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Cei cinci pași ai Spiritualității Cărții Adevărului 

E foarte plăcut să te întorci aici (în Romania, cred că sunt 5 ani de când am fost aici data trecută), e o 

onoare pentru mine, întotdeauna simt un măreț sentiment de onoare să fac parte și să lucrez în această 

Misiune și să fiu rugat să calatoresc în diferite părți ale lumii. 

Și sunt în mod deosebit bucuros să fiu în România pentru că am avut o experiență extraordinară data 

trecută când am fost aici. Există un grup foarte puternic de discipoli ai Cărții Adevărului, a fost foarte, foarte 

multă lume data trecută. Dar poate să fie adevărat că Dumnezeu v-a invitat acum, azi, pentru că El știe că 

voi sunteți acum cei cu inimi curajoase, sunteți membri ai armatei Sale curajoase, așa că nu e nici o 

coincidență că voi, astăzi, sunteți aici. Cred în această Misiune cu toată inima, cred că Cartea Adevărului e 

cea mai importantă informație pe care am primit-o din Ceruri, de la Biblie încoace. Cartea Adevărului ne-a 

fost dată doar pentru că Dumnezeu ne iubește. După cum știți Cartea Adevărului a fost menționată în 

Biblie și de aceea este atât de importantă, e cea mai importantă profeție a timpurilor din urmă, care a fost 

promisă în cartea lui Daniel. Se vorbește de ea și în Cartea lui Ioan evanghelistul, în Apocalipsă, e 

important să ne dăm seama cât de puternică e această profeție. Citat din Biblie: Daniel 12,9-10, ”El mi-a 

zis: „Du-te, Daniél! Cuvintele acestea vor fi ascunse şi sigilate până la timpul de la sfârşit.” Dar vă pot 

spune că e scris în Cartea Adevărului ”Mulţi vor fi purificaţi, albiţi şi şlefuiţi. Cei nelegiuiţi vor continua să 

săvârşească nelegiuirea şi niciun nelegiuit nu va înţelege; dar cei pricepuţi vor înţelege”. De aceea trebuie 

să prețuim această Carte a Adevarului și s-o vedem drept ceea ce este ea cu adevărat. E foarte important 

să înțelegem cât de puternică e Cartea Adevărului. Ea ne e dată pentru timpurile din urmă, ne e dată ca să 

ne ajute să supraviețuim în aceste timpuri din urmă. De ce se pune problema să supraviețuim? Pentru că e 

timpul în care diavolului i s-a dat cea mai mare putere. Știm că Papa Leon al 13 lea a avut acea viziune cu 

discuția dintre Isus și Diavol, când diavolul a cerut mai multă putere iar Domnul i-a dat încă 150 de ani. 

Așadar acesta este acel timp din urmă, când diavolului i s-a dat cea mai mare putere în lume. 

Milioane de diavoli au fost eliberați din Iad pentru a tulbura complet mintea omului. Ei schimbă subtil 

mintea și conștiința omului, o schimbă dincolo de orice recunoaștere. Domnul ne-a dat această Carte ca să 

împiedice căderea noastră în această mare apostazie. Ni s-a spus de multe, multe ori, iar Maica Domnului 

a spus-o aparând în multe locuri din lume: Nu doar lumea, ci și biserica este în apostazie. Avem preoți care 

nu mai cred în Prezența Reală a Domnului. Apostazia e în fața noastră, înaintea noastră, este timpul marii 

înșelătorii. Trebuie să realizăm că Domnul ne iubește foarte mult, El ne-a dat Cartea Adevărului pentru a 

încerca să ne trezească. Ne-a dat Cartea Adevărului deoarece umanitatea doarme, fiind sub influența 

diavolului. Unul dintre marile semne ale timpurilor este Irlanda, țara mea, care a fost o țară de mari sfinți și 

teologi iar acum e plină de marea înșelare. Mințile catolicilor au fost foarte alterate în mulți ani de influență 

a satanei. Așadar acum avem o țară plină de catolici, dar ei sunt neo-păgâni. Poporul acestei sfinte națiuni, 

acum se ridică și spune că nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu. Acesta este unul dintre 

marile semne ale timpurilor din urmă. Când în țara sfântă a Irlandei, 66% din populație votează pentru 

avort, atunci diavolul comandă. Haideți să nu ne mai prefacem, să nu ne mai ascundem în spatele 

falsităților, hai să nu mai trăim în aceasta milă artificială, pretinzând că Dumnezeu e milostiv. Haideți să nu 

mai fim așa de drăguți cu cei care vor să trăiască în păcat. Domnul nu ne-a cerut niciodată să iubim 

păcatul. Ceea ce vedem acum este că ei iubesc păcatul, nu-i interesează păcătosul dar iubesc păcatul, în 

special în Biserica noastră. Nouă ni s-a dat de la Dumnezeu această minunată șansă să citim Cartea 

Adevărului și să ne trezim. Asta e iubire, pură iubire de la Domnul, să ne dea Cartea Adevărului. El nu vrea 

să mergem în Iad. Acesta este timpul prezis de sfânta Faustina, timpul milostivirii, dar milostivirea se va 

termina și va veni timpul judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar milostivire, Dumnezeu este și 

dreptate. Și tot ceea ce facem împotriva legilor Sale - El știe. Și dacă credem că Isus a suferit pe cruce 

până la moarte, El suferă mai mult acum că Biserica sa e dusă pe Calvar, Trupul Său este din nou 

răstignit. Trebuie să vedem adevărul!  

Dar oamenii sunt împotriva Cărții Adevărului, Domnul însuși e respins din nou. Și cu Cartea Adevărului se 

întâmplă la fel cum s-a întâmplat cu Domnul nostru. Noi vom fi persecutați de autorități la fel cum a fost 

Isus persecutat de evrei și cum Biserica persecută Cartea Adevărului pentru că în ea e prea mult adevăr, 

prea mult adevăr ce trebuie acceptat. Domnul zice că adevărul va fi mereu refuzat și ne spune și de ce: 
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pentru că el [adevărul] cheamă persoana să se nege pe sine. Isus cheamă oamenii prin Cartea Adevărului 

să vină în uniune cu El. Uniune. Asta implică un proces lung, ca să intri în uniune cu Domnul. Dar în primul 

rând noi nu acceptăm realitățile lumii și că lumea trăiește în apostazie, și că marea înșelare a minților este 

deja aici. Dacă nu acceptăm asta, atunci nu suntem pregătiți nici măcar pentru primul pas. Deci trebuie să 

vedem cum Cartea Adevărului ne va deschide inima. Dumnezeul iubitor ne avertizează întotdeauna despre 

ceea ce se va întâmpla, înainte de catastrofă. Aceste avertismente par uneori crude, modul în care Isus ne 

vorbește pare aspru. Oamenii din Biserică care citesc mesajele zic că Isus nu ar vorbi niciodată așa, Isus e 

iubitor și îndurător, El niciodată nu ar vorbi așa. Nu e ciudat că ei (consideră) că știu cum ar vorbi Isus în 

timpurile din urmă?. Ei resping cuvintele Lui Dumnezeu pentru că nu se simt confortabil. Biserica respinge 

Cartea Adevărului pentru că nu e confortabilă pentru ei. Nu sună ca un Isus iubitor, cu milostivire și 

compasiune, chiar dacă milostivirea și compasiunea sunt false. Deci vedem clar că Domnul încearcă să 

trezească oamenii.  

