
Praznicul Naşterii Domnului

Amintirea naşterii Domnului, prigonit pe pământ. Omul este rece cu
Dumnezeu. Omul nu va fi fericit până ce Domnul nu va fi aşa. Toate
sfârşitu-s-au, şi se aşează începutul. Neamul român: Betleemul,
Nazaretul şi cuvântul cel pentru a doua Lui venire. Înnoirea lumi, 

într-o clipă, la cuvântul Domnului. 

CC obor cu slavă de cuvânt pe pământ şi am iesle de
coborâre şi-Mi aşez în ea cuvântul şi îl împart

apoi şi merge vestea Mea din loc în loc şi face bucurie în inimi,
că mântuire am de semănat peste oameni, fiindcă M-am cobo -
rât de lângă Tatăl Meu Savaot şi M-am născut Prunc din pân-
tece de Fecioară ca să fiu Mântuitor, şi a fost vestită prin îngeri
pe pământ naşterea Mea. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cel vestit de îngeri în
noaptea naşterii Mele pe pământ. N-a putut regele Irod să-Mi
nimicească venirea, căci îngerul Meu s-a purtat după Mine
peste tot şi a vestit pas cu pas ocrotirea Mea, iar ea se împlinea
cu ascultare mare şi Mi-a făcut Tatăl loc prin toată strâmtorarea
de pe pământ, fiindcă n-aveam Eu unde să Mă aşez cu venirea
Mea cea atât de tainică şi în atâta umilinţă păstrată, că nu din
lumea aceasta eram Eu, şi de aceea împărăţia Mea nu are nimic
în ea, şi Mi-a purtat îngerul naşterea Mea într-o iesle lângă un
popas, şi aşa s-a găsit loc pentru venirea Mea pe pământ, şi
umilit M-am purtat, căci în cer este umilinţă şi frumuseţe mare
prin ea şi slavă mereu şi Mi-au cântat îngerii pe pământ în
auzul şi în văzul păstorilor de oi şi au vestit lor naşterea Mea,
căci îngerul Meu a stat înaintea lor învăluindu-i în lumină şi
le-a spus: «Nu vă înfricoşaţi de această arătare cerească şi
bucuraţi-vă voi şi tot poporul, căci în Betleem, oraşul lui
David, S-a născut vouă astăzi un Mântuitor, Hristos Domnul,
şi Îl veţi găsi culcat în iesle pe El». Oaste mare cerească s-a
arătat apoi cu îngerul Meu şi-Mi lăudau fiinţa şi naşterea ei şi
cântau zicând: «Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe
pământ pace şi între oameni bunăvoire!», şi aşa Mi-a ocrotit
îngerul Meu fiinţa şi aşa M-a vestit el, împreună cu mare oaste
cerească, şi am petrecut apoi pe pământ treizeci şi trei de ani
şi am aşezat înaintea oamenilor Scriptura venirii Domnului, a
Celui vestit prin prooroci că va veni, şi aşa am împlinit Eu voia
Tatălui Meu, căci M-a trimis Tatăl după om. 

M-a luat apoi Tatăl prin vestire de înger şi M-a purtat în
Egipt ca să Mă ferească de moartea cea de la Irod, care a
omorât atunci pe toţi cei mici atunci, şi M-a adus Tatăl iarăşi
înapoi prin vestire de înger după ce l-a lovit cu moarte pe Irod,
şi M-am aşezat în oraşul Nazaret şi s-au împlinit toate câte cu
umilinţă a fost să le împlinesc după datini, şi naşterea Mea s-a
aşezat pe pământ cu toată rânduiala ei, iar îngerii M-au slujit. 

O, mamă Fecioară, îndurerată ai fost atunci, căci Eu
eram Prunc mic, şi toată grija a căzut pe voi şi toată umilinţa

cea pentru venirea Mea aţi purtat-o. Mergeaţi cu Mine pribegi,
voi, cei ce Mi-aţi însoţit naşterea şi prigoana ei din partea lui
Irod, iar tu şi Iosif aţi suferit pribegi cu Mine în braţe, şi peste
tot era strâmtorare pentru Noi. 

E praznic pentru naşterea Mea în ziua aceasta, o, mama
Mea Fecioară, şi e amintirea acelei nopţi măreţe şi slăvite când
voi nu găseaţi loc de popas ca să Mă aşezaţi pe pământ pe
Mine, Cel născut din pântecele tău fecioresc, mamă. Bucuria
ta cea pentru naşterea Mea n-a avut lărgime în inimioara ta,
căci umilinţa îţi creştea odată cu toată durerea cea de la nepri -
mire pentru tine şi pentru Mine şi odată cu toată prigoana care
venise din partea regelui Irod, şi Ne-am purtat spre Egipt, şi
am venit iarăşi înapoi, şi am crescut în Nazaret şi M-am arătat
din vreme în vreme lui Israel, căci aveam de împlinit toate
proorociile cele despre Mine, o, mamă. 

Cântarea cea pentru naşterea Mea cea de atunci o cântă
mulţime de oameni, de atunci şi până azi, dar durerea Mea şi
a ta nu se naşte în inimi, mamă. O, cât de mic e Dumnezeu pe
pământ, mamă! Aşa vrea omul, o, mamă, şi vrea ca Domnul
să-i slujească lui, iar tu plângi de mila Mea, de dragostea ta de
Mine, o, mama Mea, căci Eu sunt Cel neiubit de om şi Mă tân-
gui în cer cu tine şi cu Tatăl, căci omul este rece cu Dumnezeu,
o, mamă. 

— OO,nu plânge, nu plânge, Copil născut în
Betleem în vremea regelui Irod, căci eu

voiesc ca Tu să ai bucurii, că mama aşa îşi alină copilul ca să
nu plângă el, ca să nu-l doară pe el. O, Îţi plânge Duhul de două
mii de ani şi plângi după dragoste. O, Îţi plânge iubirea pentru
care Te-ai născut şi ai venit s-o aşezi pe pământ. O, plânge
aşteptarea Ta cea lungă, Fiul meu Iisus Hristos. Am plâns me -
reu tot într-o tăcere pentru Tine, Cel prigonit de la naşterea Ta
şi până la iarăşi întoarcerea Ta în slava cea de sus lângă Tatăl
Savaot. Suntem sărbătoriţi Tu şi eu, suntem în cer sărbătoriţi,
şi unul altuia ne alinăm lacrima şi iubirea ei, iar aşteptarea ne
dă puteri şi răbdare şi nădejdea cea proorocită în Scripturi. 

O, Fiule Emanuel, Copil îndurerat şi fără adăpost pe
pământ, cine, oare, mai este creştin ca să Te poată cu adevărat
mărturisi cu gura şi cu fapta? Pe pământ creştinii trăiesc viaţă
păgână, amestecată cu slujiri idoleşti, chiar dacă după datini
sunt botezaţi în numele Tău. O, cum să facem să-i deprindem
pe ei cu adevărul bucuriilor, cu lacrima cea după Tine, Fiule în-
durerat de la om? Suspinul naşterii Tale din noaptea aceea este
la fel de tare în mine, la fel de zdrobit, şi dau să Te ocrotesc de
dureri ca şi atunci, căci sunt mamă. O, va veni vremea să nu
mai plângem, căci toate se vor face noi, ca în frumuseţea cea
dintâi când omul nu-L îndurera pe Dumnezeu, şi numai o clipă
a fost aceasta, şi apoi omul L-a făcut mic pe Dumnezeu şi mare
pe el însuşi peste toate, şi aşa se ştie el de atunci şi până azi. 

Cerem milă de la om, Fiule de sus. Cerşim popas, dar
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locul în casa omului este strâmt de tot pentru Dumnezeu şi este
plin de idoli ca şi atunci în noaptea naşterii Tale, şi nu va fi
omul fericit decât atunci când Domnul va fi aşa, căci omul tre-
buie să fie şi la greu şi la bine după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, aşa cum Domnul este ţinut să fie, după ce omul
s-a mărit cu mărirea sa înaintea cerului şi a pământului. 

Păstrăm acum în amintire durerea bucuriei pe care noi
am avut-o în vremea naşterii Tale pe pământ şi avem nădejdea
că durerea va rodi starea cea de sus între om şi Dumnezeu, căci
toate sfârşitu-s-au, şi se aşează începutul, o, Fiule scump. Amin. 

— OO,când a fost începutul a fost şi cuvântul,
şi Dumnezeu era Cuvântul, o, mama

Mea, şi Eu eram Cuvântul, şi iată, s-a aşezat iarăşi începutul,
căci Eu Mă fac cuvânt între cer şi pământ şi zidesc Ierusalimul,
mamă, dar Mă doare de la om şi am rane la mâini şi la picioare
şi la frunte şi sunt încins peste rană, dar aşa lucrez şi aşa zidesc,
căci tămăduire nu este pentru Domnul. Când omul are o sufe -
rinţă se duce fuguţa la doctor pentru vindecare, dar suferinţa
Mea nu mai are leac, nu mai are doctor, căci omul ar fi să-Mi
fie vindecător. O, dacă Eu M-aş gândi numai o clipă la Mine
n-ar mai fi cerul şi pământul, ci s-ar clătina de tot şi s-ar sfârşi
cu ele. O, mamă, dacă cei ce Mă poartă azi cuvânt peste pă -
mânt s-ar gândi la ei, n-aş mai avea Eu cale pe pământ şi nici
popas şi nici popor primitor de Dumnezeu şi veghe peste el şi
zidire cu el pe pământ. O, greu Mi-a fost şi acum două mii de
ani să-i fac pe toţi cei aleşi Mie de Tatăl să se lepede de sine şi
să-Mi dea Mie viaţa lor, trupul lor, mersul lor, graiul lor şi
inima lor ca să Mă zidesc în ea pentru mântuirea multora când
Eu le-am cerut lor aceasta şi le-am zis: «Eu în voi, şi voi în
Mine; mergeţi în numele Meu şi mântuiţi oamenii, căci s-a
apropiat de ei împărăţia cerurilor, şi vrednic va fi lucrătorul
de plata sa apoi, căci semne şi minuni vă vor însoţi şi veţi vesti
voi Evanghelia Mea cu voi până la toate marginile şi mulţi se
vor mântui prin ea». 

O, neam român, neamul Meu cel de la sfârşit de timp,
în tine Mi-am zidit acum şi Betleemul şi Nazaretul şi cuvântul
cel pentru a doua Mea venire şi toată lucrarea Mea cea pentru
sfârşit de timp, şi de pe vatra ta veghez şi priveghez peste tine
şi peste popoare prin îngerii Mei şi pun sigiliul Meu, al nu-
melui Meu peste actul naşterii tale prin cuvântul Meu cel de
sus şi nu te vei putea ascunde dinaintea Mea şi dinaintea
popoarelor cu obârşia ta cea de la Mine, că de la început şi
până la sfârşit te-am aşteptat să fii tu ţara Mea cea de azi, în
care să vin şi să-Mi aşez tronul judecăţii făpturii şi împărăţia
şi înnoirea a toate apoi prin cuvânt, ca şi la început când la cu-
vântul Meu s-au zidit cerul şi pământul sub privirea lui Dum-
nezeu şi a îngerilor Lui. 

O, neam român, n-ai înţeles de ajuns vremea cercetării
tale, dar vom da mâna tot mai strâns şi vom citi de pe înălţimi
cartea iubirii dintre Mine şi tine şi te vor căuta popoarele
îndepărtate de Mine şi vor lua de pe vatra ta mana cea ascunsă
şi vor afla taina salvării şi a mântuirii şi vor afla legea iubirii
şi a iertării, căci Eu te-am iubit de la început şi până la sfârşit
şi te-am aşteptat aici, la sfârşit de timp, şi am slava Mea în tine
acum, şi cu iubire ca focul Mă scriu pe vatra ta şi Mă înfiinţez
în cartea Mea cea de azi şi este ea tronul judecăţii făpturii şi
totul se va naşte într-o clipă prin cuvântul Meu, care înnoieşte
lumea. O, Mi-e dor de tine şi voiesc să crezi venirea Mea la
tine, că Mi-e dor. Regii şi stăpânii te vor a lor, că au aflat taina
ta cea de la Mine hărăzită ţie, dar Eu te doresc a Mea, şi dorul
Meu te ţine în Mine, şi Eu veghez peste tine cu cetele îngereşti,
ţara Mea cea de azi. O, e praznic de naştere în mijlocul tău, şi

Eu la ieslea Mea de cuvânt grăiesc peste tine şi-ţi trimit să Mă
auzi şi să nu mai trăieşti tu păgâneşte, o, ţară creştină, căci
sărbătorile sfinte tu le petreci păgâneşte de tot şi n-are cine să-ţi
spună că greşeşti lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, vin şi-ţi spun
greşeala ta, şi-ţi mai spun că omul poate fi mai fericit decât îşi
face el fericire pe pământ cu slujirile lui din sărbători. O, ţară
scumpă a Mea, să te doară de Dumnezeu şi să-I alini Lui rana,
iar El îţi va pregăti sărbători şi slavă în sărbători, că nu aşa tre-
buie să sărbătorească omul, ci cu slavă cerească în mijlocul lui,
că fără Domnul e pustiu şi e iad pe pământ. 

O, fii ai oamenilor, o, fiilor, când daţi pe cale de o măre -
ţie, de o înălţime măreaţă, voi, cei care aveţi inimi mari şi
simţitoare pentru cele măreţe la vedere pe pământ, vă înfioraţi,
vă miraţi, vă bucuraţi când intraţi într-un locaş de biserică înalt
şi plin de podoabele înfiinţate cu mână de meşter ca să atragă
ele pe cei ce trec. O, iată-Mă pe Mine, Domnul, coborât în ca -
lea voastră cuvânt cu putere în el, plin de măreţie în cuvânt, pe
cale de nori mergând spre voi şi cuvântând cu voi, iar voi nu
tresăriţi ca atunci când daţi de ceva măreţ pe pământ în ochii
voştri. O, iată ce înseamnă omul şi ce înseamnă Dumnezeu,
căci omul se bucură, se minunează, se suie cu mintea şi cu
privirea minţii şi a inimii, iar Domnul coboară, Se smereşte şi
Se îndurerează că omul nu mai tresaltă să dorească întâlnirea
lui cu Mine, şi n-ar tresări nici dacă M-aş arăta blând şi smerit
în calea lui aşa cum sunt Eu şi numai Eu cu adevărat aşa, căci
numai Dumnezeu este aşa la duh şi la înfăţişare, iar omul nu
este aşa. 

Naşterea Mea în om este cea mai mare minune, de care
atât de mult s-ar bucura omul, mai mult decât păstorii de pe
deal care au avut în faţa colibei lor în noaptea naşterii Mele
oaspeţi cereşti, din cer cântându-le lor slavă şi cântare cerească
şi vestindu-i pe ei de naşterea Mântuitorului lumii şi văzân -
du-Mă ei apoi în iesle născut la Betleem. 

Cu greu Îmi fac lucrarea Mea cea de la Tatăl dată s-o
săvârşesc, cu greu, ca şi acum două mii de ani când am venit
şi am crescut şi Mi-am cules ucenici şi am mers cu ei din loc
în loc presărând semne şi minuni ca să-i atrag la Tatăl pe oa-
meni, o, şi grea Mi-a fost povara neiubirii de la om. Chiar şi
ucenicii Mă îndurerau când Eu atâta îi iubeam şi atâta îi
învăţam să-Mi stea aproape, să-L poarte pe Domnul pe pământ,
iar ei erau reci, şi dintre ei M-au îndurerat şi am răbdat de la
ei, căci unul M-a trădat şi M-a vândut spre moarte, altul s-a
lepădat de Mine, altul s-a îndoit întru învierea Mea, şi Eu le
spusesem lor că întristat este de moarte sufletul Meu, dar ei nu
ştiau de ce, nu ştiau că de la ei eram întristat, căci când aveau
de vegheat pentru Mine ei s-au culcat să doarmă, iar Eu le-am
spus: «Dormiţi de acum, căci stăpânitorul lumii vine şi Mă ia
de lângă voi!». I-am trimis la culcare, căci M-am întristat de
lip sa lor de putere şi de priveghere pentru Mine, şi durerea
Mi-a fost mare, şi mare Îmi este şi acum când dau să iau
naştere în om şi nu poate omul aceasta. Când văd omul cât
veghează de mult pentru bucuriile lui idoleşti şi nu-l apucă
somnul, Mă doare, şi dau să-l înduplec şi să-i dau lui alte bu-
curii, adevărate bucurii. 

Voi face cu Tatăl privelişte cerească pe pământ şi-i voi
arăta omului fericirea şi pe cei drepţi pentru ea, ca să se tân -
guiască toţi oamenii că n-au voit să ştie şi să caute fericirea şi
locaşurile ei, de unde n-ar mai pleca nimeni dacă ar fi trimis pe
pământ aşa cum Eu am fost trimis ca să duc pe umerii Mei chin
şi suspin şi să întăresc prin suferinţa Mea locaşul celor fericiţi
şi moştenitori fericirii pe care şi-au dorit-o în vremea aşteptării
lor după ea, căci numai cei ce sunt fericiţi pe pământ cu fru -
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museţe din cer, numai aceia învaţă şi ajung apoi acolo unde ei
privesc cu dor, şi fără de sfârşit este acolo fericirea. Amin. 

Vin pe pământ cuvânt şi-l chem pe om spre fericire şi
spre adevărul ei. Poposesc aici, la locul coborârii Mele, şi stau
cu slavă de cuvânt înaintea celor ce vin cu colindele naşterii
în ziua aceasta, iar bucuria Mea o doresc Eu lor. Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pace pe pământ, şi între oameni,
bunăvoire! Cântarea îngerilor naşterii Mele o cânt şi Eu, Dom-
nul, Cel născut în iesle pe paie acum două mii de ani, Cel slăvit
de îngeri şi de toate puterile cereşti în noaptea naşterii, neavând
Eu loc în casa de popas, ci afară pe paie, încălzit la pieptul
Fecioarei mamă şi vegheat de Iosif cel blând şi de îngeri în
faţa furiei regelui Irod, care căuta viaţa Mea. 

Cuvântul Meu este trimisul Meu şi este cel ce trimite
celor însetaţi de cer cuvântul Meu, mângâierea Mea lor în zi
de praznic sfânt, praznicul naşterii Mele pe pământ. Amin,
amin, amin. 

25 decembrie 2012/7 ianuarie 2013

Sărbătoarea sfântului întâiului mucenic şi arhidiacon
Ştefan

Duhul Sfânt pluteşte deasupra pământului pentru facerea cea
nouă. Neamul creştinesc nu poate fi al Domnului dacă nu se

desparte de păcat. Îndemn la iertarea cea dintre fraţi. 

CC u sfinţii vin, şi Mă aşez în cartea Mea cea de azi
cu grăirea Mea cu ei, căci Eu sunt Cuvântul Tată -

lui Savaot, Hristos, Fiul Său Cel Unul-născut, iar sfinţii sunt
asemenea Mie, cuvânt, căci în cer lucrează cuvântul şi nu este
ca pe pământ, ci altfel este în cer. 

Pacea Duhului Meu s-a alinat mult de la lucrarea sfinţi -
lor Mei pe pământ, căci ei au arătat în faptă văzută mărturisirea
credinţei lor în Mine, Cel iubit şi urmat de ei până în cer, unde
e doar cuvântul şi răsplata fericirii iubirii sfinţilor Mei, iar la
sfârşitul a toate pe pământ se aşează odihna cea deplină a
sfinţilor Mei şi încetarea aşteptării lor, a credinţei prin care au
nădăjduit toţi sfinţii, şi va fi veşnica sărbătoare apoi, masa cea
veşnic întinsă, de la care sfinţii vor gusta fericirea cea fără de
sfârşit pentru ei. 

Cobor în cartea cuvântului Meu cu mucenicul Ştefan, al
cărui duh a purtat pe Duhul Sfânt în cuvânt înaintea celor ce
M-au răstignit pe cruce ca să rămână ei, căci se temeau ca nu
cumva să fiu Eu mare şi să nu mai fie ei. O, iată ce face omul
mare pe pământ! Ucide pe Dumnezeu, ucide Duhul lui Dum-
nezeu din faţa lui, ucide locaşurile purtătoare de Dumnezeu de
teamă că nu vor mai fi ei cei mari pe pământ. 

Se tem cei mari de Duhul Sfânt din om şi ucid locaşul lu-
minii de sus şi ţin pământul şi oamenii şi tot ce e pe el în
stăpânirea lor, căci ochii lor nu văd în cer şi nici nu-i ridică în
sus ca să vadă în sus, şi numai pe cele de jos le doresc ei, iar
pen tru ei sfinţii sunt un chin, o oprelişte a măririi lor pe pământ
şi nu pot cădea la pace cu lumina Mea din sfinţi şi nu se lasă pâ -
nă nu o sting din calea lor, dar ea lucrează apoi mai mult, şi e
nu mai lumină cerul sfinţilor, şi vai pământului dacă n-ar fi lumi -
na sfinţilor Mei din când în când pe el, căci întuneric ar fi de-a
pururi deasupra adâncului de pe pământ, aşa cum era mai înainte
de început când Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra
apelor, şi când Dumnezeu a zis să fie lumină, şi apoi s-a făcut
lumina şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric şi s-au
desăvârşit apoi prin cuvânt cerul şi pământul şi toată oştirea lor. 

Cuvântul Meu cel de azi este cuvântul cel de la început,
prin care s-au întocmit cerul şi pământul şi toată oştirea lor, şi

taină mare ca şi la început poartă în el cuvântul Meu cel de azi
şi locul din care el iese cu izvor, căci precum din Eden ieşea
un fluviu ca să ude Edenul şi care de acolo se despărţea în patru
braţe ca să adape toată faţa pământului aşa cum aburi se ridicau
din pământ la început ca să adape pământul şi să-l poată umezi
şi ca să pot Eu lua ţărână şi să-l fac pe om din pământ, o, tot
aşa lucrez Eu şi azi şi tot aşa adăp şi azi pământul, ca şi la în-
ceput, şi Duhul Sfânt Se poartă pe deasupra apelor tulburi şi a
tot răul de pe pământ şi a tot adâncul răului, până ce Eu, Dom-
nul, voi rosti cuvântul cel pentru facerea toată din nou, dar mai
întâi trebuie să fac lumină din cuvânt şi să lucrez în lumină şi
să vadă omul lumina aceasta, care se desparte de întuneric, o,
şi ce frumos va fi când facerea cea nouă va aduce priveliştea
ei la vedere şi va arăta ea pe cele ce s-au lucrat cu trudă multă
prin sfinţii care au nădăjduit că va veni Domnul cu lumina fa -
cerii a toate la lumină şi cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, mult
lucrători pe pământ în vremea lor cu Duhul Sfânt în ei, făcân -
du-L să plutească pe deasupra a tot întunericul, care nu are
nimic cu lumina, pe Duhul Sfânt, pe Domnul Cuvântul în tre
cer şi pământ! 

Grăiesc cuvinte mari şi plutesc ele în taina Duhului Sfânt
şi adapă pământul până peste zări, şi nimeni cu mintea nu
pătrunde adevărul că aşa este şi că aşa face cuvântul Meu, şi
este ca şi la început când nimeni nu era ca să audă cuvântul fa -
cerii cerului şi a pământului, dar ele s-au întocmit şi s-au desă -
vârşit prin îngeri lucrători şi împlinitori, şi apoi l-am zidit pe
om, şi tot aşa va fi şi acum, şi voi putea apoi să-l zidesc şi pe
om, căci el va vedea lumina Duhului Sfânt şi se va lăsa luminat
de ea şi lucrat de ea, ca şi la început când pe toate pe rând le-am
lucrat, şi apoi M-am odihnit şi am sfinţit odihna Mea. 

O, mucenic mult mărturisitor tronului slavei Tatălui şi al
Fiului şi al Duhului Sfânt, care ţi s-a deschis la arătare când ai
trecut pragul spre cele dorite de duhul tău cel mărturisitor, o,
iată ce cuvinte mari se nasc în cartea Mea cea de azi în ziua ta
de sobor între sfinţi! Tainele facerii celei noi ies din gura Mea
şi adăp cu ele pământul ca să-i dau întocmire nouă prin cuvânt,
din cer să-i dau, şi tot aşa şi omului de pe pământ, căci a venit
vre mea înnoirii a toate şi M-a trimis Tatăl pe pământ cuvânt şi
tai nă de cuvânt şi ţin pe braţe începutul cel nou, cel mic acum
şi puţin priceput acum, dar din care Eu, Domnul, ies cu râul cu-
vântului Meu şi adăp locul izvorului lui şi împart în patru părţi
apoi cursul lui peste pământ ca să odrăslească prin această
semănătură de cuvânt cerul cel nou şi pământul cel nou, căci
ele nu se zidesc decât prin cuvântul Meu cel rostit pentru înfi -
in ţarea lor, căci cuvântul Meu înseamnă lumină, iar lumina do -
vedeşte întunericul şi se aşează ea cu taina ei şi aduce la lumină
lucrarea lui Dumnezeu Făcătorul şi iarăşi toate se fac. Amin. 

— OO,Doamne, iată cum eu Te mărturisesc ia -
răşi acum, spre sfârşit de timp, când Tu

vii cuvânt pe pământ cu sfinţii Tăi cei mult trudiţi pentru Tine
în vremea lor pe pământ! Văd cum cerurile se deschid şi stau
des chise deasupra pământului, iar Tu de-a dreapta Tatălui pe tro -
nul slavei Treimii lui Dumnezeu, şi eu Te mărturisesc ca şi a -
tunci, căci Ţi-am fost mărturisitor în Duhul Sfânt şi n-am tă cut
ca să nu Te mărturisesc, căci mă temeam mult de pedeap sa ne -
mărturisirii Tale şi nu de moartea care ameninţa viaţa tru pu lui
meu atunci înaintea celor ce Te-au răstignit, căci au ră mas ei în
întunericul lor dacă n-au iubit lumina aşa cum am iubit-o eu. 

Ziua mea de serbare între cei ce sunt mucenici după
ceata lor cea din cer este aşezată de părinţi lângă praznicul
Naşterii Tale, Doamne, şi mă uit pe pământ cu Tine la câtă
idolie se închină oamenii în numele zilelor Tale de sărbătoare
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şi ale sfinţilor Tăi. Până şi creştinii care s-au vândut păcatului
slujesc plăcerilor şi stau despărţiţi de Tine pentru plăcerile lor
păcătoase, iar dacă Tu nu-i spui omului păcatul el îşi zice că
nu este păcat păcatul lui şi că el este plăcutul Tău, iar Tu eşti
Dumnezeul lui. 

O, Doamne, trebuie să-i spunem omului păcatul, căci şi
aşa înţelege el greu de tot că paşii lui păcătoşi îl duc departe de
salvarea lui din păcat. Eu le-am spus celor din vremea mea
păcatul lor, căci dacă nu-l spuneam, vai mie avea să-mi fie apoi,
dar eu am voit cu cei din cerul Tău să ajung şi să nu tac pentru
Tine, Cel prigonit de ei tot atât de mult ca şi în vremea
răstignirii Tale, căci pe unde vedeau ei un mărturisitor de-al Tău
de atâtea ori Te ucideau, dar numai cu trupul, Doamne, căci noi
făceam aripi albe, ţesute din lumină şi ne pregăteam zborul spre
cer şi lăsam în urmă credinţă şi mai multă pentru Tine în oa-
meni, căci se ridicau mulţi şi se uneau cu Tine prin credinţă şi
prin jertfă şi-Ţi pregăteau Ţie naştere în ei şi se umplea pămân -
tul de credinţă în Tine, căci şi azi este credinţă pe pământ, dar
păcatul îşi ascunde faţa lui cea otrăvitoare de Dumnezeu în om
şi nu poate omul scăpa de acest şarpe, care l-a muşcat de inimă
pe omul cel din rai şi l-a tras afară spre păcat. 

O, trebuie să-i spunem omului păcatul, Doamne, căci el
nu-şi poate spune că e păcat păcatul lui şi-şi face mereu rost
de păcat şi se mângâie cu el, cu diavolul, Doamne, căci păcatul
este diavol şi-i face omului părere că este iubit şi că iubeşte,
dar moartea nu iubeşte, ci ucide, Doamne. Eu sunt cel ce pot
să-i spun omului aceasta, căci era cât pe ce să-mi fac căsătorie
mai înainte de mucenicie când nu ştiam că voi fi mucenicit, ci
numai Tu ştiai că-mi vei trimite aceasta, căci ai văzut că păca -
tul stă la pândă şi dă să mă ademenească şi să-mi păteze lumina
şi pe Duhul Sfânt, al Cărui locaş eram, şi nu dădeam să-mi
spun că e păcat şi că-L părăsesc pe Duhul Sfânt pentru păcat.
O, inima omului este alunecoasă mult şi poate omul cădea şi
din cer, chiar când e gata să pună al doilea pas după ce pe
primul l-a pus, iar inima trebuie vegheată, Doamne. Eram arhi -
diacon după rangul cel bisericesc, dar mai-marii de peste mine
n-au vegheat viaţa mea cu Tine aşa cum mi-ai vegheat-o Tu,
şi mi-ai trimis înainte înger şi ai lucrat minunat asupra râv nei
mele pentru Tine şi le-am spus eu păcatul la cei ce Te-au
răstignit şi care se puneau mereu pieziş Duhului Sfânt, lucrător
lui Dumnezeu pe pământ prin sfinţi, că nu mai puteam purta
durerea necredinţei lor, cel mai greu păcat, cea mai dureroasă
palmă pe care Ţi-o dau necredincioşii, Doamne, iar eu eram
mistuit de tot de râvna pentru Tine şi s-au gândit numaidecât
să mă pună la tăcere şi să se acopere cu legea, când ei erau cei
mai aprigi blasfemiatori ai legii şi ai Tăi. 

O, dar trebuie să-i spunem omului păcatul, Doamne, iar
neamului creştinesc să-i spunem că nu poate fi el neamul Tău
dacă nu se desparte de păcat şi de orice fărâmă a lui, căci fărâ -
ma este ruptă din întreg şi duce la păcatul cel întreg apoi şi
fiecare stare duce la rădăcina ei, la obârşia ei, iar eu în ziua
aceasta sfântă plâng îndurerat ca să semăn cu Tine, Doamne,
ca să fiu după chipul şi asemănarea Ta, căci oamenii pe pământ
şi până şi creştinii petrec păgâneşte sărbătorile cerului, iar cerul
lucrează cu cuvântul peste faţa pământului, căci al Domnului
este pământul, iar omul a uitat al cui este pământul. 

O, popor al cuvântului care te hrăneşte din cer, tu să nu
uiţi că al Domnului este pământul şi nu al tău. Tu să nu uiţi că
al Domnului este locul pe care eşti aşezat ca să trăieşti pe el ca
în cer şi nu ca pe pământ, unde omul I-a luat Domnului dreptul
şi trăirea Sa cu omul! O, nu uita să asculţi de Stăpânul Cel din
cer şi cu frică şi cu cutremur să te păstrezi înaintea Lui cu paşii

tăi, cu jertfa ta, cu statura ta, cu purtarea ta pe pământul ales
Lui, Domnului, Care-ţi dă din cer, căci oamenii de pe pământ
n-au lăsat loc cerului pe pământ cu ei şi au luat în stăpânirea
lor facerea lui Dumnezeu şi fac acest păcat, pentru care toţi oa-
menii vor da răspuns lui Dumnezeu. 

O, Doamne, slavă Ţie, multă slavă numai Ţie pentru
toţi sfinţii Tăi care Te-au slujit cu râvnă, căci Tu i-ai ajutat să
fie aşa! Duhul Sfânt este gonit de pe pământ, dar Îşi găseşte
loc în cei ce Te iubesc şi Te mărturisesc, şi strălucesc ei apoi
înaintea oamenilor aşa cum am strălucit eu înaintea celor ce
Te-au răstignit şi care o nouă răstignire Ţi-au pregătit în trupul
meu, dar Tu m-ai înviat şi mi-ai dat haina învierii, haina sla -
vei, şi sunt cu Tine în slavă şi Duhul Sfânt este strălucirea
mea, de pe pământ şi până în cer arătându-Şi El strălucirea
peste mine, cel ce Te-am mărturisit cu râvnă pe pământ, căci
Te-am iubit, Doamne, iar jertfa mea cea sângeroasă m-a păs -
trat numai Ţie, numai Ţie iubire pentru vecie, şi-Ţi mulţu mesc
acum în cer de grija Ta părintească cu care m-ai iubit şi m-ai
păzit de păcat şi m-ai încununat atunci cu strălucirea Ta şi în
haina Ta m-ai luat şi mi-ai dat cerul de patrie şi sunt acum din
cer mărturisitor. Amin. 

— OO,ce frumos, ce frumos îl face pe creştin
duhul mărturisirii, mucenicule al Meu

şi mare mărturisitor! Ce frumos te-a făcut Duhul Sfânt şi râvna
ta pentru Domnul tău, ce frumos! Această frumuseţe minunată
îi umple de teamă pe cei ce iubesc împărăţia acestei lumi de
pe pământ şi o stârpesc de lângă ei, căci nu se potriveşte lor.
O, nu mai ştiu oamenii, nu mai ştiu nici creştinii care-şi greşesc
unul altuia, nu mai ştiu să ierte greşeala unul altuia zicând
«Tată, iartă!», ci mai degrabă îşi cer socoteală şi sunt reci pen-
tru această iubire şi-şi vor dreptate unul împotriva celuilalt şi
nu învaţă de la sfinţi cum trebuie să fie un creştin pe pământ. 

Voi face privelişte cerească pe pământ cu Tatăl şi-i voi
arăta omului locaşul fericirii cereşti, pe cei îndumnezeiţi prin
strălucirea Mea în ei, căci ei Mă vor iubi mult şi va străluci
mult iubirea lor, mult şi cu izvor fără de vad peste pământ şi
va adăpa pământul peste tot cu iubirea şi cu iertarea şi va
odrăsli peste pământ vremea iubirii între om şi Dumnezeu, şi
se va împlini acest cuvânt. Amin. 

Iisus Hristos este numele Meu şi acest cuvânt. Amin,
amin, amin. 

Aşez cuvânt pentru binecuvântare peste paşii celor ce
aşteaptă cu dorul în ei praznicul de Bobotează şi strângerea lor
cu Mine la masă aici, la izvor. O, veniţi, cei ce iubiţi slava cea
cerească, veniţi şi împărtăşiţi-vă de ea, şi vă voi face părtaşi
fecioarelor înţelepte, dar candelele voastre să lumineze de
credinţă, căci sala Mea de nuntă se găteşte pentru voi şi vă
aşteaptă la masă cu Mine, la masă cu Domnul, şi-Mi voi revăr -
sa peste voi izvorul Meu, Boboteaza cuvântului Meu cel plin
de duh de bobotează şi vă voi bucura iubirea şi vă voi învăţa
pe voi ascultarea şi lucrarea ei şi duhul ei cel din cer. Amin. 

27 decembrie 2012/9 ianuarie 2013

Praznicul tăierii împrejur cea după trup a Domnului şi
sărbătoarea sfântului ierarh Vasilie cel Mare

Necredinţa este neîntregimea credinţei, nu numai lipsa credinţei.
Credinţa este nevoia de Dumnezeu cu omul pe pământ. Darul frân-

gerii inimii. 

MM ă supun înaintea Tatălui şi cobor pe pământ cu-
vânt în zi de praznic sfânt. Aşezaţi-vă înaintea

Mea voi, cei ce-Mi deschideţi când bat ca să intru în carte cu-
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vânt, căci Tatăl Mă trimite, nu de la Mine Însumi hotărăsc, nu
de la Mine Însumi fac sau grăiesc, ci Tatăl Îmi dă ce să fac.
Pun vlagă în voi ca să Mă ţineţi, căci trebuie să aveţi putere
pentru Mine, iar Eu pentru Tatăl. Ferice celor ce preţuiesc şi
ocrotesc coborârea Mea cea de azi şi puterea cea pentru ea de
pe pământ, căci trebuie putere şi din cer şi de pe pământ pentru
ea, măi fiilor, şi voi vedeţi din plin aceasta! 

O, este necredinţă multă, şi aceasta este când omului îi
lipseşte întregimea credinţei, nu numai când nu are deloc
credinţă. E pretenţios omul pentru credinţa lui în Dumnezeu,
şi, peste asta, credinţă şi în acest cuvânt, care zideşte omul. O,
e pretenţios şi Dumnezeu când e vorba de credinţa în El a omu-
lui, iar cei ce au credinţă aşa cum Îi face Domnului bine de la
ei, aceia sunt cei ce n-au nevoie să depindă de ceva credinţa
lor, ci numai de nevoia de Dumnezeu cu ei pe pământ şi peste
pământ şi numai pentru ca să aibă cu ce-şi hrăni sufletul lor
cel credincios, căci sufletul trage cu Dumnezeu, de unde-şi are
obârşia, trage cu cerul din care este, chiar dacă omul îşi bate
joc de suflet din pricina lipsei minţii şi a cuminţeniei ei, căci
mintea n-are astâmpăr şi-şi face de lucru, săraca, şi apoi se ale -
ge cu suferinţă şi ea, şi trupul care este gazdă sufletului. 

E praznic în cer între sfinţi şi între îngeri, iar puterile
cereşti ţin totul, tot ce se petrece între cele din cer. Amintirea
prunciei Mele este în ziua aceasta purtată de cei din cer, căci
după ce a fost naşterea Mea aşezată pe pământ, a fost apoi
supunerea Mea sub rânduiala aşezată de Dumnezeu în poporul
lui Israel pentru tăierea împrejur în trup, şi M-au supus părinţii
şi M-au dat spre această supunere şi s-a împlinit şi această
rânduială peste Mine, ca şi toate celelalte pentru care venisem
să Mă supun lor şi să Mă arăt Om desăvârşit după toată orân-
duiala, căci Dumnezeu este Cel ce Se supune cu răbdare întru
toate atunci când vine clipa ascultării, şi iată, e praznic împă -
rătesc pentru Împăratul Hristos, şi va fi iarăşi praznic pentru
El, praznic împărătesc peste puţine zile, şi sunt zile împărăteşti
aceste prăznuiri şi amintiri, şi toate aşează înaintea omului
credinţa în Dumnezeu, Care S-a arătat şi Şi-a mărturisit dum-
nezeirea şi adevărul ei, iar oamenii să creadă sau să nu creadă,
şi apoi să le dea Dumnezeu daruri celor ce cred, daruri de sus,
credinţă, supunere, răbdare, iubire, nădejde şi mai ales îm-
plinirea lui Dumnezeu în ei, fiindcă Domnul a făcut omul ca
să-I fie Lui casă pe pământ. 

Pun masă de cuvânt în zi de praznic sfânt, împărătesc,
şi sunt Împăratul şi am cu Mine însoţitor aproape şi sărbătorit
lângă Mine pe arhiereul Vasilie, slujitor mare al credinţei în
Mine, în Împăratul lui, şi grăim în ziua aceasta de pomenire
împărătească şi de sobor sfânt pentru arhiereul Meu între sfinţi
serbat şi grăim despre credinţă. 

O, nu-i trebuie omului nimic anume ca să creadă, nici
semne şi nici minuni şi nici dovezi nu-i trebuie dacă vrea să
creadă, ci numai să-şi înţeleagă obârşia, dar nu cea învăţată la
şcoala învăţăturii bolnave, ci obârşia lui din Dumnezeu, din
omul cel zidit de Dumnezeu, iar pentru aceasta trebuie să aibă
omul credinţă şi să se înfioare crezând şi auzind, ca să-Mi pot
Eu găsi plăcerea în om, căci nu altfel ar fi să-şi facă loc plă -
cerea Mea în om. 

Iată, trebuie dragoste de Dumnezeu pentru ca să aibă
omul credinţă, iar fără această dragoste nu este nimic omul, ci
este o stârpitură şi atât, şi vai omului care crede pentru altceva
în Dumnezeu! Nu se poate Dumnezeu înţelege cu omul care
are nevoie de El pentru socotelile lui, şi nu aşa cum au avut
sfinţii cei statornici în iubire şi în credinţă şi în credincioşie.
Darul frângerii inimii este cel mai lucrător dar pentru nedes -

părţirea de Dumnezeu a omului, iar cine nu are acest dar, îi
lipseşte lui părtăşia cu Domnul, căci cum ar putea o inimă
nesupusă, nedoritoare de Dumnezeul facerii a toate să aibă lu-
crare şi părtăşie cu Făcătorul omului? 

L-am aşezat pe om pe pământ în mijlocul facerii Mele
şi a lui şi dă omul să-i ajungă aceasta, şi mintea lui se îngustă
şi pierde din ea pe Dumnezeu şi rupe legătura cu cele de sus,
şi face omul această dovadă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
a tot ce este în cer. 

O, arhiereule mare, suntem sărbătoriţi alături în cer şi
pe pământ şi avem de cuvântat peste oştirea de pe pământ, căci
suntem slujitori după rang la altar, şi avem de împărţit duhul
mărturisirii, pentru care suntem aleşi de Tatăl. Împreună vom
aşeza păstorire peste cei de pe pământ, iar tu intră lângă Mine
în lucru, şi Tatăl să binecuvinteze intrarea Noastră şi să aducă
rod prin ea. Amin. 

— OO,Doamne, darul frângerii inimii este
chiar darul recunoştinţei înaintea lui

Dumnezeu a omului, şi darul îl mână pe om spre Făcătorul lui,
spre iubirea cu care a făcut Dumnezeu lumea. Ne îndreptăm
spre pământ şi grăim oamenilor despre credinţă, căci credinţei
din om nu-i trebuie dovezi, nu împliniri, şi nici răsplată nu-i
trebuie, căci noi, cei ce ne-am sfinţit pentru Dumnezeu, noi,
cei ce toate le-am lucrat şi le-am răbdat pentru Domnul, n-am
avut credinţa ajutată de pe pământ, ci am avut darul frângerii
inimii care trăieşte, căci altfel cum şi-ar sfinţi inima trăirea ei? 

O, noi am fost mereu îndureraţi pe pământ şi nu ne
căutam prin credinţă fericirea, ci doar nedespărţirea de Tine,
Doamne. O, cu greu crede omul pe cele ale lui Dumnezeu cu
el, Doamne! O, ce jos sunt oamenii care cad de la credinţa lor
în Dumnezeu, Doamne! O, ce să faci Tu, Doamne, cu aşa
credinţă? Tu i-ai mustrat pe ucenici când ai văzut ce aşteaptă
ei de la credinţa lor în Tine şi i-ai învăţat să fie mulţumiţi pen-
tru numele lor aşezat lângă Tine, în cartea vieţii, prin lucrarea
Ta cu ei. Nici un sfânt nu s-a lepădat de Tine în încercări, în
ispite, în prigoane furtunoase, iar cei ce s-au lepădat şi au
părăsit părtăşia Ta cu ei aceia n-au fost sfinţi, că sfânt nu omul
este, ci inima lui cea credincioasă şi statornică până dincolo de
hotar, spre unde el îşi călăuzeşte mereu inima. Nu este sfânt în
cer, credincios cu totul Ţie şi ca să se fi îndoit el pe pământ din
pricinile ivite şi să-şi slăbească credinţa şi alergarea lui spre
Tine. Credinţa este un dar mare, şi se dă acest dar celor ce pot
pentru el, iar celor ce nu pot pentru el li se ia acest dar şi se dă
celui ce are încă, şi aşa este cu taina credinţei, dar mintea omu-
lui îi orbeşte viaţa şi mersul şi ia omul din ea şi se prăbuşeşte
prin ea şi judecă cu ea după cum este şi alege el să fie, căci
mintea nu are astâmpăr şi pune inima omului în robia ei,
săraca, şi apoi se alege cu suferinţă şi ea, şi trupul inimii care
găzduieşte sufletul. 

Vai celui slab pentru credinţă! Acela îşi pregăteşte
suferinţă şi duh rătăcitor, căci omul nerecunoscător lui Dum-
nezeu are în firea lui semeţia că este mare, de vreme ce nu este
recunoscător cu lucrarea, nu numai cu vorba, şi iată, e primej -
die mare să creadă omul în vorbe şi să-şi facă rost de credinţă
sau de necredinţă, ci trebuie să facă fapte de credinţă şi dovada
recunoştinţei înăuntru şi în afara lui, căci sunt mulţi, mulţi pe
pământ care se iau după vorbe şi nu după dovada credinţei
omului. Un slujitor al Domnului, ba şi un credincios de rând
trebuie să înveţe cum să aibă şi cum să-şi păstreze sufletul în
credinţă şi cum să arate el apoi că are credinţă, iar aceasta nu
se face prin vorbe, căci omul este iubitor de sine şi-şi face rost
de supuşi pentru mintea lui, ci se face prin lucrarea recunoş -
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tinţei, pe care şi-o arată omul înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor, iar un aşa om este supus, este mulţumit, este curat
şi împarte milă şi întâietate la toată suflarea şi este recunoscător
pentru toată viaţa care este pe pământ peste făpturi. 

O, iată, sfinţii nu s-au lepădat de drumul cel anevoios
spre Domnul în vreme de încercări şi de ispite pentru îndoială
peste ei, ci au rămas sub lucrarea recunoştinţei şi a răbdării şi
a mărturisirii prin acestea şi nu s-au smuls şi n-au fugit de pe
cale pentru viaţa lor, şi aceia sunt cei ce cred cu adevărat, şi
nu le trebuie lor împliniri sau alte dovezi pentru ca să-şi păstre -
ze credinţa spre care au fost aleşi şi s-au ales, ci luptă ei pentru
toţi cei păcătoşi, ca să le descopere Domnul şi lor calea, adevă -
rul şi viaţa, chiar dacă viaţa sfinţilor a mai şi şchiopătat pe calea
cea grea a sfinţeniei şi a părăsirii lumii pentru ca să fie ei numai
ai lui Dumnezeu pe pământ. 

O, Doamne, le trebuie credinţă creştinilor. Ce bine ar fi
să-şi aplece ei capul şi să caute pentru ei rostuirea cea bună a
credinţei lor! Te ţine neputincios în el omul, o, Doamne, şi de
aceea este el neputincios. E diavolul pe pământ peste tot şi
stăpâneşte prin om facerea Ta şi nu mai avem pe unde să
călcăm pe loc ferit de diavol când ne lăsăm în jos spre oameni,
iar creştinii trebuie să înveţe să se ferească şi ei aşa cum ne
ferim noi, căci lumea şi locurile ei şi înfăţişarea ei sunt ispiti-
toare toate, şi se cunoaşte peste creştini că aşa este când ei se
arată printre oameni, morţi cu credinţa şi cu frângerea inimii
după Dumnezeu, Care ţine viaţa pe pământ peste făpturi. 

Eu în vremea mea de pe pământ am văzut diavolii şi lu-
crarea lor din oameni şi am stat în luptă cu ei îmbrăcat în haina
harului coborât de Tine peste mine şi am biruit mereu pe dia -
volul cel vrăjmaş omului şi Ţie, şi am lucrat atât cât Tu ai voit
să-mi dai. O, cine dintre creştini mai vrea să biruiască un dia -
vol, măcar mintea lui, măcar dorinţele lui, măcar neveghea lui?
Cine nu veghează cu Tine veghează singur, şi acela este biruit
de diavol şi râde diavolul apoi şi face valuri apoi. O, când vor
vedea creştinii ce trebuie să însemni Tu în ei, numai atunci se
vor ruşina ei cu puţinătatea lor din pricina minţii lor, de care
ei au ascultat pentru toate simţămintele lor, care nu înseamnă
Dumnezeu în om! 

O, e mult, e mult de plâns în cer, e mult de plâns pentru
noi de la om, Doamne! Mai mult ca lacrima celor din cer, ce
mai poate ajuta omul cel depărtat de Tine? Lumii Tu n-ai ce
să-i mai faci, dar creştinii trebuie să înveţe din toate câte vin
spre ei şi peste ei, din toate greşalele lor şi din tulburările spre
care diavolul cel viclean îi conduce pe ei, ca să ştie ei apoi să
aleagă supunere înaintea Ta şi multă părtăşie cu Tine în toată
clipa, ca Tu să-i poţi veghea. 

Cei din porţile cuvântului Tău să-Ţi vegheze mai mult
lucrarea, Doamne, că pentru Tine le este uşor să vegheze, iar
cei ce iubesc venirea Ta şi preţuiesc părtăşia lor cu Tine, să
vegheze şi ei, căci jugul Tău este uşor de dus, nu este ca al
omului, şi vai omului care-şi face cătuşe şi jug şi nu vrea să
ştie cât de uşor este jugul Tău! 

Slavă îndelungii Tale răbdări, sub care diavolul se pră -
bu şeşte mereu! O, de-ar putea şi cei ce Te caută de Dumnezeu
al lor, de-ar putea să ia şi ei din pilda Ta! O, de-ar putea,
Doamne, de-ar putea şi ei, Doamne! Amin. 

— SS tau cu tine în sfat, arhiereule mare, că
mare şi sfânt a rămas numele tău între

sfinţii Mei. Da, este uşor pentru om purtarea jugului Meu, dar
jugul Meu a fost supunerea şi ascultarea şi multa Mea umilinţă,
pentru care nu-i trebuie omului putere, ci numai aplecare,
numai jugul Meu lui. Vai omului îndărătnic! Acela dă să umble

şi la Duhul Meu, acela se loveşte cu însăşi mintea lui, iar nepă -
sarea cea pentru păcatele trecute nu-l mai lasă spre aplecare ca
să intre el sub ocrotirea Mea prin aplecare, ocrotire care nu se
dă omului dacă el nu se face mic înaintea Mea aşa cum am stat
Eu înaintea Tatălui şi a omului mare pe pământ. O, ce-Mi tre-
buia Mie tăierea împrejur a trupului? I-a trebuit omului îndărăt -
nic cu Dumnezeu, care avea să-şi pună mintea la lucru pentru
dovada îndumnezeirii Mele şi a omului cel adevărat în fiinţa
Mea. M-am supus, şi am împlinit prin supunere toate câte ele
M-au supus, şi jugul acesta Mi-a fost uşor. 

O, uită-te la Mine, omule credincios şi ruşinează-te de
puţina ta aplecare, de slaba ta părtăşie cu Dumnezeu-Omul,
Care S-a arătat în calea ta ca să înveţi de la El şi nu de la om,
căci omul este înşelător, dacă nu azi, mâine este aşa cel ce se
bizuie pe sine crezând că pe Mine se bizuie cu felul lui cre -
dincios. 

Am stat în porţi şi am lăsat cuvântul Meu şi cuvântul
arhiereului Vasilie, care s-a luptat cu diavolii şi i-a biruit în el
şi în cei cuprinşi de diavol. O, popor de peste tot, care ştii de
acest cuvânt al Meu cu care-L zidesc pe Dumnezeu în om, o,
fiilor, feriţi-vă să vă lăsaţi umiliţi de diavolul înaintea Mea,
căci el nu se ruşinează să vă umilească pe voi înaintea lui Dum-
nezeu, dar aceasta nu puteţi învăţa fără învăţător mereu şi fără
voinţa de a asculta cu supunere toate poveţele sfinte şi nu cu
duh răzvrătitor sau răstălmăcitor, ci cu credinţă şi cu cuminţe -
nie, căci semeţia este diavol şi se cunoaşte rodul lucrării ei în
om, şi nu este ea să nu-l descopere pe omul care stă sub jugul
ei cel încâlcit pentru mintea omului puţin ve ghetor împotriva
diavolului viclean. 

Cobor din cer cuvânt mult, şi Mi-e dor să se suie la
Dumnezeu bucurii şi minuni şi oameni-minuni, zidiţi din cu-
vântul Meu, din învăţătura Mea, iar dacă n-am această împli -
nire de la cei ce-Mi aud cuvântul, plâng. 

Acum binecuvintez iarăşi pasul şi calea poporului de
peste tot, care se grăbeşte spre praznicul de Bobotează aici, în
grădinile alese Mie aici, la sfârşit de timp. Lucrarea îngerilor
este trimisă înaintea lor şi toate prin îngeri se lucrează dinspre
cer spre pământ, şi tot aşa şi dinspre pământ spre cer, căci
aceasta este lucrarea lumii îngerilor. Cu pace ne vom întâlni
aici şi vom cânta cântarea Bobotezei şi ne vom da unii altora,
unii în alţii loc şi Tatălui toţi ne vom închina. 

Putere cobor, pentru ca să Mă întâmpine ea în porţi şi
ca să Mă las pe masă cuvânt în zi de Bobotează sfântă şi să pe-
trec în zi de praznic sfânt în dragostea celor ce vin, iar ei în
dragostea Mea să petreacă. Amin, amin, amin. 

1/14 ianuarie 2013

Praznicul Bobotezei

Botezul în acest izvor de cuvânt să fie însoţit de iubire şi de roade
vrednice de pocăinţă. Cuvânt de pace peste ţara română.

Veşmântul dorului. 

MM ă scriu cu praznic de Bobotează în cartea Mea
cea de azi pe pământul român şi Mă dau vouă,

celor ce v-aţi adunat în inima Mea cu această zi, cu care Tatăl
Savaot S-a slăvit pe pământ slăvindu-Mă pe Mine pentru
ieşirea Mea cu duhul mărturisirii în mijlocul poporului Israel,
după ce M-am născut din trup de Fecioară, trimis de Tatăl în
ea ca să Mă nasc între oameni şi ca să cresc şi ca să Mă arăt
Mielul lui Dumnezeu, spre iertarea păcatelor lor. 

Cobor între voi cuvânt de praznic sfânt şi vă îmbrăţişez
inimile în inima Mea şi vă rog cu aplecare dumnezeiască să vă
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aplecaţi şi voi şi să aduceţi Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt
mulţumire pentru darul credinţei şi să aveţi grijă de el mult,
mult, căci când omul se naşte de sus la auzirea venirii Mele
cuvânt pe pământ, se găteşte atunci şi împotrivitorul lui şi al
celor ce-şi fac sălaş în Mine prin credinţă şi dă să le stingă
această lumină mare şi să-i ducă iar spre moarte, iar spre păcat
şi spre nepăsare de Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul
şi toată facerea. 

O, pace vouă, pace vouă, pace vouă şi credeţi în cuvân-
tul Meu cu scumpătate multă, căci duhul cel potrivnic lui Dum-
nezeu şi vouă nu M-a cruţat nici pe Mine când Tatăl a rostit
cuvânt prin îngeri că Mă voi naşte şi voi sta înaintea lui Israel
Fiu al lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor pentru credinţa lor
în Mine şi pentru salvarea lor din păcat! O, nici Eu, Domnul,
nici Eu n-am fost scutit să nu fiu duşmănit, să nu fiu ispitit, şi
s-au sculat irozii ca să Mă pună la tăcere şi să nu mai creadă
apoi cei ce s-au sculat să Mă urmeze şi să nu mai iubească ei
lumea cea potrivnică lui Dumnezeu şi duhul ei cel depărtat de
la credinţă. O, aveţi grijă de credinţa voastră în cuvântul Meu,
care vă înfăşoară în zilele acestea ca în baia botezului pentru
iertarea păcatelor voastre cele de odinioară, căci acum voi tre-
buie să nu mai păcătuiţi, ci să iubiţi trebuie, căci am venit Eu
iubire pe pământ. 

Pace vouă în zi de praznic de Bobotează, fiilor adunaţi
la izvor, iar cuvântul Meu vă botează inima şi credinţa şi
naşterea cea de sus la cuvântul Meu cel de sus venit pe pământ
pentru ca să creadă în el oamenii! O, n-am ce să vă dau, n-am
decât bucuria Mea că Mă iubiţi şi că veniţi să vă botezaţi în
cuvântul Meu, în izvorul Meu. N-am nici în cer, nici pe pă -
mânt, decât bucuria că se apleacă omul să creadă în Mine cu
scumpătate ca să-Mi şi urmeze cuvântul şi să-i aducă rod în-
sutit, dar cine nu primeşte în el şi iubirea, nu numai credinţa,
acela nu aduce rod de bogăţie cerească în el şi în alţii ca şi el,
căci numai iubirea face aşa minuni, numai ea. 

În zi de praznic de Bobotează stau slujitor aici lângă cei
ce-Mi slujesc pentru sfinţirea apelor şi rostesc prin ei cuvântul
cel sfinţitor peste ape, şi spun: Se binecuvintează şi se sfinţesc
prin rugăciune şi prin chemarea şi lucrarea Duhului Sfânt apele
fântânilor grădinilor Mele de aici, de la izvorul Meu de cuvânt,
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, amin, iar
apele acestea să vă adape cu daruri sfinte pe voi, cei ce v-aţi
adunat în inima Mea ca să veniţi acum aici şi să petreceţi cu
Mine înaintea Tatălui Savaot ziua Mea de botez, ziua cea de
acum două mii de ani când Ioan Botezătorul M-a botezat în
râul Iordan şi M-a numit Mielul lui Dumnezeu, după cum
aveam să fiu, şi M-a mărturisit Ioan şi Mi-a pregătit spre oa-
meni calea, căci veneau la el Ierusalimul şi Iudeea şi cei din
împrejurimile Iordanului şi se botezau, şi Mă vestea lor Ioan,
căci veneau aşa cum veniţi voi azi aici, la râul Meu de cuvânt
ca să vă spălaţi în el viaţa şi să vă daţi Mie cu slujirea ei, şi
nici unul din voi să nu fiţi pui de năpârcă ca să credeţi că
oricum puteţi fugi de mânia cea pentru păcate, ci să vă faceţi
pocăinţă şi roade pentru ea, şi va fugi de voi mânia cea pentru
păcate, căci Eu sunt Cel ce botez cu Duhul Sfânt şi cu foc, şi
tot cel ce vine la Mine şi nu face roade bune nu scapă de mânia
cea pentru păcat şi vine ea şi taie pe cel fără de rod înaintea
Mea, aşa cum a spus Ioan în ziua Mea de botez când M-a vestit
la Iordan că merg cu lopata în mână şi-Mi curăţ aria şi-Mi adun
rodul şi Mi-l pun la scumpit, iar pleava o pun pe foc nestins. 

O, deschid cerurile şi izvorăsc pe Duhul Sfânt peste voi,
iar glasul Tatălui vă spune vouă: Acesta este Fiul Meu Cel
iubit, Întru Care bine am voit, şi vă ajută Tatăl credinţa şi paşii

voştri cu Mine, căci pasul Meu pentru ca să Mă fac cuvânt
peste pământ e numai prin dureri, numai prin spini şi prin ispite
Mi-l port, şi este multă suferinţă pentru coborârea Mea în cu-
vânt, pentru iubirea Mea cu care lăcrimez cuvânt cu cuvânt ca
să-i dau ei cuvânt şi să grăiască ea cu voi şi cu toţi cei ce M-au
aflat aici şi-Mi caută venirea şi glasul ei şi-şi hrănesc duhul şi
viaţa şi ascultarea lor de acest cuvânt, care vine cu norii pe
pământ ca să nască din nou lumea, lumea ce va să fie şi viaţa
ei între pământ şi cer, precum este făcută această făgăduinţă
de însăşi gura Mea acum două mii de ani. 

O, iată ce vă învăţ iar şi iar. Aveţi grijă, fiilor, de iubirea
pentru care vă naşteţi din acest cuvânt şi daţi-i viaţă şi faţă în
voi şi între voi, ca nu cumva să vi se potrivească la careva din
voi descoperirea lui Ioan Botezătorul, care a rostit peste fariseii
veniţi spre el la Iordan ca să fie botezaţi şi ei şi să scape cumva
de mânia ce va fi de la păcate, şi le-a spus lor Ioan: «Pui de
năpârci, nu fugiţi doar de mânie, că nu aşa se fuge de ea, ci
prin roade vrednice de pocăinţă, iar de nu veţi face aşa, va
ridica Domnul din alţii fii ai lui Dumnezeu, iar celor ce li s-a
vestit împărăţia se va lua ea de la ei». O, fiţi plini de iubire şi
proaspătă mereu s-o păstraţi faţă de Mine şi faţă de fraţii voştri
întru Mine, ca nu cumva fără de această iubire să păcătuiţi îm-
potriva iubirii, că nu e bine să zică nimeni că are de Tată pe
Dumnezeu, iar faptele lui să fie departe de iubirea cea din cer,
care vine pe pământ şi se dăruieşte cale a omului, şi nu altfel
trebuie să fie calea celui ce Mă urmează, ci numai iubire să fie
ea, ca s-o pot culege rod al vostru şi să dau din ea pleava şi s-o
pun pe foc nestins, iar omul să rămână curat de păcat şi să
rămână el rodul Meu. 

O, ce-aţi face voi dacă M-aş apleca să vă culeg tot rodul
cel bun din voi, după cum şi fac, iar pleava de la el s-o pun în
foc nestins? Aţi mai căuta să fiţi pe mai departe cu Mine, cu
iubirea Mea cea pentru om, care aşa lucrează? O, e slab omul,
şi de aceea a spus Ioan la oameni să se pocăiască pentru
împărăţia cerurilor, care coboară spre ei. Eu însă vă doresc
vouă credinţă sfântă, ca să poată ea să vă păstreze Mie mereu,
căci ispitele cele pentru lepădare de sine sunt mari şi mereu, şi
nici Eu, Domnul, n-am fost scutit să nu trec prin ele şi să Mă
arăt biruitor şi ca să le pot spune apoi ucenicilor Mei: «Îndrăz -
niţi, Eu am biruit lumea!».

O, fiilor, o, fiilor, unde mai găsiţi voi atâta cer ca şi aici,
cu atâta povaţă de viaţă ca şi aici? Unde ar fi să mai rătăciţi
voi când aici izvorăsc cuvintele vieţii veşnice atât de mult, atât
de mult? O, nu e nicăieri pe pământ atâta duh şi cuvânt de
facere a omului şi nici putere împărţită peste om ca şi aici, unde
Eu Mă întâlnesc cu voi şi stau cu voi la masă de cuvânt înaintea
Tatălui ca să-L bucurăm pe El ca nişte fii plini de dor şi de
dragoste pentru Tatăl nostru. O, câtă recunoştinţă trebuie să
aveţi, câtă curăţenie pentru înţelepciune şi pentru cuvinte! 

O, aveţi grijă când grăiţi cuvinte, să vă fie ele ca ale lui
Dumnezeu. O, aveţi grijă de Dumnezeu în voi, căci El locuieşte
în sălaşe înalte şi vine şi Se lasă sălăşluit de voi cu toată împă -
răţia Sa, fiilor. Nu ştie omul care-şi trage paşii spre Dumnezeu,
nu ştie câte are de făcut şi de păstrat apoi ca să poată el să fie
numit de Dumnezeu fiu al Său şi să nu mai calce el apoi peste
botezul cel cu Duhul Sfânt asupra creştetului lui. Cine să-l
înveţe pe om acestea toate? Dacă aş fi pe pământ M-ar da spre
nimicire iarăşi cei cărora le place domnia şi să nu aibă peste ei
Dumnezeu în afară de ei peste ei, căci cei ce-şi plac loruşi de ei
înşişi, aceia nu primesc pe nimeni peste ei de pe pământ sau din
cer, căci voia liberă îi ajută pe oameni să nu fie ai nimănui şi să
fie ei ca lupii de seară, fără stăpân peste ei şi să poată ei prăda
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în jur pentru ei, pentru plăcerea lor cea fără de nici un fel de
Dumnezeu peste ea. O, cine poate spune că aceasta este fericire,
când omul este smuls din ea pe neaşteptate? 

Eu, Domnul, vă învăţ pacea inimii şi vă învăţ nădejdea
cea pentru ea, că fără de nădejde nu are omul pace, dar nădej -
dea aduce credinţa cea pentru ea şi apoi lucrarea lor, iubirea,
iubire ca a Mea, şi cu care am trăit în oamenii care au ştiut să
nu-şi oprească în ei din ei, ci să Mă ia pe Mine întreg în ei, cu
toată împărăţia şi stăpânia Mea şi să fie ei sămânţa Mea şi rodul
ei, Dumnezeu în ei cu sălăşluirea Sa. Amin. 

În zi de Bobotează peste ape las cuvânt peste ţara ro -
mână, cuvânt de pace. O, pace ţie, ţara Mea de azi, de la veni -
rea Mea cuvânt peste pământ, căci sunt venit la tine cu venirea
Mea şi cu pregătirea ei, şi nu la alt popor Mi-am pregătit ca să
vin şi să-Mi gătesc calea şi pe cei ce stau întru întâmpinarea
Mea. Eu, Domnul, te botez în cuvântul Meu iar şi iar şi pun
peste tine mila Mea, ocrotirea Mea şi nădejdea că vei fi fru -
moasă, ţara Mea, iar neamul tău iubirea Mea, că Eu merit să
Mă iubeşti, o, neam român, că iată cât dau să te ţin mereu de
mânuţă şi să te ocrotesc, măcar pe cei ce-Mi cred şi-Mi primesc
cuvântul cel în tine sălăşluit, iar pentru aceia să miluiesc toată
cetatea ta şi să-i port de grijă şi să-i fiu Eu ei paza cea din cer
până la ivirea zorilor, când nunta Mea cu ea se va vedea până
în zări, până peste mări şi ţări, şi va fi ea iubită pentru frumu -
seţea ei, pentru slava ei, căci Eu Mă slăvesc în tine cu cuvântul
venirii Mele, o, ţara Mea cea de azi. 

Şi acum, să se reverse apele fântânilor de aici, de la
izvorul Meu de cuvânt, să se reverse peste apele tale, o, ţară
română, şi să sfinţească apele tale şi să te păzească ele de toată
primejdia cea vrăjmaşă Mie şi ţie, căci Tatăl Se bucură nespus
de petrecerea Mea în tine pe pământ şi te are dragă Tatăl şi te
numeşte fată de împărat, iar pământul tău are multă mărturie
de iubire de Dumnezeu purtată în pântecele lui. 

O, apleacă-te acum ca să iei mângâiere. Duhul Sfânt
Mângâietorul suflă peste tine spre înnoirea ta mereu, iar Eu,
Domnul, în zi de praznic de Bobotează Mă scriu cu tine în
cartea Mea cea de azi pe vatra ta, carte în care Mă scriu demult,
demult, şi iată, mereu, carte deschisă mereu, în care Eu Mă
scriu mereu, o, ţara Mea cea de azi, iar tu apleacă-te ca să iei
mângâierea aceasta şi să tresalţi la şoapta Mea, că vin de sus
de la Tatăl şi stau peste tine ocrotitor, iar dragostea Mea se face
în tine cuvânt şi îţi hărăzesc înţelepciune din cer ca să pricepi
tu taina ta şi taina Mea, o, ţara Mea cea de azi. Amin. 

Binecuvintez iar şi iar duhul şi credinţa care vă adună
lângă izvorul Meu în zile de sărbători, o, fiilor care veniţi şi iar
veniţi aici, spre bucuria Mea şi a Tatălui şi a toate puterile
cereşti. V-am hrănit credinţa cea binefăcătoare vouă şi v-am
povăţuit-o, ca nu cumva să se ivească peste ea vreo rădăcină
veninoasă şi nimicitoare de viaţa cea din cer în voi. Am avut
între cei ce Mi-au urmat multă vreme mersul Meu cu acest
popor şi izvor, şi unii din ei s-au tras afară şi s-au unit cu cei
din lume, şi din aceştia unii stau cuminţi şi nu lovesc înapoi şi
nu hulesc mersul Meu cel greu, chiar dacă ei au dat numai de
greu după ce M-au părăsit, dar alţii din ei nu tot aşa au făcut, ci
şi-au mărit semeţia şi au găsit cu cale să-şi zidească loruşi cin-
stirea şi să arunce înapoi dispreţ şi defăimare multă asupra
poporului rămas sub cruce, şi pe care Eu Mă sprijin în zilele
cele de acum ale mersului Meu peste pământ. Peste tot pe unde
merg unii din cei plecaţi din acest leagăn sfânt cu fii în el, peste
tot aruncă ei duh de necredinţă şi de venin asupra celor ce dau
să Mă afle şi să Mă iubească şi să înveţe dragostea de Dum-
nezeu şi să nu Mă părăsească de pe cale, dar Eu, Domnul,

hrănesc mereu duhul vostru şi stau de veghe pentru voi ca să
nu cădeţi din leagănul Meu sfânt, ci să vă păstraţi în el şi în
Mine ca să vă pot ţine în viaţă şi să nu cădeţi iar spre păcat şi
spre moartea cea de la el, şi apoi spre mânia cea pentru păcat.
În duh de Bobotează vă învăluiesc mereu, şi cu pecetea Duhului
Sfânt vă însemnez credinţa inimii, că nu e frumos să cădeţi din
iubirea Mea, ci să rămâneţi în ea vă voiesc Eu. O, rămâneţi în
iubirea Mea şi credeţi în ea, căci cel ce crede în Mine nu va
muri niciodată, nu Mă va părăsi niciodată pentru alt dumnezeu
şi pentru altă bucurie, ci, din contra, va iubi frângerea inimii şi
va căuta prin acest mare dar să semene cu Mine, căci Eu sunt
mereu, mereu îndurerat, mereu însuspinat, mereu sub cruce şi
ţinut pe cruce de omul care nu voieşte cu cruce, ci voieşte numai
Eu să stau pe ea, pentru ca să fie el liber, în voile lui, şi nu-Mi
pot da nimic cei ce dau să se împartă, chiar dacă ei nu cred că
este aşa şi îşi zic că se poate şi aşa cu Dumnezeu, dar iată ce
spun: una este să nu fi mers omul cu Mine şi să fie liber de
Dumnezeu, şi alta este să fi stat lângă Mine omul şi să Mă dea
apoi de lângă el pentru o viaţă care-i place lui şi trupului lui, şi
iată, nu e tot la fel, şi de aceea vin şi vă iau în învăţătura Mea şi
vă ţin în ea, căci satana dă mereu să vă cearnă, iar voi ştiţi
aceasta, şi trebuie să vegheaţi şi să vă vegheaţi credinţa fiilor,
şi să găsesc în voi rod, şi nici un duh străin să nu vă poată tăia
din grădina Mea, din venirea Mea cea de azi pe pământ la voi. 

Am coborât între voi cu suferinţă şi prin suferinţă şi am
trecut prin ea şi peste ea şi am venit să vă hrănesc şi să nu fiţi
fără de mângâiere, fără de hrană voi, căci Eu ştiu ce este
nemângâierea. E în suferinţă Domnul, o, fiilor, căci unii Îmi
sunt de ajutor pe pământ, iar alţii Îmi aduc suferinţă. O, fiţi
dornici mereu şi să vă fie dor, şi dorul să vă îmbărbăteze pu -
terea trupului şi a sufletului şi să pună jos toate piedicile cele
vrăjmaşe vouă şi Mie, căci ochii care nu se văd se uită, se uită
fraţii unii pe alţii, Se uită şi Dumnezeu de om când omul îşi
călăuzeşte el viaţa, şi ochii care nu se văd se uită şi nu se mai
doresc împreună pe calea Mea de venire, căci Eu aicea vin şi
pun masă frăţească şi stau la masă cu cei din cer şi cu cei ce
vin mânaţi de dor la izvor. 

I-aş îmbrăca pe toţi fiii români în veşmântul dorului,
căci Eu sunt plin de dor şi tot mereu Mi-e dor şi Mi-e dor, şi e
suferinţă dorul, şi vai omului fără de dor! 

Fiţi fiii dorului Meu şi staţi pe cale cu dorul, cu Domnul
Cel plin de dor. Vă binecuvintez dorul, fiilor, şi ochiul Meu cel
plin de dor nu vă poate uita, şi stau sub acest copac şi Mă uit
cu dor după voi. 

Vă dau îngeri înapoi pe cale şi vă dau dorul Meu, ca să
rămânem nedespărţiţi până la iarăşi strângerea la masă aici la
izvor, la Iordan, fiilor. Amin. 

Şi vă voi trimite vouă încă masa Mea de cuvânt, căci
Ioan Botezătorul Meu intră cu Mine în carte pentru soborul lui
între sfinţi, şi iar vă vom găti vouă cuvânt de dor. 

Acum pace vouă vă spun Eu, Iisus Hristos, Cuvântul
Tatălui Savaot! Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie 2013

Soborul sfântului Ioan Botezătorul

Nu e mult cuvântul lui Dumnezeu prin acest izvor de cuvânt, ci e mult
cuvânt al oamenilor. Omul este mare pe pământ prin lipsa duhului
umilinţei. Adevărata smerenie şi curăţie a inimii este nedezvi no vă-

 ţirea. Credinţa este mereu atacată de diavol în om. 

MM ă înfiinţez în carte cuvânt şi în ziua aceasta, căci
aceasta Îmi este de Tatăl zidită lucrarea Mea,
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iar Eu sunt Cuvântul Lui. Stau de-a dreapta Tatălui în cer, şi
stau şi pe pământ deodată de-a dreapta Lui şi Mă fac cuvânt în
cer şi pe pământ deodată, iar oştirile de sfinţi şi de îngeri şi
toate puterile cereşti stau cu mare slavă înaintea cuvântului
Meu şi tainic îi dau lui toată împlinirea, toată strălucirea lui
între cer şi pământ, şi nu sunt cuvinte ca să poată ţine în ele
nevăzutele lui Dumnezeu şi multa lor slavă. 

O, nu e mult, nu e mult cuvântul lui Dumnezeu peste
pământ acum prin acest izvor de cuvânt, o, nu e mult, dar e
mult, mult cuvânt al oamenilor de tot felul şi cuvânt de tot
felul, iar dacă n-ar fi îngerii hotarelor toate de pe pământ şi din
cer, şi dintre cer şi pământ, s-ar scufunda totul în adânc ne-
cunoscut a fi, că e încurcătură de limbi în oameni şi între oa-
meni şi e mare şi e multă şi e de mult aceasta, şi nu e mult
cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea peste pământ. 

Eu, Domnul, Fiul Tatălui Savaot, am venit trimis de
Tatăl pe pământ cuvânt acum, şi la timp M-a trimis Tatăl, şi
M-a trimis când a văzut că e primejdia mare şi că e multă greu-
tate pe pământ şi că trebuie ajutor din cer şi putere de cuvânt
ca să mai stea toate la locul lor, auzind pe Dumnezeu grăind şi
împărăţind peste toate şi slăvindu-Se în cuvânt. 

O, tot aşa este şi cu lucrarea Mea şi tot aşa şi cu poporul
Meu cel născut în zilele acestea la cuvântul Meu, şi dacă Eu
n-aş fi cuvânt mult peste el, s-ar ivi şi s-ar fi ivit demult pră -
bu şirea lui în adânc necunoscut, căci duhul rău cu atât mai
poate fi ţinut în legături între cer şi pământ, şi el vede că Eu,
Domnul, stau în mijlocul unui popor şi pot să cuvintez şi să
Mă scriu cuvânt în carte şi să ţin cu cuvântul şi cu puterile
cereşti slujitoare, să ţin toate la locul lor. 

O, e zi de sobor între prooroci în cer şi slăvesc ei în ziua
aceasta pe Ioan Botezătorul, naşul Meu de botez, iar slava celor
din cer este mare cât Dumnezeu şi n-au putut-o proorocii
cuprinde cu peniţa, şi nici înţelesul tot al proorociilor câte sunt
ele scrise. 

O, proorocule mare şi naş al Meu la Iordan când am
venit spre tine să fiu botezat în rând cu cei ce se strângeau pen-
tru botez, o, hai să grăim slava celor de sus, cea din cer şi cea
de pe pământ, căci slava cea de sus este la fel la arătarea ei şi
în cer, şi pe pământ. Am stat Noi pe pământ puţini ani, amândoi
odată. Tu, cel ce ai fost hărăzit să fii şi să-Mi pregăteşti calea
Mea de venire spre oameni atunci, înainte de botezul Meu de
la Iordan, tot tu te-ai dus apoi şi între cei din cer mai înainte
de Mine şi Mi-ai pregătit înainte calea Mea cea biruitoare de
pe pământ ca să Mă duc iar la Tatăl, şi cu biruinţa întreagă să
Mă înfăţişez şi să Mă întorc la El, şi Mi-ai fost înaintemergător
şi pe pământ, şi în cer. O, hai în ziua aceasta, că iar este masă
de cuvânt în mijlocul poporului Meu, unde Eu Îmi las cuvântul
în cartea sa cea de azi. Stăm împreună la masă şi cuvântăm, şi
rămâne scris în carte ceea ce cuvântăm. Binecuvântată să fie
de Mine grăirea ta de azi şi slava ei cea multă, cea tainică, şi
binecuvântată să fie şi înţelepciunea pe care Noi acum o
coborâm pe pământ şi pe care cei din cer o ascultă şi stau slăviţi
sub această minune, iar cei de pe pământ să rumege, şi să fie
înţelepciune pe pământ. Amin. 

— OO,Mieluţule al Tatălui, o, cât de mare Îţi
este smerenia inimii şi blândeţea Ta din

cuvânt şi umilinţa Ta în cer şi pe pământ, toate ca ale lui Dum-
nezeu! M-am uitat şi de pe pământ la Tine şi la slava Ta, şi
m-am uitat şi mă uit şi din cer. Când eu privesc din cer măreţia
clipelor toate petrecute cu Tine, Doamne, în crânguri şi în
poieniţe, pe malul Iordanului şi în Iordan apoi, când eu acum
trăiesc în cer aceste amintiri, la care privesc cu ochi cereşti

acum, mă cuprinde uimire mare pentru clipele petrecute cu
Tine pe pământ, Domnul meu, şi cu multul ceresc al clipelor,
pe care nu-l vedeam atunci. Îmi prinde duhul fiori văzând
umilinţa lui Dumnezeu cât a fost de multă şi de mare, dar acum
e şi mai mare ca atunci, că numai cuvântul I se poate auzi de
pe pământ de atâţia oameni iubitori de cuvântul Lui, iar slava
Lui nu. 

O, am petrecut cu Tine mult şi frumos pe pământ, şi
tainele cereşti erau grăirea dintre noi, iar altceva nu grăiam noi
pe pământ când ne întâlneam mai înainte de întâlnirea noastră
la Iordan, unde Tatăl ne-a mărturisit-o, şi a fost auzit peste ape
şi peste oameni glasul Tatălui nostru, Doamne. Eu nu ştiam
să-Ţi citesc taina slavei Tale, pe care Ţi-o ascundeai atunci atât
de mult, atât de mult în ochii mei, faţă de cum Te văd acum din
cer, uitându-mă acolo unde noi ne întâlneam şi unde mi-ai fost
Învăţător mare, luminător mare în pustia cea fără de oameni,
unde veneai cu pasul lin şi mă cuprindeai în cuvânt, până ce
mi-ai spus că va veni la Iordan Mielul lui Dumnezeu şi Se va
îndrepta spre botezul cu apă prin mâna mea de botezător şi-Şi
va începe Mielul apoi propovăduirea şi mărturisirea, Doamne.
Eu Te ascultam întru totul, ca un şcolar învăţătura, şi ca un
ucenic lucrarea, şi am ieşit apoi la Iordan botezător şi am
chemat în lung şi în lat prin glas de chemare, prin vestea po -
căinţei peste oameni şi veneau mulţi la Iordan şi intrau spre
botez sub învăţătura mea şi sub mâna mea botezătoare, iar când
a fost să-Ţi cunosc pe deplin umilinţa sub care ai stat până
atunci înaintea mea, Dumnezeule Mieluţ, n-am putut să mai fiu
nimic, decât cuvânt prin care am rostit împătimit de dragostea
Ta: «Iată Mielul lui Dumnezeu, Care spală păcatele lumii!».

O, ai luat chip de rob, Doamne, şi Ţi-ai robit slava sub
ochii mei şi sub mâna mea cea omenească apoi, şi au ascultat
oamenii de vestea mea şi au crezut unul câte unul în Tine dintre
cei pe care-i trimiteam spre Tine când eram în lucru peste ei
ca să le pregătesc calea spre Tine când Te vei arăta. Am auzit
apoi câtă lucrare împărţeai cu cuvântul peste cei ce se ţineau
după Tine, Cel atât de minunat cu măreţia cuvântului, Doamne,
şi le-am spus la cei pregătiţi de mine pentru Tine, le-am spus
să se ducă ei la Tine şi să Te întrebe cine eşti şi dacă eşti Cel
ce va să vină sau dacă altul va veni apoi, după lucrul cu care
lucrai vestea despre Cel ce vine. 

O, fii ai oamenilor, o, câtă umilinţă are Dumnezeu!
Auziţi aceasta şi priviţi fiecare la voi înşivă şi vedeţi-vă puţina,
puţina şi fără de putere umilinţă a voastră în faţa marii puteri
de umilinţă a lui Dumnezeu-Fiul, pe Care eu L-am mărturisit
la Iordan, botezându-L cu apă ca pe un om. Iată cine este mare
şi atât de mare pe pământ! Omul este, prin lipsa duhului
umilinţei, şi iată cine este mic şi tot mai mic pe pământ! Dom-
nul este, prin măreaţa şi multa Lui umilinţă a Duhului şi a
trupului Său când El Se arată oamenilor aleşi Lui pentru
aceasta, pentru ca să-Şi arate lor umilinţa Sa. 

O, fii ai oamenilor, voi staţi acum plini de neumilinţă pe
pământ, fiecare înaintea semenilor lui şi înaintea Domnului
cerului şi al pământului, iar unii din voi staţi plini de trufie,
trufie cu şcoală, ca să-L puteţi ţine cât mai mic pe Domnul,
Făcătorul a toate, iar El este Cel ce a făcut veacurile toate şi
Cel ce face veacul ce va să fie şi pe toţi cei ce vor petrece în el
făcând parte din el. O, voi sunteţi pe pământ, iar eu sunt acum
între cei din cer cu Domnul şi mă uimesc cu înfiorare când văd
slava Domnului însoţitoare după El atunci când stăteam cu El
sub şcoală de cuvânt în pustiul care mi-a fost locuinţă pe
pământ, iar El Îşi ascundea slava, şi văd aceasta când mă uit
acum la clipele cele de atunci, faţă de cât vedeam eu din ele
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atunci. O, faceţi-vă dumnezei prin umilinţă, că vine Stăpânul
în toată slava Sa ca să fie văzută precum I-o văd eu acum toată,
şi vor tremura neamurile pământului văzându-I slava, şi nu
umilinţa cea care o acoperă. 

