare puternică în acel popor. Când slava lui Dumnezeu a început să 

cadă peste  noi, a fost ca o ploaie.  

Duhul Sfânt se mişca în continuu în mijlocul nostru și salva oameni. Oamenii cădeau de pe 

scaunele lor la sol, între timp ce îL acceptau pe Domnul. Multe suflete au fost schimbate prin 

puterea Domnului când au fost atinşi. Oh, bucuria și prezența lui Dumnezeu care a venit peste noi 

era aşa de mare! Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat, și a creat oameni liberi. 

Cât erau de flămânzi oamenii după Dumnezeu! Ei vroiau naşterea din nou și să ceară lui Isus 

Hristos să vină în inimile lor. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu este incredibilă. 

Cartea   e 

HRANĂ SPIRITUALĂ 

Iată o altă Scriptură, la care aș dori să vă gândiți: 

 „ Îngerul DOMNULUI, care mergea înaintea taberei lui Israel, şi-a schimbat locul şi 

a început să meargă în spatele israeliţilor. Stâlpul de nor şi-a schimbat locul şi, din 

faţa lor, a început să meargă în spatele lor. El s-a aşezat între tabăra egiptenilor şi 

tabăra lui Israel. Noaptea, norul era întunecos într-o parte şi luminos în cealaltă. 

Astfel, cele două tabere nu s-au apropiat una de cealaltă întreaga noapte.“  

(Exodul, 14:19-20) – (NTR). 

Copii ai lui Dumnezeu, nu știți că Dumnezeu vrea să facă minuni astăzi la fel cum a făcut şi ieri? 

Din anumite motive, am eliminat beneficiile pe care Dumnezeu Le-a pregătit pentru noi. Am 

neglijat toate lucrurile frumoase ale lui Dumnezeu.  

Psihologi și tot felul de vrăjitori și magie neagră sunt în țara noastră. Ei vorbesc foamei din inimile 

oamenilor. Oamenii sunt în căutarea de sfaturi și sens pentru viața lor provenind din toate sursele. 

Cu toate acestea, vă spun că Dumnezeu este real și adevărat. El nu vrea ca noi să urmăm pe 

psihologi. El nu vrea să vadă relele vrajitoriei și ocultismul din lume. Dumnezeu vorbește împotriva 

ocultismului și caută ca noi să mergem după Cuvântul Său: 

 „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i 

întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.“  
(Leviticul, 19:31) – (VDCC).  

Este foarte păcătos și foarte greșit să mergeți la medii și psihologi pentru ajutor și îndrumare. În 

schimb, îngerii lui Dumnezeu sunt reali și sunt trimiși să slujească pentru noi, care suntem 

moștenitorii mântuirii. 

 „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;“   

(Psalmi, 91:11) – (VDCC).  

 „ În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui 

i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a 

sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.“ 

(Isaia, 63:9) – (VDCC).  

 „ Nebucadneţar a luat cuvîntul, şi a zis: „Binecuvîntat să fie Dumnezeul lui Şadrac, 

Meşac şi Abed-Nego, care a trimes pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi cari 

s’au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile  
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lor de cît să slujească şi să se închine altui dumnezeu de cît Dumnezeului lor!“ 

(Daniel, 3:28) – (VDC).  

Cartea   f 

TRUPELE ÎNGERILOR 

Când Domnul Isus mi-a dat revelația iadului, am putut vedea cu ochii mei spirituali că toate din 

jurul casei mele erau scrise în cer cu Cuvântul lui Dumnezeu. În jurul și în afara casei mele era un 

mare ansamblu de îngeri. Unii erau așezaţi, vorbind între ei. Un alt grup avea un aspect foarte 

autoritar și păreau că se uită. Îngerii din al treilea grup stăteau în jurul casei mele, în picioare, aripă 

lângă aripă, cu spatele spre casa mea. Acest ultim grup era compus din cei mai mari îngeri care toţi 

arătau ca niște războinici! Fiecare avea câte o sabie mare în partea sa (şoldul lui – n.tr.). În cazul în 

care chiar și o umbră întunecată încerca să se strecoare spre casa mea, ar fi scos săbiile lor și apărau 

familia mea.  