Am un alt exemplu: să zicem că sunt tată și am un copil de 3 ani, am o grădină pe care o lucrez și zilnic 

aprind un foc în grădină ca să ard crengile, și îi zic copilului nu te du niciodată acolo, nu te du lângă foc 

pentru că e periculos; într-o zi intru în casă să beau o cafea și pe geam văd copilul fugind către foc; ce fac? 

Sunt drăguț și amabil, sunt iubitor și milos, sau bat tare în geam dar copilul nu se oprește așa că fug spre 

copil și îi strig STOP ... înainte să cazi în Iad. Aceasta e Cartea Adevărului, Isus încearcă să ne trezească 

din somnul nostru pentru că ne simțim prea confortabil, suntem mult prea confortabili cu păcatele noaste. 

Iar confortul vine de la diavol, diavolului i s-a dat putere în acești ani și ne-a făcut conștiința să se simtă 

confortabil, pentru ca oamenii să nu mai știe diferența între bine și rău. Și, când îl neagă astfel pe 

Dumnezeu, El trimite asupra lor deschiderea primei peceți. Știți care e prima pecete? Omul pe cal alb? Are 

el o săgeată? Nu. Are arc dar nu are săgeată. De ce nu are săgeată? Pentru că săgeata a fost trasă și 

săgeata s-a oprit în mintea omului. Săgeata apostaziei a rămas înfiptă în mintea omului ca conștiința 

omulului să nu mai poată face diferența între bine și rău fără Duhul Sfânt.  

(2Tesaloniceni) Aici nu mai vorbim despre Cartea Adevărului ci despre Biblie deoarece Cartea Adevărului 

corespunde direct cu Biblia, nu e nimic în Cartea Adevărului care să fie împotriva Bibliei. În fiecare zi citesc 

și studiez Cartea Adevărului în lumina Bibliei. 2Tesaloniceni cap 2, 9-12 ”Venirea lui (Anticrist) va fi 

lucrarea Satanei, însoţită de tot felul de fapte puternice, semne și minuni înșelătoare și de toate amăgirile 

nelegiuirii pentru cei care se pierd, pentru că ei n-au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. De aceea 

Dumnezeu le trimite o putere de amăgire ca să creadă în minciună, pentru ca toţi cei care nu cred în 

adevăr, ci îşi găsesc bucuria în nedreptate, să fie judecaţi.” Aici sunt niște cuvinte foarte importante. 

„Amăgirea nelegiuirii”: „ca cei care sunt pe drumul spre pierzare, pentru că nu vor accepta iubirea 

adevărului și să fie salvați”. Deci aici vedem liberul arbitru, voința proprie. Ei nu vor accepta. Este alegerea 

lor. Li s-a dat alegerea dar nu vor accepta adevărul. Deci după această perioadă în care oamenii nu vor 

accepta iubirea lui Dumnezeu și să fie salvați, El nu are altă soluție decât să trimită asupra lor o putere 

care îi amăgește, e important să înțelegem că aceasta nu e o pedeapsă de la Dumnezeu ci este o alegere. 

Prin toată Biblia, Isus, Dumnezeu Yahve, îi cheamă pe oameni să se căiască. Când ei nu se căiesc, El își 

retrage de la ei puterea sa protectoare. Deci oamenii rămân să se lupte în ei înșisi. Și aceasta este puterea 

diavolului care îi amăgește, când nu sunt protejați de Dumnezeu, spiritele rele din lume îi amăgesc, ii 

înșală, așa încât să nu creadă ce este adevărat ci să găsească plăcerea în răutate. Deci acesta este prima 

pecete care s-a deschis. Domnul a explicat că toate acestea trebuie să se împlinească. Dar noi care am 

fost chemați azi aici să ascultam și, mai important, să credem cu toată inima în Cartea Adevărului, trebuie 

să vedem că asta deja s-a întâmplat în lume, apostazia s-a petrecut, că această înșelătorie, această minte 

înșelătoare a diavolului este prezentă azi în lume. O prezență așa de mare încât poporul irlandez, creștini 

catolici, în conștiința lor au fost capabili să voteze pentru avort, pentru crimă. Nu e ceva foarte rău când 

catolicii creștini votează 66% pentru avort? Nu e ceva foarte rău? Puteți vedea chiar voi această 

înșelătorie. Întelegeți? Vedeți?  

Deci, am aruncat o privire asupra ceea ce înseamnă această mare amăgire: oamenii nu mai cred în diavol. 

Ei nu mai cred în duhuri rele, nah, „ele sunt pentru vremurile trecute” (spun ei). Chiar la unele ceremonii de 

botez nu se mai menționează diavolul pentru că ar putea să-i sperie pe părinți, să vorbești de diavol îi 

sperii pe părinți (”te lepezi de satana...”). Deci oamenii încep să creadă în ceea ce este fals și vedem clar 
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cum creștinismul e respins. Din ce în ce mai puțini oameni merg la liturghie, unii merg doar din obișnuință 

... aceasta e o nouă formă de păgânism, ei nu mai cred cu adevărat în inima lor.  

2Timotei cap 3 vers 1-5 explică cum se întâmplă aceasta. Citat: „Dar să ştii acestea: în zilele de pe urmă 

vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi egoişti, lacomi de bani, lăudăroşi, aroganţi, defăimători, 

neascultători faţă de părinţi, nerecunoscători, sacrilegi, lipsiţi de iubire, neînduplecabili, perfizi, 

indisciplinaţi, cruzi, duşmani ai binelui, trădători, obraznici, orbiţi de mândrie, iubitori mai mult de plăceri 

decât de Dumnezeu, având înfăţişarea evlaviei, dar renegând puterea ei. Și de aceștia, ferește-te!” Deci ei 

vor păstra aparențele exterioare ale religiei dar vor respinge puterea ei interioară. Exact așa se întâmplă în 

biserica irlandeză. Aceștia sunt noii păgâni, se autodenumesc catolici dar ei nu mai cred cu adevărat. Nu 

mai vor să ajungă în uniune cu Isus așa cum suntem chemați azi să facem. Nu mai vor să aceepte starea 

în care este lumea, nu mai vor să accepte [că există] apostazie și înșelătorie, nu mai vor să accepte că 

diavolul își face de cap în lume, nu vor să accepte că copii lor sunt sub influența spiritelor rele, nu mai vor 

să accepte că diavolul intră în fiecare familie care nu se roagă. Diavolul le spune că totul e ok. E totul ok. 

Nu e rău să ai o aventură, nu? E normal, nu e nimic rău în asta. Asta spune lumea, e ok, e ok să fii 

bisexual, acum e ok, nu e o problemă. Știți despre ei, [bisexualii] sunt peste tot în lume, e ok, transgenderii 

sunt ceva normal. Știți de grupurile LGBT – aceste grupuri sunt satanice și au o putere enormă, foarte mulți 

bani și o enormă influență în America, și influențează clasa politică până la cele mai înalte nivele. Deci 

trebuie să vedem clar cum diavolul a schimbat mintea omului, conștiința omului.  

Hai să privim acum asupra bisexualității: Adam și Eva erau în minunata grădină a Raiului, precum noul cer 

și noul pământ. Eva îl iubea pe Dumnezeu și voia să fie mai aproape de Dumnezeu, lor le plăcea mult 

când Dumnezeu venea în grădină, și Eva voia să fie mai aproape de Dumnezeu, mai aproape decât era.  