Nu mai pot, Doamne Mieluţ, nu mai pot grăi despre
slava Ta când ştiu ce mare Ţi-a fost umilinţa înaintea mea, şi
sub care Tu Îţi tăinuiai slava pe care o ai de la Tatăl mai înainte
de întemeierea lumii, slavă ca a Unuia Dumnezeu, înconjurat
în slavă. O, nu e mult cuvântul Tău, cuvântul lui Dumnezeu
peste pământ prin izvorul Tău de cuvânt, ci e mult cuvântul
oamenilor, Doamne, iar aceasta prevesteşte prăbuşire mare,
numai că Tu, Bunule, cuvintezi cu putere şi lucrezi cu puterile
cereşti şi ţii prin cuvânt rostit toate la locul lor, şi vai pămân -
tului şi cerului dacă n-ar fi cuvântul Tău acum peste ele mai
înainte de a căuta omul sfârşitul facerii Tale toată. 

O, ţine, Doamne, omul sub supunere, că el nu se supune!
Omul Îţi pregăteşte sfârşitul Tău şi a toată facerea Ta, dar Tu,
Doamne, vii şi pregăteşti începutul şi descoperirea lui, ale celor
nevăzute ale lui, că mare este slava Ta şi puterea Ta şi iubirea
cu care ai făcut lumea, Doamne. 

E zi de iubire între Tine şi mine, între mine şi Tine, o,
Doamne. În ceata proorocilor din cer sunt cel dintâi aşezat, căci
ai avut lucrare mare lucrată prin mine. Aş vrea să ne însemnăm
în mijlocul poporului Tău, pe pământurile alese de pe pământ
pentru Tine din loc în loc, şi să însemnăm această zi, în care
eu Ţi-am mărturisit umilinţa sub care Îţi tăinuiai slava, Doam -
ne. Mă aplec gândului Tău frumos şi voi împlini lucrarea pe
care azi mi-o dai în grijă şi voi primi cu umilinţă ca a Ta, că nu
este ucenic mai mare decât Învăţătorul său, şi trebuie să fiu ca
Tine, plin de umilinţă şi de ascultare, aşa cum Tu stai şi lucrezi
înaintea Tatălui. 

Acum mergi cu cuvântul Tău peste această zi de mărtu -
rie, şi fă-Te, Doamne, cuvânt cu putere şi cu duh de Bobotează
peste mulţi. Eu sunt cu Tine aici martor şi stau în mijlocul cetei
proorocilor şi privim cu toţii uimiţi slava Ta, descoperită toată
nouă în vedere acum, şi duhul mi se bucură, Doamne. Amin. 

— VV om merge şi vom boteza apele, o, tri -
misule al Tatălui înaintea Mea peste pă -

mânt, şi în cer apoi, şi vom merge azi, căci avem de aşezat
cuvânt peste o fântână în mijlocul pământului, căci pământurile
toate, însemnate a fi ale Domnului, sunt ele mijlocul pămân -
tului. Te voi aşeza în această zi de Bobotează înger peste fân-
tâna curţii din cetatea Voievozilor la locul de Emaus, după
denumirea lui. Vom cuvânta peste această zi de mărturie şi vom
întări întăriturile, căci satana se teme de cuvântul cel rostit de
Dumnezeu şi ştie de acest hotar, pe care-l aude din gura Mea
grăit, căci hotarul este cuvântul lui Dumnezeu, peste care el,
satana, nu poate trece, nu poate, decât numai Eu pot să trec
peste cuvântul gurii Mele când mila Mă prinde, când toate cer
aceasta pentru mersul Meu înainte cu biruinţa şi cu poporul. 

Şi ne vom întoarce ca să slujim lucrarea zilei şi să pregă -
tim de ascultat tot cuvântul acestei mărturii, că iată, voi grăi
cu dulce şi cu povaţă adâncă peste fetele din această cetate.
Dar acum dăm citire numai până aici pentru cuvânt, că e de
călătorit pe timp de zi ca să citim şi să rostim acolo slujba de
sfinţire peste fântâna nou înfiinţată, ca să aibă poporul Meu
apă aparte, şi nu cu lumea la un loc. Vom da Noi apoi citire cu-
vântului întreg, şi punem acum punct şi pornim călătoria şi ros-
tesc pentru mergerea acolo binecuvântare, iar pentru acolo pe
Duhul Sfânt Sfinţitorul, Care să spună prin slugile Sale: Se
binecuvintează şi se sfinţeşte cu putere de cuvânt fântâna cea
nouă şi se aşează înger lângă ea şi peste ea naşul Meu de botez,

Ioan Botezătorul şi duh de Bobotează peste apă, ca să lucreze
acest duh omul şi purtarea lui cea plăcută şi de folos lui Dum-
nezeu peste pământ. Amin. 

O, este de lucru mult pentru înnoirea omului puţin
cunoscător de Dumnezeu în om, puţin pătruns în duh şi în trup
de Dumnezeu Făcătorul, căci omul nu ştie cum să se aşeze
înaintea Mea pentru facerea lui, fiindcă ştie să se dezvino -
văţească pentru greşale, când Eu n-am făcut aceasta înaintea
omului, care M-a supus voii lui. 

Fiilor, fiilor, şi voi, fiicelor, niciodată să nu căutaţi să vă
dezvinovăţiţi înaintea cuiva pe pământ dacă nu puteţi să vă
dovediţi nevinovăţia, că nu prin cuvinte se poate face aceasta,
o, nu. V-am învăţat pe toţi, mereu v-am învăţat să intraţi sub
vină când nu puteţi dovedi că nu aveţi vină, şi v-am învăţat aşa
ca să semănaţi cu Mine, nu cu omul, căci dacă vina nu este,
veţi ieşi de sub ea aşa cum Eu am înviat, şi iată, vă învăţ pe
voi adevărata smerenie, adevărata curăţie a inimii şi a adevă -
rului din ea. Amin. 

Şi după ce vom trece înainte cu slujirea, vom citi tot cu-
vântul zilei, iar acum ne oprim aici. Amin. 

*

CC uvânt cu putere şi cu duh de Bobotează peste
mulţi, aceasta trebuie împărţit în ziua aceasta, dar

dacă adevărata smerenie şi curăţie a inimii nu este lucrată mult
înăuntrul inimii omului, nu poate peste om cuvântul Meu cel
mult. 

O, tot cuvântul Meu trebuie luat în seamă de cel ce
voieşte să se aplece să ia împărăţia Mea în el. Dar ce are de
făcut cel ce stă faţă în faţă cu puterea cuvântului Meu? Aceasta
are de făcut: să voiască şi să aşeze apoi în el împărăţia Mea. 

O, îi trebuie umilinţă mare omului! Îi trebuie măcar cât
am avut Eu, şi îi trebuie şi mai mult, căci dacă Adam n-a avut
umilinţă măcar cât Făcătorul lui, Care cu umilinţă şi cu iubire
l-a lucrat pe el din pământ şi din suflare de viaţă peste el apoi,
a greşit apoi Adam cu greşeală mare şi a luat din mâna Făcăto -
rului său împărăţia pe care o pusese El în omul cel zidit de mâ -
na Sa. O, cum i-ar veni omului care-şi zideşte o casă pentru ca
să locuiască în ea în toate voile lui dacă s-ar întâmpla să nu-i
mai facă primire în ea casa şi să ia suflet în ea împotriva celui
ce i-a dat înfăţişare şi să se semeţească împotriva lui? O, iată
câtă învăţătură îi trebuie inimii omului pentru adevărata smere-
nie, adevărata curăţie a inimii înaintea lui Dumnezeu-Făcătorul
pentru împărăţia Lui înăuntrul omului! Nu se poate împlini în -
să aceasta decât numai cu voia omului care voieşte ca Dum-
nezeu. Eu pe Adam nu l-am apăsat mai mult după ce l-am zidit
şi i-am aşezat statul în rai, decât că i-am spus ce să facă şi ce
să nu facă cu împărăţia Mea înăuntru şi în afara lui, iar dacă el
a făcut altfel, i-am spus numai după aceea, numai după ce M-a
prins durerea de la stricăciunea pe care a făcut-o el prin neas-
cultarea de povaţa Mea, căci voia lui a fost să-Mi ia împărăţia
şi să facă el ce voieşte în ea şi cu ea. 

Aşez acum povaţă pentru toţi cei care iau din izvorul
Meu învăţătură pentru împărăţia cerurilor în ei şi în jurul lor, şi
spun: O, temeţi-vă de greşale şi vegheaţi şi ascultaţi aşa şi să
nu le săvârşiţi, căci aceasta este tot una cu temerea de Dum-
nezeu şi de oameni, temere cu folos, mai înainte să vină dorinţa
cea pentru greşale. Temerea de Dumnezeu îl ajută pe om să
nu-şi facă rost de pedeapsă pentru greşeală, ci, din contra, să-şi
facă rost de înţelepciunea cea împotriva greşelilor care ar veni
să-l pedepsească pe el apoi, căci sunt potrivnice lui Dumnezeu
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şi omului greşelile din om, aşa cum cele din Adam i-au fost lui
potrivnice, iar omul, după ce greşeşte primeşte greu de tot în-
dreptarea dacă o mai primeşte, dacă mai vrea să iasă el de sub
pedeapsa neascultării de Dumnezeu, căci s-a deprins omul să
nu iubească, să nu-i priască, să nu se bucure de cel care dă să-l
îndrepte, ci mai degrabă să se ascundă şi chiar să-l urască pe
acela, căci putere rea poartă în ea săvârşirea greşalelor. De aceea
Mă aplec să vă învăţ umilinţa Mea şi să vă învăţ să vă temeţi
de greşale, şi mai ales temeţi-vă să vă împotriviţi vin de cării
apoi, căci Eu cu duh de Bobotează vă împart acum în vă ţătura
cea pentru smerenia inimii şi pentru curăţia ei, căci alt fel nu
poate omul pentru cuvântul Meu cel plin de viaţă în el. 

Trimit cuvântul Meu spre voi, cei ce aţi venit la praznic
de Bobotează, aici, la izvor. Îi rog pe toţi cei ce au fost şi pe
cei ce nu au fost, dar se hrănesc cu cuvântul izvorului Meu, şi
îi rog să fie atenţi la toată învăţătura Mea ca să poată ea să-i
deprindă să se facă ei cu tot întregul împărăţie a Mea şi să fie
fericiţi să Mă aibă de Împărat în ei, dar să ia seama că Împă -
ratul împărăţeşte în cetate, nu este numai oaspete. 

O, cât de mult am de plâns de la om! Privesc din cer
peste fiii oamenilor şi peste cei ce cunosc voia Mea, privesc
ca să văd dacă este cel ce înţelege sau cel ce caută pe Dum-
nezeu, şi nu este cel care să facă aceasta, nu este nici unul, şi
sunt mulţi cei ce plac oamenilor, şi ale căror oase se risipesc
de la urgia cea pentru păcat, căci scris este: «De vor părăsi
legea Mea şi rânduielile Mele şi dreptăţile Mele şi poruncile
Mele, voi cerceta fărădelegile lor cu toiagul Meu, iar păcatele
lor cu bătăi, ca să păstrez aşa mila Mea de ei şi legământul
Meu cu ei». Mă gândesc mai mult la cei ce au gustat şi au văzut
că bun şi dulce este Domnul în acest cuvânt şi izvor, şi s-au
dat apoi în lături şi M-au îndurerat, aşa cum Adam M-a îndu -
rerat în rai şi nu s-a aplecat apoi să-l pot vindeca pe el, ci, din
contra, M-a urât şi M-a respins şi şi-a răcit de Mine inima şi
sme renia din ea, iar aceste păcate l-au tras de lângă Mine şi
M-a părăsit Adam în inima lui. 

Grăiesc acum cu cei care au rămas, şi pe care trebuie
să-i povăţuiesc mereu şi să-i îndemn să înveţe ei din greşalele
celor ce au greşit aşa, şi să vegheze apoi cu credinţă şi să aibă
grijă de ea, căci credinţa este mereu atacată de diavol în om,
iar dacă găseşte semeţie în om, poate diavolul să-l aplece pe el
spre necredinţă. Trebuie să grăiesc de cei ce-Mi aşează glasul
cuvântului Meu în carte şi de cei ce nu i-au putut iubi pe ei, şi
au luat numai cuvântul Meu împărţit prin ei, şi au făcut aceasta
numai cât au voit ei şi cât au crezut ei, iar dacă au făcut aşa, au
făcut ca şi cei ce zic că iubesc pe Iisus Hristos şi-L slăvesc cu
multul, dar nu şi pe cea prin care El a venit şi S-a făcut Om
pentru ca să-l scape pe om de pedeapsa păcatului său. O, cei
ce au zis sau zic că Mă cred în acest cuvânt, iar pe cei care-Mi
pun în carte cuvântul îi dispreţuiesc şi îi numesc despărţiţi de
Dumnezeu, unii ca aceştia se aseamănă cu cei ce nu preţuiesc
pe cea care M-a adus de la Tatăl pe pământ la oameni şi M-a
dăruit lor, şi zadarnic Mă preţuiesc ei numai pe Mine, căci Eu
pe ei nu-i primesc aşa cum ar vrea ei să-i primesc. 

O, voi, cei care luaţi de la izvorul Meu acest cuvânt,
aplecaţi-vă să învăţaţi. Păcatul nerecunoştinţei faţă de Dum-
nezeu îl poate face omul în multe feluri, aşa cum am despicat
Eu azi puterea acestui păcat şi răutatea lui asupra omului. De
aceea este bine să fie multă învăţătură pentru darul credinţei,
pentru care toată slava se cuvine Domnului de la toţi cei care
au acest dar, alături cu cei ce împart învăţătura Mea, şi care nu
trebuie dispreţuiţi, ci trebuie primiţi şi preţuiţi ca să-i puteţi
primi, şi să fiţi voi dintre cei fericiţi şi mult fericiţi, care ascultă

cuvântul lui Dumnezeu şi îl împlinesc pe el apoi. 
Întăresc în duhul ascultării şi al dragostei de Domnul

prin ascultare şi prin curăţia inimii, întăresc în iubire pe cei la
care azi se merge pentru însemnarea sfinţeniei peste fântâna
cea nouă şi pentru înger aşezat peste acest izvor. Este aşezat
aici un mănunchi de fete, şi le îndemn pe ele să fie şi să stea
struguraş împlinit înaintea Mea, ca să pot să Mă bucur Eu de
statul lor împreună în acest aşezământ binecuvântat de cuvân-
tul Meu din zilele acestea pentru poporul Meu de Nou Ieru -
salim. Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine când grăiesc
aceasta peste poporul Meu, şi iată, este acum cuvânt de învăţă -
tură peste voi în gura Mea. O, învăţaţi taina naşterii Mele în
voi! Mama Mea Fecioara M-a primit de la Duhul Sfânt însă -
mânţat în ea, iar Eu am crescut în ea şi M-am arătat apoi oa-
menilor şi la toţi cei din cer, care M-au aşteptat mult timp. În
poporul Meu este Domnul însămânţat nu o dată aşa cum am
fost însămânţat în cea care M-a născut, ci mereu, mereu Mă
însămânţez Eu Însumi în fii şi în fiice, iar naşterea Mea în voi
şi între voi şi între oameni prin voi trebuie să se împlinească
mult şi să Mă aibă omul şi să Mă crească şi să Mă arate aşa,
căci acesta Mi-a fost dorul, şi aici am voit să ajung cu un popor
la sfârşit de timp. O, voiesc să Mă văd mult în voi cu toată
statura Mea cea din Tatăl hrănită şi voiesc să vă am mereu sub
veghea Mea, sub lucrarea Mea cea pentru Mine între voi. Toate
câte faceţi voi să însemne ele cele pentru Mine, nu cele pentru
voi, şi se poate aceasta numai dacă cel ce Mă alege de viaţă a
sa se face apoi locaş al împărăţiei Mele şi Mă preţuieşte pe
Mine în el şi nu pe el. O, voiesc să vă asemănaţi cu Mine, iar
Eu sunt Cel blând şi smerit cu inima. Voiesc să-Mi fiţi mireasă,
căci Eu sunt Mire. Voiesc să Mă primiţi şi să Mă păstraţi în voi
aşa cum sunt Eu, dar trebuie înţelepciune, căci Eu nu sunt ca
omul, ci sunt ca Dumnezeu, ca Tatăl Meu Savaot. O, fiţi ascul -
tătoare mereu. Nu luaţi de la nimeni nimic. Luaţi numai de la
Mine şi de la orânduiala Mea. Nu luaţi nici una de la alta, căci
Eu sunt Împăratul şi aveţi de unde lua. Luaţi numai cât Eu vă
dau şi staţi în petrecerea duhului ascultării, căci durerile Mă
frâng, Îmi frâng mersul şi puterea lui când se ivesc ele pe ici
pe colo de la cei pe care îi am purtaţi din greu pe crucea Mea.
O, nu-Mi pot culege mulţi ca să-i ţin aproape cu trupul, căci
omul se lasă greu şi-Mi doboară mersul, dar voiesc să am spri-
jin de la cei pe care i-am luat spre îngrijire ca să Mă nască ei
în ei şi să Mă crească şi să Mă arate spre mărturisirea Mea
înaintea oamenilor şi înaintea celor din cer. 

O, iubiţi lumina şi faptele luminii. Iubiţi cu putere lu-
mina întru toate şi pentru toate, căci Adam s-a ascuns în sine
şi a crezut că poate face aceasta. Voi însă căutaţi din răsputeri
să nu judecaţi pe Dumnezeu la fel pentru toţi, că nu seamănă
om cu om înaintea Mea. Iubiţi curăţenia inimii când daţi să
judecaţi pe Domnul după faptele care trebuiesc judecate de El
şi care stau înaintea Lui în dreptul fiecărui om. Omul nu trebuie
să se judece nici pe sine, căci nu este al său aceasta. Omul nu
trebuie să judece nici pe altul cu mintea sa, căci el este deprins,
săracul, să tragă pentru sine dreptatea şi partea cea bună a ei,
şi să lase pe celălalt legat sub greu şi să-i ceară socoteală. O,
aveţi grijă să fiţi mântuire, pentru cei de lângă voi mai întâi şi
pentru până în zări apoi, şi aceasta poate face numai trăirea şi
purtarea Mea în voi. Când omul Îmi lasă Mie împărăţia în el,
se poate aceasta, se poate împlini tot ceea ce Eu spun să îm -
plinească omul, iar omul nu vrea să poată, şi de aceea se
îndoieşte cel ce nu poate, cel ce stă el, şi nu Domnul în el. 

Vă amintesc vouă povaţa Mea cea de mult lăsată în
cartea Mea cea de azi, prin care am stat pe pământ ca să-Mi
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formez un popor tare cu împlinirea poveţei Mele peste el. Le
spuneam în vremea anilor cei mai de la începutul trâmbiţării
Mele prin acest cuvânt, le spuneam fiicelor care veneau să se
aşeze înaintea Mea ca să creadă şi să urmeze cuvântul Meu, le
spuneam să-şi împuţineze şi nu să-şi înmulţească numărul
rochiţelor, şi-i învăţam pe creştini cum să se îmbrace şi cum
Mi-ar plăcea Mie să fie portul lor pe pământ. O, aveţi bogăţie
de învăţătură pe masă, căci Eu M-am făcut carte deschisă pe
pământ cu voi şi Mă scriu mereu în ea cu voi, ca şi cu cei de
demult cu care cuvântam până la voi. O, puneţi paznici dintre
voi cu cartea Mea în faţă ca să vegheze ei împlinirea cuvântului
Meu şi ca să fiţi voi împărăţia lui Dumnezeu, în care să
locuiască împlinirea Mea. 

Iubiţi sărăcia şi puţinul din toate, aşa am lăsat povaţă,
căci altfel seamănă creştinul cu lumea şi nu cu Mine. Fiţi săraci
şi cu duhul, şi întrebaţi pe cei prin care Mă împart vouă, ca să
vă înveţe ei cum trebuie să se aşeze în om această lucrare şi
fericire a fiilor împărăţiei cerurilor, a celor săraci cu duhul. O,
să nu vă mândriţi cu haina, să nu vă înălţaţi cu mintea, să nu
vă grăbiţi cu judecata lucrurilor şi a stărilor, căci Eu sunt blând
şi smerit cu inima când este vorba de acestea şi de altele câte
sunt de adăugat să le păzim ca să nu le lucrăm, iar tot cuvântul
învăţăturii din mijlocul poporului Meu, să-l ia din cartea Mea
şi din duhul sărbătorilor Mele toţi cei care vor să se lase Dom-
nului pentru împărăţia Sa în ei, căci Eu de aici nu Mă despart,
dar Mă împart celor ce dau să-Mi fie nedespărţiţi. Amin. 

În duh de Bobotează lucrăm până la capătul sărbătorii,
iar Domnul trebuie primit de cei ce cred în El, şi trebuie întrea -
gă să le fie credinţa şi să primească ei pe cei prin care Mă îm-
part, nu pentru ca să le dea lor cinste, ci pentru că Eu am spus
că cine îi primeşte pe ei Mă primeşte pe Mine, nu pe ei, iar alt -
fel nu se cheamă că Mă crede şi că Mă primeşte omul. 

Izvorul însemnat astăzi cu cuvânt sfinţitor, să fie păstrat
al Meu, să fie grijă pentru el. Să învăţaţi, fiilor, cum poate fi
păstrat bunul Domnului şi cei ce îl folosesc pe el. 

Am nădejde că va merge la inimi şi la lucru peste inimi
cuvântul Meu cel cu duh de Bobotează în el. O, atât de multă,
atât de multă învăţătură şi faptă împlinită a ei trebuie să fie în
mijlocul poporului Meu, de unde să fie revărsare apoi şi rod
prin ea, ca să fie poporul Meu cel ce învaţă de la Dumnezeu,
şi nu de pe pământ. Aş vrea, o, aş vrea să repar mult şi multe,
că multe s-au stricat şi nu s-au mai reparat, şi aş vrea să mai
repar, dar numai să ştie să Mă primească cel ce aude când bat
la uşa lui, iar el să Mă aştepte, căci altfel păţesc de la om ca şi
de la Adam, care M-a închis pe dinafară şi nu Mi-a făcut pri -
mirea, şi M-a urât apoi şi M-a părăsit, şi l-am părăsit, l-am
părăsit pentru fapta neprimirii, şi fapta lui l-a pedepsit aşa. 

O, aş vrea să înveţe mulţi, mulţi ce înseamnă Dumnezeu
cu omul, Dumnezeu în om şi Dumnezeu faţă în faţă cu omul
care are nevoie de facere, căci toţi cei nefăcuţi au această ne -
voie, numai că stă în mâna omului să deschidă sau să nu des -
chi dă când Eu aş da să bat la uşa lui, dar dacă Eu văd că nu ştie
sau că nu vrea să-Mi deschidă, nu bat, nu-Mi deschid singur. 

Fac încheiere cuvântului sărbătorii de azi şi vă îndemn
mult, mult pentru lucrarea inimii curate, şi tot mult pentru iu-
birea cea împărţită în jur, nesocotindu-se numai pe sine pentru
iubire când o împarte pe ea, căci ea trebuie întreagă împărţită
ca să se cheme că are omul iubire, şi nicidecum să mai opreas -
că omul din ea pentru el sau să-şi facă lui parte prin aceasta. 

Pun sfârşit grăirii Mele acum, iar îndemnul Meu este aşa
cum Îmi este şi dorul: să înveţe cei ce vin să fie ai Mei, să
înveţe ei bine ce înseamnă Dumnezeu. O, învăţaţi, fiilor, învă -

ţaţi, fiicelor, căci omul piere din lipsă de înţelepciune când
piere, dar Eu voiesc să stau în om cu Fiinţa Mea, şi va putea
şti el atunci mult şi întreg ce înseamnă Dumnezeu în om. 

Cu pace voiesc să Mă mângâi, văzând Eu în voi duhul
înţelepciunii Mele, fiilor, duhul fiilor lui Dumnezeu, măi fiilor.
Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 2013

Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile cel Mare, Gri -
gorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur

Credinţa trebuie zidită mereu. Chemarea spre naşterea din nou.
Şcoală pentru om este numai Domnul. 

II ntru cuvânt în cartea Mea cea de azi şi-Mi fac în ea
sălăşluire şi merg apoi cu cuvântul Meu scris peste

pământ şi suspin prin cuvânt, şi suspin cu Tatăl şi cu sfinţii,
căci am de ce să suspin, şi de şapte mii de ani suspin. 

Binecuvintez puterea celor ce Mă poartă cuvânt spre
cartea Mea, iar puterile cereşti să lucreze putere pentru coborâ -
rea Mea, căci ea trebuie purtată. Trebuie să fie ca în cer pe
pământ pentru coborârea Mea, iar în cer pot puterile cereşti şi
dau vlagă împlinirilor care sunt de împlinit şi de purtat. Eu,
Domnul Iisus Hristos, am spus ucenicilor Mei acum două mii
de ani să ceară de la Tatăl în numele Meu ceea ce au ei nevoie,
şi orice vor cere le voi da. Această înţelepciune este mare şi
are nevoie de împlinire mare, că pe pământ este nevoie mult
de Dumnezeu şi de puteri cereşti apoi pentru împlinirea cuvân-
tului rugăciunii de pe pământ spre cer, iar omul trebuie să
înveţe cu multă desăvârşire legile cereşti cu el pe pământ, şi
va putea şi Dumnezeu cu omul prin înţelepciunea omului, căci
unde nu este înţelepciune pentru cele din cer, nu este nici
credinţă cu folos. O, cu credinţa nu trebuie să se înveţe omul,
ci trebuie să fie ea zidită mereu şi însoţită pentru împlinirea ei
de puterile cereşti, iar altfel credinţa omului e ca frunza pe apă
şi nu prinde rod şi adevăr. 

Stau la masă de cuvânt cu cei din cer în mijlocul tău,
popor miluit de Dumnezeu cu atâta hrană de cuvânt. Am cu
Mine la masă prieteni din cer, slujitori înţelepţi în vremea lor
pe pământ şi mari lucrători de minuni şi de cuvânt şi arhierei
după rangul creştinesc peste biserica din vremea lor. Cu fiecare
sărbătoare sfântă, noi, cei din cer, ca şi cei de pe pământ, cu -
vân tăm pentru duhul sărbătorii şi-i dăm glas. Duhul învăţăturii
sfinte curge peste om din izvorul acesta ceresc, şi este nevoie
de putere şi din cer şi de pe pământ purtătoare de Dumnezeu,
este nevoie de sprijin mult, că mult cuvânt şi multă trăire şi
multă împlinire îi trebuie apoi cuvântului Meu peste om. 

O, este nevoie de bucurie pentru Domnul şi pentru om.
Eu voiesc să fiu bucuria omului, iar el să dorească să fie bucu-
ria Mea, puterea Mea cea pentru el. O, omule, iată ce trebuie
să ştii! Tu, şi dacă eşti aşezat, şi dacă eşti greşit, tu bucură-te
de Mântuitorul tău cu o sfială dulce şi sfântă, având înaintea
ta pururea păcatele tale, pentru care tu ai Mântuitor Care S-a
pus pe cruce pentru tine, iar tu nu te ruşina pentru ele, o, nu, ci
smereşte-te şi scoală-te spre pedepsirea lor din toată inima ta,
căci ai Mântuitor. O, cine-l face pe om să plângă? Păcatul poate
aceasta. O, cum păcatul? Da, în faţa iubirii păcatul se supune
şi-l face pe om duios iubirea şi plânge omul înaintea Mântu-
itorului său Hristos, Care spală păcatele lumii ca un Miel şi îl
face pe om să spună duios: O, Mieluţ milos, Te-ai înfăţişat Tu
în locul meu înaintea judecătorului satana, care mă învinuieşte.
Eu sunt cel ce am greşit, iar Tu eşti Cel ce ai ispăşit, şi păcatul
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meu este pururea înaintea mea, dar şi Tu eşti pururea cu mine,
Doamne, Mântuitorul meu, şi mi-ai plătit stricăciunile pe care
le-am făcut. 

Iată câtă duioşie şi putere pentru iubire poate prinde
omul care conştientizează în toată clipa cât este de păcătos!
Mai poate el să se despartă de Domnul apoi? O, nu! El simte
pe Domnul în el petrecând prin frângerea inimii cea plină de
căldură pentru Cel din cer Domn şi Stăpân al său, pentru Cel
ce mântuieşte pe cel păcătos prin mila Lui cea pentru om. O,
cât de duios era împăratul David şi cât se mângâia în durerea
lui cea de la păcat când spunea: «Cunosc fărădelegea mea şi
este pururea înaintea mea păcatul meu, căci Ţie Unuia, Doam -
ne, am greşit, şi înaintea Ta am făcut rău şi eşti drept în jude -
cată, dar Tu mă vei stropi cu isop şi mă vei spăla, Doamne, şi
mă vei albi, şi vei da apoi auzului meu bucurie şi veselie, şi
oasele mele vor sta smerite înaintea Ta, iar Tu vei zidi în mine
inimă smerită şi mă vei înnoi cu duh drept şi stăpânitor şi-mi
vei da bucuria mântuirii Tale şi voi deschide eu buzele mele
ca să Te laud, Doamne». 

Stau lângă Mine la masă de cuvânt cu arhiereii cei
sărbătoriţi bisericeşte în cer şi pe pământ în ziua aceasta, şi e
măreaţă învăţătura cea de azi şi e arhierească. O, hai să lucrăm
pentru Tatăl şi pentru bucuria Lui de la om apoi, arhierei iubiţi
ai Mei! Eu în voi, şi voi în Mine, precum între Mine şi Tatăl
lucrează această taină şi unime, şi hai să ne facem cuvânt şi să
hrănim cu el. Amin. 

— UU na suntem şi noi în cuvânt, Doamne şi
Împărat al nostru pe pământ şi în cer.

Trebuie să spunem oamenilor cuvântul Scripturii cea de acum
două mii de ani, care spune: «Cine este născut din Dumnezeu
nu păcătuieşte». O, cum să facem să ia aminte toţi oamenii de
ceea ce aducem noi acum spre înnoire în minţile lor şi spre îm-
plinire în faptele vieţii, Doamne? O, le trebuie iubire oame-
nilor. În faţa iubirii păcatul se supune şi-l face duios pe om şi-l
apleacă spre Tine şi caută apoi să se mângâie omul pentru
ranele Tale de la el şi dă să Ţi le vindece, iar mângâierea Ta de
la el i se face lui mângâiere şi mântuire, şi iată câtă putere are
iubirea, Doamne! 

O, dacă ar fi cu putinţă, Doamne, ne-am ridica spre lucru
văzut şi am merge pe picioare văzut prin mijlocul oamenilor
în lung şi în lat şi le-am spune lor despre această mângâiere de
la ei spre Tine, şi de la Tine spre ei apoi, că n-au oamenii mân -
gâiere, n-au, Doamne, n-au, căci ei stau condamnaţi sub păcat,
iar păcatul ascunde sub el faţa lui cea urâtă şi duhul diavolului,
care se face păcat în om. S-au supărat pe Tine dintre cei ce au
auzit din gura Ta în zilele acestea că nu este om care să nu aibă
în el demon, dar numai cine este născut din Dumnezeu nu
păcătuieşte, o, Doamne, şi aceasta trebuie să ştie omul şi să se
umilească mult pentru neputinţa lui, iar din umilinţa lui apoi
să odrăsleşti Tu înţelepciune pentru el şi să se aplece omul spre
duh duios faţă în faţă cu Dumnezeu, cu Tine, Doamne, Care
Te judeci cu diavolul pentru om ca să-l răscumperi înapoi pe
om şi să nu mai fie omul locaş diavolului. 

Iată, este mângâiere în durere, este şi pentru Tine,
Doam ne, este şi pentru om, numai să poată omul, numai să
vrea el să zidească cetatea mângâierii. Duhul rău fuge de duhul
mângâierii şi se zbate plin de teamă de două mii de ani, de când
Tu ai promis că vei trimite duhul mângâierii, pe Duhul Sfânt
Mângâietorul ca să fie pe pământ pentru mulţi din cei ce Te
iubesc cu dor şi care-L pot împărţi pe El celor nemângâiaţi,
celor îndureraţi de la păcat. 

Stăm la masă de cuvânt în mijlocul poporului cuvântului

Tău, o, Doamne Mângâietor. Pe masa Ta cu el punem noi cu-
vânt lângă cuvântul Tău pus pe masă. El trebuie să ia mai întâi
de pe masă, şi apoi să împartă şi să rodească în mulţi sămânţa
cuvântului Tău. Avem împărţită de la Tine lucrare de binecu-
vântare şi de veghe şi de biruinţă pentru Tine şi pentru poporul
cuvântului Tău şi stăm în mijlocul lui pentru binecuvântare,
Doamne, şi nu ne despărţim de aici, o, şi cât de mult sălăşlu -
ieş te cerul aici cu veghea! N-ar mai fi nimic şi nimeni pe pă -
mântul alegerii Tale aici dacă puterile cereşti n-ar lucra şi n-ar
veghea fără odihnă şi fără hotar aici, şi mare sfială sfântă tre-
buie să se suie de aici la Tine, căci armată cerească locuieşte
aici şi veghează şi vede şi lucrează şi împrejmuieşte cu putere
cetatea în fiecare bucăţică de latură şi în fiecare colţişor aici. 

O, câtă binecuvântare trebuie mereu aici, Doamne! Dar
câtă binecuvântare trebuie pe pământ, o, Doamne? O, trebuie
să slăbească duhul rău, căci noi, arhierei cu rangul înaintea Ta
şi înaintea oamenilor atunci şi acum, rostim cuvânt asupra
duhului rău să iasă mult şi să iasă mereu cu stricăciunea lui din
oameni, să iasă şi să nu se aşeze cu lucrarea lui pe alte locuri,
ci să-şi lase slăbită puterea şi să se stingă ea, căci toate sunt ale
Tale, Doamne, peste tot, şi trebuie învăţaţi oamenii să nu mai
dea putere diavolului, ci să-Ţi dea Ţie toată puterea şi să se
lase ei cu adevărat botezaţi în cuvântul Tău în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi să nu mai iasă apoi din această
baie şi să fie ei vrednici de cămăşuţă nouă, de iubire nouă, de
viaţă nouă şi de veac nou pe pământ cu oamenii, Doamne. Să
audă acum duhul rău ceea ce noi grăim cu Tine la masă de cu-
vânt în mijlocul poporului Tău de Nou Ierusalim, în cetatea Ta
cea de azi pe vatra neamului român, unde Tu şi noi, sfinţii Tăi,
aşezăm cuvântul învăţăturii vieţii. Nu este pe pământ şcoală,
nu este, şi altceva este pe pământ sub acest nume. Şcoală pen-
tru om este numai Domnul, numai Tu, Doamne, iar cine nu stă
şi nu învaţă întru Tine, este de plâns. O, cum să vină la acest
izvor oamenii când ei ţin la slava lor cea trecătoare, de parcă
ea nu s-ar mai sfârşi? Se gândesc ei ce va fi cu ei după ce li se
vor micşora voia şi slava şi puterea? 

Iată, păcatul este mereu astăzi şi îl robeşte pe omul care
nu este născut din Dumnezeu şi care nici nu se lasă născut de
sus ca să se împotrivească păcatului apoi, iar noi am stat lângă
Tine, Doamne, în ziua aceasta şi am cuvântat cuvânt drept, şi
dacă ar fi mai multă puterea cea care Te poartă în venirea Ta
cu sfinţii, ar fi bogăţie de cuvânt şi înţelepciune de sus ca râul
prin cuvânt peste pământ. Iar Tu, Bunule şi Blând Mântuitor,
vei pune peste ei putere şi mângâiere şi vei întări calea Ta, şi
pe toţi îi vei dărui cu puteri sfinte tot mereu, cu puteri pentru
Tine, Doamne, căci drumul Tău este greu, dar este frumos pen-
tru cei ce ştiu să îndure totul pentru Tine pe cale, pentru
dragostea Ta cu ei şi pentru multa Ta miluire şi mântuire peste
oameni, peste mulţi, o, Doamne. Amin. 

— EE u, Domnul, pot în cer şi pe pământ pentru
ai Mei, dar dacă Eu am îndurat mult pe

pământ, şi acum în cer, trebuie să ştie şi cei ce Mă iubesc, să ştie
şi ei ce preţ scump este viaţa cu Domnul. Cine nu s-ar bucura
de viaţă numai într-o fericire pe pământ? Dar viaţa neîn cercată
nu are preţ, nu se poate bucura fără de trudă pentru bucurie. 

Binecuvintez pe poporul Meu pentru putere ca să aibă el
putere pentru Mine, iar Eu să am pentru el şi pentru mulţi prin
el, iar voi, sfinţi iubiţi şi mari cu harurile, staţi înaintea Mea
pentru poporul Meu de azi şi vegheaţi-l din cer şi de lângă el,
căci aceasta v-am împărţit. Duhul cel potrivnic Mie şi lor să
nu-i mai îndurereze pe ei, şi numai duhul mângâierii să fie cu
ei şi să se hrănească iubirea lor de Dumnezeu şi să-i înveţe ea
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pe ei lucrarea mângâierii, lucrarea umilinţei de duh, prin care
să se deşarte în ei duhul mângâierii în toată lărgimea lui. Amin. 

Am stat în sfat cu voi, la masă cu voi am stat, o, sfinţi
iubiţi ai Mei şi mari cu lucrarea cea sfântă aici. Am stat cu voi
la masă de cuvânt în mijlocul poporului cuvântului Meu cel de
azi. Tot cerul ia de la această masă cuvântul Meu, cuvântul
mângâierii. Tot cerul este martorul Meu când Eu vin aici, când
Eu vin cuvânt peste pământ. Amin, amin, amin. 

30 ianuarie/12 februarie 2013

Praznicul Întâmpinării Domnului

Dorul de Dumnezeu şi curăţirea greşalelor. 

BB at, şi Mi se deschide şi intru cuvânt în carte şi Mă
fac hrană de cuvânt pe masa poporului cuvântului

Meu din zilele acestea. Sunt Fiul Tatălui Savaot şi împlinesc
tot cuvântul Tatălui când lucrez, căci Tatăl Meu lucrează, iar
Eu sunt voia Lui, cuvântul Lui cel împlinit. 

Eu sunt Cel ce sunt. Mă scriu în cartea Mea cea de azi
cu sărbătoare dumnezeiască şi grăiesc în zi de sărbătoare şi dau
viaţă sărbătorii, că mare este acest cuvânt sărbătoare, iar săr -
bătoarea are lucrarea ei, are măreţie. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu cel de azi şi cel de
ieri nedespărţit de cel de azi, căci Eu sunt Acelaşi ieri şi azi,
precum este scris. O, măi poporul Meu, tu trebuie să asculţi de
lucrarea facerii tale aşa cum am ascultat Eu de Tatăl când
Mi-a spus să Mă fac Om şi să Mă nasc de sus pe pământ şi să
cresc şi să ascult să împlinesc tot ceea ce este scris de Mine,
de venirea Mea şi de toată lucrarea ei apoi. O, între Mine şi
tine trebuie lucrată multă pace, mereu pace, mereu apropiere,
mereu lucrare, mereu viaţă şi însufleţire, măi poporul Meu.
Nici în lume nu pot altfel oamenii, şi îşi fac şi ei acestea de la
unul la altul şi-şi fac şi ei pace aşa cum ştiu ei, ca să poată prin
ea. «Să se bucure de Domnul şi să se veselească de El toţi cei
drepţi la inimă, care-L caută pe El, şi să zică ei pururea: Slăvit
să fie Domnul!», aşa este scris în Scripturi şi aşa trebuie să
împlinească omul, căci Eu, Domnul, am împlinit scrisele
Scripturii ca să vadă omul cum lucrează Dumnezeu şi să înveţe
şi el să fie după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în toată
lucrarea Sa. 

O, fiilor de peste tot ai acestui cuvânt de sus prin care
se naşte de sus omul, o, măi fiilor, Eu trebuie să fac parte din
viaţa voastră în toată clipa, cu toată apropierea voastră de
Mine, şi să se vadă din cer aceasta, căci unde sunt Eu părtaş
cu omul e tot cerul cu Mine acolo. Voi ştiţi că toţi cei care au
uitat că Eu sunt şi că sunt mereu aproape lângă om, aceia au
păcătuit departe de Dumnezeu, dar Eu am stat în faţa lor şi
le-am grăit apoi şi au văzut că atunci când Eu nu fac parte din
viaţa omului se face urât omul, se piteşte şi se schimbă la faţă
din pricina greşalelor lui, şi tot omul vede aceasta. Vă învăţ pe
voi cu mare învăţătură, că mulţi iau de pe masa aceasta cuvân-
tul facerii omului nou după chipul şi asemănarea Mea, iar cel
ce se lasă să fie făcut aşa, acela nu mai poate fără Dumnezeu,
nu se mai arată şi nu se mai piteşte fără Dumnezeu, ci este
mereu drept cu inima şi cu fapta şi se bucură de Domnul şi îm-
parte în jur această bucurie, că este nevoie de bucurie, de Dom-
nul, Care bucură inima omului cu bucurie adevărată, măi fiilor. 

E sărbătoare în ziua aceasta şi pun cuvânt cu sărbătoare
pe masă. Cuvântul înseamnă duh de sărbătoare mereu, şi unde
nu este cuvânt nu este sărbătoare şi este tristeţe, este pustiu, este
duh greu. Vin cuvânt peste pământ ca să alung tristeţea şi

pustiul şi greul şi nu ştiu oamenii ce bună este calea cuvântului
Meu spre ei. Eu însă ştiu, şi dau să ocrotesc cerul şi pământul
în cuvântul Meu, şi să ştie omul că fac aceasta mai mult decât
oricând acum. Când am venit şi M-am născut Om pe pământ
am împlinit tot ce a fost scris să împlinesc, iar acum vin să-l
învăţ pe om să împlinească şi el tot ceea ce i-a cerut Dumnezeu,
toate poruncile vieţii, toate cuvintele vieţii, tot ce-a spus Dum-
nezeu să se împlinească pe pământ prin lucrarea Sa cu omul.
Eu după ce M-am născut am fost adus la templu de către cei ce
aveau să Mă crească şi să Mă îngrijească, şi M-au binecuvântat
la patruzeci de zile de la naşterea Mea bătrânul Si meon şi
bătrâna Ana şi au adus părinţii jertfa cea pentru curăţire după
naştere, aşa cum era aşezată datina prin Moise pentru poporul
Israel, şi a fost ziua aceea sărbătoare de Duh Sfânt, grăire în
templu a lucrării Tatălui cu Mine şi au grăit cei doi vestitori cele
ce aveau să fie lucrate de Mine şi de cei ce Mă vor primi sau
Mă vor respinge, căci aceste două cete au fost şi sunt mereu
două, ca să se învedereze Dumnezeu, şi niciodată nu se pot des -
coperi inimile oamenilor dacă n-ar fi încercările cele pentru
lămurirea adevărului şi a arătării lui apoi, căci n-ar fi credinţă
pe pământ dacă n-ar fi încercări pentru ea. 

O, este nevoie de cuvânt, de mult cuvânt pe pământ. Cu-
vintele oamenilor sunt multe, dar cuvântul este puţin, şi de
aceea Eu, Domnul, vin cuvânt pe pământ şi dau să-l învăţ cu
Mine pe om şi să fac parte din viaţa lui mai mult decât vrea el,
că mult mai bun, mult mai frumos, mult mai ceresc şi mai
înţelept ar fi omul dacă el nu s-ar purta ca şi cum Eu nu sunt.
O, sunt îngeri în cete peste tot, sunt sfinţi în cete peste tot, sunt
puterile cereşti, care poartă şi împlinesc tot ce este de lucrat,
şi e Duhul lui Dumnezeu în tot văzduhul şi ochi mulţi, iar Eu,
Domnul, sunt Cel ce este, Cel ce a fost şi Cel ce vine mereu şi
tot mai mult cu cuvântul Său peste pământ. 

O, este nevoie de dragoste pe pământ, de multă dragoste,
de mereu dragoste şi trebuie lucru mult pentru păstrarea ei, că
nu ştie omul să se păstreze în dragoste, şi chiar dacă ştie el uită
mereu, uită ce lucrare are, uită şi face tot pe cele ale firii lui.
Trebuie omul să fie dornic mult să primească dragoste, să pri -
mească un sfat, o îndreptare, o mustrare, o întrebare, căci altfel
îi dă satana sfat, căci satana stă în mintea omului care nu are
peste el pe cineva ca de la Domnul ca să-i dea Domnul prin el
viaţă din viaţa Lui, toate din ale Lui şi multă împlinire pe calea
cea spinoasă a vieţii pe pământ. O, cât de mult poate cădea
omul prin păcat şi nu-l primeşte şi nu-l iubeşte pe cel ce voieşte
să-l ajute şi să-l tragă de sub păcat sau să tragă păcatul din calea
lui, ba îl urăşte pe acela, căci am spus celor din vremea Mea:
«Pe voi lumea nu vă urăşte, dar pe Mine Mă urăşte pentru că
Eu mărturisesc că faptele ei sunt rele». 

O, este nevoie de dragoste pe pământ şi este nevoie de
bucurie pentru dragoste. Nu uita, măi poporul Meu, nu uita să
te faci bucuria Mea, mereu bucuria Mea, ca să vadă duhul rău
că tu ai dragoste şi că el nu te poate lucra pe tine din ale lui şi
să te smulgă apoi şi să te batjocurească prin depărtarea ta de
Mine şi prin faptele ei cele lipsite de duhul umilinţei, că iată,
cei ce s-au lăsat traşi afară unii îşi recunosc vina şi neputinţa
lor de a Mă iubi cu credinţa lor până la capăt şi cu fapta ei şi
cu împlinirea iubirii de Dumnezeu şi nu lovesc aceştia în urma
lor în mersul Meu cel binecuvântat şi binecunoscut de ei cât
au mers ei cu Mine, iar alţii, care M-au aruncat din inima lor
pentru mersul lor cu Mine şi au călcat peste ei de şi-au strivit
credinţa, hulesc şi dispreţuiesc şi defaimă pe cei rămaşi sub
crucea Mea cea de azi a venirii Mele cuvânt peste pământ,
după ce ei n-au stat frumos şi credincioşi lângă Mine, căci cei
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ce au stat nu pleacă, iar cei n-au stat, aceia pleacă. Totul este
de înţeles, căci cei ce au ascunderi se tem şi se ascund apoi şi
fug, şi se cunosc că fac aceasta, căci atunci când Eu i-am spus
lui Adam cel pus peste ale Mele şi i-am spus ce să facă şi ce să
nu facă, el a făcut altfel, iar când l-am chemat la întrebare când
l-am văzut pitindu-se de Mine, se pitea tot mai mult faţa patri-
arhului de la faţa Mea, se pitea de Cel ascuns sub taină, şi aici
se păcăleşte omul, căci Eu stau ascuns, fiindcă mărirea Mea îl
cade din picioare pe om când Mă vede, aşa cum l-a căzut pe
Daniel când M-a văzut în slavă, iar dacă Eu Mă smeresc şi Mă
tăinuiesc sub taină, omul se semeţeşte înaintea Mea şi se piteşte
apoi pentru faptele lui. 

O, poporul Meu, trebuie pus în lucru cuvântul Meu,
cuvântul lui Dumnezeu. Eu asta am făcut pe pământ. Tot ceea
ce a fost scris să împlinesc Eu până acum, am venit şi am îm-
plinit, şi aşa voi asculta la vreme de tot ceea ce mai am de
împlinit. Aceasta înseamnă Dumnezeu, aceasta au de făcut
fiii lui Dumnezeu. 

O, numai cei ce ascultă sunt fii, iar cei ce fac ca ei sunt
altceva şi fac apoi ceea ce nu se cade să facă fiii, că iată, cei ce
s-au tras de lângă Mine prin faptele lor până ce s-au tras de tot,
aceia se duc acum la preoţii din lume şi le spun de Mine şi de
ei cu Mine şi le cer cuvânt ca să-şi stingă focul din inimă, căci
cei ce au fost pe cale cu Mine prin acest cuvânt nu vor mai avea
pace, şi n-au cum s-o mai ia aceştia decât înapoi, acolo unde li
se potriveşte viaţa şi inima lor necredincioasă, cu care au părăsit
mersul cel cu Mine, căci cine urăşte pe fratele său este în în-
tuneric, aşa este scris, iar acest întuneric îl trage apoi afară şi-l
face să creadă că vede lumină, căci altceva nu ştie să creadă şi
să facă cel ce-şi vinde statornicia şi-şi leapădă cununa răbdării
şi-şi spune „nu mai pot“, iar ca să-şi ascundă vinovăţia aruncă
înapoi cu vină, aruncă aşa cum a făcut Adam de M-a învinuit,
sau Cain, de s-a ascuns când am dat să-l ajut să-şi condamne
fapta urii de frate şi rodul ei apoi, căci aş fi voit să-l iert şi să-l
întorc la dragoste, dar el s-a ascuns, a dat să Mă mintă, şi apoi
a văzut cât rău şi-a făcut neprimindu-Mi mâna întinsă ca să-l
ridic pe el din păcat, şi a făcut şi el ca şi tatăl său. 

O, când văd creştinii că fac greşeală şi că nu se umilesc
când greşesc, Mă doare şi plâng cu durere şi-i rog să citească
Scripturile şi istoria Mea cu omul şi să se înţelepţească pentru
pocăinţă şi pentru înviere apoi, căci altfel rămân cu vina peste
ei. Iată câtă durere pe Mine de la om, câtă sabie străpunge
inima Mea când inimile descoperite cu răul din ele nu se pot
zidi din nou de Dumnezeu! 

O, întâmpină-Mă cu inima deschisă, fiule al cuvântului
Meu, că de pe pământ Mă doare de la omul care fuge de faptele
lui rele şi nu şi le arată ca să le pedepsească pe faţă şi ca să se
elibereze de ele apoi şi ca să se arate multora pildă de umilinţă
şi de învăţătură pentru ţinere de minte, ca să nu mai săvâr şeas -
că nimeni răul care doare apoi. O, întâmpină-Mă cu mult cu-
vânt de bucurie între tine şi Mine, că fără de cuvânt sfânt şi
scump e totul pustiu şi rece şi greu şi dureros, iar Eu v-am
învăţat pe voi cele două lucrări ale dragostei de Dumnezeu:
dorul de Dumnezeu şi curăţirea greşalelor pentru acest dor,
căci cum s-ar putea spune că-i este dor de Dumnezeu celui ce
nu-şi curăţă între el şi Domnul greşelile lui? Dorul de Dum-
nezeu îl mână pe om să se facă curat înaintea Mea şi să stea
apoi curat. Să ştie aceasta omul! Amin. 

O, poporul Meu, rămâi ascultător, fiule. Ai grijă să lu-
crezi în aşa fel ca să fac Eu, Domnul, parte din viaţa ta mereu,
din sculare în culcare şi din culcare în sculare, căci fără Mine
lângă el este altceva omul şi se vede că este. Să fim uniţi prin

dragoste, aceasta voiesc să fie între Mine şi voi, fiilor, iar cu-
vântul iubirii frăţeşti să hrănească inimile voastre de la unul la
altul şi să fie frumos între voi, că e pustiu fără cuvântul dra -
gostei, fără mila aceasta dăruită mereu de la unul la altul pentru
puterea duhului şi a sufletului şi a trupului, căci Eu trebuie să
pot prin voi, şi vă învăţ pe voi puterea cea pentru Mine şi zidi-
rea ei în voi, fiilor. 

O, pace multă între Mine şi tine, între tine şi Mine, po -
porul Meu, mereu pace, mereu apropiere, mereu lucrare şi
viaţă, mereu însufleţire între tine şi Mine, între Mine şi tine,
între frate şi frate în numele Meu. 

Hrăniţi-vă cu bucurii, iubindu-Mă pe Mine prin ele şi
hrănindu-vă pentru Mine, fiilor, căci omul nu poate fără bu-
curii, iar bucuria voastră să fiu Eu, şi veţi fi voi aşa bucuria
Mea, mângâierea Mea, iar Eu însutit vă voi da vouă, din ale
voastre strânse la Mine vă voi da vouă, o, fiilor. Amin, amin,
amin. 

2/15 februarie 2013

Duminica vameşului şi a fariseului

Păcatul făţărniciei este lipsa umilinţei din om. Umilinţa unii pen-
tru alţii să nu umbrească adevărul lucrurilor. 

ÎÎ n zi de duminică să se aşeze în carte zi de veghe şi
de cuvânt de veghe, căci viaţa Mea trebuie să stea

de veghe în om dacă omul o îmbrăţişează pe ea de viaţă a lui. 
Sunt Domnul Mântuitorul, Iisus Hristos, Fiul Tatălui

Savaot, şi-Mi face Tatăl trimitere ca să Mă aşez în carte cuvânt
şi să-i învăţ viaţa mântuitoare pe toţi cei care caută cu Mine să
petreacă pe pământ, cu Mine, şi nu cu lumea şi cu faptele ei,
cu Mine, şi nu cu duhul lui satana, care omoară veghea omului,
veghea sufletului, căci satana nu se teme de numele de creştin,
ci de trăirea Mea în creştin se teme el. O, să-Mi dea voie creşti -
nul să stau la cârma vieţii lui şi să nu stea el la cârmă dacă e
creştin, că e primejdie să n-aibă creştinul umilinţă mereu şi în
toate mereu. Şi cum ar putea să aibă creştinul umilinţă dacă nu
are un cârmaci peste el? 

Trebuie rumegat bine tot cuvântul lui Dumnezeu. Numai
cel ce trăieşte fără umilinţă în el, numai acela nu caută în cu-
vântul Meu bogăţia vieţii lui. Am avut grijă şi acum două mii
de ani să pun învăţătură peste cei de atunci cu Mine călători
spre Tatăl şi spre ţara cea de sus a celor ce iubesc viaţa cu
Dumnezeu pe pământ. Am şi acum, la sfârşit de timp, am şi
acum grijă, o, şi încă multă grijă am să se ducă peste pământ
graiul gurii Mele, hrană din gura Mea peste cei ce se hrănesc
cu Dumnezeu. 

Grăim în ziua aceasta despre păcatul făţărniciei. Acest
păcat, nedespărţit de tot omul, este săvârşit de om din pricina
necunoştinţei omului, şi pierd mulţime de oameni binele ceresc
din pricina acestui păcat. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu cel de azi peste
pământ! Lucrăm duhul învăţăturii sfinte şi-l punem înaintea fi-
ilor oamenilor, deprinşi ei mult cu despărţirea lor de Dumnezeu
prin păcatul făţărniciei înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oa-
menilor. O, mai întâi trebuie să se vindece de acest păcat cel
ce aude cuvântul Meu care-l cheamă pe om de la moarte la
viaţă în zilele acestea de mântuire când Eu vin pe pământ cu-
vânt ca să Mă audă cei de pe pământ că vin şi că Mă fac peste
pământ cuvânt şi ca să aleagă ei între Mine şi ei, căci fiii oa-
menilor nu au de tată pe Dumnezeu dacă nu sunt născuţi din
nou, de sus, naştere de sus prin cuvântul Meu, care naşte pe
Dumnezeu în inima omului. 
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O, ce este păcatul făţărniciei? Este lipsa umilinţei din
om şi dintre om şi om apoi. Duhul trufiei are nevoie de acest
păcat ca să se arate cu lucrarea lui şi să hrănească acest duh.
Păcatul făţărniciei este slujitorul multor păcate şi mai cu seamă
păcatului minciunii, iar cei trufaşi se dovedesc a fi trufaşi prin
păcatul minciunii şi al ascunderii, pe care simt să-l facă, şi cad
sub el mulţime de suflete cuprinse de nepăsare de Dumnezeu
prin acest păcat. 

Mai întâi trebuie să se vindece de păcatul făţărniciei cel
ce aude din gura Mea cuvântul care cheamă omul la Dumnezeu
pentru mântuire. «Inimă curată zideşte întru mine, Dumneze -
ule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale mele şi în-
toarce apoi faţa Ta de la păcatele mele şi şterge fărădelegile
mele toate şi-mi dă bucuria mântuirii Tale, Doamne, şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte Tu». Aşa trebuie să înveţe să ceară de
la Mine cel ce vine la Mine, şi ca să nu Mă mai părăsească
apoi, căci Eu am spus că pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate
afară, dar dacă el Mă părăseşte nu-l ţin să stea. 

O, păcatul făţărniciei, locuitor în inima şi în fapta creş -
tinului, Mi-a tăiat din picioare atâţia creştini în tot timpul cu-
vântului Meu cel de azi peste pământ. Am venit cuvânt pe
pământ în anul 1955 prin glasul de trâmbiţă, aşa cum scrie în
Scripturi să lucrez, şi am lucrat să-Mi zidesc un popor care să
fie numai al Meu şi să nu mai fie al lui creştinul, ca să am şi
acum ucenici aşa cum am avut acum două mii de ani puţini
ucenici faţă de multa Mea durere în mijlocul lui Israel cel plin
de duhul făţărniciei faţă în faţă cu Fiul lui Dumnezeu, neprimit
de ei din pricina trufiei lor, păcat pentru care s-au folosit atât
de mult de păcatul făţărniciei. 

O, popor rămas al Meu în urma multului Meu lucru şi
cuvânt pe vatra neamului român, o, fiilor, am pierdut aproape
tot rodul pentru care am trudit şi am căutat să lucrez mult încă
de la începutul cel din anul 1955. A fost împărţit creştinul între
Mine şi el, căci nu poate omul crede că nu se poate sluji la doi
stăpâni, că nu poate pentru Dumnezeu împărţit în două. O,
măcar inima curată să şi-o fi păstrat cel ce dădea să vină şi să
fie al Meu, dar n-a putut nici aceasta, căci aluatul fariseilor
dădea rod numaidecât între frate şi frate şi cădea de la Dum-
nezeu cel ce dădea să vină şi să poată şi să-I dea Domnului
viaţa sa. 

Iată, vine acum pregătirea cea pentru începutul postului
cel aspru cu trupul creştinului şi trebuie învăţătură pentru post,
căci trebuie postit de păcatul făţărniciei mai întâi şi de păcatul
doririi de sine apoi, iar după aceea pocăinţă multă, şi numai aşa
să se lucreze vremea postului cel pentru amintirea şi trăirea pa-
timilor Mele când Eu am fost să-Mi las trupul pe cruce răs tignit
şi să plătesc aşa în locul omului rătăcirea lui de Tatăl Dum -
nezeu. Pomenim aşadar pilda vameşului şi a fariseului, pe care
Eu am aşezat-o acum două mii de ani în cartea Evan gheliei
Mele de atunci, şi tot poporul cuvântului Meu să des chidă bine
ochii pe cuvântul acestei Evanghelii şi să-l rumege mult şi să
se întrebe mult şi să se îndrepte mult, căci păcatul fă ţăr niciei se
bagă peste om când găseşte în el lipsa duhului umilinţei. 

O, măi poporul Meu de peste tot, umileşte-te înaintea
omului cel asemenea ţie pe calea ta cu Mine şi umileşte-te îna -
in tea Mea şi teme-te ca nu cumva să-L pierzi pe Domnul din
pricina păcatului făţărniciei. O, teme-te de Dumnezeu pentru
orice faptă rea şi trage-ţi îngerul lângă tine, căci este nevoie de
multă izbăvire şi mereu. «Străjui-va îngerul Domnului împre-
jurul celor ce se tem de El şi îi va izbăvi pe ei», aşa este scris,
şi iată ce face temerea de Dumnezeu, căci cu nepăsarea faţă de
împlinirea cuvântului învăţăturii Mele nu poate creş tinul să

rămână al Meu, o, nu poate, că vine apoi păcatul invidiei, căci
cel laş nu se bucură de propăşirea celor ce iubesc pe Dum-
nezeu, şi iată, păcat din păcat se naşte în inima omului hrănit
de sus cu atâta cuvânt de învăţătură pentru el. Când vameşul
se bătea în piept de durerea inimii pentru păcatele sale la uşa
templului cu faţa plecată de ruşine şi cerând milostivirea Dom-
nului, fariseul se umplea de îngâmfare şi a zis stând drept şi
rugându-se: «Îţi mulţumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalţi oa-
meni, hrăpăreţ şi nedrept şi adulter, sau ca acest vameş, căci
eu postesc două zile pe săptămână şi dau zeciuială din toate
ale mele». O, dar n-a avut trecere ca şi vameşul acest fariseu,
căci cel ce se înalţă pe sine va fi smerit, iar cel ce se smereşte
pe sine va fi înălţat, precum este scris. 

Aşez în mijlocul poporului Meu de azi învăţătură pentru
lucrarea inimii curate, inimă care-L are pe Dumnezeu în ea. Să
ia de pe această masă de cuvânt toţi cei ce vor să guste din plin
această fericire dulce a celor curaţi cu inima, căci cei ce se
făţărnicesc sunt cei ce-şi ascund păcatele, iar cei curaţi cu
inima îşi arată păcatele lor spre luminarea lor şi spre ştergerea
lor apoi prin pocăinţă, căci cei ce se smeresc au de câştigat
plata celor curaţi cu inima din ei. 

O, popor al cuvântului Meu cel învăţător peste tine, o,
stai aproape de Mine, fiule. Cu ascultarea şi cu iubirea poţi să
împlineşti tu aceasta. Aceste două lucrări au în ele umilinţa
duhului în lucrarea omului, iar unde nu este umilinţa duhului,
se vede aceasta şi se vede bine şi mult, se vede prin purtarea
cea din afară a omului faţă în faţă cu semenii lui. 

O, fiilor de peste tot ai acestui cuvânt, aveţi grijă să nu
vă pierdeţi mântuirea, umilinţa duhului, fiilor. Fără ea este urât
omul. Să nu dorească să fie iubit şi dorit cel ce nu are duhul
umilit şi inimă curată ca a Mea. Să nu se dea mare cel ce este
atât de mic din lipsa acestei lucrări: umilinţa duhului. Cel ce
are prilejul, să înveţe de aproape. Cei din poporul Meu care au
prilejul să înveţe de aproape şi mereu lucrarea inimii curate şi
a umilinţei de duh, aceia să înveţe mult, şi mereu să fie primi-
tori, şi apoi ascultători, iar cei ce învaţă de departe, aceia să
înveţe şi mai mult, să poată şi mai mult pentru aceste două
lucrări, care omoară din om păcatul făţărniciei, păcat care
hrăneşte trufia omului, păcat pentru care omul trebuie să spună
multă minciună apoi, dar cine a câştigat cerul şi pe Domnul cu
aşa lucrare de trufie, pentru care omul trebuie să nu spună
adevărul lucrurilor? 

O, nimeni să nu vadă cu ochii lui păcatul fratelui său, ci
să ardă în focul rugăciunilor lui tot răul care-i încearcă pe fraţi,
iar umilinţă pentru păcatele lui să aibă tot creştinul, căci este
vrednic de umilinţă cel greşit şi mult greşit, şi tot o bucurie să
simtă el de la duhul umilinţei, şi tot o iubire să se facă şi s-o
împartă pe ea fără părtinire, şi se vor ierta lui păcatele lui. Amin. 

O, omule, adu-ţi mereu aminte că eşti păcătos, şi stai
cu părere de rău înaintea Mea pentru păcatele tale, iar ochii
tăi să nu se ridice să caute păcatele fratelui tău, căci tu ai ne -
voie de iertare pentru tine, ai nevoie de Dumnezeu, ca să vezi
în lumină pe fraţii tăi, căci Eu, Domnul, sunt Cel ce ştiu pe
toţi oamenii şi fac Eu judecată sau nejudecată peste toţi, că al
Meu este aceasta. 

O, fiilor, umiliţi-vă pentru păcatele fraţilor voştri şi
puneţi mână de la mână pentru iertarea tuturor, căci Adam a
greşit în rai prin neascultare şi prin ascundere apoi şi s-a smuls
din rai prin acestea, iar voi trebuie să nu greşiţi aşa, ci să vă
umiliţi în toate şi pentru toate, fiilor, şi mereu să lucraţi voi
această lucrare, lucrarea mântuirii voastre, măi fiilor. O, aveţi
grijă de voi să nu greşiţi prin făţărnicie, aveţi grijă să nu ajun -
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geţi la acest păcat, şi ajutaţi-vă frăţeşte să vă curăţiţi de toate
cele ce ies din acest păcat, care pândeşte pe fiecare om, şi te -
meţi-vă de Dumnezeu, fiilor, ca să poată străjui îngerul Dom-
nului împrejurul vostru şi să vă izbăvească de lucrul cel
dia volesc, şi daţi-vă fiecare în mâna celor din jur pentru statura
voastră şi staţi cu toţii de mână cu cei întrebaţi de Mine pentru
voi, căci nevegheaţi dacă staţi, vă trebuie apoi făţărnicie, fiilor,
şi e păcat să ajungeţi să folosiţi aceasta. 

O, nu ieşiţi pe drum, măi fiilor! Pe unde nu este al Meu
şi al vostru nu ieşiţi voi, cei ce nu vegheaţi pentru această îm-
plinire. O, nu ieşiţi nevegheaţi, vă rog cu durere aceasta, că Mă
umplu de durere de la cei ce nu ascultă aşa. Iubiţi cu străşnicie
însoţirea cea de la Mine cu voi şi nu căutaţi pe întuneric, căci
atunci când vreţi să nu fiţi văzuţi şi ştiuţi, sunteţi în întuneric,
sunteţi neiubitori de fraţi şi faceţi deosebire între ei şi voi, măi
fiilor, şi faceţi de la voi aceasta. De peste tot adunaţi-vă în jurul
acestei învăţături şi căutaţi să v-o însuşiţi cu sfinţenie, căci ini -
mii curate îi trebuie multe ca să fie ea curată şi să vadă pe
Dum nezeu. O, întrebaţi-vă de ce aţi venit după Mine şi răs -
pundeţi-vă, şi răspundeţi-Mi şi Mie apoi. O, îmbrăcaţi-vă în
Hristos şi păziţi peste voi această îmbrăcare, căci altfel nu vă
cunoaşte diavolul că sunteţi ai Mei. 

Fiilor, fiilor, nu umblaţi cu bani pe mână, nu vă îngăduiţi
aceasta, căci voi sunteţi sub îngrijire şi sub ascultare, măi fiilor.
O, lipsiţi-vă mai bine de toate, decât să puneţi mâna pe bani.
Iubiţi sărăcia şi puţinul din toate, iată, iar vă spun aceasta. Dacă
v-ar trebui ceva şi nu aveţi şi nu avem, bucuraţi-vă şi nu vă
întristaţi, şi nu uitaţi că Eu am fost sărac şi n-am pus mâna pe
bani în toată viaţa Mea de pe pământ. O, fiţi asemenea Mie,
fiilor, căci banul este diavol şi vă dezbracă de frica de Dum-
nezeu şi de duhul ascultării şi al veghii de peste voi şi al
umilinţei, fiilor, că are banul putere mult prea rea, mult prea
mare împotriva copiilor lui Dumnezeu ca să-i dezbrace pe ei
de Hristos, şi uitaţi-vă la faţa fiilor neascultării din acest popor
şi care au plecat de lângă Mine şi de lângă voi şi umblă cu
banul şi sunt conduşi de acest vrăjmaş al cărării omului cu
Dumnezeu, iar voi îndeletniciţi-vă să fiţi cu mâinile curate, fi-
ilor, şi liberi de păcat, căci cei ce n-au iubit să fie copii, aceia
au plecat şi-şi conduc singuri paşii şi doririle. Voi însă fiţi
cuminţi, fiţi ai Mei şi curăţiţi-vă de voi înşivă prin viaţă săracă
de cele de pe pământ, căci duhul făţărniciei este cu cei ce au
doriri multe şi iubiri păcătoase şi multe dedesubturi pentru
acestea apoi. O, câtă învăţătură, câtă iubire vă împart, iar cel
ce iubeşte sărăcia iubeşte învăţătura, iubeşte pe Domnul în
schimbul oricărei doriri, căci rar este omul care are de toate şi
să nu le iubească şi să nu-i trebuiască pentru că-L iubeşte pe
Domnul. O, deschideţi cartea Mea cu voi şi vedeţi în ea învă 
ţătura cea mai de la început între Mine şi voi şi îndeletni ciţi-
vă să puneţi peste voi toată împlinirea cărţii, ca să fiţi în văţaţi,
să fiţi creştini cu carte, fiilor, şi să nu păcătuiţi ca şi cei fără de
cunoştinţă. O, umiliţi-vă unii pentru alţii, dar pentru lucrarea
dreptăţii a toate daţi loc adevărului lucrurilor, căci altfel vă
scrie satana că acoperiţi sub văl păcatul şi creşte păcatul cel
acoperit şi face pui mulţi apoi şi iau ceilalţi pildă rea, şi trebuie
apoi făţărnicie pentru aceasta. Voi însă învăţaţi lucrarea inimii
curate şi curăţirea greşalelor, şi iubiţi pe Domnul din toată
inima, ca să aveţi inima curată şi dată numai Lui şi să-L vedeţi
pe Domnul, fiilor. Învăţătura Mea de peste voi se duce ca ful-
gerul peste tot şi prinde rod mult în cei ce-şi doresc mântuirea,
iar voi să Mă ajutaţi să vin şi să pun povaţa vieţii veşnice mereu
peste voi, ca să fie aici Dumnezeu-Cuvântul, Care să-l înveţe
pe om calea, adevărul şi viaţa cu Mine, fiilor. Amin. 

Acum Eu, Domnul, vă mulţumesc pentru că sunteţi
poporul Meu. Fiţi cu iubire ai Mei, fiilor! Fără iubirea Mea în
voi nu-Mi puteţi fi fii, nu-Mi puteţi fi moştenitori fără să
semănaţi cu Mine, cu patria Mea, care seamănă cu Mine prin
toate ale ei pentru cei ce Mă iubesc cu adevărat şi nu cu jumă -
tatea, căci nu se poate sluji la doi stăpâni când e vorba să aibă
omul parte cu Dumnezeu pe pământ şi în cer. O, deschi deţi
larg ferestrele, deschideţi larg inimile voastre ca să se vadă
înăuntru! Să Se vadă Domnul Stăpân în voi şi să fiţi voi de
mare preţ şi să-Mi pot lucra cu voi avutul Meu, rod mult, cu-
vânt de mântuire peste mulţi, căci vine vremea să rodească
mult şi tot mai mult cuvântul Meu de peste voi şi se vor schim -
ba mulţi prin puterea cuvântului Meu şi va aduce el multă
ocrotire peste cei ce Mă vor afla şi Mă vor iubi şi se vor împlini
în acest cuvânt. 

O, daţi-Mi inimile voastre mereu! De câte ori vă cer,
deschideţi-Mi larg, fiilor, iar aluatul făţărniciei, această boală
ruşinoasă să nu se pomenească la voi, ca să pot Eu în voi şi cu
voi şi pentru voi şi prin voi pe pământ, fiilor, Eu cu puterea
Mea, cu faţa Mea, cu iubirea Mea duioasă, cu slava Mea dum -
nezeiască, şi să schimbăm la faţă tot ce este fără Dumnezeu pe
pământ, şi să fie apoi ca în cer pe pământ, ca în cer, şi tot mai
mult ca în cer să fie pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

11/24 februarie 2013

Duminica fiului risipitor

Bucuria se zideşte dăruind, iar dăruirea vine de la iubire. Încercările
credinţei dovedesc credinţa omului. Jertfa făcută fără iubire nu are gust. 

AA şez duhul mângâierii pe cărarea coborârii Mele
cuvânt peste pământ şi dau din calea Mea su-

flarea furtunii care dă să glăsuiască şi să-Mi slăbească puterea
venirii Mele cu hrană de cuvânt la cei ce iau de pe masa Mea,
şi-i spun furtunii să se liniştească, şi se va linişti, şi vor putea
pentru Mine cei ce-Mi sunt cărare. Amin. 

O, poporul Meu, tu eşti născut din acest cuvânt în zilele
acestea de venire a Mea acum pe pământ. O, fiule, trebuie post
şi rugăciune pentru orice încercare a slăbirii venirii Mele cu-
vânt pe pământ şi al mersului Meu cu tine pe cale, şi trebuie
iubire în toate, măi poporul Meu, căci Dumnezeu este iubire,
iar tu să-Mi slujeşti cu iubire şi cu răbdare pentru ea, şi fiecare
să se dăruiască mereu cu tot ce este el, căci iubirea de sine dă
să-i şoptească omului să se oprească şi lui, iar viaţa care nu se
dăruieşte este o viaţă fără bucurii şi fără plată, căci bucurie să
aibă omul, e mare această taină. O, cine să-l înveţe pe om din
ce să-şi zidească el bucurie pentru el? Ea se zideşte dăruind,
iar dăruirea vine de la iubire, vine de la Dumnezeu în om, căci
Eu M-am dăruit cu totul şi n-am socotit nimănui vrednicia sau
nevrednicia când M-am dăruit deopotrivă celor ce s-au aplecat
şi se apleacă să creadă în Mine ca să poată primi de la Mine
dăruirea sa însăşi, pe el însuşi dăruindu-se omul. 

Aşezăm în zi de duminică învăţătură. Aceasta este hrana
cea de sus: învăţătura cea din gura Mea izvorâtă pentru viaţa
omului, căci Eu, Domnul Iisus Hristos, le-am dat celor credin -
cioşi Mie puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu şi le-am dat
iubirea Mea lor ca să aibă ei iubire, şi prin puterea ei să se facă
fiii ei şi să am Eu popor fii ai iubirii şi să umblu cu ei şi să le
fiu lor Dumnezeu, precum este scris. 

Se pomeneşte în duminica aceasta pilda tatălui cel cu doi
fii, unul cu iubire şi cu ascultare de tatăl, iar celălalt cu iubire
de sine şi cu ascultare tot la fel. Iată, nu este bine să-şi ia omul
viaţa din mâna Mea şi să şi-o călăuzească singur. Când eşti fiu
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al unui tată şi te smulgi de lângă el şi te duci în lume, tu nu mai
ai credincioşie nici pentru tine, dar până nu vezi că aşa este te
duce mintea să crezi că poate fi altfel, numai că bucuriile înşelă -
toare nu-i ţin omului cald de bucurii, căci ele se sfârşesc curând,
şi vai celor fără de minte, care nu văd înşelarea aceasta! 

Cel mic dintre cei doi fii ai tatălui din pilda de azi s-a
dus din casa tatălui său, i-a cerut tatălui drepturile ce i se cuvin
din averea moştenitoare şi s-a dus şi şi-a făcut singur o altfel
de viaţă, iar bucuriile i s-au sfârşit într-o zi şi a văzut el că a
gre şit lepădându-şi tatăl din pricina iubirii de sine, şi s-a întors
apoi să-i ceară tatălui îngăduinţa să-l primească lângă simbria -
şii care erau la curtea părintească şi să aibă şi el ce mânca din
munca aceasta. O, dacă el a ajuns să vadă pe viu că a greşit şi
că nu mai cere nimic decât miluire, s-a dus să-şi mărturisească
rătăcirea lui, s-a dus la tatăl lui, iar tatăl l-a primit pe cel aplecat
şi a făcut bucurie în casa lui pentru cel atâta vreme rătăcit de
casă şi de viaţă. O, dar de ce l-a primit tatăl? L-a primit pentru
că s-a lepădat de sine acest fiu, care a rătăcit de la iubire şi nu
i-a mai trebuit apoi nimic, decât milă. 

Iată, trebuie să se lepede de sine cel ce vine după Mine
când vine, ca nu cumva venind, să nu vină el, şi ca nu cumva
nevenind, să plece după ce vine să stea. O, ce bine îi este omu-
lui care poate să se lepede de sine, o, ce bine! Numai unul ca
acela gustă cu adevărat din plin bucuria vieţii. Dar şi lepădarea
de sine dacă nu are în aluatul ei iubirea cea din Dumnezeu şi
duh iubitor de oameni, ea poate să iasă de ruşine când este
probată. De aceea trebuie învăţătură mereu peste cele bune ale
omului şi peste credinţa lui, că nu poate omul să-şi facă singur
credinţă, ci numai încercările credinţei o dovedesc pe ea, iar
el să-şi dovedească iubirea şi statornicia, ca nu cumva să pă -
ţeas că cel credincios ca şi fiul cel mare din pilda tatălui cel cu
doi fii, pusă la rumegat bisericeşte în duminica aceasta, căci
fiul cel mare s-a mâhnit adânc de la bucuria cea din casa tatălui
său în ziua când s-a întors după milă fiul cel mic, recunoscân -
du-şi el rătăcirea. O, nu e greu să se jertfească omul şi să se
dăruiască prin toate ale lui, prin tot ce este el, dar dacă nu ştie
ce gust să-i dea dăruirii lui şi ce lepădare de sine să-i dea, iată,
se dă de gol lipsa iubirii când ea este încercată în om. 

O, e grea viaţa între cei din lume, după cum este ea şi
pentru cei din lume, care nu ştiu că este o altă fericire decât
cea pe care o ştie omul de fericire. Te-am învăţat mereu, po -
porul Meu, să nu umbli prin lume, fiule. În lume Eu nu Mă mai
duc. De aceea te-am învăţat şi pe tine să nu te duci, căci lumea
te goleşte de putere, şi apoi de viaţă, şi apoi de credinţă, că
peste tot sunt slujitori îmbrăcaţi în piei de oaie şi stau pe la
răspântii şi sunt plătiţi ca să te pândească pe tine pe drum şi să
te pedepsească, dezbrăcându-te de veşmântul credinţei tale în
venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ, iar Eu Mă las
mereu cuvânt peste tine şi te învăţ lucrarea ascultării, căci Eu
am lăsat carte multă în mijlocul tău ca să asculţi de ea, măi
fiule al Meu, şi să faci apoi parte din numărul fiilor ascultării,
căci masa aceasta trebuie să aibă la ea fii puşi deoparte pentru
Dumnezeu, pentru sfinţire mereu, şi văd cu durere cât se zbat
unii să se înstrăineze de cele cerute cu scumpătate ca să fie
ştiute de cei ce se aleg pentru Mine, Cel sfânt, căci am zis celor
ce se aleg ai Mei: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt!». 

O, creştine care te zbaţi să-ţi iei liber mersul prin lume
şi dorinţe care să te dezbrace de veghea ta cea pentru Dum-
nezeu, o, fiule, pe calea aceasta trebuie atenţie la mers şi tre-
buie lepădare de sine. Am dat să mai încerc uneori să Mă
strecor cu cele ce trebuie să le spun celor ce nu vor să mai stea
biserică a Mea, dar ei şi-au făcut rost de o linişte a lor, în vreme

ce Eu nu sunt liniştit de la viaţa lor ieşită de sub călăuză şi
alipită de proptele şubrede, care nu sunt dintre cei puşi deo -
parte pentru Mine, iar Eu, Domnul, stau şi Mă uit în gol cu cei
aşezaţi de Mine pentru călăuzire, veghetori împuterniciţi de
Mine cu pază din cer pentru paşii şi viaţa poporului Meu cel
ales Mie, căci nu sunt creştinii deprinşi să le placă cu veghe
peste ei, să le placă să semene cu Mine, Care nu fac nici un
pas, nici un lucru, nici o dorinţă care să nu fie din Tatăl şi de
la Tatăl date Mie să le port şi să le împlinesc sub slava Lui cea
multă şi sub toată lumina Lui şi a Mea. 

O, iată de ce n-a putut creştinul cel mult umblat cu Mine
ani de-a rândul şi n-a putut apoi el să ia parte la masa Paştelui
cel nou, pe care mulţi ani Mi-au trebuit să-l pregătesc să fie şi
să aibă la masa lui creştini care au umblat cu Mine şi pe care
i-am învăţat mult, mult cum va fi omul la acest praznic de Paşti
sfânt, cu popor sfânt la masă şi pus deoparte pentru Mine, pen-
tru vecii cu Mine, nu numai pentru o vreme, nu cu creştini
înjumătăţiţi cu trupul şi cu împlinirea cea deosebit cerută a fi
pentru această masă, şi iată, mulţi au stat cu un picior lângă
Mine şi cu celălalt lângă lume, şi nu se poate cu jumătatea lân -
gă Dumnezeu, dar câţi au crezut aceasta? 

O, iată cum se trage omul de la masa fericirii Mele pen-
tru un popor numai al Meu! Îi place mai mult cu cele învăţate
de el de pe pământ, de la stăpânitorul întunericului acestui veac
trecător şi care şi-a întins peste tot marfa lui ca să-i atragă spre
ea pe cei ce sunt ai Mei ca să nu mai fie ei ai Mei, ci să-i în -
cânte ca să le îndulcească inima şi voinţa spre cele puse înain-
tea tuturor oamenilor condamnaţi să le placă lumea cea
tre  că toare, şi apoi să-Mi spună creştinul că de nevoie se duce
şi umblă pe tărâmurile lăsate afară, nevegheat de nimeni dintre
cei puşi de veghe pentru poporul Meu, neîmputernicit de Mine,
netrimis de Mine să meargă aşa cum împuternicesc Eu pe cei
ce merg, dar nu pentru ei merg. 

O, fiule hrănit cu mila Mea cerească, o, cum nu ţi-a
plăcut să fii copilaş ca să ai împărăţia Mea şi bogăţiile ei fără
de margini şi să nu ai tu împărăţia ta şi voia ta, sau împărăţia
lumii pusă înaintea ta şi pe unde te porţi de zor de câte ori ţi-e
dor, că dacă nu ţi-ar fi dor ţi-ar fi frică să te duci şi să te tot
duci ca să tragi îngerii din cer după tine şi să plângă ei pe urma
ta şi să sufere cu jale îngerii din cer pentru lipsa mersului tău
cu lumină pe cale. 