Amintiți-vă: „...şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.“ (Efeseni, 6:17) – (BTF). 

Cuvântul va ieși aprins și trimis înspre inamic. Inamicul va fi incinerat și transformat în cenușă. 

Îmi vine în minte această scriptură: „ Îi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi cenuşă sub 

tălpile picioarelor voastre în ziua pe care Eu o pregătesc, zice DOMNUL Oştirilor.“ (Maleahi, 4:3) – 

(NTR). Văzând Cuvântul lui Dumnezeu în acțiune continuu ma uimit.  

Când Dumnezeu a trimis Cuvântul Său, îngerii l-au liberat pe Petru din închisoare: 

 „Şi iată că un înger al Domnului a apărut deodată şi o lumină a strălucit în celula 

închisorii. El l-a trezit pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Ridică-te repede!” 

Lanţurile i-au căzut de la mâini. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-ţi mijlocul şi leagă-ţi 

sandalele!” El a făcut întocmai. Îngerul i-a mai zis: „Înfăşoară-te în manta şi 

urmează-mă!” l-a urmat şi a ieşit afară, dar nu ştia dacă este adevărat ceea ce făcea 

îngerul: i se părea că vede o viziune. După ce au trecut de prima şi de a doua gardă, 

au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au ieşit şi 

au luat-o pe o stradă; şi, deodată, îngerul a plecat de la el. Când s-a dezmeticit, 

Petru şi-a zis: „Acum ştiu într-adevăr că Domnul Şi-a trimis îngerul şi m-a salvat 

din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu să se întâmple!“ 

(Faptele Apostolilor, 12:7-11) – (NTR). 

Cartea   g 

ÎNGERII ȘI CUVÂNTUL 

Avem multe Scripturi unde oamenii au avut apariţii de îngeri. Câteva exemple ulterioare avem: 

  

„ Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al Domnului, 

şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce 

s’a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.“ 

 

(Matei ,1:20) – (VDC).  
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 „ Atunci Domnul a deschis ochii lui Balaam, și a văzut pe îngerul Domnului stând în 

drum, cu sabia scoasă. Așa că el s-a închinat și a căzut cu fața la pământ.“ 

 

(Numeri, 22:31) – (NIV).  

 „ Iacov şi-a văzut de drum; şi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. ” 

(Genesa, 32:1) – (VDCC).  

 „ Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul 

la cap şi altul la picioare. ” 

(Ioan, 20:12) – (VDC).  

 „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, şi i-a zis: „Scoală-te, şi du-te spre miazăzi, 

pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care este pustiu.“ Un înger al lui 

Dumnezeu, al căruia sînt eu, şi căruia Îi slujesc, mi s’a arătat azi noapte,… ” 

 

(Faptele Apostolilor, 8:26; 27:23) – (VDC). 

Ca și creștini avem nevoie să înțelegem cât de mult avem nevoie de protecție. Noi trebuie să 

înțelegem că Dumnezeu a oferit totul pentru noi în Cuvântul Său sfânt. Atunci când avem nevoie de 

ajutor, putem merge la El cu îndrăzneală în timp de nevoie. La tronul harului, în numele lui Isus 

Hristos, Îi cerem ajutorul. Când tu și eu cerem ajutor, El întotdeauna îL conferă. El iubește a ne 

ajuta cât păzim poruncile Lui și î-I slujim. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul 12 
O lume nouă se apropie 

Pentru mai multe zile după șederea mea finală în iad, am fost grav bolnavă şi plină de disperare. 

Trebuia să dorm cu luminile aprinse, noaptea. Aveam nevoie de Biblie cu mine tot timpul; o citeam 

în mod constant. Sufletul meu a fost în stare de șoc sever. Am avut parte de ceea ce un pierdut 

îndura atunci când merge în iad.  

Isus mereu trebuia să-mi spună: „Taci! Linişteşte-te!”(Marcu, 4:39) – (NTR), și pacea inunda sufletul 

meu. Cu toate acestea, în termen de câteva momente, din nou țipam,prinsă de o spaimă isterică.  