Iar diavolul a știut exact ce gândea ea și i-a zis: eu te pot duce mai aproape de El, mănâncă din pomul 

acela că nu e nicio problemă. Dar Dumnezeu i-a zis un singur lucru: nu mânca din acel fruct – e singurul 

lucru ce i l-a zis Dumnezeu. Deci acesta a fost primul păcat, păcatul neascultării, este primul păcat, păcatul 

originar, pe care îl purtăm cu toții, mândria, din cauza mândriei ascultam de ispite, râvnim lucruri, dorim 

lucruri. Așadar, a trebuit ca ei să părăsească grădina perfectă a Edenului. Dar Dumnezeu i-a iubit așa de 

mult încât în timpul lui Moise le-a dat cele 10 porunci, 10 pași care să-i aducă înapoi, acasă, la El în Rai. 

Le-a dat 10 pași prin care să poată veni înapoi chiar dacă au păcatul originar, să poată veni înapoi în Rai. 

Acesta este cel mai important lucru în credința noastră. Dacă nu știm care sunt cei 10 pași care ne duc în 

Rai, nu putem ajunge înapoi în Rai. Știe toată lumea de aici cele 10 porunci? Poate să le spună cineva? 

Deci diavolul vrea ca oamenii să nu mai știe care sunt cei 10 pași care să ne aducă înapoi acasă. Și asta 

este posibil, în mare parte, prin această mare înșelătorie. Catolicii au fost crescuți [învățați] să-și 

examineze conștiința. Când nu-ți examinezi conștiința, voința este slăbită. Dumnezeu a făcut așa. Dacă nu 

știi cele 10 porunci nu poți să-ți examinezi conștiința. Dacă nu crezi în cele 10 porunci nu poți să-ți 

examinezi conștiința. Dacă nu crezi fiecare cuvânt al celor 10 porunci nu-ți poți examina conștiința, 

conștiința este răsucită (distorsionată). Dacă nu-ți examinezi conștiința voința ta e slăbită. Pentru că 

Dumnezeu a facut astfel, când îți eaxminezi seara conștiința zici „trebuie să fac mai bine mâine” iar a face 

mai bine mâine implică voința mea proprie. Aceasta e zona în care diavolul a intrat și a distrus complet 

conștiința omului. Acum oamenii nu mai au voință, iar când nu-ți exersezi voința în curând nu vei mai avea 

voință proprie, și în curând vei pierde din vedere acel dar important, cel mai important dar dintre toate, 

[libera voință, voința proprie, liberul arbitru] și asta vrea diavolul să ne ia. Darul voinței proprii înseamnă că 

tu alegi. Tu alegi, nu da vina pe altul, tu alegi. Este (vorba de) sufletul tău. Sunteți azi invitați aici ca să vă 

salvați propriul suflet, dar trebuie să alegeți cum să vă examinați conștiința. Cartea Adevărului ne cere să 

mergem la spovedanie în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni, pentru că acesta este un mod important 

de a ne examina conștiința în mod continuu. Cum să stăm în uniune cu Isus dacă nu examinam cei 10 pași 

pe care El ni i-a dat ca să ne croim drumul spre El? Înțelegeți?  

Deci acum încercăm să vedem cât de ușor operează diavolul în societatea noastră. Domnul explică în 

Cartea Adevărului că diavolul nu se va dezvălui, nu se va expune niciodată, căci dacă s-ar expune, atunci 

toată omenirea ar crede imediat în Dumnezeu. Diavolul e atât de subtil, diavolul operează imperceptibil, el 

vrea ca fiecare să rămână mereu în starea lui de confort. Știm mulți în Biserica catolică care ar zice ”eu 

sunt un bun creștin”. Toți știm astfel de oameni care gândesc despre ei înșiși ”eu sunt un om bun”, ”nu-mi 
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rănesc vecinul niciodată, nu spun nimic rău de nimeni, reciclez [hârtia, protejez pământul], nu arunc gunoi 

în curtea vecinului, nu beau decât apă purificată, cred că există Dumnezeu, ... OK. Dar când vine vorba de 

avort, ei bine, îmi amintesc că sora mea a rămas însărcinată la 15 ani și... nu știu ...o fi fost greșit??... Cred 

totuși că a făcut bine că a avortat”. Trebuie să fim milostivi, să avem compasiune, trebuie sa fim plini de 

această falsă milostivire și compasiune. Acesta este noul mod, modul ”politic corect” ”politically correct”. Ca 

să fii corect politic trebuie să ai falsă milostivire și compasiune pentru fiecare, să-i iubești pe cei care 

păcătuiesc și sunt hotarăți să continue să păcătuiască. Așa că acest tip de persoană ar zice ”eu cred că un 

Dumnezeu iubitor ar fi de acord cu acest avort” și tuturor acestor oameni, diavolul le spune să stea 

deoparte, să rămână neutri, fără să se pronunțe. Diavolul vrea ca toți oamenii, toată societatea să nu ia 

atitudine ci să zică ”hmm..cele 10 porunci...hmmm...dar poate compasiunea adevarată înseamnă că eu nu 

pot fi împotriva acestui lucru” asta... Deci prin ”corectitudinea politică” diavolul distorsionează conștiința și 

întreaga societate se abține să se pronunțe, stă deoparte. Dar Isus zice: cine nu e cu Mine, e împotriva 

Mea. Nu poți să stai deoparte, pentru că dacă ”stai deoparte” ai făcut deja o alegere, ți-ai exercitat voința 

liberă. Așadar, această atitudine (a sta deoparte) nu înseamnă că ești în loc sigur (o atitudine sigură, 

confortabilă). Voința liberă înseamnă să-L accepți pe Isus și mesajul Său cu toată mintea, sufletul și inima 

ta.  

Rugăciunea preotului (Împărate Ceresc) ... după această frumoasă rugăciune să închidem ochii pentru un 

minut și să ne dăm seama că Isus e prezent aici cu noi, să ne dăm seama cât suntem de onorați că ne-a 

dat acest minunat dar al Cărții Adevărului, să înțelegem marea responsabilitate pe care o avem să ne 

trezim și să-i trezim și pe alții și să răspândim Cartea Adevărului în întreaga lume. Isus vrea să ajungă într-

o uniune cu noi. Aceasta nu e doar o simplă relație, ci este o uniune. El ne-a chemat azi aici pentru că ne 

cunoaște inimile, cunoaște dorința inimii noastre de a ne uni cu El. Îl rugăm pe Isus să ne ajute pe această 

cale. Te rugăm Isuse, arată-ne unde Te ținem închis, arată-ne care dintre dorințele noastre nu te urmează 

pe Tine, Isuse du-ne spre acel punct al schimbării, Te implorăm ajută-ne să ne deschidem inimile către 

Tine, Te rugăm să ne dai puterea să ne abandonăm cu tot ceea ce suntem Ție, ca să trăim doar pentru 

Tine Doamne, să ne ajuți să ducem acest mesaj, mesajul Tău, către oameni, care sunt în suferință. Ajută-

ne să vedem prezenta Ta, ajuta-ne sa vedem că fără Tine suntem nimic. Fără Tine, Doamne, suntem 

nimic. Dă-ne puterea să suferim cu Tine. Ajută-ne să acceptăm purificarea noastră. Ca să putem veni în 

acea comuniune cu Tine. Isuse, îmi accept purificarea, îmi accept crucea, îmi iau crucea în spate, vreau să 

merg doar cu Tine. Doamne, ajuta-ne, ne rugăm să nu fim căldicei. Vino Duhule Sfânt, umple inimile 

credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii Tale, trimite Duhul Tău și toate vor fi create și vei înnoi fața 

pământului.  