O, v-am adunat pe voi, pe cei în care am nădăjduit, aşa
cum am nădăjduit şi în cei care au plecat de la masa Mea cu
voi, creştini care să-Mi stea curaţi de toate cele de pe pământ
la masa Mea cea nouă, la ospăţul vinului cel nou, promis vouă
de la începutul cuvântului Meu prin trâmbiţa Mea Verginica,
făgăduit că va veni, că va fi la voi vremea praznicului sfânt,
trup şi cuvânt Domnul la masă cu poporul cel ascultător şi ales
Mie, iar dacă v-am adunat, vă spun durerea Mea. 

O, dacă în mulţi iubirea se schimbă, e dureros pentru
Mine. Începe creştinul cu iubirea, cu credinţa, cu credincioşia,
şi se face apoi împotrivitor şi loveşte din părţi cu nemulţumire.
O, ce durere! O, ce să fac sub această durere? O, de ce are
creştinul pretenţie la Dumnezeu? De ce să n-aibă Domnul
pretenţie la el? O, cât de urât şi cât de jos cade dragostea aceea
părută între creştin şi Dumnezeu, după ce creştinul îşi îngăduie
deşertăciuni pieritoare, învăţându-se cu ele şi chiar cu Dum-
nezeu pentru ca să nu-L mai poată asculta şi urma! Ba ajung
să Mă şi urască, să se şi despartă de Mine aceştia. Dar cei ce
păstrează dragostea, aceia sunt mulţumiţi cu ea şi o dau Mie
toată, iar Eu le dau lor, le dau mângâierea pe calea lor cu Mine
şi-i ajut să se păstreze în dragoste mereu, căci cu Mine nu se

853Anul 2013



poate altfel dragostea între om şi Mine, nu se poate ca între om
şi om, unde ea se învecheşte, se urâţeşte, se stâlceşte de la păcat
şi nu mai are frumuseţe şi prospeţime ca şi cea din cer. 

Iată, lucrul pentru Domnul este ca o şcoală, ca o învăţă -
tură, ca o jertfă, ca o dragoste de Domnul şi de aproapele, ca
toţi să fie una, iar cine nu poate aşa, unul ca acela nu ştie, nu
învaţă ce este viaţa cu Hristos şi ce aşteaptă ea de la om. Am
pus învăţătură bună pe masa Mea cu tine, poporul Meu. Cei ce
iau de la tine învăţătura Mea se îndulcesc cu ea, se mângâie cu
ea, se hrănesc cu ea, se îmbracă întru ea şi aşteaptă şi ei biruinţa
Mea peste lume, căci Eu încă o dată va fi să biruiesc lumea, şi
prin poporul Meu cel ascultător voi face aceasta. Amin. 

Acum vă aşez în duhul mângâierii pe voi, pe toţi. Vă
trimit îngeri mângâietori, tămăduitori de dureri de suflet şi de
trup, iar voi întăriţi-vă în iubirea cea pentru Mine unii de la
alţii şi toţi laolaltă să doriţi la fel în toate câte sunt de împlinit.
Eu sunt Cel ce stau la cârma oricărei furtuni care ar da să vă
slăbească pacea şi mersul, iar voi întăriţi-vă întru Mine cu
credinţă tare, fiilor, căci totul este cu putinţă celui cu credinţă
în Mine. O, mângâiaţi-vă şi ajutaţi-vă unii pe alţii la greul cel
de suflet şi cel de trup şi toţi să vegheaţi pentru toate cele ce
sunt de lucrat fie cu duhul fie cu mâna, şi în toate să fiu Eu în-
ceput şi sfârşit, cuvânt şi faptă împlinită, fiilor. Iată, vine
soarele şi încălzeşte văzduhul. Prindeţi puteri. Eu, Domnul, vă
oblojesc mereu ranele şi dorul şi aşteptarea şi vă dau puteri şi
vă dau sănătate trupului şi sufletului, fiilor. Fiţi credincioşi şi
cereţi de la Mine mers înainte cu tot cuvântul Meu în faţă, cu
toată venirea Mea, căci ea nu va sta din mers şi din lucru, şi
Eu sunt Cel ce împlinesc aşa. 

Vă cuprind în braţe şi vă mângâi, căci inimile vă sunt
slăbite, dar Eu sunt Cel ce vă întăresc pe voi, şi vă veţi întări,
fiilor. Mereu, mereu Eu, Domnul, am biruit pentru voi, pentru
mersul Meu cu voi. Mereu, mereu vom birui şi vom fi biruitori.
Amin. 

Veseleşte-te, Ierusalime, de Cel ce te-a zidit pe tine şi
laudă numele Lui, căci Domnul iubeşte pe poporul Său, pre-
cum este scris. Amin, amin, amin. 

Iar voi, fiilor care n-aţi ascultat frumos de cuvântul Meu
ca să se împlinească el peste voi după planul Meu, o, puneţi
genunchii şi fruntea la pământ şi adânciţi-vă în rugăciune şi în
pocăinţă şi luaţi de la sfinţi glasul rugăciunii lor şi spuneţi-Mi
cu lacrimi: Nu avem inima plină de durere ca să Te căutăm,
Doamne. Nu avem nici pocăinţa, nici umilinţa care întorc pe
fii, şi nici lacrimi nu avem, căci ni s-au întunecat vederea şi
credinţa, şi toate amintirile cu Tine le-am dat uitării şi s-a răcit
inima noastră. Ci Tu să Te scoli pentru noi şi să ne insufli duhul
pocăinţei şi nedezvinovăţirea păcatelor noastre prin învinuirea
altora pentru salvarea noastră, ci fă-ne să Te căutăm pe Tine,
şi întăreşte apoi în noi chipul Tău, căci Te-am părăsit şi am
ieşit de la Tine şi ne-am înstrăinat de Tine şi de oile turmei
Tale, în a căror inimă strălucesc descoperirile Tale, Doamne,
şi mângâierea cea pentru osteneli şi necazuri răbdate, căci harul
Tău este mult şi mare, şi fă-ne Tu, Doamne, părtaşi milei Tale
pentru cei ce, căindu-se, Ţie se supun. Amin. 

18 februarie/3 martie 2013

Duminica înfricoşatei judecăţi 

Domnul este ca o dădacă stăruitoare, care îl îndeamnă pe om spre
poruncile vieţii. Omul a făcut din Făcătorul lui Judecătorul lui. 

PP ace vouă, celor ce auziţi cuvântul Meu când el
vine şi se aşează în cartea sa cea de azi ca să fie

împărţit celor ce îl iubesc pe el şi îl au de pâine pentru suflet!
O, pace vouă, şi împărţiţi pe Dumnezeu, că mulţi aşteaptă
coborârea Mea în cuvânt şi mulţi se uită pe fereastră ca să-l
vadă venind la ei şi mulţi ţin calea cuvântului Meu când el vine
spre ei ca să se dea lor şi să-l aibă la căpătâi cuvânt al vieţii,
cuvântul lui Dumnezeu peste pământ. 

O, pace vouă, celor ce Mă luaţi de la cei ce Mă primesc
şi Mă împart apoi vouă! O, ascultaţi de cuvântul vieţii veşnice
dacă el ajunge la voi! El este plin de iubire şi de milă şi de pu -
tere pentru voi, că e greu pe pământ. Sunt Domnul Iisus Hris-
tos, şi Mă trimite Tatăl Meu Savaot la voi cuvânt pe pământ.
Pe vatra neamului român Îmi am sălăşluită ieslea de coborâre
şi cobor în ea cuvânt şi ia fiinţă în cartea sa cuvântul Meu. O,
iată ce milă şi ce minune! O, iată ce mângâiere! Nu este mân -
gâ iere pentru om în afară de Dumnezeu, dar vrea omul să în -
ţeleagă aceasta şi să fie plin de dor şi viu apoi pentru Domnul? 

Eu, Domnul, după ce l-am zidit pe om am avut grijă
să-l învăţ ce să facă şi ce să nu facă, dar a pătruns apoi în inima
lui bucuria cea străină de Făcătorul lui. Am simţit strâmtorare
în inima lui apoi şi Mă strângea locul Meu din el şi nu-Mi
găseam pacea înăuntrul omului, căci el se dăduse la neascultare
de Domnul şi la păcatul acesta tot mai mult, până ce grădina
raiului şi-a văzut duşmanul, căci omul n-a mai căutat cu Dum-
nezeu, ci cu ascunderea de El. Atunci legea raiului s-a ales pen-
tru Domnul, iar legea omului s-a ales pentru om şi a căzut omul
din rai, şi s-a întins apoi pe pământ neamul omenesc, fii şi fiice
ale omului zidit de Dumnezeu, şi au fost ei ca şi părinţii lor pe
pământ din unii în alţii. 

Am dat apoi veste sfântă omului şi am coborât pe munte
înalt şi am scris cu degetul pe piatră porunca iubirii de Dum-
nezeu şi am dat oamenilor poruncile vieţii, căci ei se abătuseră
de la calea vieţii. Pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu am zis:
«Să iubeşti pe Dumnezeu, omule, din toată inima şi cugetul şi
sufletul tău, şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»,
iar pentru cei ce nu iubesc pe Dumnezeu am dat porunci îm-
potriva păcatului, pe care oamenii îl făceau şi îl fac în fel şi
chip din pricina nedragostei de Dumnezeu, şi am zis: «Omule,
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să nu ucizi, să nu prea -
cur veşti, să nu doreşti ce nu-i al tău!», şi am spus acestea ca
să-l ajut pe om. Ca o dădacă am fost peste om atâtea mii de
ani, şi am lucrat cuvântul Meu peste pământ prin vase alese
pentru Mine şi nu l-am părăsit pe om după ce el s-a dat spre
păcat din pricina neiubirii lui de Dumnezeu. O, ca o dădacă
stăruitoare sunt şi azi şi stau tot timpul cu ochii pe pământ ca
să-l văd pe om şi să-l îndemn pe cale, căci calea lui e plină de
păcat, şi apoi de primejdii de la păcat, de la diavol, căci păcatul
este diavolul care se ascunde de Dumnezeu, şi se ascunde în
om. Eu însă sunt Cel ce străpunge inima şi rărunchii omului,
şi nu este între cer şi pământ nimic ascuns de ochii Mei, şi iată
ce fac: După două mii de ani de la venirea Mea pe pământ, prin
trup de Fecioară făcându-Mă Om ca să pot să vin în calea omu-
lui şi să-Mi dovedesc dumnezeirea, după cum am şi făcut
aceasta, o, iată, vin iar, vin cuvânt pe pământ şi stau cu el în
calea omului şi-i grăiesc duios şi rugător şi îl îndemn să-şi
înţeleagă obârşia, să vadă de unde vine, de unde se trage şi ce
are de făcut pentru întoarcerea la Tatăl lui, la Dumnezeu, la iu-
bire, căci Dumnezeu este iubire din cer, iubire ca în cer, nu ca
pe pământ, iar omul nu mai cunoaşte obârşia iubirii şi ia de la
diavol iubire murdară, iubire cu care Îl trădează pe Dumnezeu,
şi cum să fac să-i dau să vadă el aceasta? 

O, vin cuvânt în calea ta, omule. Adu-ţi aminte de Mine!
Aştept în urma ta să Mă cunoşti de Dumnezeu al tău. Iată, ai
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făcut din Făcătorul tău Judecătorul tău. Stau pe scaunul jude -
căţii faptelor tale şi le pun pe ele de-a dreapta Mea sau de-a
stânga, iar tu vei trage acolo unde ele se adună după felul lor.
Nu poţi să te ascunzi în tine sau în om, nu poţi să te ascunzi de
Dumnezeu. Nu poţi să Mă ucizi ca să nu mai fiu, ca să nu mai
ştiu şi să nu-ţi mai văd depărtarea ta de Mine. O, adu-ţi aminte
de obârşia ta! Omul a fost lucrul mâinilor Mele şi am trudit
când l-am zidit după ce am făcut cerul şi pământul pentru ca
să-i fie de podoabă şi să se bucure omul de cele ce mărturisesc
pentru Mine înaintea lui, şi am ostenit dându-le înfăţişare, şi
apoi M-am odihnit de truda duhului şi a trupului Meu, căci Eu,
Domnul Iisus Hristos, am fost de la început trup, aşa cum este
Dumnezeu, şi după Dumnezeu l-am făcut la chip şi la ase -
mănare pe om. 

O, primeşte-Mă, omule, când bat să Mă primeşti! În-
toarce-te la obârşia ta! Întoarce-te, până nu-ţi vor scrie faptele
tale locul tău cel veşnic, căci omul este păcătos şi nu va avea
bucurie de la păcat. 

Stau pe scaunul slavei şi-i grăiesc omului şi sunt încon-
jurat de oştirile îngereşti, precum este scris în Scripturi vederea
slavei Mele. Însăşi gura Mea a spus despre ziua când voi sta
de vorbă cu toţi oamenii, şi am spus acum două mii de ani:
«Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri
cu El, va şedea El atunci pe tronul slavei Sale şi se vor aduna
înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii
precum desparte ciobanul oile de capre şi va pune oile de-a
dreapta Sa, iar caprele de-a stânga, şi va zice celor de-a dreap -
ta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci voi M-aţi iubit
în cei mai mici ai Mei, făcându-le lor mângâiere“, şi va zice a -
poi şi celor de-a stânga: „Duceţi-vă de la Mine, căci v-aţi făcut
parte de blestem, de focul cel veşnic gătit dia volului şi îngerilor
lui, căci nu M-aţi iubit în cei prea mici ai Mei“, şi aşa vor
merge ei la locul pedepsei lor veşnice, iar cei drepţi vor merge
la viaţa veşnică». Aşa am grăit Eu acum două mii de ani şi a
rămas cuvântul Meu pe pământ. Să-şi măsoare omul statura şi
statul faţă de aceste două spuse ale Mele pentru neamul ome-
nesc şi să-şi trezească inima şi conştiinţa dacă voieşte, că nu e
de joacă, şi e de luat aminte la glasul gurii Mele de peste om. 

Vine vremea cea pentru suflet, vine vestea cea pentru
patimile Mele cele suferite pentru om acum două mii de ani şi
vine vreme de post de cincizeci de zile pentru trezirea sufletu-
lui şi pentru spălarea trupului cel plin de păcat în om. Pilda cea
pusă înainte acum de sfinţii bisericii Mele încă din vremile din-
tâi ale neamului creştinesc de pe pământ, această pildă este
aşezată acum, mai înainte de vremea postului, ca să lucreze ea
la vreme peste sufletele oamenilor. O, de-ar lua aminte oame -
nii! Cuvântul Meu cel de atunci are în el mila şi dreptatea. Eu
pe toate le-am descris omului ca să le ştie el şi să se aleagă sin-
gur, căci aşa i-am spus omului în rai, i-am spus ce să facă şi ce
să nu facă şi a ales singur apoi, şi a ales să se despartă de Dum-
nezeu prin neascultare şi apoi prin păcatul ei. Dar să ia aminte
oamenii, căci cuvântul Meu cel de atunci şi cel de acum stă
faţă în faţă cu ei şi e vremea să ia ei aminte. Eu ca o dădacă
stau în faţa lor şi le arăt calea şi le spun pe unde să meargă şi
cum să petreacă, şi iată, de aceea vin acum cuvânt pe pământ,
şi de n-aş mai veni aşa cum vin, ar fi şi mai greu de om, dar
este scris să vin, şi de aceea vin. Vin şi stau pe scaunul slavei
Mele, înconjurat de toate oştirile îngereşti şi scriu pe pământ
judecata faptelor omului, şi cum s-ar putea să nu fac aceasta
când este scris să vin şi să împlinesc aşa? 

O, fii ai oamenilor, o, neam al lui Adam cel zidit de mâ -

na Mea din pământ şi din suflare de viaţă, o, ieşiţi în întâm -
pinarea Mea, căci stau pe tronul slavei şi grăiesc vouă şi sunt
înaintea voastră cu judecata faptelor. O, auziţi-Mă! Cuvântul
Meu vine în calea voastră ca să vă dea putere să vă faceţi prin
el fii ai lui Dumnezeu ca să scăpaţi de judecata cea pentru
fapte, căci omul nu lucrează pentru Dumnezeu sau pentru om
pe pământ, ci numai pentru sine, şi este păcat aceasta şi se
strânge la plata cea pentru păcat. O, ascultaţi glasul Meu şi
faceţi pace între voi şi Dumnezeu. Eu, Domnul, vă chem: pre -
gătiţi-vă salvare! Vă ies în cale ca să vă sprijin Eu, căci v-aţi
pierdut puterea să vă întoarceţi la Tatăl Dumnezeu. Am Eu de
împlinit această filă de Scriptură ca să-i atrag la Tatăl pe toţi,
dar câţi din ei vor vrea să creadă şi să caute cu ascultare de cu-
vântul Meu şi să se întoarcă şi să se dea Mie ca să-i dau Eu pe
ei Tatălui curăţaţi de păcat şi albiţi prin sfinţenie pentru ziua
slavei Mele ca să-i am nu numai pe toţi îngerii lângă tronul
Meu, ci şi pe toţi oamenii să-i am, dar nu pentru rostirea peste
ei a cuvântului judecăţii cea cu durere, ci pentru slava Mea cu
ei, slavă ca a îngerilor Mei. 

Eu, Domnul, sunt vasul milei Tatălui Savaot pentru tot
omul, căci Îi este dor lui Dumnezeu de om. O, spălaţi-vă viaţa
în acest vas, că Mă fac râu de cuvânt, apă curăţitoare pentru
voi. Veniţi, o, veniţi şi faceţi-vă curaţi prin spălare în acest râu
al vieţii, ca să vă pot spune şi în ziua Mea de slavă: «Veniţi
bi ne cuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi împărăţia cea gătită
vouă de la întemeierea lumii!». Când Eu am întemeiat lumea
am întemeiat şi raiul şi toată legea lui cea sfântă, unde nu în -
căpea moartea cea prin păcat, dar omul cel aşezat în rai n-a
rămas moştenitorul raiului, căci s-a tras afară pentru păcat,
pentru neiubire de Dumnezeu s-a ales el, şi de atunci plânge
după el iubirea cea părăsită de el, plânge raiul, plânge Dum-
nezeu după om, şi se face cuvânt lacrima Mea pe urma omului
şi-l strig să Mă audă şi să Mă ia în casă şi să-i fiu lui Stăpân
şi Mântuitor. 

O, câtă iubire îi trebuie omului ca să se întoarcă la Mine
şi câtă ură pentru păcat, ca să poată să se smulgă din această
rădăcină şi să vină să-l aşez Eu în grădina cea gătită de la în-
temeierea lumii pentru cei iubitori de Dumnezeu! 

O, cercetaţi-vă mult, voi, cei ce iubiţi calea cu Dum-
nezeu şi v-aţi ales să mergeţi pe ea! Cercetaţi-vă iubirea şi
faptele ei, că este scris să aibă fapte pentru Mine cei binecu -
vântaţi ai Tatălui Meu. Sculaţi-vă în picioare bine şi mereu pen-
tru faptele cele de-a dreapta Mea, că mulţi din cei buni cu
inima fac fapte şi la dreapta şi la stânga şi nu ştiu ce fac şi nu
ştiu unde-şi strâng, căci se împart, şi le trebuie învăţătură lor
ca să ştie să nu-şi facă adunătură spre cele ce nu sunt strânse
la Domnul şi la sfinţii Săi moştenitori împărăţiei slăvite, în care
Domnul este Împărat. 

O, fiţi blânzi şi smeriţi cu inima, voi, cei care v-aţi ales
şi vă alegeţi cu cei de-a dreapta Mea! Fiţi numai pentru Mine,
voi, cei ce v-aţi ales pentru Domnul şi pentru iubire, căci iu-
birea îşi are soţii ei! Fiţi dulci ca Dumnezeu! Nu răspundeţi
răului cu rău, ci cu bine şi cu pace şi cu iubire, ca să slăbească
răul şi să fie înghiţit de bine, că mult rău este pe pământ, şi tre-
buie să apună puterea şi fapta lui. Amin. 

Iar tu, poporul Meu, împarte-Mă când vin la tine cuvânt
pe cărarea dintre Mine şi tine, că nu te pot lăsa flămând de
duhul vieţii, fiule. O, cel ce nu mănâncă de la Dumnezeu nu
mai are putere, şi nu mai am nici Eu în el putere pentru Mine.
O, hrăneşte-te cu Dumnezeu mai mult şi tot mai mult şi în -
dulceşte-te mult, ca să Mă pot îndulci de la tine, fiule, că multă
fiere şi oţet Îmi dau fiii oamenilor şi Mi-e dor de putere de la
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tine şi pentru tine de la Mine apoi. O, ai grijă de iubirea dintre
tine şi Mine, dintre frate şi frate prin lepădare de sine, şi caută
să se vadă la tine această mântuitoare lucrare, care te păstrează
în duhul smereniei de sine, şi ai grijă de gând, măi poporul
Meu, şi apoi de cuvântul gurii, măi fiule. Numai cu dulce să
vă hrăniţi unii pe alţii, dulce din Dumnezeu şi din voi, iar
această sănătate să Mi-o daţi şi Mie, căci sunt numai în durere
de peste tot de pe pământ, şi Duhul Îmi suspină cu jale, fiilor. 

O, vine vremea postului. Aveţi grijă de cuvinte, măi fi-
ilor. Să intre şi să iasă din voi cuvinte dulci ca mierea şi să vă
hrăniţi şi să hrăniţi aşa, şi veţi avea putere multă pentru toate
cele pentru cer lucrate, şi pe pământ aşezate de voi, iar Duhul
Meu stă cu voi mereu şi vă veghează mereu, şi daţi-vă veghii
Lui, măi fiilor. 

O, am aşezat în carte cuvânt pregătitor pentru venirea
vremii postului şi vă rog pe voi să vă îndulciţi unii pe alţii cu
puterea Mea, care vine la voi cuvânt, şi din care voi să faceţi
faptă mereu, şi veţi fi binecuvântaţii Mei, de-a dreapta Mea
stând, aşa cum Eu de-a dreapta Tatălui sunt pentru că fac voia
Lui, lucrările Lui, iar Tatăl Se sprijină cu Mine precum Eu Mă
sprijin pe voi cu lucrările Tatălui, date Mie să le lucrez cu voi,
şi împreună să lucrăm noi, să lucrăm Tatălui, o, fiilor. Amin,
amin, amin. 

25 februarie/10 martie 2013

Duminica izgonirii lui Adam din rai

Credinţa este darul lui Dumnezeu dat omului cu inima curată.
Învăţătură pentru statură sfântă în vremea postului. Grăirea lui 

Adam, omul cel întâi zidit. 

PP ace multă, pace şi putere din cer pentru cărarea
coborârii Mele cuvânt pe pământ! Îmi găsesc

străjerii la veghe, Îmi găsesc cărarea sub voia Mea şi Mi-i întă -
resc Eu, Domnul, pe cei ce-Mi sunt cărare. 

Eu sunt Cel ce sunt. Chiar dacă pentru mulţi Eu nu sunt,
căci sunt ei, Eu sunt Cel ce sunt, şi mai mult nu le spun lor,
căci nu le-ar fi de ajuns oricâte le-aş spune, fiindcă cei ce vor
să fie ei, acelora nu le ajunge nici un fel de adevăr adevărat,
căci duhul doririi de sine este mare când el stăpâneşte în om. 

Eu sunt Cel ce sunt. Le este de ajuns acest adevăr celor
ce Mă văd şi Mă cunosc pe Mine Domn şi Dumnezeu al lor.
O, să ţină de saţ sufletului şi credinţei tale în Mine şi în ade -
vărul Meu de peste tine şi în lucrarea Mea cu tine, măi po porul
Meu. Te hrănesc mereu, mereu cu mult cuvânt, ca să te am
hrănit şi îngrijit mult, că scump este Mie cel ce crede în Mine
fără nici o greutate pentru credinţă şi fără prea multă dovadă a
atotputerniciei Mele, căci credinţa este darul Meu dat omului
cel cu inima curată, la care trage Dumnezeu, şi care cu mult
uşor trage ea la Mine, căci este curată, şi vede bine cură ţenia
omului şi vede mult şi întreg, şi ştie să aleagă. 

Iată, este scris peste neamul creştinesc de pe pământ în
ziua aceasta zi de lăsat de sec de mâncări grase şi gustoase şi
dorite de trup. Acum şapte zile se zice că a lăsat sec omul creş -
tin de mâncatul de carne, iar azi se zice că ar lăsa sec de mân-
catul de brânză şi de ouă până la praznicul Învierii Mele, dar
se zice doar, căci cine să-l înveţe pe om adevăratul post,
adevărata viaţă aşezată de sfinţii şi de părinţii cei hrăniţi cu
Duhul Meu, de au lăsat ei pe pământ ordine cerească şi mân-
tuitoare şi scrisă ca să fie ea cunoscută şi iubită apoi de cei ce
se mândresc că sunt creştini, că sunt botezaţi în Hristos şi îm -
brăcaţi întru El? O, e greu aceasta pentru omul cel botezat cu
numele Meu peste el. Este tras omul spre toate ale lumii şi este

ispitit de ele la orice pas şi ceas, iar celor ce pierd darul cre -
dinţei din pricina neascultării de Dumnezeu, acelora nu le mai
trebuie mult ca să-şi risipească toată statura cea creşti nească
şi să primească peste ea plata neascultării, plata necredinţei lor. 

O, popor al cuvântului Meu, tu nu mai ai zi de lăsat de
sec de carne, de brânză şi de ouă, căci tu ai ascultat de Mine şi
ţi-ai călugărit hrana şi haina şi gusturile şi trupul tot şi te-ai dat
Mie casă şi împărăţie. Ai însă şi tu legare pentru untdelemn în
vremea acestei vremi de post. O, bucură-te şi te veseleşte din
toată inima şi cugetul şi sufletul tău, şi să fii aşa în tot acest
timp şi să ştii cui dai bucuria şi veselia ta, căci Mie trebuie să
Mi le închini, şi să încununezi cu ele dragostea ta de Dum-
nezeu, alegerea ta de partea Mea, măi poporul Meu. De aceea
te rog, ai grijă de cuvinte, ai grijă de purtare sfântă, ai grijă,
fiule, de dragoste pentru acestea, că începe acum o vreme
sfântă foarte, şi trebuie bine împletită cu pacea a toate câte tu
vei lucra şi vei aduce Mie. Te îndemn să fii harnic cu sufletul,
dar şi cu trupul, căci trupul le poartă pe toate şi are nevoie de
răscumpărare, iar pentru această răscumpărare trebuie trudă
multă, nu puţină, ci multă lucrare trebuie. 

O, fiilor, să nu vă văitaţi pentru trup, să nu-i căutaţi în
voie, că este nevoie de mare nevoinţă cu trupul, fiindcă trupul
l-a scos pe om din rai, din casa pe care i-am făcut-o Eu omului
încă de la întemeierea lumii, de l-am aşezat în fericirea ei şi
i-am dat să împlinească în ea legea fericirii, legea raiului, de
care omul trebuia fără de cârtire să asculte, dar n-a ascultat
omul, şi greu se mai plăteşte neascultarea de Dumnezeu, măi
poporul Meu. Această teamă a căderii din ascultarea de Dum-
nezeu, să vă fie ca o trezie veşnică, o, fiilor, că iată, omul n-a
stat treaz pentru ea şi şi-a pierdut-o, fiilor. O, să nu se ia omul
unul după altul pentru neascultare de Dumnezeu, că iată ce
s-a întâmplat în rai dacă s-au luat unul după altul pentru neas-
cultare cei doi! 

Pomenim în duminica aceasta izgonirea lui Adam din
rai, aşezată ca pildă de înţelepciune sfântă peste neamul creşti -
nesc la începutul vremii de post de cincizeci de zile în întâm -
pinarea praznicului Învierii Mele dintre cei morţi. O, ce pildă
plină de durerea zilei aceleia când omul a căzut din rai! Cel ce
nu se pune în pielea celui căzut atunci din rai, unul ca acesta
nu se recunoaşte în acela şi nu se va trezi din somnul sufletului
său şi va rămâne dormind în nepăsare, fugind de Dumnezeu,
aşa cum a dat Adam să fugă după ce a adormit adânc faţă de
neascultarea lui de Făcătorul lui. 

Hai să punem masă de înţelepciune şi să stăm la ea în
ziua aceasta sfântă şi să luăm putere sfântă pentru ascultare de
Dumnezeu Făcătorul. Voi, cei ce-Mi sunteţi aproape popor al
cuvântului Meu, pe care Eu Mă sprijin cu lucrările Mele cele
de azi pe pământ, şi voi, cei ce primiţi cuvântul vieţii prin îm -
părţire de aici ca să-l faceţi şi voi faptă peste voi, o, hai să
prânzim şi să prindem putere sfântă din cer, căci Dumnezeu
este în cer şi vine pe pământ cu cerul, cu toţi cei din cer, căci
vai pământului şi locuitorilor de pe el dacă n-ar fi Domnul cu
ei pe pământ! 

O, apropiaţi-vă şi ascultaţi. După ce Dumnezeu a făcut
omul după chipul şi asemănarea Sa, i-am dat lui lucrare, i-am
dat să asculte de Dumnezeu şi să lucreze şi să păzească aşa
raiul, care i-a fost dat de casă a sa, cu Domnul împreună în ea
şi nu altfel. O, n-a voit aşa omul. S-a văzut împuternicit de
Mine peste cele date lui în îngrijire şi s-a vrut stăpân deplin şi
a dat să Mă gonească pe Mine afară şi să rămână el. Odată cu
dorul lui de stăpânire s-a trezit acest rău în cele ale facerii prin
cuvânt şi au ascultat ele de om, aşa cum duhul cel rău născut
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în om a intrat în şarpe şi a slujit şarpele gândului omului şi l-a
slăvit pe om, şi a părăsit facerea Mea ascultarea de Mine şi a
ascultat de om, şi s-a făcut în rai neascultare de Dumnezeu şi
a început apoi frica cea pentru neascultare şi pentru ascundere
şi lupta cea împotriva Celui de Care îi era de-acum frică omu-
lui, lupta omului împotriva Mea, ura lui asupra Mea, când el
trebuia să aibă în el dragostea Mea, iar când dragostea se
schim bă în ură, duhul satanei poate totul pentru desfiinţarea
Mea din om. O, a văzut apoi lumea îngerilor păcatul omului
asupra Mea, dorul lui de stăpânire peste toate mai mult decât
Mine, şi chiar peste Mine stăpânire, şi s-a făcut satană această
uneltire a omului, slujită de îngeri, şi de atunci îngerul slujitor
omului şi ceata lui ademenesc omul în fel şi chip ca să-l pedep -
sească, fiindcă au căzut prin el aceşti îngeri, au căzut de lângă
Dumnezeu şi-şi văd căderea şi se răzbună pe om, pe viaţa lui
cea de veci cu Dumnezeu. 

O, popor al venirii Mele la tine, şi voi, cei ce Mă luaţi
din acest izvor, care curge de aici spre voi ca să vă hrăniţi cu
el, o, fiilor, M-a dat judecăţii, M-a dat în judecată omul în rai,
a spus că Eu sunt vinovat pentru neascultarea lui, şi au dat apoi
vina unul pe altul cei doi, şi pe şarpe apoi, dar vina era dată pe
Cel ce i-a făcut pe ei bărbat şi femeie şi M-au dat judecăţii din
unul în altul şi au rămas ei apoi unul pentru altul, dar nu şi pen-
tru rai. O, dacă s-ar fi pocăit cu fruntea în jos de neascultarea
lor, ce bine le-ar fi fost lor, ce bine şi Mie şi lor şi îngerilor
căzuţi la gândul înălţat în ei deasupra puterii şi scaunului Meu
de slavă peste cer şi pământ! 

O, în ziua aceasta îndemn Eu, Domnul, cu părintească
milă pe toţi cei care ridică duh şi cuvânt de judecată asupra lu-
crului Meu şi a lucrărilor Mele de pe pământ şi a celor ce le
poartă pe ele în numele Meu şi le spun lor aşa: orice păcat mai
poate avea scăpare spre iertare dacă omul are pocăinţă întreagă
pentru el şi nu împărţită, dar păcatul cel care loveşte în Duhul
Sfânt, Făcătorul a toate în toată clipa pe pământ şi în cer, e greu
de iertat acest păcat, căci este scris hulă acest păcat. Îndoiala
în cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi este hulă, nu este mai
puţin decât hulă. Nu mai vorbim de cele ce se nasc din această
îndoială: cârtirea, nemulţumirea, ura, duhul minciunii, vorbirea
de rău, trufia, pedepsirea pentru acestea peste cei urâţi şi bârfiţi
şi în fel şi chip dispreţuiţi, acestea toate sunt datul în judecată
a celor ce sunt priviţi aşa. O, ce să le spun Eu, Domnul, la cei
ce fac acestea peste cei ce-Mi sunt azi purtători de Dumnezeu
şi de cuvântul Meu cel de azi? O, ce să le spun Eu lor, decât
să-i rog să nu judece aşa cum pe Mine M-a judecat Adam în
rai şi M-au dat în judecată din unul în altul cei doi? O, ce să le
spun, decât că am spus acum două mii de ani că toţi cei ce
judecă au şi fost judecaţi prin aceasta. 

O, voi, cei ce daţi să loviţi cu dispreţ şi cu apăsare peste
cei ce-Mi poartă lucrarea, după ce voi M-aţi părăsit sub greu,
ascultaţi ce vă spun: Nu este voie la creştini să vorbească de
rău, să învinuiască, să judece, să clevetească, să dispreţuiască,
să se nemulţumească apăsând prin acestea. O, nu este voie cu
Dumnezeu să facă omul credincios acestea, iar dacă le face
L-a părăsit prea greu pe Dumnezeu şi toată legea dragostei şi
toată frica cea pentru plata cea cuvenită acestora. M-a dat
judecăţii în rai omul şi a dat să Mă gonească afară şi să rămână
el şi poftele lui, însă al Meu este totul, al Domnului este pă -
mântul, al Domnului este cerul, ale Domnului sunt toate, şi El
este Stăpânul, şi se judecă cu Mine cel ce se ridică la judecată
cu lucrările Mele. 

Mă doare de la cei ce Mă judecă pentru lucrarea venirii
Mele cuvânt peste pământ, judecând ei în fel şi chip peste cei

ce-Mi poartă venirea şi pe toate ale ei. O, cât dispreţ, cât duh
de judecată, câtă părăsire din partea lor, câtă înjosire asupra
celor cu care-Mi duc crucea Mea cea de azi! O, cei ce fac toate
acestea celor prea mici ai Mei, prin care Eu merg azi din greu
cuvânt peste pământ, aceia Mie Îmi fac toate, şi cu Mine se
ridică ei la judecată, şi zi şi noapte plăsmuiesc nemulţumiri şi
pretenţii cei ce M-au părăsit după ce au stat cu Mine pe cale,
iar acestea aduc apăsare Duhului Meu Cel din cer şi Cel de
pe pământ. 

Voi sta în faţa durerii, voi sta Eu, şi-Mi voi ocroti aşa
lucrarea Mea şi locul Meu de pe pământ şi pe poporul Meu.
Voi sta să dea în Mine toţi cei ce dau cu ce apucă să dea, căci
ei nu se pocăiesc, nu lasă fruntea jos pentru păcatele lor prin
care Mă oropsesc şi Mă înjosesc, şi sub care Eu Mă bag ca să
le port şi ca să-Mi ocrotesc mersul şi biruinţa Mea, fiindcă Eu
sunt Cel ce sunt, şi sunt plin de putere mare, de care omul
dezbrăcat de Dumnezeu nu se teme, aşa cum nu s-au temut cei
ce au dat să dea în Mine şi în mersul Meu cel de azi ca să Mi-l
oprească, dar au dat în ei şi nu în Mine. 

O, nu pot să am bizuinţă pe omul cel nestatornic până
la sfârşit. Nu pot pe cale cu cel şovăielnic, şi nu poate calea
Mea pe ea cu cei şovăitori şi nepotriviţi pentru ea, căci Adam
a fost respins de legea raiului când el a călcat peste ea cu inima
din el. Am intrat în jale şi în disperare când am văzut purtarea
lui din rai şi M-am dus să-l fac să vadă ce-a făcut, dar numai -
decât el s-a ascuns în sine şi unul după altul, crezând că se
poate. O, nu, căci Dumnezeu este lumină şi dreptate, dar dacă
omul nu s-a pocăit că L-a supărat pe Dumnezeu, s-a smuls sin-
gur din braţul Meu şi a căzut pe pământ şi şi-a făcut voia în
voie apoi şi a plătit mereu apoi pentru ea, şi a plâns omul şapte
mii de ani pentru neascultarea lui, şi plânge omul, chiar dacă
el nu-şi înţelege plânsul său. 

Să se facă auzit acum glasul cel plin de plâns al omului
cel zidit de mâna Mea şi care a căzut din rai după ce Eu l-am
zidit pe el. Amin. 

— OO,Bunule şi Milosule Stăpân şi Făcător al
meu, o, Doamne al meu, m-ai luat la

masa Ta de azi ca să spun eu neamului omenesc acest adevăr
adevărat. Plânge raiul, de şapte mii de ani şi mai bine plânge,
din ziua când eu, omul, am fost înlăturat din el pentru voia mea
cea fără Dumnezeu pentru ea, şi plânge omul, Doamne, plânge
duhul omului, plânge de atunci şi până azi, şi numai eu, numai
eu, Doamne, port şi simt puternic şi nemângâiat acest plâns al
omului, căci omul este ameţit ca şi mine în rai când am gândit
să Te gonesc pe Tine afară şi să rămân eu stăpân, iar Tu supusul
meu. O, nemernicia mea, o, neascultarea mea la aceasta m-a
tras. Acum, la sfârşit de timp, mi-ai dat mângâierea şi cuvântul
Tău peste mine şi văd cu putere şi cu durere vremea aceasta
lungă şi multă, peste care atât de mult a stricat neascultarea
mea. O, slavă Ţie şi slavă puterilor cereşti că aţi biruit şi aţi
adus salvare celor ce se pocăiesc, Doamne! O, slavă milei Tale
dumnezeieşti, Doamne! 

O, să nu postească ai Tăi cu nemulţumire şi cu gândul la
mâncare şi cu greu, ci să postească cu duhul iertării frate pentru
frate, căci cine nu va ierta fratelui greşalele, nici Tatăl Dum-
nezeu nu va ierta greşalele lui. O, să nu uite ei să posteas că
senini cu inima şi cu faţa şi cu pântecele, căci făţărnicia care
sluţeşte feţele celor ce postesc ca să se arate că postesc, aceasta
este plata lor, plată de la lauda de sine şi de la făţărnicia cu care
ei se hrănesc. O, numai Tatăl este Cel ce vede şi Care răsplă -
teşte în ascuns celor ce se înfrânează de la bucate bune şi de la
bogăţii, căci omul trebuie în cer să-şi aibă averea sa, nu pe
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pământ, unde este mâncată de timp şi de furi şi de molii, căci
cea din cer nu se strică, fiindcă nu pătrunde în ea răul şi duş -
manul, iar omul care-şi adună în cer, îşi are şi inima în cer, căci
Tu l-ai învăţat pe om că unde este comoara sa, acolo va fi şi
inima sa. O, eu ştiu aceasta, Doamne, căci am pierdut comoara
mea în rai când mi-am luat inima din Tine şi mi-am pus-o la fe-
meie şi nu la Tine cum Tu mi-ai zidit-o să tragă ea, şi durerea
mea e lungă de şapte mii de ani şi mai bine, şi e grea durerea
despărţirii de Dumnezeu, şi n-are cine să-i spună omului în afa -
ră de mine durerea despărţirii de Dumnezeu, durerea inimii
omului care pentru inima sa se desparte de inima Ta, iar Tu
nu-i poţi juca în strună celui ce face aşa cu Tine, căci Tu eşti
Cel ce ai făcut cerul şi pământul, şi nu omul este cel ce le-a
făcut. Un fir de praf este omul care dă să se lupte cu Tine, pre-
cum o slavă a Ta este omul care se luptă să fie numai al Tău în
toată mulţu mirea sufletului său înaintea Ta, iar eu n-am putut
în rai să pot aşa, şi am plătit apoi cu lacrimi fără de mângâiere
nedreptatea mea pentru Tine atunci când m-am vândut trufiei
cea împotriva Ta. 

Voi, cei ce daţi să luptaţi împotriva lui Dumnezeu pentru
voi înşivă, o, lăsaţi armele jos, lăsaţi nemulţumirea, lăsaţi trufia
cea pentru ea, cârtirea şi grăirea de rău, duhul cel cu dispreţ
împărţit peste fraţi, judecata şi toate ale ei, şi luaţi în braţe şi
în inimă dorul şi duhul de pocăinţă pentru păcatele voastre, şi
nu uitaţi că nu vă vor fi iertate păcatele voastre dacă voi nu
veţi ierta din inimă oricui vă greşeşte vouă ceva. Nu uitaţi voi
însă, o, nu uitaţi că unui adevărat creştin al lui Hristos nu-i
poate greşi nimeni, că nu este nimeni vinovat pentru el, ci nu -
mai el când este vină, căci vina este în om, nu este în afara
omului, nu, niciodată. Vă spun această durere eu, căci eu am
suferit în rai această înşelare şi am crezut că este în Dumnezeu
greşeala sau că este de la unul la altul între noi, cei doi, bărbat
şi femeie, dar n-a fost aşa, ci în mine a fost greşeala toată, şi a
căzut ea apoi pe tot neamul omenesc, şi mă căiesc acum înain-
tea Domnului şi plâng cu bucuria mângâiată, că a venit Dom-
nul pe pământ cu venirea Sa cuvânt de pregătire a neamului
omenesc pentru ziua judecăţii făpturii, şi că eu, Adam, omul
cel zidit de Dumnezeu, am, prin venirea Sa la poporul Său de
azi în neamul român, am iertarea promisă şi îngăduinţa să
grăiesc omului ieşit din mine din unul în altul că Domnul este
Cel Atotputernic şi singur Stăpân în cer şi pe pământ pe vecii,
iar omul este dator lui Dumnezeu cu viaţa lui, cu ascultarea şi
cu iubirea cea pentru acestea, ca să se arate faţa raiului pe
pământ şi ca să se odihnească apoi de aşteptare toată făptura,
toată zidirea lui Dumnezeu, de la început şi până la sfârşit şi
până la slava care nu va mai sfârşi, ci pe vecii va fi, iar peste
ea, Domnul Împărat, El şi tot neamul Lui cel ascultător şi iertat
prin pocăinţă mare şi ridicat prin puterea ei la rang de fii şi
moştenitori ai raiului, grădina mea cea de la început, spre care
eu privesc şi plâng, căci locul din care Domnul a făcut trupul
meu din pământ este pus sub apăsare, sub durere de la cei ce,
ca şi mine în rai atunci, se ascund de Dumnezeu şi nu caută cu
duhul pocăinţei, ci cu duhul judecăţii şi al apăsării din părţi şi
al dispreţului peste cei rămaşi, dar Domnul este Stăpânul fa -
cerii Lui, şi nădejdea este El şi toată lucrarea Lui cea de la în-
ceput şi până azi pentru salvarea omului păcătos. 

O, vino, Doamne, vino cu sfinţii şi Te sălăşluieşte în toţi
oamenii şi curăţeşte-i pe ei de toată întinarea şi mântuieşte-i,
Doamne, pe ei pe toţi apoi! Amin. 

— OO,aceasta voiesc Eu, Domnul, şi am ascul-
tat cu duioşie cuvântul celui zidit de

mâna Mea din pământ. O, aceasta să voiţi şi voi, toţi cei care

auziţi glasul Meu şi vă hrăniţi din gura Mea, dacă veţi putea
să Mă lăsaţi să vă fiu Stăpân. Amin. 

Binecuvântare aşez Eu, Domnul, peste cei ce încep vre-
mea postului de bucate după puterea iubirii şi a credinţei lor,
dar să ia toţi aminte că dacă nu vor fi blânzi şi smeriţi cu inima
şi cu tot cuvântul gurii apoi, nu vor posti după adevăr, căci din
prisosul inimii grăieşte gura, şi nu altfel, şi aşa se vede ce are
ea, ce comoară este în ea şi unde are ea strânsura sa. 

Binecuvântare aşez peste tine, poporul Meu de la izvor,
şi peste cei din cetăţile hrănite cu Duhul Meu de aici. 

Binecuvintez aparte pe cei ce suferă cu Mine loviturile
date Duhului Meu şi duhului lor, că e greu şi dureros de purtat
defăimarea acum de la cei ce odinioară mergeau pe cale cre -
zând şi mulţumind aşa pentru iertarea Mea de peste ei. Binecu-
vintez mereu coborârea cuvântului Meu şi locul Meu de
coborâre, în care aceştia se lovesc, ca şi mulţi alţii care nu ştiu
ce înseamnă acest nou aşezământ, aşezat de cuvântul Meu pe
pământ. 

O, fiţi mulţumitori, fiilor primitori de Dumnezeu. Fiţi
rugători Tatălui, Care vă dăruieşte pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.
Cereţi Lui în numele Meu ocrotirea toată şi ajutorarea în toate,
şi fiţi cuminţi, o, fiţi cuminţi, căci cu furtunile grăiesc Eu, nu
voi, fiindcă în Mine, nu în voi lovesc ele când ies să bată. Eu,
Domnul, întotdeauna Mi-am ocrotit poporul şi lucrarea şi am
stat în faţa a toată încercarea, şi aşa voi sta până la sfârşit. Să
nu se plângă nimeni înaintea Mea. Cine este omul ca să se
plângă? Omul trebuie să se pocăiască mereu, nu să se nemulţu -
mească înaintea Mea. Eu sunt Domnul şi trag din greu cu voi
la carul venirii Mele pe pământ cuvânt ca să înnoiesc lumea şi
toată facerea. Cei necredincioşi gândesc şi socotesc ca oa-
menii, căci ei nu iubesc ca Dumnezeu şi iubesc ca oamenii şi
de aceea n-au pace. 

Voi, puteri cereşti şi toate oştirile de sus, ocrotiţi lucrarea
Mea şi venirea Mea şi pe poporul cuvântului Meu şi pacea
coborârii Mele. Aceasta poruncesc Eu, Domnul, vouă. Amin. 

Ia aminte, cerule, când Domnul grăieşte! Ascultă, pă -
mântule, cuvântul gurii Mele! Cei ce se răzvrătesc înaintea
Mea din pricina păcatelor lor nu sunt copiii Mei, aşa este scris. 

Iar Eu, Domnul, voi paşte pe poporul Meu şi nu se vor
clătina în veac cei ce locuiesc în Ierusalim şi-Mi sunt ei munte
de Sion, muntele Meu cel sfânt, în care Eu şi cu ei ne avem
locuinţa, ne avem sălaşul. Amin, amin, amin. 

4/17 martie 2013

Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din iezerul
Sevastei

Cel ce vine la Domnul pentru Domnul, şi cel ce vine la Domnul pen-
tru sine. Învăţătură pentru iubire şi dăruirea ei fără răsplată. 

CC obor în sărbători, cobor cuvânt peste pământ ca
să-Mi hrănesc poporul şi ca să-i grăiesc lui, căci

sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Care grăieşte din Tatăl. 
O, cobor în sărbători, căci este scris despre Mine să vin

cu sfinţii, în zeci de mii însoţindu-Mă ei întru venirea Mea cu-
vânt pe pământ. Se poate să nu împlinesc Eu pe cele proorocite
ca să le săvârşesc? Eu, Domnul Iisus Hristos, aş coborî mereu
pe pământ pe calea cuvântului Meu, căci am avut grijă să-Mi
pregătesc cale şi să vin, precum este scris, dar iată, abia în
sărbători grăiesc, căci sunt purtat din greu cu venirea Mea de
cei ce Mi-o poartă, şi iată, grăiesc şi sfinţii lângă Mine, căci
aceasta este plata lor: să judece lumea, precum este scris, să
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judece pe îngeri, şi cu mult mai mult pe cele ce par a nu se voi
judecate şi umblat la ele când este vorba de privirea Mea peste
om şi peste cei ce în numele Meu vieţuiesc laolaltă spre bucu-
ria Mea. 

Nimeni să nu se alăture laolaltă cu oştiri creştineşti pen-
tru întocmirea poporului Meu de Nou Ierusalim, nimeni decât
cei care numai pentru Domnul fac aceasta, iar cine face cu alt
gând această venire a sa la Domnul, acela este slab, precum
slabă şi mică îi este haina sa de nuntă la masa cea frăţească,
cea duhovnicească, cea pentru Hristos cu fraţii Săi. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Ai grijă de simţirea
inimii şi a credinţei tale, ai grijă, fiule, ca să poţi să fii dăruitor
şi ca să ştii tu bine care îţi este dorirea venirii tale la Domnul.
O, se cunoaşte cel ce vine pentru sine, precum se cunoaşte bine
cel ce vine pentru Domnul. Cine vine pentru Domnul uită de
sine şi se preface în har şi în dăruire cu mulţumire şi preţuieşte
mult calea Domnului şi pe însoţitorii ei. Cel ce vine pentru sine
face multe supărări, multe apăsări, multe dureri, multe pretenţii
apoi, multă trufie, şi din acestea se nasc cuvinte fără cer în ele
şi fapte trufaşe, care se vor a fi premiate aparte, căci unui aşa
om îi este de ajuns mulţumirea de sine faţă în faţă cu cei din
jurul lui şi îşi este de ajuns el. La această lecţie trebuie mult să
se oprească şi mult să înveţe tot fiul acestui cuvânt, tot cel care
ia din gura Mea cuvântul Meu când el vine şi se aşează pe
pământ în cartea sa. 

O, cei ce iubesc ca omul aşteaptă răsplată, aşteaptă să li
se plătească mai mult iubirea, ca şi cel ce a lucrat de dimineaţă
până seara pentru un dinar, asemenea celor ce au lucrat numai
la sfârşitul zilei tot pentru un dinar, iar cei ce iubesc ca Dum-
nezeu iubesc şi atât, iubesc pe Dumnezeu, nu pe ei înşişi după
ce vin ei cu Dumnezeu pe cale. 

O, nu e cu iubirea ca şi cu orice altă lucrare. Fiilor, fiilor,
cu iubirea este altfel. Ea este cea care dăruieşte, nu cea care
primeşte că dăruieşte. Nimeni să nu Mă înjuge la o plată pentru
că vine pe cale cu Mine. Nimic nu trebuie să primească cel ce
se dăruieşte, decât pe Dumnezeu, pe Care trebuie să-L merite
îndeajuns în toată clipa. Când altceva aşteaptă iubirea şi
dăruirea ei, omul nu va rămâne pentru Domnul şi cu Domnul,
ci va scoate sabia şi îşi va cere cu camătă ceea ce a dat iubirea
sa. Îi este de ajuns pe sine însuşi unuia ca acela, şi spun cu
durere mare această durere a Mea, că mulţi au dat să-şi piardă
cununa cea pentru iubire şi pentru credinţă, fiindcă mult au
crezut ei că valoarea lor este mare şi de mare preţ, dar acest
gând este diavolul trufiei, gând care le este de ajuns celor ce
nu ştiu să-şi câştige pe vecii cununa lor cea pentru Dumnezeu. 

O, nu face parte din darurile cele duhovniceşti ceva din
cele plăcute diavolului, ceva născut din diavol în om, şi pierde
omul cununa iubirii şi a credinţei dacă nu are cine să-l înveţe
iubirea şi dăruirea ei. O, popor hrănit din gura Mea cu mult cu-
vânt, roagă-te Tatălui să-ţi înmulţească harul înţelepciunii de
sus, căci cel ce vine să fie al Meu trebuie să se schimbe cu totul
şi să înţeleagă bine apoi ce face venirea lui pe cale cu Mine. 

O, fiule, stau înaintea ta cu sfinţii, măi poporul Meu. Se
sfiesc oştirile de sfinţi, cu care Eu vin şi stau la masă cu tine şi
cu ei, se sfiesc când privesc la tine, la cel de azi popor al cu-
vântului Meu coborât pe pământ pentru om. Între ei au acum
zi de aducere-aminte cei patruzeci de mucenici care au dat pen-
tru iubirea Mea iubirea lor şi trupurile lor, după ce au fost ame -
ninţaţi că-şi vor pierde haina de ostaşi ai gardei împărăteşti
dacă nu se vor lepăda de iubirea lor de Dumnezeu. Ei însă au
mărturisit lepădarea de sine cu totul şi au rostit numele Meu şi
iubirea lor cea pentru Mine şi dorul lor nestăvilit al nedespăr -

ţirii de Mine şi au ales să pătimească dispreţul celor ce n-au
fost aleşi de ei în schimbul Meu. 

O, cei ce sunt orbiţi de îngâmfare chiar şi înaintea lui
Dumnezeu, aceia nu pot purta să se lase biruiţi. Erau în iezerul
cel îngheţat mucenicii pomeniţi azi şi au fost bătuţi cu pietre,
dar pietrele se întorceau şi loveau ca de moarte pe cei ce arun-
cau în iubirea lor de Dumnezeu. Chiar comandantul care dădea
ordinele pentru lovirea şi nimicirea ucenicilor Mei, chiar şi
acela a primit înapoi piatra aruncată şi i-a sluţit piatra faţa şi
gura, dar el tot vârtos a rămas, căci aceasta face în om diavolul
îngâmfării, care îl înfierbântă şi mai mult pe cel îngâmfat în
sine. Iubirea mucenicilor însă nu a dat nici un pas înapoi, ci
nu mai înainte, numai spre vecie, nesocotind ea pe cele ce dă -
deau să-i stea ei împotrivă. 

Iată, trebuie să se schimbe cu totul cel ce se dă Domnu-
lui iubire, căci altfel îi este zadarnică venirea sa pe cale cu
Mine. Cel între cei patruzeci, care s-a înfricoşat de apa cea rece
din iezer, s-a lăsat încântat, săracul, de baia cea caldă adusă
spre ispitire asupra slăbiciunii iubirii ostaşilor mucenici dacă
ar fi vreunul slab, şi a pierdut cununa lui din ziua aceea a cu -
nu ni lor, a pierdut-o cel slab, căci cununile s-au grăbit să co -
boare peste mucenici, însă locul celui lepădat s-a umplut la loc,
şi un alt ostaş de pe margine s-a lăsat spre credinţă şi spre iu-
bire în clipa aceea şi nu s-a ştirbit numărul celor patruzeci de
mucenici ai acelei minunate privelişti a mărturisirii lui Hristos,
Cel iubit de mulţi, dar numai de cei ce se leapădă de sine ca
să-L iubească pe El pentru viaţa lor cea de veci apoi cu El şi
cu fericirea Lui pentru cei ce-L iubesc. 

Învaţă, poporul Meu, învaţă adânc, fiule crescut la masa
cuvântului Meu, că Mă doare adânc şi cu usturime de durere
de la cei ce s-au alăturat, şi care încă şi acum mulţi din ei nu
înţeleg să nu ceară tribut iubirii lor de Dumnezeu, căci nu Dom-
nul, ci omul are nevoie de salvare din valuri, iar aceasta se face
numai dacă omul are odată cu credinţa nădejdea şi iubirea, iu-
birea, care este steagul ostaşului biruitor, aşa cum ea le-a fost
de pe pământ şi până în cer celor ce azi sunt veniţi cu Mine la
masa Mea de cuvânt în mijlocul tău, poporul Meu. Amin. 

— NN umai pentru iubire, o, numai pentru ea
este cuvântul pe care-l punem noi lângă

Tine la masă, o, Doamne iubit de noi şi atât de cald în noi, de
nu ne-a biruit apa cea pusă la îngheţarea ei în iezerul rece în
care am fost noi aşezaţi ca să ne fie încercată iubirea de Tine,
o, Doamne, dar noi Te alesesem pe Tine în locul nostru şi ai
intrat în fiecare din noi, Doamne, şi ai stat cald, şi am putut
pentru Tine chiar şi când a venit clipa să fim ispitiţi faţă în faţă
cu baia cea caldă adusă de ostaşi ca să părăsim iezerul cel rece
şi să ne îndulcim de căldura băii calde, dar nu, o, nu, căci iu-
birea a fost flacără în noi şi nicidecum iubirea de sine, şi ne
doare de fratele care n-a răbdat pentru iubire, dar locul s-a
umplut la loc Doamne, căci altul s-a dăruit iubirii şi cununii
cea pentru ea. 

O, să nu se vadă între fiii poporului Tău pe nicăieri iu-
bire şovăielnică, Doamne, ci numai răbdare cu iubire, căci Tu
ai spus celor ce Te iubesc: «Răbdaţi până la sfârşit, până la
fericirea răbdării». O, răbdarea este iubire, Doamne. Vai celor
ce nu le este iubire răbdarea lor! Să se cerceteze în toată fiinţa
lui fiecare din fiii şi fiicele poporului cuvântului Tău, ca nu
cumva în vreme de încercare pentru iubirea lor de Tine să-şi
piardă aşteptarea, să piardă cununa pentru că sunt ai Tăi, pentru
că Te-au ales, pentru că Te-au iubit. Să-şi încerce fiecare fiinţa
ca să vadă dacă Te iubesc, dar mai cu seamă să se lase încercaţi
în iubire şi în curăţenia ei, că nu este loc şi stare în care Tu să

859Anul 2013



nu fii şi să nu vezi toate şi să nu ştii toate. Şi spunem aşa pentru
că omul este deprins, săracul, să se pitească şi să încerce alt
adevăr al lucrurilor faţă în faţă cu semenii săi, şi aceasta numai
din pricina duhului trufiei din om şi al iubirii de sine, Doamne. 

O, fii şi fiice ale acestui măreţ cuvânt al venirii Domnu-
lui cu sfinţii în oştiri la voi, o, căutaţi adânca înţelepciune a lu-
minii Domnului. Este ceva ascuns pentru lumina Lui, când El
a făcut cerul şi pământul şi toate la lumină? Voim să vă aşezăm
iubirea. Pentru ea vă trebuie mereu învăţător, ca la şcoală. Fără
învăţător ea se schimbă în îngâmfare, în trufie, şi altfel nu
păţeşte cel fără de învăţător mereu pentru iubirea lui de Dum-
nezeu. O, deschideţi-vă mintea şi gura şi întrebările înţelepciu -
nii, căci înţelepciunea este cea care vrea mereu şi care întreabă
mereu pentru ea, pentru ca să fie ea, pentru ca să aibă omul,
iar altfel omul este ca şi şcolarul care se strecoară în banca cea
mai din spate ca să nu înveţe, ca să nu scape de neînţelepciune,
dar voi nu căutaţi, o, nu căutaţi ca şi cei care pier şi se duc de
la Dumnezeu prin această lipsă de înţelepciune. Nu-i vedeţi
voi pe cei care au luat din sine părere bună despre ei mai mult
decât sunt ei, nedreaptă această părere, şi notă mare, de ei înşişi
pusă lor, chiar şi peste alţii despre ei înşişi, o, nu-i vedeţi unde
i-au dus îngâmfarea şi mulţumirea de sine a fiinţei lor, care s-a
trufit faţă în faţă cu numărul celor de pe cale cu Domnul prin
acest cuvânt sfânt? Iată-i, se strâng aceştia uneori la bacanale
ca să uite că vor da răspuns lui Dumnezeu, pe Care L-au crezut
şi L-au iubit. Iată-i, se îmbată cu propria lor fiinţă şi pot prin
aceasta, zic ei. Domnul însă nu rămâne păgubit şi-Şi păstrează
numărul Lui de fii şi pune la loc şi umple golul şi merge Dom-
nul cu putere pe cale şi merge cu poporul Său. 

Fiţi vii cu totul şi pentru tot ce are Domnul de împlinit
cu voi, fiilor. Fiţi cununa noastră, a sfinţilor care am mărturisit
prin timp pe Domnul şi care aşteptăm acum cu toţii pe cei din
urmă, care vor încununa iubirea de Domnul şi răbdarea cea
pentru ea a sfinţilor Lui. Amin. 

Iar Tu, Doamne al nostru şi al lor şi al celor ce se vor da
Ţie pentru iubirea de Tine şi nu de ei, o, dă-le lor harul cel în -
mul ţitor de iubire, dă-le, Doamne, să poată, căci răbdarea celor
din cer aşteaptă după ei de şapte mii de ani, de când omul cel
neascultător a pierdut locul său din rai din pricina trufiei lui
asupra Ta, o, Doamne Făcător. Şi-Ţi dăm noi acum să-Ţi pui
Tu numele Tău peste grăirea noastră cea de azi, căci Tu ne-ai
fost Învăţător pe pământ, şi tot aşa ne eşti, Doamne, şi în cer
acum. Amin. 

— PP ace vouă, mucenici mărturisitori prin du -
reri şi prin ispitiri ale iubirii voastre de

Dumnezeu! Da, îi trebuie învăţătură iubirii de Dumnezeu a
celor ce vin să fie cu Mine pe pământ, şi în cer apoi, şi îi trebuie
înţelepciune iubirii. Frumoasă şi sfântă v-a fost înţelepciunea,
căci aţi ales cu totul pe Domnul şi a putut El totul pentru voi şi
aţi biruit pentru El şi pentru slava Lui, iar acum aveţi slava
Mea cunună a iubirii voastre pentru Mine şi venirea Mea cu
voi cuvânt peste pământ ca să judecăm lumea, căci aşa este
scris să lucrăm, să stăm pe scaune şi să judecăm lumea pentru
necredinţa ei. Amin. 

Slava Mea cu tine este cuvântul Meu cu tine, măi
poporul Meu, iar slava ta cu Mine să fie iubirea ta cea pentru
Mine, că veşnică este această cunună, şi ai grijă s-o ai şi cum
s-o ai şi cum s-o porţi şi cum s-o veghezi şi cum să se vadă ea
de pe pământ şi din cer, căci cei din cer privesc atent iubirea ta
de Dumnezeu şi ţi-o veghează de pe pământ şi din cer şi
lucrează cerul cu tine, fiule. În zi de sărbătoare de sfinţi ţi-am
dat ţie iubirea Mea, iar tu în toate zilele şi nopţile să iubeşti pe

Domnul Dumnezeul tău şi să înveţi mereu cum să-L iubeşti,
că de lângă tine trebuie să Mă înveţi şi să Mă urmezi, căci Eu
lângă tine sunt şi-ţi păstoresc tainic tot mersul tău cu Mine ceas
de ceas, clipă de clipă, şi este scumpă măsura Mea cu care te
măsor, şi scumpă să-ţi fie şi ţie şi să nu o dispreţuieşti pentru
tine însuţi. Aceasta te învăţ Eu în ziua aceasta sfântă, iar tu
să-Mi arăţi că înţelegi şi că eşti copilul Meu, că eşti al Meu şi
că Eu sunt al tău, Domn şi Dumnezeu al tău, o, poporul Meu.
Amin, amin, amin. 

9/22 martie 2013

Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei

Grăirea Domnului către mai-marii de peste turma creştină a nea-
mului român. Îndemn la pocăinţă. 

CC u frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste,
aşa trebuie să stea înaintea cuvântului Meu cei

care caută după el ca să-şi apropie de Dumnezeu viaţa lor. Eu,
Domnul, Eu le spun lor aceasta, Eu, Cel ce cobor pe pământ
cuvântul gurii Mele, cuvântul Meu cel de azi, şi fericiţi sunt şi
vor fi cei care nu-şi învârtoşează inima la glasul Meu, care
străbate văzduhul de la margini la margini când Eu grăiesc, şi
tresare facerea toată la glasul Meu. Numai omul, o, numai
omul este necredincios, căci el a părăsit încă de la început, încă
din rai frica de Dumnezeu, iar fără aceasta omul este necre -
dincios, până în clipa când aceste păcate îl aduc faţă în faţă cu
adevărul cel despre Dumnezeu, pe Care omul L-a tăgăduit pen-
tru sine însuşi ori de câte ori i-a trebuit aceasta, căci omul are
nevoie să fie liber de Dumnezeu pentru ca să-şi poată face voia
sa, iar pentru voia sa omul Îi face rău lui Dumnezeu în însuşi
trupul său, ca să n-aibă Domnul viaţă întru el. 

O, bietul omul, o, facerea mâinilor Mele şi a Duhului
Meu, Care dă suflet omului, o, cât s-a abătut făptura Mea de la
adevăr, de la Dumnezeu! O, câtă necredinţă, o, câtă nepăsare,
o, câtă durere aduc acestea Duhului lui Dumnezeu mereu,
mereu! O, câtă răbdare a avut şi are încă Dumnezeu cu mulţi,
iar cu mulţi nu mai are, că nu se mai întorc ei la Dumnezeu. 

Pace ţie, popor al cuvântului Meu! Primeşte, fiule, grăi -
rea Mea şi du-Mă pe umerii tăi mici. Staţi în sfat unii cu alţii
şi lămuriţi-vă bine pentru lucrarea purtării lui Dumnezeu ală -
turi toţi, fiilor. Când omul are de lucrat sau de purtat ceva pe
cale pentru nevoile lui, merge şi-şi înjugă la car boul sau calul
sau asinul sau alt ajutător vieţii lui şi-i spune celui ce-l înjugă,
îi spune: „Apleacă-te!“, sau îi spune: „Primeşte!“, după cum
îşi învaţă el pe cel de ajutor lui şi sarcinilor lui. O, aşa te am
Eu pe tine, popor purtător de Dumnezeu, dar să te am şi să te
cer şi să te apleci şi să primeşti pentru Mine şi pentru ca să Mă
ajuţi ori de câte ori Eu, Domnul, am nevoie de dragostea ta, de
braţul tău, de cuvântul tău, de sfatul tău cu Mine şi de duhul
mărturisirii, fiule. O, cum ai putea altfel tu să-Mi fii de sprijin
Mie şi venirii Mele la tine pentru ca să grăiesc Eu oamenilor
de pe pământ? O, să nu vii la Mine, să nu fii cu Mine şi să nu
stai cu Mine pentru altceva, să nu stai pentru tine cu Mine, căci
Eu sunt sub povara venirii Mele din greu pe pământ şi Mi-ai fi
povară peste povară dacă ai sta pentru tine cu Mine şi Mi-ai fi
răceală şi Mi-ai fi durere, căci cel fără de lucru sfânt pentru
Mine nu Mă poate sprijini. 

I-am cules dintre oameni pe cei ce Mi-au fost ucenici
acum două mii de ani. Am avut nevoie de sprijin de pe pământ
când am venit de la Tatăl ca să-Mi desăvârşesc adevărul Meu
de Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, venit între oa-
meni, căci am coborât din Tatăl Meu şi M-am născut Om din
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om pe pământ ca să pot să-l îndumnezeiesc apoi pe om şi să-l
am de frate şi să am fraţi din Acelaşi Tată, că am venit să-i dau
omului naştere de sus, din Mine, iar Eu sunt din Tatăl, şi am
lucrarea Lui s-o săvârşesc. 

O, poporul Meu, lucrarea Mea cu tine este să vin pe
pământ şi să-l îndumnezeiesc pe om, să-l fac asemenea Mie
înaintea Tatălui, să Mă dau lui, să fiu una cu el aşa cum sunt
cu Tatăl şi să-l aduc Tatălui de fiu al Său. 

O, deschide Scripturile venirii Mele pe pământ acum
două mii de ani şi citeşte în ele lucrarea credinţei, măi poporul
Meu. I-am ales dintre oameni pe cei cu care am umblat din loc
în loc trei ani şi jumătate, hrănindu-le lor credinţa în Mine şi
răbdarea cu Mine şi duhul mărturisirii, măi fiilor. Ioan Boteză -
torul, mărturisind venirea Mea şi dumnezeirea Mea, îi învăţa
atunci pe ucenicii lui credinţa în Mine. Stătea cu ei şi grăia lor
despre tainele cele de sus, iar Eu, trecând pe acolo, el a rostit:
«Iată Mielul lui Dumnezeu!», iar când ei au auzit aşa, au pornit
după Mine. I-am întrebat: «Ce căutaţi?». Căutau să vadă unde
sălăşluiesc Eu ca să ştie apoi, şi au rămas la Mine în ziua aceea.
Andrei era unul din ei, iar el i-a spus lui Petru, fratele său:
«Găsit-am pe Mesia, pe Hristos», şi l-a adus la Mine pe Petru,
iar Eu privindu-l în faţă i-am spus pe nume: «Tu eşti Simon al
lui Iona şi te vei numi Petru». A doua zi am spus şi lui Filip:
«Vino după Mine!», căci era şi el din aceeaşi cetate cu cei doi.
La fel ca şi Andrei, Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus lui:
«Am găsit pe Cel despre Care a spus Moise şi profeţii, pe Iisus
al lui Iosif din Nazaret, vino şi vezi!». I-am spus şi aceluia:
«Te-am văzut mai înainte ca Filip să te cheme la Mine şi eşti
cu adevărat unul fără de vicleşug în Israel», iar el M-a mărtu -
risit cu credinţă: «Rabi, Tu eşti Împăratul lui Israel, eşti Fiul
lui Dumnezeu». M-am umplut de dragoste de ei, iar ei de
dragoste de Mine şi le-am spus lor: «Mai mari decât acestea
veţi auzi şi veţi vedea şi veţi mărturisi. Amin, amin, zic vouă:
Veţi vedea de acum cerul deschizându-se şi veţi vedea pe în-
gerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Mine, Fiul
Omului!». Am mers apoi la nuntă în Cana şi, văzând minunea
pe care am făcut-o Eu acolo când se terminase vinul nunţii şi
când le-am făcut lor din apă vin, l-am cuprins în duhul credin -
ţei pe mirele nunţii şi M-a urmat şi el. O, aşa Mi-am cules Eu
pe toţi ucenicii şi au crezut ei în Mine şi în venirea Mea pe
pământ în vremea lor, după cum era scris în profeţii că voi veni
şi că se va cunoaşte venirea Mea şi că va fi ea pe pământ cu
oamenii. O, aşa am lucrat şi azi, aşa Mi-am ales şi azi ucenici
ai venirii Mele de azi. Aşa cum au crezut cei de atunci şi Mi-au
urmat, aşa au crezut şi cei de acum şi M-au urmat şi ei, şi
Mi-am întemeiat Eu pe credinţa lor lucrarea Mea cea de azi,
lucrarea cuvântului Meu peste pământ şi locul ei de sălăşluire
şi pe poporul cel credincios acum, şi pe care Eu, Domnul, Mă
sprijin ca să pot să-Mi trâmbiţez pe pământ cuvântul, cuvântul
Meu cel de azi. 

Iată lucrarea credinţei şi rodirea ei şi răbdarea cea pentru
ea, căci credinţa rodeşte, rodeşte fii din fii, iar nerăbdarea şi
necredinţa rodesc necredinţă, rodesc fii din fii ai necredinţei şi
stau aceştia în calea Mea şi suflă peste ea durere pentru Dum-
nezeu, ca şi acum două mii de ani când durere multă Îmi arun-
cau cei ce n-au vrut să creadă adevărul cel despre Mine şi
Fiinţa Mea, pe Care n-au putut s-o iubească, numai din pricina
că se iubeau pe sine aceşti necredincioşi. 

Este scris în ziua aceasta peste biserică duminica dreptei
credinţe, duminica ortodoxiei, cea dintâi duminică din vremea
postului mare, postul pentru pregătirea celor credincioşi spre
întâmpinarea amintirii şi prăznuirii învierii Mele dintre cei

morţi acum două mii de ani. Duminica ortodoxiei, acest nume
îl poartă prin biserică această întâia zi a săptămânii care urmea -
ză. O, ce se întâmplă în această zi? Iată, se umblă prin adună -
rile bisericeşti, se umblă cu pălăria în mână şi se cer bani de la
cei ce merg la biserică, se cer bani pentru biserică, de la bise -
rică pentru biserică. Se cer bani pentru catedrala neamului,
după cum o numesc pe ea mai-marii bisericii ca s-o zidească
pe ea cerşind bani pentru zidirea ei, căci s-au apucat ei să zi -
dească o casă mare cu gând să încapă în ea mult norod, de tot
felul norod, căci unde nu este portar care să spună celor ce intră
cum se intră pe poarta în care el ar veghea, acolo se intră ori -
cum şi tot felul de oameni adunaţi. 

Priveşte ochiul Meu dumnezeiesc, priveşte mult la acest
plan omenesc, în care Eu, Domnul, nu am nimic, aşa cum am
spus acum două mii de ani că Eu nu am nimic în împărăţia
acestei lumi, şi tot aşa spun şi azi. N-am nimic, nu-Mi dau nici
un drept între ei cei ce-şi zic slujitorii Mei ortodocşi, căci ei
îşi iau şi îşi dau drept numai lor. O, aşa cum Mie nu-Mi trebuie
casa pe care ei dau s-o zidească în numele Meu şi în numele
neamului, tot aşa nici lor nu le trebuie, că nu asta le-ar da lor
mântuirea. O, dar pentru cine dau ei s-o facă? Pentru duhul
slavei deşarte lucrează ei, nu pentru duhul umilinţei Mele, nu,
nicidecum, şi cer pentru aceasta bănuţul omului de rând, căruia
nu-i dă nimic, nici măcar ajutor pentru mântuirea sufletului lui,
căci n-au în lucru grija de suflete slujitorii ortodoxiei, ci numai
grija să-şi strângă lor şi slavei lor deşarte, slavei de la oameni. 

O, de ce faceţi voi aceasta? Grăiesc? Eu, Domnul, vouă.
O, al cui duh stăpâneşte peste voi? Voi ştiţi cum am lucrat Eu
şi ucenicii Mei cei de atunci. Nu trebuie case înalte şi mari ca
să se roage omul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lui şi
pentru mântuire. Omului îi trebuie pe Dumnezeu, nu casă pen-
tru Dumnezeu. O, tot aşa aştept şi de la cei credincioşi Mie. În
duh şi în adevăr aştept Eu slujire şi nevoire, nu în case pom-
poase şi obositoare tare pentru sufletul smerit ca şi al Meu. O,
cum de-aţi uitat voi că Eu n-am putut să intru în case pompoase
şi mândre la vedere şi care-l trag pe om din braţele umilinţei
de duh? O, cum de daţi să nu ţineţi seama unde M-am aciuat
Eu şi mama Mea Fecioara pentru ca să Mă nasc şi să fiu pe
pământ apoi cu oamenii? Credeţi voi că-Mi va fi Mie de folos
această casă, pentru care voi stoarceţi omul cel de peste tot ca
să vă dea bani vouă în numele acestei zidiri? O, ce să fac cu
voi? Ce să fac cu voi? Să fac ceea ce faceţi voi cu Mine? Iată,
voi lucraţi în numele Meu, ziceţi voi, şi tot aşa şi cereţi să vi
se dea, de peste tot să vi se dea vouă. Pot Eu să fac şi Eu în nu-
mele vostru înaintea Tatălui ceva pentru voi? O, iată cum
strângeţi voi în numele Meu şi cum staţi cu el pe buze ca să
căpătaţi slavă şi avuţii şi nume mare între oameni! 

O, ce să fac cu voi? O, Mă îndureraţi adânc, adânc. Vine
vremea să plătiţi bătaia de joc pe care o aduceţi numelui Meu
în numele vostru, căci lumea toată este aplecată de voi ca să
vă slujească vouă şi mulţi din ei cred că-Mi slujiţi Mie şi că şi
ei slujesc Mie când ei vă dau vouă. 

Iată ce vă povăţuiesc: Spălaţi-vă minţile şi inimile de
duhul făţărniciei! Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este
făţărnicia şi pe care o lucraţi voi în locul lucrării pe care ar tre-
bui s-o purtaţi pe pământ între oameni în numele ortodoxiei.
Uitaţi-vă spre părinţi, căci ei se uită din cer dintre sfinţi la voi
şi pregătesc de lângă Mine răscumpărarea iubirii lor, înjosite
de voi în zilele acestea, şi cer cu lacrimi părinţii răscumpărarea
turmei creştine, care este legată la ochi de voi ca să nu vadă ea
ce faceţi voi în cămări. 

O, veniţi spre pocăinţă! Nu veniţi când vreţi voi, nu când
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nu veţi mai putea altfel! O, veniţi acum, când Eu vă îndemn
prin cuvântul Meu, prin chemarea Mea, căci când veţi vrea voi,
e fără de preţ. Citiţi Evanghelia cea pusă de părinţi înaintea
bisericii în ziua aceasta de duminică, cu numele ortodoxiei
numită ea. Citiţi cum Mi-am ales Eu, Domnul, ucenicii şi cum
au crezut ei de frumos şi de uşor şi de sfânt, şi ruşinaţi-vă voi
mult pentru necredinţa voastră, că Eu stau în calea voastră cu-
vânt sfânt, iar voi daţi să fiţi necredincioşi. Aţi fi putut fi cei
mai mari oameni între oamenii de pe pământ dacă aţi fi arătat
credinţă mare în cuvântul Meu cel de azi, coborât pe vatra nea-
mului român, că vin la voi cuvânt ca să Mă cunoaşteţi întru el,
dar îngâmfarea voastră Îmi stă împotrivă şi nu poate Duhul
Sfânt în voi şi peste voi. 

O, cât Mă doare că Mă ţineţi la uşă, că bat în zadar, că
nu vă pasă de Mine când vin să vă grăiesc aşa cum am grăit în
toate vremile peste pământ, precum este scris! O, câtă jale pe
Mine dinspre voi, în vreme ce voi vă puneţi veşmânt peste veş -
mânt şi coroană de împărat peste cei de pe pământ ca să se
aplece ei vouă! O, cum să fac să vă aplec spre duioşie, să iubiţi
şi să credeţi şi voi cum au iubit şi au crezut Iosif şi Nicodim?
O, nu cumva să daţi, să mai daţi cu pietre în coborârea Mea
cea de azi! Măcar atât să puteţi să împliniţi din cuvântul Meu
de peste voi dacă mai mult nu căutaţi să vă plecaţi spre durerea
Mea cea de la voi ca să Mi-o alinaţi cumva. 

Sunt îndurerat de la voi, sunt Cel străin, sunt Cel pri -
beag, că nu pot să petrec cu voi din pricina umilinţei Mele
dum ne zeieşti şi a neumilinţei voastre faţă în faţă cu umilinţa
Mea. Mi-e dor de odihnă, de zi de odihnă Mi-e dor, de biserică
sfântă şi credincioasă Mi-e dor! O, aplecaţi-vă şi iubiţi cobo -
rârea Mea şi biserica Mea în care cobor, căci am popor primitor
de Dumnezeu în mijlocul neamului român, şi cu care stau în
sfat şi în cuvânt, şi cu care Îmi împart jalea Mea dumnezeiască.
O, luaţi-Mă în voi, în casa voastră, căci Eu în inimi, nu în zidiri
reci caut cu omul! Veniţi la izvorul Meu de cuvânt şi pri -
viţi-Mi poporul şi iubiţi jertfa lui cea pentru salvarea multora
din cei ce vor crede ca şi ei pe Domnul, Care vine şi Se sălăş -
luieşte pe pământ cu oamenii şi le grăieşte lor, precum este
scris să împlinesc Eu aceasta acum, la sfârşit de timp. 

Iată timpul Meu! Acum două mii de ani cei necredin -
cioşi n-au crezut timpul acela ca timp al venirii Mele pe pă -
mânt, dar au crezut cei credincioşi şi curaţi pentru credinţă.
Iată, tot aşa este şi acum. Cei credincioşi cred, iar cei necredin -
cioşi nu cred că acesta este timpul Meu, timpul ca să vin, să
vină Domnul cu sfinţii Săi întru venirea Sa, precum este scris.
Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin, Eu sunt Cuvântul lui
Dumnezeu. Acesta este numele Meu cel de la sfârşit de timp,
precum este scris. Amin. 

Am stat de vorbă în duminica aceasta cu mai-marii care
stau aşezaţi în numele Meu peste turma creştină a neamului
român. Eu, Domnul Iisus Hristos, am stat de vorbă cu ei şi am
pecetluit cu numele Meu grăirea Mea cu ei. Nu au curajul să
spună că aud ei grăirea Mea cu ei. Nu-i ajută umilinţa ca să
poată spune şi mărturisi ei aceasta. Numai umilinţa îl ajută pe
om să Mă poarte şi să Mă primească aşa cum sunt Eu, aşa cum
vin Eu, aşa cum mărturisesc Eu, iar cei fără de umilinţă n-au
nici un câştig. 

O, cât de mult aş grăi! O, mult este de grăit! O, aju -
tă-Mă, poporul Meu, să pot grăi mult! Toată grija cea lu meas -
că tu s-o alungi de la tine, căci tu eşti poporul Meu, iar Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău. Apleacă-te Mie ca să Mă porţi,
ca să pot să călătoresc acolo unde am de cuvântat, aceasta îţi
cer Eu ţie. 

S-au strâns înaintea Mea multe, şi peste care trebuie să
aşez cuvântul Meu, care poate ţine departe toate durerile ce ar
da să dea în Mine de pe pământ, dar Eu sunt Cel ce sunt, şi toate
ascultă de Mine, numai să pot Eu să fiu cuvânt peste pământ,
o, fiilor, iar voi să-Mi daţi fiinţă, să daţi fiinţă cuvântului Meu
ori de câte ori el bate la uşă ca să intre în carte, în cartea Mea
cea de azi cu tine, o, poporul Meu. Amin, amin, amin. 

11/24 martie 2013

Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci.
Praznicul Buneivestiri

Păcatul îl scoate pe om de la Dumnezeu. Slava cuvântului lui Dum-
nezeu. Iubirea este fără de trup, ca şi îngerii. Mintea care se roagă 

în om nu-i judecă pe semeni. 