În tot acel timp, am știut că niciodată nu am fost singură și că Isus a fost mereu acolo. Cu toate 

acestea, chiar și cu această cunoaștere, am putut simți, uneori, că prezența Lui nu mai era. Uneori 

îmi era atât de frică de a şti că ar trebui să mă întorc înapoi în iad că îmi era teamă să-L am chiar și 

pe Isus lângă mine. 

Când am încercat să le spun la alții despre experiențele mele din iad, nu m-au ascultat. I-am 

implorat: „- Vă rog, pocăiţi-vă de păcatele voastre înainte de a fi prea târziu.” A fost dificil pentru 

oricine să creadă ceea ce le spune-am despre chinul pe care am îndurat, precum și ceea ce Isus mi-a 

spus să scriu despre iad.  

Domnul ma asigurat că El era Domnul, care vindecă. Chiar dacă nu am fost convinsă că vreodată 

mă voi recupera pe deplin, vindecarea completă a venit, încet, dar sigur. 
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Cartea   a 

PARADISUL DE PACE 

 

Și apoi sa întâmplat din nou. Din nou am fost cu Domnul Isus, într-un zbor vertiginos spre înălțimea 

cerului. Isus mi-a spus:„Vreau să-ți arăt dragostea și bunătatea lui Dumnezeu și părți ale cerului. 

Vreau să vezi lucrările minunate ale Domnului, care sunt atât de frumos la privit.” 

Un înger mi-a zis:„- Vezi bunătatea și blândețea Domnului Dumnezeului tău, mila Lui ține în veci.” 

Aveam un aşa sentiment de dragoste și tandrețe cu privire la înger că am fost pe cale să plâng 

atunci când a vorbit din nou: „ - Iată puterea și tăria și măreția lui Dumnezeu. Lasă-mă să-ți arăt 

locul pe care El la creat pentru copii.” 

Dintr-o dată, a apărut o planetă mare, ce se profila în fața noastră, o planetă care părea a fi la fel de 

mare cât pământul. 

 „ Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi primul pământ 

trecuseră, şi nici marea nu mai era. Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, 

coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soţul 

ei.” 

(Apocalipssa, 21:1-2) – (NTR).  

Următorul lucru pe care l-am auzit era vocea Tatălui zicând: 

„Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt sunt una. Tatăl și Fiul sunt una, și Tatăl și Duhul Sfânt 

sunt una. Am trimis pe Fiul Meu să moară pe o cruce, astfel încât nimeni nu trebuie 

să se piardă.                                                                                                                                               

Sunt pe cale să-ți arăt locul care L-am făcut pentru copii. Îmi pasă foarte mult de toți 
copiii. Îmi pasă atunci când o mamă pierde un copil, chiar dacă rodul pântecelui său, 

a fost aruncat înainte de vremea sa. Tu vezi, Eu știu toate lucrurile, și îmi pasă. Din 

moment ce este viață în pântece, Eu știu. Eu știu despre copii care sunt uciși în timp 

ce aceştia sunt încă în mama lor; organisme-vii avortate care sunt tăiate și nedorite. 

Știu despre noi-născuţii morţi și acei copii care se nasc cu defecte usturătoare. Din 

momentul concepției, fiecare este un suflet.                                                           

Îngerii mei se duc jos ca să aducă pe copii la Mine când mor. În rai, ei sunt iubiți, și 

ei devin ființe perfecte. Eu îI redau întregi și restabilesc orice părte care lipseşte. Eu 

le dau corpuri perfecte. ”  

Pe întreaga planetă există un sentiment de iubire, un sentiment de bunăstare perfectă. Totul este 

perfect. Pe alocurea în mijlocul ierbei verde luxuriante și a piscinelor de apă limpede ca cristalul 

sunt scaune de marmură și bănci frumos lustruite din lemn ca să se te poţi așeza pe ele. Am privit 

peste tot, şi erau copii implicați în tot felul de activități.  

Fiecare copil purta o haină albă fără pată și sandale. Hainele albe erau atât de strălucitoare încât 

străluceau în lumina magnifică de pe planetă. O abundență de culoare era pretutindeni accentuând 

albul îmbrăcămintei copiilor. Îngerii erau deținătorii de la intrare, precum și numele copiilor erau 

toate scrise într-o carte.  