Rugăciunea Arhanghelului Mihail. Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva 

răutății și curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să-l pedepsească, iar tu, o Principe al 

Oștirilor Cerești, prin putere dumnezeiască afundă în iad pe satana și pe toate duhurile rele care rătăcesc 

prin lume căutând să piardă sufletele. Amin. 

Domnul e aici cu noi. Dacă e cu noi, nu avem nevoie de altceva. Nu avem unde ne duce altundeva. 

Domnul ne ghidează prin Cartea Adevărului să ne dăm seama de nimicnicia noastră, vrea să înțelegem 

totul prin Cartea Adevărului, să vedem deșertăciunea și nimicnicia noastră. Așadar să ne abandonăm cu 

totul Lui și în această abandonare să înțelegem cât de mult ne iubește Tatăl nostru. Doar Domnul Isus ne 

poate chema la această iubire și abandonare, ca să putem cunoaște cu adevărat iubirea Lui Dumnezeu 

Tatăl pentru noi.  

Dumnezeu Tatăl i-a spus Mariei Divinei Milostiviri: ”Spune oamenilor din România cât de mulțumit sunt de 

grupurile lor ale Cruciadei de rugăciune. Oare nu știu ei că rugăciunile schimbă și atenuează multe lucruri? 

Nu știu ei că fiecare rugăciune pe care o spun este ascultată? Spune-le că Eu sunt Tatăl lor și sunt 

mulțumit de grupurile lor ale Cruciadei de rugăciune.” ... El a creat aceste grupuri ca să salveze suflete, să 

salveze sufletele care nu vor să fie salvate; cât de puternice sunt aceste grupuri ale Cruciadei de rugăciune 

ale rămășiței armatei. Dacă ați ști cât de puternici sunteți! Dumnezeu Tatăl spune ”Dacă ați ști cât de 

puternici sunteți” ... [moment de liniște] Dumnezeu Tatăl ne ține în mâna Lui ca pe niște bebeluși. El este 

Tatăl nostru. El i-a spus Mariei Divinei Milostiviri ”Doresc să le dau totul, dar ei nu vor să fie copiii Mei. Ei 

sunt prea mari. ... Un bebeluș rămâne în abandonare totală, absolută. El știe că atunci când plânge va fi 

auzit. Încrederea lui în tatăl său este deplină, și încrederea lui este inocentă. Iar inocența lui este încredere. 
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Asta vrea Tatăl să simțim noi pentru El. El spune că cerem și de multe ori nu primim așa cum ne-am rugat. 

Ne e teamă să cerem încă o dată și să primim? Avem mai mult control când cerem continuu...dar vom 

primi? Oare vom primi? Ne vom deschide inima? ”Eu stau la ușa și bat, bat, bat.” Vă veți [deschide 

inimile]? Când? Voi nu știți cine sunteți? Sunteți ai Mei cu totul. Acesta este adevărul. Pe deplin. ... Suntem 

nimic fără El, și El ne arată aici și acolo, acești pași, treptele spirituale din Cartea Adevărului ... Trebuie să 

știți cine sunteți. Trebuie să știți cine sunteți. Sunteți de neînvins. Nu puteți fi înfrânți. Eu am biruit lumea, și 

fiecare lucru fie el fizic, spiritual, mental, Eu le-am biruit pe toate. Nu știți cine sunteți? Nu puteți trăi în 

uniune cu Mine și să nu știți cine sunteți. Dar este timpul să vă treziți, este timpul să lăsați la o parte toate 

îndoielile care vă acaparează viața și să cunoașteți cine sunteți. Eu v-am ales ... El v-a ales. Haideți. 

Haideți. Acceptați suferința. Aceasta este purificarea voastră. Eu vă țin de mână, Eu știu încotro mergeți, 

Eu știu încotro mergeți. Eu vă aduc în uniune cu Mine. Uniune. Nu vă temeți, nu vă temeți. Teama nu este 

de la Mine. Aceasta este [vine din] istoria voastră, din starea voastră mentală, psihologia voastră, voința 

voastră, dorința voastră de a rămâne în control. Iată de unde vine teama voastră. Vă implor, predați-vă. 

Deoarece sunteți nimic. Singuri, nu veți ajunge acasă. ... Nu veți reuși de unii singuri. Indiferent cine credeți 

voi că sunteți. Trebuie să fie El. Voi trebuie să fiți în uniune cu El. Asta este ceea ce dorește El să ne 

învețe în Cartea Adevărului... Ne spune că trebuie să ne oprim din vise și să înfruntăm realitatea.... Mă 

doriți voi din toată inima, din tot sufletul și cu toată mintea voastră? Sau ce altceva vă doriți? Ce umple 

golul (din inima voastră) atunci când Eu nu sunt acolo? Care este obsesia voastră? De ce o ascundeți de 

Mine? Nu Mă puteți înlocui. Vă rog, arătați-mi totul Mie. Aduceți-le pe toate înaintea Mea. Arătați-mi toate 

dorințele voastre, toate îngrijorările voastre. Nu le mai rețineți doar pentru voi. Arătați-mi-le Mie. Eu sunt 

Salvatorul și Mântuitorul vostru, si trebuie să mi le arătați pe toate Mie ... Acestea sunt rugăciuni spontane 

pe care mi le dă Domnul uneori și pot să simt cât de puternică a fost prezența Lui Dumnezeu aici și putem 

doar să-i mulțumim pentru că ne-a adus împreună și pentru binecuvântarea puternică pe care ne-o dă 

acum. 

Să vorbim acum despre alte lucruri importante în această Misiune, bineînțeles Isus e cel mai important și 

sunt atât de multe de spus dar nu e timp, vreau doar să spun că sunt mișcat să vorbesc despre petrecerea 

timpului cu Isus.  

Dacă spun că vreau să-L cunosc pe Isus dar nu petrec timp cu El, este acesta adevărul? Dacă vreau să 

cunosc o persoană trebuie să petrec timp cu acea persoană, trebuie să-i spun tot ce e în inima mea, să-i 

arăt tot ce e în inima mea ... dar vine o vreme când am spus destule și trebuie să și ascult acea persoană, 

să ascult ce are acea persoană de spus. Dacă vreau să intru în uniune cu Dumnezeu trebuie să-L cunosc 

pe Dumnezeu, trebuie să petrec timp cu Dumnezeu. Cartea Adevărului vorbește despre aceste lucruri, ele 

sunt vitale pentru dezvoltarea spirituală. Dacă vreau să intru în uniune cu Isus, trebuie să-l cunosc pe Isus 

.... cred eu oare cu tot sufletul și cu toată inima că Isus e prezent în Preasfântul Sacrament? Credeți voi 

asta? Credeți că puteți avea conversații zilnice cu Isus în Preasfântul Sacrament? Vă întreb pe voi: 

credeți? Dar dacă credem, de ce nu petrecem mai mult timp cu El? Acțiunile noastre sunt cele care 

contează. Ceea ce facem este important. Faptele noastre sunt dovada credinței adevărate. În Cartea 

Adevărului oamenii (care cred în ea) petrec mult timp în adorație, căci vor să ajungă să-L cunoască pe 