BB at, şi Mi se deschide, căci la ai Mei bat, la cei ce
aud glasul Meu şi-Mi deschid ca să cinez cu ei,

şi ei cu Mine, precum este scris de cei ce au urechi şi aud ceea
ce Duhul grăieşte bisericii Mele, biserică de nou Ierusalim, cea
care biruieşte şi stă în scaunul Meu, stă cu Mine, stă unde sunt
Eu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu în scaunul
Lui, căci este scris că pe cel ce se biruieşte pe sine, pe cel ce
biruieşte îl fac stâlp de sprijin în templul lui Dumnezeu, şi afară
nu mai iese, nu mai cade, şi scriu pe el numele cetăţii lui Dum-
nezeu, al Noului Ierusalim, care se coboară din cer de la Dum-
nezeu, şi numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Domnul Iisus Hristos, iar nu-
mele Meu cel nou este Cuvântul lui Dumnezeu, nume scris, pe
care nimeni nu-l înţelege, fără numai Eu, precum este scris.
Iată, stau la uşă şi bat. Cine aude glasul Meu şi-Mi deschide
Eu intru la el şi cinez cu el şi îl ajut să biruiască lumea şi să
şadă cu Mine în scaunul Meu, în cetatea Mea de scaun, a Nou -
lui Ierusalim, a bisericii Mele de acum de la sfârşit, căci altfel
de biserică Eu nu mai am acum, nu mai am altă turmă, că ni-
meni nu se poate lepăda de sine pentru Mine, nimeni nu-şi lasă
grijile vieţii lui pentru grijile vieţii Mele şi ale turmei Mele,
turmă care merge cu Mine pe cale aşa cum merg Eu cu ea şi
nu altfel de mers. 

Iată, stau la uşă şi bat. Bat cu toiagul, bat cu crucea ca
să i-o dau de toiag celui ce-Mi deschide ca să intru şi să cinez
cu el şi ca să-l învăţ apoi mereu să-şi poarte mereu crucea cu
lepădare de sine, că amândouă odată nu se pot purta, căci se
resping una pe alta, se războiesc în om, şi puţini sunt cei ce
biruiesc pentru cruce, pentru purtarea crucii prin lepădare de
sine, o, şi puţini, puţini sunt cei ce pot să Mă urmeze pe Mine,
că fără cruce nu seamănă cu Mine omul şi nu poate să meargă
pe calea Mea, căci scris este: «Vor fi asemenea Lui, căci Îl vor
vedea cum este El». 

O, pace ţie, măi poporul Meu, popor al cuvântului Meu!
Cu dor de tată şi cu mângâiere te prind în braţe şi-ţi mângâi
suspinul. O, eşti însuspinat. Cel ce aruncă de la el crucea după
ce dă s-o poarte şi el o vreme, acela îţi face suspin şi ţie şi Mie
şi-ţi face lacrimi şi-ţi face încordare şi apăsare pe sufleţel. Tatăl
este în Mine când îţi grăiesc, şi de aceea îţi grăiesc ca un Tată.
O, pace ţie, poporul Meu însuspinat, pace ţie, tată! Dinăuntru
dureri, din afară dureri, dar cel îndurerat este cel slăvit, tu ştii
aceasta. Sărbătorim în duminica aceasta, a treia a postului cel
pentru întâmpinarea praznicului Învierii Mele, sărbătorim calea
crucii, calea cea de jumătate de cale a postului, când purtătorii
crucii se aşează pentru un pic de odihnă. Tu însă nu poţi să te
aşezi, căci mersul Meu este şi al tău şi trudim pe cale, că sun-
tem puţinei, puţinei sub crucea pe care trebuie s-o purtăm, dar
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adăugăm oştirile cereşti pentru purtarea crucii de acum. Eu stau
la uşă şi bat şi mulţi din cei ce n-au mai stat sub cruce cu Mine
şi cu tine nu-Mi mai deschid, şi dau să Mă îmbrâncească, dau
să Mă ameninţe şi să apese pe crucea purtată. O, să tac, oare?
Să nu rostesc cuvântul Meu lor? 

O, am un fiu care a fugit de sub cruce şi M-a părăsit şi
el şi Mi-a întors spatele şi aruncă înapoi cu nemulţumire pentru
nemulţumirile lui. O, ce să-i dau? El Îmi cere zălog ca să nu
mai arunce în Mine, ca să nu mai dea în puterea celor de sub
cruce şi să Mi-o împuţineze. O, dacă aş fi bogat pe pământ
i-aş da înapoi pentru cele cu care M-am sprijinit pe el o vreme
până când am putut să-Mi pun numele Meu cel mare pe cetatea
Mea de nou Ierusalim, numele Meu, pe care să-l poarte poporul
Meu cel hrănit cu cuvântul Meu. Ochiul Meu este ager şi vede
înapoi şi vede înainte şi se sprijineşte pe pământ cu cei cre -
dincioşi cuvântului Meu şi mai ales pe cei plini de credincioşie,
dar dacă Eu văd că ei Mă vor părăsi şi că Mă părăsesc şi fug
de sub cruce, Eu ce să fac? Să nu Mă pun la adăpost cu cele
ale planului Meu din greu purtat şi înfăptuit pic cu pic? Să le
plătesc vremea cât au stat cu Mine? O, Eu M-am sprijinit cu
mersul Meu de azi pe toţi cei care s-au aplecat să-Mi fie popor
Mie şi numai Mie, aşa cum şi acum două mii de ani a fost pen-
tru mersul Meu pe pământ. N-am mers altfel nici atunci. Tot
ca azi a fost mersul bisericii Mele de atunci. Mă sprijineam cu
cei credincioşi, se sprijineau unii pe alţii creştinii şi mulţi
părăseau calea, ca şi azi, şi unii din ei se căiau pentru neputinţa
lor, iar alţii aruncau înapoi cu hule şi cu dispreţ pentru nemulţu -
mirea lor, pentru timpul lor cu Mine. O, iată şi azi dureri şi sus-
pin. Se luptă omul cu Mine. Toţi cei ce se luptă împotriva
mer sului poporului Meu şi a trudei Mele de azi se luptă cu
Mine, nu cu cei rămaşi lângă Mine. Cu Mine au ce au cei ce
dau să arunce înapoi cu învinuiri, cu dispreţ, cu defăimări fel
de fel şi cu ameninţări la fel, şi vor vedea aceştia cu cine se
luptă dacă vor tot lovi, dacă vor tot apăsa. O, în loc să lase ei
fruntea în jos pentru nedragostea lor, pentru necredinţa lor,
pentru dorul lor de libertate fără ocrotirea Mea peste ei, căci
au ieşit din staulul Meu, o, iată, ei fac suspin, fac apăsări, fac
dispreţ şi cuvinte de dispreţ, şi mult fac ei aceasta. 

O, tu, cel ce apeşi demult, demult de la mijloc, şi apoi
din lături acum, îţi spun Eu, Domnul, că împotriva Mea te
lupţi, cu Mine te lupţi, nu cu cei ce-Mi poartă din greu grija de
lucrarea Mea, de poporul Meu. O, nu cu ei ai tu de vorbit, ci
cu Mine, căci ei nu pot de la ei să hotărască nimic, fiindcă e
primejdie să zică omul în locul lui Dumnezeu, şi scrie în Scrip-
turi această primejdie, care a fost peste cei ce au spus ei ceea
ce nu trebuia să spună şi să facă de la mijloc, căci David a spus
de la el, şi a pierit mulţime de popor din poporul lui dacă a
făcut aceasta. 

O, nu pot să împart truda Mea cea grea cu cei ce ies de
la Mine, şi nici pe poporul Meu nu pot să-l împart cu ei, căci
cei care au venit s-au dat Mie, iar cei ce ies după ce vin se rup
de Mine şi-Mi fac suspin când ies şi-Mi rup când ies din trupul
poporului Meu dacă ei au făcut parte din turma acestei lucrări
de cuvânt, dar să aibă grijă măcar să nu-Mi mai facă mai mult
rău, că e primejdios aceasta. 

Iată, este batjocură multă peste lucrarea Mea cea de azi
din pricina celor ce s-au tras în lături ca să nu mai fie ai Mei.
Eu însă merg mai departe şi merg, că aşa este scris. Le grăiesc
părinteşte şi celor ce M-au părăsit sub cruce, celor plini de
nemulţumiri şi de învinuiri asupra celor rămaşi. Îi rog să fie
cuminţi şi să se roage lui Dumnezeu pentru mersul Meu cel
greu cu poporul cel de azi al cuvântului Meu, cu cei neputin -

cioşi, dar credincioşi, căci credinţa lor este cea care Mă ajută
să vin şi să fiu pe pământ cu oamenii şi să grăiesc lor cuvântul
Meu, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul mântuirii. 

Eu, Domnul, Mă scol să potolesc toată bătaia furtunii şi
să-i liniştesc părinteşte pe cei ce suflă durere peste poporul
rămas sub cruce, sub sarcina venirii Mele. O, dar dacă voi, cei
ce M-aţi părăsit, nu-Mi mai deschideţi când bat, vă rog pe voi,
fiţi înţelepţi după cum Eu vă ştiu, şi nu-Mi cereţi nici zălog,
nici bani, căci Eu merg din greu cu mersul Meu şi sunt purtat
din greu de cei ce-Mi poartă greul şi pe poporul care M-a ales.
Vă voi da în împărăţia Tatălui Meu plata care se cuvine vouă,
dar aveţi grijă, fiilor, de ea, o, aveţi grijă, dacă nu puteţi să le
daţi voi din truda voastră la cei rămaşi cu Mine, la creştini, o,
măcar să nu le cereţi, căci ei au părăsit totul pentru Mine şi
n-au decât pe Dumnezeu, iar grijile lor pentru mersul Meu sunt
multe şi grele şi îi apasă mereu şi merg sub ele înlăcrimaţi pe
calea Mea cea grea, şi merg şi nu Mă părăsesc sub greu. O, se
cade să-i iubim, să-i sprijinim, să nu le cerem nimic, sau măcar
să nu le căutăm răul şi să nu-i îngreuiem mai mult, căci misi-
unea lor este grea. Aceasta vă rog Eu pe voi, cei ce v-aţi ales
altă viaţă decât cea pe care aţi dat-o Mie mulţi, mulţi ani, până
ce altfel aţi hotărât pentru voi. Eu, Domnul, vă rog, ascul -
taţi-Mi povaţa. Amin. 

Şi acum spun cu jale: nu-i trebuie mai mult păcat celui
ce pleacă de sub ocrotirea Mea şi aruncă apoi vina asupra celor
rămaşi pentru nestatornicia lui, pentru aruncarea crucii. De
aceea e bine să nu învinuiască unul ca acesta pe nimeni pentru
paşii lui, căci niciodată omul nu poate să aibă vina cea pentru
el în altă parte sau în alţii, nu, decât în el. Vina este în om, nu
în afara lui atunci când cade din Dumnezeu, iar cine nu vrea
să cadă, nu cade, nu cade, oricâte ispite l-ar încerca. Cine-l
scoate pe om de la Dumnezeu? Vă spun Eu. Păcatul, şi apoi
păcatul neumilinţei şi apoi păcatul trufiei, cu care aruncă înapoi
vina pentru el, ca şi Adam, care M-a învinuit când i-am arătat
că nu şi-a păstrat ascultarea de Mine. Păcatul este duşmanul
omului, nu un alt om este vinovat când omul Îl pierde pe Dum-
nezeu, iar cel ce tot aruncă pe alţii vina pentru vina lui, acela
a pierdut toată umilinţa, toată grija cea pentru pocăinţă şi pen-
tru sufletul lui, dar Eu, Domnul, le doresc la toţi aceştia
înţelepciunea cea de sus, ca să le fie milă de ei, şi apoi să le fie
milă şi de mersul Meu cel greu şi să nu-Mi apese ei pe calea
Mea cea grea de azi. 

Te povăţuiesc şi pe tine, poporul Meu cel rămas cu Mine
sub greul crucii Mele. Ai grijă, fiule, crucea trebuie purtată, nu
aruncată, căci iată, cine aruncă crucea aruncă apoi în Mine şi
în tine, fiindcă cel nestatornic pierde frica de Dumnezeu şi
pierde apoi grija de suflet şi-şi caută bucurii şi stare pentru el,
iar pe Mine Mă lasă îndurerat. 

O, ai grijă, poporul Meu, ai grijă să nu fii copil mocoşit,
căci mocoşeala Îmi întârzie mersul şi slava lui. O, să nu fii
mocoşit, fiule, iar când cei veghetori din partea Mea pentru
tine şi pentru Mine îţi mai spun mocoşit, tu să crezi, să crezi
că nu de la ei grăiesc, ci grăiesc aşa cum aud de la Mine, iar tu
să Mă primeşti ca un fiu cu inimă caldă şi plină de credinţă şi
de aşteptare de povaţă şi de veghe peste tine şi să te bucuri că
Eu îţi dăruiesc îndemn şi veghe pentru lucrul Meu cu tine, că
frumos va fi timpul când ne vom bucura de truda aceasta grea,
şi mereu este frumos timpul Meu cu tine când el foloseşte mult
mersului Meu cel de azi pentru mântuirea neamului omenesc. 

Voiesc să slujească îngerii şi puterile cereşti cu tine la
tot lucrul cel greu al pregătirii slavei Mele, că Eu stau cu tine,
poporul Meu, înaintea celor ce vin la izvor de câte ori vin ei
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după Mine, după dragostea Mea, iar tu să fii dragostea Mea
pentru ei, mereu dragostea Mea, măi poporul Meu, căci Îmi
eşti fiu şi Mă sprijin cu tine ca tatăl pe copii. 

E zi de pomenire şi de sărbătoare a crucii şi de mâng â -
iere pentru cei ce merg cu Mine pe cale grea. Vă mângâi pe
voi cu cuvântul Meu şi vă îmbrac în puterile cereşti, fiilor, că
multe sunt de lucrat, iar voi sunteţi puţinei şi mititei şi mocoşiţi
uneori, căci sunteţi osteniţi, dar sunteţi cei care nu M-aţi părăsit
sub greu. O, ascundeţi-vă capul şi urechile dinspre cei ce vă
aduc dureri şi cuvinte de dispreţ şi de învinuire şi de nelinişte.
O, lăsaţi-Mă pe Mine faţă în faţă cu ei şi staţi sub adăpost, că
voi sunteţi mici şi nu aveţi putere multă în faţa ispitelor. Iată,
nu M-am putut sprijini până la sfârşit cu toţi cei cu care M-am
scris pe cale, dar nici nu le pot sta în faţă pentru nemulţumirile
lor. O, nu le pot da zălog dintre cei ce M-au ales pe Mine
venind în trupul acestui popor, că nu-Mi pot rupe singur fiii de
la sân. Nu le pot da nici bani dacă ar fi să împărţim truda cea
pentru mersul Meu, dar dacă ei apasă, trebuie să le spun că nu
pe voi, ci pe Mine Mă apasă. Eu pot să fac să le dau să-şi facă
ei ce vor şi-Mi zic că n-au cu ce, dar cu greu pot, cu mare greu,
că mersul Meu e greu, dar ce le mai rămâne lor la Mine? O,
dacă toţi Mi-ar cere înapoi pe cele cu care au sprijinit mersul
Meu atâţi câţi sunt ei, ce-ar fi să fac Eu? 

O, nu aşa se face cu faptele vieţii, o, nu aşa! E ruşinos
aşa, iar omul nu ştie ce poate fi cu viaţa lui. E bine să aibă frică
de Dumnezeu tot cel ce a ştiut cuvântul Meu cel de azi şi e bine
să se umilească cu iubire înaintea Mea pentru neputinţa lui,
căci Eu voi fi şi voi socoti după inima fiecăruia, că sunt Mân-
tuitor, dar sunt şi Judecător pentru neiubire. Îi rog pe cei ce Mă
apasă din părţi, îi rog să Mă ierte pentru neputinţa de a le sta
în faţă pentru nemulţumirile lor, căci Eu sunt Dumnezeu şi sunt
şi Făcătorul lor şi sunt datori şi ei Făcătorului lor, sunt datori
lui Dumnezeu cu multe şi mereu cu multe, iar Eu îndur de la
ei neiubire şi multă îndur. 

O, poporul Meu, te mângâi în suspinul tău cel vechi şi
cel proaspăt. Întăreşte-te întru Mine, întru Duhul Meu Cel
mângâios, fiule, iar dacă tu ai păzit şi păzeşti cuvântul răbdării
Mele, şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină
peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ,
precum este scris. O, iată ce mare plată, ce mare ocrotire vor
avea cei ce păzesc cuvântul răbdării Mele, cuvântul care curge
din gura Mea deasupra ta, măi poporul Meu! 

Sunt oaspeţi veniţi la izvor, şi le dau lor îndemn pentru
cruce, pentru purtarea crucii, pentru iubirea aceasta, căci cru -
cea nepurtată nu aduce nici un folos sufletului. Omul trebuie
pentru Domnul, nu pentru el să poarte cruce, căci Eu am spus:
«Cel ce voieşte să vină după Mine, să-şi ia crucea şi să-Mi
urmeze Mie». Despre cel ce voieşte cu Mine am spus Eu
aceasta, nu despre cel ce-şi poartă nevoile vieţii lui, ci numai
despre cel ce poartă crucea pentru Mine, iar cine lasă crucea
purtată pentru Mine şi ia altă cruce pentru el, o, acela n-are
plată cu Mine, ci îşi ia de pe pământ toată plata şi nu mai are
în cer, mai ales că el n-a ascultat de Cel ce i-a grăit lui din
ceruri şi a plecat de lângă mersul Meu. O, Eu nu-l ţin pe om
cu puterea Mea lângă Mine, ci numai dragostea lui poate face
aceasta. Eu nu pot cu cel fără dragoste şi fără răbdarea ei, că
Eu sunt Fiul Cel scump al Tatălui Meu şi al mamei Mele
Fecioa ra, şi tot atât de scumpi sunt şi Ei şi e măreaţă Fiinţa
Noastră şi e plină de umilinţă şi de blândeţe şi suntem în iubire
mereu, iar dacă omul nu este tot aşa, nu se poate cu Dumnezeu
cum este omul. 

O, Tată scump Savaot, Tatăl Meu scump, e zi de praznic

sfânt pentru mama Mea Fecioara şi pentru îngerul buneivestiri
peste ea. E ziua când îngerul a vestit-o pe ea că Eu voi coborî
în ea pe calea Duhului Sfânt şi Mă voi naşte Prunc ca omul şi
voi creşte mare şi voi fi Mântuitor pentru omul cel pierdut din
Noi, Tată. 

O, mamă Fecioară, e zi de praznic sfânt pentru tine,
ma mă, scumpă mama Mea. Trebuie să-l mângâiem pe po -
porul Meu, că este însuspinat, mamă. Trebuie şi tu să grăieşti
lui, mamă. 

— DD a, Fiule scump, mă voi aşeza la masă de
cuvânt cu poporul Tău şi-i voi mângâia

suspinul şi-i vom pregăti bucurie, aşa cum mi-a pregătit mie
îngerul Gavriil în ziua aceasta acum două mii de ani. Vom
umbla la rane şi le vom lega şi vom pune poveţe mari pe masă
şi vom cuprinde în braţe pe poporul Tău, însuspinat acum şi
apăsat de durere şi dinăuntru şi din afară, dar aşa este mersul
cel cu crucea. O, de ce cădeai Tu cu crucea pe calea crucii? Tu
duceai crucea cu puterea trupului Tău omenesc, nu cu puterea
Ta cea dumnezeiască, Fiule scump. Cădeai sub greutatea crucii
care Te purta spre dealul Golgotei ca să-Ţi aşezi apoi dragostea
pe ea, dragostea Ta pentru omul care Te-a părăsit, Fiul meu
scump, după cum Tu i-ai făcut trup şi ai pus în el viaţă. O, ce
dulce Ţi-a fost iubirea pe tot drumul crucii Tale, dulce Fiul meu. 

O, omule, o, omule neînţelept pentru cruce, în ziua a -
ceasta de praznic mare pentru cruce şi pentru credinţă şi pentru
mine cu Fiul meu Hristos, Cel născut din mine Om ca să fie
Mântuitor omului cel zidit de mâna Lui, o, în ziua aceasta
mare, îţi spun cuvânt mare ca să ştii. Nu Fiul meu Iisus Hristos
a purtat crucea pe calea crucii, ci crucea L-a purtat pe El până
sus, iar El a mers după ea, căzând sub ea mereu, că era grea, şi
a dus-o cu puterea trupului ca să fie grea, ca să-l poarte ea pe
El, dragostea să-L poarte, nu El să poarte. O, aşa şi tu, nu tu
porţi crucea dacă vrei să ai cruce pe cale cu Fiul meu, ci crucea
te poartă pe tine, iar când o arunci nu te mai poartă nimeni, nu
mai mergi cu Domnul, ci mergi tu, mergi singur, mergi cu
lumea, mergi pe unde merge lumea, iar sub picioarele tale este
golul, nu este crucea cea pentru Fiul meu, nu este calea care te
duce la Fiul meu. 

O, voi, cei ce aruncaţi crucea şi apoi aruncaţi spre cei ce
nu leapădă crucea, o, înţelepţiţi-vă, o, umiliţi-vă, treziţi în voi
pe Domnul ca să poată El, că furtuna necredinţei vă dezrădă -
cinează din El. O, aplecaţi-vă spre pocăinţă, nu spre duh de
judecată. Ce ştiţi voi despre cei ce-i loviţi? Aceasta este a Dom-
nului. El ştie vina, El ştie pocăinţa fiecăruia, El ştie şi credinţa
omului, El ştie, nu voi, căci a Lui este aceasta, iar cel ce judecă
pe fratele său a şi fost judecat unul ca acela. O, umiliţi-vă,
umiliţi-vă mult şi frumos şi cu folos! E Domnul, e Fiul meu în
faţa poporului Său rămas cu El sub cruce, iar eu voi grăi în
ziua aceasta poporului Fiului meu, Iisus Hristos. Amin. 

— NN e întoarcem în carte, mamă, ca să pu -
nem înaintea poporului Meu şi pe faţa

lui şi pe inimioara lui mângâiere pentru suspinul lui, mamă. 
O, pace ţie, măi poporul Meu! Îţi vom pune pe masă

duhul mângâierii, că eşti însuspinat. Te vom mângâia, căci sun-
tem cu Duhul Sfânt Mângâietorul în zi de praznic sfânt şi sun-
tem cu tine pe cale. 

Pace ţie, poporul Meu! Amin, amin, amin. 

*

NN e întoarcem în carte. Trebuie să se aşeze în ea cu-
vântul cel întreg al acestei zile de coborâre de cu-

vânt. E multă învăţătură de mântuire a sufletului în ziua aceasta
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pe masa cea de dinaintea tronului ceresc şi a priveliştei din
jurul lui. Iată de unde vine învăţătura cea pusă în mijlocul tău
mereu, o, poporul Meu. Ne întoarcem în carte, fiule. Când aduc
aproape cuvântul de pe masa pe care el se alcătuieşte şi stă,
aduc şi tronul Meu aproape, aduc priveliştea cerească din jurul
tronului, căci de acolo izvorăşte cuvântul, de acolo se naşte el
şi curge pe masa cea de dinaintea tronului slavei Domnului şi
se revarsă prin gura Mea pe masa ta apoi, măi poporul Meu. 

O, câtă frumuseţe cerească este în nevăzutele lui Dum-
nezeu! Înaintea ei staţi voi atunci când cuvântul Meu se rosteş -
te între voi de gura purtătoare de Dumnezeu şi martori mii şi
mii de mii sunt atunci dintre cei din cer, iar priveliştea aceasta
ţine până ce se întocmeşte toată coborârea cuvântului Meu
peste voi, începând cu vremea facerii lui. 

Dar cum se face cuvântul? Cum se înfiinţează el în cer?
Vă descopăr taine, fiilor. El se înfiinţează pe pământ odată cu
faptele oamenilor, iar la tine, odată cu viaţa ta, poporul Meu,
odată cu faptele ei, măi fiule, aşa cum am lucrat cuvânt şi acum
două mii de ani faţă în faţă cu cei ce Mă priveau şi care judecau
fiecare în felul lor şi care credeau sau nu credeau şi grăiau sau
nu grăiau despre Mine şi despre cele ce sunt. Aşa cum am făcut
cerul şi pământul şi le-am aşezat la locul lor pe fiecare şi toată
facerea dintre ele apoi, tot aşa lucrez şi Eu cuvântul la locul
lui de naştere şi Mă port cu tronul ceresc peste tot, iar din tron
izvorăşte apoi cuvântul şi îl iau Eu în gură şi îl rostesc ca să
fie el aşezat apoi în cartea sa de cei ce au urechi de auzit cu ele
pe Dumnezeu-Cuvântul, Care-Şi întocmeşte cartea Sa de cu-
vânt pe pământ. Să ne aşezăm, dar, şi să rostim tot cuvântul
învăţăturii de azi, Eu, Domnul, şi mama Mea Fecioara, căci
scris este despre cei sfinţi că «toţi trăiesc în El», în Mine, Dom-
nul-Cuvântul, căci Eu sunt Dumnezeu-Cuvântul, iar numele
celor ce dau fiinţă cuvântului Meu pe pământ, tot aşa trebuie
să fie numiţi: Cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul este al
Meu, al lui Dumnezeu. Amin. 

O, Tatăl Meu Savaot, Tată scump al Meu, binecuvin -
tează pe Fiul Tău, Dumnezeu-Cuvântul, ca să ştie lumea că Tu
M-ai trimis. Amin. 

— OO,întreit binecuvântat să fie cuvântul Meu
şi al Tău întru unul, Fiule Emanuel, şi

prin gura Ta să curgă el râu izvorât din tronul slavei, Fiule
scump. Tu, şi mama scumpă a Ta grăiţi acum toate câte sunt
ale acestei zile de grăit şi de aşezat în cartea învăţăturii, cartea
cea mereu deschisă pe tronul slavei ca să se aşeze în ea cuvân-
tul care se naşte, aşa cum Tu ai desluşit acum naşterea cuvân-
tului şi felul cum se naşte el, obârşia lui, Fiule scump şi
ascultător şi supus, şi cuvântul Tatălui Tău Dumnezeu. Amin. 

— SS lava Ta sunt Eu, Tată Savaot, iar Tu eşti
toată slava Mea! Lucrăm ca în cer, lu -

crăm înaintea tronului slavei, iar slava lui este Dumnezeu şi cu
ea coboară Domnul când Îşi lasă pe pământ cuvântul. 

Iar tu, mamă Fecioară, de-a dreapta tronului slavei stai
privelişte cerească, mamă, şi eşti împărăteasă lângă tron, o,
mama Mea. Hai, dar, să lăsăm izvorul de cuvânt să vină şi să
se aşeze la locul lui, în cartea Mea cea de azi cu poporul cu-
vântului Meu, mamă. Amin. 

— OO,Fiule scump şi slăvit cu slava pe care o
ai de la Tatăl mai înainte de întemeierea

lumii, iubirea este fără de trup ca şi îngerii, iar obârşia ei este
de sus. Omul cel de jos însă n-a putut să înţeleagă ce este iu-
birea, dar ea a fost pătrunsă de înţeles de către sfinţi, iar sfinţii
şi-au arătat liber pe cele dinăuntru ale lor şi şi-au pus rugăciu -
nile lor pe hârtie, şi-au pus înaintea oamenilor petrecerea lor

cu Tine, iubirea şi-au pus-o ca unii fără de trup ca şi iubirea
lor, care venea de sus şi îi învăţa şi îi însoţea pe ei. 

O, popor al Fiului meu, Dumnezeu-Cuvântul, rugăciu -
nea trebuie să rodească. La cei sfinţi ea este chiar rodul lor, nu
al rugăciunii lor. Aceasta au voit cei ce vă cârmuiesc pe voi în
Domnul, aceasta au avut să vă spună ei într-o zi, nu demult, şi
n-au mai spus apoi, dar este în cer această zidire de cuvânt,
lecţia aceasta necoborâtă încă la voi aşa cum ea s-a zidit în cer
când a dat să coboare la voi cu grai. Au spus la masa cea de
azi cu voi, v-au spus cei ce vă cârmuiesc în Domnul că poporul
acestui cuvânt sfânt trebuie tot timpul să fie mărturisitor al
celor dinăuntru ale omului, fiecare căutând să facă aceasta în
chip curat. O, fiilor, sfinţii şi-au pus rugăciunea lor pe hârtie şi
şi-au arătat-o, şi-au arătat mintea şi lucrarea ei, că aşa lucrează
cel care are pe Domnul în mintea sa, Îl scoate la lumină ca să
vadă cei din jur, să vadă oamenii cum este Stăpânul lui, să vadă
cine-l face pe cel sfânt să grăiască, cine face în el, cine zideşte,
cine lucrează în el. O, fiilor, sfinţii şi-au arătat şi şi-au mărtu -
risit rugăciunea, nu înţelepciunea, nu ştiinţa lor, ci rugăciunea
care ştie, căci în rugăciune îşi spuneau păcatele lor, iar acum
creştinii citesc rugăciunile lor şi sunt mulţumiţi cu atât, cu cei
ce au zidit aceste rugăciuni, cu cei care au simţit ceea ce au
mărturisit. Sfinţii s-au judecat pe ei înşişi mereu, căci se sim -
ţeau păcătoşi, şi n-au mai fost judecaţi, ba au alungat mereu
pe diavolul, care le auzea rugăciunea lor cea mărturisită şi
lăsată la urmaşi apoi ca lucrare sfântă a minţii. 

Iată, mintea care se îndeletniceşte cu rugăciunea cea
mărturisitoare, ea nu mai are grijă să judece pe semeni, căci
are lucrul cel pentru sine, pentru curăţirea sa. Când cineva între
fraţii de aceeaşi treaptă judecă ale fraţilor măcar în gând, acela
este judecător, nu rugător, şi cade apoi sub judecată prin faptele
sale, căci mintea omului nu este deprinsă să stea cuminte, să
nu se uite în lături şi să ia pe ale altora ca să le judece punând
cap la cap toate şi socotind după ea toate. O astfel de minte
este dumnezeu pentru om, iar omul nu poate scăpa de robia ei,
că ea îi este stăpân. Nu mai încape Domnul cu smerenia Sa, cu
cârmuirea Sa într-o aşa minte. O, aşa sunt oamenii de pe
pământ, toţi una şi una. Toţi uită că Dumnezeu i-a pus omului
în cap mintea pentru ca să stea Domnul în ea cu umilinţa cea
dumnezeiască, dar omul stă el. O, nu aşa l-a făcut Dumnezeu
pe om, iar dacă omul are minte şi loc pentru ea în trupul lui,
să-L lase pe Domnul să Se folosească de ea, că Domnul nu-i
face rău prin ea aşa cum singur îşi face omul, îşi face şi lui, Îi
face şi Domnului, Celui ce l-a zidit pe om. 

O, nu e rugăciunea, nu e Domnul în mintea omului nici
măcar când citeşte el rugăciunea cea după sfinţi lăsată la
creştini, căci şi după ce rosteşte rugăciuni din sfinţi tot ca el
rămâne omul. Împăratul David, strămoşul meu, îşi mărturisea
mereu păcatele înaintea Domnului şi Îl ruga pe Domnul să-Şi
întoarcă faţa de la păcatele lui şi să şteargă toate fărădelegile
lui, iar apoi Îl ruga să zidească în el inimă curată şi duh drept
şi înnoitor întru cele dinăuntru ale lui, ca să nu-l lepede Dom-
nul pe el de la faţa Sa şi să ia de la el Duhul Lui Cel Sfânt, ci
să-i dea lui Domnul bucuria mântuirii şi întărirea duhului
stăpânitor întru el, ca să-i înveţe şi pe alţii căile Domnului şi
să se întoarcă la Domnul cei necredincioşi. 

O, iată ce lecţie mare pregătită la tronul slavei a dat să
coboare la voi, şi a coborât acum! O, fiilor, să aibă cu cine să
grăiască cei ce vă grăiesc vouă pe cele de sus. Să nu tăceţi când
ei vă grăiesc, ci să faceţi loc larg grăirilor duhovniceşti în bi se -
rică, măi fiilor hrăniţi din cer. O, iubiţi lacrima pocăinţei, la -
crima iubirii, că iată, ochii care râd sunt ochi desfrânaţi. O, nu
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lăsaţi de peste voi aceste învăţături. Să grăiască ele mereu cu
voi, nu numai azi, o, nu numai azi, căci omul din lume care ci -
teşte cuvântul lui Dumnezeu, dat de către voi ca să fie cunoscut,
i se pare omului îngâmfat că poate şi el să grăiască aşa ca Dum-
nezeu, i se pare că ştie şi el ca Dumnezeu. Numai că omul nu
este Dumnezeu, ci este om şi atât, şi este păcătos omul şi poartă
trup păcătos. Numai dacă ia de la Domnul, numai da că-L lasă
pe Domnul să grăiască peste el, numai atunci poate şi el să ştie
ca Dumnezeu, iar altfel nu, căci iubirea aceasta este fără de trup,
este fără de păcat, din Dumnezeu curat izvorâtă, nu din mintea
omului slujitor păcatului poate ea să curgă curată. 

O, aerisiţi-vă inimile, fiilor! Vă spun vouă aceasta ca să
mă audă oamenii de pe pământ de peste tot. Precum omul îşi
aeriseşte casa şi lucrurile toate cu aer curat, deschizând peste
tot ca să vină aer şi să împrospăteze şi să împrăştie miasma din
casa sa, o, tot aşa şi cu inimile trebuie să faceţi, căci inima
creştinului este casa lui Dumnezeu, iar în ea trebuie mirosuri
scumpe şi păstrate scumpe şi trebuie aer proaspăt şi lumină
multă şi curăţenie scumpă la vedere. 

O, aerisiţi-vă inimile, fiilor, şi voi, oamenilor care purtaţi
nume de creştin! O, nu căutaţi să vă judecaţi singuri faptele,
ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu şi de semeni, mulţu -
mirea sau nemulţumirea de voi sau de semeni! O, nu aşa! Vă
trebuie stăpân, fiilor, vă trebuie mereu pentru aceasta ce trebuie
să faceţi, căci strămoşul Adam dacă n-a ales să aibă stăpân
peste el şi-a îngăduit să facă păcat, să se lase spre slăbiciuni şi
să judece apoi pe Dumnezeu pentru păcatul săvârşit în vreme
de neascultare de stăpân. 

Iată, copiii vor să crească mari ca să scape de sub mâna
şi veghea părinţilor şi să-şi poată îndeplini apoi dorinţele lor,
gândurile lor, simţirile lor. O, nu aşa. O, nu aşa a fost copilul
meu, Fiul meu Hristos, nu aşa a fost cu Dumnezeu, Care S-a
fă cut Fiul meu ca să aibă mamă pe pământ precum are El Tată
în cer. O, ascultaţi de duhul învăţăturii care vine pe pământ.
Păcatele se vindecă prin suferinţă, iar suferinţa apoi se vindecă
prin iubire şi prin umilinţa iubirii. Iubirea este fără de trup, nu
este ca suferinţa care doare în trup pe cel ce a păcătuit. Iubirea
nu trebuie vindecată, ci trebuie tot mai mult zidită pe pământ
şi în pământ, căci pământul este omul, dar prin iubire pă -
mântul acesta se face cer, în care Domnul Se poate odihni
apoi, numai să vrea omul să aibă Stăpân peste el pe Domnul
şi pe slujitorii Lui, a căror inimă este curată şi sfântă pentru
cei călăuziţi de ei. 

Aceasta am avut de aşezat peste poporul Fiului meu
Iisus Hristos în ziua de bunăvestire peste mine a îngerului
Gavriil, când el mi-a dat Stăpân mie pe Domnul, pe Cel purtat
în pântecele meu, până ce El a ieşit înaintea lui Israel ca să-l
înveţe pe el mântuirea omului. 

O, slavă Ţie, Tată şi Fiule al Tatălui şi Duhule Sfânt
Mângâietorule, Dumnezeule întreit, Dumnezeul meu! Am grăit
poporului ales pentru grăirea Ta cu el, o, Doamne, şi am pus
pe masa lui lecţia rugăciunii, lucrarea minţii, umilinţa ei, pen-
tru ca să rodească omul rod pentru cer. 

O, pace ţie, popor al lui Hristos! O, aeriseşte-ţi casa ta
mereu pentru Stăpânul tău, pentru Cel plin de mireasmă de sus,
pentru trupul Lui cel slăvit şi purtat de îngeri înaintea ta pentru
grăirea lui, cu care El te slujeşte. Amin. 

— OO,câtă iubire, mamă! O, cât duh iubitor
pentru cei ce trec din trup în duh în nu-

mele iubirii, căci iubirea este fără de trup, mamă, şi face din
oameni slava sfinţeniei cea pentru Domnul pe pământ. 

Să nu se descumpănească nici un păcătos. Iubirea este

fără de trup. Să nădăjduiască toţi păcătoşii. Ceea ce nu pot ei
din pricina osândirii lor sub păcat, poate iubirea, poate ea pen-
tru ei, numai să poată ei să creadă în puterea ei, care vindecă
omul de păcat. O, trebuie umilinţă mereu şi veghe mereu pen-
tru umilinţă, căci numaidecât îşi pierde omul umilinţa, că
ochiul lui umblă, şi umblă şi mintea lui apoi şi-şi pierde omul
umilinţa, dar de fiecare dată să se arunce omul în albia iubirii
şi să-şi aerisească inima şi fiinţa, căci diavolul nu poate mai
mult în cel care-şi spală păcatele mereu, mereu, ieşind cu ele
la lumină. Cârtiţa când este scoasă la lumină nu mai are mult
şi piere apoi. Aşa şi păcatul cel ascuns în om, piere când este
învederat, iar lucrarea sfinţilor aceasta a fost: grăirea lor cu
Domnul Mântuitorul, ca să le fie lor milostiv pentru iertarea
lor de sub păcat. 

O, să nu vorbească singuri cei ce învaţă pe creştini
aerisirea inimilor lor. Toate duhurile străine de Dumnezeu să
iasă afară din inimi şi să se facă frumos şi curat pentru Domnul,
aşa cum în casele voastre scuturaţi şi aerisiţi şi aşezaţi toate la
loc cu socotinţă, aruncând pe cele ce încurcă şi înăbuşe, căci
omul nu trebuie să aibă nimic, nimic, decât pe Dumnezeu. 

O, pace ţie, măi poporul Meu! Fericit eşti tu, cel învăţat
de Dumnezeu, dar tu să nu-ţi spui că poţi şi tu să ştii şi să
grăieşti ca Domnul, ci umileşte-te, aşa cum sfinţii toţi s-au
umilit şi M-au cerut loruşi, M-au cerut să-i fac cereşti şi să-i
port în sânul Meu apoi, iar Eu aşa fac, şi toţi trăiesc în Mine,
căci s-au smerit şi M-au iubit fără de trup şi au trecut mereu
din trup în duh ca să se dea lui Dumnezeu. Amin. 

Aşa şi atât a fost cuvântul zilei de azi a sărbătorii cea
pentru mama Mea Fecioară, iar peste tot cuvântul, Eu, Dom-
nul, pun acum pecetea Mea: Iisus Hristos. Amin, amin, amin. 

25 martie/7 aprilie 2013

Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria
Egipteanca

Duhul mărturisirii. Durerea Domnului de la cei ce L-au părăsit.
Secetă de cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Maria Egipteanca: pildă 

pentru vindecarea de păcat şi pentru purtarea crucii. 

SS unt tot o veghe peste tine ca să faci tu voia Mea,
toată voia Mea cu tine, măi poporul Meu, că te-am

ales dintre oameni ca să fac voia Mea cu ajutorul tău pe pământ. 
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Ierusalime cu nume

nou. Să ştie lumea cine eşti tu, de aceea grăiesc Eu cu tine aşa,
că e de folos lumii să ştie că Eu, Domnul, am un popor pe
pământul român cu care lucrez între oameni voia Mea şi o dau
pildă lumii. 

O, pace ţie, popor blagoslovit! Cuvântul Meu dacă nu
l-aş aduce Eu în mijlocul tău mereu n-ai mai fi tu poporul Meu.
Cuvântul Meu te numeşte pe tine popor al Meu şi aude din
gura Mea lumea numele tău şi aude diavolul şi te ştie diavolul
al Meu, te ştie de popor al Meu şi e necăjit vrăjmaşul Meu şi
al tău că este în mijlocul tău cuvântul Meu. O, cine te-ar mai
ţine pe tine fiu al lui Dumnezeu dacă n-ai avea mereu hrană de
cuvânt sfânt pe masă, hrană proaspătă, hrană caldă? Sunt tot o
veghe peste tine şi te veghez cu cuvântul Meu şi-ţi cer voia
Mea s-o fac cu tine, că iată, te-am vestit nu demult că ieşim în
piaţă cu duhul mărturisirii, fiule, şi te-am aşezat să faci voia
Mea şi să gătim ziua ieşirii şi lucrul mărturisirii ei. Tu M-ai as-
cultat, iar acum ieşim şi mărturisim, căci duhul mărturisirii este
voia Mea. 

O, binecuvântare cu belşug rostesc acum Eu, Domnul,
pentru ieşirea Mea cu tine în mijlocul lumii, poporul Meu, şi
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să-i mângâiem pe mulţi cu duhul nădejdii sfinte şi să le dăm
putere să dorească şi ei după darul cel sfânt al fiilor lui Dum-
nezeu. Fiii lui Dumnezeu au credinţă, au iubire, au jertfă
plăcută Domnului, au duhul umilinţei, prin care ei se vindecă
de ei înşişi şi de grija de ei şi se fac voie a Mea apoi, dar această
putere sfântă vine tot de la Mine în ei. O, nu e de la om această
putere, căci omul este slab şi nu are minte pentru Dumnezeu,
căci şi-o păstrează luişi. Hai, dar, să le arătăm fiilor oamenilor
frumuseţea cea sfântă a fiilor lui Dumnezeu, umilinţa inimii şi
a staturii lor. Când Eu rostesc cuvânt peste tine ca să ieşim şi
să mărturisim, tu găteşte-te pentru această bucurie a Mea şi
întăreşte-ţi duhul umilinţei, ca să stai întru el înaintea oame-
nilor, şi să lucreze peste ei ieşirea Mea cu tine, fiule Ierusalime.
Mă doare după cei ce n-au mai rămas lângă tine pentru ieşirile
Mele cu tine, Mă doare, că ei petrec acum cu lumea, şi lumea
vede că ei nu mai sunt lângă Mine şi lângă tine, dar Eu, Dom-
nul, Mă mărturisesc pe mai departe cu poporul Meu, că nu de
altceva l-am zidit şi îl zidesc pe el şi nu de altceva l-am făcut
unealtă a Mea, trâmbiţă a Mea peste pământ, glasul Meu şi
pilda Mea peste oameni. 

O, apropiaţi-vă, voi, fii ai oamenilor, că Eu, Domnul, ies
în mijlocul vostru cu poporul cuvântului Meu ca să vă mângâi
sufletul şi să vă împart nădejdea învierii şi puterea iubirii de
Dumnezeu! E secetă de cuvântul lui Dumnezeu pe pământ.
Numai omul grăieşte pe pământ, numai omul peste tot. Vin cu
glasul gurii Mele, vin Eu, vin însoţit de poporul cuvântului
Meu şi Mă împart cuvânt vouă, cuvânt cald, cuvânt proaspăt,
căci Eu sunt mereu astăzi, ca şi cuvântul Meu. Acum două mii
de ani am vestit că va veni vremea aceasta, şi a venit acum,
căci am spus că vine vremea să se audă glasul Fiului lui Dum-
nezeu şi să tresalte morţii din morminte la glasul Domnului
Cel înviat şi să învieze şi ei. O, iată, împlinesc aşa, şi voiesc
să înviaţi şi voi, cei vii cu trupul şi să treceţi din trup în duh şi
să credeţi venirii cuvântului Meu la voi şi să faceţi faptele
credinţei celei de apoi, că vine Domnul la voi cuvânt pe pământ
şi vă trebuie credinţă. 

Ies în mijlocul vostru, o, fii ai oamenilor, şi vă împart
nădejdea învierii. Iată-Mă strălucind pe faţa celor ce se sfinţesc
pentru Mine, pentru numele Meu! Duhul umilinţei are putere
să-l facă frumos pe om. Dar ce este duhul umilinţei? El îl face
pe om să scadă şi să cresc Eu, Domnul, în fiinţa lui, în alcătui -
rea lui. Precum Dumnezeu nu gândeşte la Sine, ci numai la
om, tot aşa şi fiii umilinţei de duh, ei nu gândesc la sine, ci nu -
mai la Dumnezeu pentru voia Sa în ei, şi aşa creşte frumu se -
ţea copilului sfânt, iar Eu, Domnul, am dorirea după o ţară cu
copii frumoşi şi plini de Dumnezeu şi de frumuseţea Lui, şi
Mi-e dor de Mine în oameni şi umblu după ei cu umbletul Meu
şi Mă arăt lor prin cei ce Mă poartă iubindu-Mă şi mărturisin -
du-Mă în ei şi cu ei, ca să vadă cei ce văd şi să înţeleagă ei că
Tatăl M-a trimis şi că nu de la Mine Însumi vin şi Mă mărtu -
risesc ca să-Mi zidesc un popor şi să-l am pentru venirea Mea
răscumpărat dintre fiii oamenilor şi de folos pentru cei ce încă
nu văd. 

E zi de duminică şi grăieşte Domnul în mijlocul tău,
popor al cuvântului Meu. Peste două duminici va fi praznic de
Înviere şi suntem pe cale spre acest praznic măreţ, pe care
lumea cea fără de viaţă pentru Mine îl aşteaptă pentru gusturile
ei şi nicidecum să se sfinţească omul pentru Dumnezeu, dar
Eu pe câţi îi aleg le fac şi trezirea, le fac şi spălarea, le fac şi
hăinuţa cea nouă şi le dau lor duhul pocăinţei, prin care ei să
Mă caute şi să Mă urmeze apoi, aşa cum s-a petrecut cu paşii
celei azi pomenită între sfinţi, Maria Egipteanca, cea care s-a

trezit cu putere din somnul păcatului şi şi-a căutat pentru tot
restul vieţii vindecarea de păcat, luptând din greu împotriva
acestui vrăjmaş, pe care omul, bietul de el, nu-l socoteşte vrăj -
maş, ci bucurie a lui, dar el, păcatul, este moarte în om. 

O, s-a trezit din somnul ei Maria Egipteanca şi a căutat
apoi să fugă de ea însăşi şi de oamenii care o trăgeau spre
moarte, şi grea a fost lupta ei cea de partea vieţii, dar toate sunt
cu putinţă celui cu credinţă că poate Domnul pentru el. Pilda
luptei ei cea pentru viaţă s-o ia de pildă toţi păcătoşii, ca să
poată şi ei, ca să se dea şi ei de partea duhului vieţii şi să moară
faţă de păcat, că Eu, Domnul, vin din cer pe pământ şi îl învăţ
pe om să se lepede de sine şi să vină după Mine, că mai bine îi
este lui să poarte cruce decât păcat, şi frumoasă este viaţa
crucii, că este curată, şi că-l duce pe om pe aripi spre asemăna -
rea lui cu Mine, căci Eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
şi voiesc să-i am fraţi pe toţi oamenii şi să fim toţi fiii Tatălui
Dumnezeu, precum Eu voiesc aceasta. Amin. 

— OO,Doamne, o, întărirea mea cea mare în
ziua aceea când am dorit să mă despart

de păcat şi tot timpul apoi! O, Milosul meu Salvator, mi-e dor
să le spun fiilor oamenilor că iubirea pentru păcat îl face urât
pe om, şi vede el aceasta numai după ce se lasă de această iu-
bire, căci vin lacrimi din ochii inimii lui şi ai vederii lui
lăuntrice şi nu-i mai trebuie lui nimic decât pe Tine apoi, pe
Salvatorul lui din moarte, Doamne. O, Ţi-e tare milă de oa-
meni! Ţi-e milă de păcătoşi, Doamne, aşa cum Ţi-a fost de
mine milă. O, dă-le şi lor o zi de trezire aşa cum mie mi-ai dat,
ca să pedepsească ei păcatul apoi, aşa cum el îi pedepseşte pe
ei acum în însuşi trupul lor. 

O, ce mare milă faci Tu cu oamenii, Doamne! Mă uit de
lângă Tine şi de lângă sfinţi mă uit cum Îţi pregăteşti ieşirea
cu poporul cuvântului Tău ca să Te arăţi fiilor oamenilor şi să
le faci trezirea cumva. Harul Tău şi harurile sfinţilor Tăi nevoi -
tori pentru sfinţenia lor, să coboare aceste haruri peste cei ce
văd ieşirea Ta cu poporul Tău şi lucrul mărturisirii Tale cu el. 

O, fii ai oamenilor, marea de păcate vă cuprinde de peste
tot. Ridicaţi mâinile şi cădeţi în genunchi şi cereţi mila Dom-
nului vouă, că este iad păcatul şi este în om. Vine dimineaţa,
vine cuvântul lui Dumnezeu spre voi. Întâmpinaţi-i iubirea!
Faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu şi intraţi în rândurile celor ce au
patrie cerul pe pământ şi bucuria lui. Umiliţi-vă mult şi frumos.
Vă trebuie călăuză pentru aceasta, vă trebuie mereu, ceas de
ceas, şi n-o veţi găsi în biserica cea din lume, care opreşte omul
să vină la izvorul cuvântului lui Dumnezeu şi să se spele de
păcat şi să vadă apoi omul calea şi pe Domnul cu el pe cale.
O, vă trebuie voinţă şi putere pentru ea şi credinţă mare pentru
acestea. Luaţi pe Domnul peste voi, luaţi cuvântul Său, care
cheamă şi sfinţeşte voinţa omului. În curând vai şi iar vai celor
ce stau departe de Dumnezeu şi de voia Lui! Amin, amin zic
vouă, veniţi spre Domnul, că El vine, că El este milos! Vine
Domnul cuvânt pe pământ la voi, vine să vă ia în arca Sa, în
salvarea Sa. Amin. 

— OO,Eu sunt! Eu sunt Alfa şi Omega. Eu sunt
Cel ce sunt, şi tot aşa este şi cel ce este

cu Mine: el este, iar dacă apoi se duce de lângă Mine nu mai
este. Strigă sfinţii la oameni să vină la Mine şi să se facă fiii
oamenilor fii ai lui Dumnezeu ca să scape de usturimea pe care
le-o pregăteşte păcatul. O, ce mari vor fi cei ce vor veni! Se
vor ridica deasupra muntelui de păcate şi vor fi biruitori peste
păcat şi mari vor fi, ca Maria Egipteanca. Ea s-a ridicat şi n-a
mai căzut, căci a luptat stând deasupra păcatului ca să-l biru -
iască pe el, şi l-a biruit. 
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Eu sunt Cel ce sunt şi ies înaintea omului ca să-i ajut
credinţa şi vederea şi puterea de a se face fiu al Meu. Ies cu
poporul cuvântului Meu între oameni şi le spun lor că Eu sunt
Cel ce sunt, Eu, şi poporul cuvântului Meu, şi le spun lor: 

Pace vouă! Nu precum vă dă lumea vă dau Eu. Duhul
lumii a luat pacea Mea de pe pământ şi a pus-o pe a lumii. Eu
însă pacea Mea o dau vouă, numai să-i înţelegeţi gustul şi lu-
crarea ei. Amin. 

Eu sunt Cel ce sunt. Pacea Mea o dau celor fără de pace.
Pace vouă, celor ce doriţi după Domnul! Duhul umilinţei vă
ajută să vă faceţi asemenea Lui, asemenea Fiului lui Dum-
nezeu, şi Îl veţi vedea pe El, căci aşa stă scris. Amin, amin,
amin. 

8/21 aprilie 2013

Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Statornicia este hrănită de dragostea de Domnul. Timpul se va opri
ca să fie Dumnezeu în locul timpului. 

II eşiţi întru întâmpinarea cuvântului Meu, voi, cei
care vegheaţi înaintea Mea când glas din cer, ca de

vânt şi ca de tunet coboară blând pe masa poporului Meu ca
să se hrănească el din cer şi să nu piară prin cele de pe pământ,
care iau omului mintea dinspre Dumnezeu. 

Intru în Ierusalim. În mijlocul poporului cuvântului Meu
intru cuvânt, iar slava cuvântului Meu adună aici toate puterile
cereşti, oştirile toate de sfinţi şi de îngeri şi toată firea văzută
şi nevăzută a facerii lui Dumnezeu, căci grăieşte Domnul cu-
vântul Său şi adunare cerească adună, şi e desăvârşită as-
cultarea între cei din cer în jurul cuvântului Meu când Eu
grăiesc poporului Meu pe pământ. 

Iată, celui ce crede în cuvântul Meu, în glasul gurii
Mele, nu-i trebuie numai credinţă, ci multă statornicie apoi, iar
statornicia este hrănită de dragostea faţă de Mine a celui ce
vine să fie al Meu apoi. Ruşine mare va avea înaintea Mea şi
înaintea oştirilor cereşti cel care a venit crezând şi a plecat apoi
dispreţuind şi lovind înapoi pentru ca să-şi arate el nevinovăţia
în faţa celor ce-l văd că pleacă de lângă Dumnezeu, de lângă
glasul cuvântului Meu, care se revarsă râu al vieţii ca să adape
peste tot şi ca să-l găsească pe el cei scrişi să fie şi să creadă,
chiar dacă apoi se duc şi Mă prigonesc ca Pavel apostolul mai
înainte să Mă descopăr lui în slavă şi să-i opresc râvna cea
vătămătoare, pe care nu şi-o înţelegea singur, şi de care apoi îi
era ruşine. Ruşine mare vor avea înaintea Mea şi a sfinţilor
Mei şi a oamenilor, ruşine vor purta pe faţă cei care Mă prigo -
nesc acum, după ce au stat la masă cu Mine crezând şi iubind
şi umilindu-se ei pentru slava Mea. O, ferice celui ce vine şi
intră cu poporul Meu şi se îmbracă cu lucrarea statorniciei şi a
iubirii de Dumnezeu, dar neferice este celui ce se duce apoi de
la Mine crezând că Eu voi fi cu el pe unde el va merge, dar Eu
am spus că în lume nu Mă mai duc, decât cu toiagul certării, şi
stau în mijlocul poporului Meu şi cuvintez tot cuvântul Meu
peste credinţă şi peste necredinţă şi intră peste tot cuvântul
Meu şi lucrează el, şi apoi judecă el pe cei ce-l dau la spate,
căci aşa va fi, cum Eu am spus. Când voiau elinii să Mă vadă
în ziua intrării Mele în Ierusalim Eu le-am trimis lor vorbă prin
ucenici că dacă-Mi slujeşte cineva, să vină după Mine, şi unde
sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, şi Tatăl Meu îl va cinsti
pe el. Intrasem pe mânzul asinei în Ieru salim şi-Mi era sufletul
apăsat şi am zis Tatălui: «Mântuieş te-Mă, Tată, de ceasul

acesta, dar Eu pentru ca să ajung la ceasul acesta am venit,
iar acum preamăreşte numele Tău!», şi glasul Tatălui a grăit
din cer şi a zis: «L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări». Cei
din norod se întrebau ce a fost: Tunet? Vorbe de înger au fost?
Dar Eu le-am zis lor: «Nu pentru Mine, ci pentru voi a grăit
acest glas, şi dacă cineva aude vorbele Mele şi nu le păzeşte
nu Eu îl judec, că n-am venit să judec, ci să izbăvesc lumea,
dar cine nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l
judece: cuvântul pe care l-am grăit, acela îl va judeca în ziua
cea de apoi, căci Tatăl M-a trimis, şi El Însuşi Mi-a dat
poruncă ce să spun şi ce să grăiesc».

Iată, fiilor credincioşi cuvântului Meu, trebuie credinţă
statornică, măi fiilor, căci altfel omul se pierde şi se duce de
unde a venit, se duce în lume după ce iese din ea ca să vină
după Mine cu crucea sa. O, fiilor, cine pleacă din poporul cu-
vântului Meu cel atât de aproape de voi, pleacă din Dumnezeu.
Să fie credinţă mare pentru ceea ce spun, că vă spun cuvânt de
ajutor ca să ştiţi că nu oricum şi oriunde pot Eu fi cu cel ce
vine şi pleacă apoi ca să fie tot cu Mine, după cum îşi zice el
când se trage de lângă Mine. O, puteau apostolii Mei să spună
că pleacă în altă parte, în ale lor sau în ale oamenilor ca să-Mi
slujească ei în alt fel, din altă parte sau de lângă ai lor după
trup? Dacă Iuda s-a tot păstrat lângă ai săi şi lângă cei potriv -
nici Mie, a mai rămas el, a mai rămas cu Mine? Dar ce s-a pe-
trecut cu el apoi, e puţin pentru ca să fie înţeles că nu oriunde
puteau ucenicii să fie cu Mine? O, slujirea cea pentru Mine
este acolo unde sunt Eu, căci am spus în ziua de Florii: «D a -
că-Mi slujeşte cineva, să vină după Mine, şi unde sunt Eu,
acolo va fi şi slujitorul Meu şi Tatăl îl va cinsti pe el cu statul
lângă Mine, cu locul său lângă Mine». Iată, unde sunt Eu am
spus, nu în altă parte, căci în altă parte îşi slujeşte sieşi omul,
nu Mie, şi mai ales când alege el să plece de sub sarcina Mea. 

O, ce măreaţă este slujirea lângă lucrarea cuvântului
Meu dacă-i place de Mine celui ce vine! Nu se poate vedea cu
ochiul trupului această măreţie, dar plata celor ce-Mi slujesc
aproape este chiar această măreţie, chiar când timpul merge
încă, nu numai când timpul se va opri ca să fie Dumnezeu apoi
în locul timpului. Şi încă o taină vă spun: Trebuie vioi să fie în
timpul slujirii cei ce-Mi slujesc. Nu cu faţa tristă să fie ei, nu
cu inima tristă şi golaşă de har, că e măreaţă slujirea lângă
Mine şi trag la ea îngerii şi privesc şi slujesc cu bucurie lângă
cei aleşi pentru această măreţie. O, nu căutaţi după ea cu ochiul
şi cu inima, ci cu credinţa, măi fiilor. Eu nu vă duc cu vorba,
o, fiilor. Nu este aşa cum spun cei cu sufletul pribeag că voi
sunteţi duşi cu vorba. O, de-ar fi şi ei duşi cu vorba aşa cum
sunteţi voi! Sunt din cei ce au venit şi au stat, şi au plecat apoi
de lângă Mine şi de lângă voi şi spun că şi-au pierdut timpul şi
rostul, dar acum ce cinste şi ce rost au dacă au plecat, şi cui
dau ei rostul lor? Ba, din contra, vor da aceştia răspuns pentru
timpul cât au stat lângă crucea Mea şi M-au părăsit apoi şi,
iată-i, se duc la preoţii din lume după răcoare, dar nu mai
găsesc ei pe nicăieri ceea ce au avut. 

O, fiilor, nimic mai greu nu vă va judeca pe voi decât
statul faţă în faţă cu voi înşivă în ziua cea de apoi dacă M-aţi
părăsi acum, căci vremea credinţei şi a nădejdii şi a dragostei
cu care aţi stat cu Mine atâta vreme, acestea v-ar judeca pe voi
de păcatul lenei sufleteşti, căci sufletul nu vi l-aţi îngrijit, ci
numai mintea, care-l scoate pe om de la Mine după ce duhul
indignării, frate cu trufia, v-ar plămădi vouă o altă fiinţă, urâtă
la suflet şi plăcută diavolului cel urât şi atâta de urât. 

Iată, taină vă spun vouă pentru biruinţa prin dragoste:
Aveţi grijă de ceilalţi, mereu de ceilalţi fiecare din voi, şi nu
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de voi să aveţi grijă, căci cine ascultă aşa, nu moare niciodată,
nu piere de lângă Mine şi de lângă slujirea Mea, iar dacă aveţi
grijă de voi vă faceţi urâţi celorlalţi şi Mie, căci duhul frăţiei
cereşti şi creştineşti are simţ înalt, simţ adânc, fiilor. O, dacă
nu căutaţi în toată clipa să fiţi cu bucurie plăcuţi celor din jur,
ce pretenţie ar fi să mai aveţi, şi de ce aţi mai fi nemulţumiţi
între ei? Atunci, din contra, vă trebuie umilinţă mare, trezire
mereu spre umilinţă, grijă mare ca să nu vă biruiască satana cu
gânduri îngâmfate şi mai mult, cu duhul nemulţumirii şi al
deznădăjduirii apoi de voi înşivă, căci piere atunci dragostea
din voi şi îşi face loc întunericul de la lipsa dragostei, de la
lipsa de Dumnezeu din voi. 

O, să nu vă faceţi rost de nemulţumiri faţă de fraţi, fiilor.
Prin tot felul de împrejurări prin care trecem, voi nici în gând
să nu vă şoptiţi ca să vă trageţi în lături de lângă Mine, din
locurile Mele cu voi, căci şi gândul numai, chiar şi gândul fără
de cuvânt rostit îl bucură pe satana şi mult îl bucură, şi stă el
apoi la pândă să găsească prilej cumva şi să împlinească şi să
vă cadă din cinstea cea de la Tatăl şi să vă ducă în prăpastia în
care Eu, Domnul, M-am băgat după voi ca să vă scot şi să vă
scutur de toate murdăriile şi uscăturile şi să vă vindec zgârie-
turile şi să vă dau apoi hăinuţă de masă cerească şi să vă aşez
cu Mine la masă, fiilor. O, nu e greu cu Mine ori prin ce am
trece, dar e greu fără Mine, e greu pentru cel ce pleacă, e greu
şi pe pământ, e greu şi apoi, căci va sta el atunci faţă în faţă cu
cuvântul Meu, pe care l-a crezut. 

O, nimic să nu vă pară greu, nici măcar pe voi înşivă
când nu puteţi să fiţi la timp de ajuns de umiliţi pentru greşalele
voastre sau pentru alţii care greşesc. Mai bine e să greşiţi lângă
Mine decât departe de Mine, că Eu aici am alifie, am iubire şi
vindecare pentru greşale, dar în lume Eu nu sunt, nu pot să Mă
duc acolo după voi, nu pot, ci doar vă strig înapoi şi plâng de
jale şi de durere când diavolul se bucură de pe urma celui ce
pleacă de lângă Mine. 

O, fiilor, păcatul îl scoate pe om de la Dumnezeu. Pe cel
ce nu se mai poate umili îl scoate acest păcat de la Mine. Vă
învăţ pe voi statul lângă Mine şi iată cât de înalt vă învăţ! Staţi
cu înţelepciune împotriva diavolului, care ar da să vă scoată
de la Mine, că aveţi pildă pe cei pe care diavolul i-a biruit şi
s-au lăsat ei smulşi de el. 

O, fiilor, feriţi-vă mult de omul care are putere să
nimicească în voi credinţa. Cunoaşteţi-l după fapte, după mer-
sul vieţii lui, după nedragoste, fiilor. Vă învăţ cu putere, fiţi
vioi, fiţi calzi cu inima şi cu cuvântul, fiţi mereu cuvânt şi fiţi
dăruitori de bucurie şi cu bucurie, şi nimic să nu vă despartă
pe voi unii de alţii, de Mine şi de fraţi, măi fiilor. Amintiţi-vă
de Mine cum M-am predat Eu voinţei omului în grădina Ghet-
simani, din care M-au luat oamenii lui Caiafa pentru răstignirea
Mea şi cum am avut Eu grijă atunci de ucenici ca să-i ocrotesc
pe ei de pierzare, şi-Mi era inima vioaie înaintea lor, chiar dacă
apăsarea Îmi era mare, dar Eu pentru acel ceas venisem de la
Tatăl între oameni. 

O, aveţi grijă de statul în rădăcină, fiilor, că aiurea dacă
staţi cu fiinţa voastră vă uscaţi, măi fiilor. Fiţi înţelepţi pentru
ceea ce vă spun acum. Nu vă otrăviţi singuri seva prin care voi
staţi întru Mine, căci scris este: «Pe căpetenia poporului tău
să n-o huleşti, să n-o grăieşti de rău», iar voi învăţaţi să staţi
în viţă, căci mlădiţa fără de viţă se usucă şi merge la foc. Vă
învăţ pe voi, cei rămaşi cu Mine, căci cei ce n-au învăţat aşa
n-au mai stat în viţă şi n-au mai rămas cu Mine. V-am învăţat
şi între voi prin cei ce vă veghează viaţa voastră cu Mine, şi
vă pomenesc şi cu gura Mea această povaţă. O, aveţi grijă să

staţi în rădăcină, căci cei ce n-au stat au căzut din Dumnezeu,
pentru că au grăit de rău între ei pe cei de la Mine aşezaţi între
Mine şi popor, şi cu care Eu Mă sprijin ca să-Mi aşez în carte
cuvântul când el se revarsă din nori, pe vânt purtat peste
grădiniţa Mea de cuvânt, şi purtat apoi din loc în loc spre cei
ce se hrănesc cu Dumnezeu, ca să fie şi ei apoi ai Mei, aseme-
nea Mie cu viaţa lor, cu iubirea lor, numai să nu hulească ei
chiar şi fără să-şi dea seama de acest păcat, pe care l-au făcut
toţi cei după care azi Mă uit cu jale şi plâng şi veghez cu toate
puterile cereşti împotriva săgeţilor trimise cu răutate înapoi şi
cu necredinţă dinspre ei spre cei purtaţi de Mine la sânul Meu
şi mult vegheaţi acum, când necredinţa lucrează pe pitite din
întuneric, dar Eu, Domnul, stau de veghe şi sunt Cel Atotpu -
ternic. Amin. 

Nu stau mult în cuvânt, dar binecuvintez cu dragoste
părintească lucrul mâinilor voastre pentru slava Mea cu voi,
fiilor, că voi lucraţi din greu la lucrul care trebuia demult, de-
mult să fie aşezat spre vederea întreagă a săvârşirii lui. Cu cei
credincioşi Îmi este uşor şi pot să lucrez, iar voi vegheaţi să
fiţi credincioşi, fiilor. Praznicul intrării Mele în Ierusalim îl
sărbătorim, şi iată cuvânt de slavă la voi ca să vă întărească pe
voi pentru slava Mea, şi nu uitaţi că este scris în Scripturi des -
pre cei ce se încred în Domnul că sunt ca muntele Sionului, şi
nu se va clătina în veac cel ce locuieşte în Ierusalim, că munţi
sunt împrejurul lui, şi este Domnul împrejurul poporului Său,
de acum şi până în veac, şi că Eu nu voi lăsa toiagul necredin -
cioşilor peste soarta celor drepţi cu credinţa, ca să nu-şi întindă
drepţii întru fărădelegi mâinile lor, iar voi să ziceţi Domnului:
Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi cu inima, iar pe cei
de pe căi nedrepte ajută-i şi pe ei să scape de lucrarea fărăde -
legii şi de plata ei. Amin. 

Şi acum Eu, Domnul, rostesc peste tine, pace ţie, Israele
nou, pace ţie, Ierusalime, Ierusalime nou, popor al cuvântului
Meu cel de ieri şi cel de azi! Amin, amin, amin. 

15/28 aprilie 2013

Praznicul Învierii Domnului

Poporul cuvântului Domnului, lucrător al voii Domnului, împăr -
ţitorul cuvântului facerii celei noi. Scriptura facerii din nou a lumii
se împlineşte tainic. Domnul cheamă neamul român la înviere. 

AA junşi aici, la praznicul Învierii Mele, Eu şi cu voi,
Eu şi cu toţi cei din cer, cele de pe pământ şi cele

din cer, vă spun vouă acum, în grăirea Mea cea de azi, grăirea
ucenicilor şi a uceniţelor Mele acum două mii de ani după ce
Eu, Domnul, trecând prin cruce şi prin moarte pe cruce, durere
neînchipuită a duhului Meu şi a tot duhul cerului, dar şi bucuria
biruinţei Mele asupra diavolului cel bătrân de cinci mii de ani
atunci, vă spun Eu, Domnul Iisus Hristos, vestea care a mers
din gură în gură atunci spre durerea şi spre încordarea celor ce
M-au răstignit, vă spun: „Hristos a înviat!“. 

O, poporul Meu, o, micuţul Meu Ierusalim nou, îţi aduc
ţie dintre cei din cer salutul învierii Mele: „Hristos a înviat!“.
Nu te am decât pe tine. Să Mă crezi ce-ţi spun, fiule Ierusalime.
O, caută în toată clipa să fii numai al Meu, numai cu Mine, că
numai pe tine te am pe pământ. Când cei de pe pământ mari
cu rangul bisericesc sau cărturăresc aud cele ce-ţi spun Eu
acum, îi apucă mirarea şi răutatea de suflet, dar Eu când spun
cuvânt ştiu ce spun. Toţi cei mari cu credinţa, cu inima şi cu
fapta creştinească îşi văd de ale lor şi de ale mântuirii lor după
tot ce zic ei că fac, dar cu tine nu este tot aşa, măi poporul Meu.
Pe tine te-am ales dintre oameni ca să te aşez la masă de cuvânt

869Anul 2013



cu Mine şi să fii tu voia Mea între pământ şi cer şi să-Mi
împarţi cuvântul peste pământ, cuvântul facerii celei noi, fiule,
că am de aşezat cer nou şi pământ nou între cer şi pământ, pre-
cum scrie în Scripturi să fac, şi să fie acestea apoi, şi trebuie
să am popor aproape, eliberat de griji şi dat Mie cu totul, că
Eu port cu tine multe griji pentru biruinţa Mea peste pământ,
iar tu eşti mititel şi eşti puţinel la număr, că nu trag creştinii de
pe pământ sub crucea Mea, că o au pe a lor de dus, iar crucea
Mea de azi este grea, şi voi nu mai aveţi timp de voi, şi ce fru-
mos este aceasta, să uite omul de sine şi să se dea Mie cu totul
şi multului Meu greu şi să trăiască el aşa, şi nu ca toţi creştinii
care-şi fac loruşi ceea ce găsesc de cuviinţă pe calea lor creşti -
nească aşa cum este ea privită de ei şi aşa cum merg toţi cei
care nu ştiu îndeajuns ce înseamnă Dumnezeu cu oamenii pe
pământ şi ce înseamnă să-I slujească lui Dumnezeu omul.
Creştinii cer mereu la Dumnezeu de toate, de toate de pe pă -
mânt şi din cer, dar voi sunteţi altfel de creştini, căci voi nu
cereţi, ci daţi lui Dumnezeu, daţi truda voastră toată, şi sunteţi
mici, fiilor, şi sunteţi neputincioşi de cele de pe pământ, de
vreme ce nu munciţi pentru voi la stăpân ca toţi oamenii, căci
voi trudiţi în via Mea, în lucrarea Mea, întru venirea Mea tru -
diţi cu Mine, măi fiilor. O, nu cumva să vă pară că altceva şi
altfel trudiţi. Eu pe voi vă am aproape pentru Mine, nu pentru
voi, şi vă am apoi aproape pentru mântuirea multora, fiilor, că
Eu vin mereu la voi cuvânt de naştere din nou a lumii şi a omu-
lui, şi aşa Îmi strâng de ici, de colo iubitori de Dumnezeu mai
mult decât iubitori de trup şi de desfătări pentru trup, desfătări
care suie la suflet şi îl robesc apoi pe el spre păcat şi spre des -
părţire de Dumnezeu, fiilor, şi Mă doare, şi Mă doare că nu Mă
iubesc creştinii şi oamenii, măi fiilor, şi Mă doare că n-au peste
ei cârmuitor care să-i înveţe lepădarea de sine şi căutarea după
Mine apoi, că Eu sunt Stăpânul cerului şi al pământului şi
nu-Mi slujesc Mie creştinii şi oamenii şi îşi slujesc loruşi ziua
şi noaptea, şi-şi termină apoi firul vieţii şi doresc după rai şi
după milă de la Dumnezeu pentru viaţa lor cea de veci apoi. 

Vă spun vouă acestea toate ca să Mă credeţi îndeajuns
că nu vă am decât pe voi, şi să creadă aceasta şi cei ce se cred
aproape de Dumnezeu cu viaţa şi cu faptele şi cu alegerea lor
şi cu înţelepciunile lor, dar aproape de Mine îi este greu omu-
lui, îi este prea greu. O, cine acum două mii de ani a fost
aproape de Mine în durerea Mea cea mai grea? N-a putut ni-
meni să îndure cu Mine tot ce am avut de purtat şi de trecut,
dar am avut iubire mare şi veghe mare pentru Mine pe uceni -
ţele Mele, pe cele ce nu mai aveau nimic de făcut decât să-Mi
ţină urma şi să-Mi dea toată iubirea lor, toată, fiilor, tot dorul
lor, iar împotriva lor nu s-a adus împotrivire, căci aşa este în
iubirea cea întreagă, ea este forţa care ţine departe orice putere
potrivnică, orice gând satanic, şi s-a văzut aceasta atunci. Iar
pe ucenicii Mei i-am pus Eu la adăpost, i-am pus prin cuvânt
rostit peste ei şi peste cei ce ar fi dat să-i caute pe ei pentru nu-
mele Meu, şi i-am păstrat pentru mărturia învierii Mele după
statul Meu cu ei trei ani şi jumătate din loc în loc pe pământ
pentru alinarea durerilor de peste tot de pe unde veneau cu cei
mult neputincioşi ca să le alin Eu, Domnul Iisus Hristos,
durerile, aşa cum toţi cei suferinzi Mă ştiau şi Mă căutau, iar
uceniţele şi toţi cei care le sprijineau pe ele pentru slava Mea
cea de atunci Îmi slujeau cu osârdie Mie şi ucenicilor Mei şi
aveau grijă mare şi mereu de mersul lucrului Meu peste
pământ, şi apoi de duhul mărturisirii peste oameni şi peste
împăraţi, căci Eu M-am dus la Tatăl ca să fiu cu ei de lângă El
până la sfârşitul timpului, precum le-am promis, iar acum ei
se strâng toţi lângă voi, fiilor de azi ai Mei pe pământ, şi sunt

cu ei lângă voi până la sfârşit şi, iată, mai mult acum, la sfârşit,
căci cuvântul Meu aşează şi lucrează şi sfârşeşte orice început
şi îl ridică la locul lui, şi toate sunt tainice şi se lucrează cer
nou şi pământ nou, şi nu e mincinos cuvântul Scripturii fa cerii
din nou a lumii, dar oamenii pământului au numai ochi trupeşti
şi minte pământească, căci ochii duhului şi locaşul lui, mintea,
nu vor oamenii să le dea lui Dumnezeu şi să le facă Domnul
pe ele după chipul şi asemănarea Sa ca să-L vadă ei pe Domnul
şi să meargă după El apoi aşa cum mergeţi voi. 

Iată, se naşte omul din păcat şi trăieşte zadarnic pe pă -
mânt şi-l doare apoi pe vecii că n-a înţeles prin toate pe Dum-
nezeu, pe Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe om apoi pentru
această facere, măi fiilor. Şi dacă am grăit vouă, le grăiesc acum
şi fiilor pământului şi le spun şi lor urarea învierii Mele. 

O, fii ai oamenilor, o, copii ai pământului, Hristos a în-
viat! Eu Însumi, Eu, Domnul, Eu vă aduc salutul învierii
Mele. Luaţi aminte, o, luaţi aminte că Domnul a făcut la în-
ceput cerul şi pământul şi a dat pământul moştenire oamenilor,
dar cerul, cerul cine-l moşteneşte? O, cine moşteneşte cerul,
fii ai pămân tului? Dacă n-ar da cerul, ar avea viaţă pământul
şi oamenii de pe el şi toată facerea care slujeşte vieţii oame-
nilor pe pământ? O, luaţi aminte de unde vine viaţa pe pământ.
De pe pământ vine moartea peste oameni, dar din cer vine
viaţa. Vă chem cu dor, vă strig cu jale, căutaţi-vă viaţa în cer,
că din cer este viaţa, şi iată, se face cuvânt peste voi viaţa, căci
scris este în Scripturi că la început era Cuvântul, şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Dum nezeu era Cuvântul, şi Acesta era
întru început la Dumnezeu şi toate printr-Însul s-au făcut, şi
întru El era viaţă. O, Eu eram Cuvântul, şi dintru început eram
la Dumnezeu, şi toate prin Mine s-au făcut, şi întru Mine era
viaţă şi am dat viaţă fa cerii după ce am rostit cuvânt să se facă
ea cer şi pământ, şi ia tă-Mă după două mii de ani de la în-
vierea Mea dintre cei morţi ros tind peste pământ acum: Hris-
tos a înviat!, căci acum două mii de ani am venit pe pământ şi
M-am făcut Fiul Omului şi am stat treizeci şi trei de ani între
oameni, iar la sfârşit, după ce am stat cu ucenicii Mei trei ani
şi jumătate, M-am lăsat apoi spre moarte pe cruce ca să pun
la loc ceea ce omul a stricat în rai acum şapte mii de ani şi să-i
dau lui prilej să se lase de păcat şi să se întoarcă la Dumnezeu,
la Cel îndurerat după el, la Fă că torul lui, căci omul M-a părăsit
de tot, şi încă din rai M-a părăsit. 

Cu raiul vin după voi şi vă chem în taina lui şi vă ajut să
iubiţi viaţa şi să părăsiţi boldul morţii, căci păcatul este moarte,
o, fii ai pământului. Dar acum vin şi vă dau cerul moştenire
dacă veţi vrea să Mă ascultaţi pe pământ, căci şi Eu am stat pe
pământ, dar am ascultat întru totul de Tatăl Meu Dumnezeu,
iar voia Mea era voia Lui, nu a Mea, şi am fost Fiul Tatălui
Meu, că n-am ieşit dintru El pe pământ, ba L-am purtat în Mine
de-a pururi precum El M-a purtat întru El, iar Eu am lucrat lu-
crarea Lui. 

A murit Fiul Domnului, Fiul cerului a murit pentru voi
acum două mii de ani, o, fii ai oamenilor, dar a înviat Domnul
a treia zi şi S-a dat vouă Mântuitor. O, trăiţi şi voi înaintea Mea
aşa cum am trăit Eu înaintea Tatălui făcând toată voia Lui, toată
lucrarea Lui, şi nu veţi trăi zadarnic pe pământ dacă veţi asculta
aşa. O, sculaţi-vă! Oricât aţi fi de păcătoşi Eu am putere de la
Tatăl să iert, să şterg păcatele voastre şi să vă dau veşmântul
învierii Mele, trupul şi sângele Meu, ca să fiţi vii apoi mereu,
mereu, căci întru Mine este viaţă, o, fii ai pământului, dar fa -
ceţi-vă fii ai cerului pe pământ aşa precum am fost Eu, iar când
pământul va intra la facerea lui cea nouă se va da vouă cerul
cel nou de moştenire, iar în cer sfinţii toţi şi îngerii toţi stau şi
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aşteaptă să vină şi să moştenească cei mântuiţi, cei ce cheamă
pe Domnul, căci scris este: «Între cei mântuiţi vor fi numai cei
ce cheamă pe Domnul». Amin. 

O, în duminica aceasta a praznicului Învierii Mele, în
ziua întâi a săptămânii te chem la înviere, te chem, neam ro -
mân. O, ridică-te! Te chem cu dor, şi tainic rostesc peste tine
cuvântul Meu. Ridică-te, o, ţara Mea de venire a doua oară de
la Tatăl pe pământ la oameni! Când am făcut la început cerul
şi pământul am zis cuvânt, şi ele s-au făcut şi s-au arătat şi s-au
aşezat la locul lor. Acum, la sfârşit, rostesc cuvânt peste tine şi
zic: Fă-te cer nou şi pământ nou, o, neam român, căci pe glia
ta am semănătura cuvântului Meu, cuvântul gurii Mele, care
vine pe şoapta vântului, purtat de norii slavei Domnului, şi vine
la tine ca să te ridice, o, ţara Mea de azi. Am pe vatra ta grădi -
niţa cuvântului Meu, unde Eu cobor pe loc pregătit Mie ca să
vin şi să cuvintez de pe tron şi să cârmuiesc cu toiag de fier
neamurile pământului, precum este scris să împlinesc. O, des -
chide-te şi primeşte venirea Mea! Hristos a înviat, îţi spun Eu,
Domnul, ţara Mea cea de azi, îţi spun şi azi, îţi spun şi mâine,
iar apoi tu să înveţi să moşteneşti cerul şi să moştenească sfinţii
cerului pe pământul tău şi să se facă cer pământul tău, pentru
cei din cer biserică cerească pe pământ. O, vino în ajutorul
Meu, în ajutorul Domnului Dumnezeului tău, că nu în Ieru -
salim M-am dus dacă am venit, ci la tine am venit şi în tine pe-
trec, şi rostesc cuvântul cel de la început al facerii celei noi,
chiar dacă neamul creştinesc merge mereu la Ierusalim pentru
cele ce găseşte acolo despre trecerea Mea pe acolo acum două
mii de ani când nu M-a primit Ierusalimul, şi iată, şi acum ca
şi atunci urmele Mele mărturisesc acolo spre judecata celor ce
n-au crezut atunci şi a celor ce nu cred azi venirea Mea cea de
atunci şi cea de acum, care este scrisă în Scripturi să fie acum.
Şi precum acum două mii de ani am venit că era scris să vin,
tot aşa şi azi, vin că este scris să vin, vin şi-Mi împlinesc
venirea şi cuvântul venirii Mele şi tainic pregătesc facerea cea
nouă: cerul cel nou şi pământul cel nou, şi iată, Îmi pregătesc
moştenitori, iar pe tine te chem prelung, o, ţara Mea de dor, că
dor Îmi e de tine, şi de două mii de ani Mi-e dor; Mi-e dor de
când Tatăl Savaot a hotărât să am pământul tău de sprijin şi de
slavă pentru a doua Mea venire, fiindcă Ierusalimul M-a alun-
gat din mijlocul lui, iar cei de azi sunt acolo fiii celor ce M-au
răstignit. 

O, pace ţie, ţara Mea, România Mea! Pământul tău este
al Meu. Pe el am Eu aşezată taina venirii Mele cuvânt pe pă -
mânt acum, la sfârşit de timp, şi nu voiesc, o, nu voiesc ca nea-
mul de pe tine să Mă alunge precum Ierusalimul M-a alungat,
după ce atâta am strigat ca să-l adun ca pasărea pe puii ei, dar
el n-a voit, şi M-a alungat din mijlocul lui şi M-a dat de la el. 

O, pace ţie, pământ al slavei Mele de sfârşit de timp,
pământ român, dorul Meu cel de două mii de ani, şi iată, am
peste tine slava Mea şi pe poporul cuvântului Meu cel de azi
peste pământ şi tronul Meu, iar râul Meu de cuvânt, care curge
din tronul Meu, să-ţi spele faţa, să-ţi spele glia şi să fii tu slava
Mea, precum slava ta sunt Eu, Eu şi cuvântul Meu în mijlocul
tău. Amin, amin, amin. 