Am văzut copii învățând Cuvântul lui Dumnezeu iar alţii învățau muzică dintr-o carte de aur. Am  
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fost surprinsă să văd animalele de tot felul venind la copii sau stând alături de ei în timp ce aceştia 

erau în această școală angelică.  

Nu existau lacrimi și nici tristețe. Totul era extrem de frumos. Bucuria și fericirea sunt peste tot. 

 

Apoi îngerul mi-a arătat o altă planetă care strălucea ca o lumină mare în fața mea. Lumina 

strălucea ca şi cum strălucea un milion de stele, și totul de pe planetă era frumos și viu. În depărtare 

am văzut doi munți din aur pur, în timp ce mai aproape de mine erau două porți de aur, în care erau 

diamante și alte pietre prețioase încastonate. 

Am știut în inima mea că acesta era noul pământ și că orașul situat în toată splendoarea înaintea 

mea era Noul Ierusalim-cetatea lui Dumnezeu așa cum va veni pe pământ. 

Cartea   b 

NOUL  PĂMÂNT 

Rapid, am văzut din nou pământul vechi, căci pământul care îl văzusem prima va fi după Necazul 

cel Mare, dar nu înainte  de finalul Armaghedonului  ce va curăța totul în cele din urmă. În această 

scenă, de asemenea, am văzut Ierusalimul, capitala mileniului. 

În viziunea mea, am văzut oamenii care veneau de departe și de aproape, făcând drumul lor spre 

acest oraș. Aici Isus era rege, și toate neamurile de pe pământ îI aduceau daruri în onoarea Sa. Nu 

numai că era rege în realitate, El era, de asemenea, recunoscut ca Rege al regilor! 

Isus mi-a dat interpretarea viziunii mele și mi-a dat o mai mare claritate cu privire la ceea ce se va 

întâmpla atunci: 

„ În curând mă voi întoarce și să i-au cu Mine în rai pe cei neprihăniți care au murit. 

Apoi, după ei, cei care sunt rămaşi în viaţă vor fi răpiți pentru a fi cu Mine în aer. În 

urma acestor evenimente, Antihristul va domni pe pământ pentru un timp numit, vor 

fi necazuri, cum nu au mai fost niciodată înainte, și nici nu va fi vreodată din nou. Și 

apoi mă voi întoarce cu sfinții Mei, și Satan va fi aruncat în Adânc, unde va rămâne 

pentru o mie de ani. În timpul celor o mie de ani, voi domni peste întreg pământul de 

la Ierusalim. Atunci când Mileniul va trece, Satana va fi eliberat pentru un timp scurt, 

iar eu îl voi învinge prin strălucirea venirii Mele. Vechiul Pamânt va trece. Iată, 

trebuie să existe un pământ nou și un Nou Ierusalim venind jos pe el, iar Eu voi 

împărăți în vecii vecilor.” 

       --------------------------------------------------------------- 

Capitolul 13 

Revenirea lui Hristos 
În altă viziune, am văzut venirea Domnului! Am auzit chemarea Lui ca sunetul unei 

trâmbițe și glasul unui arhanghel (1 Tesaloniceni ,4:16). Tot pământul sa cutremurat, şi din morminte 

au venit morții neprihăniți pentru a întâmpina pe Domnul lor în văzduh.  

Pentru ceea ce părea a fi de ore, am auzit deodată trâmbițele sunând. Pământul și marea a dat pe  
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morții lor (Apocalipsa, 20:13). Domnul Isus Hristos stătea deasupra acestei scene acoperit de foc aşa 

am văzut această scenă glorioasă. Am auzit sunetul trâmbițelor din nou. În timp ce mă uitam, acei 

ce erau vii care au rămas pe pământ s-au ridicat să-i întâmpine: 

 „Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu îi va aduce 

împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Vă spunem prin Cuvântul Domnului că  

 

noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nicidecum nu o vom lua 

înaintea celor ce au adormit. Căci Domnul Însuşi, la un strigăt de poruncă, la 

sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, Se va coborî din 

cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în Cristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, 

vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel 

vom fi întotdeauna cu Domnul.” 