Dumnezeu. Nu are rost să petrec timp cu un preot, nu are rost să petrec timp cu alți oameni implicați în 

Misiunea Cărții Adevărului, când e prezent chiar Isus. Isus Cristos, salvatorul și mântuitorul nostru, e 

prezent zilnic pentru noi, dar credeți voi asta? Căci dacă ați crede ați fi acolo zilnic, zilnic ați merge în fața 

Lui, căci El e tot iar voi nu sunteți nimic. Când Caterina de Sienna L-a întrebat ”Cine ești?” El a zis ”Eu sunt 

Cel ce sunt, iar tu, tu nu ești”. Asta e poziția noastră corectă față de Isus, El e totul, viața mea, sufletul meu 

iar eu sunt nimic, trebuie ca toți să mergem să învățăm de la Isus, trebuie să mergem la El zilnic, să 

petrecem ore întregi dacă este necesar, până când Isus ne reduce inima și mintea la tăcere completă, 

până când El te ia de la lume și te reduce la tăcere deplină. Iar când mintea ta va tăcea, când inima ta va 

tăcea, atunci vei cunoaște măreția lui Dumnezeu. Acesta e adevărul, nu există alt adevăr.  

Isus ne ia cu el și ne duce prin marea apostazie din Biserică când lumea va fi în întuneric ... dar Isus ne dă 

cel mai mare dar, supraviețuirea în timpurile din urmă ... când te duci la El și El îți face mintea și inimă să 

tacă, când ești redus complet la tăcere, îți dă un dar: darul discernământului. Fără darul discernământului 

tu nu vei supraviețui acestor timpuri din urmă. Ești tu oare mai tare decât toate duhurile rele din această 

lume, ești mai tare decât diavolul, ești mai tare decât lumea? Fără discernământ nu vei supraviețui. Cu 

oricine ai vorbi (din Misiunea Cartea Adevărului) îți spune; fără darul discernământului tu nu poți 

supraviețui. Darul discernământului îți dă integritatea și demnitatea pe care altfel nu le poți primi în viată. El 
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ne restaurează demnitatea și integritatea personală, când nu ne așezam pe noi înșine pe un piedestal. 

Nimic nu se poate face cu mândrie. Domnul te-a creat cu o mare demnitate și integritate și trebuie să 

zâmbești când simți asta, pentru că tu ești absolut unic. Iar prin darul discernământului tu îți vei ști 

demnitatea și integritatea ta, dar de asemenea vei vedea și în inima oamenilor.  

Rugați-vă pentru oameni, rugați-vă pentru cei care nu sunt sinceri, cei care cred că sunt catolici buni dar 

sunt plini de obsesia pentru ei înșiși. Ei sunt plini de spiritul lui Jezebel. Foarte mulți în societatea noastră, 

în Biserică și inclusiv în această Misiune a Cărții Adevărului au spiritul Lui Jezebel (Izabelei). Jezebel e o 

doctrină falsă. Jezebel (Izabela) și soțul ei Ahab, știți povestea? Ahab s-a căit pentru erezia lui [pentru că 

s-a închinat zeiței egiptene Isis] și totuși s-a căsătorit cu Izabela. Izabela reprezintă toate falsele doctrine 

din lume. Doctrinele false întotdeauna lucrează prin doctrinele adevărate, doctrinele false își croiesc 

drumul prin doctrinele adevărate. Și lucrează prin aceia care nu și-au încredințat complet inima, sufletul, 

mintea lui Dumnezeu, care au alte dorințe în inima lor și nu s-au abandonat cu totul Domnului și așteaptă o 

nouă doctrină ca să se justifice. Ei spun că fac parte din Misiunea Cărții Adevărului dar citesc despre alți 

noi vizionari și merg de la acest profet la altul și la celălalt și tot așa ... aceasta este o spiritualitate 

asemănătoare unor scaieți, ei sunt spiritual niște scaieți [ciulini] care se rostogolesc dintr-un loc în altul și 

nu se așază nicăieri, se rostogolesc dintr-o spiritualitate în alta, vor puțin de aici, puțin de dincolo, vor să fie 

carismatici, vor să fie și cu Cartea Adevărului, vor să urmeze și asta și aia și cealaltă, dar nu vor să se 

înrădăcineze. Nu vor să prindă rădăcini. Se vor înrădăcina ei oare în Cartea Adevărului, cu tot sufletul, cu 

toată inima lor? Fără rădăcini nu există discernământ. Fără discernământ nu puteți supraviețui. Acesta este 

adevărul.  

Pentru Domnul nu contează unde sunteți atâta timp cât îi încredințați Lui toată mintea, inima și sufletul 

vostru. Numărul celor care vin la conferință scade mereu pentru că oamenii care vin nu sunt pregătiți să-și 

încredințeze cu totul inima Cărții Adevărului. Ei au spiritul Izabelei. Ei vor puțin de aici, puțin de acolo, puțin 

de dincolo. Când găsesc un nou vizionar, și pentru că Maria Divinei Milostiviri nu mai comunică mesaje 

acum, ei se duc la altcineva, urmează un alt vizionar. Asta e din cauză că ei probabil au un păcat în inima 

lor și nu se pot abandona cu totul Domnului. Și totul pare a fi în regulă la suprafață dar este foarte distructiv 

pentru suflet [să sari de la un vizionar la altul].  

Domnul, stând la fântână, i-a spus femeii samaritence ce ar putea primi ea de la El, de la Cer de fapt, 

zicându-i ”dacă ai ști cu cine vorbești”. ... Dacă ai ști cu cine vorbești în Adorația Euharistică, dacă ai ști cu 

Cine vorbești, te-ai abandona cu totul, ți-ai înfige aici rădăcinile, ai trăi Cartea Adevărului cu toată inima ta, 

indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cât vei avea de suferit. Domnul va lua totul. Mă rog ca Domnul să mă 

țină puternic, pentru că vreau să trăiesc asta cu toată inima. Deci, trebuie să fii sigur atunci când spui „eu 

cred în Cartea Adevărului”. Pentru că trebuie să-ți pui o întrebare: ești sigur? Dovedești asta prin acțiunile 

tale? Doar prin fapte putem dovedi. Faptul că stau aici și vorbesc nu înseamnă nimic dacă nu voi și pune în 

acțiune, este fără însemnătate, cuvintele în sine sunt nimic prin ele însele. Dacă spui că crezi în Cartea 

Adevărului, trebuie să cercetezi, să analizezi ce înseamnă să crezi în Cartea Adevărului.  

Acesta este primul pas spiritual, sunt cinci pași și acesta este primul: să crezi în Cartea Adevărului. Dacă 

eu spun că cred în Cartea Adevărului, ca și dacă spun că cred în cineva, trebuie să-l cunosc bine. Nu pot 

spune că eu cunosc o persoană până nu petrec timp cu acea persoană. Trebuie să petrec timp cu acea 

persoană. Trebuie să cercetez, să analizez totul în Cartea Adevărului. Pot spune că o știu dacă nu am citit-

o? Toată lumea din sală a citit toată Cartea Adevărului? Și trebuie nu doar să o citim, pentru că noi uităm 

ușor, ci trebuie să petrec mult timp, să o studiez, nu doar să o citesc. Dacă vreau să-mi petrec restul vieții 

cu o persoană trebuie s-o cunosc cu adevărat, să o studiez, și la fel trebuie să studiez Cartea Adevărului, 

și nu doar Cartea Adevărului ci trebuie să studiez și Biblia. Trebuie să le iau pe amândouă și să mă întreb: 

acesta e adevărul? Ce îmi spune Domnul mie azi? Ce vrea Domnul de la mine azi? Isus, zilnic, îți vorbește 

ție, în fiecare zi El îți vorbește ție, de ce crezi că îi vorbește doar Mariei Divinei Milostiviri? El îți vorbește și 

ție exact în același mod, pentru că dacă inima și mintea ta sunt în tăcere, Isus îți vorbește. În tăcerea inimii 

tale Isus îți vorbește întotdeauna, îți arată demnitatea și integritatea ta. Nu trebuie să alergi către nimeni ca 

să-l găsești pe Dumnezeu, trebuie doar să fugi de tine însuți. Vino, în tăcere.  