22 aprilie/5 mai2013

Ziua a doua a Sfintelor Paşti, şi sărbătoarea sfântului
mare mucenic Gheorghe

Cel plin de bunătate se dă celorlalţi în toată clipa după voia lor.
Omul să ia în el firea lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu este mereu
bucuria omului, omul este altceva. Bucuria este virtute. Mulţumirea
sufletului face parte din firea omului îndumnezeit. Sfântul Gheorghe 

se roagă în cer pentru neamul român. 

EE zi de Paşti, e ziua Mea de Paşti, zi de aducere a -
minte a Mielului lui Dumnezeu, căci M-am lăsat

ca un miel spre jertfă sângeroasă şi M-am făcut hrană pentru
om, Miel de Paşti, precum mielul se lasă spre jertfire ca să fie
aşezat apoi pe masă spre a fi mâncat de cel care-l jertfeşte pe el. 

S-a făcut Dumnezeu Miel de Paşti şi S-a dat omului spre
mâncare, şi e prea puţină tresărire în inima omului când el se
apropie ca să Mă ia şi să Mă mănânce, căci Eu după ce M-am
lăsat spre jertfire s-a împlinit cu Mine cuvântul Meu spus peste
ucenici cu o zi înainte de răstignirea Mea, căci le-am spus lor:
«Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul şi sângele Meu, care se
frânge pentru voi şi se varsă pentru voi ca să fie iertate păca -
tele voastre».

Petrec zi de Paşti în mijlocul tău, popor al cuvântului
Meu. Te am al Meu şi te numesc al Meu în mijlocul neamului
român şi stau cu tine la masă de cuvânt, iar tu Îmi pui în sfeşnic
această făclie ca să lumineze ea şi Îmi dai spre împărţire cu-
vântul. Iată, te am al Meu, şi în toată lumea merge glasul cu-
vântului Meu de pe masa ta, căci din mijlocul tău el îşi face
cale spre toţi oamenii de pe pământ şi bate la uşa lor ca să i se
deschidă şi să intre şi să lumineze, iar în zi de Paşti, Eu, Dom-
nul, spun tuturor celor de pe pământ salutul învierii Mele: Hris-
tos a înviat!, şi această salutare este cuvânt de bucurie, de
vestire a învierii şi aduce bucurie acest cuvânt. 

Eu, Domnul, Mă bucur când fac voia omului, Mă bucur
de bucuria lui, că el se bucură când îi fac voia după cum Îmi
cere el în ruga lui, iar Eu împlinesc voia lui ca un Dumnezeu
plin de bunătate. O, aş vrea şi Eu să Mă bucur de la om. Aş
vrea să facă şi el voia Mea şi să se bucure şi el de bucuria Mea
aşa cum Mă bucur Eu de bucuria lui când Eu fac voia lui după
cererea lui. O, câtă bunătate îi trebuie omului pentru aceasta!
E de ajuns să fie el după firea lui plin de bunătate şi, gata, Îl şi
iubeşte pe Dumnezeu, Îl şi simte, Îl şi bucură apoi, dar dacă el
nu are bunătate nu poate să-L bucure pe Domnul, şi nici pe om.
Cel plin de bunătate se lasă pe sine şi se dă celorlalţi în toată
clipa după voia lor, nu după cum şi după când vrea el să se dea.
Unul ca acesta nu apasă sufletul nimănui, ci e atent şi se aplea -
că mereu să bucure sufletul omului şi să nu întristeze pe nimeni
niciodată, căci bunătatea nu poate altfel. 

O, aş vrea să Mă bucur şi Eu de bunătatea omului, de
bucuria pe care el Mi-ar face-o. Eu M-am lăsat Miel de jun -
ghi ere ca să-l bucur pe om, ca să iau sarcina de pe el şi să nu-
l mai apese pe el sarcina lui, căci păcatele omului sunt sarcina
lui cea grea, dar cine să-i spună lui cât îşi măreşte el această
sarcină punând mereu peste ea? Când am văzut că omul nu
gândeşte câtă sarcină are peste el de la păcatul mereu săvârşit,
am venit de la Tatăl din cer şi M-am aşezat sub sarcină grea,
sub crucea grea, pusă pe umerii Mei de poporul iudeu şi M-am
lăsat spre moarte ca să plătesc dezrobirea de sub păcat a omu-
lui, să iau sarcina de pe om, că după ce omul a pierdut raiul s-a
răzbunat pe el ceata lui Lucifer şi l-a băgat sub sarcină, căci
cel mai greu păcat este să se despartă omul de Dumnezeu, iar
omul s-a despărţit de Dumnezeu prin semeţie, prin dorul lui
de mărire, şi de atunci toţi oamenii se apasă unii pe alţii şi-şi fac
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loc unii peste alţii şi cad unii sub alţii în lupta aceasta, căci n-au
bunătate. Măcar prin cuvinte, şi tot se răstoarnă om pe om, se
războieşte om pe om şi se umple de îngâmfare unul împotriva
altuia, iar altfel omul nu mai poate. 

O, cine între oameni mai poate fi frumos între cer şi
pământ? Pe cine-l mai călăuzeşte duioşia şi blândeţea şi bună -
tatea de a nu apăsa pe nimeni cu vreo durere sau cu durere pen-
tru durere? 

În zi de Paşti, de Sfintele Paşti pun pe masă învăţătură
dulce ca să-l ajut pe om să ia în el firea Mea, firea lui Dum-
nezeu, ca să fie frumos omul. Sufăr pentru om, sufăr de şapte
mii de ani şi Mi-e dor de frumuseţea lui cea dintâi, căci l-am
plămădit pe om după chipul şi asemănarea Mea, iar după ce el
s-a îngâmfat pentru aceasta s-a făcut urât şi a pierdut frumu -
seţea, L-a scos pe Domnul din el şi a rămas el. L-a pierdut omul
pe Dumnezeu şi nu-L mai poate afla, că n-are bunătate, n-are
blândeţe, n-are duioşie omul. Dacă el zice că le are pe acestea
Eu îi spun că le am Eu, nu el, şi îi spun lui că sunt Eu atunci
când încerc în el să pătrund cu chipul şi asemănarea Mea şi
să-i arăt ce a pierdut el, căci a pierdut omul odihna Mea în el. 

O, de ce nu este omul odihnit? Pentru că Eu, Domnul,
nu-Mi mai am în el odihna, nu mai am în el bucuria, căci omul
stă el în el. Eu cu bucurie l-am zidit pe om când l-am zidit, şi
toată facerea pe care am făcut-o prin cuvânt, cu bucurie am lu-
crat-o şi cu bucurie am dat-o omului, şi l-am aşezat pe el în
mijlocul ei, căci fără bucurie pentru ea nu este bună nici o lu-
crare lucrată. 

O, popor al cuvântului Meu, o, lucrează, fiule, cu bu-
curie tot ce lucrezi tu în numele Meu, căci omul nu s-a mai bu-
curat de Mine şi cu Mine după ce l-am zidit, după ce am pus
Eu înaintea lui toată truda Mea, toată bucuria Mea când am
zidit cu ea cerul şi pământul şi pe toate dintre cer şi pământ.
O, nu este bună nici o lucrare dacă n-o face omul cu toată bu-
curia, cu toată puterea sufletului şi a trupului lui! Nu este bună
nici credinţa în Dumnezeu dacă omul nu face pentru ea mult
apoi spre mărturisirea ei. 

Iată, s-a potrivit în zi de Paşti pomenirea celui mare între
sfinţii mucenici, mucenicul Gheorghe, cel care a purtat pe frun-
tea sa bucuria biruinţei Mele asupra celor necredincioşi şi
prigonitori ai neamului creştinesc din vremea aceea, după trei
sute de ani de la venirea Mea pe pământ. Îmi soarbe cuvântul
mucenicul Gheorghe. Îl am pe el de-a dreapta Mea la masa de
azi. Bucuria lui a fost mare pe pământ şi mereu mare ea. Mă
purta în el cu toată credinţa, cu tot dorul, şi aceasta l-a ridicat
pe el pe scaun înalt spre mărire între oameni, şi era frumos
foarte, din pricina frumuseţii Mele în el. A venit apoi ziua să
mărturisească el fiinţa Lui şi pe Cel locuitor în el cu frumuseţe
cerească, pe Domnul Dumnezeul lui, căci făcea el parte din
neamul creştinesc, din neamul lui Hristos. O, ce frumos a fost
el în vremea mărturisirii lui cea pentru Mine! Strălucirea pur -
t ătorilor de Dumnezeu este mare înaintea celor mari cu mărire
pământească pe pământ şi îi îngâmfă pe ei această strălucire,
căci sunt trufaşi. Aşa a hotărât împăratul păgân al acelei vremi
să-i stârpească pe creştini în chip sângeros, şi s-a sculat mu -
cenicul Gheorghe, mare cum era el atunci peste oastea împă -
ra tului, şi s-a arătat creştin cu putere de mărturisire de pe scaun
înalt, iar când a fost pus la chinuri le-a biruit pe toate şi a uimit
lumea toată semnele lui Dumnezeu prin el, căci dragostea de
Hristos era mare în mucenicul Meu şi a biruit ea semeţia cea
împărătească şi a rămas în istorie biruinţa mucenicului Gheo-
rghe şi s-a suit cu ea la cer şi ajută cu ea pe creştini, iar creştinii
îl ştiu pe el în cer purtător de biruinţă şi se ajută cu el în numele

Meu în toate ispitele lor, şi iată, fiilor, ce înseamnă puterea bu-
curiei în om. 

— OO,voiesc, Doamne, voiesc să le grăiesc şi
eu fiilor cuvântului Tău. E ziua mea de

sobor între sfinţi şi e ziua Ta de Paşti şi trebuie să grăim despre
bucuria Ta de la cei credincioşi Ţie. O, binecuvintează grăirea
mea, Împăratul meu, că voiesc să spun celor ce vor asculta
grăirea mea cea de azi că dacă Tu, Doamne, nu eşti bucuria
omului mereu, mereu, omul este altceva, şi este chiar prigoni-
torul Tău. O, vai de viaţa din om fără Dumnezeu în ea şi pentru
ea, fără bucuria cea pentru ea, căci Tu, numai Tu eşti bucuria
vieţii omului, numai Tu, Doamne! Aveam în mine această bu-
curie cât am stat pe pământ. Ea strălucea în mine şi mă plăceau
cei din vremea mea din pricina ei, şi m-au ridicat pe scaun înalt
ca să conduc oastea împărătească, dar când a venit prigonirea
creştinilor le-am arătat tuturor pe Cel ce trăia în mine bucurie
şi frumuseţe, pe Tine, Doamne, de Care împăratul mă împila
să mă despart pentru idolii lui cei mincinoşi. A tresărit atunci
bucuria sufletului meu şi m-am sculat cu bucurie în vreme de
necredinţă ca să-Ţi mărturisesc dumnezeirea, o, Doamne, şi
creştea în mine bucuria aceasta, şi creştea în împărat îm-
potrivirea odată cu mărturisirea mea cea pentru Tine şi l-am
biruit pe el, l-am biruit cu Tine şi pentru Tine, că pe Tine eu
Te-am ales, şi nu pe el, şi am rămas cu Tine pe vecii şi eşti Tu
bucuria mea, de pe pământ şi până în cer ai fost şi eşti bucuria
mea, căci orice lucrare pentru Tine trebuie lucrată cu bucurie,
Doamne, şi să audă aceasta tot neamul creştinesc de pe pământ
şi să se deprindă să fie frumos acest neam, căci frumuseţea este
bucurie, iar bucuria este frumuseţe, o, Doamne al bucuriei su-
fletului meu. 

Vai de omul nemulţumit! Ce-l poate bucura pe unul ca
acela? Nimic, nimic nu-l poate bucura, căci bucuria este virtute
şi nu se poate ea împrumuta pe clipe şi pe doruri. Mulţumirea
sufletului nu trebuie aşteptată din părţi, căci ea face parte din
firea omului îndumnezeit, iar când îl vezi plângăcios pe un om,
poţi crede că-L poate iubi el pe Dumnezeu? O, nu. Numai cel
cu sufletul plin de bucurie Îl poate iubi mult pe Domnul, căci
eu am avut averi nenumărate pe pământ, lăsate de părinţi, dar
bucuria mea era Domnul, şi le-am lepădat pe ele ca pe praf, că
n-am putut să părăsesc bucuria mea, pe Domnul sufletului
meu, Care mi-a fost de ajuns, mereu de ajuns. 

O, fii ai cuvântului lui Dumnezeu, să vă ajungă Domnul
şi să vă fie de ajuns că lucraţi pentru El, pentru mărturisirea
Lui. Cu bucurie mare şi multă să-I lucraţi Lui, chiar când vi se
pare că e ceva prea neînsemnat ceea ce lucraţi, căci sufletul
trebuie să fie mereu, mereu tot o bucurie, fiindcă Dumnezeu
este sufletul din om. O, învăţaţi să daţi Domnului ceea ce ni-
meni nu-I dă. Daţi-I Lui loc şi bucurie în voi! Fiţi fiii bucuriei,
fiţi plini de Dumnezeu mereu! 

Neamului creştinesc de peste tot, de pe tot pământul, le
spun şi lor tuturor: Fiţi plini de Dumnezeu, nu de voi înşivă!
Domnul a făcut voia omului ca un Dumnezeu. Faceţi şi voi
voia Lui şi voia fraţilor voştri ca să fiţi ca Dumnezeu. O, nu
este bucurie fără Domnul. O, nu deznădăjduiţi în vreme de
încercări şi de ispite. Eu le-am biruit, cu Domnul le-am biruit.
Aşa şi voi să lucraţi, şi să vă bucuraţi lucrând pentru Domnul,
iar altfel dacă veţi trăi pe pământ nu veţi fi creştini decât cu
numele. O, înviaţi, înviaţi cu Domnul, iar eu de lângă El vă
spun în zi de Paşti: Hristos a înviat! 

O, Doamne, ce mare eşti Tu în zilele acestea în mijlocul
neamului român, pe vatra căruia Tu Îţi paşti mieluşeii Tăi, pe
fiii poporului Tău, pe care-i hrăneşti cu mult cuvânt! 
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O, neam român, ce mare comoară are Domnul pe glia
ta! Ce mare lumină, pusă în sfeşnic ca să te lumineze şi ca să
vezi! O, ce vei face tu dacă dai la spate strigarea Domnului,
iubirea Lui cea multă, care strigă pe uliţe ca să se audă ea? 

O, Doamne, binecuvintează cu credinţă mare neamul
român! O, Doamne, fă semne şi minuni pentru credinţa acestui
neam! O, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via
aceasta şi o desăvârşeşte pe ea pentru numele Tău, că poţi să
faci aceasta! O, Doamne, fă-i pe români să Te aibă bucurie a
lor numai pe Tine şi numai Tu să le fii lor Dumnezeu, iar idolii
şi toate plăcerile şi desfătările cele pentru ele să iasă din această
cetate, că-i ţara Ta ţara română şi ai masa nunţii Tale în ea şi
stai la masă şi chemi şi aştepţi să vină la masă neamul român,
iar eu Îţi doresc această bucurie, doresc să facă neamul român
voia Ta, o, Doamne. Amin. 

— AA min, amin să fie dorirea ta, mucenicule
mare, că Eu, Domnul, aştept la hotarul

dintre noapte şi zi, dintre întuneric şi lumină, şi cu răbdare
aştept învierea neamului român, cel de două mii de ani binecu-
vântat şi sortit al Meu pentru sfârşit de timp, şi toate se vor îm-
plini după voia Tatălui Meu. Amin. 

O, neam român, ce mare binecuvântare ai tu de la Dum-
nezeu! Ce mare este Domnul în tine şi lucrarea Lui din mij -
locul tău! Cuvinte mari am rostit pe glia ta. Râul Meu de
cuvânt trece prin tine şi apoi peste hotarele tale. Te vor întreba
curând popoarele de slava Mea din tine când le vor fi des co -
perite lor semne cereşti deasupra ta. Sunt Mire în tine şi am
mireasă peţită din mijlocul tău şi am masă de nuntă aşezată pe
vatra ta şi te chem, şi te chem să vii şi să Mă auzi şi să te dai
Mie dar de nuntă, iar Eu să-ţi dau loc la masa Mea, la masa
împărăţiei Mele, o, ţara Mea de nuntă. Hai, vino! Eu te aştept
să vii şi să Mă mărturiseşti apoi popoarelor că sunt cu tine şi
că te iubesc cu iubire mare. O, nu uita să Mă auzi, ţara Mea,
aleasa Mea între popoare, ţara Domnului, ţara venirii Mele cu-
vânt peste pământ. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, fă şi tu chemare ca să vină
ţara română la masa Mea de nuntă cu tine, şi să vină frumos, în
strai ceresc îmbrăcată şi s-o slăvesc pe ea apoi peste popoare. 

O, poporul Meu, vin la izvor inimi însetate de dor. Pre -
gă teşte-te să întâmpini venirea lor, că peste trei zile e sărbă -
toare şi cuvânt de izvor tămăduitor şi vin suflete la vindecare,
fiilor, iar apoi după încă zece zile se strâng din depărtări plini
de dor de Mine şi de tine inimi multe şi mari. O, fă-te sărbă -
toare şi stai în întâmpinarea lor sărbătoare a Mea cu ei, bucurie
a Mea cu ei, că mare Îmi este bucuria când vin inimi la izvor
ca să Mă ia de bucurie a lor şi să se întoarcă cu bucurie în ei
într-ale lor, cu Domnul în ei. O, aceasta este lucrarea ta, să fii
gazdă şi popas ceresc celor ce caută după izvorul Meu cel din
mijlocul tău şi după binecuvântările acestor plaiuri cereşti, în
care Eu poposesc cu sfinţii Mei pe pământ. 

Iată, ţi-am adus veste să-Mi găteşti calea celor ce vin la
izvor, iar acum te aşez în bucuria învierii Mele şi-ţi spun cu
bucurie: Hristos a înviat, măi poporul Meu, şi bucurie să aşeze
în inimi cei ce cu adevărat se bucură pentru Mine, pentru în-
vierea Mea cea pentru om, căci Eu pentru om am murit pe
cruce şi pentru el am înviat, şi am plătit cu jertfă sângeroasă
învierea lui. 

O, pregăteşte-te cu sărbătoare şi fă-te sărbătoarea Mea
pentru cei ce vin cu dor la izvor, iar Eu voi rosti mereu numele
tău şi te voi numi al Meu, poporul Meu te voi numi mereu,
fiule, iar tu rămâi dator să arăţi celor din cer şi celor de pe
pământ că eşti poporul Meu şi că Eu sunt Dumnezeul tău şi

bucuria ta şi că tu eşti mândria Mea, fiule mic, că vreau să fii
copil, să fii mic ca să poţi să stai în braţul Meu, în iubirea Mea,
în staulul Meu cel sfânt, şi să Mă ai mare peste tine şi să înveţi
mărirea Mea în mijlocul tău şi să stai supus sub ea, că e mărire
cerească Domnul în mijlocul tău, o, poporul Meu. Amin,
amin, amin. 

23 aprilie/6 mai 2013

Praznicul Izvorul tămăduirii

Necredinţa este plata celor care se leapădă de Dumnezeu. Iubirea de
Dumnezeu şi de semeni alungă din om ura şi răutatea şi necredinţa. 

SS ă fie lumină! Să fie cuvântul lui Dumnezeu izvo -
rând peste pământ şi să lumineze pe oameni! Să

vină oamenii să ia lumină, să ia cuvântul Meu şi lumina lui, că
am aici curgând din gura Mea izvor de cuvânt în mijlocul nea-
mului român. Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cel înviat a treia
zi din mormânt, în ziua întâi a săptămânii. 

Veniţi de luaţi lumină! Veniţi de luaţi cuvântul Meu din
gura Mea şi veniţi la înviere! Tot cerul Meu de sfinţi este în
praznic de Înviere, şi vine apoi praznicul Înălţării Mele la Tatăl
ca să fiu de lângă Tatăl cu ai Mei până la sfârşitul timpului. 

Mă vestesc pe Mine Însumi înviat şi vă spun vouă, celor
adunaţi la sânul Meu de cuvânt în ziua aceasta de sărbătoare,
vă spun cu dor: Hristos a înviat! şi iarăşi vă voi spune acest
salut de înviere peste zece zile când voi poposi aici cu miro -
nosiţele Mele şi cu ucenicii Mei, martorii Mei cei de acum
două mii de ani când ei au umplut cerul şi pământul de vestea
învierii Mele şi de Evanghelia Mea cu ei, că am petrecut cu ei
trei ani şi jumătate cu mare vestire a împărăţiei cerurilor, în-
cepând cu Ioan Botezătorul, care striga din pustie până pe uliţe:
«Pregătiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!».

A fost atunci venirea Mea pe pământ şi a fost milă mare
coborâtă peste oameni, că Eu le spălam păcatele şi-i făceam
fii ai Tatălui Meu numai cu cuvântul şi-i chemam pe toţi spre
împărăţia Tatălui Meu, cu care M-a trimis Tatăl s-o dau celor
ce se aplecau să intre în turmă, căci Eu eram Păstor şi-Mi
adunam turmă şi întăream mereu credinţa ei şi-i spuneam să
nu se teamă de lupi, şi-i spuneam ei: «Nu te teme, turmă mică,
pentru că Tatăl Meu voieşte să vă dea vouă împărăţia Sa!».

O, pace ţie, poporul Meu de la izvor! Cu tine Îmi pregă -
tesc mereu zile de praznic sfânt şi de întâlnire cu cei ce vin să
fie cu Mine şi cu tine în iubire şi în credinţă şi în voile Mele
pe pământ. 

O, pace vouă, celor adunaţi la izvorul Meu de cuvânt în
zi de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara! Plaiuri cereşti
sunt aceste plaiuri, şi poposesc Eu, Domnul, pe ele cu sfinţii
Mei întru venirea Mea cea de acum şi petrec cu ei aici sărbători
cereşti. O, câtă slavă cerească aici! N-ar mai rămâne nimeni
lipsit de dragostea Mea în el dacă ochii lor i-ar deschide oa-
menii ca să vadă slava cerească luminând de aici cerul şi pă -
mântul cu slava cuvântului Meu, care se aşează aici, în ieslea
sa, şi apoi în cartea sa ca să fie el împărţit peste pământ. Toate
semnele cereşti văzute de oameni sunt pentru necredinţa lor
slobozite pe pământ, iar Eu, Domnul, nu voiesc să-i pedepsesc
pe ei pentru necredinţă, căci semnele cereşti sunt pentru cei
necredincioşi, nu pentru cei ce cred Mie şi lucrărilor cuvântului
Meu peste pământ. 

O, pace vouă, celor adunaţi la sânul Meu în zi de praznic
sfânt al mamei Mele Fecioara cu neamul creştinesc, că e zi de
aducere-aminte a arătării ei deasupra turmei creştine care
slăvea pe Dumnezeu cu dor, şi când ea s-a lăsat văzută dea-
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supra lor şi le-a binecuvântat râvna cea pentru slujirea şi slăvi -
rea Domnului în vreme de praznic de Înviere, întâia săptămână
după învierea Mea. 

O, vă cuprinde mama Mea Fecioara cu privirea ei, cu
duioşia ei cea plină de milă şi de dor. Har de tămăduire de toate
neputinţele împarte ea vouă acum. Duh de înviere şi de lu-
minare şi de putere sfântă vă aduce ea vouă, iar voi luaţi şi
întăriţi-vă credinţa şi iubirea şi voinţa cea pentru calea împără -
ţiei Mele, pe care o aşez acum prin cuvânt pe pământ ca să vină
pe ea cei mântuiţi, cei sloboziţi de păcat prin dragostea lor de
Mine, căci Eu M-am lăsat pus pe cruce pentru mântuirea de
sub păcat a omului şi M-a durut în locul lui plata păcatelor lui
şi am scris cu sângele Meu iertarea omului, numai să creadă
omul în Mine şi în tot ce am făcut Eu pentru el de când am
făcut cerul şi pământul şi până ce M-am dat jertfă pe cruce pen-
tru răscumpărarea lui, şi până azi, când vin pe aripi de cuvânt
după om ca să-l pregătesc pentru slava Mea, pentru ziua Mea
de slavă, că vine ziua judecăţii necredinţei de pe pământ, pre-
cum este scris, dar Eu vin şi i-o iau omului înainte cu har de
tămăduire şi cu duh de pocăinţă ca să-i dau, dar iată, nu este
pocăinţă dacă nu este credinţă. 

Cad oamenii, cad din duhul pocăinţei din pricina necre -
dinţei care vine peste ei, căci necredinţa este pedeapsă mare
pentru cei ce cred şi se leapădă apoi ca plată a lipsei dragostei
de Dumnezeu din ei în vremea credinţei lor, căci pentru Dom-
nul trebuie să aibă omul lepădare de sine şi nevoinţă pentru iu-
bire şi credincioşie în ispite, iar dacă el nu vrea aşa, vine asupra
lui păcatul necredinţei şi îl dezbracă până la os de frica de
Dumnezeu, de harul temerii de Dumnezeu, şi îl face Domnului
potrivnic, şi e durere mare aceasta pentru Mine, iar diavolului
îi este bucurie. 

Iată ce vă povăţuiesc acum: Păstraţi-vă iubirea de Dum-
nezeu şi de semeni, ca nu cumva să vă asprească ura şi răutatea
şi necredinţa pentru ele apoi. O, păstraţi-vă mintea când vedeţi
că vă trage ea spre duh de răceală şi de judecată şi de răzvrătire
pe semeni şi pe Dumnezeu. Omul este mic înaintea lui Dum-
nezeu, nu uitaţi aceasta, şi nu uitaţi de mărirea Domnului şi de
puterea Lui faţă în faţă cu omul. Tămăduiţi-vă de voi înşivă
prin lepădare de sine şi prin iubire de Domnul şi de fraţi, că
mama Mea Fecioara vă împarte vouă în ziua ei de pomenire
har tămăduitor, duh blând, inimă duioasă, pace sufletului şi
duhul dragostei, care nu ţine minte răul ci numai pe Domnul
Îl ţine în minte. 

O, hai, mama Mea! Cu praznic de Înviere stăm şi lucrăm
peste cei ce se adună la izvorul Meu de cuvânt. Hai, mama
Mea, hai, arată-ţi iubirea şi darurile pe care le ai de împărţit
pentru credinţa celor credincioşi, mamă! O, hai să vindecăm
tot ceea ce nu înseamnă Dumnezeu în ei, o, mama Mea! Amin. 

— LL e spun lor despre Tine mai întâi, Fiule
scump al meu, Fiule rănit cu ranele răs -

tig nirii, şi le spun lor: 
Hristos a înviat! El este Fiul meu, Fiul meu Cel înviat,

căci a fost dat spre moarte pe cruce ca să-mi pătrundă inima
această sabie dureroasă, până ce s-au descoperit inimile celor
necredincioşi şi a celor credincioşi apoi, căci Domnul a înviat
şi S-a arătat celor ce trebuiau întăriţi în credinţă şi le-a dat lor
duhul mângâierii, duhul învierii, căci erau îndureraţi şi
înspăimântaţi. 

O, precum doreşte cerbul apa de izvor, aşa să doriţi voi
pe Fiul meu Iisus Hristos şi să mângâiaţi voi suspinul Lui, care
plânge după om, şi cu durere plânge, căci omul nu mai vine, şi
Se uită Fiul meu Iisus Hristos după el să-l vadă venind şi să

Se aplece să-l spele, să-l îmbrace de înviere şi să-l ierte apoi
de depărtarea lui de Dumnezeu şi de multa lui rătăcire. 

O, pace vouă aici, acum, la izvorul de cuvânt al Fiului
meu Mântuitorul, Cel ce S-a răstignit pentru voi ca să vă dea
învierea! Cerul este scaunul Lui de domnie, iar pe plaiurile
acestea Se odihneşte El cu voi când veniţi la izvorul Lui de cu-
vânt. O, aveţi grijă de credinţă şi de credincioşie pentru El, ca
nu cumva duhul vrăjmaş să vă dezbrace de harul credinţei, fi-
ilor! O, aveţi grijă să nu vă iubiţi pe voi înşivă, ci pe Domnul
să-L iubiţi, şi să-L ascultaţi ca să-L urmaţi! Iată, vă slujesc cei
de aici, de lângă izvor, că vine cerul cu masă de cuvânt de Duh
Sfânt şi stă cu voi la masă Domnul şi cu sfinţii Săi. O, câtă bu-
curie pe sfinţi şi câtă uimire când Îl văd ei pe Domnul în mij -
locul unui popor slujitor, care Îi aşterne Lui ca să stea la masă
cu cei ce vin aici, unde El Îşi hrăneşte turma Sa cea mică! O,
faceţi-vă Lui bucurie, căci El a spus acum două mii de ani la
cei îndureraţi: «Bucuraţi-vă!» le-a spus, şi i-a mângâiat pe ei
cu adevărat. 

O, pace vouă! Tămăduire de dureri şi de neputinţe vouă!
Sunt cu daruri în braţe ca să vă împart şi ca să împărţiţi din ele,
căci sunt daruri din cer. Fiţi credincioşi şi aveţi grijă de cre -
dinţă, căci credinţa voastră are mulţi, mulţi duşmani. Cu înţe -
lepciune drepţi să ascultaţi pe Domnul şi să-L aveţi pe El
Stăpân al vieţii voastre şi al lucrului ei pe pământ înaintea Lui.
O, câtă uimire pe sfinţi la vederea Domnului Cel adunat cu
adunare credincioasă aici, la izvor, iar eu sunt de-a dreapta Lui,
că-I sunt mamă, şi vă privesc de lângă El şi vă dăruiesc puteri
sfinte şi vă cuprind apoi, că multă iubire am şi mult dor în ea. 

Iată, vine Domnul pe pământ cuvânt, vine cu sfinţii Săi,
şi este în văzduhul de deasupra lucrare cerească din cer şi până
pe pământ şi de pe pământ până în cer, şi e slavă mare această
cale a slavei, şi Tronul Domnului este purtat de heruvimi şi
şade Domnul pe el şi cuvintează peste pământ şi are în venirea
Sa oştiri de sfinţi. Amin. 

Iar tu, popor de la izvor, să fii cuminte, că Domnul
veghează peste tine şi te ocroteşte El. O, vouă vi se pare firesc
să grăiască Domnul cu voi şi cu oamenii, fiilor, căci voi sunteţi
cuprinşi în baia aceasta şi vă sprijineşte Domnul credinţa cea
sfântă, care vă ţine ai Domnului, dar omului străin cu totul de
Dumnezeu i se pare că voi sunteţi mincinoşi şi că împărţiţi
minciuni peste oameni, căci este necredincios omul. O, cei ce
nu iubesc pe Domnul nu pot spune altfel, şi nici cei ce nu
cheamă pe Domnul, căci scris este: «Între cei mântuiţi vor fi
numai cei ce cheamă pe Domnul, numai cei credincioşi, care
Îl cheamă pe El să vină». O, fiţi cuminţi, fiţi credincioşi până
la sfârşit, că Domnul este mare în mijlocul vostru şi veghează
pentru voi. Fiţi cuminţi, fiţi plini de pace, fiţi sănătoşi în iubire
şi iubiţi durerea după Dumnezeu, care vă ţine în iubire, iar în
iubire nu este frică, ci este credinţă şi putere cerească pentru
ea. Amin. 

Şi acum, Fiule scump Iisus, pune pecetea Ta peste tot
cuvântul sărbătorii cea pentru mine, şi zile de nuntă să fie săr -
bătorile Tale toate în mijlocul poporului cuvântului Tău. Te
mângâi cu Duhul Sfânt, cu mângâierea Lui, şi aşa am mân -
gâiat şi pe poporul cel adunat la izvor în ziua mea de serbare
şi de tămăduire peste ei, peste cei credincioşi ai Tăi, o, Fiule
scump. Amin. 

— OO,mamă scumpă, peste zece zile va fi ia -
răşi masă cerească, mamă, şi vom fi cu

sărbătoarea mironosiţelor Mele aici, şi cu tine în mijlocul lor
aici, şi cu ucenicii Mei, mamă. Le dau cale binecuvântată celor
ce se strâng la izvor. Le voi ieşi înainte cu dulce cuvânt şi-i voi
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cuprinde pe ei. O, slavă zilelor cerului pe pământ aici, mamă! 
Acum, pace ţie, popor de la izvor! Însufleţeşte-te pentru

Mine. Aripioare vă prind pe trupşoare ca să puteţi pentru
Mine, pentru sărbătorile Mele cu voi, şi care trebuiesc pregă -
tite cu trudă. 

Pace vouă, fiilor! Mâinile Mele rănite de cuie vă mân -
gâie. Mângâiaţi-le şi voi pe ele şi păstraţi-vă întru îmbrăţişarea
lor, şi nimeni şi nimic să nu vă despartă pe voi de Mine şi de
îmbrăţişarea Mea, că numai pe voi vă am, numai pe voi, şi-Mi
lucrez cu voi lucrarea Mea. 

O, pace vouă, fiilor! Hristos a înviat! Slava Mea este
aici, deasupra. Eu sunt Domnul. 

Pace ţie, poporul Meu, Ierusalimul Meu cel de acum!
Amin, amin, amin. 

27 aprilie/10 mai 2013

Duminica a doua după Sfintele Paşti, 
a sfântului apostol Toma

Îndoiala omului în Dumnezeu este uşă închisă între om şi Dumnezeu.
Rugăciunea sfântului apostol Toma. Domnul îl cheamă pe om  să se 

unească cu El şi nu cu lumea. 

ÎÎ n a doua duminică de după praznicul Învierii Mele
Mă aşez cuvânt în carte şi hrănesc cu el dorul după

Mine al celor ce Mă iubesc cu dor şi cu foc şi Mă caută şi se
uită în calea cuvântului Meu să-şi hrănească dorul, iar el creşte
şi se face mult, şi trebuie mângâiat dorul de Dumnezeu al omu-
lui, iar Eu Mă mângâi de la cei plini de dor, şi cobor la ei cu-
vânt, iar cuvântul Meu mângâie ca un mângâietor. 

Sunt Domnul Cel înviat dintre cei morţi şi sunt cu a -
mintirea la masă a duminicii a doua de după Învierea Mea, când
M-am descoperit în mijlocul ucenicilor Mei lăsându-Mă văzut
de ei şi zicându-le lor: «Pace vouă!», iar între ei era acum
adunat şi Toma apostolul, care lipsise dintre ei la prima Mea
arătare între ucenici. M-am alinat şi Eu, s-au alinat şi ei, căci
Eu eram plin de dor să le întăresc credinţa şi mângâierea pentru
toate câte Eu le-am spus mai dinainte despre Mine, dar ei erau
apăsaţi cu sufletul şi mult îngrijoraţi şi înfricoşaţi de toate câte
s-au petrecut, şi le trebuia putere pentru durere şi le trebuia
mângâiere şi bucurie pentru întristarea lor cea pentru Mine şi
pentru ei. Bucurie mare şi desluşire multă au fost pe toţi, nu
numai pentru ucenicul Toma, care a zis celorlalţi că nu crede
până nu vede pe Domnul înviat, şi era mistuit de dor acest
ucenic mult apropiat sufletului Meu şi tainelor cele des pre
Mine, şi l-am numit fericit pe el şi i-am spus: «Adu degetul tău
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi pune-o în coasta
Mea şi nu fi necredincios, ci credincios, şi pentru că M-ai văzut
ai crezut, dar fericiţi cei care n-au văzut şi au crezut».

O, ce greu Mă doare necredinţa şi îndoiala omului! În
loc să se bucure de Dumnezeu, omul se îndoieşte, de parcă îi
face vreo bucurie îndoiala. O, îndoiala este un chin pentru om,
este uşă închisă între om şi Mine, şi mult M-a durut după în-
vierea Mea că erau îndoiţi de Mine ucenicii Mei, şi a trebuit
să le dovedesc cu cuvântul, căci Eu am apărut descoperit
deodată între ei, iar ei erau încuiaţi şi ferecaţi de frica iudeilor
necredincioşi şi credeau că văd un duh, dar Eu le-am descoperit
gândurile care se întrebau în cugetele lor şi le-am spus apoi:
«Eu Însumi sunt. Pipăiţi-Mă! Duhul nu are carne şi oase cum
Mă vedeţi pe Mine având». Le-am cerut să mănânc înaintea
lor şi le-am amintit că mai înainte le-am spus lor că trebuie să
se împlinească toate cele scrise de Mine în legea lui Moise, în
prooroci şi în psalmi, şi i-am ajutat să priceapă Scripturile, iar

ei în numele Meu să propovăduiască în toată lumea pocăinţa
spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la
Ierusalim ca martori ai Mei şi ai învierii Mele, şi le-am promis
că trimit peste ei făgăduinţa Tatălui, pe Duhul Sfânt, Care să-i
îmbrace pe ei cu putere de sus şi, crezând, să aibă viaţă şi să
împartă viaţă în numele Meu. Amin. 

— OO,ce greu Te doare necredinţa şi îndoiala
omului, Domnul meu şi Dumnezeul

meu! Nu-i convine omului să creadă în Tine, căci omul se
foloseşte de alte bucurii şi nu-i place să fie robit de dorul de
Tine, că el are dor de el însuşi şi de cele ce vede şi de ceea ce
iubeşte el, şi de păcat, Doamne, că s-a făcut păcatul mângâiere
pentru om şi nu vrea omul să ştie că păcatul este moarte, o,
Doamne, şi că păcatul l-a scos pe om din rai, Domnul meu şi
Dumnezeul meu! 

O, ne-ai luat lângă Tine acum două mii de ani, pe noi,
cei doisprezece, şi ne-ai numit ucenicii Tăi cei mai apropiaţi.
Ne-ai despărţit de lume şi ne-ai ţinut lângă lucrul lucrărilor
Tale pentru care venisei pe pământ, Dumnezeul meu. Ne-ai
despărţit de păcat şi ne-ai aţintit privirea şi gândirea şi inima
spre toate cele pe care le lucrai atâta de măreţ, când toţi sufe -
rinzii căutau spre Tine atunci ca să le dai lor întregirea sănătăţii,
care le lipsea, iar noi să vedem şi să rămânem cu Tine, Doam -
ne. Aşa a fost alegerea Ta pentru noi, o, Doamne. 

Îi îndemnăm pe ucenicii Tăi cei mai mici, pe fiii poporu-
lui Tău de azi îi îndemnăm noi, ucenicii Tăi cei de atunci,
zăbavnici cu inima cum am fost atunci ca să credem toate câte
au grăit proorocii, îi îndemnăm pe ei cu multul să citească
atenţi şi să înţeleagă Scripturile cele despre Tine şi Scripturile
lor cu Tine, căci sunt scrise în Scripturi lucrările Tale de azi cu
ei şi sunt de Tine proorocite cât ai stat cu noi în lucrare între
oameni şi descoperite apoi în ostrovul Patmos ucenicului Ioan,
fratele nostru în apostolie, Doamne. 

O, citiţi Scripturile cele despre Domnul cu noi, şi pe cele
despre El cu voi, ca nu cumva să vă învinuiască şi pe voi în-
doiala aşa cum ne-a năpădit ea pe noi atunci din lipsa de
înţelepciunea care vine din Scripturi. Voi fiţi ochi şi urechi la
tot cuvântul Scripturilor şi la tot cuvântul Domnului de peste
voi, că lesne îi este celui nepriceput să cadă în îndoială şi spre
păcat mai greu apoi, o, ucenici micuţi. O, fiţi credincioşi şi
binecredincioşi, ca să vă mântuiţi de îndoială, o, fraţi ai noştri,
că noi vă aşteptăm cu biruinţa cea de la sfârşit pentru tot nea-
mul creştinesc cel de două mii de ani, şi nu ştiu oamenii bi -
sericii de pe pământ ce face Domnul în mijlocul vostru, şi cu
voi în mijlocul neamului român, căci ei nu citesc Scripturile
decât cum vor ei, nu cum vor ele, nu cum grăiesc ele. Cuvintele
Scripturilor, şi acest cuvânt cu Domnul între voi, acestea îi
judecă pe ei, şi nejudecaţi nu scapă, fiindcă sunt necredincioşi
şi sunt îndoielnici şi dau să pună altceva lângă voi, în loc să
creadă ei că Domnul este cu voi acum, şi cu noi, sfinţii şi
ucenicii Săi întru împlinirea Scripturilor cele pentru sfârşit de
timp şi pentru începutul slavei Domnului, al împărăţiei Lui
între cer şi pământ, ca să se umilească îngâmfarea omului şi
să fie aşezată la locul ei fărădelegea de pe pământ. 

O, Doamne mare, o, Domnul meu şi Dumnezeul meu,
Te pregăteşti cu noi acum şi cu uceniţele mironosiţe ale învierii
Tale să cobori sărbătoare dulce în grădinile Tale de aici, pe care
Tu le numeşti frumos plaiuri cereşti. O, dacă Tu petreci aici cu
oştiri cereşti şi cu slavă mare şi cu cuvânt sfânt mereu, cum ar
fi să aibă altfel de nume această colină, unde Tu paşti pe
poporul cuvântului Tău? O, să nu mai piară, Doamne, să nu
mai rătăcească nici un mieluţ de-al Tău, că mult Te doare de la

875Anul 2013



cei ce s-au lăsat spre îndoială, şi mare va fi ruşinea lor, mai
mare decât toate păcatele lor laolaltă, Doamne. O, cum să faci
să-şi mai vină ei în fire, să le trimiţi înţelepciunea pocăinţei?
Păcatele judecăţii de fraţi sunt grele peste cei ce le fac, dar
pocăinţa celor ce fac aceasta poate să-i lumineze şi să Te vadă
pe Tine înlăcrimat adânc de la ei, de la cei ce au fugit judecând
şi dezvinovăţindu-se pentru aceasta. O, dă-le, Doamne, lor pu -
tere să-şi capete înapoi înfierea pierdută, căci Petru a plâns cu
amar, şi nu s-a mai vindecat în el lacrima lui, după ce a văzut
că a fost laş şi că Tu l-ai chemat să-l ierţi şi să-i dai înapoi
pecetea şi cârja apostoliei, lucrul cel pentru Tine, o, Domnul
meu şi Dumnezeul meu. 

Iar pe cei mici şi plăpânzi, pe fiii poporului Tău cel de
azi, ocroteşte-i pe ei, acoperă-i de faţa celor răi şi duşmănoşi
pe ei, şi dă-le, Doamne, sprijin mereu, şi dă-le lor fraţi adevă -
raţi, care să-i înţeleagă adânc pe cei ce sunt ai Tăi prin orice
greu. Amin. 

— OO,sunt cu grija Mea pentru ei, ucenicule
mare, numai să se ferească ei de păcatul

îndoielii, care M-a dat pe Mine la batjocură şi la răstignire. Îi
aşez la lucru sfânt, ca să ne gătească ei praznicul cel de peste
şapte zile când vom fi aici cu mironosiţele Mele, şi cu voi,
ucenicii Mei cei de atunci, şi vom avea bucurie între cei din
cer la masă cu toţi cei ce au iubire acum de cuvântul venirii
Mele cu sfinţii, aşa cum este scris în Scripturi să împlinesc,
căci şi acum două mii de ani am împlinit cu voi Scripturile cele
pentru atunci scrise, iar acum împlinesc din mijlocul lor Scrip-
turile cele scrise pentru acum, pentru sfârşit de timp omenesc
şi pentru început de timp ceresc pe pământ, întru taină de cer
nou şi de pământ nou, loc al dreptăţii şi al păcii, loc pentru
Domnul şi pentru cei ce Îl iubesc pe El. Amin. 

Ridicaţi-vă, fiilor, o, ridicaţi-vă şi porniţi acum spre lu-
crul pregătirii celei de a treia duminici după Sfintele Paşti şi
gătiţi popas celor din cer aici cu voi şi cu cei care vor sta la
masă cu Mine şi cu sfinţii Mei şi cu voi. O, ce să vă dau? Vă
dau sfinţii în ajutor. Vă dau puteri sfinte, fiilor. Vă dau iubire
mare ca să vă poarte ea, numai să fiţi cuminţi pentru acestea şi
pentru puterea lor în voi. Eu am grijă de voi, fiilor, şi de toate
lucrurile Mele cu voi. Fiţi cuminţi, fiţi frumoşi şi tot mai
frumoşi prin ascultare şi prin supunere, prin iubire pentru as-
cultare şi prin credinţă pentru biruinţa Mea cu voi! 

Celor ce se pregătesc să vină pentru sărbătoare la izvor
le văd bătăile inimii şi număratul zilelor şi al ceasurilor ca să
ajungă aici, pe plaiurile Mele cu sfinţii şi cu voi, căci Eu, Dom-
nul, le-am ales pe ele şi le-am dat vouă ca să le păstraţi Mie şi
sfinţilor Mei şi slavei Mele cu sfinţii şi cu voi, şi cu cei ce vin
adesea la masa Mea de nuntă cu voi şi cu ei. O, unde mai sunt
pe pământ aşa plaiuri? Nu mai sunt. Pun peste ele tot mai mult
şi tot mai mare nume ceresc şi le numesc plaiuri cereşti, şi sunt
ele iubite de cei ce iubesc pe Dumnezeu şi ca Dumnezeu şi
sunt dragi lui Dumnezeu. 

O, Eu, Domnul, vă aştept pe voi, cei care cu inima
sunteţi aici, şi vă binecuvintez acum paşii şi puterea lor pentru
calea voastră spre izvor şi spre colinele cereşti aici, şi vă ies în
cale cu sfinţii Mei şi vă întâmpin cu sărbătoare şi cu cerul ei
de sfinţi. Blagoslovire vă dau vouă pentru călătorie spre pla -
iurile Mele cereşti aici. Poporul Meu de la izvor va sluji Mie
şi sfinţilor Mei şi vouă şi vom bucura pe Tatăl toţi laolaltă în
zi de praznic de Înviere. 

O, aş vrea să iert cumva pe toţi cei care de aproape şi de
departe stau cu spatele la slava Mea de aici din pricina ne -
credinţei şi a vieţii lor departe de Dumnezeu. Aş vrea să le dau

putere să creadă şi să poată şi ei pentru slava Mea. 
O, pace ţie, poporul Meu de la izvor! Gata, fiilor, pornim

lucrul pregătirii sărbătorii! Chemaţi şi voi pe cei ce nu ne urăsc
pe noi, dar sunt slabi cu credinţa şi cu puterea cea pentru ea.
Chemaţi la masa Mea pe cei neputincioşi pentru Mine şi pentru
ei, căci Eu am putere să le dau din Mine viaţă şi să nu Mă mai
părăsească apoi, că Iudă este cel ce Mă părăseşte pe Mine, şi e
jalnică soarta lui. O, să se contopească cu Mine cel ce crede în
Mine, şi să trăiesc Eu apoi în el ca viaţă a lui, că altfel omul
este mort, fiindcă Eu sunt viaţa. Mi-e dor de om, de viaţa Mea
în om Mi-e dor, şi vreau să-l fac pe om să simtă dorul Meu de
el şi să-Mi spună şi el: Mi-e dor de Tine, Doamne! 

O, omule, tu eşti dorul Meu cel lung. Uneşte-te cu Mine
ca să-ţi spun cine eşti şi să-ţi pot spune că eşti locaşul Meu,
viaţa Mea. Nu sta unit cu lumea şi cu duşmanii vieţii, căci spune
adevărat vorba care spune prin cuvintele ei: „Spune-mi cu cine
te uneşti, ca să-ţi spun cine eşti“. O, ia-Mă pe Mine lângă tine
şi în tine, omule pribeag, că vreau să am în tine casă, ca să fii
tu fericit, Eu şi tu întru Unul, că nu este viaţă şi nu este pace
fără Domnul, iar dacă vei ajunge să Mă cunoşti şi să Mă doreşti
şi să Mă iubeşti, nu Mă vinde, o, nu Mă vinde, nu fă acest păcat.
Îţi vei pierde mintea dacă Mă vei părăsi. Te vei duce să întrebi
morţii pentru viaţa ta, numai să poţi purta du rerea despărţirii de
Mine, şi vor cădea morţii peste tine şi te vor acoperi. O, nu te
vinde altuia, orice ţi-ar da altul, ci rămâi cu Mine prin orice
greu, că nu-i un greu mai greu pentru omul care Mă vinde, care
se duce de la Mine, şi nu e greu mai uşor ca şi greul cel cu Mine
şi lângă Mine, căci greul acesta este pentru viaţa ta, pentru plată
scumpă, pentru patria iubirii, o, omule scump, pentru care Eu
scump am plătit. Amin, amin, amin. 

29 aprilie/12 mai 2013

Duminica a treia după Sfintele Paşti, a mironosiţelor

Pământul român este locul în care Domnul lucrează la sfârşit ca şi
la început. Duhul de judecată naşte în om îndoiala. Sfintele miro no -
siţe sunt trâmbiţe ale credinţei cea pentru iubirea de Hristos. Veş -
mântul femeii sfinte. Să nu mai caute omul fericirea, ci lacrima
pentru multele lui păcate. Învăţătură pentru sfinţenie şi povaţă 

împotriva păcatului pedepsitor de Dumnezeu în om. 

OO,bucuraţi-vă şi vă veseliţi cu Mine, voi, cei adu -
naţi din cer şi de pe pământ aici laolaltă în zi de

praznic de înviere, în zi de duminică, zi a învierii Mele dintre
cei morţi, ziua întâi a săptămânii când mironosiţele Mele
Mi-au adus la mormânt miresme scumpe, că mult Mă iubeau,
şi aşteptau cu credincioşie să înviez a treia zi, precum Eu le
spusesem lor. 

Mireasmă scumpă Mi-aţi adus, că Mi-aţi adus bucurie
odată cu venirea voastră la izvorul Meu de cuvânt. Slavă întru
cei de sus Tatălui Savaot, iar pe pământ cu voi pace multă şi
bunăvoire, că masă cerească este întinsă aici! 

Am venit cu cele din cer, fiilor adunaţi la izvor. Mi-am
pus poporul de la izvor să pregătească sărbătoarea. Hristos a
înviat! Aşa este salutul între fraţi până la praznicul Înălţării
Mele la Tatăl. Ucenicii şi uceniţele Mele mironosiţe vă dau
vouă salutare cu Hristos a înviat, aşa cum au spus ei în lung şi
în lat apoi după ce i-am trimis Eu să spună în toată lumea şi la
toate neamurile învierea Mea, ca să se aleagă cei credincioşi
auzind vestirea cea despre Mine şi să se facă ei fii ai lui Dum-
nezeu iubind mult, crezând frumos şi umilindu-se duios, căci
Duhul Meu îi umplea pe ei de duhul duioşeniei şi le luau foc
inimioarele, că bucurie mare îi cuprindea pe ei.
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O, bucuraţi-vă, voi, cei ce v-aţi ales călătoria spre izvorul
Meu de cuvânt, spre aceste plaiuri cereşti, unde Eu Îmi aşez
venirea şi cuvântul şi vestirea lui apoi! Pace inimioarelor voas-
tre, că le-am ascultat bătăile şi M-am încălzit la dorul din ele!
O, câtă slavă aici acum! Nu am aur şi argint, nu am ce să vă
dau ca plată pentru dragostea din voi. Vă dau slava Mea, cu-
vântul dragostei Mele, povestea Mea de dragoste cu care Mă
scriu pe pământ de aproape şaizeci de ani pe vatra neamului
român. Dar de ce nu M-am dus pe alt meleag acum, când veni -
rea Mea trebuie să se scrie pe pământ? O, am venit pe locul de
unde am început când am făcut cu cuvântul cerul şi pământul,
şi l-am făcut apoi din pământ pe om cu mâna şi i-am dat chipul
Meu la facerea lui şi l-am asemănat cu Mine şi cu Tatăl şi l-am
iubit cu iubire mare ca pe lucrul mâinilor lui Dumnezeu şi i-am
zidit rai pe pământ, grădină de poveste, şi l-am aşezat în fericire
dulce pe om, şi am început atunci de aici cu toată slava facerii
şi am pecetluit la început acest pământ şi are acum numele de
pământ român, după numele neamului de pe el. O, mulţi cău -
tători, mulţi cercetători au grăit şi grăiesc că e ţara Domnului
pământul român, dar ei au auzit de la Mine, din des coperirile
pe care Eu, Domnul, le-am coborât ca să fie cunos cută taina
acestui pământ, pe care Eu stau şi cuvintez cuvântul Meu, cu-
vântul celei de a doua veniri a Mea de la Tatăl la oameni. 

O, câtă bucurie ar fi să porţi tu în suflet, neam român,
când auzi tu din gura Mea soarta ta, alegerea ta cea dintru în-
ceput! Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, şi lucrez
ca la început, căci sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi sunt
Domnul Dumnezeul tău, că eşti întâia, o, ţara Mea cea de la
început şi cea de la sfârşit. Am început cu tine, şi tot cu tine
trebuie să lucrez şi la sfârşit, şi să înţeleagă toţi de ce eşti tu a
Mea, de ce-ţi spun Eu ţara Mea, ţara Mea de nuntă. O, cum
să-ţi spun altfel când Eu am în tine masa Mea de nuntă, slava
cuvântului Meu, care cheamă omul la masa Mea, la masa Mea
cu sfinţii? O, ce frumoasă eşti tu întru cele cereşti, întru cele
nevăzute ale tale şi puse peste tine la facerea lumii! Acum două
mii de ani M-a sortit Tatăl ţie la sfârşit de timp, după ce poporul
Israel M-a lepădat şi M-a scos afară din mijlocul lui. Tu eşti
pământul făgăduinţei cel pentru sfârşit de timp, şi iată, eşti, şi
am în mijlocul tău praznicul împărăţiei cerurilor, vestea care
merge ca fulgerul peste tot, căci omenirea doarme în plăceri
ca înainte de potop când Noe striga spre Domnul oamenii de
pe pământ ca să nu-i piardă pe ei fărădelegile lor. 

O, ce frumoasă eşti tu între cele nevăzute ale tale, ţara
Mea cea de azi! Oştiri cereşti stau la masă cu Mine şi cu
poporul cuvântului Meu pe vatra ta, şi cât aş vrea să iubeşti
venirea Mea la tine şi să cauţi după Mine cu dor! Amin. 

Stau acum cu voi la masă de cuvânt, cu voi, cei care aţi
călătorit cu dor spre plaiurile Mele cereşti aici, unde Eu vin cu
sfinţii Mei, cu oaspeţi cereşti. Vine unda şi aduce cuvântul Meu
la voi, vine şi Mă ia şi Mă poartă aici cu cerul Meu de sfinţi,
şi Mă poartă spre voi şi ne întâlnim cu dor. O, fiţi una cu Mine
tot timpul, ca să vadă satana cine sunteţi voi. Veniţi la izvor şi
staţi cu Domnul la masă, ca să vadă aceasta satana şi să ştie
cine sunteţi, căci vorbă înţeleaptă este vorba care spune: „Spu -
ne-mi cu cine te uneşti ca să-ţi spun cine eşti“. Uniţi-vă cu
sfin ţii, grăiţi cu ei, chemaţi-i spre voi, căci sunt vii şi lucrători
cu tainele cereşti pentru voi, cei credincioşi! Dar acum am
venit la masă cu voi şi cu ucenicii şi uceniţele Mele mironosiţe,
şi le dau lor bucurie pentru toate lucrările lor cu Mine şi pentru
văpaia în care a ars în ei dragostea Mea. Cu dor fără de as -
tâmpăr aşteaptă cei din cer sărbătorile Mele aici la izvor, şi vin
cu Mine şi vin cu dor, vin cum veniţi voi şi aşteap tă ca şi voi

sărbătorile Mele cu poporul Meu, cu care stau înaintea celor
ce vin la masa Mea. Iată, le dau lor cuvântul ca să vă grăiască
şi să împartă ei înviere. 

O, pace vouă, mironosiţe ale suferinţei Mele atunci!
M-aţi iubit cu putere multă pe toată calea Mea de atunci, dar
şi mai cu putere pe calea suferinţei crucii, şi apoi pe calea
mărturisirii cea pentru Mine după ce M-am aşezat lângă Tatăl
prin înălţarea Mea la El. O, aduceţi Domnului slavă, aduceţi
bucurie pe pământ, căci sunt cu voi la masă de cuvânt acum,
pe pământ. Amin. 

— AA ducem, Doamne, putere de credinţă sta -
tornică în cei ce Te caută, şi cărora Tu

Te laşi găsit la masă de cuvânt aici. Dragoste fără de sfârşit să
aibă în ei cei care se dau Ţie, şi fără de sfârşit să le fie lor viaţa,
căci Tu ai spus: «Cel ce crede în Mine nu va muri niciodată!».
O, ce moarte ruşinoasă este pentru om când vine peste el ne -
credinţa, Doamne, când îi moare credinţa! Celui ce nu-i cade
credinţa nu moare niciodată, o, Doamne, iar cel ce moare este
cel ce nu mai are credinţă, căci se sminteşte pentru credinţă.
Ce este această sminteală? Este îndoială această sminteală. Dar
cum vine îndoiala? Duhul de judecată este naşterea acestui
păcat, care-l trage pe om în lepădarea de credinţă. O, e mai
mare dragostea! Ea nu cade, căci rabdă iubind îndelung, şi este
ea cea mai uşoară povară, căci stă în umilinţă. 

O, fii şi fiice ale credinţei, nu treziţi dragostea până ce
ea nu vine, până ce ea nu poate în voi, dar treziţi-vă voi şi staţi
apoi în duhul credinţei, care se umileşte pentru dragoste şi pen-
tru umilinţă. E mare dorul celor din cer. Sunt aşteptaţi cei din
urmă, cei ce umblă cu Domnul precum voieşte El, precum este
scris. Suntem trâmbiţe ale credinţei cea pentru iubirea de Hris-
tos şi pentru statornicia în iubire. Am fost arse de dor şi de
dragoste pentru Domnul pe pământ, şi precum pe pământ, aşa
suntem şi în cer iubire şi dor. Purtăm în noi acum dorul venirii
Lui cu sfinţii, căci aşa este scris să se împlinească. Am crezut
pe pământ că va învia Domnul după răstignire, iar credinţa
noastră L-a înviat pe El. 

Îi trebuie Domnului credinţă în voi ca să-Şi împlinească
Scripturile cele de apoi. Rămâneţi în iubirea Lui! El Şi-o arată.
El vine pe aceste plaiuri din mijlocul neamului român şi vine la
poporul Lui de la izvor şi Se împarte apoi. O, rămâneţi în iu bi -
rea Lui, lângă poporul Lui, care este iubirea Lui şi coboară Dom-
nul în mijlocul lui cuvânt. Rămâneţi lângă El cu toată iubirea şi
nu mai căutaţi despărţirea de El, că e urât omul care iubeşte şi
se desparte apoi căzând din iubire şi dând putere duhului po -
trivnic peste el, aşa cum a păţit ucenicul Iuda, care s-a depărtat
de Domnul pentru bani, pentru slăbiciuni, pentru libertate, şi
prea greu l-a costat pe el despărţirea de Învăţătorul lui. 

O, îmbogăţiţi-vă iubirea, că are Domnul în mână o sită
pentru sortarea grâului întreg de cel care nu este întreg şi de cel
care seacă până la pusul pe masă. Fiţi plini de iubire, fiţi plini
de fiorii ei, că vine Mirele nunţii cerului cu pământul şi va
rămâne cerul cel nou şi pământul cel nou. Fiţi sfinţi pentru fa -
cerea cea nouă, pentru care nu puteţi fi vrednici dacă sunteţi
împărţiţi. Îmbrăcaţi-vă ca şi cei din cer şi nu luaţi pilde de pe
pământ pentru veşmânt. Îmbrăcaţi-vă ca fii ai lui Dumnezeu şi
daţi-I Lui toată puterea peste voi, nejudecând voi nimic pentru
voi, căci omul nu are ca Domnul înţelepciune, şi are ca omul,
iar omul este trecător, că nu vrea altfel şi că nu crede altfel. 

Grăim vouă cu dragostea din noi, cu Domnul în noi. Ne
este dor de Domnul în voi aşa cum a fost în noi pe pământ, şi
plată scumpă avem în cer pentru dragostea de El, care nu s-a
stins în noi, şi între noi şi El. O, fiice ale credinţei, aveţi grijă
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de felul cum vă înfăţişaţi înaintea Domnului credinţa şi dorul
de El. Iubiţi sfinţenia pentru cei care vă înconjoară şi pentru
voi apoi. Femeia sfântă trebuie să fie învăţătoare sfântă pentru
sfinţenie în jurul ei. E lipsă de sfinţi şi de sfinţenie pe pământ,
în timp ce desfrânarea şi duhul ei merg pe cale cu tot omul ca
şi înainte de potop. Femeia nu se mai îmbracă şi stă goală în
ochii tuturor trecătorilor, şi e mai îmbrăcat bărbatul decât fe-
meia, şi e numai Sodomă şi Gomoră peste tot pe unde stăpâ -
neşte omul, iar pe unde omul ştie că este scris numele lui
Dum nezeu, acolo trăieşte pe scaun mare făţărnicia, aluatul de
care Domnul Şi-a învăţat ucenicii să se ferească şi să nu înşele
ei neamurile pământului ca şi cei care zic şi nu fac şi ei ceea
ce zic altora să facă. 

O, multe femei au luat pe deasupra haină bărbătească,
numai ca să aibă grijă de Hristos din ele, şi de ele apoi în Hris-
tos, şi de cei din jurul lor ca să nu se prăbuşească vreun om
slab la vederea trupului lor de femeie, căci femeia a slăbit de
la început spre ea pe bărbat şi l-a dezbrăcat de Domnul pentru
dragostea de ea. O, mărirea femeii este ca să fie acoperită şi
să-şi pună pe cap maramă pentru îngeri, căci îngerii au semnul
supunerii pe creştetul lor îngeresc atunci când se arată ca să fie
văzuţi, şi povestită apoi înfăţişarea lor, de la care au oamenii
de învăţat. Femeia care iubeşte pe Domnul nu mai iubeşte şi
omul cu aceeaşi iubire, ci îl cinsteşte doar, iar ea se face plăcută
Mirelui ei, Bărbatului ei Cel din cer, şi numai pentru El se
găteşte ea cu ceea ce-I place Lui, dar femeia care se iubeşte pe
sine îşi face rost de supuşi dorinţelor ei şi-i trage spre ea pe cei
din jur şi se face ea cădere din viaţă a omului, şi cine este cel
care poate să se izbăvească din această prăpastie de suflet? 

Caută omul, caută mereu, caută viaţă pentru păcat. Este
scris în cartea cea de azi a cuvântului lui Dumnezeu că n-ai să
mai vezi om bătrân, că merge şi intră pe o uşă bătrân şi iese pe
alta tânăr şi se face omul frumos pentru păcat. 

O, omule mult greşit şi pedepsitor de Dumnezeu înăun -
tru şi în afara ta, nu mai căuta, nu mai tot căuta fericirea! Caută
lacrimă pentru multele tale păcate, că dacă nu te vei aşeza în
pocăinţă pentru cele rele ale vieţii tale, te vei întâlni cu o zi în
care te vei vedea ca în oglindă cu viaţa ta cea plină de păcat.
O, cine să-l mai scape pe bărbat de femeie, când el şi după
moarte este de folos femeii? 

Iată, femeia dacă nu iubeşte sfinţenia şi pe Domnul, se
face ea cădere pentru om. V-am grăit cu bucurie mare, şi tot
cu bucurie am dat să facem învăţătură pentru sfinţenie şi po -
vaţă împotriva păcatului pedepsitor de Dumnezeu în om. Puţini
sunt cei cărora le este dat să înţeleagă taina lui Dumnezeu cu
omul pentru trup curat, şi de aceea este atâta suferinţă, atâta
lacrimă pe pământ şi în cer. 

O, Doamne, fă din iubirea noastră pentru Tine, fă pe
pământ mironosiţe pline de dor de Tine şi de sfinţenie peste
oameni! O, Doamne, fă din credinţa noastră în Tine şi în cu-
vântul gurii Tale, fă multă credinţă în oameni pentru cuvântul
Tău, pentru povestea Ta de dragoste dintre cer şi pământ, prin
care chemi şi aştepţi să se facă oamenii fii ai lui Dumnezeu!
O, Doamne înviat, fă din bărbăţia noastră ucenici şi uceniţe
pentru Tine cu multul pe pământ, ca să avem în cer mângâiere
de la mângâierea Ta cea de la om, că dragostea de Tine arde în
noi şi în cer, şi e plin cerul de sfinţi vii cu lucrarea cea pentru
mângâierea Ta! 

O, ce zi măreaţă! Ce frumos este cerul şi pământul aici!
Stăm la masă cu poporul cuvântului Tău şi cu oaspeţi din
depărtări veniţi la izvor, căci ei iubesc venirea Ta cea de azi,
Doamne. O, împlineşte-Ţi venirea în mulţi, în tot mai mulţi,

care să Te îndulcească din ea şi să creadă că Tu vii şi-Ţi pregă -
teşti slava. E zi de serbare pentru noi în grădina întâlnirii Tale
cu cei ce-Ţi iubesc venirea. De lângă noi, ucenicii Tăi le spun
şi ei celor de la masa cea de azi urarea cea pentru învierea Ta,
şi spun ei aşa: 

— CC u umilinţă mare vă spunem noi urarea
cea pentru Domnul: Hristos a înviat!

Iată, bărbăţia stă în cei ce iubesc mult neînfricoşându-se pentru
iubire. Pace vouă! Ca şi Domnul vă spunem şi noi: Pace vouă!
Binecuvântare arhierească punem peste voi, ca şi Domnul.
Martori ai învierii Lui suntem, ca şi surorile mironosiţe, cele
pline de bărbăţia iubirii de Dumnezeu. 

Putere de credinţă să se împartă din noi peste neamul
român, care nu poate să vadă pe Domnul cu ochii credinţei,
din pricina fărădelegii de pe pământ. Iubirea cea pentru Dom-
nul este avuţia cea mai mare a omului, iar înţelepciunea cea
omenească nu i se poate împotrivi. Cel ce nu iubeşte pe Dom-
nul, să fie anatema, să nu fie pe cale cu voi! Mergeţi cu mers
sfânt pe pământ! Să crească florile credinţei sfinte pe unde voi
umblaţi! Domnul să vă fie Stăpân pe deplin, iar voi supu -
neţi-vă iubirii de Dumnezeu, ca să fiţi cei dintâi pe pământ! 

O, Doamne, măreaţă este slava Ta în sărbători! Petrecem
aici mai frumos ca în cer, căci este dor mare în cei din cer ca
să vii Tu pe pământ cu ei, cu sfinţii Tăi. O, Doamne înviat şi
mărturisit de noi precum Tu ne-ai trimis, ai grijă în toată vre-
mea de cei ce sunt ai Tăi, ai grijă, Doamne! Să se uite la noi
toţi cei care dau să Te urmeze, şi să înveţe ei să-şi ia crucea, că
altfel vin şi se fac Ţie cruce pe cale. Să vină mulţi pe calea
împărăţiei şi să fie harnici, harnici, după pilda celor harnici şi
harnice de pe pământ. O, suntem uimiţi de dragostea Ta pentru
poporul Tău de azi în mijlocul neamului român. O, câtă taină
şi ce măreţie, Doamne! Ce mai este cel care se zbate să piardă
această măreţie, pe care o văd atât de măreţ aici sfinţii Tăi! 

O, slavă Ţie, Bunul nostru Învăţător! Tu eşti calea. Iar -
tă-ne de toate câte n-am putut să le facem Ţie cu bucurie cât
am fost cu Tine pe pământ, dar Duhul Sfânt ne-a pus pecetea
apostoliei şi am putut apoi cu Tine totul. Aşa să poată mărturisi
venirea Ta de azi toţi cei care cresc în har prin ea. Aşa bucurie
să ai de la cei ce Te aleg loruşi, o, Doamne. Amin. 

— VV ă mângâi pe voi, cei veniţi cu Mine din
cele cereşti aici, la izvor. 

Vă mângâi şi pe voi, cei adunaţi la trâmbiţarea Mea ca să
fim aici din cer şi de pe pământ pentru sărbătoarea mironosi ţelor
Mele. Fiţi vii! Eu am murit pentru voi şi am înviat pentru voi şi
v-am făgăduit împărăţia Mea şi am spus că vin să vă trag pe toţi
la Tatăl. O, fericit va fi cel care Mă ajută să-l trag spre Tatăl. 

Mă despart de voi acum în cuvânt şi petrec cu voi stând
cu oaspeţii cereşti, acoperit de cele nevăzute ale facerii lui
Dumnezeu. Rămân cu voi, rămân în mijlocul vostru. Unii pe
alţii să ne simţim aproape. Slava Mea vă învăluie în ea. Pace
vouă! E praznic de înviere şi de martori ai învierii Mele în voi.
O, pace vouă! Vă cuprind cu îmbrăţişarea. 

Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 
6/19 mai 2013

Duminica a patra după Sfintele Paşti, a slăbănogului

Poporul cel de la sfârşit, micuţ la număr, are de lucrat lucrare mă -
reaţă, atât cât ar fi să lucreze un poopor numeros. Domnul şi oştirile
cereşti lucrează în taină la facerea omului. Vindecarea slăbănoguilui. 

MM ă aşez cu tine în sfat, poporul Meu de la izvor.
Te numesc popor, iar tu eşti micuţ la număr, dar
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Eu, Domnul, am pus în mijlocul tău lucrare măreaţă, şi lucrul
ei este mult, atât cât ar fi să lucreze un popor numeros, dar
fiindcă puterea este a Mea, ca şi lucrul Meu din mijlocul tău,
care are putere cât Dumnezeu, cât cuvântul gurii Mele, Eu am
peste tine nume de popor. 

Eu sunt Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Cum
să n-am popor dacă numele Meu este atât de mare? Iată, am
popor. Voi sunteţi poporul Meu, o, fiilor de la izvor. Eu biruiesc
cu voi după voia Mea, căci toţi oamenii sunt neputincioşi şi nu
se pot birui nici pe ei înşişi, dară să-Mi mai ridice ei Mie oşteni
ca să am Eu popor mare pe pământ, cu care să-Mi dobândesc
biruinţa asupra lumii, lumea care a dat mereu să-Mi dărâme cu
duhul ei viclean tronul, tronul pe care stau împărăţind şi ve -
ghind împărăţia Mea şi pe cei ce o poartă pe ea în ei, tronul pe
care stau veghind ca să stea la locul ei facerea toată, cerul şi
pământul şi toate câte împodobesc această facere, şi veghez cu
oştirile cereşti, cu puterile cereşti şi locuim în taină peste tot
locul împărăţiei şi lucrăm, lucrăm la facerea omului, şi aceasta
ne este lucrarea şi nu avem altă lucrare de lucrat. De şapte mii
de ani Eu, Domnul, Eu şi puterile cereşti cu toate oştirile lor,
lucrăm să aşezăm împărăţia lui Dumnezeu în om, căci l-am
zidit pe om la început şi l-am aşezat între pământ şi cer şi i-am
făcut grădină de rai şi i-am spus s-o lucreze şi s-o păzească şi
l-am pus împărat peste făpturi, împărat văzut, ca să se supună
lui făptura toată, iar el să se supună Făcătorului său cu mare
recunoştinţă, cu mare iubire, ca să fie lucrătoare iubirea între
pământ şi cer, iubirea cu care Eu, Domnul, l-am zidit pe om
după chipul şi asemănarea Mea, dar iată, omul a păcătuit îm-
potriva iubirii, împotriva Făcătorului său, împotriva Mea a
păcătuit omul. 

O, am în mijlocul vostru lucrare măreaţă, şi lucrul ei e
mult, atât cât ar fi să lucrez cu un popor mare la număr, iar voi
sunteţi poporul Meu, măi fiilor aşezaţi de Mine la gura izvoru-
lui cuvântului Meu peste pământ, dar puterile cereşti sunt tot
timpul cu voi în lucrare, ca şi oştirile de îngeri şi de sfinţi, şi
biruim în lupta care de la începutul facerii omului s-a stârnit
ea ca să-Mi surpe împărăţia, odihna Mea şi viaţa Mea în om,
o, fiilor. Măreaţă este lucrarea Mea cu voi, căci puterea Mea
este mare, şi ea este cea care poate cu voi şi lângă voi pentru
toată voia? Mea lucrătoare pe pământ. Nu se suie la mintea
omului taina lucrării Mele cu voi, căci taina ocroteşte lucrarea
ei şi pe cei cuprinşi de ea, fiindcă Eu Însumi sunt Cel tainic şi
nu Mă las la îndemâna neamului omenesc de pe pământ, care
s-a despărţit de Mine încă din scutece şi nu ştiu oamenii cât
război poartă ei cu Dumnezeu în însăşi mintea lor, în însuşi
trupul lor pentru ca să stăpânească ei peste fiinţa lor în toată
voia, căci dacă oamenii s-ar supune lui Dumnezeu ar fi atunci
să facă ei voia lui Dumnezeu şi nu pe a lor. Dar voi sunteţi
poporul Meu, o, fiilor de la izvorul Meu de cuvânt şi, iată, am
popor şi am peste tine nume de popor, fiule poporul Meu. Ce
dacă sunteţi puţini şi micuţi? Puterii Mele cu care am făcut cu
cuvântul cerul şi pământul şi toată podoaba lor, o, nu-i trebuie
puterii Mele decât credinţă de la voi şi numaidecât ea poate şi
se aşează să lucreze, şi totul este cu putinţă celui cu credinţă. 

Dar cine este cel care crede în puterea Mea şi a puterilor
cereşti, care fac lucrătoare puterea Mea? Acum două mii de ani
Mă purtam din loc în loc în mijlocul poporului Meu Israel, care
n-a avut putere să creadă că Fiul lui Dumnezeu a venit pe
pământ cu putere şi cu slavă multă. Era în mijlocul lui mulţime
de suferinzi. Metehne fel de fel aveau pe trupul lor fiii lui Israel
cel mult păcătos din pricina multului lui păcat împotriva lui
Dumnezeu, Care l-a zidit pe om. M-am arătat slăvit şi plin de

milă în mijlocul acestui popor şi am dat să-l vindec de toată
jalea cea de la bolile lui fel de fel. Se pomeneşte în duminica
aceasta ziua când am trecut pe lângă poarta oilor într-o zi de
sărbătoare a iudeilor, zi de sâmbătă în Ierusalim, şi era acolo o
scăldătoare cu cinci pridvoare unde se adunau mereu orbii şi
ologii şi uscaţii din pricina unui înger, care se pogora la vreme
acolo în scăldătoare cu har vindecător şi mişca apa ca semn al
sosirii lui nevăzute de cei adunaţi, dar credincioşi în darul
vindecării prin înger vindecător şi prin apă, iar cel care era luat
şi băgat în apă la vremea mişcării apei prin îngerul sosit se vin-
deca, se făcea sănătos ori de ce boală era îngreuiat. O, cine
putea să se vindece acolo decât cel care era credincios în această
coborâre a puterilor cereşti ca să lucreze ea între oameni? Era
venit acolo slăbănogul pe care Eu l-am vindecat atunci, şi pen-
tru care milă a Mea dăruită lui am fost luat atunci în inima celor
trufaşi din Israel, necredincioşi arătându-se ei pentru semnul
vindecării celui slăbănog, de care M-am apro piat blând şi l-am
întrebat blând: «Vrei să te faci sănătos?». N-avea cine să-l ajute
pe el şi să-l bage numaidecât în scăldă toare la mişcarea apei
când îngerul cobora. Venea acolo tot mereu cu nădejdea că va
fi şi pentru el vindecare şi milă de pe undeva care să-l ajute să
coboare în apă la timp, de vreme ce era slăbănog cu trupul din
pricina păcatului care l-a pedepsit pe el în trup. El Mi-a răspuns:
«N-are, Doamne, cine să mă po goare în scăldătoare, şi până
să mă ajut singur cu slabele-mi puteri, intră altul care are cine
să-l ajute». I-am spus apoi: «Scoală-te şi umblă!». Aşa a fost,
s-a ridicat, s-a sculat din slăbănogire, i s-a întregit trupul şi a
mers, luându-şi aşternutul, şi toţi l-au văzut mergând şi umblând
peste tot şi prin templu apoi, unde l-am găsit mai târziu şi i-am
spus: «Ai grijă, vezi să nu mai păcătuieşti, că iată, te-ai făcut
sănătos. Nu mai fă păcat, ca nu cumva de la păcat iarăşi să ţi
se întâmple ceva şi mai rău».

O, fiilor, o, fiilor, o, poporul Meu de fii credincioşi, n-a
avut poporul Israel putere să creadă în vindecarea Mea cereas -
că asupra celui care treizeci şi opt de ani a pătimit suferinţă
pentru păcat în mijlocul acestui popor. A crezut însă cel bolnav,
şi dacă a crezut în cuvântul Meu rostit peste el s-a vindecat
fără să se mai coboare în apa vindecătoare prin înger. O, aşa
am lucrat Eu să fac credinţă în oameni pentru venirea Mea pe
pământ la ei, dar cei trufaşi n-au putut să se aplece şi să se le-
pede de sine şi să urmeze slavei cereşti, care Mă însoţea cu
semne prin mijlocul acestui popor trufaş şi necredincios din
pricina duhului trufiei care stăpâneşte în om. 

O, aşa este şi azi. Stau în mijlocul neamului român cu-
vânt de Duh Sfânt şi cuvintez de aproape şaizeci de ani şi chem
la acest izvor de cuvânt neamul acesta, şi pe cei ce s-au aşezat
păstori peste el, dar aceştia ca şi atunci preoţii din Ierusalim Mă
ţin mic ca să fie ei cei mari şi tari. Strig din ce în ce mai mult şi
mai duios, strig şi la păstori, strig şi la oi, strig şi la capre şi toţi
Mă lasă strigând şi nu-Mi răspund şi nu-Mi deschid să intru şi
să le vindec necredinţa şi întunericul în care stau şi nu văd, căci
păcatul este întuneric şi nu-i lasă să se scoale şi să umble cu
Mine când Eu le spun să se scoale aşa cum i-am spus slăbă -
nogului, care aştepta vindecarea lui acum două mii de ani şi nu
ajungea s-o capete, căci neputinţa trupului îl ţinea. 

O, fiilor, grăiesc cu voi acum din nou, că am avut
sărbătoare cu strângere la izvor şi am stat cu cei din cer la masă
cu cei adunaţi aici cu voi, şi am lucrat şi Eu, şi aţi lucrat şi voi,
şi au lucrat şi cei din cer ucenici şi uceniţe cu care am mers
atunci pe pământ din loc în loc, iar după ce am sfârşit sărbă -
toarea şi truda cea pentru ea v-am dat apoi încă o trudă timp
de o săptămână, ca să lucraţi de aproape facerea omului, fiilor,
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că am condus spre voi un sufleţel cu dor de viaţă în inimioara
lui şi v-am aşezat la lucrul facerii lui, la facerea omului, măi
fiilor. Am stat tainic cu voi şi cu tot lucrul şi am vegheat ca să
lucraţi frumos şi sfânt şi ca să puteţi voi dărui duh dătător de
viaţă peste acest sufleţel. V-am povăţuit mai întâi cum să
lucraţi şi am vegheat apoi privind şi insuflându-vă puteri
cereşti pentru învierea Mea în cel cu dor de înviere în el. V-am
slobozit acum de sub această trudă, v-am scos de sub sarcină
şi stau acum de vorbă cu voi în zi de duminică şi-Mi las cu-
vântul Meu cu voi în carte, fiilor, ca să fie şi să mărturisească
el lucrul Meu cu voi pe pământ. Şi acum vă povăţuiesc: 

Lucraţi cu veghe peste voi pentru lucrul care-l lucraţi.
Lucraţi toţi ca şi Mine, uitându-vă în cuvântul Meu cel pentru
facerea omului, iar ca pe pământ nicicum să nu lucraţi, măi,
fiilor, că Eu stau în mijlocul vostru cu toate puterile cereşti şi
suflu peste voi cu voia Mea şi pun din Mine în voi, iar voi să
fiţi mereu cu inima smerită mult şi cu bucurie multă să-l vedeţi
pe om cum ia fiinţă din Fiinţa Mea din voi, Eu în voi, şi voi în
Mine, că altfel de unde aţi lua voi să aveţi şi să daţi şi să ştiţi
cum să daţi? Vă amintesc cu duioşenie cum grăiam Eu cu
Tatăl, iar Tatăl cu Mine înaintea voastră despre durerea cu care
lucrăm Noi la facerea omului acum după două mii de ani de la
prima Mea venire după om, acum, la a doua Mea venire iarăşi
de la Tatăl la om ca să-i dau lui viaţă din viaţa Mea, şi-Mi
spunea Tatăl cu grăire înaintea voastră: «O, Fiule scump, greu
să-l facem pe om, greu de tot, căci acum lucrăm om din om,
nu cum am lucrat la început din lut de s-a lăsat lutul moale ca
să-l putem lucra pe om, dar acum îl lucrăm din om pe om, iar
omul este din carne, Fiule scump, şi e cutremurător lucrul pe
care-l avem de lucrat, dar avem fii credincioşi şi lucrători prin
iubire şi lucrăm cu ei la facerea omului, şi vom putea lucra,
Fiule scump». O, aşa Îmi grăia Tatăl între El şi Mine, şi trebuie
să se împlinească prin voi tot cuvântul lui Dumnezeu, măi fiilor
credincioşi, dar căutaţi cu duh de ascultare în toată vremea, aşa
cum n-a putut să împlinească omul zidit de Dumnezeu la fa -
cerea cea de la început a omului. Stau în sfat cu voi şi vă po -
vă ţuiesc lucrul vostru cu Mine şi cu omul, căci omul este
bol  năvior de la păcat şi tare bolnăvior, şi trebuie să dăm deo -
parte de pe el păcatul şi să lucrăm ca nişte doctori iscusiţi cu
multul, căci păcatele de peste om sunt de tot felul şi sunt iuţi
cu viaţa lor în om şi trebuie să ştim să le spunem să tacă şi să
iasă şi să punem în locul lor pomul vieţii, pe Mine, Cel ce sunt
şi lucrez cu voi şi între voi cu viaţa Mea, cu suflarea Mea, ca
să suflaţi voi peste cei care pot crede în venirea Mea cea de
atunci şi cea de acum pentru ca să-l iau pe om în barca Mea,
în salvare să-l iau şi să-l vindec şi să-l dau Tatălui înviat din
păcat, şi să Se bucure Tatăl de lucrul nostru, fiilor. 