(1 Tesalonioceni, 4:14-17) – (NTR).   

Am văzut răscumpărații, ca milioane de puncte de lumină, convergându-se spre un loc de întâlnire 

în cer. Acolo îngerii le-au dat robe de cea mai pură culoare albă. A fost o mare bucurie. Era 

responsabilitatea îngerilor „ să servească ”, și erau peste tot, acordând o atenție deosebită celor 

înviați. Corpuri noi glorificate s-au dat la răscumpăraţi, și ei s-au transformat când au traversat prin 

aer. Mare bucurie și fericire a umplut cerurile și îngerii au cântat:„ Slavă Regelui Regilor! ” 

Cartea   a 

 TRUPUL LUI HRISTOS 

În această viziune, am văzut un corp mare spiritual înalt în ceruri. Era trupul lui Hristos, care era 

culcat pe spate în timp ce sângele picura pe pământ. Știam că aceasta reprezenta trupul Domnului 

nostru ucis. Corpul a crescut mai mare și mai mare până când cuprindea tot cerul. Mergând în el 

erau milioane de sfinți răscumpărați.  

Am privit în uimire când au traversat milioane de oameni ce urcau o scară a corpului și au umplut-

o, începând cu picioarele și continuând prin picioare, braţe, stomac, inimă, și cap. Când a fost plin, 

am văzut că era plin cu oameni din toate colțurile pământului. Cu o voce puternică au lăudat pe 

Domnul: 

 

„ şi cântau un cântec nou: „Tu eşti vrednic să iei sulul şi să-i rupi sigiliile, pentru că 

ai fost înjunghiat şi prin sângele Tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din 

orice seminţie, limbă, popor şi neam şi i-ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru 

Dumnezeul nostru; 

şi ei vor domni pe pământ!” 

(Apocalipsa, 5:9-10) – (NTR). 

Milioane s-au adunat în fața tronului, și am văzut îngeri cum aduceau cărțile din care să fie citită 

hotărârea. Acolo era  locul milei, și s-au dat premii pentru mulți.  

Apoi, am privit cu uimire, întunericul acoperea fața pământului, și forțele demonice erau peste tot. 

Duhuri rele nenumărate au fost dezlegate din închisoarea lor și acum se revărsau cu forţă pe 

pământ. Am auzit un alt glas, care zicea cu voce tare: 
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 „ De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi cari locuiţi în ceruri! Vai de voi, pămînt şi 

mare! Căci diavolul s’a pogorît la voi, cuprins de o mînie mare, fiindcă ştie că are 

puţină vreme.” 

(Apocalipsa, 12:12) – (VDC). 

 

 

 

 

Cartea   b 

 MÂNIA LUI DUMNEZEU 

Am văzut o fiară furioasă, ce și-a revărsat veninul ei peste tot pământul. Infernul se clătină de furie, 

şi dintr-o văgăună fără fund veneau hoarde de creaturi rele roind, pentru a ponegri pământul cu 

numărul lor fără de număr.  

Bărbați și femei alergau plângând spre dealuri, în peșteri, și în munți. Erau războaie pe pământ, 

foamete și moarte. La urmă am văzut cai și care de foc în ceruri. Pământul sa cutremurat, în timp 

ce: „ soarele s’a făcut negru ca un sac de păr, luna s’a făcut toată ca sîngele,”                    

(Apocalipsa, 6:12) – (VDC). 

Un înger a anunțat: „ Ascultă, O pământ, regele se apropie!” 

Apoi, Regele Regilor și Domnul Domnilor a apărut pe cer. Cu El în toată splendoarea glorioasă 

erau sfinți de toate vârstele, îmbrăcați în albul, cel mai pur. Mi-am amintit că: „...şi orice ochi Îl va 

vedea,…” (Apocalipsa, 1:7) – (NTR)  și că: „ că orice genunchi se va pleca … şi orice limbă Îl va 

mărturisi…” (Romani, 14:11) – (NTR)  că El este Domnul. 