Această misiune e incredibilă, am întâlnit în această misiune oameni extraordinar de puternici spiritual, 

oameni cu adevărat binecuvântați cu Duhul Sfânt, iar Domnul ne cheamă să salvăm multe multe suflete. 

Căci atunci când faci parte din misiunea Cărții Adevărului te uiți în jurul tău și, fără să judeci, te uiți în jur și 

vezi cât de multe suflete căldicele sunt. Deci dacă credem în Cartea Adevărului trebuie să facem ceea ce 
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ne cere Domnul prin mesaje, pentru că suntem copii ascultători. El ne cere să ne pregătim, ne cere să ne 

pregătim fizic și spiritual, deci trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim pentru Avertisment, El ne 

cere să ne pregătim în mod special pentru Avertisment. Credeți în Avertisment? Știți despre Garabandal? 

Știți ce se va întâmpla atunci? În 15 minute vom vedea tot ceea ce am făcut în viață, în acele 15 minute 

vom vedea totul. Deci trebuie să ne pregătim, să fim pregătiți, să ne deschidem inima către suferința 

spirituală, către tot ce ne dă Domnul, ca să fim gata, să fim pregătiți pentru Avertisment ca să fim cu Isus în 

acele 15 minute. Timp de 15 minute Domnul va îngheța totul, totul se va opri, chiar și avioanele în aer (ca 

la un stop-cadru). Ne vom vedea pe noi înșine exact așa cum ne vede Dumnezeu.  

Și, asta e ceva extraordinar ... dar știți, mulți oameni vor fi în păcat de moarte, ei pot experimenta o durere 

foarte mare și vor cere iertare, însă Domnul spune că mulți nu o vor face, și mulți, foarte mulți vor muri. 

Apoi sunt majoritatea, care au alte păcate, poate nu mortale, ei vor simți o ardere interioară și vor vedea 

durerea pe care păcatele lor o provoacă Domnului .... și este al treilea grup de oameni, oameni ca voi, care 

vor experimenta o mare bucurie pentru că sufletele lor vor fi curate și în acea zi veți fi atât de fericiți pentru 

că îl veți cunoaște pe Domnul, personal. Sfânta Faustina explică cum vom experimenta Milostivirea Divină, 

razele Milostivirii Divine. Să sperăm că vom fi toți în acea stare. Ar fi minunat. 

[După Avertisment] Mulți oameni, în lume, vor muri, și mulți vor avea o convertire completă. Domnul zice 

că îi va converti pe agnostici și atei mai ușor decât pe catolicii neo-păgâni. E teribil. Oamenii care urmează 

false doctrine, care au spiritul Izabelei, vor fi mai greu de convertit. Aceștia vor fi mai greu de convertit 

decât ateii, Domnul îi va converti mai ușor pe atei decât pe aceștia. Dar fiecare dintre noi vom fi cunoscuți 

de cei care se vor converti. 

Am fost în China, de exemplu, și am ținut 7 seminarii unor grupuri mari, mari de oameni. Și le-am spus că 

în țara lor sunt aproape un miliard jumătate de oameni și aproape toți sunt atei, deci le-am zis: după 

Avertisment veți fi foarte ocupați, va trebui să stați și să vorbiți acestor mii de oameni. Și toți au început să 

râdă. ...  

Voi, toți, veți vorbi miilor de oameni ca să le dați ceea ce ați primit prin intermediul Cărții Adevărului. Acei 

oameni vor veni și vă vor găsi. Vor veni și vă vor zice: ”știu că tu îl cunoști pe Domnul de mult” și vă vor 

ruga ”vorbește-ne despre El”. Întrebarea este: cum vom face asta dacă nu ne supunem la ceea ce a zis 

Domnul. Domnul a zis să ne pregătim. În primul rând, El a zis să cumpărăm Biblii. Curând, a zis Domnul, 

vor scoate Bibliile în afara legii și vor da jos Crucifixele de pe pereți. Curând vor fi interzise Crucifixele, 

trebuie să cumpărăm crucifixe și, de asemenea, ca să răspândim mesajele reale care au fost date prin 

Cartea Adevărului, trebuie să cumpărăm Cartea Adevărului. Cum să vorbiți despre Cartea Adevărului dacă 

nu le puteți da oamenilor Cartea Adevărului. Cum să zici că faci parte din Misiunea Cărții Adevărului dacă 

nu te supui la ce a zis Domnul să faci, și anume: pregătiți-vă. Ne permitem să cumpărăm orice altceva dar 

nu avem bani pentru cărți, nu avem bani pentru Cartea Adevărului. Cum să salvăm suflete dacă nu le 

putem da Cartea Adevărului zicându-le ”citește asta”. Ar trebui să avem multe exemplare din Cartea 

Adevărului. Ele vor fi scoase în afara legii, nu se vor tipări, nu se vor găsi și veți foarte triști că nu ați 

ascultat și nu aveți Cartea Adevărului. Aș putea spune că e o relație directă între numărul de cărți avute și 

credința în mesaje. Oricum nu sunt aici să vând Cartea Adevărului, scopul meu e să vorbesc despre 

conținutul ei.  

Deci, acesta e primul principiu, sunt 5 principii spirituale și primul e să acceptăm Cartea Adevărului. Vă rog 

să vedeți că acceptarea înseamnă mai mult decât a spune. Acceptarea înseamnă acțiune. Am vorbit cu 

preoți și cu alți oameni implicați serios în Cartea Adevărului, și toți sunt de acord că sunt 5 principii 

spirituale în Cartea Adevărului care, după cum spun ei, sunt similare cu cele enunțate de Sfântul Ignațiu de 

Loyola. Deci, al doilea principiu este să te căiești. Primul, este să crezi, iar acum, al doilea, să te căiești. 

Căința, știm acum, nu e ceva ce se face doar o dată și gata. Știm că Ahab s-a căit și totuși a recăzut și s-a 

căsătorit cu Izabela și a făcut și alte lucruri rele. Deci, ce înțelegem noi când spunem: „căință”? Acești 

preoți implicați în Misiunea Cărții Adevărului vorbesc de o „atitudine spirituală de căința [dornică de căință, 

dispusă la căință]” (repentance frame of mind), în care să trăim astfel încât să facem reparare către 

Domnul, pentru ca noi vedem păcatele lumii. Ne vedem păcatele noastre dar vedem și păcatele altora, 

păcatele fraților noștri, și vrem să facem reparație pentru Isus. Atitudinea spirituală de căința ne permite să 

îi oferim Domnului suferința din viața noastră zilnică pentru păcatele lumii.  