Acum voi să aşezaţi în rugăciunea voastră cu Mine
cerere pentru cel venit la scăldătoare ca să propăşească cu el
lucrarea îngerilor Mei şi să se depărteze de el toată viclenia în-
gerilor lui Lucifer, care l-a robit pe om la început de i-a făcut
voia, voia omului, şi l-a câştigat apoi de partea lui pe om. 

O, este nevoie de glasuri iubitoare peste cei morţi de pe
pământ ca să dăm mâna la mulţi, fiilor. Lucrarea Mea cu voi
este minunată între cele ce nu se văd. Puterile cereşti lucrează
mult, iar voi sunteţi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Meu plin
de duh dătător de viaţă ca şi Duhul Meu, fiilor, şi trebuie să se
ridice prin el lucrători iubitori peste cei de pe pământ care nu
iubesc viaţa, ci numai moartea o iubesc, fiindcă altfel ei nu ştiu. 

O, pace vouă! Odihniţi-vă după o săptămână de trudă.
Numai într-o trudă vă ţin. Pace vouă după orice trudă! Se
cutremură lumea îngerilor Mei privind lucrul vostru cu Mine

pentru facerea omului cel ieşit din om, pentru naşterea din nou,
naşterea de sus a omului, fiilor. Să cerem Tatălui să trimită în-
geri, care să culeagă toate vreascurile din jurul celui ce a bătut
şi i s-a deschis, şi să arunce îngerii în foc tot ceea ce este uscat
în jurul lui, şi flori să se ivească şi să împartă în jur mirosul
lor, duhul lor, duh de flori, duh de bucurii sfinte, de puteri sfinte
în schimbul celor ce se voiau numite bucurii, dar ele erau
năluci şi lăsau sufletul gol şi tot mai gol şi sleit de dor de viaţă,
dar viaţa este de sus şi nu se găseşte ea pe pământ ca s-o poată
omul culege şi s-o poată avea apoi de hrană dătătoare de viaţă. 

O, pace vouă, fiilor! Vă cuprind în îmbrăţişarea puterilor
cereşti. Peste patru săptămâni voi fi aici cu oştirile cereşti, ia -
răşi voi fi, şi vom grăi în ziua aceea grai de Duh Sfânt, Noi şi
voi, şi va veni la izvor oştire creştină, popor cu dor în piept
după Mine şi după voi şi după această colină plină de cer, căci
plaiuri cereşti numesc Eu, Domnul, aceste plaiuri unde popo -
sesc Eu cu sfinţii Mei, fiindcă scris este pentru zilele cele de
apoi: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi», iar Eu
aşa împlinesc, aşa cum este scris, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

13/26 mai 2013

Duminica a cincea după Sfintele Paşti, a samarinencei

Să fii sfânt nu e o semeţie, ci e o ascultare de Dumnezeu. Veşmântul
sfinţeniei are multe podoabe pe el. Cel care se teme de adevărul cel
despre el, se teme de înviere. Pe calea creştină se lucrează curăţirea
omului. Creştinii botezaţi trăiesc mulţi viaţă păgână. Cupa fărăde-

 legii va da peste margini şi Domnul va împărăţi. 

II zvor de apă izvorâtoare este cuvântul Meu, pe care
glasul gurii Mele îl aşează în mijlocul tău, poporul

Meu de la izvor. Eu sunt Izvorul, Eu sunt Cuvântul, iar el
izvorăşte apoi din mijlocul tău şi merge peste pământ izvorând
întru viaţă veşnică, fiindcă cel ce bea din această apă se face
apa aceasta izvor de apă izvorâtoare, adăpând în el viaţa cea
veşnică, şi aceasta i-am spus Eu femeii samarinence când
poposind la fântâna lui Iacov acum două mii de ani M-am în-
tâlnit cu ea la fântână şi M-am descoperit ei cine sunt, iar ea
s-a dus în cetatea ei, Samaria, şi a izvorât din gura ei vestea
cea despre Mine şi M-au primit samarinenii şi M-au adăpostit
la ei două zile şi le-am dat lor duhul învierii. 

E sărbătoare pentru ziua aceea, fiilor, căci sfinţii părinţi
au aşezat această sărbătoare în duminica a cincea de după în-
vierea Mea. Şi e sărbătoare aici, în curţile Mele cu voi, şi beau
apă din cănuţe sfinţii cu care am venit acum la fântână, aici,
că am aici Fântâna întâlnirii şi Curtea întâlnirii şi Casa întâl-
nirii, aşezate de Mine pe pământ cu voi, cu mânuţele poporului
Meu cel de azi, iar lângă fântână am aşezat Eu la înfiinţarea ei
pe îngerul ei, pe femeia samarineancă, pe cea care s-a făcut
izvor de apă izvorâtoare peste cetatea ei acum două mii de ani,
şi apoi peste mulţi, căci a purtat ea apoi darul şi duhul mărtu -
risirii şi M-a mărturisit peste pământ izvor de cuvânt şi de Duh
Sfânt, Hristos Cel înviat dintre morţi. 

Petrec cu voi şi cu sfinţii aici, lângă fântână, fiilor. E
însetat cerul de sfinţi de voi şi de locurile Mele cu voi şi de cu-
vântul gurii Mele din mijlocul vostru, măi fiilor. Voi ca voi,
dar sfinţii sunt arşi de dor să Mă audă cuvântând, căci vederea
lor este toată acum, nu ca pe pământ cum vede mărginit omul
pe cele de jos şi pe cele de sus. O, fiţi mari cu duhul şi cu lu-
crarea, căci Eu, Domnul, am proorocit acum două mii de ani
cuvântul Meu cel de azi dintre voi când am grăit cu femeia
samarineancă la fântâna lui Israel descoperindu-Mă ei izvor de
apă izvorâtoare, dar mai întâi descoperind-o pe ea, căci ea trăia
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în păcat, şi i-am spus: «Mergi şi cheamă şi pe bărbatul tău!».
N-avea cum să-Mi spună că are bărbat, ci Mi-a spus adevărul
că nu are. I-am zis apoi: «Adevăr ai spus că n-ai bărbat. N-ai,
căci cinci ai avut, iar acum cel pe care-l ai nu-i bărbatul tău».
Am ajutat-o să Mă cunoască descoperindu-i păcatul în care
trăia, şi nu s-a supărat pe Mine că i-am arătat păcatul, ba şi-a
sfinţit apoi viaţa această femeie, şi iată ce vă spun Eu, Domnul,
acum vouă, ca să audă cei ce vă dispreţuiesc pe voi numin -
du-vă trufaşi pentru viaţa voastră în sfinţenie, în care Eu v-am
aşezat, căci am spus şi am amintit din Scripturi spunând: «Fiţi
sfinţi, căci Eu sunt sfânt!». Iată, să fii sfânt nu e o semeţie cum
mulţi spun asupra celor ce trăiesc în sfinţenie, ci este o ascul -
tare de Dumnezeu, Care a spus: «Fiţi sfinţi, că fără de sfin -
ţenie nimeni nu va vedea pe Domnul, iar sfinţii vor fi ase menea
Lui, căci Îl vor vedea cum este», precum este scris. 

Iată, nu e o datorie ca să fie omul sfânt, ci e o ascultare
de Dumnezeu, Care a spus: «Fiţi sfinţi!». O, dar multe podoabe
are pe el veşmântul sfinţeniei după ce se ţese el prin credinţa în
Mine a celui ce se scoală ca să creadă şi să-şi dovedească apoi
credinţa prin faptele sfinţeniei. Aceste podoabe trebuie să le
înţeleagă şi să le zidească în el şi pe el cel ce se întâlneşte cu
Mine la această fântână, la izvorul Meu de cuvânt de aici. Puţini
de tot, puţini din cei care Mă află aici izvor de apă izvorâtoare
întru viaţă veşnică în om, o, puţini vor să şi înţe leagă duhul în-
vierii, care dă omului viaţă veşnică, viaţă care nu se opreşte din
lucrarea ei, ci merge şi lucrează şi rodeşte până în vecii. 

Se teme omul de înviere. Cum se teme? Se teme de ade -
vărul cel despre el omul. Femeia samarineancă nu s-a temut
când Eu i-am spus ei adevărul cel despre ea. Ea a înţeles duhul
în vierii care a ieşit înaintea ei spre facerea ei cea de sus. Fiilor,
fiilor, pe calea creştină se lucrează curăţirea omului, iar altă lu-
crare nu are calea neamului creştinesc. Se înşeală mulţi că sunt
creş tini, dar nu sunt dacă nu se arată. O, te înşeli, omule, că te
poţi ascunde cu tine în tine, iar peste aceasta te mai crezi şi creş -
tin. Toate ies la iveală, atât cât tu nu poţi să bănuieşti. De ce,
dar, dai să te tot aşezi în apărarea ta când e vorba de cu ră ţirea
ta mereu, mereu? Omul mereu, mereu greşeşte, săracul, iar viaţa
lui iese şi se vede ca să-l elibereze pe el de greşalele lui cele as-
cunse de el înăuntrul lui, numai că omul nu are bucurie să i se
vadă şi să i se umble la greşală, ci şi-ar tot piti-o, ca să pară el
ceea ce nu este, ca să rămână sub vină, săracul, dar preţul cel
pen tru viaţă veşnică este mare şi trebuie să-l dea omul dacă vo -
ieşte să aibă şi el viaţă veşnică în el, şi nu greşale să aibă în el. 

O, e zi de învăţătură, fiilor. Creştere măreaţă vă dau
mereu. Vă învăţ apoi să vă creşteţi unii pe alţii aşa cum vă cresc
Eu pe voi, după pilda frăţiorilor care se cresc unii pe alţii după
cum se nasc pe rând, şi care urmează la creştere sub mâna
frăţiorilor care au fost crescuţi, după ce pe rând s-au născut.
O, creşteţi-vă unii pe alţii aşa cum am crescut-o Eu pe femeia
samarineancă după ce am aşezat în ea duhul credinţei, duhul
descoperirii lui Hristos. 

Voi, cei mari cu duhul şi cu creşterea şi cu lucrul creş -
terii, fiţi mari cu lucrarea, fiilor, şi dăruiţi-vă din plin lucrării
facerii omului şi bucuraţi-vă de cei care cresc, căci adevăraţii
lucrători sunt cei ce nu-i ţin mai mici pe cei mai mici ca ei în
duh şi în faptă, iar dacă-i ţin ca pe unii mai mici, fac aceasta
pentru dragostea de ei, ca nişte fraţi care se iubesc unii pe alţii
şi care-şi dăruiesc unii altora tot ce au mai bun în ei şi lângă ei
cu o dragoste mare cât a Mea, fiilor, fiindcă vine vremea să
luaţi din cămară dragostea prin mâna celor cărora v-aţi dăruit
fără de camătă în dragoste, fără să aşteptaţi răsplată, o, fiilor. 

Vă mai spun vouă, vouă şi celor ce se nasc de sus spre

creştere, şi iată ce vă spun: O, să nu vă lăsaţi smulşi din Dum-
nezeu. Să nu vă smulgă nimic şi nimeni din Mine, nici rudele,
nici prietenii, nici lumea, nici trupul, nici rangul, căci toate dau
să vă consume vouă iubirea şi înrădăcinarea vieţii voastre în
Domnul. O, cine se smulge, cine se dezrădăcinează din duhul
lumii şi al stăpânitorului acestui veac, să aibă acela grijă trează
mereu să nu se lase dezrădăcinat apoi din Dumnezeu, căci
ispitele vin şi fac feţe-feţe înaintea celor ce au luat din duhul
învierii, fiindcă nu toţi cei ce se vor a fi, o, nu toţi înţeleg ce
înseamnă Dumnezeu şi ce înseamnă să fii după adevăr creştin.
Iată, femeia samarineancă nu s-a supărat că i-am umblat la
viaţa ei cea cu păcat. Ba a stat de vorbă cu Mine despre viaţa
cea veşnică apoi, despre apa cea izvorâtoare de viaţă veşnică,
şi pe care o dorea şi pe care Mi-o cerea, zicându-Mi apoi:
«Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez!», şi dacă
ea Mi-a cerut, am curăţat-o apoi de păcat şi a recunoscut ea
duhul proorociei şi duhul rugăciunii spre Dumnezeu, căci i-am
spus: «Vine ceasul şi a şi venit când adevăraţii închinători nu
se vor mai închina Tatălui nici pe muntele acesta al slavei, nici
în Ierusalim, ci în duh şi în adevăr, căci aşa doreşte Tatăl, fi -
indcă Duh este Dumnezeu». Mi-a spus ea apoi că ştie că are să
vină Hristos, iar Eu atunci i-am spus: «Eu sunt, Eu, Cel ce-ţi
grăiesc!». O, ce frumos a crescut apoi în ea duhul credinţei şi
al mărturisirii peste cetate, şi apoi duhul sfinţeniei, de n-a mai
fost ea apoi sminteală şi slăbire celor de lângă ea! 

Iată, încă învăţătură pun pe masa cea de azi pentru cei
fără rod lucrător: Voi, cei care sunteţi între cei ce se vor a fi şi
vă ştiţi că slăbiţi în jur pe fraţii Mei, care sunt şi care se vor
naşte, o, staţi mai deoparte cu lucrul vostru, ca nu cumva să vă
ia pe voi în ei cei care aţi da voi să-L daţi pe Hristos lor, ca nu
cumva să moară apoi prin voi dintre cei mai mici ai Mei şi să
fiţi vinovaţi pentru ei. Nu oricine trebuie să stea la lucrul
creşterii omului, ci numai cei cu lepădare de sine, numai cei
care nu cer camătă pentru lucrarea lor, pentru dăruirea lor,
numai cei care nu se dau pe ei, ci pe Mine doar, spre învierea
celor ce vin, ca să fie şi ei apoi. 

O, sunt dintre cei ce nu înţeleg ce este învierea, dar în
neamul creştinesc se lucrează numai curăţirea omului, iar tu,
cel greoi încă pentru învierea Mea în tine, o, dacă ai vrea să
înviezi te-ai bucura să afli cum eşti tu şi cum eşti aşezat în cei
din jurul tău, cum te-ai aşezat în ei, şi nu ţi-ai mai apăra
slăbiciunile şi greşalele, care te cad mereu, care-ţi fac ţie loc
în ceilalţi aşa cum eşti, şi nu altfel. O, dacă tu nu cauţi învierea
ta şi faci durere învierii omului, crezi că poţi trezi tu în om
duhul învierii? 

E de vegheat mult, mult, fiilor care aveţi lucrare de în-
viere peste cei ce înţeleg şi peste cei ce nu înţeleg adânc lu-
crarea Mea cu voi şi lucrul învierii Mele în ei aşa cum sunt Eu,
şi nu aşa cum ar vrea omul să fiu. O, învăţaţi-i adânc pe cei ce
vin spre înviere, învăţaţi-i cum pot să învieze şi cum pot să
moară apoi dacă nu veghează bine cum să Mă aibă şi de unde
să Mă ia aşa cum sunt Eu, întru toată lumina. Facerea omului,
acesta este lucrul Meu cu voi, dar să pot Eu lumina, fiilor, pe
cele ascunse ale omului şi să vă pot şi ocroti lucrul Meu cu voi,
că mulţi dau să vrea şi ei să fie, dar dacă nu se lasă curăţaţi
n-au cum să învieze, iar voi trebuie să fiţi ochi şi urechi şi să
staţi numai întru Mine, numai într-o veghe, că numai Eu ştiu
ce trebuie făcut şi ştiut pentru fiecare din cei ce doresc după
acest izvor şi cât să fac şi cât să dau, iar voi ocrotiţi-vă, ca să
vă pot avea curaţi de vina din om, că nu ştie nimeni să vă
ocrotească pe voi dacă voi nu vă ocrotiţi. De aceea Eu vă dau
apoi ce să lucraţi când vă aduc vouă de lucru, şi Mă bucur că
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sunteţi ascultători, chiar dacă numai puţin sunteţi înţeleşi de
cei ce puţin înţeleg lucrul Meu cu voi. Iar pentru ocrotire mare
peste voi, o, aveţi grijă mare să-i scăpaţi de voi pe cei cărora
Mă daţi pe Mine lor. Să nu vă ia pe voi în ei, ci pe Mine şi
numai pe Mine să Mă ia, şi să le fiu Eu de ajuns, iar dacă nu le
pot fi de ajuns, este iubire de sine încă în cei ce vin ca să fie şi
ei. O, a fi este un mare dar, este rodul unei credinţe curate şi
neamestecate cu iubirea de sine în om. De aceea am spus Eu
la început: «Eu sunt Cel ce sunt».

Îi este greu omului să fie şi să poată spune apoi şi el aşa
cum am spus Eu despre Mine că Eu sunt Cel ce sunt, şi Mi-e
tare milă de voi, fiilor, şi vă ocrotesc cu mare milă ca să vă am
şi ca să-Mi lucrez cu voi lucrarea Mea. O, feriţi-vă de oameni,
măi fiilor! Feriţi-vă de cei ce nu înţeleg lucrarea Mea cu voi!
Staţi cu ascultare mare la lucrarea facerii omului, căci trebuie
să rodim struguraşi copţi, că e plină via toată de aguridă, măi
fiilor, şi n-am rod de la ea. Învăţaţi-i pe cei ce vin, învăţaţi-i să
ia din pilda cea de azi a Evangheliei Mele la fântâna lui Israel
cu femeia samarineancă în sfat. Ea n-a mai vorbit mai mult
des pre ea după ce am curăţat-o de păcat, şi am grăit noi apoi
despre cele veşnice, despre izvorul vieţii, despre Fiinţa Mea în
om şi despre duhul închinării înaintea Domnului, şi nu s-a mai
temut ea de păcatele ei apoi, ci s-a îndrăgostit de Mine, şi
dragostea a înviat în ea şi s-a făcut în ea izvor de apă izvorâ-
toare şi a adus ea rod credinţa ei şi dragostea ei, şi este plină
ea în ziua aceasta de cuvântul Meu cel despre ea şi se smereşte
ea înaintea Mea şi înaintea voastră şi-Mi spune să luaţi voi din
destul din cuvântul Meu, căci ea este la masă cu voi, şi din
acelaşi cuvânt se hrăneşte, odată cu voi, odată cu toţi cei cereşti
la masă de cuvânt pe pământ. Amin. 

Iată, sărbătoare de facere am petrecut cu voi, iar mâine
sunteţi iar în sărbătoare, şi aduc acum vouă dorul de voi al
celor sărbătoriţi mâine, împăraţii creştini Constantin şi Elena,
cei măriţi în sobor cu sărbătoare prin biserica cea mare a nea-
mului creştin de pe pământ. Ei stau acum lângă Mine la masa
cea de azi ca să vă dea vouă cuvânt de dor pentru serbarea lor
cea de mâine, căci voi sunteţi osteniţi, şi vă dau ei vouă acum
pentru ziua lor de mâine cuvânt, spunându-vă: 

— ÎÎ n multul şi arsul dor de voi al sfinţilor,
avem bogăţie de dor de voi, copii ai sfârşi -

tului de timp şi ai începutului cu Domnul, lucrare pe care Hris-
tos o are cu voi de lucrat şi de aşezat pe pământ. Nu este
su fe rinţă mai dulce şi mai dorită de noi ca şi dorul de voi, şi
iată, vine Domnul cu noi la voi, de dorul nostru de voi vine
Domnul cu noi la voi, şi este scris că vine Domnul cu sfinţii la
voi, că în altă parte nu mai vine, de vreme ce nu ştiu oamenii
ce înseamnă Dumnezeu şi cum este lucrul Lui şi al sfinţilor
Lui. O, nu ştiu oamenii, nu ştiu! Cum să ştie dacă ei nu citesc
în Scripturi proorociile toate, şi mai ales cele pentru sfârşit de
timp, cele pentru venirea Domnului, când toate se vor sfârşi şi
va fi Domnul şi cei ce sunt ai Lui şi vor moşteni pe vecii după
cum este această proorocie peste oştirea celor credincioşi Lui
şi sfinţi ca şi Învăţătorul lor? 

Iată, viaţă păgână trăiesc pe pământ cei ce s-au dus şi
s-au botezat în Hristos. O, numai pe voi vă mai are Domnul,
şi adevăr spune El când vă spune aceasta vouă. Sunteţi pome -
niţi în cer tot timpul că sunteţi ai Domnului pe pământ, şi
sunteţi cununa sfinţilor, măi fiilor-copii. Umiliţi-vă mult, sfin -
ţiţi-vă mult, cutremuraţi-vă cu umilinţă când auziţi despre voi
de la cei din cer, căci satana are gura deschisă larg şi are ură
pe voi pentru că sunteţi ai Domnului pe pământ. El trebuie
umi lit prin umilinţa voastră înaintea Domnului; el trebuie slăbit

prin puterea voastră în Domnul, Care vine la voi cuvânt, căci
are casă la voi Domnul. O, fiţi harnici, harnici, că e lucru mult
peste voi. E şi cu duhul, e şi cu trupul mult de lucrat, şi poate
Domnul puterilor tot ce aveţi voi de lucrat. Numai să stea El
în voi şi totul este cu putinţă, fiilor-copii. 

Acum vă spunem pace vouă! Sunteţi cât un imperiu,
căci cerul şi pământul ascultă din mijlocul vostru pe Împăratul
slavei cuvântând în Duhul Sfânt şi împărăţind pe tron de cu-
vânt. Aduce-se-vor Lui fii şi fiice, precum este scris, că mare
este slava Lui în fii. 

O, pace Ţie, Doamne, în mijlocul lor, Dumnezeule Îm -
părat peste cer şi peste pământ! Mărturisirea noastră pentru Tine
pe pământ ne-a făcut locuitori între sfinţi, după ce am condam -
nat noi viaţa păgână de pe pământ şi am lăsat să creas că neamul
creştinesc, neamul Tău şi crucea, Doamne. Noi cu cru cea am
biruit pe duşmani, căci am fost împăraţi pe pă mânt şi ne-am
supus atunci puterilor Tale, cu care ne-am biruit duşmanii. 

O, iartă-ne pentru viaţa păgână, şi slavă Ţie, Împărate
Doamne, că ne-ai descoperit nouă calea şi duhul adevărului şi
plinirea lui toată apoi pentru voia Ta, pentru slava Ta, pentru
împărăţia neamului creştinesc între cer şi pământ. Amin. 

— OO,pace vouă! Aţi grăit poporului cuvân-
tului Meu cuvânt împărătesc. Dorul vi

l-aţi răcorit mult, şi nu ştiu cei de pe pământ arsul dor al sfin -
ţilor Mei. 

O, pace ţie, poporul Meu de la izvor! Lucrează, fiule, în
zile de lucru şi în zile de sărbătoare, căci vai celor fără de lucru
sfânt pentru Mine pe pământ! E numai viaţă păgână pe pământ.
Voi străluci cu tine de şapte ori mai mult ca soarele, măi po -
porul Meu, şi aceasta fac. Cuvântul Meu creşte şi face lumină.
Atât cât sunt cu tine în lume lumină a lumii sunt. Sunt cu tine
şi luminez din mijlocul tău până ce va lua foc pământul şi
cerul, foc de slavă cerească, de la care să ia în inimi oameni
de pe pământ, că numai viaţă păgână este pe pământ, şi la cei
botezaţi, şi la cei nebotezaţi, că toţi umblă goi de tot, goi şi cu
sufletul, goi şi cu trupul, şi-Mi fac dureri şi ruşine înaintea dia -
volului, care se bucură de multa cădere a omului şi de duhul
de Sodomă şi Gomoră peste oameni pe pământ, dar cupa fără -
delegii va da peste margini şi voi birui Eu, Eu şi cei ce Mă
ascultă împărţindu-Mi lumina peste pământ. Amin. 

Am aşezat peste voi în ziua aceasta taina cuvântului
proorocesc rostit de Mine în ziua întâlnirii Mele cu femeia
samarineancă la fântâna lui Israel acum două mii de ani, şi iată
a venit vremea apei izvorâtoare şi lucrarea ei şi adevărata închi -
nare a omului, nu în muntele peste care M-am slăvit atunci şi
nu în Ierusalim, unde curg mulţimi de oameni pentru închinare,
ci în Dumnezeu sunt cei ce se închină Lui în duh şi în adevăr,
iar această înţelepciune am descoperit-o Eu vouă, fiilor. 

Sfârşesc acum cuvântul sărbătorii. Pace vouă! Eu sunt
Cel ce sunt, fiilor. Amin, amin, amin. 

20 mai/2 iunie 2013

Duminica a şasea după Sfintele Paşti, a orbului, şi
sărbătoarea naşterii sfintei Virginia 

Cei ce se cred deştepţi iau în râs cuvântul Domnului. Omul e orb din
naştere. Va cădea perdeaua despărţitoare şi omul Îl va vedea pe
Dumnezeu. Ştiinţa l-a orbit pe om. Omul nu-şi poate vindeca vederea 

pierdută decât dacă se naşte de sus. 

EE u sunt Alfa şi Omega, Eu sunt Cel dintâi şi Cel de
pe urmă, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu Savaot, una

cu Tatăl, Făcătorul cerului şi al pământului. Eu sunt Cel ce sunt.
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Bat şi Mi se deschide când este veghe pentru venirea Mea, când
este aşteptare ca să vin. Vin pe pământ cuvânt, ca şi la început.
Vine unda şi Mă ia, vine dorul şi Mă poartă, vine lucrul Meu
cel mult, pe care-l am de lucrat pe pământ şi peste om. 

Locuieşte pe pământ lucrul Meu cel mult, iar pentru
aceasta am loc pregătit, Mi-am pregătit ca să am şi ca să lucrez.
Când cineva îşi plănuieşte o lucrare mare şi multă pe pământ
în mijlocul oamenilor, îşi face rost pe pământ de un loc şi îşi
construieşte o casă şi se întinde apoi în jurul ei cu lucrarea sa
în lung şi în lat şi îşi aşează rodirea cu care voieşte să se arate
şi s-o împartă apoi oamenilor, spre folosul său şi al oamenilor.
Aşa lucrez şi Eu, şi Mi-am făcut pe pământ locuinţă pentru lu-
crul Meu cel mult şi Mi-am tocmit lucrători şi grăiesc cu ei şi
le spun lor cuvântul Meu şi lucrul lui cel mult. Izvor de apă
izvorâtoare este cuvântul Meu peste pământ din locul Meu de
lucru. Cei ce se cred deştepţi şi ştiutori între oameni pe pământ,
aceia iau în râs acest izvor de cuvânt şi nu stau să gândească şi
să socotească şi să ştie apoi să înţeleagă venirea Mea cuvânt
peste pământ. Mă uit la ei cum se uită ei în cuvântul Meu şi
cum îl socotesc pe el cu mintea lor, iar ei se cred deştepţi când
spun că e omul făcător al acestui cuvânt. O, nu e omul, e Dom-
nul cu omul în grăire pe pământ, e Cel ce a făcut cerul şi
pământul şi omul, e Cel ce Se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu,
e glasul Domnului peste pământ. E Cel ce a proorocit acum
două mii de ani cu însăşi gura Sa că va glăsui peste pământ şi
Îl vor auzi şi cei din morminte şi vor tresări la glasul Lui. 

O, dacă voi, cei ce vă numiţi deştepţi şi ştiutori, dacă voi
daţi deoparte ca pe o făcătură omenească acest cuvânt, care
izvorăşte din gura Fiului lui Dumnezeu, atunci voi condamnaţi
pe toţi acei peste care a grăit prin vreme Domnul pe pământ şi
rupeţi dintre cărţi cartea istoriei lui Dumnezeu cu omul. O, nu
mai aveţi pretenţie că sunteţi deştepţi şi că ştiţi. Mai bine ar fi
să căutaţi să tremuraţi la glasul Meu, decât să grăiţi fără de
minte şi fără de cunoştinţă de Dumnezeu, căci trufia voastră
vă orbeşte mintea. O, de când Dumnezeu a făcut cerul şi pă -
mân tul, de atunci e orb omul, de atunci nu ştie omul să-L vadă
pe Domnul. E orb din naştere omul. Nu se cade, oare, să vin şi
să Mă apropii de el şi să-i vindec vederea? 

O, cât de departe este pământul de cer, atât de departe
este de Dumnezeu omul. Eu însă sunt lângă om mereu, aproape
sunt de el, de cel orb, şi ce-ar face el dacă n-aş fi Eu lângă el,
lângă orbirea lui cea din naştere orbire? Nu Mă aştept să creadă
omul în lucrul şi în cuvântul venirii Mele celei de acum pe
pământ, dar Mă aştept să-i vindec ochii şi să vadă pe Cel
dispreţuit de el, pe Domnul, Care cuvintează şi dă viaţă făp -
turilor şi le dă hrană şi le dă bucurii. Când perdeaua cea de
taină dintre Mine şi om va fi trasă în lături, tot omul Mă va ve -
dea, ca să-L vadă oamenii pe Cel pe Care L-au numit că nu
este Dumnezeu şi că este numai omul. O, zadarnic spune omul
că numai omul este. Omul piere şi nu mai este apoi. Cel ce
piere nu este cel ce este. E orb cu ochii minţii omul. A întins
mâna să ia ştiinţă de la Dumnezeu, dar tot nu ştie omul. El ştie
doar să moară, nu să ştie. Nu Mă aştept să creadă omul în Cel
ce stă nevăzut de ochii lui, dar Mă aştept să cadă despărţitura
dintre om şi Mine, dar nu numai pentru fiecare om în parte, ci
şi pentru cei ce-şi poartă trupul încă, şi toate trupurile se vor
scula din ţărâna pământului ca să-L vadă pe Domnul cu ochii
trupului când orbirea nu va mai fi peste om, ci va fi judecată
pentru necredinţă, pentru nedragostea omului. 

Cine îl orbeşte pe om? Ştiinţa îl orbeşte şi îl îngâmfă ca
să nu vadă. Cei ce ascultă de ei înşişi şi de ştiinţa minţii lor, de
ceea ce omul a furat de la Dumnezeu prin neascultare şi prin

nesupunere, aceia au orbire între ei şi Dumnezeu. Dar ce să
facă omul? Cum să vadă? Cum să-şi vindece vederea pierdută
încă de la naştere? Să se nască de sus omul. Aceasta am spus
Eu când am venit pe pământ acum două mii de ani. Am spus
că dacă împărăţia lui Dumnezeu nu va intra în om şi nu va
învia în om, atunci omul nu va avea parte de naşterea cea de
sus şi de vederea pentru cele de sus. 

O, omule, ai deasupra ta pe cele de sus, pe cele de dea-
supra ta, care plutesc şi n-au aşternut să se aşeze. O, deschi -
de-te! Lasă-te făcut şi purtat de cele de sus, de cele de deasupra
ta! Eşti mărginit, şi tu nu te vezi că eşti mărginit. Dacă n-ai fi
mărginit ai auzi glasul Meu de peste tine şi ai şti să-L cunoşti
şi să-L vezi pe Dumnezeu, Care Se poartă pe lângă tine şi-ţi
dă viaţă din viaţa Lui. Vai celui ce nu-şi cunoaşte mărginirea!
Vai celui ce zice că vede, când el este mărginit! 

Treceam cu ucenicii din loc în loc acum două mii de ani,
şi a stat în calea noastră un orb din naştere, cunoscut de toţi
orb, şi M-au întrebat ucenicii: «Cine, Doamne, a păcătuit? El,
sau părinţii lui de s-a născut el orb?». O, el n-avea cum să fi
păcătuit mai înainte de naşterea lui, şi le-am răspuns lor: «Nu
de la păcat s-a născut el orb, ci ca să se arate acum într-însul
lucrările lui Dumnezeu, căci Eu câtă vreme sunt în lume Eu
sunt lumina lumii». Am scuipat apoi în ţărână şi am făcut tină
din scuipat şi am uns cu tină ochii celui orb, şi M-am smerit
mult apoi, de l-am trimis să se spele la izvorul Siloamului, şi
s-a întors văzând. 

O, cum aş putea Eu să-i fac pe oameni să creadă că Eu
sunt Cel ce vin cuvânt pe pământ, cum, când cei de atunci au
văzut desluşit vindecarea celui orb din naştere, care a văzut
apoi cu ochii lui pe Dumnezeu, dar ei au rămas pe mai departe
orbi, de n-au crezut şi n-au văzut şi n-au putut vedea aşa cum
M-a văzut femeia samarineancă în ziua când am grăit cu ea la
fântâna lui Israel? 

O, cât de mărginit este cel necredincios şi câtă vedere îi
striveşte lui necredinţa lui! Iată, nevederea omului vine de la
necredinţa lui. Cei ce au stat cu Mine o vreme lângă acest cu-
vânt şi şi-au strâns necredinţă apoi, o, au orbit aceia de tot, au
orbit ajutaţi de necredinţă. Am vindecat ochii celui orb din
naştere şi l-au dat afară din sinagogă iudeii, iar Eu, găsindu-l,
l-am întrebat: «Crezi tu în Fiul Omului?», iar el Mi-a zis: «Cine
este El ca să cred într-Însul?». I-am zis: «L-ai văzut. El este
Cel Care vorbeşte cu tine acum», şi închinându-se Mi-a zis:
«Cred, Doamne!».

O, voi, cei care aţi căzut din Dumnezeu prin orbire de
la necredinţă, nu vă miraţi că bâjbâiţi fără de capăt căutând
calea, după ce v-aţi pierdut de pe ea prin duhul necredinţei,
căci iată, necredinţă este orbirea. O, n-a fost învăţătură mai vie
şi mai dulce şi mai învietoare ca şi învăţătura Mea lăsată peste
oameni atunci şi acum. Am lucrat-o cu fapta înaintea celor
necredincioşi, dar trufia lor îi ţinea orbi de tot, îi ţinea în necre -
dinţă. Iată, abia, abia Mi-am putut face în zilele acestea un
mănunchi de ucenici care au lăsat mamă şi tată, fraţi şi surori,
soţi şi soţii şi copii şi ranguri şi au primit peste ei cuvântul
Meu, cuvântul naşterii de sus a omului, harul credinţei sfinte
pentru vederea celor de sus. Îi hrănesc pe ei mereu, mereu cu
cuvânt împotriva necredinţei, care-l ţine pe om departe de
Dumnezeu sau îl desparte de Mine după ce Mă ur mează. O,
fericiţi sunt cei atinşi de harul cel de sus, de credinţă şi de ved-
erea ei, dar aceştia trebuie să vegheze mereu de sus apoi, ca
nu cumva să-i prindă de jos necredinţa şi să-şi piardă vederea
şi să cadă în întunericul cel mai din afară, în adâncul necre -
dinţei, unde sunt aruncaţi toţi cei care nu se dau locuinţă
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împărăţiei lui Dumnezeu în ei, căci necredinţa este orbire, este
întunericul în care cade omul. 

E sărbătoare de cuvânt şi de vindecare de necredinţă
peste om, prin pilda Evangheliei Mele născută acum două mii
de ani din vindecarea celui orb din naştere şi căruia i-am zidit
ochi când M-am întâlnit cu el în pământul lui Israel. Am grăit
în mijlocul tău cuvânt de sărbătoare vindecătoare, măi poporul
Meu de la izvor, şi cade în duminica aceasta zi de pomenire a
naşterii pe pământ a trâmbiţei Mele Verginica acum nouăzeci
de ani. Ne-am adunat în preajma ei, Noi, cei din cer, şi stăm la
masă de cuvânt aici şi privim harul acelei zile când ea a luat
trup pe pământ între oameni şi avea să fie ea apoi trâmbiţa
Mea, cuvântul Meu peste pământ. Vreme cu durere a fost vre-
mea când ea s-a născut, că au venit atunci hoţii şi au furat pe
rupte din turma bisericii, iar pe cei rămaşi i-au băgat la chinuri
şi la prigoană, dar au rămas ai Mei cei cărora li s-a încercat
credinţa. A crescut apoi Verginica şi am aşezat în ea minune
mare, glasul Meu trâmbiţând din gura ei peste cei cărora aveam
să le vestesc că am venit pe pământ cuvânt şi că le grăiesc lor
cuvântul Meu. Am ales dintre ei apoi, am ales fii credincioşi
şi tot mai credincioşi şi am lucrat peste ei şi cu ei repararea
celor dărâmate de hoţii de suflete şi Mi-am aşezat la loc orân-
duiala cea din părinţi şi nestrămutarea sărbătorilor sfinţilor,
căci potrivnicul, omul cel necredincios a umblat mereu cu îm-
plinirea proorociilor spuse din vreme pentru lucrarea celor
necredincioşi, dar este proorocie pentru toată repararea, pentru
tot ce strică omul din cele ale Domnului pe pământ. 

Iată bucurie pentru cei din cer, căci am aici pe părinţii
cei sfinţi la masă acum, pe cei care au avut harul Meu cu ei pe
pământ, de Mi-au aşezat biserica pe piatră, căci am reparat prin
poporul lui Verginica piatra cea clătinată a bisericii părinteşti,
aşezarea la loc a pomenirii sfinţilor şi a sărbătorilor toate aşa
cum vin ele din părinţi. 

Mângâiere şi bucurie, o, Verginica Mea! Bucură-te la
vederea celor mai mici ai poporului Nostru din zilele acestea,
căci cu tine am început trâmbiţarea ca să-Mi adun un popor, şi
iată, avem popor credincios, pe care-l învăţăm mereu, mereu
duhul statorniciei în bucurii şi în furtuni, căci drumul slavei
Mele cu poporul Meu cel de acum e mult duşmănit, dar cuvân-
tul Meu Îmi creşte poporul şi Mi-l ţine la piept, iar tu ai fost
trâmbiţa din care Eu am sunat şi Mi-am vestit venirea, şi iată
sărbătoare pentru tine în mijlocul celor mai mici ai poporului
cel credincios venirii Mele de azi, Verginica Mea. 

— EE u, Doamne, privesc dulce acum, privesc
cu duh de mângâiere, Doamne, privesc

acest pripor, pe care Tu Ţi-ai făcut adăpost şi venire slăvită
acum, la sfârşit de timp. Privesc şi mă uimesc cu sfinţii toţi
văzând adăpostul cel de vreme rea, de vreme lumească, Doam -
ne, adăpost pentru cei ce-Ţi poartă venirea şi lucrarea. O, ce
frumos este aici, Doamne! Tot aşa de frumoşi trebuie să fie şi
cei adăpostiţi aici de cuvântul Tău, de mâna Ta cerească. Le
spun lor taină mare în ziua mea de serbare, le spun celor năs -
cuţi aici din cuvântul Tău şi din dragostea de Tine şi de ei a
celor puşi de Tine să-Ţi îngrijească venirea şi locul ei şi pe po -
porul cel mai mic, născut prin lucrarea Ta cu ei, le spun celor
născuţi şi casnici acum aici, în acest pripor, în care Tu Ţi-ai
adăpostit mieii: 

O, fiţi sfinţi cu credinţa şi cu credincioşia faţă de Domnul
şi faţă de cei ce vă dau mereu pe Domnul. Aşezaţi-vă tot timpul
frumos în inima lor, căci ei sunt măsura. I-a făcut Domnul
măsură şi sunteţi măsuraţi prin ei, prin purtarea voastră înaintea
Domnului şi înaintea lor. Dar cei ce se ascund de ei, ce fac

aceştia? Aceia aşa sunt şi faţă de Domnul şi aşa sunt socotiţi, şi
îi scrie Domnul pe ei ca şi pe Adam, care s-a ascuns de Domnul
în rai. O, e mare biruinţă mântuitoare să staţi bine în inima lor,
a celor prin care vă măsoară Domnul, dar bine după adevăr să
staţi, că nu după ochi se poate aici, nu după neam, nu după ce
poate omul, ci după adevăr şi după aşezarea în voi a Domnului,
a slavei Domnului, a strălucirii Lui, şi tot ca ea trebuie să fie de
frumos cel ce o poartă în el, iar voi fiţi sfinţi cu credinţa şi cu
credincioşia şi cu jertfa, fiilor, dar fără să măsuraţi voi. O,
învăţaţi, învăţaţi să nu măsuraţi voi, căci Marta a dat să măsoare
ea pentru sora ei şi n-a fost frumos cum a măsurat ea. Fiţi
fiecare plin de bucurie să vă jertfiţi pentru tot ceea ce este de
împlinit, iar curatul jertfei stă în această taină: să nu măsuraţi
voi nici pentru voi, nici pentru fraţii voştri, căci omul săracul e
învăţat să-şi fie părtinitor şi caută cu şperţ, bietul de el, dar voi
învăţaţi să fiţi ca în cer, curaţi cu inima şi cu fapta şi cu cuvântul
şi cu jertfa, în toată iubirea, şi nu cu jumătatea ei, căci întreagă
trebuie folosită şi dăruită măsura cea pentru Dumnezeu şi pen-
tru fraţi, iar cea primită să n-o măsuraţi voi, ci umiliţi-vă pentru
voi, ca să fiţi frumoşi, fiilor. Eu această taină am dorit să vă
desluşesc în ziua mea de serbare, ca să învăţaţi voi din ea să vă
aşezaţi tot timpul frumos în inima celor ce vă poartă în ei spre
Domnul. Cărarea voastră spre Domnul sunt ei, precum ei sunt
cărarea Domnului spre voi. Învăţaţi să preţuiţi această cărare,
învăţaţi-vă cu această măsură, căci cum sunteţi în ei, aşa şi în
Domnul sunteţi, o, fiilor. 

Eu, Doamne, atât am cuvântat, atât mi-a fost cuvântul
şi dorul cu care l-am adus ca să se aşeze el în inima celor pur -
taţi spre Tine de inima celor purtători de Tine şi de fiii alegerii
Tale. Îţi mulţumesc acum cu mare aplecare, cu multă duioşie,
cu mare mângâiere pentru Tine, Stăpâne scump, pentru toată
iubirea Ta, cu care îi porţi şi îi hrăneşti. O, dă-le lor numai de
sus duhul care să-i poarte pe ei, că pe pământ e orbire mare în
toţi oamenii, fiindcă e necredinţă în oameni, Doamne. O, dă-le
lor strălucită mult împărăţia Ta în ei, până ce ea va orbi orbirea
celor de pe pământ, ca să pună în oameni vederea ve de rilor de
sus, vederea slavei Tale, Doamne, şi a slavei sfin ţilor Tăi, căci
Tu cu sfinţii vii. Amin. 

— SS merenia ta cea fără de hotar şi dragostea
ta cea mare pentru Mine şi pentru oa-

meni, acestea Mi-au dat putere şi loc în tine cu venirea Mea şi
cu toată lucrarea ei, o, Verginica Mea, o, trâmbiţa Mea cea de
apoi! Binecuvântăm laolaltă toţi cei care sărbătorim aici acum
din cer, binecuvântăm colina din deal, priporul pe care l-am
înconjurat pentru cei mai mici ai poporului Meu ca să-i hrănesc
aici cu cuvântul Meu şi ca să cresc Eu în ei prin această hrănire,
ca să fie ei întru Mine mereu. 

O, binecuvintează, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul
tău şi închină-te Lui în duh şi în adevăr! Stai la sfat ceresc frate
cu frate, măi poporul Meu, stai în adunare frăţească şi învaţă
taina închinării în duh şi în adevăr, căci în Dumnezeu sunt cei
ce se închină în duh şi în adevăr oriunde s-ar afla ei între
pământ şi cer. Şi voi sta de vorbă cu cei ce-şi fac zidiri de
închinare şi le voi desluşi lor că nu pentru slava Mea zidesc ei
zidiri în numele Meu, ci pentru slava lor, căci Eu n-am iubit
pe pământ pe cele făcute de oameni ca să fie pentru Mine
locuri de închinare, ci am iubit pe cei ce se închină în Dum-
nezeu. Amin. 

O, pace ţie, poporul Meu de la izvor! Vine sărbătoarea
Duhului Sfânt şi vin la izvor închinători. Să vină şi să înveţe!
Amin. Să vină şi să Mă bucure învăţând venirea lor la Dum-
nezeu şi închinarea apoi! Le împuternicesc paşii cu binecu-
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vântare mare şi-i voi scrie în cer pe toţi cei care se strâng sub
slava cuvântului Meu în zi de sărbătoare de Rusalii, zi de mare
sărbătoare a celor din cer, aici, cu cei ce se strâng la izvor din
patru zări. 

Pace ţie, poporul Meu! Binecuvintez jertfa ta cea pentru
pregătirea strângerii la izvor a celor ce vin spre închinare în
Dumnezeu. Amin. 

Sfârşesc cuvântul Meu din această zi. Eu sunt Cel ce
sunt. Amin, amin, amin. 

27 mai/9 iunie 2013

Praznicul Înălţării Domnului

Domnul coboară cu norul slavei Lui. Strigarea Domnului către nea-
mul român pentru credinţa în Cuvântul Domnului. Proorocie pentru
lipsa cărnii dar şi a verdeţii de pe masa omului din pricina
neascultării de Dumnezeu. Domnul va aşeza legea sfinţeniei pe vatra 

neamului român. 

ÎÎ nvăţătură de credinţă aşez în cartea Mea cea de azi,
ca să se găsească în ea învăţătura Mea. Eu sunt Cel

ce sunt, Domnul Iisus Hristos, şi sunt Cuvântul Tatălui Meu,
căci Tatăl este întru Mine când grăiesc. Pe cei ce cred în Mine
şi în venirea Mea acum cuvânt pe pământ, nu-i învăţ altfel
decât i-am învăţat pe ucenicii Mei acum două mii de ani, cărora
le-am spus că Tatăl este întru Mine, iar Eu întru Tatăl sunt, iar
dacă cineva Mă iubeşte Mă va iubi păzind cuvântul Meu, şi îl
va iubi pe el Tatăl Meu şi vom veni la el, Eu şi Tatăl, şi Ne vom
face la el locuinţă, iar cel ce nu Mă iubeşte este cel ce nu
păzeşte cuvintele Mele. 

I-am învăţat pe ucenici acum două mii de ani, dar ei erau
nedumeriţi cu privire la Tatăl, Care sălăşluia întru Mine făcând
lucrările Lui înaintea lor şi înaintea oamenilor, căci le spu -
neam: «Eu Mă duc la Tatăl, şi orice veţi cere în numele Meu
Eu voi face, iar dacă veţi crede în Mine, veţi face şi voi lu-
crurile pe care le fac Eu şi veţi face mai mari lucruri, pentru
că Eu Mă duc la Tatăl, şi dacă Mă duc, Îl voi ruga pentru voi
şi vă va trimite alt Mângâietor, Care să fie pururea cu voi:
Duhul Adevărului, pe Care lumea dacă nu-L vede şi nu-L ştie
nu poate să-L primească, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne în
voi şi va fi întru voi, căci va sosi la voi, şi voi Mă veţi vedea,
pentru că Eu sunt viu, şi veţi fi vii şi voi şi veţi cunoaşte că Eu
sunt întru Tatăl, şi voi întru Mine, şi Eu întru voi, căci cine Mă
iubeşte pe Mine va fi iubit de către Tatăl Meu, şi-l voi iubi şi
Eu şi Mă voi arăta lui».

Învăţătură de credinţă aşez în carte în zi de praznic de
înălţare a Mea la Tatăl acum două mii de ani, de-a dreapta
Tatălui aşezându-Mă Eu atunci. Mi-am tras ucenicii spre Be-
tania, la muntele Eleonului, după ce în răstimp de patruzeci de
zile M-am arătat adesea lor, grăindu-le lor tainele împărăţiei
lui Dumnezeu şi poruncindu-le să stea aproape de Ierusalim şi
să aştepte făgăduinţa Tatălui, căci le-am spus: «Va veni Duhul
Sfânt asupra voastră şi veţi lua putere să-Mi fiţi martori în
Ierusalim şi până la marginile pământului apoi», şi grăin du-le
lor, un nor M-a luat din ochii lor şi M-a înălţat spre Tatăl, cu
ei de faţă, rămânând din această privelişte cerească doi bărbaţi,
în haine albe, care le-au spus: «Iisus S-a înălţat acum de la voi
la cer, şi astfel va şi veni, precum L-aţi văzut suindu-Se». 

Norul slavei Domnului, norul care a venit şi M-a aco -
perit când M-am dus pe munte cu ucenicii pentru rugăciune şi
am strălucit înaintea lor cu slavă mare, şi doi bărbaţi erau de o
parte şi de alta a Mea, şi s-a tras apoi norul slavei Domnului şi
am rămas Eu aşa cum ştiau ucenicii că sunt, după ce Tatăl

M-a mărturisit cu glas din nor că Eu sunt Fiul Lui, ca să ştie
ucenicii cine sunt Eu, Cel ce umblam cu ei din loc în loc
aşezând semne dumnezeieşti peste oameni şi puteri cereşti, cu
care lucram minuni. O, acest nor al slavei a fost şi în ziua când
M-am înălţat la Tatăl înaintea ochilor ucenicilor Mei. 

O, tot aşa vin şi azi. Vin cu norul slavei Mele, care Mă
poartă acoperindu-Mă şi descoperindu-Mă în cuvânt, aşa cum
Tatăl Meu a grăit din nor şi M-a mărturisit că Eu sunt Fiul Său.
Vin cu norul slavei Domnului şi sunt mărturisit ca şi atunci,
când cei doi bărbaţi au grăit cu Mine în ziua când am strălucit
pe munte înaintea ucenicilor Mei, şi când, iarăşi, doi bărbaţi
au grăit despre Mine celor ce erau cu Mine în ziua când norul
M-a luat de lângă ei şi M-a aşezat de-a dreapta Tatălui în ceruri,
ca să fiu Eu cu mângâierea Tatălui lângă ai Mei apoi până la
sfârşitul timpului. 

O, nu e greu să fie crezute tainele Mele, cuvintele Mele,
după care Eu Mă tăinuiesc cu slava Mea, după ce atât de mult
şi de minunat M-am dovedit pe pământ între oameni Fiu al
Tatălui, mărturisit fiind de cei din cer, de-a dreapta şi de-a
stânga slavei Mele văzute arătându-se ei. Omului i-a mai rămas
doar să creadă sau să nu creadă ceea ce au mărturisit cei din
cer şi cei de pe pământ ucenici ai Mei, care au văzut minunea
norului slavei Domnului, mergând ei prin trimiterea Mea apoi
până la toate marginile cu vestea cea despre Mine. Arătarea
slavei Mele s-a petrecut pe munte înalt, ca să fie cât mai curat
locul coborârii slavei care Mă mărturisea de la Tatăl şi prin
Tatăl, căci în slava cu care Tatăl cobora, în slava aceea eram şi
Eu cuprins, Eu în Tatăl, şi Tatăl în Mine, nor de slavă şi de
taină a Domnului, taina care acoperă pe deasupra pe Domnul,
slava pe care o am Eu de la Tatăl mai înainte de întemeierea
lumii, precum este scris. 

O, iată de ce trebuie să fie loc curat locul în care Eu,
Domnul, Îmi lucrez slava cuvântului Meu ca pe munte înalt,
aşa cum şi lui Moise M-am împărţit când am grăit cu el pe
munte şi am scris pe piatră cuvântul cel pentru porunci spre
Israel, ca să fie viu prin ele Israel. 

O, cum să-l iau pe om la şcoala învăţăturii de credinţă,
cum să fac să-l iau? E mult şi e frumos de învăţat. N-are omul
timp pentru adevărul lucrurilor, pentru Duhul Sfânt Mângâ ie -
torul, despre Care am promis acum două mii de ani că va veni
pe pământ şi va desluşi El toate la toţi cei care Mă vor iubi
păzind poruncile Mele şi crezând ei prin împlinirea lor peste
ei, ca să pot Eu să vin cu Tatăl la ei şi să-Mi fac locuinţă cu ei. 

O, neam român, mai este alt neam şi alt tărâm pe pământ
unde vin Eu cuvânt şi Duh mângâietor aşa cum vin acum pe
vatra ta cu slava Mea cea de la Tatăl? O, Eu sunt Cel ce sunt.
Ţie îţi spun, neam român, Eu sunt Cel ce sunt! Sunt Cel ce am
strălucit pe munte înaintea ucenicilor mărturisitori, şi sunt Cel
ce de pe munte M-am înălţat pe norul slavei Domnului, după
ce Mi-am povăţuit ucenicii trimiţându-i peste pământ cu vestea
lucrului Meu cu ei timp de trei ani şi jumătate, până ce M-am
suit la Tatăl în ziua înălţării Mele la ceruri. O, cum să fac să te
trezesc? Am în mijlocul tău un popor mărturisitor slavei cu-
vântului Meu coborât pe vatra ta acum, la sfârşit de timp. Îl
trimit cu trimiterea Mea ca pe un martor al zilelor de acum ca
să-Mi vestească de la margini la margini cuvântul. Nu i-a mai
rămas neamului omenesc decât să încerce fericirea cu Mine,
după ce totul a încercat între pământ şi cer vreme de şapte mii
de ani, că a încercat minciuna în toate felurile ei bietul de om
şi s-a minţit om pe om şapte mii de ani. O, ajunge, omule!
Ajunge, omule, ajunge! Încearcă şi cu Dumnezeu, dar după
voia Lui, nu după voia ta, că după voia ta ţi-ai făcut mereu voia
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înaintea Mea căutându-Mă ca să-ţi fac voia, dar voia Mea este
scrisă pe piatră cu foc, cu degetul lui Dumnezeu, şi nu seamănă
voia Mea cu voia ta. Voia Mea este sfinţenia ta. Eu cu ea am
biruit lumea şi pe stăpânitorul ei, şi nici tu nu vei putea birui
altfel, o, omule ostenit. Acum două mii de ani am spus: «Acum
stăpânitorul acestei lumi a fost judecat», şi M-am lăsat apoi
spre moarte pe cruce, dat la moarte de stăpânitorul acestei lumi,
de poporul în mijlocul căruia M-am arătat Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat, numai că el n-a voit să fie alt stăpân
peste lume în afară de el, de cel împuternicit de Mine să-Mi
fie Mie popor între toate neamurile de pe pământ. Dar dacă el
n-a voit să facă voia Mea, a fost judecat acest popor când Eu
am biruit asupra lui prin moartea şi prin învierea Mea, şi apoi
prin ridicarea Mea pe tron lângă Tatăl, de-a dreapta Tatălui,
după ce am biruit cel din urmă vrăjmaş: moartea. 

O, neam român, Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine
şi una suntem când auzi tu cuvântul lui Dumnezeu. O, de ce,
tată, de ce, neam român, stai deoparte de slava lui Dumnezeu
de pe vatra ta? Ia aminte că Domnul îţi grăieşte ţie. Nu mai sta
în întunericul cel mai din afară, neam român, că nor negru este
necredinţa şi nepăsarea ta pentru ea. Lacrima Mea după tine
s-a făcut apă mare şi multă, şi iată câtă suferinţă pe tine acum,
pe vatra ta şi peste fiii şi fiicele tale, care stau atât, atât de de-
parte de cuvântul care te strigă plângând şi strigând, neam
român! O, cum să fac să te scot din nepăsare şi de sub asupri-
torii tăi, din pricina cărora vine nenorocirea peste tine, şi care
te asupresc să nu te lase să înveţi şi să crezi apoi slava Mea de
pe vatra ta? Tron de cuvânt Mi-am zidit în mijlocul tău, şi din
el curge peste pământ ca o apă curăţitoare acest izvor al gurii
Mele, izvorul iubirii, o, ţara Mea de azi. O, nu te doare trupul
şi sufletul şi duhul de atâta bătaie câtă ţi-ai atras şi îţi atragi?
Acum vreo douăzeci de ani am scos de peste tine pe cei ce te
stăpâneau fără de Mine, şi sub care tu plângeai şi aşteptai o
izbăvire. O, dar ce faci acum? Iată, faci păcate mari şi te laşi
robită de minciună şi de cei ce o făuresc pe ea pe ascuns ca să
le dai tu lor slavă şi să-ţi faci din ei dumnezei. Dar ce vei face,
o, ţara Mea de azi, ce vei face tu când îi vei vedea căzând de
pe scaunele lor, de pe care se laudă că tu i-ai aşezat? O, privesc
din cer de lângă Tatăl şi plâng de mila ta. Ţi-aş da trezire mare
şi tot mai mare, dar aş vrea să lucrezi şi tu cu Mine şi să înveţi
învăţătură de credinţă dacă gura Mea grăieşte în mijlocul tău
cuvântul Meu. Am aşezat în ziua aceasta de praznic de înălţare,
am aşezat învăţătură de credinţă în cartea Mea cea de azi, pe
care o scriu pe vatra ta, aşa cum am scris pe munte prin îngeri
poruncile vieţii, ca să trăiască prin ele oamenii, dar omul
trăieşte numai pentru păcat. Mănâncă omul carne multă,
mănâncă şi cu trupul, şi cu sufletul, şi cu duhul, mănâncă omul
animale şi păsări şi oameni, în loc să mănânce fără de păcat,
fără de carne, fără de ucidere, aşa cum l-am povăţuit Eu, Dom-
nul, la începutul lui pe om. Omul însă dă hrana dată lui de
Dumnezeu spre hrană, o ia şi o dă la animal şi la pasăre, de
parcă acestea sunt de la care trebuie să mănânce omul, că le
taie şi le mănâncă după ce le trece prin ele hrana pe care el ar
fi s-o mănânce, precum şi lor le-am dat ce să mănânce, căci
le-am dat şi animalelor, şi păsărilor, şi i-am dat şi omului ce să
mănânce. El însă a schimbat şi a mâncat altfel, dar Eu îl voi
aduce la voia Mea aşa cum el nu pricepe mai dinainte, că-i voi
lua omului carnea de pe masă, şi-i voi lua şi verdeaţa pe care
trebuia s-o mănânce după cum Eu i-am împărţit hrana, căci
este neascultător de Dumnezeu omul. 

Iar celor ce Mă iubesc ascultându-Mă, le voi da lor din
cer prin îngeri, şi-Mi voi face curat pe pământ prin lucrarea

curăţirii de neascultare, mai întâi în tine, ţara Mea cea de azi,
ţară a alegerii Mele la sfârşit de timp, că voi trece totul prin
sită deasă în tine, ca să rămân cu bobul cel curat, şi voi aşeza
pe vatra ta legea sfinţeniei, calea care duce la viaţă şi la o feri-
cire mare, pe care omul n-a bănuit-o până în zilele acestea, căci
nu s-a suit la mintea omului cele pe care Eu, Domnul, le-am
pregătit pentru cei ce Mă iubesc sfinţindu-se pentru Mine şi
pentru slava Mea. 

Mă voi înălţa cu tine deasupra tuturor înălţimilor ome -
neşti şi Mă voi slăvi din tine peste neamuri pe pământ, o, ţara
Mea cea de azi, ţara venirii Mele a doua oară pe pământ, iar
tu, neam român, va fi să crezi atunci că numai sfinţenia avea
omul s-o lucreze, şi nu carnea, căci omul mănâncă numai
carne, mănâncă şi când posteşte de mâncare de carne, mănâncă
şi atunci carne, căci mănâncă cu pofta trupului, mănâncă poftă
trupească din carnea sa şi din carnea altui om, şi mănâncă omul
şi cu trupul, şi cu duhul şi cu sufletul, mănâncă numai carne şi
numai duh de carne, şi nu are cine să-l oprească de la această
ne ascultare, dar Eu vin şi îl învăţ pe om, că n-are cine să mai
vină după Mine ca să-l înveţe pe om, căci stăpânitorul acestei
lumi stă peste toate neamurile de pe pământ, stă împotriva Mea
şi stăpâneşte peste om şi îl supune, dar Eu, Domnul, îi voi arăta
curând, curând iarăşi judecata lui, când va vedea cu ochii mari
şi cu spaimă multă lucrarea pe care în ascuns a lucrat-o prin
toţi supuşii ca să-l despartă pe om de Dumnezeu, după ce L-a
răstignit pe Dumnezeu pentru ca să-şi aibă el scaun pe pământ
peste om, el şi numai el, iar omul să nu mai ştie că Dumnezeul
Cel adevărat este Domnul. 

Mă voi înălţa cu slavă mare prin lucrarea cuvântului
Meu din mijlocul neamului român şi voi rosti de pe acest
munte de cuvânt şi voi spune stăpânitorului acestei lumi:
Sfârşitu-s-au toate, toate ale tale, ca să fiu apoi numai Eu,
Domnul, Eu şi cei asemenea Mie. Amin. 

Iar celor credincioşi cuvântului venirii Mele pe pământ
acum, le voi scrie pe frunte nume nou, de Mă vor asculta aşa
cum a ascultat de proorocul Ieremia ucenicul său, de care a
fost ascunsă căderea împăraţilor lumii, şi vor sta cei credincioşi
şi ascultători înaintea Mea, înaintea Împăratului slavei pe
munte înalt, spre care vor privi toate neamurile pământului şi
vor căuta spre slava Mea şi spre învăţătura Mea, învăţătura
sfinţeniei, după care omul va căuta când nu va mai putea nici
o altă putere între pământ şi cer. Amin. 

În zi de praznic de înălţare a Mea la Tatăl am aşezat în
cartea Mea cea de azi învăţătură de credinţă pentru venirea
Duhului Sfânt Mângâietorul peste cei credincioşi şi ascultători,
şi am de o parte şi de alta a Mea pe cei ce Mă mărturisesc Cu-
vântul lui Dumnezeu peste pământ, de pe munte înalt cuvân-
tând, de pe tron de cuvânt Eu Însumi mărturisindu-Mă că Eu
sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. 

31 mai/13 iunie 2013

Duminica a şaptea după Sfintele Paşti, a sfinţilor
părinţi de la Sinodul I Ecumenic

Domnul desluşeşte lucrarea Duhului Adevărului. Adevăraţii închi -
nători sunt cei ce-şi închină Domnului viaţa şi rugăciunea, nu cei
care merg la locuri de închinare. Numai adevărul cel despre sine îi
poate da omului libertatea de sub vina lui. Vindecarea de păcat prin 

umilinţă. 

DD uhul Adevărului, lucrarea Lui voiesc Eu, Dom-
nul, s-o desluşesc în ziua aceasta de pomenire a

sfinţilor părinţi, a celor ce Mi-au întărit biserica întru Duhul
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Adevărului, Care Se desăvârşeşte în cei blânzi şi smeriţi cu
inima, în cei cu mare lepădare de sine, care ştiu să Mă urmeze
după adevăr. 

Găsesc veghe în porţi, şi Mi se deschide când bat, când
vin şi bat. Eu bat când vin, căci pe dinăuntru se deschide uşa
ca să intru, şi tot aşa şi Eu deschid când bate omul, când bate
cel ce ştie să bată, iar cel ce nu ştie cum să bată după rânduială,
aceluia nu i se deschide, că e veghe mare în cer pentru aceasta. 

Mulţi bat la multe uşi între cele văzute şi cele nevăzute.
Când văd că omul umblă pe multe cărări, şi vine şi mai bate şi
la uşa Mea, nu-i deschid celui viclean. Eu deschid celui ce
după adevăr Mă urmează, prin lepădare de sine şi prin purtarea
crucii, nu prin cerere la Domnul şi atât. O, nu se poate la Mine
aşa cum vrea cel ce bate, ci se poate după legea fiecărei uşi,
iar uşa pentru cele din cer Eu sunt, şi Mi-i cunosc pe-ai Mei,
pe cei ce Eu îi păstoresc, şi-I cer Tatălui pentru cei păstoriţi de
Mine, aşa cum am cerut acum două mii de ani pentru cei ce
Tatăl Mi i-a dat din lume ca să-i păstoresc. 

Pun în ziua aceasta învăţătură sfântă în cartea Mea, care
se împarte ca să fie cunoscută învăţătura Mea. Sunt înconjurat
la masa de cuvânt de sfinţii părinţi, care Mi-au întărit biserica
împotriva duhului viclean, a celor îngâmfaţi în duhul lor cu
privire la dumnezeirea Mea şi la toate rânduielile sfinte ale
bisericii Mele jertfitoare prin iubire. Grăiesc cu grai frumos
ca Dumnezeu. Graiul Meu seamănă cu Mine, şi grăiesc fru-
mos. Am grăit mereu frumos. N-am grăit urât nici cu Pilat,
nici cu Iuda, nici cu Caiafa, nici cu cei vicleni, care slujeau în
vremea aceea, ci am grăit adevărul, iar adevărul este frumos,
este cel frumos. 

Duhul Adevărului este grăirea Mea, şi am spus prin cu-
vânt că voi grăi pentru cei ce zidesc şi tot zidesc zidiri de în -
chinare pentru cei ce se închină lui Dumnezeu. O, în zadar
zidesc, căci aceste zidiri nu înseamnă Dumnezeu dacă în ele
nu învaţă omul ce înseamnă Dumnezeu, ca să ştie omul apoi
să se închine în duh şi în adevăr, în Dumnezeu, căci Duh este
Dumnezeu, nu zidiri de piatră este El. O, măcar de-ar fi păs -
trate sfinţite şi sfinte apoi aceste zidiri, dar în ele intră omul
care nu iubeşte pe Domnul, omul cu viaţă păgână intră în ele,
pentru că sunt ale oamenilor, nu ale Domnului aceste zidiri,
căci adevăraţii închinători sunt cei ce-şi închină Domnului
viaţa şi rugăciunea, nu sunt cei ce merg la locuri de închinare
unde toată lumea merge, căci pentru lume, nu pentru închină -
tori sunt zidite aceste zidiri. Când cezarii îşi iau dreptul peste
cele dăruite Domnului pe pământ între oameni, o, nu mai sunt
ale Domnului aceste zidiri, ci sunt sub puterea omului, iar
Duhul Adevărului Se depărtează, şi merge cu cei ce se închină
cu viaţa lor lui Dumnezeu, căci rar să mai poţi găsi prin vreme
împărat peste oameni care să-I dea toată cinstea lui Dumnezeu,
şi drept pentru cele închinate Lui între oameni, căci duhul vi-
clean stă în toate inimile, iar cei vicleni sunt cei ce se tem de
adevăr şi sunt cei ce mint din pricina temerii de adevăr. 

O, nimeni nu-i poate da omului libertatea de sub vina
lui, nimeni, decât adevărul cel despre el, dacă omul se alege
apoi de partea umilinţei de duh. N-are omul umilinţă. Zadarnic
are credinţă, zadarnică îi este chiar şi iubirea lui de Dumnezeu,
zadarnice toate, dacă n-are umilinţă omul, căci unde nu este
umilinţă pătrunde pe neaşteptate satana peste toate cele bune
din om, şi îl scoate vinovat de viclenie pe om. De aceea Eu l-am
povăţuit pe creştin şi i-am spus să nu măsoare el, nici pentru
el, nici pentru fratele său, şi stau acum şi privesc cum ascultă
el ceea ce Eu l-am învăţat, şi îl văd cum uită şi îl văd cum îi
cere socoteală celui de lângă el, aşa cum Marta Mi-a cerut

socoteală pentru Maria, şi a primit învăţătură pentru această
măsurare a ei. 

O, e greu să iasă duhul viclean din om. Îi stă la îndemână
omului acest duh, şi s-a învăţat cu el omul, dar Eu le spun celor
ce se pretind că sunt creştini, şi le spun aşa: Nimeni să nu
viclenească cu limba lui, nimeni să nu spună că iubeşte, că
cinsteşte pe Domnul dacă celor din jurul lui nu le face aseme-
nea. Şi nimeni să nu spună că iubeşte pe Domnul şi că ceilalţi
nu-L iubesc, ca să-şi ia dreptul să le ceară acelora socoteală.
O, nu aşa se câştigă suflete de partea Domnului, ci cu înţe -
lepciunea iubirii şi a răbdării care se naşte din iubirea dintre
fraţi, o, şi cât aş vrea şi câte aş avea de desluşit celor ce au ve -
nit şi s-au dat sau se dau lui Dumnezeu alături cu fiii cuvântului
Meu pe cale! Eu nu pot fi părtinitor, căci Duhul Adevărului
este însoţitorul Meu, şi este Acesta plin de iubire şi de iertare
pentru cei ce iartă, pentru cei ce iubesc. Şi iată, părinţii sfinţi
dau în ziua aceasta povaţă cerească creştinilor care iau calea
Domnului, calea împărăţiei cerurilor pe pământ. Îi am de-a
dreapta Mea pe sfinţii cei sărbătoriţi, şi le dau bucuria de a
povăţui biserica Mea, căci au iubire pentru Mine şi pentru ea
ca părinţii adevăraţi, care au suferit pentru adevăr, pentru
Duhul Adevărului Cel despre dumnezeirea Mea, care a fost
pusă la îndoială de cei vicleni în vremea acestor sfinţi, căci a
sunat trâmbiţa împărătească şi i-a adunat laolaltă în sobor pen-
tru desluşirea adevărului dumnezeirii Mele, şi au biruit sfinţii
Mei, au biruit pentru Mine, căci au fost ei cei adevăraţi. Amin. 

— OO,adevărate sunt lucrările Tale prin sfinţii
Tăi, Doamne al sfinţilor! O, mare şi

înalt este locul locuinţei Tale din vremea aceasta pe vatra nea-
mului român, unde se împlineşte cuvântul Tău cel despre ade -
văraţii închinători, care nu umblă pe drumuri şi pe la case de
închinare, şi nici în Ierusalim, de unde Tu ai fost alungat şi stâr-
pit de poporul iudeu, de stăpânitorul acestei lumi, ci numai în
duh şi adevăr ridici Tu Ţie închinători. 

O, nu mai sunt azi locaşuri ţinute în sfinţenie, Doamne.
Nu mai este dreptul Tău în locaşurile de biserici. Noi ne-am
tras în Tine, Doamne, ne-am dus în locuri pustii de oameni, ca
să fim numai ai Tăi, sau am stat între oameni ca în pustie, şi
am stat întru Tine, Doamne, nu în lumea aceasta am stat. Le
spunem celor ce se apropie să îmbrăţişeze sfinţenia şi Duhul
Adevărului, şi îi învăţăm pe ei din cer duhul umilinţei, că iată,
n-are omul umilinţă, se ruşinează să stea umilit înaintea Ta şi
înaintea oamenilor. 

O, să nu iasă de sub vină creştinii! Să nu-şi piardă
umilinţa pentru care vin spre Tine ei, ci să şi-o crească clipă
de clipă, că fără umilinţă este viclean creştinul. Rugăciune şi
nădejde, credinţă şi iubire, răbdare şi iertare, toate prin multă
umilinţă lucrate, aceasta are de lucrat în toată clipa cel ce se
aduce Ţie ca să fie creştin după adevărul a toate. Creştinul să
nu se aplece spre duhul vicleniei ca să-şi piardă pocăinţa.
Nu-i trebuie notă bună creştinului şi bucurie de la notă bună
sau linişte şi mulţumire pentru acestea, o, nu-i trebuie notă de
la cei din jur, ci îi trebuie notă bună la pocăinţă, Doamne, căci
pocăinţa îşi strânge bunătate de la cei din jur. Nu este creştin
mai frumos, mai uşor de purtat de sufletele din jur, ca şi cel
ce-şi păstrează prin toată purtarea lui cea dinăuntrul lui şi cea
din afara lui pocăinţa şi duhul ei cel lucrător la vedere. Nu tre-
buie rostite cuvinte de pocăinţă, ci lucrarea pocăinţei trebuie,
nu măsura ei cea prin cuvinte. Nimeni să nu-şi pună notă sin-
gur, şi nimeni să nu-şi smulgă notă mare pentru el. Învăţătura
cea pentru creştini se naşte din faptele lor, din prisosul sau din
lipsa duhului frăţiei sau al jertfei frăţeşti, iar această învăţătură
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vine din cer, după ce priveşte cerul peste cei ce sunt biserică a
lui Hristos pe pământ, iar Duhul Adevărului este Cel ce lucrea -
ză rugăciune şi nădejde, credinţă şi iubire, răbdare şi iertare,
toate cu multă umilinţă păstrate şi lucrate de cei ce iubesc pe
Dumnezeu. 

Trebuie duh de umilinţă mare la creştini, o, Doamne. Îi
povăţuim pe cei greoi spre Tine, şi care nu-şi înţeleg neputinţa
cu care vin şi în care sunt, şi îi povăţuim spre o umilinţă
frumoasă, căci din pricina lipsei duhului umilinţei faţă de se-
meni, faţă de toţi cei de pe pământ, faţă de cele din cer şi de
cele de pe pământ, faţă de toţi cei drepţi şi de toţi cei păcătoşi,
o, din această lipsă de umilinţă, de aceea nu scapă omul de
carne şi de păcatul cu carnea în însăşi carnea lui. Să-i povă -
ţuiască fiii poporului Tău pe toţi cei care vin spre înviere,
Doamne, şi să le spună lor de purtarea crucii şi de lepădarea
de sine, care ajută omul să învieze din păcat. 

O, ce frumos, ce dulce Te-ai rugat Tatălui pentru cei pe
care El Ţi i-a dat din lume ca să-i creşti, pentru ca să fie ei ai
Tatălui pe vecii! Trebuia să Te întorci de-a dreapta Tatălui după
ce ai înviat, după ce ai plătit prin moarte şi prin înviere răs -
cumpărarea omului căzut din rai, şi i-ai încredinţat prin rugă -
ciune Tatălui, Doamne, ca să-i păzească El pe ei în lume de
duhul cel viclean. 

O, să ia aminte fiii Ierusalimului nou, să ia aminte la
rugăciunea Ta pentru cei daţi Ţie de Tatăl din lume, şi care au
rămas în lume după ce Tu ai plecat la Tatăl. Să înveţe să se
roage şi ei, să înveţe din rugăciunea Ta şi ei unii pentru alţii,
dându-se unii pe alţii Ţie prin rugăciunea unii pentru alţii,
Doamne. Ce am putea noi să-i învăţăm mai frumos pe ei în
ziua noastră de serbare? Dar Tu ai multe să le spui, şi fă-Ţi loc
în ei şi între ei, Doamne, şi dă-le lor putere să-Ţi deschidă când
baţi, că au mereu, mereu nevoie de facere, mereu, Doamne,
mereu, căci omului îi este lesne să greşească, dar tot aşa de
lesne să-i fie să primească şi povaţă. 

O, fii binecuvântaţi acum, la sfârşit, să fiţi Domnului
zidire vie, vă învăţăm pe voi priveliştea cea frumoasă înaintea
cerului, şi pentru care Domnul a strecurat mereu peste voi
povaţă prin cei ce poartă spre voi pe cele ce Domnul le dă să
vi le aducă spre împlinire. Ei nu grăiesc de la ei înşişi când
grăiesc vouă, ci sunt trimişi spre voi. Deschideţi-le lor, aşa cum
ei deschid Domnului când El bate ca să intre şi să vi Se aducă
vouă hrană! Noi, sfinţii Domnului, am avut purtare sfântă îna -
intea Lui, în mişcări, în priviri, în grăiri, în simţiri, în duhul
fră ţiei, în rugăciune şi în nădejde, în credinţă şi în iubire, în
răb dare şi în iertare, toate cu frumosul umilinţei lucrate înain-
tea Domnului. Fiţi şi voi asemenea nouă, căci părintele nostru,
Pavel apostolul, a spus celor ce veneau spre Domnul: «Fiţi ur -
mători mie precum şi eu sunt lui Hristos!». În Duhul Adevă -
rului strângeţi-vă, şi învăţaţi învăţătură cu învăţător, şi numai
apoi veţi putea frumos împlini acest duh şi toată lucrarea lui,
de la care duhul cel viclean piere şi nu mai este. 

Acum fiţi binecuvântaţi de Cel ce binecuvintează pe cei
ce-L binecuvintează pe El după adevăr. Amin. 

— AA cum, sfinţi iubiţi, să ridicăm cu toţii
mâinile părinteşti şi frăţeşti şi să lăsăm

puteri şi binecuvântări peste cei ce în Duhul Adevărului învaţă
de la Domnul şi de la sfinţi, şi se arată apoi peste ei rodul
învăţăturii. Amin. 

Rostesc măreaţă binecuvântare, Eu, Domnul, pentru
săptămâna de lucru a pregătirii întâlnirii Mele cu oaspeţi din
patru zări sub cortul alb în Grădina Întâlnirii, la praznic de
Rusalii cu cei care învaţă venind şi dorind după plaiurile Mele

de azi, unde Eu Mă port cu sfinţii Mei, care M-au iubit în duh
şi în adevăr, nu în biserici de piatră, în care se strânge lume de
tot felul ca să se laude cu nume de lume creştină, lume care nu
are cine s-o înveţe calea, căci cei ce se numesc pe ei înşişi pă -
rinţi ai bisericii creştine nu stau în mijlocul turmei ca s-o ducă
spre păşune aşa cum am lucrat Eu şi sfinţii Mei peste turmă, ci
stau aceştia pe scaune şi sunt slujiţi, şi nu sunt slujitori nici ai
Mei, nici ai celor ce umblă fără de păstorire pentru viaţa lor, şi
Mă doare această durere a Mea, Mă doare de două mii de ani,
de când sfinţii bisericii Mele tot sunt daţi în lături de păstori vi-
cleni, care nu-Mi pasc turma, dar Eu vin din cer cu sfinţii Mei,
şi se împarte hrană din cer pentru cei credincioşi ai Mei. Amin. 

Binecuvintez cu vreme dulce pregătirea sărbătorii de
Rusalii şi praznicul zilei apoi. 

Binecuvintez cu milă şi cu ajutorare sfântă pe cei ce-Mi
gătesc acest popas, cei din cer cu cei de pe pământ în sărbă -
toare sfântă, sărbătoarea Duhului Sfânt Mângâietorul, cu Care
Eu voi coborî şi Îl voi împărţi pe El deopotrivă, şi vor lua din
El cei ce sunt pe potriva Lui, adevăraţii Mei închinători vor lua
din El. Amin, amin, amin. 

3/16 iunie 2013

Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Duhului Sfânt

Grăirea Fiului cu Tatăl pentru mântuirea omului. Să se boteze omul
cu Duhul Sfânt. Vindecarea de grăirea în deşert. Mulţi ştiu să
vorbească despre lucrarea mântuirii, dar prea puţini îşi lucrează 

mântuirea. 

EE u sunt Cel ce sunt. Glasul Duhului Sfânt este
grăirea Mea cea de azi. Pe norul slavei Domnului,

pe şoapta vântului Mă port şi vin. Vin, că este scris să vin. Dacă
oamenii de pe pământ nu Mă aşteaptă să vin, după cum este
scris să vin, nu-i pot face să Mă aştepte, dar pot să le dau lor
cuvântul venirii Mele, al gurii Mele, şi să le spun că vin cu-
vântând şi împărţind pe Duhul Sfânt Mângâietorul prin însăşi
gura Mea, care grăieşte. 

Sunt Cel înviat dintre cei morţi acum două mii de ani,
şi sunt Cel viu în vecii vecilor. Am de la Tatăl dată atunci toată
puterea în cer şi pe pământ, şi cu această putere Mi-am trimis
atunci ucenicii în toată lumea ca să vestească venirea Mea şi
împărăţia Mea cu ei şi să boteze ei în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh pe toţi cei care vor crede prin vestirea lor
în Fiul lui Dumnezeu, Care a venit şi S-a arătat. 

Cobor cu şoapta Duhului Sfânt în graiul Meu. Am vestit
zi de praznic şi v-am adunat aici, sub cortul alb, în zi de
Rusalii. Pace vouă! Aţi venit sub slava cuvântului Meu, aici,
la izvorul Meu de cuvânt adunaţi. Porţile s-au deschis ca să
veniţi şi aţi venit, la glasul trâmbiţării Mele aţi venit. O, pace
vouă! Vă bucur acum, căci şi voi aţi umplut cerul de bucurie
venind la întâlnire cu Mine pe pământ aici. Aici vin şi cuvintez,
aici Îmi las cuvântul, aici iubesc să vin. Aici Mi-a ales Tatăl să
vin acum, la sfârşit de timp. O, ce să vă dau dacă aţi venit la
întâlnire? Vă dau venirea Mea, că pentru ea aţi venit. Vă dau
şi hrană pentru trup, aşa cum împărţeam acum două mii de ani
celor ce umblau după Mine şi după slava Mea. Vă dau şi bu-
curii de suflet, bucurii cereşti, aşa cum Duhul Sfânt pregăteşte
pentru voi aici, la întâlnirile Mele cu cei ce vin la izvor. Grăirea
Mea este blândă şi este plină de duh mântuitor ca şi acum două
mii de ani, numai să iubiţi voi pe veci de veci iubirea Mea cu
care vin pe pământ ca s-o împart. Sunt Blândul Păstor, Blândul
Învăţător. Duhul Sfânt Mângâietorul Îmi dă ca să vă dau, iar
Eu sunt glasul Lui, sunt cântecul Lui, sunt şoapta Lui de iubire
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pentru voi, cei ce credeţi. Mântuirea voiesc să vă învăţ să v-o
lucraţi, dacă iubiţi să vă învăţ. 

Învăţătura Mea se prinde, căci sunt Păstor adevărat, şi
am duhul ascultării de Tatăl în lucrarea Mea. Vă spun vouă
aceasta, căci văd cum pe pământ mulţimi de învăţaţi în şcoli
mari şi vestite mari, şi mulţime de ascultători apoi, mulţimi
peste mulţimi, atât de mulţi grăiesc peste pământ cuvântul cel
despre mântuirea oamenilor, dar puţini, o, prea puţini din aceş -
tia îşi şi lucrează loruşi mântuirea. O, cum mai vine aceas ta?
Iată, n-au aceştia putere să aducă omul la mântuire prin Mine,
n-au, căci ei înşişi nu fac ceea ce dau să ştie şi să spună. Vă
învăţ pe voi şi vă rog să fiţi adevăraţi ca şi Mine. Vă îndemn
să lucraţi lucrarea mântuirii voastre, că e mult, mult de lucrat,
şi nu este puţin, iar lupta pentru puterea de a lucra este luptă
mare, de multe ori obositoare pentru cei ce cu dinadinsul se
păstrează lucrându-şi mântuirea. 