Apoi îngerii au luat secerile lor și au secerat grâul copt (vezi:  „Apoi m-am uitat şi iată că era un 

nor alb, iar pe nor şedea „Cineva Care era ca un fiu al omului”. Avea pe cap o coroană de aur, iar 

în mână avea o seceră ascuţită. Un alt înger a ieşit din Templu, strigând cu glas puternic Celui Ce 

şedea pe nor: „Trimite secera Ta şi seceră, întrucât a sosit ceasul să seceri, pentru că recolta 

pământului este coaptă!” Cel Ce şedea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost 

secerat. Un alt înger a ieşit din Templul din cer, având şi el o seceră ascuţită. Un alt înger, care 

are autoritate peste foc, a ieşit de la altar şi a strigat cu glas puternic către cel ce avea secera  
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ascuţită: „Trimite secera ta ascuţită şi culege ciorchinii de struguri ai viei pământului, pentru că 

strugurii ei sunt copţi!” Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat 

strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.” (Apocalipsa, 14:14-19), – (NTR) care este 

sfârșitul lumii. 

M-am gândit: „ - Noi trebuie să ne iubim unul pe altul. Trebuie să fim fermi în adevăr și să 

corectăm copiii noștri în lumina venirii lui Hristos ce va fi în curând. Cu siguranță, Regele se 

apropie!”  

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Capitolul 14 

Apelul Final Al Domnului: Fii Gata 
Isus mi-a spus: „ - Pocăiți-vă ca să fiţi mântuiți, pentru Împărăția lui Dumnezeu căci este aproape. 

Voința mea și Cuvântul Meu se vor face. Pregătiți calea Domnului.” Apoi, El a declarat: 

 „ Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea 

în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, 

ca să ne bucurăm de ele.” 

(1 Timotei, 6:17) – (VDCC). 

 „Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”  

(Galateni, 5:16) – (VDCC).  

 „Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea 

va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească 

putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.” 

(Galateni, 6:7-8) – (VDCC).  

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, 

necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, 

mâniile, nânţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, 

îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am 

mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 

bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva 

acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea 

pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” 

(Galateni, 5:19-24) – (VDCC).  

Isus a continuat: 

„Când Cuvântul lui Dumnezeu este împlinit, atunci va veni sfârșitul. Nici un om nu 

știe ziua sau ceasul când Fiul lui Dumnezeu se va întoarce pe pământ. Nici măcar 

Fiul nu știe, pentru că este cunoscut numai de Tatăl. Cuvântul este rapid împlinit. 

Vino ca un copil mic, și lasă-mă să te curățesc de faptele cărnii. Şi apoi să-mi spună, 

„Doamne Isuse, vino în inima mea și iartă-mi păcatele mele. Știu că sunt un păcătos, 

și mă pocăiesc de păcatele mele. Şi spală-mă în sângele Tău, și să mă curățești. Am  
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păcătuit împotriva cerului și înaintea Ta și nu sunt vrednic să fiu numit fiu. Te 

primesc prin credință ca Mântuitorul meu.” Vă voi da păstori după inima Mea, și Eu 

voi fi Păstorul vostru. Veți fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru. Citește 

Cuvântul, și nu uita să vă adunaţi împreună. Dă-mi toată viața Mie, și Eu vă voi ține. 

Eu nu vă las şi nici nu vă voi părăsi.” 

 

Cartea   a 

FII GATA SĂ ÎNTÂLNEŞTI PE DUMNEZEU 

Dragii mei, din adâncul inimii mele, am împărtășit cu voi din viziunile și revelațiile din cer, care le-

am primit prin puterea lui Dumnezeu cel Atotputernic. Vreau să rezum gândurile mele prin 

exprimarea cât de mult ne iubește Dumnezeu. El a arătat grija și dragostea Lui mare, prin trimiterea 

mai departe a Cuvântului Său puternic pentru noi și acordarea de noi descoperiri în aceste ultime 

zile.  

Copilașilor, trebuie să fim pregătiți să întâmpinăm pe Domnul. Trebuie să fim în orice moment în 

căutarea venirii Lui. Tu și eu cunoaștem necazurile, din vremurile acestea, și timpurile în care ne 

găsim. Nu a existat niciodată o epocă ca asta. 