Vedem cum e brutalizat azi Isus și vrem să facem cumva reparație pentru asta. Poate să sărim peste o 

masă, poate să nu dormim cât am vrea, să nu mergem la cinema când am vrea. Asta e o ”schemă” de 
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căință, de reparare pentru păcate, știm că Isus este cu noi și că El suferă, așa că nu vrem să ne ascundem 

de adevăr. Mergem la confesiune și spunem că nu vrem să mai păcătuim. Această atitudine spirituală de 

căință, presupune că noi știm că suntem păcătoși. Domnul spune în Cartea Adevărului că de îndată ce 

oamenii ies din confesional, ei păcătuiesc din nou. Acesta e adevărul. Iar acesta este un mod diferit de 

gândire, când suntem cu Isus, vedem păcatele noastre, ale celor din familie și ale altora și încercăm să 

facem reparație.  

Deci, trebuie să vedem, trebuie să începem să vedem cât suferă Isus zilnic, să vedem profanările din 

Biserica noastră, profanarea Preasfântului Sacrament care se întâmplă zilnic chiar în fața ochilor noștri, și 

trebuie să facem reparație. În Irlanda lumea vine duminica la Biserică din obișnuință, toată familia se 

împărtășește dar nimeni nu merge la spovadă. De ce? Nu știu de ce, dar asta nu e în regulă. Se întâmplă 

peste tot în lume, aceasta este profanare a Preasfântului Sacrament, să nu mergi la spovadă gândind că 

nu ai păcătuit. Unii merg la împărtășanie cu mâinile in buzunare și iau în mână Ostia, alții o pun în buzunar, 

preoții și episcopii permit asta, eu nu condamn asta, doar spun ce se întâmplă azi în Biserica noastră. Am 

fost în Portugalia și în fiecare zi mergeam la o mănăstire, la Adorație o oră înainte de Sfânta Liturghie, apoi 

la Sfânta Liturghie; și la acea mănăstire toate călugărițele primeau Împărtășania în mână. Este o 

profanare. Ați citit enciclicele papilor, peste tot se zice și toți predică împotriva primirii Împărtășaniei în 

mână. Nu, nu se poate, e greșit! (enciclica Memorale Ddomini) Într-o anumită situație, într-o capelă, am 

îngenunchiat pentru a primi Sfânta Împărtășanie și preotul m-a ocolit. Înseamnă că acel preot nu mai crede 

în Prezența lui Isus. Episcopul Schneider spune că dacă ai crede cu adevărat în Prezența reală a lui Isus 

te-ai târî pe brânci pentru că ești pe punctul de a-l primi pe Salvatorul Tău, pe răscumpărătorul Tău. Am 

spune că asta e la mintea cocoșului. Întrebare din public: ce fac cu Sfânta Împărtășanie cei care o bagă în 

buzunar? Răspuns: O vând pe ebay pentru liturghii negre. În occident sunt oameni care se îmbulzesc la 

altar să distribuie Sfânta Împărtășanie, laici, femei, care nu sunt nici măcar ministranți. Ioan Paul II a 

încercat să oprească formele speciale de ministranți, a spus că se acceptă ”numai în situații extraordinare”. 

Femeile nici nu au ce căuta la altar, pur și simplu, doar bărbații. Sau iată, altă profanare: gândiți-vă la asta, 

Isus apare la consacrare, coboară pe altar, din Cer, cu îngerii și Sfânta Fecioară, și ce facem noi, în 

biserica catolică, în momentul Consacrării? Preotul vă zice să vă întoarceți fața de la Isus și să faceți turul 

încăperii strângând mâna cu alți. Când Isus e pe altar, El primește cea mai mare insultă când oamenii se 

întorc cu spatele la El ca să dea mâna cu ceilalți. Să ne imaginăm că vine Regina Angliei la mine și am 

invitat și alți musafirii, și o văd pe Regina că vine la ușă, deschid ușa și apoi o las acolo și îi întorc spatele 

ca să dau mâna cu alți cunoscuți. E o mare insultă pentru Isus Mântuitorul nostru. Cum îndrăznim? Dar 

Biserica catolică zice că e în regulă. Nu e în regulă. Deci profanarea Sfântului Sacrament are loc zilnic. Din 

ce în ce mai puțini oameni mai îngenunchează. Sunt directive care vin de la episcopi, sunt instituite de 

Biserică. Aceste directive sunt date deliberat, de oameni care îl iubesc pe diavol. Noi suntem cu sau 

împotriva lui Dumnezeu? Să întoarcem spatele lui Isus, nu e corect. Indiferent cine ar mai fi acolo, Isus 

este centrul. Indiferent cine a cerut să facem asta. Noi ca soldați ai rămășiței trebuie să vedem și să facem 

reparații pentru asta. Deci pasul numărul doi e căința și reparația. 

Numărul trei e un cuvânt din lume: detoxifierea. Detoxifierea înseamnă să alegem să facem ceva din voința 

noastră. Isus spune: oricine iubește lumea nu-l cunoaște pe Tatăl Meu. Noi toți suntem dependenți de 

lume, de multe lucruri în lume, suntem dependenți de noi înșine, de modul în care gândim noi despre noi 

înșine, suntem dependenți de nevoile egoului nostru – tu trebuie să mă tratezi într-un anumit mod, pentru 

că dacă nu, mă simt ofensat; trebuie să mă tratezi cu amabilitate, într-un anumit mod. Sunteți dependenți 

de modul în care sunteți tratați în această lume? Ești dependent de episcop, de directivele lui, ești poate 

dependent de nevasta ta? Da, sunt dependent. Trebuie să mă tratezi într-un anume fel, așa cum vreau eu, 

așa și nu altfel. Sunt dependent de uitatul la TV în fiecare seară. De a bea 3 pahare de vin pe seară. Acest 

pas înseamnă să ne uităm la viața noastră. E foarte, foarte greu să fii cinstit cu tine însuți. Dar până nu 

începi negarea de sine (renunțarea la tine însuți) nu poți face progrese spirituale. Nu pot progresa spiritual 

dacă nu arăt Domnului sinceritate. Ești dependent de munca ta? Îți dă sentimentul că ești cineva? Cât de 

mult depinzi de asta? Sunt dependent de faptul că mă ascultă mulți oameni pentru că îmi dă un sentiment 

al identității mele, sau mai bine mi-aș petrece timpul în fața Domnului în tăcere? Deci, la ce sunt pregătit să 

renunț din viața mea, ce e acel ceva de care sunt pregătit să mă depărtez - nu spun că e ușor, trebuie 

făcut treptat - dar la ce sunt gata să renunț din aceste dependențe ale mele? Asta îi dovedește lui 

Dumnezeu că ești pregătit să intri pe calea spirituală. Asta e prima voastră demonstrație, după ce v-ați căit 

asta e prima demonstrație despre ce sunteți gata să faceți pentru Domnul. Știți povestea lui Bartimeu, cel 

orb. Isus trece pe lângă el și Bartimeu zice: „fiul lui David, ai milă de mine”, iar oamenii îi zic: Bartimeu, taci. 
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Așa e când cerem ceva și celelalte gânduri din mintea noastră ne spun să tăcem. Dar ce face Bartimeu? El 

strigă și mai tare și nu renunță: „fiul lui David ai milă de mine”. Nu se lasă. Și Isus se oprește și cere: 

aduceți-l la mine. Și ce face Bartimeu când ajunge la Isus? Aici, Isus ne arată clar detoxifierea, pentru că 

Bartimeu își aruncă singurul lucru care îl ține în viață, aruncă pătura pe care o avea. În Israel poți muri 

înghețat iarna iar pătura este o chestiune de viață și moarte. Totuși Bartimeu, când vine la Isus, își aruncă 

pătura. El nu știe unde a căzut, că e orb, totuși o aruncă și vine la Isus, iar Isus îl întreabă: ce vrei de la 

mine? Isus ne cere să spunem explicit. Ce vrei? Nu mai fi vag, nu mai zbura de ici colo, ce vrei? Căci asta 

ne focalizează mintea și trebuie să acceptăm, ca Bartimeu: „Isuse, vreau să văd” și Isus îi zice: „credința ta 

te-a mântuit”! Asta e detoxifierea, să renunț la ceva, să arunc ceva. 