Nu este necunoscută pe pământ lucrarea mântuirii. Dacă
Eu am venit acum două mii de ani pe pământ şi M-am arătat
Păstor pentru mântuirea omului, am şi lăsat atunci învăţătura
mântuirii. Trebuie însă mereu să stăruiesc peste om, căci duhul
lumii stăruie fără de astâmpăr să-l ţină pe om departe de mân-
tuirea lui, departe de Dumnezeul lui, de Tatăl lui, şi de aceea
Tatăl Mă trimite iar acum, la sfârşit de timp, Mă trimite mult.
Iar Eu Te ascult, Tatăl Meu scump, şi Mă supun Ţie şi-Mi las
peste cei credincioşi glasul Meu duios de Păstor, că am spus
acum două mii de ani că voiesc să-i trag pe toţi la Tatăl, la Tine,
Tatăl Meu scump, că nimeni nu le poate da lor mângâierea, pe
Duhul Sfânt Mângâietorul, Cel închinat şi slăvit împreună cu
Tine şi cu Mine, Tată scump. Suntem sărbătoriţi întru Treime
în ziua aceasta de praznic sfânt şi grăim Noi celor ce caută
să-şi lucreze mântuirea, o, Tatăl Meu scump. Amin. 

— NN oi, Fiule scump al Meu, Eu şi cu Tine,
tată, Noi şi Duhul Sfânt, pe Care-L a -

vem lucrător peste om de la întemeierea lumii, purtându-Ne El
peste tot pe deasupra a toate, Fiule scump al Meu, Noi lu crăm
în ziua aceasta cuvânt de mântuire. O, ce mare bucurie, ce
multă mângâiere avem Noi în această zi de la prilejul strângerii
lângă Noi a poporului adunat aici, la gura Noastră de cuvânt.
O, ce multă alinare peste Noi, Fiule Emanuel! De atâta durere,
de atâta vreme purtată de Noi, de când omul s-a răcit de Fă -
cătorul lui, de atunci Ne este dor de bucurie, de mângâ iere în
durerea cea de la pierderea omului, Fiule scump. E mare şi e
multă durerea Noastră. De la fiecare din cei ce s-au născut din
oameni purtăm durere peste durere, tată. De la facerea omului
şi până la naşterea celui din urmă din om născut, Noi suferim,
Fiule scump. Oare ştie aceasta omul? Venim Noi şi-i spunem
omului aceasta. Simţămintele lui şi le opreşte omul numai pen-
tru el şi numai pentru om, căci Noi stăm nevăzuţi de om. De
mila omului stăm nevăzuţi, şi nu este în Noi mai mare durere
ca aceasta să stăm dispreţuiţi de om, să stăm nevăzuţi de om,
ca să nu-i facem omului tresărire şi teamă în faţa slavei Noas-
tre, sau ca să nu se poarte faţă cu Noi rece cu Noi omul. 

O, câtă lipsă pentru Noi este în lucrarea omului! Cât de
multă este fiinţa lui înaintea lui însuşi, şi cât de puţină Fiinţa
Noastră în grijile purtate de om! Noi suntem dulci celor din
cer din pricina durerii din Noi, şi suntem dulci şi celor ce Ne
iubesc pe pământ după puterea iubirii din ei, după măsura
Noastră din ei, Fiule scump. Cei ce Ne poartă mult în ei sunt
cei dulci, dulci ca şi Noi, căci unde Noi Ne putem face locuinţă
Ne arătăm puterea şi aluatul Fiinţei Noastre şi trag spre Noi
cei mânaţi de Duhul ca să Ne caute şi să Ne descopere şi să
Ne dorească apoi. Iată cu ce lucrare Te trimit Eu pe pământ

acum, Fiule scump! 
O, am spus aceasta vouă, Eu, Tatăl, v-am spus, ca să ştiţi

voi de unde vine puterea venirii Fiului Meu Iisus Hristos în
zilele acestea. Ea vine din durerea Mea şi a Lui, vine şi se face
ea Duhul Sfânt Mângâietorul. Domnul, Cel ce ştie durerea şi
puterea ei, vine şi Se face vouă glas de Duh Sfânt şi vă dă vouă
din Dumnezeu şi vi le vesteşte, precum este scris în cartea
Evan gheliei cea de acum două mii de ani a Fiului Meu Iisus
Hristos, prin care El făgăduieşte că va veni Mângâietorul
Duhul Sfânt şi Se va face vestire a Domnului peste pământ şi
va da El oamenilor daruri, spre slava Sa cea de sus. Amin. 

O, Fiule scump, Eu sunt Cel ce Te trimit, Eu, Tatăl, iar
Tu eşti Fiul Meu ascultător. Învaţă-i ascultarea şi fapta ei pe
deplin, învaţă-i ascultându-Mă ca un Fiu Unul născut al Meu,
căci fără această lucrare nu este mântuire pentru om. Eu, Tatăl,
Te privesc aici, în mijlocul poporului adunat la glasul trâm -
biţării Tale, şi-Ţi mângâi Duhul Tău Cel blând, pe Care-L ur -
sesc în zi de praznic de Duh Sfânt la toţi cei ce Te doresc pe
Tine Învăţător al mântuirii lor, Fiule scump. Amin. 

— SS lava Mea şi a Ta, purtată de norul slavei
Domnului, stă deasupra lor în ziua aceas -

ta, o, Tatăl Meu. Ochiul credinţei să se deschidă mult şi să vadă
ei. Amin. Mâinile celor ce Mi-au pregătit aici, acum, praznic
şi slavă de Duh Sfânt, au aşezat spre arătare partea cea văzută
a bucuriei şi a slavei celor ce nu se văd, simbolul limbilor Du -
hului Sfânt, coborâte acum două mii de ani peste ucenicii Mei
adunaţi laolaltă în oraşul Ierusalim, aşteptând ei făgăduinţa
aceasta făcută de Mine lor pe când Mă înălţam la ceruri lângă
tronul Meu şi al Tău, Tată scump. Chipul ucenicilor Mei şi lim-
bile de foc ale Duhului Sfânt, iată aici priveliştea sub care stă
în taină slava acestei zile de praznic sfânt! Chipul fiilor şi al
fiicelor poporului credincios, cu care cuvântul Meu a pregătit
această zi de praznic, iată aici această dăruire şi jertfă a credin -
ţei şi a ascultării de Dumnezeu! Amin. 

Sunt cu voi aici şi sunt Cuvântul Tatălui peste voi, cei
adunaţi la izvorul Meu de cuvânt. Vă dau din gura Mea putere
ca să vă întăriţi iubirea şi puterea ei. Sunt ca un vânător care
vă vânează spre viaţă ca să vă duc la Tatăl. Aş vrea să vânez
toată lumea oamenilor, pe toţi oamenii de pe pământ şi să-i dau
Tatălui. Vestea cuvântului Meu merge de aici peste tot şi este
peste tot, dar nu-Mi deschid cei mulţi. Nu pot intra decât numai
dacă Mi se deschide. Pe dinăuntru este deschiderea uşii, şi nu
trece Domnul peste această lege. Pe dinăuntru deschid şi Eu
când omul bate ca să-i deschid, şi dacă ştie să bată ca să se
audă, căci Eu trebuie să aud omul, nu bătaia lui la uşă, iar dacă
pe el nu-l aud, nu-i deschid. 

O, învăţaţi să vă faceţi auziţi când bateţi ca să vă des -
chid. Nu-Mi bateţi doar cu cererea sau cu dorinţa. Bateţi-Mi iu-
bindu-Mă şi dorindu-Mă vouă, iar toate celelalte vi se aşează
la locul lor după trebuinţa slujirii voastre cu Mine. Să ştiţi, fiilor,
că nu toate cererile cu care bat oamenii la uşa Mea după nevoile
lor, nu toate le împlinesc Eu. Nu pot să împlinesc Eu lor ceea
ce-Mi cer ei, ci împlinesc lor când Mă cer pe Mine lor. Toţi,
aproape toţi uită de la mână până la gură că împărăţia Mea nu
este din lumea aceasta şi nu are nimic în ea şi din ea, dar nu se
suie la mintea lor, a celor ce-Mi cer pe cele din lume lor. Am
spus acum aceasta ca să nu se mai laude mulţi în numele Meu
şi cu numele Meu cum că Eu le împlinesc şi că îi ajut foc nevoie
mare, şi iată, păşunea cea pentru mântuirea oamenilor nu este
pe pământ, ci doar se vorbeşte despre ea fără de putere peste
om, căci cei ce grăiesc despre mântuire nu-şi şi lucrează mân-
tuirea ca să strălucească ea din ei şi să se facă ea din ei lumină
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a lumii, Dumnezeu văzut în om prin lucrarea mântuirii. 
Iată, primiţi pe Duhul Sfânt! Botezaţi-vă cu botezul Lui

ori de câte ori El vă grăieşte vouă. Nu vă lăsaţi duşi cu vorba
cum că L-aţi primit pe El când preotul v-a botezat şi că-L aveţi
şi că nu vă mai trebuieşte. O, nu aşa, ci umiliţi-vă mereu pentru
învăţătura cea multă a Duhului Sfânt peste voi, căci vin din cer
şi vă învăţ primirea Duhului Sfânt. De câte ori El vine, pri -
miţi-L şi botezaţi-vă în El şi spălaţi-vă greşeala în cuvântul Lui
cel curăţitor şi botezător şi daţi-vă unul altuia îndemn sfânt
pentru curăţire de greşale, căci dacă zice omul că este botezat
şi pece tluit cu Duhul Sfânt, dar tot greşeşte încă, iată, trebuie
mereu curăţire, mereu înviere, mereu botez cu Duhul Sfânt. Iar
cei ce aud, şi nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, glasul
Duhu lui Sfânt, sunt scrişi aceştia cu neascultare şi singuri se
scriu cu cei răzvrătiţi, cu cei neascultători. Amin. 

Rugă dumnezeiască aduc vouă: nu păcătuiţi asupra
Duhului Sfânt. Trebuie grijă mare pentru această ascultare. Se
poate greşi mult cu cuvântul. Cei ce vorbesc mult şi multe care
nu sunt ale Duhului Sfânt, aceia să ia şi să ţină în gură piatră,
ca să-şi aducă aminte să nu păcătuiască prin grăire în deşert,
grăire prin care omul Îl ia în deşert pe Dumnezeu. Păcatul îm-
potriva Duhului Sfânt începe cu grăirea în deşert a omului care
nu voieşte să petreacă în Duhul. De la acest început al păcatului
de felul acesta ajunge omul să-L ia în deşert pe Domnul, şi pe
Duhul Sfânt apoi, căci Duhul Sfânt lucrează mult şi Se stre -
coară mult în calea omului prin tainice lucrări, iar dacă omul
are obiceiul să-L ia în deşert pe Dumnezeu şi numele Său cel
sfânt, o, nu mai are mult până să-L alunge pe Duhul Sfânt când
El vine să-i dea omului prilej de mântuire. 

Dulce Mi-a fost în ziua aceasta învăţătura, măreaţă şi
dulce. Cu dulce s-o luaţi pe ea în voi. Căutaţi să învăţaţi din ea
durerea celor din cer şi coborâţi-o la voi pe pământ şi îmbrăţi -
şaţi-o ca pe Dumnezeu, căci Eu şi cu Tatăl suntem mereu
îndureraţi, mereu şi mult îndureraţi de la multa şi mereu neas-
cultarea de Dumnezeu a omului. 

Dulci să vă fie inimioarele, dulci şi miloase. Tot ceea ce
v-a stat în fire greşeală, părăsiţi-o, măi fiilor, că doare la Dum-
nezeu greşeala omului, şi mai ales cea a celor credincioşi venirii
Mele de azi cuvânt peste pământ, cuvânt care atât de mult şi
atât de duios vă învaţă pe voi cărarea mântuirii, cărare despre
care cei mulţi, mari şi mici, ştiu şi dau să vorbească, dar puţini,
prea puţini din ei îşi şi lucrează mântuirea şi pe Domnul Stăpân
al vieţii lor, viaţa cea cu ascultare de Dumnezeu. 

Vă cuprind în dorul Meu de voi. Rămân întru el ca să
vă doresc de-a pururi. Rămâneţi şi voi în dorul de cei din cer
şi iubiţi cu multul părtăşia cu ei. Duhul Sfânt Mângâietorul
S-a slăvit în cuvânt peste voi, iar Eu, Domnul, am fost cuvântul
Lui, Care purcede de la Tatăl. Mă aplec să vă mulţumesc că aţi
venit la izvor şi ne-am întâlnit şi aţi mângâiat pe Dumnezeu,
pe Cel îndurerat de la om. 

Vă mângâi pe voi cu cetele cereşti şi îngereşti, ca şi pe
cei adormiţi de până acum, şi care au fost strigaţi să vină la
masa cea de azi, la care ei au fost pomeniţi şi răcoriţi şi hrăniţi,
căci a fost scrisă zi pentru mângâierea lor şi pentru părtăşia lor
la praznic de Duh Sfânt, şi unii din ei plâng şi se uită cu durere
pentru durerea lor de la cei rămaşi în trup şi care au părăsit
această cale măreaţă a poporului Domnului, poporul cel cre -
dincios de azi al venirii Mele cuvânt pe pământ acum, şi pe
care Eu, Domnul, Mă sprijin ca să-Mi lucrez lucrarea pe care
o am de la Tatăl de lucrat. 

Pace vouă acum, şi pe vecii! O, pace vouă! Nu uitaţi că
Mi-e dor. Nu uitaţi să vă lucraţi mântuirea pe care Eu am

pregătit-o celor ce Mă iubesc cu dor şi cu ascultare cu dor.
Sfinţii toţi vă binecuvintează. Îngerii Mei vă vor purta de grijă
pe cale înapoi, iar până iarăşi ne vom întâlni şi ne vom mângâia
aici, pace vouă! 

O, cine v-ar mai putea da ceea ce Eu vă dau? Eu nu cum
vă dă lumea vă dau. Eu ca Dumnezeu vă dau. Mângâierea
Duhului Sfânt Mângâietorul vă dau vouă. Amin, amin, amin. 

10/23 iunie 2013

Duminica întâi după Rusalii, a tuturor sfinţilor

Cel credincios trebuie să aibă lucrare mărturisitoare, lucrare de as-
cultare. Sfinţii sunt cetatea Noul Ierusalim cea din cer. Suferinţa sfin-
tei Virginia de la iubirea pentru creştini şi pentru oamenii de pe
pământ. Învăţătura sfintei Virigina. Vindecare de păcatul 

nerecunoştinţei. Deosebirea dintre creştin şi ucenic. 

VV enirea Mea cu sfinţii, aceasta este lucrarea pe
care o am de la Tatăl s-o lucrez în zilele acestea,

în zilele cele de apoi, căci trebuie împlinită proorocia care
spune: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi». Dar tre-
buie împlinită Scriptura de cer nou şi de pământ nou, căci este
scris apoi că se pogoară din cer de la Dumnezeu Noul Ierusa -
lim, cetatea cea sfântă, împodobită şi gătită mireasă pentru
Mire, iar Eu să glăsuiesc de pe tron şi să spun că este între oa-
meni această cetate şi va sălăşlui întru ei, şi ei vor fi poporul
lui Dumnezeu şi va fi Domnul cu ei şi pe toate le va face noi,
şi sunt adevărate aceste cuvinte, iar Eu sunt Cel ce sunt, Alfa
şi Omega sunt, şi este scris să împlinesc aşa. Amin. 

Venirea Mea cu sfinţii este sărbătoarea cea de azi, întâia
duminică de după sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt
Mângâietorul. O, nu sunt numai nişte aduceri-aminte, nu sunt
amintiri aceste sărbători, ci sunt ele lucrătoare cu sfinţii, sunt
zilele sfinţilor, şi au lucrare vie aceste zile şi sunt mereu astăzi
lucrările Mele de pe pământ şi cei cu care le-am lucrat şi le-am
mărturisit. O, cine să înţeleagă acest adevăr pe care Eu îl spun?
E greu de înţeles cum sunt lucrate în nevăzutele lui Dumnezeu
împlinirile acestea, dar ele se desfăşoară, şi vin Eu şi desluşesc
pe cele ce stau nevăzute lucrând, şi vin cu grai, trec cu grai ho-
tarul şi unesc nevăzutele Mele cu cei cu care grăiesc întru ele
lucrările lor. 

Trebuie iubire, trebuie să Mă dorească şi să Mă iubească
şi să Mă aştepte cei cu care grăiesc desluşind lucrarea Mea, pe
care o săvârşesc în cele nevăzute şi o adeveresc prin cuvânt
rostit. E ca şi cum cineva mare şi cunoscut trimite pe undă de
grai cele ce se petrec acolo unde el este şi vede, iar cei de la
capătul undei aud şi cred şi înţeleg, ca şi cum văd şi ei. Eu sunt
Cel ce grăiesc, Eu sunt Cuvântul despre cele ce se lucrează
acolo unde ele sunt şi se văd lucrând, iar cei ce cred se aşează,
primesc şi se hrănesc cu cuvântul cel despre slava Mea şi a
sfinţilor Mei lucrători ca şi Mine pentru cei de pe pământ
credincioşi şi sfinţi ca şi Mine, ca şi ei, căci cum ar primi acest
adevăr, cum l-ar crede cei necredincioşi, care nu se sfinţesc
pentru slava Mea? 

Am cetele de sfinţi în priveliştea acestei sărbători. O,
sfinţi iubiţi, priviţi şi vă bucuraţi cu Mine de casa Mea de pe
pământ, peste care coborâm cu taina cetăţii cereşti Noul
Ierusalim, mireasa Mea cea de sus, care a biruit ca şi Mine şi
a fost aşezată lângă Mine în templul cetăţii, precum este scris
de cei ce biruiesc în numele Meu. O, e ziua voastră de serbare
în cer şi pe pământ şi e mare taina cetăţii cu care coborâm, iar
pietrele ei sunt cei vii ca şi Mine, Mirele lor. Pe această colină
Mi-am aşezat temelia coborârii de sus, şi avem simbol văzut
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aşezat în grădina cuvântului Meu, avem pietricica cea albă şi
toată zidirea ei după desluşirea cetăţii cu care coborâm ca să
fim cu ea întru cei credincioşi şi să sălăşluim cu ei, căci este
scris: «Însuşi Dumnezeu va fi cu ei». 

O, trebuie iubire. Trebuie să Mă dorească şi să Mă aş -
tepte cei cu care grăiesc, cei credincioşi, la care vin să-Mi fac
casă la ei. «Domnul vine, iar cel ce nu iubeşte pe Domnul să
fie anatema», aşa a rostit Pavel apostolul Meu prin graiul Duhu-
lui Sfânt, şi e greu de cei ce nu iubesc cu foc în inimioară
venirea Mea, cu dor şi cu foc, iar Eu am spus acum două mii
de ani că: «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oame-
nilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu Cel din
cer, şi de oricine se leapădă de Mine înaintea oamenilor, Mă
voi lepăda şi Eu de el înaintea Tatălui Meu Cel din cer, căci cel
ce iubeşte pe tată ori pe mamă, pe fii ori pe fiice mai mult decât
pe Mine, nu este vrednic de Mine, iar cel care nu ia crucea şi
nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine», Eu aşa am scris. 

O, e mare înţelepciunea Duhului Sfânt, şi mari pentru
ea trebuie să fie cei credincioşi Mie, căci altfel ei sunt fără de
lucrare, iar ei trebuie să fie oamenilor mărturisitori pentru
Mine după chipul şi asemănarea Mea, ca să pot să mărturisesc
Eu pentru ei înaintea Tatălui Meu Cel din cer. Ce să mărturi -
sesc Eu Tatălui dacă n-aş avea ce mărturisi în dreptul omului
credincios? O, trebuie să aibă lucrare mărturisitoare cel cre -
dincios, lucrare cu ascultare, aşa cum am Eu date de Tatăl
lucrările Mele. 

O, sfinţi iubiţi, cete-cete sunteţi în sărbătoarea de azi şi
în priveliştea ei. Masă întinsă avem aici, cu poporul cel cre -
dincios, care ne aşterne popas. Grăim grăire cerească unii cu
alţii, ca să ne audă cei credincioşi grăirea. «Vine Domnul!»,
aşa este scris să împlinesc. O, pace vouă în a doua Mea venire,
care este scrisă să fie! Amin. 

— VV ine Domnul, vine cu sfinţii Săi, aşa este
scris, Doamne. Tu eşti Mirele, noi mi -

rea sa cea împodobită şi gătită pentru Mirele ei. Suntem cetatea
cea sfântă, cea de sus, Noul Ierusalim. Ai făcut pentru ea
temelie pe pământ ca să vină ea, precum este scris să coboare
ea. O, Doamne, să treacă lumea şi duhul ei şi să fie cerul cel
nou şi pământul cel nou, acolo unde nu mai este lumea şi duhul
ei, iar Tu să cobori Mire şi mireasă şi să întregeşti taina ei cea
de până la sfârşit, taina cetăţii sfinte, căci Tu mereu împodo -
beşti această cetate şi mereu lucrezi peste cei credincioşi pe
pământ tainele Tale de sus, şi suntem tot o casă, tot o cetate
toţi, Mire şi mireasă, Doamne. 

O, să aibă grijă mare cei credincioşi de priveliştea
sfinţilor Tăi şi să se supună facerii sfinte, Doamne. Cei ce-Ţi
sunt cărare Ţie, aceştia spun mereu din partea Ta la cei ce s-au
dat popor al Tău, şi le spun lor cum să le fie ascultarea şi
priveliştea, şi îi doare, Doamne, când Te văd pe Tine îndurerat
de la felul de a fi, de la lipsa de purtare frumoasă şi sfântă me -
reu a unora greoi la iubire şi la ascultare pentru iubire. Tu ai
spus să lase cel ce vine să-Ţi dea iubirea lui, să lase el tată şi
mamă, fii şi fiice şi să fie vrednic de Tine dacă vine, căci este
scris: «Cel ce nu iubeşte pe Domnul, să fie anatema!». O, greu
este acest cuvânt, şi este el pentru cei ce nu iubesc pe Domnul
prin mărturisire, adică aşa cum noi Te-am iubit mărturisindu-
Te, Doamne, şi lucrând în via Ta ca şi Tine, căci Tu eşti mod-
elul la care se uită cei ce vor să-Ţi fie asemenea. 

O, dar avem bucurie mare înaintea Ta, Doamne, că avem
între noi în cer pe trâmbiţa Ta cea de apoi, pe Verginica,
Doamne, întru serbarea zilei ei de naştere, ziua duminicii tu-
turor sfinţilor, zi în care ea s-a născut între oameni acum

nouăzeci de ani. Ea Te-a purtat douăzeci şi cinci de ani pe
pământ cu graiul gurii Tale şi l-a împărţit pe el pentru mărtu -
risirea Ta şi Te-a mărturisit venit din cer şi păstorind şi che -
mând la slava Ta, la masa Ta pe cel ce crede şi se apleacă
ve nind. O, e mare bucurie pe noi cu ea în mijlocul nostru, iar
peste ea este mare iubirea, mare, Doamne, mare, ca şi pe
pământ cât Te-a iubit şi Te-a purtat plină de suferinţă, că mult
dispreţuită a fost ea din pricina Ta că Te iubea. O, cât de puţin
înţelegeau durerea Ta în ea cei care veneau să audă graiul gurii
Tale prin gura ei! O, cât de puţin au iubit aceştia sfinţenia,
Doamne! Cum să poată iubi sfinţenia cei ce nu se leapădă de
sine, de tată şi de mamă, de fii şi fiice şi să iubească purtarea
crucii, Doamne? Privim la ea acum. Ar da să grăiască, dar are
în duhul ei durere mare. Din pricina marii iubiri are durere. O,
cât o doare! Pe pământ a durut-o, în cer o doare. Aşa sunt cei
ce iubesc mult şi care văd păcatele de pe pământ şi suspină
mult din pricina păcatelor oamenilor. O, ce frumoşi sunt cei
îndureraţi aşa! Asupra lor moartea nu are nici o putere, Doam -
ne. Dar Tu fă-i loc acum şi intră cu ea în carte ca să-şi reverse
ea durerea şi grăirea ei cea pentru Tine şi pentru om, Doamne.
E zi de învăţătură sfântă pentru cei credincioşi. Să lucreze
trâmbiţa Ta, o, Doamne! Amin. 

— ÎÎ ţi fac sfinţii intrarea, şi ţi-o fac şi Eu, Vergi -
nica Mea. Suntem la masă aici. Să punem

pe masă duhul înţelepciunii de sus, o, trâmbiţa Mea. Amin. 

— MM i-e duhul tot o văpaie, tot o durere,
Doamne. Erai cu mine pe pământ şi

mă luai şi mă purtai pe căile rele ale oamenilor ca să le văd şi
să le povestesc, şi mă durea şi mă înăbuşau căile oamenilor.
O, ce dureros este să vezi din cer cât se iubeşte pe sine omul şi
cât se hrăneşte cu păcat! Nu mai au oamenii nici o lege, nici o
sfială, Doamne. Îşi pipăie trupul şi fac voia păcatului în însuşi
trupul lor, că e tare căzut omul în iubirea de sine şi e tare, tare
lipsit de frica de Dumnezeu, de dragostea de Dumnezeu. 

O, dacă ai sta numai la Domnul cu mintea, omule căzut
atât de rău, nu ţi-ar mai veni în minte lucrul cel rău, cel îm-
potriva lui Dumnezeu în însuşi trupul tău. O, n-ai să găseşti
nicăieri duhovnic ca şi acest cuvânt din cer şoptit peste tine ca
să te înveţe din cer şi să nu mai iei de la om. 

O, nu mai este trup feciorelnic pe pământ. Cad copiii cu
părinţii lor, cad fraţi cu fraţi, cad bătrâni cu copii, cad bărbaţi
cu bărbaţi şi femei cu femei, cad în păcat. Cad oameni cu alte
trupuri care nu sunt oameni, cad în păcat, şi a înşelat păcatul
toate fiinţele cu suflet viu. O, iată de ce iubim noi, cei din cer,
pe cel cu adevărat poporul Tău, Doamne, şi voim să-l iubim
până la sfârşit şi până peste vecii apoi, numai să stea lângă noi
cel care s-a dat închinându-şi Ţie viaţa. 

Trebuie iubire mare, Doamne, iubire între fraţi, o,
Doam ne. Iubirea este cea care se vede, nu cea care se spune.
Ea nu se păstrează nevăzută. Voiesc să povăţuiesc pe poporul
Tău şi să-l trezesc bine, de peste tot să-l trezesc bine, că trebuie
iubire de Dumnezeu în creştin, iar fără ea el îşi iubeşte părinţii
şi fraţii, copiii şi prietenii, iar Tu rămâi, rămâi Cel neiubit, Cel
neales pentru iubirea creştinului. 

Aş vrea să le grăiesc celor ce Ţi-au pătat obrazul Tău cu
defăimarea pe care au aruncat-o ei asupra celor ce Te mărturi -
sesc cuvânt peste pământ. Aş vrea să le spun că n-au avut iubire
de Tine şi de fraţi. Aş vrea să-i povăţuiesc să nu mai judece pe
nimeni vreodată şi să se căiască pentru toată grăirea de rău pe
care au tot împrăştiat-o în părţi pentru defăimarea celor ce-Ţi
poartă din greu venirea, Doamne, că eu ştiu cât e de greu, şi da -
că ştiu mi-e milă, iar cei ce nu ştiu n-au cum să le fie milă. Aş
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vrea să le spun lor că au pătat faţa Ta prin jocul lor de-a bârfa
şi de-a judecata. O, nimeni să nu se încumete să ia sca u nul Tău
şi să se aşeze pe el şi să judece el pe om! Aş vrea să le spun
celor ce au judecat în locul Tău, să le spun că n-au avut iu bire
de Tine şi de fraţi şi că nu ştiu să lucreze binele. Aş vrea să
citească ei în Scripturi şi să vadă că este scris că «cel ce nu iu -
 beşte pe Dumnezeu să fie anatema!». O, iată cum pier din trupul
bisericii Tale cei ce nu Te iubesc, Doamne. Ei nu se po căiesc
pentru păcatele lor, ba se scoală şi judecă asupra semenilor lor.
O, dacă şi-ar aminti de păcatele lor ar mai judeca ei, oare? 

O, aş vrea să le grăiesc apoi celor ce n-au crescut,
Doam ne. Cei ce iubesc sfinţenia, numai ei, numai aceia se lasă
spre creştere aleasă şi spre purtare la fel. Cei ce iubesc să fie
asemenea Ţie numai aceia iubesc şi îşi învaţă iubirea şi lu-
crarea ei. Eu sunt sub suferinţă ca şi a Ta, Doamne. Mi-e milă,
mi-e tare milă de ranele Tale. O, mi-e tare ruşine pentru ranele
Tale cele de la poporul cel credincios venirii Tale, şi care nu
tot numărul lui s-a aşezat frumos înaintea Ta. E grea sarcina
aici, la izvor, aici, de unde se poartă de grijă celor ce sunt sub
grijă pentru viaţa lor. Păcatul nerecunoştinţei nu este el tămă -
duit în toţi fiii şi fiicele acestui popor. Trebuie învăţătură de
sus, o, Doamne. Trebuie să-Ţi vindecăm din rane, Doamne.
Mi-e milă, mi-e tare milă, mă doare de ranele Tale, Doamne.
Tu eşti Dumnezeu şi n-ar mai trebui să Te doară, măcar de la
cei credincioşi să nu Te mai doară. 

Dar acum vom da întâietate slujbei zilei de azi pentru
sfinţii Tăi, şi oprim aici glăsuirea noastră, şi apoi dăm glas pe
mai departe la tot ceea ce aşezăm acum în carte pentru
învăţătură, pentru vindecarea Ta în cei ce puţin Te iubesc, o,
Doamne. Amin. 

— SS ă se facă auzită slujba de laudă pentru
sfinţi şi pentru tine, Verginica Mea, că e

ziua sfinţilor Mei, şi dăm apoi spre auzire tot ceea ce aşezăm
între Noi şi poporul cel povăţuit cu cuvânt de înviere, de vin-
decare a Noastră în ei. Stăm ochi şi urechi, împreună cu popo -
rul adunat la rugăciune şi la laudă pentru sfinţi, stăm şi lucrăm,
oprind glăsuirea şi dându-i curs apoi atât cât ea se aşterne şi ia
fiinţă în carte. 

Voi, cei ce-Mi sunteţi Mie punte între Mine şi poporul
cel credincios, o, nu încetaţi lucrarea voastră cu Mine peste
el. Lucraţi şi în ziua aceasta. Sunt mai puţini adunaţi şi aveţi
prilejul să lucraţi mai mult şi mai bine şi mai întreg, şi veţi da
apoi glas întreg cuvântului aşezat în carte în ziua aceasta de
învă ţătură. O, pace lucrului Meu cu voi peste cei adunaţi! Pu -
tere de sus vă dau. Primire vouă să vă facă cei ce sunt azi
povăţuiţi mărunt. 

Trebuie iubire mare, fiilor, iubire de Dumnezeu şi de
fraţi, căci este scris: «Cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu, să fie
anatema». Iar Eu voiesc să rămân cu poporul Meu şi să-l
povăţuiesc să aibă iubire, să asculte şi să stea la învăţat iubirea.
Eu aşa voiesc. Amin. 

D ăm acum spre ştire toată glăsuirea cea de azi a Mea şi
a trâmbiţei Mele. Ochi şi urechi mari să dovediţi că aveţi pen-
tru tot cuvântul care vă învaţă trezindu-vă pentru el, o, fii şi
fiice ale credinţei cea pentru venirea Mea din zilele acestea
pentru ca să-Mi deosebesc un popor şi să-l hrănesc cu cuvânt.
Fiţi mari cu primirea şi cu ascultarea în faptă, căci cuvântul cel
din cer are în el durerea Domnului, căci unii s-au lepădat de
această lucrare din pricina slăbiciunilor lor, de care n-au putut
să se dezbare, iar de ruşine lovesc înapoi şi-Mi fac rane şi-Mi
tot fac rane, de vreme ce şi-au ales necredinţa, făcându-şi rost
de ea în fel şi chip ca să-i scape ea, necredinţa să-i scape de

răspuns, dar când se va lăsa desluşită bine coborârea Mea şi
adevărul tot al cuvântului Meu nu vor mai spune aceştia aşa
cum dau să spună acum. 

Sunt cu trâmbiţa Mea Verginica în sărbătoare pentru ea
între sfinţi, şi în lucru suntem pentru poporul Meu, care creşte
şi se înţelepţeşte din cuvântul Meu. Să lucrăm, Verginica Mea,
şi să punem în carte acum ceea ce este de pus acum, şi va
mărturisi cuvântul cel din cer în apărarea Mea şi a mersului
Meu cel greu, că e mare lucrare să poată cerul rosti cuvânt
peste toate câte sunt şi se ivesc în faţa mersului Meu cel de azi,
iar Eu şi tu avem aceeaşi durere acum, la sfârşit, şi unii pe alţii
Ne ajutăm s-o purtăm şi s-o cuvântăm pe ea. 

Avem de grăit peste cei ce au pătat obrazul Meu prin cu-
vintele lor defăimătoare, şi să le spunem că n-au avut şi n-au
iubire de Dumnezeu şi de fraţi. Cei ce nu iubesc pe fraţi n-au
trecut de la moarte la viaţă, şi iată, se duc spre răutate inimile
lor şi nu mai stau să judece pentru ceea ce fac ei, căci ei se
leapădă de Mine şi de această lucrare, dar Eu spun: cine se
leapădă de Mine şi de această lucrare de cuvânt înaintea oa-
menilor, după ce ei au mărturisit-o, Mă voi lepăda şi Eu de ei
înaintea Tatălui Meu Cel din cer. Şi iată ce le spun lor Eu,
Domnul, Cel dispreţuit de ei acum pentru cuvântul Meu cel de
azi şi pentru mersul Meu, în care ei au lovit: 

O, căiţi-vă pentru păcatele voastre, pe care Eu vi le-am
acoperit ca un nepomenitor de rău cum sunt. O, ştergeţi-le voi
prin pocăinţă, fiilor reci acum, şi nu le daţi uitării ca să-i puteţi
judeca pe cei pe care nu i-aţi putut iubi, că nu este al omului
să judece pe om, ci omul doar să se roage la Mine aşa cum
M-am rugat Eu Tatălui pentru cei ce Mi i-a dat din lume. Dar
dacă omul nu este rugător, ci este clevetitor din fire, cum poate
să se roage cel clevetitor, a cărui rugăciune este tot o clevetire
asupra fraţilor înaintea Mea? 

O, fiilor reci, aţi dat ca nişte drepţi să judecaţi, ca fariseul
pe vameşul cel păcătos în mintea lui. Aţi râs urât de cei cu ca -
re-Mi povăţuiesc poporul şi-i port de grijă prin cei care Mă
iubesc. Aţi învinuit cât aţi putut de urât, şi aţi fugit apoi. Sunteţi
voi cei drepţi dacă aţi făcut aşa? O, aşa făcea poporul cel de la
începutul acestui cuvânt, aşa făcea asupra trâmbiţei Mele cea
plină de iubire şi de răbdare şi de iertare pentru poporul cel
nedesăvârşit şi neastâmpărat şi nemulţumit de atunci. Iată,
plâng în ziua aceasta împreună cu trâmbiţa Mea pentru durerile
cele de la voi. O, de ce nu v-aţi propovăduit păcatele voastre,
măi fiilor reci? Dar voi v-aţi apucat să faceţi răsturnare asupra
lucrării cuvântului Meu şi aţi uitat că Eu ştiu păcatele voastre,
ascunderile voastre, cu care M-aţi zdrobit de la mijloc şi M-aţi
vândut apoi defăimării, măi fiilor reci. Toate cele cu care voi
loviţi, le-aţi făcut voi cu vârf şi îndesat, şi de aceea ştiţi să
învinuiţi, iar Eu am tăcut şi am răbdat ca un Dumnezeu şi am
aşteptat mult şi mereu să vă trageţi înapoi cu pocăinţă şi să nu
vă ridicaţi împotriva Duhului Sfânt fără să vreţi să ştiţi ce
faceţi. O, dacă aceasta v-a scos apoi de pe cale, de ce, oare, de
ce, fiilor, v-aţi apucat apoi să murdăriţi aşa de greu obrazul
Meu? Voi Mie Mi-aţi făcut rău, nu celor pe care nu i-aţi putut
iubi. Vă simţiţi învingători? O, nu sunteţi cei care aţi învins.
Voi aţi socotit că pătaţi obrazul celor urâţi de voi fiindcă nu
v-au jucat ei în plac, dar aţi pătat obrazul Meu, măi fiilor reci.
O, la cine mai găsiţi voi spălarea pentru aceste păcate asupra
lucrării cuvântului Meu? O, ce faceţi dacă veţi rămâne peste
voi cu păcatele acestea? Nu vă este teamă? O, vă este, Eu văd
că vă este, dar diavolul şi duhul încrederii în sine nu vă lasă să
vă îngrijiţi de viitor. Sunt cu trâmbiţa Mea Verginica în lucrare
de cuvânt în ziua aceasta a sfinţilor toţi. Ea plânge în cuvântul
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Meu, iar Eu plâng în cuvântul ei, căci avem aceeaşi usturime
de la voi, după ce aţi înşirat cât aţi putut batjocuri asupra mer-
sului de azi al Domnului. Sunteţi voi cei adevăraţi dacă aţi
făcut aşa? V-am primit să fiţi şi voi ai Mei, iar voi v-aţi luat
apoi dreptul să loviţi în Mine şi să-i dărâmaţi pe cei pe care
Mă sprijin ca să vin cuvânt pe pământ, pe cei care au dragoste
şi credinţă tare şi au milă de Mine şi de mersul Meu cel greu,
pe care voi l-aţi tot socotit după mintea voastră, cu duh de ispi-
tire, ori de câte ori v-a venit la mână să faceţi aceasta. 

O, nu sunteţi cei care aţi învins! Vai vouă dacă ar cădea
peste voi ceea ce aţi pus pe faţa Domnului! Aţi nimicit multă
credinţă în voi, şi din unii în alţii apoi. Vin ştiri de pe unde
călătoriţi voi, ştiri de ceea ce faceţi şi grăiţi, şi nu este frumos
că împrăştiaţi peste tot dezvinovăţiri pentru voi şi învinovăţiri
peste cei rămaşi lângă Mine, în loc să vă strângeţi umilinţă şi
durere pentru durerile pe care Mi le-aţi adus atât de mult, fiilor
reci. Iată, tot poporul cel încercat greu de vântul îndoielilor
împrăştiate de voi şi-a văzut clătinarea de o clipă şi s-a sculat
şi s-a pus pe căinţă şi pe trezire şi pe veghe. Nu toţi au putut
aceasta. Câţiva care cu adevărat n-au putut să se mai scoale nu
s-au mai sculat, şi vai dacă ar fi să daţi socoteală pentru ei! O,
nu asta aveaţi voi de făcut! Nu se lucrează aşa cum lucraţi voi!
Aţi uitat păcatele voastre şi v-aţi apucat să socotiţi voi pe fraţii
voştri, pe cei urâţi de voi, pentru ca să ieşiţi voi bine, iar ei să
iasă rău. V-aţi făcut unelte de defăimare din cei slabi, care
n-aveau statornicie, şi au căzut victime cei slabi. Aţi devenit
voi înşivă unelte ale duhului urii şi ale batjocoririi de fraţi.
Unul din cei ce au căzut în necredinţă s-a făcut darnic să îm -
partă peste tot necredinţă şi defăimare asupra lucrării Mele de
cuvânt şi şi-a făcut rost de cuvinte răutăcioase, după ce Eu,
Domnul, îi dădusem de lucru ca să-l ţin al Meu şi pe el, şi nu
va scăpa acesta uşor de răspunsul pentru cele batjocoritoare şi
împrăştiate, de pe unde i s-au dăruit ele ca să le aibă la înde -
mână spre prăbuşirea celor ce nu puteau altfel să fie doborâţi
de pe cale. Dar cei mai mulţi dintre creştini n-au făcut tot la
fel ca şi cei doi-trei, care şi-au făcut rost de hulă asupra trudei
Mele cea pentru mântuirea multora. 

O, Verginica Mea, ce vom face cu ei, cu cei care şi-au ales
să facă cutremur pe calea mersului Meu de azi peste pământ? 

— OO,Doamne, multa lor legătură cu lumea şi
cu valurile ei i-au dus la loviri asupra Ta

pe cei care s-au lepădat de Tine şi de poporul cuvântului Tău.
Mă bucur că le-ai grăit celor ce Ţi-au pătat obrazul pentru că
n-au avut iubire de Tine şi de fraţi. E grea peste ei hotărârea
Ta, care spune despre cei ce se ruşinează cu Tine înaintea oa-
menilor, şi cu care şi Tu Te vei ruşina înaintea Tatălui Cel din
cer. A fost de ajuns unul din aceştia să ridice nemulţumiri, că
a şi găsit pe cine să le pună ca să-i cadă în necredinţă pe mai
mulţi, şi apoi în păcatul defăimării de fraţi, căci ura cea pentru
fraţi îl duce pe creştin la lepădarea de Dumnezeu şi de fraţi, şi
la păcatul hulei apoi. 

Ca şi Tine, Doamne, ca şi Tine le spun şi eu să se că iască.
Dacă nu mai pot repara ceea ce au stricat în dreptul lor, măcar
să se căiască şi să plângă pentru păcatul judecăţii de fraţi, că
n-are voie creştinul să facă ceea ce numai Tu ai de la Tatăl spre
lucru. O, cât mă defăimau şi pe mine creştinii cei fără de
rânduială, şi care nu primeau peste ei cârma cea de sus! Din
stricată nu mă mai scoteau cei care iubeau necuminţenia şi
nesfinţenia. Mă batjocoreau, mă defăimau, mă vindeau creş tinii
cei mai apropiaţi. Nu erau mulţumiţi după ce veneau şi se ali-
peau. Se ridicau şi dărâmau ceea ce Tu zideai. Îşi luau acest
drept şi făceau cădere peste poporul cules de cuvântul Tău. Aşa

au făcut cei de la templul locuinţei mele de pe pă mânt, de au
dărâmat ei atâta popor cu dusul lor de colo-colo cu păcatul
defăimării asupra celor iubitori de Dumnezeu şi de fraţi, o, şi
câtă, câtă ruşine şi-au strâns aceştia şi câtă suferinţă pe ei acum!
Le este ruşine să-şi mărturisească pocăinţa. O, le este ruşine să
se pocăiască şi să spună că au păcătuit îmbrân cind poporul să
cadă. Mă uit la suferinţa lor cea mare acum, dar mă uit cum se
strâng încă, spre defăimarea celor ce au rămas de partea iubirii,
de partea Ta, Doamne. Iată, în ziua aceasta de săr bătoare pentru
mine ne-am spus noi durerea de la cei ce ne-au părăsit şi ne-au
umplut de defăimări în numele necredinţei lor cea de acum, îm-
potriva credinţei pe care au avut-o cândva. 

Aş vrea, o, Doamne, aş vrea să le grăiesc şi celor ce
n-au crescut. Cei ce cresc, se cunosc, iar cei ce nu cresc, la fel,
se cunosc că n-au crescut, se cunosc, după felul cum sunt ei se
cunosc că n-au crescut, că n-au stat la crescut. Pe unii ca aceştia
trebuie să-i îndemnăm mereu, ca să nu fim vinovaţi, Doamne,
de păcatul nerecunoştinţei lor. Să căutăm cu iubire şi cu răb -
dare cu ei. Mi-e duhul tot o văpaie, tot o suferinţă, şi mi-e tare
milă de ranele Tale, şi mi-e tare ruşine de ranele Tale de la
poporul cel credincios venirii Tale celei de acum, Doamne. O,
mă doare de ranele Tale şi voiesc vindecarea Ta în cei ce puţin
Te iubesc, şi pe care eu îi povăţuiesc acum şi le spun lor aşa: 

O, fiilor puţini la iubire şi la fapta ei, iubirea de fraţi se
aseamănă cu Iisus Hristos, Care nu este decât o dăruire fără de
sfârşit şi un dar nesfârşit. Cel ce iubeşte pe fraţi, acela a trecut
de la moarte la viaţă şi este liniştit, este viu dacă are iubire de
fraţi şi dacă face dovada ei. O, să nu fie noapte între voi, căci
Domnul vă este lumină vouă, precum este scris că «noapte nu
va mai fi». Mulţi dintre creştini nu erau potriviţi să intre cu
acest popor, şi de aceea se spune că au intrat fără de examen şi
au rămas datori cu mult apoi, dar au făcut puţin şi tot mai puţin.
O, nu numai să vină şi să stea lângă Domnul creştinul, dar să
stea până la sfârşit, şi să stea frumos, să stea sfânt atât cât îi stă
în putere, şi să stea jertfitor cu mare iubire, iar ispitele trimise
de săgeţile satanei să le ia drept probe ale credinţei şi ale sta-
torniciei lui, ale iubirii şi ale biruinţei de partea Domnului, căci
dacă Îl părăseşte creştinul pe Domnul, Îl dă de sâc, Îl dă de râs
satanei, Îl dă pe Domnul la înjosire creştinul care se lasă
doborât de satana, adică depărtat de Domnul prin plecarea de
lângă Domnul. 

O, cei ce s-au făcut necredincioşi de la mijloc, aceia
s-au făcut uneltele satanei şi îi învaţă pe ceilalţi să se lepede
de Hristos şi de cuvântul Lui, ca la botez îi învaţă, dar să se le-
pede, nu să rămână uniţi cu Hristos, şi apoi îi trage satana în
lume prin însăşi mintea lor, şoptindu-le la ureche că vor fi
creştini pe mai departe, mai jos decât locul cel mai înalt, dar
eu îţi spun, creştine, că-ţi va ieşi în cale păcatul şi ţi se va arăta
ca să-l vezi şi ca să te slăbească spre el să-l iubeşti şi să-l faci,
şi n-ai să poţi să-i spui nu otravei lui, care te va ruşina, spre
pedeapsa ta pentru că L-ai părăsit pe Domnul. 

O, să nu aveţi limite pentru a face binele, fiilor, pentru a
face ascultare de toată orânduiala cea spre mântuirea voastră,
măi fiilor. Citiţi mereu poveţele Domnului, că vă sunt împărţite
la toţi. Trage-l pe fratele tău la fapta mântuirii, n-o fă numai tu,
căci acelaşi Dumnezeu aveţi, şi nu te primeşte Domnul dacă tu
faci numai pentru tine fapta mântuirii şi nu o faci mai mult decât
pentru tine fratelui tău, ca să aibă Domnul cu ce să-ţi prepare
ţie fructul mântuirii, căci lucrând la mântuirea altora poţi să-ţi
strângi la Domnul mântuirea ta, iar altfel eşti iubitor de sine
chiar şi pentru lucrul mântuirii tale, pe care nu ştii să ţi-l lucrezi. 

O, fiilor, nu vă învăţaţi să călcaţi peste împlinirile cerute
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de Domnul, ci învăţaţi-vă să nu le daţi uitării, să nu le daţi de
peste voi, şi amintiţi-vi-le unii altora, şi toţi ochi şi urechi, căci
numai puţin aluat dospeşte toată frământătura dacă nu sunteţi
atenţi, şi toată obştea se lasă spre neîmplinire dacă vede că sunt
din cei ce nu împlinesc. O, nu e frumos să stai tu la rugăciune,
iar fratele tău să facă altceva, şi nu e frumos să stai tu la lucru,
iar fratele tău să meargă la locul rugăciunii, căci nu se linişteşte
satana când vede pe jumătate viaţă şi pe jumătate moarte, adică
ascultare şi neascultare de orânduielile sfinte. 

O, aveţi grijă, măi fiilor, să vă suiţi odată toţi în corabie.
Numai pe ţărm vă puteţi sui în corabie, nu şi apoi, fiilor. A -
ceastă taină şi înţelesul ei să-i rugaţi pe cei ce sunt puşi de
Domnul la cârmă să vă spună despre ea. Numai celor naufra -
giaţi li se poate întinde din corabie mână de salvare, dar nu şi
celor de pe ţărm după ce pleacă corabia cu cei ce se suie în ea. 

O, fiilor, dăruiţi-vă mult. Cei ce se dăruiesc puţin, puţin
vor avea agonisit, iar vouă vi se cere mult, căci scris este:
«Celor ce li se dă puţin, puţin li se va cere, iar celor ce li se dă
mult, li se va cere după cum li se dă». Cât vă strângeţi, atâta
veţi avea, căci mântuirea se strânge cu trudă de către cei ce ştiu
mult, şi n-a rămas nimic în cer să nu vi se aducă vouă, iar vouă
vă trebuie înţelepciunea de a le folosi pentru biruinţa voastră
cu Domnul, fiilor. 

O, Doamne, să se prindă ranele Tale. Să nu mai sân-
gereze ele, ci să se închidă, căci Tu milă voieşti, iar mila are în
ea dăruirea, o, Doamne. Amin. 

— TT e alin şi Eu pe tine, Verginica Mea. Nu
eşti mai puţin îndurerată decât Mine. Tu

ai avut milă ca a Mea şi răsplată pentru ea ca şi a Mea şi jertfă
lungă de suferinţă şi de jale. Te-aş vrea vindecată în cer, dar
Ne curg încă ranele. Dacă nu suntem văzuţi cu ele e greu, şi
nu putem nădăjdui de alinarea lor. Îndemnăm dumnezeieşte şi
dăm tot Noi putere celor ce puţin pot pentru Noi. 

O, fiilor care-Mi vegheaţi poporul, e mult şi e mereu de
pus peste el pe cele din cer. O, nu slăbiţi pentru veghe şi pentru
îndemn peste tot pe unde se lucrează suferinţă pentru cei din
cer şi pentru voi. Ne dăm sprijin unii altora şi va fi biruinţă
pentru mulţi din cei ce ştiu să se dăruiască Domnului ucenici.
Nu e tot una creştinul şi ucenicul, nu, fiilor, nu. O, nu e tot una
creştina şi uceniţa. O, nu, fiilor. Creştinii îşi fac ale lor, iar
ucenicii le fac pe ale Domnului, Îl fac pe Domnul în ei şi în
mulţi, spre rodirea cea din cer pe pământ. Aşadar, îndemnaţi
poporul creştin la râvnă, că e lipsă mare de ucenici, iar ucenici
sunt cei ce primesc şi lucrează, aşa cum Eu primesc de la Tatăl
lucrarea Lui şi o lucrez pe ea. 

Să căutăm spre alinare acum. Nu se poate numai sub
durere. Trebuie şi senin, trebuie şi putere, fiilor. Cuvântul Meu
nu este mult. Nici cuvântul vostru nu este prea mult. Trebuie
iubire, iubire între fraţi, şi apoi iubire de Dumnezeu între ei, şi
unii pentru alţii. 

O, pace vouă! Pace şi la Noi, şi la voi, pace în durere,
fiilor! Durerea cea plină de pace rodeşte mult. Să nădăjduim
cu putere, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

17/30 iunie 2013

Sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul

Îndemn pentru părăsirea lucrării ascunderii în poporul creştin.
Dia volul îi şopteşte omului să se ascundă în el însuşi. 

SS unt Domnul Învăţătorul. Iau de la Tatăl şi împart
învăţătura Sa la cei ce se hrănesc din cer, iar sfinţii

iau de la Mine şi hrănesc şi ei, cuvânt din cuvânt iau sfinţii şi

dau şi ei celor ce vor să ia şi să-şi hrănească cu Dumnezeu
viaţa, căci viaţa este din cer, şi fericiţi sunt între oameni cei
care ştiu de unde au viaţa şi de unde trebuie să ia pentru ea ca
să şi-o hrănească şi ca să aibă ei viaţă. Amin. 

Mă aşez cuvânt în cartea Mea cea de azi şi stau în sfat
ceresc cu poporul Meu şi cu Ioan, Botezătorul Meu cel de la
Iordan, care Mi-a pregătit calea spre arătarea Mea şi a slavei
Mele cu care M-am coborât între oameni acum două mii de
ani. Cobor pe muntele Meu cel sfânt, cobor cu el acum, aşa
cum au coborât lângă Mine Moise şi Ilie în ziua când am venit
să-Mi las descoperită slava dumnezeirii Mele înaintea uceni-
cilor Mei pe muntele Tabor. O, tot aşa cobor şi azi, tot aşa lu-
crez, ca pe Tabor lucrez, şi-Mi tăinuiesc slava, pentru ca să pot
lucra strângerea cuvântului Meu în cartea sa şi să fie el pe
pământ mărturisit de Dumnezeu, Care lucrează până la sfârşit
lucrarea Sa. 

Cobor cu învăţătură pentru poporul cuvântului Meu.
Aşează-te, popor hrănit din cer, şi ascultă cuvântul Meu de
peste tine, iar ascultarea lui este apoi împlinirea lui în faptă din
partea ta, în cele dinăuntru şi în cele din afară apoi ale tale
lucrări. 

O, câtă povaţă aveţi voi peste voi, măi fiilor! O, câtă şi
de sus, şi de jos mereu! Cine mai are aşa noroc pe pământ?
Cine mai are ce aveţi voi? Oamenii păcătuiesc pentru că nu au
peste ei povăţuitor şi veghetor apoi pentru împlinirea poveţelor,
căci zadarnică este povaţa şi povăţuitorul dacă el nu veghează
mereu apoi pentru ca să se facă faptă mereu povaţa cea pentru
viaţă peste cei povăţuiţi, iar voi dacă aveţi, cădeţi la Domnul,
fiilor, şi mulţumiţi-I cu suspin fericit în glas şi în inimă, cu su-
flet mult mulţumiţi Domnului pentru aşa daruri peste voi me -
reu, căci vai vouă dacă primiţi mereu din cer şi n-ar fi să
as cul taţi de cuvântul care vă poartă de mânuţă ca să nu muriţi,
că iată cât de urât mor cei care n-au peste ei paznic din partea
lui Dumnezeu ca să nu se lase spre moarte omul şi spre şoapta
diavolului, care l-a înşelat pe om în rai, de l-a făcut să piardă
el fericirea şi ziua lui de mâine în rai. 

O, fii şi fiice, apropiaţi-vă acum de peste tot lângă cu-
vântul sărbătorii de azi, că voiesc să vă botez în duhul luminii
şi să vă aşez întru el apoi. Eu sunt lumina voastră atât cât sunt
între voi cuvânt. Ioan, naşul Meu de botez, Îmi este martor din
cer şi stă la gura Mea şi ia cu nesaţ grăirea Mea în mijlocul
proorocilor, şi vă acoperă pe voi darul lui Ioan, darul cel din
Dumnezeu peste el. 

O, fiilor, o, fiilor, iată ce-a păţit omul în rai! A ascultat
de şoapta diavolului şi s-a pus apoi pe lucru şi s-a ascuns apoi
de lumină ca să nu-l vadă ea. S-a ascuns omul de Dumnezeu,
dar i-am ieşit în cale Eu numaidecât şi i-am cerut răspuns, iar
el Mi-a spus ce-a făcut şi Mi-a spus că s-a ascuns între el şi fe-
meia sa, între ei şi diavolul ca să nu spună ceea ce Eu l-am în-
trebat ca să-Mi spună, şi ca să nu rămână la întuneric fapta lui,
şi ca să dau cumva să repar ce mai putea fi reparat din ceea ce
omul a stricat. I-am spus omului să-i fac altă femeie dacă ea a
căzut spre ascundere prin diavolul invidiei asupra lui Dum-
nezeu, prin îngerul care a căzut din dregătoria lui de lângă
Dumnezeu din pricina trufiei omului făcut de Dumnezeu, care
apoi s-a văzut mare peste toate, singur mare, şi s-a dorit el dea-
supra scaunului lui Dumnezeu cu gândul său, şi, dând îngerii
să-l slujească, s-au prăbuşit din cer, şi li s-a făcut oprire prin
glas de arhanghel celorlalţi îngeri, şi au rămas îngerii ceilalţi
la locurile slujirii lor aşa cum i-a pus Dumnezeu pe ei, şi de
atunci îngerul cel căzut şi ceata lui îi învaţă pe oameni să se
ascundă de Dumnezeu, şi unii de alţii să se ascundă apoi. 
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Vă învăţ pe voi, cei de la sfârşit de timp, şi vin pe pă -
mânt la voi şi vă învăţ cereşte. O, nu căutaţi să vă îndeletniciţi
să aveţi ascunderi unii faţă de alţii şi să vă pitiţi cu ele apoi, iar
dacă aveţi, părăsiţi lucrarea lor, fiilor, părăsiţi-o azi, ca să nu vă
doară şi să plângeţi mâine, şi ca să nu Mă doară pe Mine de la
voi şi pentru voi, când diavolul cel căzut din lumină va des -
coperi întunericul vostru cel pentru ascunderi, căci el vă în vaţă,
şi tot el vă descoperă apoi, şi aşa îşi bate el joc de om du pă ce
s-a prăbuşit din cer din pricina dorinţei de mărire a o mului zidit
de Dumnezeu la începutul cel sfânt al facerii omului. 

O, măi fiilor, căutaţi să fiţi mulţumiţi aşa cum sunteţi,
atât cât sunteţi, cu cât aveţi şi puteţi, şi nu căutaţi după dorinţe
care să vă împingă să faceţi pentru ele ascunderi, căci Eu,
Domnul, numai în lumină lucrez, iar diavolul îi şopteşte inimii
omului să aibă dorinţe şi să lucreze pentru ele la întuneric, de-
parte de ochii şi de slujirea celorlalţi, căci pentru cele ce nu
trebuiesc lucrate îi este ruşine omului să le scoată la lumină
când le lucrează, iar cei ce lucrează aşa, sunt nefireşti, şi se
vede bine şi mereu acest nefiresc al lor şi se vede mult, dar cei
care au pe Duhul în ei văd pe cele lucrate în ascuns de cel ce
se ascunde cu ele, şi poartă durere şi rabdă cel ce are pe Duhul,
şi plânge acesta lângă cel ascuns, plânge tainic, şi nu are cum
să-l ajute pe cel ascuns, care trebuie să se prefacă, bietul de el.
Iată, aşa au fost cei ce M-au răstignit. S-au prefăcut că sunt cei
drepţi ca să scape de Mine, căci Eu eram lumina şi nu puteau
ei cu lumina, din pricina celor ascunse ale lor, unii faţă de alţii
ascunse. O, aşa sunt oamenii unii faţă de alţii, şi e numai dia -
volul pe pământ între oameni pentru ascunsurile lor. Diavolul,
care i-a şoptit Evei pe ascuns, învăţând-o să calce ascultarea
de Dumnezeu, diavolul îi îndeamnă pe toţi oamenii să aibă as-
cunderi unii de alţii şi de Dumnezeu, căci dacă oamenii nu-L
văd pe Domnul, ei cred că nici Domnul nu-i vede când lucrea -
ză ei cu ascunsul, şi iată, se pitesc copiii de părinţii lor, părinţii
de copiii lor, fraţii de fraţii lor, soţul de soţia lui, şi soţia de
soţul ei, se pitesc unii de alţii oamenii, unii în alţii se pitesc
faţă de ceilalţi, unii de alţii se ascund. 

Vin pe pământ, vin Eu pe pământ să-Mi fac un popor
creştin, un popor aparte şi să-l învăţ aparte, să-l învăţ să
iubească lumina şi s-o lucreze pe ea zi şi noapte la lumină, şi
să-i lucreze şi ea pe ei, ca nu cumva să nu găsească Domnul
credinţă pe pământ la arătarea Sa cea cu slavă mare şi cu
lumină fără de margini, iar cei credincioşi dacă nu iubesc lu-
mina întru toate între ei şi ei, între ei şi Mine, are atunci rost
mare întrebarea pe care am pus-o Eu pentru venirea Mea între
cei credincioşi, căci am spus: «Când va veni Domnul va mai
găsi credinţă pe pământ?».

O, poporul Meu de peste tot, înfricoşează-te şi alege-te
numai cu lumina, fiule hrănit cu lumina vieţii. Nu te zgârci să
laşi de la tine hrana cea care-ţi întunecă mintea ca să te ascunzi
cu tine însuţi, ci îndeletniceşte-te cu dragostea de Dumnezeu,
cu care nu trebuie să te piteşti, şi trebuie să străluceşti prin ea
peste tot, împărţind din ea peste tot, căci ea intră peste tot ca şi
lumina, care le învederează pe toate şi le scoate ca să fie ştiute
şi văzute, căci dragostea este plină de daruri cereşti, fiilor. 

Şi dacă v-am învăţat această mare învăţătură a luminii
şi a vieţii prin lumină, vă învăţ încă, fiilor, vă învăţ lucrarea
rugăciunii neîncetate, ca să fiţi voi mereu cei buni, căci cei ce
se roagă neîncetat nu pot fi răi, nu pot fi neascultători. O,
învăţaţi rugăciunile pe de rost, Eu aşa am povăţuit acest popor,
şi de la începutul Meu cu el l-am învăţat aşa, iar dacă el M-ar
fi ascultat şi dacă ar fi ascultat şi de trâmbiţa Mea din mijlocul
lui, era numai cer pe pământ acum, şi nu mai era întunericul

care este acum peste tot pe pământ. 
O, învăţaţi să vă rugaţi neîncetat, fiilor, ca să puteţi să

vă faceţi la vremea lor rugăciunile, chiar dacă aveţi atunci de
lucru cu grabă, căci treburile care dau deoparte rugăciunile şi
vremea lor, acestea se fac potrivnice lui Dumnezeu în voi, iar
dacă vreţi să iubiţi cum se cuvine, faceţi rugăciunile lucrând,
dar trăindu-le pe ele şi ştiindu-le, sau zidindu-le atunci, în
vreme de greutăţi şi de lucru mult, cât este el de făcut, ca mereu
şi tot mereu, neîncetat să-L lăudaţi pe Domnul, măi fiilor. O,
fiţi mai harnici pentru cele ce sunt de lucrat, dar toţi să fiţi mai
harnici şi toţi odată, ca nu cumva să rămână multe nepuse în
ordine din pricina negrijii de ele şi a neunirii voastre pentru
toate câte sunt de ordonat mereu şi peste tot. 

O, fiţi cu tragere de inimă şi cu rugăciune mereu. O,
mereu, mereu Mă uit la voi. Nu fiţi nepăsători niciunul faţă
de lucrările Mele cu voi, faţă de toate, fiilor. Nu aşteptaţi să
fiţi strigaţi, să fiţi rugaţi, să fiţi aşteptaţi. Nu trageţi să treacă
timpul zilei fără să-l folosiţi din plin de dimineaţa şi până
seara, cu rugăciunea împletit, fiilor, ca să vă fie uşoară viaţa
şi munca, că tot pe voi rămân cele nefăcute, că n-am pe alţii,
n-am argaţi pentru voi, dar să nu cârtiţi, să nu vă scuturaţi de
datorii, căci daruri multe trebuie să aveţi, şi să lucraţi cu ele
înaintea Mea nu o zi-două, ci mereu, fiilor, mereu ca şi Mine,
căci Eu mereu lucrez. 

O, căutaţi să nu vorbiţi urât unii peste alţii. O, căutaţi să
nu vă judecaţi faţă în faţă, să nu puneţi vina unii pe alţii, căci
dacă faceţi aşa sunteţi între cei trufaşi, fiilor. Ştergeţi-vă vina
prin mărturisirea ei, ca să fiţi fără de vină înaintea Mea şi înain-
tea diavolului, fiilor. El când vă ştie cu vină la Mine, vine
şi-Mi face sâc, cum că sunteţi de partea lui cu faptele, iar Eu
plâng atunci, şi vin şi Mă rog de voi să vă alegeţi de partea
Mea, şi să vadă diavolul aceasta. 

O, fiţi ascultători la ceea ce vă spun Eu, fiilor. Voi dacă
aţi venit şi v-aţi dat Domnului, sunteţi apoi din Dumnezeu, nu
mai sunteţi din lumea aceasta sau din neamul din care v-aţi tras
ca să veniţi să fiţi ai Mei apoi. O, nu staţi rupţi în două, nu staţi
împărţiţi lângă Mine, ci staţi pe de-a-ntregul ai Mei şi numai
ai Mei. Altminteri vă faceţi vouă rău prin neîntregirea voastră
lângă Mine şi vine diavolul şi vă desparte de Mine, sau le faceţi
rău celor din care v-aţi desprins ca să veniţi să fiţi ai Mei. 

Fiilor, fiilor, pe calea creştinismului nu mai are pe ni-
meni creştinul, decât pe Domnul şi pe fraţii Domnului. Pe calea
aceasta sfântă se stă numai ca Dumnezeu, şi Mă doare de la
unii din voi că nu puteţi să staţi cuminţi, că n-aţi înţeles ce
înseamnă pentru om naşterea cea de sus, şi că nu mai este din
lumea aceasta cu obârşia lui cel ce se lasă născut de sus. V-am
îndemnat mereu să treceţi din trup în duh, dar voi trebuie să
înţelegeţi creştineşte şi cereşte, că iată, Mă doare că este de-
osebire între cel ce are nume de creştin şi cel ce are fapta şi
viaţa de creştin. E deosebire între creştin şi ucenic, fiilor, iar
dacă cel ce vine să se nască de sus nu se face ucenic apoi, el
face ca Petru care dădea să-şi aibă grijă de ai săi după trup. O,
dacă nu poţi ca Domnul, rămâi în lume cu nume de creştin, şi
mai mult nu, căci cu Mine merg ucenicii, nu cei nedezlipiţi de
trupul lumii, şi iată, e de învăţat această ascultare ucenicească
a celor ce se nasc din Dumnezeu. Am avut familii de creştini
care şi-au dat la mănăstire fiii sau fiicele şi se duceau la ei
părinţii, şi n-a mai rămas nici unul din aceştia cu Mine după
ce s-au dus spre viaţă mănăstirească. O, nu aşa este cu ordinea
cea de sus pentru cel ce vine să fie ucenicul Meu. Acest popor
trebuie să fie deosebit de orice fel de călcare a orânduielilor
sfinte pentru cei ce se nasc de sus, că iată câtă suferinţă Mi-au
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făcut mereu cei ce n-au voit să se nască de-a binelea, şi născuţi
de sus să rămână ei apoi, să rămână numai ai Mei, ucenici ai
Mei cu lucru peste ei, şi nu fără de lucru sfânt ucenici. 

Şi iată-l pe ucenicul Meu, pe Ioan, Botezătorul Meu,
cum vă grăieşte el vouă în ziua lui de serbare, iar voi să învăţaţi
de la el, căci el Îmi este ucenic, fiilor. Amin. 

— OO,Doamne, Mieluţ ascultător al Tatălui şi
al nostru, al celor ce suntem ai Tăi pe

pământ şi în cer! O, Doamne, Învăţătorul meu, priveliştea
sfinţilor ai spus Tu s-o aibă în chipul şi în asemănarea lor cei
ce vin să se boteze cu Duhul Sfânt prin cuvântul Tău de naştere
din nou a omului, Doamne Învăţător. Mare este lucrarea celor
ce trebuie să se asemene Ţie şi sfinţilor Tăi. Mult şi mereu tre-
buie să lucreze ei la priveliştea lor înaintea cerului şi înaintea
oamenilor şi unii înaintea altora, Doamne. Frumos îi mai învaţă
pe fiii şi pe fiicele poporului Tău cei care Îţi stau porţi de in-
trare a Ta în mijlocul fiilor Ierusalimului nou, poporul Tău cel
de azi, hrănit de Tine cu cuvântul, Doamne Învăţător. Privirea
şi grăirea dintre ei, mişcarea trupului şi a duhului lor, ascultarea
şi dăruirea lor, cu acestea sunt mereu povăţuiţi cei ce au venit
spre naşterea lor cea de sus, aici, lângă izvorul cuvântului Tău,
de unde vin mulţi şi Te iau cuvânt şi învaţă din el spre naşterea
lor din Dumnezeu. 

O, ce frumos, ce bine este să fim aici şi să facem casă
aici şi să avem casă cu ei, aici, Doamne Învăţător! N-avem
unde să ne mai aciuăm pe pământ. Nu ne-a mai lăsat omul
parte lângă el. Să fim aici e bine. Să lucrăm mult aici şi să fim
aici, Doamne. O, atât de întreg, atât de măreţ ai grăit azi, în
ziua mea de serbare, peste fiii şi fiicele poporului de peste tot
ai cuvântului Tău. Toţi să se scoale bine şi să se măsoare bine
cu toată povaţa Ta cea de azi, şi să-şi îndrepte viaţa cei ce nu
şi-au îndreptat-o încă. Toate cuvintele Tale să se audă peste tot,
căci sunt ele spre viaţa oamenilor, nu numai spre viaţa fiilor
lui Dumnezeu, iar fiii lui Dumnezeu sunt cei ce fac voia lui
Dumnezeu ieşind din lumea aceasta şi stând cu Tine, numai cu
Tine, numai în Tine, Doamne. Eu sunt ucenic, aşa m-ai numit,
căci aşa m-ai învăţat să fiu, şi sunt pentru că Te-am ascultat
mai presus de fire, şi tot aşa Te-am şi urmat, şi tot aşa Te-am
şi iubit. Să nu spună nimeni că eu am fost Ioan Botezătorul şi
unul am fost şi că nu pot oamenii să fie ca mine. O, e făţărnicie
în cei ce dau să spună aşa. Când spune Domnul e una, iar când
spune omul nu e tot la fel, ci e bine să nu spună omul, şi e bine
să fie omul ca Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu şi sfinţilor
Lui, aşa cum Tu ai spus peste cei ce-Ţi văd lucrarea şi-Ţi ştiu
slava, Doamne, căci ai spus despre ei: «Vor fi asemenea Lui şi
Îl vor vedea cum este».

O, Te doare de cei ce aştepţi zadarnic lângă ei şi nu mai
poţi să-i vindeci pe ei. O, cum să nu Te doară de cei ce nu stau
frumos în trupul Tău cel sfânt? O, cum să nu Te doară de la ei
şi de ei, de cei ascunşi de lucrarea luminii, Doamne? Se vede
în cuvântul Tău rana Ta, şi nu se îndură de Tine ca să nu-Ţi
mai facă rană cei nedesăvârşiţi pentru ascultare, Doamne. Îi
rog pe toţi cei care s-au adus să fie lângă Tine, îi rog să-i doară
de Tine şi să-Ţi vindece durerile şi ranele, şi să-şi vindece ei
greşalele cu care Te umilesc pe Tine atât de mult, atât de mult,
Doamne Învăţător. O, cât de mult ar fi să caute cei ce au căzut
în mari greşeli, să se despartă de ele acum, să le dea de la ei,
căci Te ţin pe Tine umilit, Doamne. Tu eşti Mieluţul Cel milos,
Cel blând, Cel ce suferi fără să pedepseşti, dar omul se pedep -
seşte singur, că îşi strânge pedeapsă multă şi nu se teme nici
până în ziua când ea îl va prinde sub ea. 

O ai grijă de poporul cuvântului Tău, Doamne, Învăţă -

torul meu! Învaţă-l pe el vindecarea lui şi a Ta. Amin. 

— CC u răbdare mare Mă port, o, ucenicule
botezător. Naşterea cea de sus o lucrez

mereu peste cei ce se lasă sub ea. Pentru naşterea de sus a omu-
lui am venit, şi plâng în cuvânt după om, şi pe urma lui Mă
port şi suspin. 

Să Mă auzi, măi poporul Meu! Să Mă auziţi, peste tot
strig şi peste toţi, şi să vă fie milă de Mine şi de voi şi să vă
îndreptaţi cu chip sfânt statul vostru în Mine, căci Eu, Domnul,
trebuie să am popor sfânt. Cel ce nu voieşte să fie sfânt, acela
pleacă de lângă Mine, dar cel ce voieşte cu Mine, pe acela Eu
îl ajut şi îl ţin de mânuţă şi îl port, iar el să Mă iubească şi să
Mă asculte desăvârşit ca un ucenic credincios şi să Mă bucure
cu lucrarea lui lângă Mine, ca şi Eu să-l bucur pe el cu lucrarea
Mea peste el. 

Acum îţi dau urarea Mea: Pace ţie, poporul Meu! Sunt
Domnul Învăţătorul, iar tu să fii ucenic şi să pui peste tine în -
văţătura Mea, învăţătura lui Dumnezeu, o, popor al cuvântului
Meu cel de azi, cel de la venirea Mea de azi pe pământ cuvânt. 

O, cine mai are pe pământ ceea ce aveţi voi, fiilor? O,
pace vouă! Pace vouă, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin. 

24 iunie/7 iulie 2013

Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

În cer este o singură voie, un singur cuvânt: cuvântul Fiului Cel din
Ta tăl. Despărţirile dintre fraţi să nu fie decât pentru misiune ce reas -
că. Îndemn la statornicie pe calea Domnului. Cuvânt de trezire din
rătăcire a celor căzuţi, şi mustrare părintească pentru cei răzvrătiţi. 

MM ă slăvesc cu cuvântul în mijlocul ucenicilor Mei
cei de acum două mii de ani şi le dau lor slava

Mea, căci şi ei Mi-au dat şi Îmi dau Mie toată slava, toată
închinăciunea lor, aşa cum numai cei sfinţi îşi aleg dragostea
şi viaţa şi închinăciunea. 

Sunt Domnul Iisus Hristos. Sunt cu ucenicii. Eu în toată
vremea merg însoţit. Fac aceasta pentru ca să fiu mărturisit şi
pentru ca să mărturisesc, căci duhul mărturisirii este Duhul
Meu, şi tot ca Mine lucrează şi cei ce se aleg mărturisitori Mie
cu viaţa şi cu credinţa şi cu darurile lor apoi, căci daruri din
cer au peste ei cei ce Mă aleg, şi cărora Eu le arăt şi le dau
calea Mea. 

Intru în carte cuvânt, şi găsesc deschis ca să intru, că e
zi de sărbătoare şi de sfinţi în sobor. Intru la masă cu poporul
cuvântului Meu, intru după toată rânduiala aşezată de Mine
pentru venirea Mea cuvânt pe pământ, că e mare taină şi mare
lucrare pe calea Mea ca să se ţină toată orânduiala cea pentru
toate, aşa cum numai cu Dumnezeu se poate. 

Pace ţie, poporul Meu, născutul Meu de sus prin cuvân-
tul Meu cel de azi! O, aşezaţi-vă, fiilor! Stau aşezaţi la masă şi
ucenicii Mei, cu care am lucrat atunci pe pământ lucrarea
Tatălui între oameni. Fiilor, fiilor, în cer este o singură voie,
un singur cuvânt: cuvântul Meu cel din Tatăl, cu care se hră -
nesc ucenicii şi sfinţii şi îngerii, toţi din cuvântul Meu se hră -
nesc. Această hrană trebuie cerută, măi fiilor. I-am învăţat pe
cei ce-Mi deschid ca să Mă aşez în carte cuvânt, i-am învăţat
să Mă ceară când Mă fac hrană de cuvânt pentru voi şi pentru
cei ce se hrănesc de la voi cu glasul cuvântului Meu. O, fiilor,
întâi este glasul. Iată taină boicotită în tot felul de cei ispititori
pentru coborârea Mea cuvânt pe pământ. Întâi este glasul, din
care iese rostit cuvântul Meu, şi scris în carte prin glăsuirea
Mea, căci pot să fac aceasta, fiindcă «datu-Mi-s-a toată pu -
terea în cer şi pe pământ», aşa este scris ceea ce le-am spus
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Eu ucenicilor Mei când i-am trimis să înveţe toate neamurile
să păzească toate câte le-am poruncit lor să le păzească, căci
Eu cu ei sunt în toate zilele prin mărturisirea lor, până la sfâr -
şitul veacurilor, aşa le-am spus. 

O, fiilor, iată cu cine sunt Eu! Sunt cu cei ce învaţă pe
cei neînvăţaţi, sunt cu ei ca să le dau toată puterea să lucreze şi
să boteze cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt neamurile toate şi
să-i înveţe şi să păzească ceea ce le-am spus şi lor să păzească. 

O, fiilor, iată cu cine este glasul Meu şi cuvântul gurii
Mele! Eu sunt cu cei ce vă învaţă pe voi, şi le dau lor toată pu -
terea să lucreze şi să vă boteze în cuvântul Meu şi al lor în nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, mereu, mereu,
fiilor, iar voi să păziţi toate câte vă aduce învăţătura Mea, şi
s-o daţi spre neamurile pământului apoi, căci ea învaţă omul
şi îl cheamă pe calea Mea. Mai mult decât orice altă lucrare
voi să lucraţi lucrarea Mea, cuvântul Meu, şi să vă sprijiniţi
unul pe altul pentru calea Mea, cerând ca ucenicii, fiilor, căci
ei cer şi spun: «Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o no -
uă, Tată, în fiecare zi», iar Tatăl le dă lor pe Fiul, Care Se face
hrană de cuvânt, cuvântul cel ieşit din gura Mea pentru hrana
lor. Ca mama care mestecă bucătura în gura ei şi o dă apoi
copilului gata fărâmată, aşa vă hrănesc Eu, Domnul, pe voi, fi-
ilor, iar voi doar să cereţi, aşa cum plânge copilul după hrană
să cereţi. O, să aveţi grijă apoi să vă creşteţi unii pe alţii cu
hrana Mea, ca să nu muriţi unii prin alţii dacă nu faceţi aceasta,
căci dacă mor unii prin alţii fraţii, se despart apoi unii de alţii.
O, nu uitaţi că dragostea de Dumnezeu o puteţi dovedi prin
dragostea de fraţi. 

O, fiilor, despărţirile voastre adesea, să nu fie între voi
şi voi, decât pentru misiune cerească, iar altfel nu, ca nu cumva
să vă ispitească satana cu ale lui, fiilor, căci diavolul are multe
chiţibuşuri ca să vă despartă de Domnul apoi. 

O, creştine, e primejdios pentru tine să pleci cu Domnul
pe cale şi să-L părăseşti apoi pe El pentru ceea ce ai da să faci
sau să fii, după ce ai fost lângă Domnul, că nu părăseşti pe un
om, ci pe Domnul Îl dai de peste tine. O feriţi-vă să vă ascun -
deţi în voi cu vreun aşa gând, care face ouă în voi dacă nu-l
striviţi, mărturisindu-l la lumină. O, rugaţi-vă neîncetat, lăudaţi
neîncetat pe Domnul, că altfel se roagă satana la voi şi se laudă
apoi că-i faceţi voia şi că v-a tras la el. 

Vai de copiii care scot părinţii de la Dumnezeu prin
neascultarea lor, şi vai de părinţii care-şi trag copilul de pe cale
cu Mine zicând că e rău cu Dumnezeu pentru copilul lor. O,
fiilor, să înviaţi unii prin alţii, mereu, mereu să înviaţi, că nu
ştiţi când se ivesc ispitele ca să vă încerce iubirea şi credinţa.
Când moare cineva într-o casă toţi ai casei se sprijină unul pe
altul cu durerea şi se miluiesc unul pe altul pentru ruptura ini -
mii. Când moare cineva cu credinţa şi cu iubirea dintre cei
împreună fraţi întru numele Meu şi întru dragostea Mea, toţi
ai frăţimii se sprijină unul pe altul pentru durerea cea de la lovi-
tura lupului de satana, căruia îi place aşa hrană furată, iar cei -
lalţi fraţi se întăresc în veghe şi în statornicie pentru calea vieţii
de sus, care este pândită de diavolul mereu. De aceea vă trebuie
mereu, mereu să puneţi pe masă sprijinul cel frăţesc, puterea
cuvântului Meu, fiilor, căci datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi
pe pământ, ca să poată cuvântul Meu şi al ucenicilor Mei,
cărora le-am spus şi le spun până la sfârşitul timpului să dea
peste tot învăţătura Mea. 

Aşez acum în carte cuvânt de veghe împotriva ispititoru-
lui satana, care dă să facă ouă în mintea cea neveghetoare pen-
tru ispite, pentru ca să tragă spre el viaţa fiilor acestui cuvânt,
şi iată ce spun şi ce întăresc: Cine dă să-şi scape viaţa de sub

acest cuvânt şi popor, acela şi-o va pierde de tot, şi va fi câşti -
gat de păcat şi de duhul lumii, iar cine şi-o va pierde în dra -
gostea şi în răbdarea cea lângă Mine, acela şi-o va câştiga, căci
şi-o va păstra acum, şi pe vecii apoi. Amin. 

O, cei ce dau să-Mi smulgă fiii de lângă Mine, vai lor,
vai lor! Aşadar, aveţi grijă, fiilor credincioşi, ţineţi-vă cu tărie
de mâna Mea, în staulul Meu, în poporul Meu, căci diavolul
s-ar bucura mult să vă strice mintea şi veghea cea pentru statul
vostru lângă Mine şi pentru iubirea şi credinţa voastră cu Mine,
fiilor. O, nu daţi să-i faceţi duşmani Mie pe foştii voştri casnici,
părinţi şi fraţi, că duşmani vă sunt dacă dau să vă smulgă de
lângă sânul Meu, duşmani vă sunt, precum este scris. Vai lor
dacă se vor încumeta să vă încânte să părăsiţi casa Mea, să vă
despărţiţi de poporul Meu şi să gândiţi că veţi putea pentru voi
cu Mine după ce aţi da să vă lăsaţi smulşi din trupul Meu! O,
vă va găsi păcatul şi vă veţi pierde în faţa lui frica de Dum-
nezeu şi vă veţi pierde viaţa crezând că v-o veţi câştiga. Voi
ştiţi ce fel de viaţă v-a fost viaţa până să Mă găsiţi pe Mine şi
să Mă urmaţi cu viaţa, fiilor. Aşadar întăriţi-vă statornicia, căci
diavolul umblă să vă dea târcoale, dar Eu îi spun lui: Înapoia
Mea şi a lor, satano, căci ei au pecetea viului Dumnezeu şi-Mi
sunt fii, şi nu-Mi pot da fiii la foc, unde tu arzi şi vei arde cu
toţi câştigaţii tăi de partea pierzării, căci tu eşti pierzătorul şi
eşti pierdutul cel de veci. 