Cu toată inima vă îndemn să fiţi gata: „Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni 

Fiul omului.” (Matei, 25:13) – (VDC). Isus Hristos se întoarce! 

Vă amintiți cum am vorbit despre sfinții care sunt acum în ceruri? Îngerul lui Dumnezeu mi-a spus 

că, dacă trăim în neprihănire în Hristos Isus ne vom întâlni cu cei dragi la porțile de glorie, când 

vom merge. 

Primiți acest mesaj frumos în inima voastră? Am vorbit despre cărțile și evidențele care le țin 

îngerii. Tot ceea ce facem de dragul lui Isus se înregistrează iar recompensele tale vor fi mult mai 

mari în cer decât sunt aici pe pământ. Îngerii scriu faptele noastre. 

De multe ori evangheliști, predicatori, profesori precum și alți lideri trebuie să părăsească temporar 

caselelor, copii, soțiile și să poarte crucea pentru Isus Hristos. Domnul vede acest lucru, și El știe 

totul despre asta.  

De asemenea, El știe ori de câte ori mergem undeva și nu suntem trataţi ca și copiii Lui. Uneori 

suntem maltratați, dar suntem încă copii Regelui.  

Cu toate acestea, Dumnezeu vrea ca noi să fim robi supuşi. El vrea ca noi să ne slujim unul pe altul 

așa cum El ne-a slujit. 

Sfinților Dumnezeu nu ne-a promis o grădină de trandafiri. Deși El nu a promis străluciri aici, 

putem avea binecuvântările, bogățiile, onoare, și lucruri materiale, care sunt permise de Dumnezeu. 

Cu toate acestea, le putem avea luând crucea și urmându-L pe Hristos. 

Eu vreau ca tu să fii pregătit. Dacă nu ați primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, 

pute-ţi fi salvaţi, în conformitate cu Sfintele Scripturi: 

 „ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” 

(Ioan, 3:16) – (NTR).  
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 „ Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că 

Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se 

primeşte neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; …fiindcă 

oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!” 

(Romani, 10:9-10, 13) – (NTR).  

Vă rog să vă rugaţi această rugăciune chiar acum:  

 

„ - Tată, în numele lui Isus Hristos , vin la Tine, aşa cum sunt. Sunt un păcătos, Doamne. Am 

păcătuit împotriva Ta și împotriva cerului. Te rog, Doamne Iisuse, să mă ierți și să vii în inima 

mea și să-mi salvezi sufletul meu. Vreau să fiu născut din nou prin Duhul Dumnezeului Celui Viu.Îți 
dau viața mea Ţie, Doamne Iisuse. Eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că tu ești Isus 

Hristos, care a fost trimis pentru a salva sufletul meu de la iad. Îți dau mulțumiri și laudă și onoare 

pentru răscumpărarea, prin sângele Tău prețios. ” 

 Dacă ați spus această rugăciune cu mine și într-adevăr ceea ce v-aţi rugat, aţi şi crezut, sunte-ţi 

salvaţi! Voi L-aţi cerut pe Isus Hristos să intre în inima voastră. Începe să-L mărturisești cu gura ta 

și laudă-L. 

Lui Dumnezeu să-I fie aduse toată lauda și onoarea! 

 

   ---------------------------------------------------- 

Capitolul 15 

Despre Autoare 
Mary Kathryn Baxter sa născut în Chattanooga, Tennessee. Ea a fost dusă în casa lui Dumnezeu. În 

timp ce ea era încă tânără, mama ei a învățat-o despre Isus Hristos și mântuirea Lui.  

Kathryn a fost născută din nou, la vârsta de nouăsprezece ani. După ce a slujit Domnului pentru mai 

mulți ani, ea a alunecat înapoi pentru un timp. Duhul Domnului nu a lăsat-o, și ea a venit înapoi și 

şi-a dat viața ei din nou lui Hristos. Ea încă îl slujeşte cu credincioşie (fidelitate). 