Purificarea - e pasul numărul patru. Acum Isus începe să facă lucruri pentru noi căci vede sinceritatea 

inimii noastre. Dumnezeu Tatăl, care e un tată bun, își iubește copiii dar îi și pedepsește. Îi corectează, îi ia 

de acolo și-i pune pe calea cea bună. Pentru că El știe ce e mai bine pentru noi. El știe cât trebuie să 

suferim ca să renunțăm la noi înșine. Suferința pe care o experimentăm este exact cât ne trebuie ca să ne 

ajute să renunțăm la noi înșine. Căci, El zice dacă sămânța nu cade în pământ și nu moare, ea rămâne 

doar o sămânță singură, ceea ce înseamnă că rămâi de unul singur. El mereu spune adevărul. Rămâi de 

unul singur, însă atunci când cazi în pământ și mori, crești și devii una cu El. Deci, în timpul purificării 

vedem că ceea ce vrem cel mai puțin este ceea ce primim. Pentru că Isus știe mai bine. Pentru că astfel 

vei fi eliberat pe deplin și astfel vei ști că ești fiul lui Dumnezeu. Această libertate e mai presus de orice. 

Ochii nu au văzut și urechile nu au auzit ce pace vei avea în Domnul, aceasta e o pace dincolo de orice 

închipuire. Căci Isus știe calea pe care trebuie s-o parcurgem, El ne iubește și ne însoțește la fiecare pas. 

Deci, vă rog nu întoarceți spatele. Când suferința e severă, nu întoarceți spatele, pentru că acesta este 

ttimpul în care cădeți la pământ și muriți. Și curând veți ști că ați depășit totul întru El, fiecare lucru cât de 

mic. Eu am biruit lumea, și nu e nimic ce-ți poate sta în cale. Ăsta e adevărul.  

Acum mergem de la purificare la adorare, pentru că acum suntem reduși la tăcere completă. Și îl 

cunoaștem pe Domnul, Îl vedem și El ne vorbește în tăcerea inimii noastre. El ne arată în timpul purificării, 

El mi-a arătat în timpul purificării mele, că am ales orice în afară de El. Mi-a arătat ce distanță am creat 

între inima mea și a Lui, prin voia mea. L-am respins, L-am lovit, acesta e adevărul. Și în această tăcere 

mare a abandonării totale, când ești total abandonat Lui, atunci găsești pacea. E o pace pe care lumea nu 

ți-o poate da, nici nevasta nu ți-o poate da, nu ți-o poate da nici bărbatul tău, nici preotul nu ți-o poate da. 

El îți arată demnitatea ta originară pentru că tu ești mereu în inima Lui, tu ești mereu în palma Lui. 

Așadar al cincilea pas este schimbarea inimii. Acum inima ta vrea să petreacă timp cu El, „inima mea vrea 

să petreacă timp cu cel pe cate inima mea îl iubește”. Așadar acum decidem să ne ducem și să petrecem 

în Adorație 2 ore zilnic, pentru că știm că nimeni nu ne poate ajuta, nimeni nu mă poate ajuta, decât El mă 

poate ajuta, așa că petrec timp în fața Lui mulțumindu-i. Iar inima se schimba, devine mai moale, 

înțelegeți? „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de 

piatră și vă voi da o inimă de carne.” Aceasta o face El. 

Așadar, aceștia sunt cei 5 pași spirituali, toate acestea se găsesc în Cartea Adevărului. Ați citit Cartea 

Adevărului? Căci pe măsură ce o veți citi, Duhul Sfânt vă va îndruma și veți vedea clar acești pași. Dar ar 

trebui să fim cu adevărat fericiți, să fiți fericiți voi toți care ați fost chemați astăzi aici pentru ca Domnul v-a 

ales, v-a ales cu adevărat, căci El va cunoaște inimile, el știe că aveți curajul să mergeți pe aceasta cale 

despre care vorbim. Așa că haideți să avem ți un sentiment de fericire pentru asta. Gândiți-vă puțin cum va 

fi când va fi anticristul, și toți acei oameni care vor fi complet orbi, și toți acei oameni care și acum îl 

urmează pe falsul profet ...- și totuși, noi vedem. Noi vedem, noi ne-am deschis ochii. Cei mai mulți dintre 

oameni nu se pot trezi, și tot ce pot ei face ca să se apere este să vă atace pe voi. Și vă spun „ești nebun”, 

râd și vă spun „ești nebun”. Familia mea – nu mă deranjează să vă spun asta – familia mea crede că sunt 

nebun. „Ce s-a întâmplat cu tine? Erai normal până acum”. Soția mea îmi spunea: „Unde ai fost? Nu se 

poate să stai 3 ore la biserică! Ce e în neregulă cu tine?” Așadar, vom fi persecutați iîn acest mod. Pentru 

că adevărul - și Domnul spune iar și iar – adevărul va fi întotdeauna persecutat. Nimeni nu-l ascultă, decât 

foarte puțini oameni – adevărul este persecutat întotdeauna. 

Acum voi încheia, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru marele vostru interes, pentru că ați fost aici, se 

vede pe fețele voastre că ați fost cu adevărat prezenți, și se poate simți cu adevărat prezența Duhului Sfânt 

în voi. Aș vrea doar să știți cine sunteți, cât de puternici sunteți întru Domnul. Dintre lucrurile pe care aș 

vrea saă vi le spun, vaă spun doar că un soldat din Armata Rămășitei valorează cât mii – sunteți ca 
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Matatia din Macabei –. Sunteți puternici, ceea ce vă dă Domnul este atât de puternic, vă rugați și veți salva 

milioane de suflete. Sunteți indestructibili, sunteți o rămășită incredibilă. 

Așadar, mulțumesc mult tuturor că ați fost aici, a fost o plăcere să vă vorbesc, îi voi spune și Mariei Divinei 

Milostiviri ce grup minunat sunteți. Vă mulțumesc foarte mult. 

 

 

 

Exod 20, 1-17 Cele 10 porunci: Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: 
,,Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. 
Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! 
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe 
pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! 
Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care 
pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc şi mă îndur până 
la a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele! 
Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua 
în zadar numele lui! 
Adu-ţi aminte de ziua de sabát ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale! 1Dar ziua 
a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul 
tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor 
tale! Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul şi marea şi tot ceea ce este în ele, iar în ziua a 
şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabát şi a sfinţit-o. 
Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul 
Dumnezeul tău! 
Să nu ucizi! 
Să nu comiţi adulter! 
Să nu furi! 
Să nu dai mărturie falsă 
împotriva aproapelui tău! 
Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici 
boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”. 
 