La mijlocul anilor 1960 Kathryn sa mutat cu familia ei la Detroit, Michigan, unde a locuit pentru un 

timp. Ea mai târziu sa mutat la Belleville, Michigan, unde a început să aibă viziuni (vedenii) de la 

Dumnezeu. 

Oameni mari, conducători, și sfinți ai Domnului vorbesc foarte mult de ea și lucrarea ei. Mișcarea 

Duhului Sfânt este evidentă în toate serviciile ei, și multe minuni au avut loc în ele. Darurile 

Duhului Sfânt cu manifestări de putere se manifestă în cadrul întâlnirilor sale, în timp ce ea este 

condusă de Duhul lui Dumnezeu. Ea iubește pe Domnul cu toată inima ei, cu mintea, sufletul, cu  
putere și dorințele ei mai presus de orice sunt de  a câştiga suflete pentru Isus Hristos. 

Ea este cu adevărat o slujtoare  dedicată Domnului. Chemarea ei este în mod special în domeniul 

viselor, viziunilor, și a revelațiilor. Ea a fost ordinată ca ministră a lui Dumnezeu în 1983, la 

Biserica Evangheliei Pline a lui Dumnezeu în Taylor, Michigan. Ea acum cooperează cu Biserica 

Națională a lui Dumnezeu din Washington, D.C. 

 

În 1976, în timp ce ea locuia în Belleville, Isus ia apărut în formă umană, în vise, în viziuni, şi în 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%2010;&version=31
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revelații. Din acel moment ea a primit multe vizite de la Domnul. În timpul acestor vizite El ia 

arătat adâncurile, gradele, nivelurile, și chinurile sufletelor pierdute din iad. Ea a beneficiat, de 

asemenea, de multe viziuni ale cerului, necazul cel mare, și sfârșitul timpurilor.  

Pe parcursul unei perioade din viața ei, Isus ia apărut în fiecare noapte timp de patruzeci de nopți. 
El ia dezvăluit ororile iadului și gloriile cerului. Ia spus că acest mesaj este pentru toată lumea. 

 

Noi, ca copii ai lui Dumnezeu am fost transformaţi și făcuţi noi 

prin miracolul regenerării. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vă rugăm, nu este permisă nici o modificare, profit sau vânzare a acestui material! Folosiţi-l pur și 

simplu pentru a salva suflete. Tipăreşte-o la toată lumea dacă poți. 
Site-ul ei oficial este www.mbaxterdivinerevelation.org  Mary ridică venituri foarte puține din 

vânzările de carte (2 cenți pe carte),  

vă rugăm să luaţi în considerare a face o donație pentru Mary K. Baxter ministra, sunând 

405.735.5470 , sau apelând la Scott (877) 570-2795 (marybaxter @ live.com) W.Melbourne, FL. 

http://www.mbaxterdivinerevelation.org/home.html
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                    A Divine                    

Revelation of Heaven 
by Mary K. Baxter 

 
 

Legenda culorilor folosite la scrierea versetelor biblice: 

 

1. 
1 

Versiunea Dumitru Cornilescu                                                    – (VDC), 
2. 

2 
Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată                                    – (VDCC), 

3. 
3 

Noua Traducere a Bibliei Cornilescu                                           – (NTR), 
4. 

4 
Versiunea Bibliei Ortodoxe Române                                           – (VBOR),   

5. 
5 

Noua Versiune Internaţională                                                      – (NIV), 

6. 
6
 Biblia  În Versiune Actualizată                                                    – (BVA), 

7. 
7
 Biblia Traducerea Fidelia                                                             – (BTF)., 

8. 
8 

Biblia în Traducere Greacă FILOS                                              – (FILOS).   

9. 
9
Biblia Tradusă di engleză Bible King James Version                   – (KJV), 

10. 
10

Biblia New James King                                                               – (NJK).  

11. 
11

Biblia  Versiunea Bartolomeu Anania                                         – (VBA).                                           

 

 
Translated in Romanian: ANDRONACHE Doloris Marian 

For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com 
or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian 

,Italy. 

E-mail Could you ask your language: Romanian, English and Italian. Thank you very much. 

 

 

Sfârşit, 

 Amin.   

mailto:adolorismarian@ymail.com