Vai de cel ce se trage în lături prin necredinţă, după ce a
mărturisit pe Domnul Cuvântul cu viaţa sa lângă El, lângă Cu-
vântul Care este izvor de viaţă veşnică pentru cei scrişi în
cartea vieţii de la întemeierea lumii ca să fie ei fii ai lui Dum-
nezeu pe pământ! O, nu sunt adevăraţi în bucurie cei care zic
că sunt liniştiţi şi bucuroşi că au scăpat de această lucrare a lui
Dumnezeu, care naşte din temelie lumea, precum este scris în
Scripturi să se împlinească. O, n-au cum să fie bucuroşi şi
liniştiţi cei care aruncă de la ei nădejdea cea pentru viaţă cu
Domnul! Eu sunt Cel ce am toată puterea în cer şi pe pământ,
şi n-au puterea cei ce Mă părăsesc, ba îi părăseşte până şi pu -
terea lor dacă nu-I slujesc Domnului cu ea. O, am Eu puterea
toată şi o arăt, împotriva celor ce se împotrivesc orânduielilor
cereşti, fiilor. Acum o săptămână am rostit în cer poruncă îm-
potriva celui ce a dat să se împotrivească puterii Mele, îm-
potriva unui fiu îndărătnic şi plin de osândire cu gura lui. Am
poruncit, şi am vestit apoi această poruncă, şi am spus să fie
dată de veste ca să ajungă acolo unde avea să lucreze ea prin
puterea Mea. 

A trecut spre viaţă fără de moarte un sufleţel dintre cei
număraţi ai poporului cuvântului Meu, o mamă, al cărei fiu
îndărătnic dădea să oprească în loc desfăşurarea sărbătorii cea
pentru plecarea ei la Domnul ei. Acest fiu îndărătnic nu Mi s-a
putut împotrivi, căci am rostit în cer poruncă peste îngeri să
vestească pe pământ şi să fie trimisă vestea peste cel îndă rătnic,
ca să se supună el puterii cuvântului lui Dumnezeu şi să dea în
lături încăpăţânarea sa şi să lase loc zilei de sărbătoare creşti -
nească pentru mama lui plecată din trup, şi să vină popo rul Meu
să-i facă sărbătoarea şi toată orânduiala cea din stră moşi pentru
petrecerea ei spre cer. Am vestit acolo porunca Mea prin sol,
am trimis-o să fie vestită şi am lăsat puterea Mea să lucreze şi
a îndoit ea împotrivirea celui încăpăţânat cu duhul şi cu limba
lui şi l-a îmblânzit ca pe un miel, şi s-a împlinit aşa cum a trebuit
toată orânduiala pentru sufleţelul odihnit de osteneli, căci
această mamă a fost suflet de aur în faţa Mea şi am trecut-o pe
ea cu mucenicii, căci a suferit dispreţ mult şi bătaie şi ocară,
dar sufletul şi inimioara ei nu se supărau niciodată, nu se tul-
burau, nu se încordau, ci era senin şi pace, şi răbdare cu pace în
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inimioara ei mereu şi eram Eu în inimioara ei cu pacea Mea şi
nu se mai îngrijea ea de pacea ei, ci doar se supu nea cu pace
pentru toate câte o loveau pe ea. M-am înfăţişat acum faţă în
faţă cu ea şi i-am văzut tristeţea pe faţă, venită de pe pământ de
la fiul îndărătnic, care se împotrivea zilei de serbare pentru ea
cu poporul creştin. I-am şters lacrima durerii şi am poruncit din
cer şi am împlinit mângâiere pentru ea, căci am puterea toată
împotriva acestui fiu îndărătnic, care nu mai sfârşeşte să-Mi
osândească mersul lucrării cuvântului Meu şi pe cei ce stau de
veghe pentru Mine pe pământ în staulul Meu cu fii. Peste tot
umblă acest fiu şi peste tot împrăştie batjocurile lui din loc în
loc, din creştin în creştin, şi nu mai sfârşeşte osân dind, dar va
sfârşi, căci Eu îl voi opri prin puterea Mea. El a făcut unire cu
duhul celor împotrivitori şi şi-a stricat şi el cre dinţa şi statornicia
şi viaţa apoi, mai mult decât cei care l-au împins pe el spre aşa
păcate, spre păcatul osândirii şi spre toate câte ies din acest
păcat. O, cât l-am sprijinit Eu pe el ca să fie şi el copilul Meu
supus, slujitorul Meu să fie el, şi nu potriv nicul Meu aşa cum
este el acum! Şi de ce, oare, stă el acum atât de îndârjit, atât de
îngâmfat? Are, oare, de ce? Este el om mare şi cu greutate şi
vestit prin mărire? O, nu! El a fost un copil de creştini săraci şi
umili, dar diavolul urii şi al osândirii şi-a făcut cuib mare în
mintea lui şi în inima lui apoi, dacă el s-a deslipit de cei stator-
nici ai poporului Meu şi s-a alipit cu cei ce n-au rămas de partea
Mea, şi care prin duhul căinării lor cu nemulţumire l-au tras şi
pe el de pe calea Mea cea cu fii, dar cine îi primeşte pe aceşti
osânditori de fraţi, cade de bat jocură ca şi ei. O, frumos ar fi, şi
fericire s-ar sui la cer dacă ei ar cădea spre umilinţă şi spre
căinţă, căci au stat ei atâţia ani pe calea sfinţeniei cu cei ce merg
aşa pe urma Mea, şi n-au mai voit apoi, şi s-au lăsat trântiţi spre
păcatul osândirii de fraţi, păcat pe care-l fac şi acum. O, poate
vor vrea să audă şi ei acest plâns al Meu de la ei. Poate vor lăsa
săgeţile jos, căci este Dum  nezeu, este mai mare decât ei Dom-
nul, dar lor le este greu să fie mici, să se facă mici ca să nu mai
facă atâta rău, atâta osândire, aşa cum fac şi alţii ca ei, şi între
care este unire pentru rău acum. 

O, este cel care dă să desfiinţeze adevărul mersului Meu
pe mai departe, mers pe care nu-l pot opri nici Eu, nici ei, căci
este scris să fiu şi să lucrez până la sfârşitul timpului, şi nu-Mi
pot ei împiedica mersul. 

S-a oprit din mersul lui cu Mine un fiu de la începutul
cuvântului Meu, s-a oprit, după ce Eu am ieşit cu biruinţă cu
lucrarea cuvântului Meu deasupra, la lumină; s-a oprit şi s-a
apucat el să se împotrivească adevărului mersului Meu pe mai
departe prin cei credincioşi. Mă uit la el şi Mă prinde mila de
mintea lui căzută în îndărătnicie şi de vederea lui cea plină de
bârne ca să nu mai vadă paiul din ochiul celor osândiţi de el.
O, între bârnă şi pai e mare mărime şi mare deosebire! Nu poţi
vorbi tu, cel cu bârna în ochi, despre paiul din ochiul celui ce
crede în Mine şi acum, chiar dacă tu nu vrei să mai crezi şi te
dai deştept că ai scăpat. Dar iată ce-ţi spun: tu naşti împotrivire
pentru că nu iubeşti sfinţenia, iar dacă n-o iubeşti, dai să te
acoperi cu părută necredinţă şi batjocoreşti ceea ce nu ştii, ceea
ce nu poţi şi tu să împlineşti, şi pui nume de ocară celor ce vor
ca Dumnezeu. O, vai ţie! Mai mare pedeapsă nu-ţi trebuie ca
şi duhul cel întunecat pe care ţi l-ai ales să-l ai şi să-l împrăştii,
de ai adus tu atâta suferinţă şi necredinţă şi peste cei ce sunt
acum rămaşi în locul de unde Mi-am luat trâmbiţa la cer şi
mergi mereu pe la ei şi le dai mereu în cap ca să moară de tot,
după ce ei sunt cu atâta suferinţă pe ei, pe care singuri şi-au
strigat-o să vină, căci au căzut din picioare mult popor prin
îngâmfarea lor de odinioară când ei Mi-au osândit şi Mi-au

batjocorit pe cei credincioşi, pe cei ţinuţi de ei mici, cum că
erau ei mari şi rudenie cu trâmbiţa Mea, pe care n-au vrut şi ei
s-o urmeze şi s-o creadă pe ea trâmbiţă a Mea, n-au vrut, iar
după plecarea ei la cer s-au dat la viaţa cea cu păcat şi cu
bunătăţi trecătoare, pentru care trebuia să dea la defăimare pe
cei rămaşi pe calea cea cu slavă, cea cu mult cuvânt din cer
pentru ea pentru învăţătura celor credincioşi. O, M-aş apropia
şi de ei să le mai vindec din suferinţă, dar acest fiu (Valeriu,
n.ed.), care caută mereu la ei, le tot dă în cap, ca să nu mai aibă
ei cap şi să se ia ei după capul lui cel strivit de necredinţă. O,
nimic nu câştigă acesta, şi nici cei ce fac ca el, nimic, nimic
nu câştigă. O, cine să-i înţeleagă ce vor ei? N-au vrut să fie
ucenici, n-au vrut. Iată ce sunt dacă n-au vrut! Sunt batjocori-
tori de Duh Sfânt, după ce Eu i-am cules din lume să le dau
viaţă sfântă, dar ei s-au tras spre lume cu tot cu copiii lor şi râd
de mersul Meu acum. 

O, de ce le-am spus Eu ucenicilor Mei să lase mamă şi
tată, fraţi şi surori, fii şi fiice, rude şi ranguri dacă vor să-Mi
rămână ucenici? Le dau lor glas acum pentru ziua lor de ser-
bare între sfinţi, le dau, că le este dor. Amin. 

— DD e dor, de dorul Tău şi al nostru, de dorul
din noi, de aceea vii, de aceea venim,

Învăţătorule Doamne. Cine n-are dor, n-are iubire, n-are viaţă,
Doamne. Dorul face dovada iubirii. Ne este dor de ai Tăi de
pe pământ, de fiii cuvântului Tău de azi, şi ne este dor să ne
împărtăşim cu ei, şi să se împărtăşească şi ei cu noi. E ţara
venirii Tale ţara lor, iar ei sunt ai ei. O, e tare frumos, e cereşte
mult aici pentru sfinţii Tăi, cu care vii. Ai făcut atâta ceresc
aici, Doamne! Tânjim din cer spre aici, unde ai Tu venirea
coborârii glasului Tău ca să fie scris pe pământ. La gura glasu-
lui Tău dorim să fim, şi să auzim noi mângâierea Ta. 

O, atât de mare învăţătură am auzit azi din gura Ta, în
ziua noastră de serbare, Doamne. Durerea Ţi s-a împletit cu
învăţătura şi cu trezirea din rătăcire a celor căzuţi, şi cu mus-
trarea părintească, Doamne, asupra celor răzvrătiţi, ca şi cei
din vremea lui Moise răzvrătiţi asupra lui. O, câtă milă, câtă
mână dai să întinzi pentru cei ce suferă închisoarea în duhul
urii şi al osândirii, Doamne! 

O, nu ştiu cei ce osândesc, nu ştiu ce fac, bieţii de ei!
Bine este să nu fie luaţi în seamă, ca să nu le fie prea mare
răspunsul pentru cei zdrobiţi de ei, că iată cât semn înfricoşător
şi câtă suferinţă pe cel care a osândit în urmă cu mulţi ani pe
cei credincioşi, după ce Tu Ţi-ai tras în cer pe trâmbiţa Ta Ver -
gi nica, şi s-a făcut mare la trup cel ce a osândit pe fraţi şi i-a
căzut pe mulţi, care au fost îmbrânciţi de el ca să cadă şi ei în
duhul osândirii, şi care nici până acum nu s-a şters din mintea
multora, cărora nu le place sfinţenia, nu le place cu Tine,
Doam ne. O, câtă suferinţă îşi agonisesc cei ce osândesc, jude -
când cu mintea lor, luând locul Tău de Judecător, Doamne. 

O, cât de urâţi sunt paşii celor ce vestesc răzvrătirea şi
duhul ei cel stricător de suflete şi de credinţă pentru Tine,
Doamne, în fiii cei şovăitori! Vedem din cer acum, şi altfel
vedem cât de primejdios este pentru ucenicii Tăi să caute pe
calea Ta cu casnicii şi cu prietenii care nu mai merg pe cale cu
ei, şi care dau să-i tragă de lângă Tine, iar Tu ai spus că aceştia
le sunt duşmani, duşmani de suflete. Se vor blestema unii pe
alţii când vor ajunge să vadă ce au făcut, cum şi-au strâns unii
pentru alţii răspuns şi cum au făcut păcat unii altora pentru su-
flet, pentru mărirea păcatului, Doamne. 

Dar noi Îţi mulţumim pentru învăţătura Ta atunci, că nu
ştiam să ne ferim, nu înţelegeam urmările şi păcatul care vine
de la amestecare, după ce ne alesesem pentru Tine, numai pen-
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tru Tine, Doamne. Ne-ai ţinut prin puterea Ta nedespărţiţi de
Tine pe pământ, şi în cer apoi. Această putere s-o reverşi şi
peste cei de azi ai Tăi ucenici, şi copii de ucenici. O, nu-i lăsa
să fie smulşi! Ajută-i să se ferească şi să nu-şi piardă viaţa
crezând că şi-o vor câştiga. Ajută-i să înţeleagă ce este câşti -
garea vieţii şi ce este pierzarea ei. Omul a fost făcut pentru cer,
nu pentru pământ. Să fie ei ai cerului pe pământ, nu ai pămân -
tului, Doamne! Să nu dea ei loc şi putere ispitelor peste ei! Să
le stingă ei prin statornicia lor cu Tine, Doamne! Pentru Tine
Te rugăm, ca să-i ai ai Tăi, şi pentru ei Te rugăm, ca să Te aibă
al lor. O, dă-le lor avere de putere, ca să poată cu Tine, numai
cu Tine, Doamne, iar Tu să poţi pentru ei şi cu ei pentru slava
Ta, că nu mai ai pe alţii pe pământ, nu mai ai! Toţi s-au luat
din mâna Ta şi s-au păstrat loruşi, şi nu ştiu cât sunt de pierduţi,
bieţii de ei. O, roagă-Te Tatălui să coboare peste ei pe Duhul
şi să găsească şi ei calea vieţii, căci Tu ai spus că-i vei trage pe
toţi la El, pe toţi la Tatăl, Doamne. O, aceasta este rugăciunea
noastră înaintea Ta în ziua noastră de serbare între sfinţi,
Învăţătorule Doamne. Amin. 

— EE u am această rugăciune către Tatăl şi
această putere apoi prin rugăciune, dar

să am şi ucenici care să înveţe neamurile pământului, împărţind
cuvântul puterii Mele şi botezându-i în numele Tatălui şi al Fi-
ului şi al Sfântului Duh, poruncindu-le lor să păzească toate
câte Eu aduc spre învăţătură cu împlinire a ei, aşa cum şi pe
voi v-am aşezat să lucraţi, şi v-am făgăduit că sunt şi voi fi cu
voi până la sfârşitul timpului, căci voi în numele Meu aţi fost
trimişi, o, ucenici iubiţi, şi aţi lucrat şi aţi avut putere ca a Mea,
şi unii din voi mai mari v-aţi dovedit în minuni şi în lucrul cel
pentru Mine, căci aveam loc în voi şi lângă voi. Amin. 

Am mereu învăţătură de împărţit, şi împart mereu din
ea. Fără ea v-ar câştiga pierzătorul de suflet, o, fiilor, căci vre-
mea şi lumea sunt înşelătoare, iar omul este slab, şi îi trebuie
sprijin mereu şi îi trebuie ascultare, ca să nu cadă din viaţă, ca
să nu-l câştige pierzătorul satana, care lucrează mult şi se des -
co peră mult şi tot mai mult ca să-i piardă pe mulţi şi pe tot mai
mulţi, şi peste tot el este şi împărăţeşte în om. 

O, fiţi treji pentru ascultare şi păstraţi-vă sub harul ei,
fiilor. Deschideţi-vă inimile ca să puteţi fi ocrotiţi şi povăţuiţi
mereu, căci pierzătorul stă în inima omului şi dărâmă de la mij -
loc. O, staţi sub puterea Mea, care vă acoperă pe voi. 

Pace vouă, fiilor! Rămâneţi iubire a Mea, rămâneţi
popor al Meu, rămâneţi Mie, fiilor! Eu sunt cu voi mereu.
Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 2013

Sărbătoarea de 22 de ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Strămutarea sărbătorilor sfinţilor: urâciunea pustiirii, cea mai grea
lovitură dată bisericii neamului român acum nouăzeci de ani. Chi -
votul: simbol al bisericii Noul Ierusalim: cea mai înaltă şcoală dintre
pământ şi cer. Biserica neamului român se va rupe în două, în trei,
în zece. Chemare pentru cei care se vor alege de partea Domnului. 

SS unt cu plânsul pe obraz şi cobor din cer cu sfinţii
deasupra grădiniţei cuvântului Meu din mijlocul

neamului român şi Mă fac cuvânt de aducere-aminte a zilei de
biruinţă asupra lui satana, care Mi-a umblat la lucrarea bisericii
şi şi-a băgat duhul de Mi-a răsturnat de la locul lor sărbătorile
sfinţilor Mei şi Mi-a băgat vrăjmaşi în biserică acum nouăzeci
de ani şi a jucat ea după cum au cântat ei, dar Eu, Domnul Iisus
Hristos, M-am ridicat cu sobor de sfinţi şi de părinţi acum

douăzeci şi doi de ani pe vatra neamului român şi Mi-am aşezat
scaunul de judecată pe pământ ca să lucrez de pe el cu duhul
proorociei şi să grăiesc bisericii, aşa cum în toate vremile am
lucrat de când am zidit lumea şi n-am tăcut, dacă sunt Ziditorul.
Am făcut cu cuvântul cerul şi pământul, căci sunt Cuvântul
Tatălui Savaot, iar Tatăl este în Mine, din veac şi până în veac
este în Fiul, şi aşa lucrează Dumnezeu lucrarea Sa, prin duhul
proorociei lucrează Dumnezeu. 

Dau de veste prin glasul Meu bisericii neamului român
că acum douăzeci şi doi de ani a făcut cerul sărbătoare de
biruinţă pe pământ pe vatra acestui neam. Eu, Domnul Iisus
Hristos, cu mare sobor de sfinţi şi de îngeri şi de arhierei din
cer şi de pe pământ, am aşezat cu putere de sus piatră de teme -
lie, şi pe ea scaunul de judecată, şi pe scaun cuvântul Meu peste
pământ, care se face carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară,
căci ea se împarte în părţi şi nu se desparte, căci Eu sunt cartea,
cuvântul Meu este ea, şi sunt împlinitor prin cuvânt. Amin. 

Sunt cu plânsul pe obraz şi Mă fac cuvânt de aducere-
aminte a acestei zile, când după şaptezeci de ani de furt de cele
sfinte, Eu, Domnul, am biruit acum douăzeci şi doi de ani şi
am aşezat pe vatra neamului român începutul reparării celor
stricate de duhul lui satana, care s-a băgat în loc numit sfânt şi
a dereticat el după planul lui întunecat mersul datinilor sfinte.
Furt de cele sfinte s-a numit, şi uriciunea pustiirii s-a numit lu-
crarea lui satana acum nouăzeci de ani peste biserica neamului
român, lovită din plin, şi cel mai greu între biserici lovită atunci
de duhul lui satana. A venit ceata lui satana şi s-a înţeles cu
mai-marii bisericii acestui neam şi s-au strămutat atunci de la
locul lor datinile sfinte şi au plâns înţelepţii şi creştinii neamu-
lui român şi s-au îndurerat adânc de rătăcirea mai-marilor bi -
sericii de atunci, care au încălcat poruncile sfinţilor, aşa cum
şi azi le încalcă, şi rătăcirea este mare, cu fiecare zi mai mare
şi mai mare, căci este scris să se umple cupa fărădelegii până
se va vărsa ea peste cei ce o tot umplu pe ea. 

O, nu scapă nici viii, nici morţii de acest cuvânt, de cu-
vântul Meu, care este proorocit să vină şi să glăsuiască peste
pământ cu însăşi gura Mea la sfârşit de timp şi să-l audă pe el
morţii din morminte şi să se scoale ei la cuvântul Meu, dacă
cei vii nu se scoală spre Mine, ci umblă după duhul lumii cu
umbletul lor. O, oricât de greu şi de mult Îmi osândeşte lumea
cea rea venirea Mea cuvânt peste pământ şi pe cei ce Mi-o
poartă, nu scapă nimeni de adevărul acestui cuvânt. Se scoală
cei care au fost pe pământ, drepţi şi sfinţi, şi vor moşteni
pământul şi-şi vor răscumpăra trupul şi viaţa între pământ şi
cer şi va fi plin pământul de cei înviaţi, de cei veşnici, care
şi-au plătit veşnicia cu viaţa lor cea după trup plăcută celor din
cer, şi va fi cât stelele cerului numărul lor, precum este scris. 

Să nu mai vorbească prostii cei care zic că nu vor mai fi
oameni pe pământ peste un timp, decât puţini de tot. O, vor fi
mulţi, mulţi, şi vor locui pământul ca şi în cer, că mulţi s-au
născut de la început şi până la sfârşit şi şi-au regăsit mulţi viaţa
în Mine apoi, şi se vor scula prin taina învierii morţilor, şi-şi
vor vedea atunci prostiile vorbite cei ce vorbesc prostii acum
ca să prostească de la margini la margini oamenii toţi şi să-i
facă să uite de Dumnezeu şi de înviere, dar iată, toţi cei care
au fost şi sunt vor da toţi socoteală înaintea scaunului de jude -
cată al Domnului, şi iată unde Îmi am Eu domnia şi scaunul
ei, şi iată cum domnesc Eu peste cei ce s-au ales cu Mine ca să
le fiu lor Dumnezeu şi să umblu cu ei şi să am casă cu ei pe
pământ şi să vin la ei cu cei din cer cu masă de cuvânt, aşa cum
fac acum! 

Însemnez această zi şi spun: Acum douăzeci şi doi de
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ani, în ziua a douăzeci şi doua a lunii a şaptea din an am aşezat
la locul ei, pe piatra ei cea dintâi biserica Mea şi i-am bucurat
pe strămoşii cei sfinţi ai neamului român, căci biserica neamu-
lui român a greşit cel mai mult între fiii ortodoxiei de pe pă -
mânt acum nouăzeci de ani şi a mers ea spre mare rătăcire, dar
acum Eu, Domnul, am luat lăstar din mijlocul ei şi am aşezat
rodul la rodit şi am biserică sfântă în mijlocul neamului român
şi Mi-o îngrijesc ca pe via Mea dragă şi fac din ea vin bun ca
să aibă ea pe masă şi să nu-i lipsească ei Domnul. 

Am luat acum douăzeci şi doi de ani un slujitor credin-
cios cuvântului Meu în trupul bisericii neamului român (Irineu
- n.ed.) şi i-am aşezat pe frunte cununa arhieriei şi l-am adus
de Mi-a binecuvântat grădiniţa cuvântului Meu, cea din vecii
hărăzită a Mea, şi am binecuvântat piatra de temelie aşezată în
ea, şi ridicarea chivotului-simbol al bisericii de Nou Ierusalim
pe pământ şi şcoala învăţăturii cereşti peste fiii bisericii, cea
mai înaltă şcoală între pământ şi cer, din care să-Mi ridic
ucenici, şi ucenici din ucenici, căci Eu nu le spun profesori, ci
ucenici le spun celor ce-Mi învaţă turma şi merg cu ea pe calea
Mea, şi le mai spun şi profesori de religie ca să vorbesc pe
limba lumii, dar pe limba Mea îi numesc ucenici cu Învăţător
peste ei, nu de capul lor cum sunt profesorii de religie pe pă -
mântul lumii, de n-au parte ei de duh de prooroc şi de povă -
ţuitor ceresc, care să le dea lor să împartă turmei. 

Iată, sunt cu plânsul pe obraz şi cobor din cer cu plânsul
Meu şi cu glasul Meu, care se scrie pe pământ, că mai e puţin
timp şi se va rupe în două, în trei, în zece se va rupe biserica
neamului român, căci ea are numai numele de ortodoxă, dar
ea este de capul ei, că este căzută sub afurisania sfinţilor, căci
a călcat datinile sfinte şi s-a unit cu vrăjmaşii Mei şi se tot
uneşte cu ei, iar acum vine alegerea prin ruptură, şi se vor uni
cu Mine şi cu duhul proorociei, cu glasul gurii Mele se vor uni
mulţi dintre ei şi se vor umili pentru Mine, pentru ca să Mă
aleagă pe Mine, şi la aceştia Eu le spun aşa: 

Veniţi, porniţi tainic, şi apoi cu pasul spre izvorul Meu
de cuvânt şi spălaţi-vă în el hăinuţa vieţii, că vine o vreme de
durere ca acum nouăzeci de ani, ba şi mai mascată, şi vă va
durea viaţa şi răspunsul pe care-l veţi da Mie dacă nu vă veţi
porni spre unirea cu duhul vieţii, cu duhul proorociei, cu glasul
cuvântului Meu, care suflă din cer peste pământ în mijlocul
neamului român. 

Iar bisericii acestui neam, care nu dă să iasă de sub
anatemă, Eu, Domnul, îi grăiesc aşa: O, am voit prin duhul
proorociei, prin graiul gurii Mele să te călăuzesc pe cale cu
Mine, dar tu te-ai desfrânat cu toţi trecătorii şi ai stat cu ei la
masă pe munte înalt şi le-ai dat bineţe. O, ce răspuns vei da
sfinţilor şi părinţilor, prin care ţi-am lăsat scris ce să faci şi ce
să nu calci în picioare? O, am voit prin acest cuvânt trimis spre
tine de atâta vreme, am voit să te trezesc şi să stau la veghe
pentru tine, şi să stai şi tu cu Mine la veghe, o, biserică a nea-
mului român! O, cât bine am dat să-ţi aduc, dar am rămas cu
el la uşă, căci îngâmfarea ta nu te-a lăsat să-Mi deschizi şi să
Mă primeşti să intru pe uşa din faţă, nu pe cea din spate la tine
ca să-ţi dau cuvântul Meu cel pentru veghea Mea peste tine şi
să vadă satana că Eu sunt Păstorul tău şi să se depărteze el de
turma cea cu Păstor peste ea, dar nepăsarea ta de viaţa ta cea
veşnică este mare, şi de aceea poate asupra ta satana sub haina
lui de miel. Eu însă mereu, mereu trimit la tine cuvântul Meu
când el coboară să se aşeze în cartea sa ca să-Mi călăuzesc şi
să-Mi cresc cu el un popor deosebit de duhul lumii, popor de
ucenici, de învăţători din partea Mea peste oameni, că nu mai
au învăţători de la Mine oamenii, căci cei care sunt învaţă în

şcolile lumii şi sunt acestea şcoli potrivnice lui Dumnezeu. 
O, biserică a neamului român, n-ai voit să-Mi fii Mie

cale spre oameni. N-ai voit să Mă dai pe Mine Învăţător peste
cei fără de creştere din cer peste ei. O, câtă slavă ai fi avut, o,
câtă! Nimeni n-ar fi fost să-ţi treacă pe dinainte dacă duhul tău
era una cu Duhul Meu, cu duhul acestui cuvânt de înviere şi
de viaţă veşnică în el, şi am fi înviat din păcat omul, Eu şi cu
tine, dar ţi-a fost ruşine să faci aceasta, şi nu ţi-a fost ruşine să
deschizi străinilor de Dumnezeu şi de tine, care vin şi tot vin,
dar nu vin să se unească cu tine, ci să te uneşti tu cu ei şi să-ţi
pătezi rochiţa şi să-ţi rupi bucăţi crişma, faşa de botez, pe care
nu ştii să ţi-o mai porţi peste cămăşuţa de la botez ca să rămâi
pruncă pentru împărăţia Mea şi să nu creşti fără povaţă şi să
nu te dai spre desfrânare ca să te laşi peţită de dumnezei străini
de viaţă din cer. O, ai ieşit din faşă şi ai crescut şi n-ai mai as-
cultat de sfinţi şi de părinţi, care ţi-au lăsat predanii ca să nu le
calci, şi nu mai ştii să-ţi păstrezi cămăşuţa de botez şi faşa de
peste ea, crişma care te ţine strâns de Mine ca să creşti drept,
ca să fii biserică dreaptă, nu să-ţi schimbi calea şi mersul tău,
aşa cum tu ai făcut şi faci. 

O, iată ce-ţi mai spun: Am luat din mijlocul tău lăstar
bun la credinţă şi l-am altoit cu darul Duhului Sfânt prin cuvânt
şi prin ungere cerească şi l-am făcut mare cu duhul şi cu taina
Mea de peste creştetul lui şi am rostit prin el binecuvântarea
începutului nou, dar tu l-ai oropsit pe el şi l-ai smuls de unde
Eu l-am răsădit pentru ca să-Mi cresc în el duhul mărturisirii,
lucrător pentru vreme rea când nu va mai fi lumină pe pământ.
O, nu l-am voit peste voi mare, ci pentru voi l-am voit pe el, o,
slujitori ai bisericii neamului român! Îl pregătisem pentru voi,
de la naşterea lui îl pregătisem, şi M-am purtat lângă el în taină
ca să-i dau Duh Sfânt şi să aveţi voi când va fi vremea grea şi
prea grea pentru voi. O, şi veţi vedea mulţi din voi câtă bucurie
veţi prinde când el vă va arăta iubirea şi credincioşia, aşa cum
vi le-a arătat pe acestea vouă când Mi-a întors Mie spatele la
cererea voastră de despărţire a lui de Mine şi de poporul Meu
şi v-a ales pe voi, şi s-a făcut despărţirea, după ce ani la rând a
stat el în taină aproape cu duhul şi cu iubirea lui pentru cuvân-
tul Meu, cu care l-am călăuzit pas cu pas, şi cu care, iată, şi pe
voi vă hrănesc şi vă adăpostesc încă sub el ca să vadă satana
că voi aveţi Păstor din cer peste voi şi ca să nu pieriţi doborâţi
de hoţii de suflete, care dau să dărâme de tot credinţa ortodoxă
şi să-i facă pe cât mai mulţi să-şi lepede cămăşuţa de botez şi
credincioşia faţă de legământul sfinţilor, lăsat peste biserică,
dar Eu vă spun că mulţi s-au lepădat şi au rămas înveliţi pe
deasupra cu haina ortodoxiei, haina mântuirii prin Hristos. O,
ce zic sfinţii şi părinţii, ce zic strămoşii când văd ei din cer ce
face biserica în ţara ortodoxă română? O, ce faceţi? Iată, faceţi
amestecătură, şi nu vă face vouă bine aceasta, iar Mie Îmi face
lacrimi pe obraz. O, nu mai ştie nimeni ce sunteţi voi, căci scris
este: «Spune-mi cu cine te uneşti ca să-ţi spun cine eşti», căci
una vă numiţi, şi alta faceţi voi. Când poporul Israel s-a unit
pe cale cu cei străini de Mine şi de el, a pierit pe capete poporul
Meu atunci şi n-a mai intrat el în împărăţia gătită lui de Mine,
în Canaan n-a mai intrat. Când tu te uneşti acum cu cei care
nu Mă au pe Mine de Dumnezeu, ci pe satana îl au, mai rămâi,
mai eşti tu altceva decât sunt ei, decât cei cu care te aduni ca
să faci paradă de amestecare faţă în faţă cu sfinţii care ţi-au
lăsat predanie scrisă să nu faci aşa? O, nu trebuia să faci tu
spectacol cu lumea laolaltă şi cu capii ei, biserică a neamului
român ortodox! O, e urât de tot aceasta ce faci! Iată ce faci cu
libertatea ta faţă de Mine şi de sfinţi! Faci de capul tău. N-ai
voit să iei peste tine duhul proorociei ca să ai povăţuitor la
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orice pas şi ca să nu greşeşti tu pe cale. Cele afierosite lui Dum-
nezeu plâng ca şi Mine din pricina ta când calci tu în ele cu cei
de neam străin de credinţa ta cea din strămoşi, cea din sfinţi.
O, nu lua cele afierosite lui Dumnezeu din strămoşi, nu le
vinde tu călcărilor de porunci, că e păcat să faci aceasta, o,
biserică a neamului român. Tu faci aceasta prin mai-marii de
peste tine, şi toată biserica are vină dacă greşesc asupra ei cei
mari de peste ea. Chiar dacă voi, cei ce staţi mari peste biserică,
chiar dacă ziceţi că nu e Dumnezeu-Cuvântul acest cuvânt, dar
sunt ale Domnului cele afierosite Lui din strămoşi, şi nu sunt
ale voastre ca să le stăpâniţi voi pentru vrăjmaşi şi pentru
mesele voastre cu ei laolaltă! O, cât de greu veţi răspunde voi
dacă nu vă veţi opri de la fărădelegea aceasta în loc afierosit
lui Dumnezeu, în locul cel sfânt Domnului! 

Iar ţie, arhiereule credincios, care M-ai însoţit aici acum
douăzeci şi doi de ani de am aşezat piatra cea nouă pentru în-
noirea a toate, şi pe care temelie Îmi zidesc lucrarea Tatălui
Meu pentru naşterea din nou a lumii şi pentru aşezarea Ierusa -
limului nou pe pământ, precum este scris să vină el şi să fie cu
oamenii, ţie îţi zic: Strigă-Mă cu lacrimi pe obraz, strigă-Mă
în ajutor ca să-i trezesc pe mulţi mai înainte de lăsarea la
vedere a întunericului. Eu ştiu că eşti în lanţuri pus faţă de locul
cuvântului Meu şi al poporului cuvântului Meu, dar vin spre
tine cu cuvântul şi-ţi fac rugăminte cu plânsul pe obraz: Stri -
gă-Mă cu lacrimi să-i trezesc pe mulţi, că ai ales să rămâi între
ei şi să-ţi arăţi ortodoxia ta cea sfântă şi să rabzi nădăjduind în
venirea Mea cu descoperirea adevărului cuvântului Meu peste
cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt. Tu nu mai ai acum pu -
tere pentru Mine şi pentru mărturisirea Mea cea nouă şi sfântă
pentru viaţă sfântă, dar poţi să plângi, şi-ţi dau putere să plângi
şi să Mă strigi să-i vin bisericii neamului român în ajutor, căci
ea doarme, doarme şi nu veghează pentru venirea Mea. Te aduc
aici acum, lângă izvor, tainic te aduc aici în ziua aceasta de
amintire, şi, iată, pun sfinţii şi părinţii mână de binecuvântare
pe creştetul tău, ca să ai puterea lor când toţi vor avea nevoie
de ea în vreme de cumpănă peste biserica neamului român,
care nu-şi mai înţelege culoarea şi duhul şi legea ei cea din
strămoşi. O, e departe, departe de Mine cârma de peste biserica
neamului român. Toţi slujitorii din vârf vor fi dispreţuiţi mult
curând, curând, după ce-şi vor vedea dezamăgirea cea de la
amestecare cu păgânii lui satana, şi vor avea nevoie de sprijin
sfânt, căci toţi au strivit de peste ei legea cea sfântă, care îi
ocrotea pe ei de sus, din părinţi. 

Las peste creştetul tău binecuvântarea cea multă a părin -
ţilor din cer, din lumea cea veşnică a celor ce au iubit cerul pe
pământ, şi rostesc peste inimioara ta şi peste mintea ta pace de
sus, căci jos nu mai este pace decât în cuvântul Meu, cu care
glăsuiesc peste pământ şi tainic cârmuiesc cu el lumea. O, pace
ţie! Din mijlocul poporului cuvântului Meu, de lângă izvor îţi
spun: pace ţie! Iar tu să spui tainic şi să mărturiseşti înaintea
sfinţilor toţi şi să spui: «Binecuvântat este Domnul, Cel ce locu -
ieşte în Ierusalim!», în mijlocul neamului român, precum este
scris în Scripturi despre locul locuinţei Mele. Amin. 

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu! Din mijlocul tău
am binecuvântat cuvântul sărbătorii de azi, aducerea-aminte a
zilei punerii pietrei de temelie a noii Mele zidiri, a bisericii în-
noite, căci Eu Îmi zidesc un popor şi Mi-l călăuzesc spre
biruinţa Mea cu el peste toată necredinţa de pe pământ, şi stau
în cortul Meu cel sfânt în mijlocul lui, precum este scris. Amin,
amin, amin. 

9/22 iulie 2013

Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie 

Prin smerenie omul se poate vindeca de toate relele lui satana. Sme -
renia înaintea Domnului este smereneia înaintea fratelui tău. Îndemn
pentru vindecarea de ascunderi. Îndemn pentru primirea mustrării.
Păcatul vorbirii în doi rămâne scris la diavol. Omul care are milă
de el însuşi nu are rod. Bârfa este hrana morţii. Pilda soarelui: 

lucrarea dăruirii de obşte. 

MM ă aşez cu slavă de cuvânt şi cu învăţătură înain-
tea ta, popor al venirii Mele celei de acum, şi

Mă dau prin lucrarea Mea cu tine la cei ce M-au aflat la tine şi
Mă caută pe calea aceasta şi-Mi ţin calea când cobor cuvânt la
tine, ca să-l ia şi ei şi ca să se hrănească din cer. 

E sărbătoare pentru ceata proorocilor, şi toţi sfinţii săr -
bătoresc în ziua aceasta pe prooroci, căci scrie în datina sfin -
ţilor ziua cea pentru sfântul Ilie proorocul, şi mult aşteaptă
sfin ţii zile de sobor pentru ei şi e mare aşteptarea lor, că au
prilejul să coboare cu Mine în carte şi să Mă mărturisească din
cer prin cuvânt, aşa cum şi pe pământ au avut ei lucrarea măr -
tu risirii pentru Dumnezeu, şi sunt acum din cer mărturisitori,
căci Eu vin cu ei pe calea venirii Mele de acum şi împlinesc
Scriptura care spune că: «Vine Domnul cu sfinţii Săi!». Amin. 

O, pregăteşte-ţi inima şi mintea, măi poporul Meu, căci
stă cerul la masă de cuvânt cu tine. Despre credinţă este de
grăit în ziua aceasta sfântă, căci trebuie să-i ruşinăm pe toţi cei
cărora Eu nu le deschid cerul ca să vadă ei puterea credinţei.
O, de câte ori am deschis Eu cerul pentru cei credincioşi şi
le-am arătat lor prin vederea cea cu ochii sufletului, prin răpire,
prin Duhul le-am arătat lor pe cele cereşti, pentru credinţă
le-am arătat, şi aceasta înseamnă credinţă, nu ceea ce se vede
cu ochii trupului. 

O, fiilor, cuvântul care se vesteşte şi se împlineşte peste
voi, prin credinţa voastră se împlineşte, şi vine între voi ară -
tarea lui împlinită. O, de câte ori, de câte ori aţi văzut voi
aceasta şi v-aţi întărit în credinţă, dar s-a întărit credinţa în voi,
şi e mai mult aceasta. O, trebuie smerenie mare. Cu ea vine lu-
crarea credinţei. Ilie proorocul nu M-a văzut cu ochii trupului,
şi M-a rugat să Mă vadă, iar Eu ce i-am arătat? Eu am grăit cu
el aşa cum grăiesc azi, şi tot din vânt i-am grăit şi lui, şi credea
Ilie în Mine fără să Mă vadă, dar Mă vedea mereu şi mult cu
ochii sufletului, cu ochii credinţei, şi tot aşa Mă vedeau şi
ucenicii lui, căci Eu le grăiam proorocilor, iar ei ştiau dacă le
grăiam, şi aveau ei pe Duhul grăitor peste ei şi vedeau ei apoi
împlinirile cele vestite lor, aşa cum au văzut pe Ilie, pe învăţă -
torul lor ridicându-se spre cer, ca să fie el luminător din cer
peste pământ. 

O, multe împliniri sunt tainice, sunt ale tainei credinţei
care lucrează cerul cel nou şi pământul cel nou, dar multe cu-
vinte sunt rostite cu puţin înainte de vederea împlinirii lor, căci
Eu stau de veghe mult şi văd înainte şi dau de veste sau învăţ
mai dinainte împotriva păcatului sau a satanei, care lucrează
pe furiş şi-Mi umblă la lucrarea Mea, din pricina ascunderilor
părute neînsemnate, dar prin care el pedepseşte apoi pe cel ce
se ascunde, neştiind cel ascuns să creadă ce este întunericul. 

Poate scăpa oricine de toate relele lui satana, prin smere-
nie poate, fiilor. Nimeni nu se poate numi că se poate smeri
înaintea Domnului dacă nu se smereşte tot aşa înaintea fratelui
său, căci proba dintre om şi Dumnezeu se dă aproape, se dă
aici. O, nu vă ascultaţi trupul şi mintea, fiilor! Ascultaţi-L pe
Domnul, căci vai de cel ce nu ascultă de Dumnezeu, şi voi
vedeţi aceasta şi credeţi apoi ceea ce vă spun, căci neascultarea
se vede, căci se face nărav rău în om şi se face dor de viaţă
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liberă de Dumnezeu şi-l omoară pe creştin aceasta şi-l trage
rob lui satana, şi nu mai rămân Eu cu el prin ascultarea lui, ci
satana rămâne cu el, şi iată, robia voii libere nu se suie la min -
tea omului ca să înţeleagă el că nu este liber, şi răul îl ia rob,
liber pentru rău. 

Fiilor, fiilor, grăiesc aici, lângă izvorul Meu de cuvânt,
şi vă învăţ pe voi pe toţi pe unde locuiţi şi tânjiţi să fiţi ai Mei,
de la un capăt la altul în cetăţile prin care locuiţi, ai Mei
făcându-vă voi prin credinţă şi prin stăruinţă cu Mine. Vă rog
pe toţi, cu dor vă rog şi cu mare aplecare de rugă spre voi,
vindecaţi-vă cu totul, cu totul de ascunderi unii de alţii şi de
cei ce vor fi întrebaţi de voi, că mulţi din voi aveţi scrise la
Mine de către satana aceste păcate. O, nu vă îndemnaţi la as-
cunderi unii pe alţii. Nu mai folosiţi nici cât vârful de ac în-
tunericul acesta. Faceţi şi grăiţi numai ceea ce nu trebuie să
ascundeţi şi staţi în lumină unii înaintea celorlalţi. Mărturisi -
ţi-vă tot ce aţi folosit ascuns şi urât şi nefrăţesc, că vă are scrişi
satana, fiilor, şi vă tot împinge să lucraţi şi să lăsaţi aşa, şi vin
dureri peste Mine şi peste voi apoi. Ascunderea, acest păcat e
ca banul, care prinde omul sub înfăţişarea lui când trece el pe
sub privirea omului, şi iată, s-au despărţit de Mine creştini şi
s-au dus să aibă bani, că nu poate omul birui acest păcat când
este prins sub el, iar Eu v-am învăţat pe voi să nu puneţi mâna
pe bani, şi mare ascultare să se facă pentru aceasta. Îl părăseşte
pe om frica după ce părăseşte el ascultarea şi-şi face în el lărgi -
me pentru păcatul neascultării de Dumnezeu şi de fraţi, şi vine
pe neştire acest păcat peste cei pe care nu-i mai pot ajuta după
ce ei se smulg de lângă Mine ca să nu-i mai pot Eu ajuta. 

O, fiule povăţuit de Dumnezeu prin cuvânt de sus, e mai
bine să primeşti mustrarea decât să te fereşti de ea. Când mus-
trarea se atinge de tine cu cuvântul veghii pentru azi şi pentru
mâine tu te poţi împotrivi tot cu cuvântul dacă eşti trufaş, dacă
ţi-e ruşine să te smereşti şi să-ţi însuşeşti vina pe care o ai sau
nu, dar când se atinge mustrarea cu mâna ei de tine nu te mai
poţi împotrivi, nu te mai poţi piti în tine sau în alţii, nu mai
poţi atunci decât să porţi, şi tot eşti ruşinat, oricât ai da tu să
nu-ţi asumi ruşinea, care-ţi atrage mustrarea. 

Eu, Domnul, v-am arătat mereu cuvântul mustrării iu-
bitoare, dar cine nu stă cuminte, ascultând şi primind şi crezând
în veghea Mea peste el, acela îşi face rost de suferinţă, Mi-o
pune înainte gata lucrată ca să se întoarcă înapoi la el ca bici,
iar biciul nu-l puteţi voi birui aşa cum faceţi cu cuvântul Meu
de mustrare, care dă să nu vă lase să muriţi azi sau mâine şi nu
vă lasă să adormiţi pentru veghe. 

O, numai sub bici îşi înţelege omul neascultarea faţă de
cuvântul cel mustrător şi salvator pentru om, dacă deschide el
înţelepciunii cea venită cu mustrarea. Eu numai cu cuvântul
mai pot să Mă apropii de creştin, iar altfel el umblă ca el, şi dă
să se despartă de paza Mea, de voia Mea pentru voia sa, după
ce gustă el voia sa şi-şi face rost de bici pentru el, pentru voia
sa, care-l pedepseşte apoi şi care poate să-l facă pe el potrivnic
lui Dumnezeu prin el însuşi şi prin cei care au fost ai Mei şi au
fugit şi s-au făcut potrivnici, după ce au aruncat de peste ei pe
Domnul şi şi-au ales să-şi facă voia. 

O, fiilor, nu vă vindeţi sufletul şi mintea şi inima şi
credinţa la cei ce nu iubesc, nu mai iubesc coborârea Mea şi o
bat cu pietre fel de fel. Nu faceţi împreună-grăire cu cei ce au
plecat şi Mi-au defăimat apoi crucea venirii Mele şi purtatul
ei pentru ca să vin cuvânt pe pământ. O, aveţi grijă cu cine
grăiţi şi ce grăiţi, ca nu cumva să vă faceţi vinovaţi faţă de le -
gătura Mea cu voi şi a curăţiei inimii voastre pentru Mine, fii -
lor. O, depărtaţi-vă de cei ce au luat cu gura venin ucigător ca

să vă murdărească cu el şi să vă ucidă apoi şi să râdă apoi cu
râs diavolesc de isprava lor. Iată, au plecat şi s-au dezbrăcat de
ruşine şi s-au umplut de venin şi încearcă să-şi lase veninul şi
să ucidă cu el. O, dacă voiţi, fiţi atenţi, nu ieşiţi de sub bine -
cuvântarea care vă veghează, nu vă arătaţi în calea lor, că Eu
v-am învăţat pe voi să vă feriţi de păcatul vorbirii în doi, că
rămâne la diavolul acest păcat scris şi vă are el la mână cu as-
cunderi şi vă pică din Dumnezeu aşa acum l-a picat pe Adam
din rai, iar voi trebuie să alegeţi viaţa sau moartea, cu Mine
sau cu cei ce vă pot ucide credinţa ca să nu mai găsesc Eu
credinţă în voi. 

O, fiilor, este scris negru pe alb: «Nu râvniţi la cei ce vi-
clenesc, căci cei ce viclenesc, de tot vor pieri, dar cei ce
aşteaptă pe Domnul vor moşteni pământul», aşa este scris.
Cântaţi cu toată inima cu David şi spuneţi pentru voi: «O, cât
de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Ajută-ne
sufletul şi inima şi trupul să dorească şi să iubească cu putere
curţile Tale şi să se bucure de Tine, Cel viu, şi de altarele Tale,
Doamne, căci fericiţi sunt şi vor fi cei ce locuiesc în casa Ta,
şi ei în veci Te vor lăuda». 

Daţi bătălia cu satana şi cu potrivnicii toţi şi fiţi biruitori.
Învăţaţi cântarea credinţei, voi, cei ce daţi să vă clătinaţi, căci
Eu, Domnul, vă îndemn aceasta, iar cei ce biruiesc, să cânte
apoi Domnului şi să-şi spună: «Întoarce-te, suflete al meu, la
odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine, că a scos sufletul meu
din moarte, şi picioarele mele de la cădere, şi bine voi plăcea
Domnului în pământul celor vii».

Vine lângă cuvântul Meu, vine în carte cuvântul lui Ilie
proorocul ca să-l slăvească el pe Domnul prin mărturisirea lui
cea din cer, iar Eu rostesc pentru cuvântul lui binecuvântare
de intrare şi bucurie peste ceata de prooroci, care stă la masa
Mea de cuvânt aici, în această zi de praznic sfânt pentru cel
sărbătorit între sfinţi. Amin. 

— OO,Doamne, o, Dumnezeule nevăzut, de ce
trebuie să creadă omul în Dumnezeu, în

Cel nevăzut şi în cele nevăzute ale facerii Lui? Pentru că omul
are nevoie de nădejde şi de salvare mereu, şi fără acestea su-
fletul nu i-ar putea trăi în el. Cu mare durere privim cum în-
doiala mănâncă de tot apoi credinţa din cel ce crede. Nu are
omul credincioşie, Doamne. Eu am plâns cu zbucium mereu
înaintea Ta pentru necredincioşia omului, pentru nerecunoş -
tinţa lui faţă de viaţa lui cea din Dumnezeu în el. Se trag oa-
menii din credinţă, în loc să se înrădăcineze mai mult în taina
ei. Mai credincios este copacul, Doamne. El se hrăneşte ca şi
omul, şi din cer, şi de pe pământ îşi are el hrana, ca şi omul,
Doamne, dar copacul este cuminte şi-I spune Domnului său
durerile lui de la tot ce vede el pe pământ, spre întristarea lui
şi a Ta. Omul însă are grai mai mult decât pomul şi-şi spune
unul altuia omul nemulţumirea şi se clatină om pe om unul
spre altul şi nu stă omul în picioare ca pomul şi se clatină, căci
umblă, şi greşeşte mult prin umbletul lui de colo-colo şi nu-I
rămâne Domnului credincios şi nici măcar luişi, Doamne. O,
iată ce este şi cât este omul, cel care grăieşte şi merge de colo-
colo, nefiind înrădăcinat ca pomul ca să dea şi el roadă şi
umbră şi răcoare şi cântec sfânt când îşi jertfeşte lucrarea sa
celor ce trec pe lângă el. 

N-are roade omul, Doamne. Umblă de colo-colo omul
şi nu are statornicie în credinţă, până la sfârşit credinţă. Um-
blam şi eu prin munţi plin de jale după Tine, umblam, dar eram
înrădăcinat în Tine, Doamne, şi rodeam ca pomul roade dărui -
toare şi aduceam pui roditori de har, precum şi eu eram, căci
Îţi ridicam Ţie prooroci şi rodeam umblând cu Tine pe pământ
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din loc în loc, ca să-Ţi aduc rod de credinţă şi de credincioşie
de la om, Doamne. O, ce să facem cu creştinul care umblă de
colo-colo fără nici un fel de rădăcină în Tine? Ce să facem cu
cel ce nu rodeşte nerămânând în Tine, Doamne? Vai de mlădiţa
care nu rămâne în viţă, care se smulge şi merge singură în foc,
uscându-se pentru foc! 

Plângeam pe pământ cu râvna în mine. Aşa plâng şi azi,
că mare îmi este mila de Tine, Doamne! Vai omului care are
milă de el însuşi, care se gândeşte la el însuşi, vai lui, săracul!
Acela nu este bun de nimic, de nimic, că n-are rod. Nu mai
puteam de mila Ta pe pământ atunci. Mă purtam după Tine şi
pentru Tine şi voiam numai cu Tine, că nu mai vedeam pe ni-
meni să stea înaintea Ta cu iubire pentru Tine, căci Tu ai făcut
cerul şi pământul şi omul, Doamne. O, are omul de hrană a
minţii bârfa, iar bârfa este hrana morţii, şi cade omul şi tot
cade în rătăcirea minţii lui, iar noi avem lucrare de învăţătură
pentru cei credincioşi, Doamne. Să-i învăţăm pe cei ce s-au
adus Ţie pentru credinţă în Tine şi în cele nevăzute ale Tale şi
pregătite pentru cei ce Te iubesc şi Te cred. Să le spunem lor
să fie fieca re ca soarele, căci soarele are lucrare de obşte toată
ziua şi se dă tuturor cu toată lucrarea lui. Aşa să fie fiecare fiu
al poporului cuvântului Tău toată ziua, şi dăruire de obşte să
aibă el zi şi noapte, ca să fie soare mereu în biserica Ta, în
turma Ta, Doamne. Ucenicii mei prooroci aveau toţi duhul
proorociei şi ştiau ca şi mine, căci eu mă împărţeam lor şi
aveam lucrare de obşte, şi m-am urcat apoi sus în cer ca să
împart de sus, ca şi soarele să împart lucrarea mea cea de
obşte, fie cu foc, fie cu mângâiere şi cu căldură dulce, după
cum fiecare om îşi atrage prin lucrările sale. Le dau fiilor
poporului Tău cuvântul meu acum. 

O, fiilor, luaţi pilda pomului şi rămâneţi înrădăcinaţi în
locaşurile Domnului, căci stâlpii aşa îşi au lucrarea, precum
este scris. Luaţi pilda soarelui, care lucrează cu lucrare de obşte
şi nu-şi caută ale sale niciodată, ci numai lucrarea dăruirii de
obşte o aduce el fără deosebire peste cei de pe pământ. Aşa să
iubiţi şi voi, şi să străluciţi ca soarele, care aduce creştere peste
cei ce stau sub binecuvântările lui, căci eu ardeam de râvnă
pentru Domnul şi eram ca flacăra cea mai tare pentru mulţi.
Aşa să fiţi şi voi, nu uitaţi! Şi dacă vreţi să ascultaţi, tăiaţi şi
voi, tăiaţi aşa cum am tăiat eu, tăiaţi din calea voastră pe toţi
proorocii mincinoşi, pe toate iscoadele, pe toţi necredincioşii,
şi puneţi-i pe ei în arşiţa rugăciunilor voastre spre Domnul, ori
spre pocăinţa, ori spre liniştirea lor, ca să nu mai bată spre voi
şi spre mersul Domnului, că soare strălucitor este Domnul în
acest cuvânt, şi de şapte ori străluceşte El mai mult ca soarele,
care Îi este Lui slujbaş şi locaş. O, tăiaţi din calea voastră glasul
împotrivitorilor Domnului şi ai voştri, că voi aveţi multe pilde,
aveţi pe cei ce au pierit ruşinos în lupta lor cu Domnul şi cu
voi de-a lungul timpului Domnului cu voi. 

Iată, plâng, şi plânge Domnul cu mine şi Îl văd cum
spune cu durere ca şi atunci în David: «Omul cu care eram în
pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridi-
cat împotriva mea călcâiul». În ziua aceasta plâng cu Domnul,
căci păcatul nemulţumirii celui îndoielnic în credinţă a adus
pe Domnul spre batjocură acum. Îl rog pe el în ziua mea de
serbare şi în ziua lui, îl rog în numele Domnului şi îi spun: 

Te rog, dacă poţi, dacă mai poţi, scoală-te şi opreşte
batjocura de peste Domnul, căci trebuie să ţi se ierte păcatele,
măi fiule îndoielnic, şi nu te-a defăimat Domnul pentru ele, ci
te-a ocrotit multă vreme şi te-a rugat să ocroteşti tu mersul
lucrării Lui, dar faţa Lui este plină de batjocură acum. O, a
răbdat Domnul frângerea poporului şi a plâns răbdând. O, mai

scump este Domnul ca omul, mai mare, dar omul se alege pe
sine şi se încarcă cu pretenţii şi Îi face Domnului nedreptate.
O, nu s-au mai curăţit păcatele celor ce nu s-au pocăit după ce
au dat mersul Domnului spre batjocură. O, fiule, n-ai să găseşti
pe nicăieri pentru tine prieteni aşa cum au fost cei batjocoriţi
acum atât de greu. O, multe sunt scrise în cartea acestui cuvânt
al Domnului, dar în ea este scris şi ocrotirea pentru lucrarea
venirii Domnului cuvânt peste pământ, numai că s-a dat cre -
dinţa pentru necredinţă şi pentru îndoială, şi toţi cei care au
îmbrâncit pe Domnul acum au uitat de toate păcatele lor, de
vreme ce atât de mari judecători s-au ridicat ei peste cele ale
Domnului în zilele acestea. 

O, popor al Domnului, să dai de la tine tot ceea ce te
duce la clătinare de lângă Domnul. Stai înrădăcinat în Domnul,
în Făcătorul cerului şi al pământului şi al celor nevăzute ale
Lui şi pregătite pentru cei ce cred în El cu iubire şi cu supunere
şi cu multă umilinţă, căci umilinţa îl ţine pe om ca să nu cadă,
şi aceasta este taina şi lucrarea ei. Amin. 

Şi acum, Doamne, amin să fie cuvântul cel din cer, care
însoţeşte pasul şi iubirea şi credinţa fiilor poporului Tău. O,
ajută-i pe ei să înţeleagă mult îndatoririle lor înaintea Ta, şi
unii înaintea altora apoi, o, Doamne al meu şi al lor. Amin. 

— EE u, Domnul, mereu cuvintez şi mereu
aduc îndemn şi povaţă şi mereu vin cu

sfinţii, vin cu voi la masa poporului Meu şi punem pe masă
hrană de sus, hrană cerească pentru viaţa Ierusalimului ca să-l
am pe el popor al Meu şi să-Mi găzduiască el venirea. 

O, poporul Meu, deschide mult inima ta, că Eu deschid
larg cerurile şi îţi aduc pe masă ca să ai tu din cer hrană, dar
veghează pentru credinţa şi pentru credincioşia ta şi stai mult
la masă şi la sfat cu cuvântul Meu de peste tine şi ţine-l pe masă
ca să-ţi folosească mereu şi ca să am Eu rod de la tine dacă eşti
fiul Meu. Dar dacă tu nu rodeşti rodul pentru care ai fost altoit,
o, întoarce-te şi întâlneşte-te cu cuvântul Meu de peste tine şi
aşează-ţi ascultarea, fiule, căci ea este rodul, este primul rod
al iubirii de Dumnezeu în om. 

O, pace ţie pentru ascultare, măi poporul Meu, căci fără
ea între Mine şi tine nu este nici un adevăr! O, pace ţie cu sfinţii
la masă, că ai stat în ziua aceasta la masă cu ceata proorocilor
din cer! Se alină durerea Mea când pot să grăiesc. Se alină ea
şi mai mult când tu stai înaintea Mea ca un ucenic şi-Mi
grăieşti prin ascultarea cu care Îmi arăţi credinţa ta. Eu prin
credinţa ta vin cuvânt pe pământ, o, poporul Meu, dar dacă ea
n-ar mai fi, numai biciul Meu ar mai putea grăi peste pământ. 

O, fericit sunt Eu, Domnul, şi fericiţi sunt cei cred Mie
şi venirii Mele ca să pot Eu grăi, ca să-i găsesc Eu pe ei crezând
în Mine şi venind spre Mine, iar Eu venind spre ei, şi aşa pu-
rurea să fiu cu ei, iar ei aşa pururea să fie cu Mine, cu Domnul
să fie ei pururea, precum este scris. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 2013

Sărbătoarea sfântului mare mucenic şi tămăduitor 
Pantelimon

Îndemn să se cerceteze fiecare pe sine. Cel trufaş aşteaptă dragoste.
Dezvinovăţirea este duşmanul învierii omului. Plânsul pentru păcate
este mai folositor decât râsul. Doctoria vindecării: trupul şi sângele
Domnului spală sufletul de păcate şi de poftele pierzării. Pilda spă -
lării cămăşii şi pilda albinei. Floarea pentru somn şi floarea pentru 

veghe şi trezvie. Râsul omului este rană pentru Domnul. 

AA m norii suire şi coborâre, şi pe tron de heruvimi
sunt purtat între cer şi pământ. Aşa cum umblă
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omul pe pământ, aşa umblu Eu pe cer, şi am sfinţii însoţire, şi
pe îngeri slujitori de foc împrejurul tronului slavei. Cete
îngereşti cântă laude cereşti Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
şi e plin cerul şi pământul de mărirea lui Dumnezeu întru cobo -
rârea Sa cuvânt pe pământ. 

Sunt Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui Meu Sa -
vaot. Sunt Domnul sfinţilor şi al îngerilor. Din slavă în slavă
vin cu sfinţii Mei şi te povăţuiesc cu slavă mare, o, popor în -
văţat de Dumnezeu. Din cuvânt în cuvânt vin şi-ţi dau ţie cu-
vântul Meu şi al sfinţilor Mei. Dacă Eu n-aş mai veni la tine cu
sfinţii, diavolul ar veni şi ţi-ar lua minţile ca să te tragă spre
lucrările lui, spre întunericul lui, ca să-ţi pierzi veghea cea pen-
tru Dumnezeu şi căutarea ta după duhul vieţii şi te-ar goli ca pe
fiii lumii de frumuseţea Mea din tine, măi poporul Meu. Vin la
tine cu sfinţii, fiule. Unde mai este pe pământ Dumnezeu atât
de mult cu omul în cuvânt? Unde mai pot Eu grăi omului aşa
cum grăiesc cu voi, fiilor? Cei ce-Mi văd şi-Mi ştiu venirea Mea
la voi, aceia îşi închipuie că voi sunteţi plini de fericiri şi de
puteri şi de măriri, dar Eu sunt cu umilinţă între voi, şi nici voi
nu sunteţi altfel, şi suntem sub sarcină unii pentru alţii şi sub
lu crarea cerului, care este grea, fiilor, şi trebuie răbdare mare
pentru purtarea ei. Duhul Sfânt este Cel ce ne dă şi ne poartă,
iar biserica cea de sus coboară har peste har pentru lucrarea Mea
cu voi pe pământ. Lucrarea Mea este înnoirea, este curăţirea,
este dorul să fac ordine ca în cer pe pământ. O, în toate să vă
placă ordinea, fiilor, şi s-o grăbiţi mereu să se facă şi să fie, dar
mai ales în cele ale Mele în voi, de la care toate înviază în jur
şi se fac cereşti pe pământul Meu cu voi. Eu sunt plin de răbdare
şi aştept după voi, căci puterea voastră e micuţă, iar dorul Meu
este mare şi-Mi trebuie răbdare, că Mi-e milă să lucrez cu mi-
nuni între voi, căci sufletul din om este firav. 

O, trebuie umilinţă fără de margini în voi pentru lucrarea
Mea cu voi, fiilor. Vin cu sfinţii la voi, vin cu umilinţa Mea şi
a lor ca să stau cu voi la masă de cuvânt, masă cerească pe
pământ, şi se adună cetele cereşti la această slavă. E ceata
mucenicilor la masă cu voi în ziua aceasta, că are sărbătoarea
mucenicului Pantelimon această ceată, şi se bucură sfinţii că
în zilele lor de sobor fac popas pe pământ prin venirea Mea la
voi cuvânt şi povaţă multă pentru viaţă, pentru cer pe pământ
cu voi, fiilor. 

Iubiţi duhul învăţăturii, măi fiilor. Umiliţi-vă mult şi fiţi
recunoscători pentru acest har ceresc. Să se prindă de voi toată
învăţătura cea de sus, căreia trebuie să-i vegheaţi împlinirea,
căci împlinirea cuvântului Meu cu voi şi peste voi, aceasta
înseamnă cerul pe pământ şi puterea lui cu voi, şi jalea lui sa-
tana pentru locul Meu cu voi pe pământ. 

O, ce păcat, ce păcat pe cei ce n-au mai putut crede până
la sfârşit venirea Mea din zilele acestea aici! Le va fi grea mus-
trarea conştiinţei când vor vedea cu ochii şi cu duhul măreţia
Mea în cuvântul acesta, în toată taina coborât şi lucrat. Îi tre-
buie omului minte deşteaptă ca să poată înţelege pe Dumnezeu
în acest cuvânt. Dacă omul nu iubeşte sfinţenia minţii şi a ini -
mii n-are cu ce să priceapă mărirea lui Dumnezeu în acest cu-
vânt atâta de milos, cu atâta iubire şi umilinţă în alcătuirea lui
ca să Mă port cu el după om şi să-i port paşii înapoi spre rai,
unde i-am făcut Eu omului locuinţă după ce l-am zidit, şi care
este de atunci şi până la sfârşit ţinută în taină şi aşteptând ea
iubirea omului. 

Mă bucur şi Mă alin că pot să cobor pe pământ, că pot
coborî cu voi, o, sfinţi iubiţi cu care vin. Vin iarăşi pe pământ,
şi e atât de închisă mintea omului şi e abătută spre cele de pe
pământ mai mult decât oricând, dar Noi punem pe pământ

învăţătura vieţii şi îndemnul cel sfânt, că sunt dintre cei care
aşteaptă să ia din cer şi să pună peste viaţa lor. 

Tămăduire să dai minţii lor, o, mucenicule tămăduitor,
sărbătorit azi între sfinţii mucenici mărturisitor pentru numele
Meu. Harul cel de sus să-ţi fie în cuvânt, şi putere să aibă cu-
vântul tău în ziua ta de sobor între sfinţi. Amin. 

— TT e binecuvintez, Doamne al meu, că ai
coborât în mintea şi în inima mea duhul

şi darul ascultării, Doamne, şi duh aprins pentru mărturisirea
Ta. Suferea inimioara mea de lipsa Ta din om, aşa cum suferi
Tu acum în cei ce Te poartă cuvânt peste pământ, şi cu răbdare
fără margini în ei văd această suferinţă mistuindu-se în ei şi
ocrotindu-Te pe Tine ca să poţi să vii. Aici poţi grăi cu cuvântul,
dar peste tot pe pământ glasul Tău este altfel, este prin cu tre -
mure, prin foc care arde pe pământ, prin ape mari şi pe dep -
sitoare peste oamenii reci cu credinţa, prin fulgere şi trăsnete,
prin boli şi dureri, prin războaie, prin bătăi fel de fel ca să se
mai oprească nelegiuirile oamenilor şi nepăsarea lor de Dum-
nezeu. O, cu duh de învăţătură multă glăsuieşti şi aici, dar cu
cuvântul, Doamne, şi mari trebuie să fie cu ascultarea fiii aces-
tui cuvânt de naştere din nou a omului, naştere de sus, Doamne. 

Vă trebuie multă, multă învăţătură şi mereu vă trebuie,
şi multă umilinţă pentru ea apoi, o, fii ai acestui cuvânt care
vă naşte şi vă creşte pe voi. Aşadar cercetaţi-vă singuri şi mult
cercetaţi-vă dacă sunteţi în credinţă şi în faptele credinţei, dacă
sunteţi blânzi şi smeriţi cu inima, dacă aveţi inima înfrântă şi
smerită, dacă aveţi darurile dragostei cereşti între voi. O, cei
ce nu au smerenie sunt cei ce întorc vorba, sunt cei ce se mâh-
nesc şi se răzvrătesc cu inima când se umblă la purtarea lor. O,
nu uitaţi că Duhul Sfânt trebuie să locuiască în voi cu toate
darurile Lui scrise în Scripturi. De aceea căutaţi cu multă sfială
să luaţi unii de la alţii şi să nu luaţi din mintea voastră, din
simţirea voastră, ca nu cumva să crească în voi păcatul trufiei
şi al judecăţii de fraţi, al privirii necurate şi al nedragostei apoi. 

O, căiţi-vă mult, căiţi-vă îndelung, chiar şi dacă nu vi
se pare că aţi greşit. Se vede omul care nu are pocăinţă mereu,
se vede după faţă, se vede după purtare, se vede după lipsa
umi linţei, şi e dureros la cer aceasta. O, plângeţi-vă păcatele
aşa cum şi le plângeau sfinţii, aşa cum şi le plângea David,
căci cel ce nu se pocăieşte mereu nu are dragoste în el, ci are
duh de judecată şi ochi vinovaţi, iar cel ce umblă în nedragoste
este trufaş, n-a trecut de la moarte la viaţă, şi unul ca acela
aşteaptă dragoste. 

O, fraţi iubiţi în Domnul, dezvinovăţirea este duşmanul
învierii omului. Vai celui ce nu se bucură de fratele său când
acela vine în ajutorul umilinţei lui! Vai celui ce se dezvinovă -
ţeşte în afara lui! Din pricina acestui păcat nu mai înviază
omul. Uită omul că este păcătos şi se dezvinovăţeşte, săracul,
şi se face urât la Dumnezeu. Spălarea sufletului face frumos
sufletul omului, nu dezvinovăţirea. Mucenicia îl face frumos
şi spălat pe om, iar cel ce-şi spală mereu sufletul, acela este
mucenic. Feriţi-vă apoi de simţământul răzbunării. E de la dia -
volul acest simţământ, şi se lucrează în fel şi chip de către cel
nesocotit la minte, de către cel care se ia după mintea lui. 

Să audă învăţătura aceasta toţi cei care iau de la Domnul
cuvântul acestui izvor de cuvânt pentru creşterea Domnului în
ei. O, plângeţi-vă păcatele, ca să nu mai râdeţi, că n-are cine
să vă mai spele de păcate şi să vă aşeze curaţi la masa milei
Domnului. Vine Domnul să vă fie duhovnic şi să vă scoată de
la pedeapsa neascultării de Dumnezeu. Uitaţi-vă la omul
Adam, care a lepădat ascultarea de Dumnezeu şi a căzut apoi,
şi greu s-a mai trezit să-şi vadă păcatul cu care L-a îndurerat
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pe Domnul, pe Făcătorul său. Vine Domnul să vă fie duhovnic,
căci cei ce-şi spun duhovnici peste voi nu vă curăţă de păcat,
iar ei ar trebui să vă înveţe şi să vă vegheze împotriva păcatului
şi să vă cureţe de păcat şi să vă împace cu Domnul dacă s-au
făcut duhovnici peste sufletele voastre. 

Omul trebuie să se lepede de sine ca să poată face as-
cultare pentru viaţa lui cea de sus, iar altfel el nu poate să as-
culte, şi ascultă de mintea lui, de pornirile lui, de simţirile lui,
şi este urât un astfel de om şi nu atrage pe Domnul spre el. Eu
am ascultat de Domnul, şi am ascultat de duhovnicul meu apoi,
de cel care a ştiut şi a căutat să mă dea Domnului cu totul, iar
eu am aprins în mine dorul de cer şi milă de om şi am mers
spre jertfă cu mucenicie pentru ca să nu mă lepăd de Domnul
înaintea celor ce-mi cereau aceasta, iar credinţa mea a fost
tămăduirea mea, a sufletului meu, care s-a umplut de Domnul
prin îndrumarea duhovnicului meu, şi împreună ne-am dat
Domnului mucenici, ca să aibă cei credincioşi tămăduitori pen-
tru ei între cei din cer. 

Iată doctoria vindecării: trupul şi sângele Domnului
spală sufletul de păcate şi de faptele pierzării, îl spală aşa cum
iese curată cămaşa care intră la spălat în leşier şi iese albă şi
frumoasă la vedere. O, tot aşa şi pentru suflet trebuie tot felul
de înălbitori, că e scump sufletul, iar trupul trebuie să stea mic
şi să n-aibă drepturi care să-l piardă pe suflet, dar pentru
aceasta trebuie lumină şi înţelepciune din cer, căci altfel omul
nu ştie de unde să culeagă pentru el pentru ca să facă rod cu
bun gust pentru mântuirea lui. O, de unde ştie albina să nu-şi
culeagă hrana ei şi a omului apoi din flori otrăvitoare? De la
Domnul are ea duhul ei şi cunoştinţă are. Tot aşa şi omul ar fi
să aibă, dar el ia multă otravă în el şi mănâncă din ea apoi
înăuntrul lui, mănâncă rodul ei, iar florile otrăvitoare sunt pe
pământ ca să facă şi ele lucrarea lor peste cei ce nu ascultă de
Dumnezeu. La fel şi faţa păcatelor, este lăsată pe pământ spre
pedeapsa celor ce nu iubesc pe Domnul, iar pentru aceasta să
se judece omul pe sine, nu pe Domnul că a lăsat la alegerea
omului harul sau pedeapsa cea de la nedragostea pentru harul
cel de sus. 

O, când omul nu are somn el caută o floare care-i
dăruieşte somn pentru sănătatea trupului, dar când el are somn
mult şi greu, care-l scoate din iubirea de Dumnezeu, cum de
nu caută şi atunci să nimicească acest vrăjmaş şi să ia în ajutor
pentru el o floare, o frunză măcar, sau pe Domnul de iubire şi
de ocrotire împotriva vrăjmaşilor sufletului lui? Eu sunt
tămăduitor pentru trupuri şi sunt şi pentru suflete, şi vă rog şi
vă învăţ să vă plângeţi păcatele şi să nu vi le lăsaţi netămăduite,
că vine Domnul să vă fie duhovnic, vine pe pământ după voi
şi vă cuvintează şi vă cheamă spre scăpare şi spre înviere, dar
nu vă dezvinovăţiţi, şi feriţi-vă de acest păcat, că e păcatul tru-
fiei acest păcat. Când nu primiţi ajutorul duhovnicesc de lângă
voi, sunteţi trufaşi, vă socotiţi mai de cinste decât cel care dă
să vă ajute, care vă dă ajutorul după îndemnul Domnului pentru
voi, iar dacă nu vreţi să fiţi trufaşi, aplecaţi-vă să primiţi fa -
cerea voastră mereu, că nimic nu vă strică din cele ce vin spre
îndreptare peste voi, ci vă foloseşte mult dacă aveţi minte să
pricepeţi cu ea. Strângerea laolaltă este har mare. Nu fugiţi de
acest har! Fiţi neobosiţi pentru acest mare dar dacă-l aveţi, căci
alţii nu-l au, şi nu cresc dacă nu-l au. Fiţi mici în faţa acestui
mare dar, ca să creşteţi prin el, căci daruri multe vin prin el
apoi la voi! Amin. 

Te binecuvintez, Domnul meu Iisus Hristos, că ai aşezat
în mintea mea şi în inima mea şi în credinţa mea darul
ascultării, care m-a ajutat să ascult până la jertfa trupului meu,

pe care Ţi l-am adus Ţie prinos curat şi tămăduitor pentru cei
ce mă cheamă să le dau vindecare. O, să nu mai râdă omul,
Doamne. Să plângă omul pentru păcatele lui, să plângă cu jale
şi să se vindece de păcat. Aceasta este doctoria mea cea din cer
pentru om acum. Iar Tu, Doamne al meu, fii binecuvântat de
toţi cei care ascultă de Tine şi de cei de lângă ei lucrători ai Tăi
pentru ei, pentru cei ce merg spre cer prin ascultarea lor, o,
Doamne. Amin. 

— SS lava Mea este cu cei ce ascultă, şi Mi-e
tare uşor cu ei, şi Mi-e tare, tare greu de

la cei ce nu ştiu ce este şi ce face ascultarea, ca să înveţe şi ei
din ea când vin să se dea Domnului cu viaţa lor. Când îl văd
pe om că râde Mă umplu de jale şi de rană. Râsul lui e rană
pentru Mine. Nu mai este dragoste sfântă şi ascultare sfântă
pentru ea de la cei ce caută pe Domnul. Iubirea Mea este mare,
dar ascultarea omului este puţină ca şi iubirea lui. N-are omul
foc după Domnul în inima lui, de parcă e fără de păcat, săracul.
O, omule necăjit, mai bine stai în jarul durerii şi al plânsului
pentru păcat, căci focul pentru cei păcătoşi este greu de îndurat
apoi. Alungă râsul de pe faţa ta şi de pe inima ta, că ai nevoie
de pace multă peste durerile tale cele de la păcat. O, vino spre
deşteptare, omule, mai înainte de plata cea pentru păcat. Vino
să te spăl şi să te curăţ şi să te primenesc şi să-ţi fiu duhovnic
apoi, că nu mai este nimeni pe pământ ca să te scape de pe -
deapsa pe care ţi-o tot strângi, şi nu se suie la mintea ta ce este
această pedeapsă. O, vino spre vindecare, vino spre ascultare
şi nu te mai teme că asculţi prea mult, căci până la sfârşitul
ascultării trebuie să asculţi, fiindcă neascultarea îl atrage pe
dia volul peste fiinţa ta. 

Am dat ţie învăţătură tare, Eu şi mucenicul Pantelimon
tămăduitorul, şi trebuie umilinţă fără de margini, măi poporul
Meu. Am pus pe masă în ziua aceasta ca să ia toţi învăţătură,
iar voi fiţi recunoscători pentru duhul învăţăturii, fiilor, şi
arătaţi-vă împlinitori înaintea Mea, căci lucrul Meu cu voi se
împarte peste tot. O, unde mai este atât de mult pe pământ
Dumnezeu cu omul? Unde mai pot Eu grăi omului aşa cum
grăiesc cu voi? 

O, ce mare păcat se ridică la cer din dreptul celor ce nu
iau de la Domnul acest cuvânt şi îl batjocoresc pe el spunând
că este cuvânt de om! Aşa a spus şi poporul Israel, a spus că
nu e Domnul Cel ce a fost răstignit pe cruce, căci după ce am
înviat ca să Mă dovedesc Dumnezeu adevărat în cuvânt şi în
trup şi în faptă, au plătit bani mai-marii poporului la cei care
trebuia să mintă că n-am înviat şi că M-au furat ucenicii, numai
să nu creadă ei, numai să nu se supună ei adevărului. 

Acum pace ţie, popor al cuvântului Meu! Binecuvintez
pregătirea sărbătorii cu strângere la izvor în zi de sărbătoare
pentru mama Mea Fecioară. Aştept cuprins de dor strângerea
Mea cu ei, cu cei ce vin ca să bea, şi le dau şi lor să poarte dor,
căci dorul este dulce, dulce de tot, şi mai ales cel sfânt. Eu cu
dorul Mă hrănesc, şi creşte el în Mine şi Mă arde şi Mă
porneşte să vin şi să Mi-l alin, şi aşa-Mi alin Eu dorul Meu cel
greu după om şi aşa Mă mângâi de dor, de durerea dorului Meu
cel mult, o, fiilor. Amin, amin, amin. 
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Praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Tot omul este mincinos, căci se ascunde în el. Lacrima este de două
feluri: lacrimă de dor şi de iubire după Domnul şi lacrimă de la iu-
birea de sine, de la ură şi nemulţumire. Cel ce lucrează nevegheat
este în întuneric. Mâncarea se strică în pântecele omului şi miroase 

urât. Chemarea la căinţă. 

LL a început Eu spun cine sunt. Sunt Cuvântul Cel
de la început, Care era la Dumnezeu, şi Dum-

nezeu era Cuvântul. Eu eram întru început la Dumnezeu, şi
toate prin Mine s-au făcut, şi nimic din tot ce s-a făcut nu s-a
făcut fără de Mine, şi viaţă era întru Mine şi toate au venit la
viaţă şi la vedere, toate prin Mine, toate la lumină şi în lumină
ca să lumineze, căci lumina luminează în întuneric şi n-o poate
întunericul cuprinde pe ea. Amin. 

O, cum de poate sta omul cu întuneric în el? Cum poate
crede el că stă în lumină când are în el întuneric încă de la fa -
cerea lui, încă de când s-a ascuns în el? Zadarnic a crezut el că
poate aceasta, căci Eu eram întru început şi eram Cuvântul Cel
de la început, prin Care am zis cu Tatăl să-l facem pe om, după
ce prin Mine toate s-au făcut din câte sunt, dar omul aşa a
rămas de atunci şi se ascunde în el şi în om şi se ascunde om
de om, om după om, şi nu poate omul altfel, nu poate să lu-
mineze ca Dumnezeu, întru Care este viaţă şi este lumină care
luminează în întuneric şi n-a cuprins-o pe ea întunericul aşa
cum îl cuprinde pe om, şi iată, tot omul este mincinos, căci se
ascunde în el omul. Eu voiesc să fac din el lumină aşa cum
sunt Eu, dar el nu poate, iar unii sunt aşa de iscusiţi pentru
statul în întuneric, că poate cu felul lor să-i orbească pe mulţi
după apucăturile minţii lor, care lucrează întuneric mult
înăuntrul lor, spre durerea lor apoi şi a multora care zic ca ei. 

E zi de praznic sfânt şi mare, că e sărbătoare de lumină
şi pentru lumină. Se prăznuieşte în ziua aceasta faţa luminii
Domnului, Fiinţa Mea cea plină de lumină, pe care n-o poate
întunericul cuprinde. În această măreaţă zi de praznic sfânt în-
tâmpin binecuvântând ziua de praznic pentru mama Mea
Fecioară, ziua care se apropie şi se va aşeza cu sărbătoarea ei
frumoasă aici, în grădinile Mele de azi, unde Eu, Domnul, am
întâlniri cereşti cu cei chemaţi pentru ca să fie aleşi şi credin -
cioşi apoi, dacă au dragoste în ei să-L iubească pe Domnul din
toată inima şi cugetul şi sufletul lor, cu fapta acestora prin iu-
bire, căci altfel nu poate omul cu Mine, ci poate cu el şi pentru
el, aşa cum sunt toţi creştinii care pot puţin pentru Dumnezeu
şi mult pentru ei cu viaţa lor. 

Binecuvântată să fie strângerea la izvorul Meu de cuvânt
aici, peste nouă zile de la această sărbătoare de azi, când Eu,
Domnul, voi sta întru întâmpinarea lor şi-i voi aştepta pe cei ce
se strâng şi-i voi întâmpina prin toate câte se pregătesc aici pen-
tru Mine şi pentru ei, popas ceresc al Domnului pe pământ cu
ei, popasul Meu cu sfinţii cerului, căci Eu cu ei călătoresc. Voi
fi aici cu ucenicii Mei ca şi atunci când ei s-au adunat în ziua
intrării între cei din cer a mamei Mele Fecioara şi voi fi aici cu
ea, cu mama Mea dulce, şi Ne vom da celor ce vin, şi se vor da
şi ei celor din cer cu dorul şi cu credinţa lor şi vom petrece
cereşte pe pământ, căci unde sunt Eu cu sfinţii Mei se face
pământul cer, se face aşternut Domnului şi pământul şi omul. 

Binecuvintez cu tot cerul de sfinţi călătoria, pornirea şi
sosirea şi popasul celor ce vin la Domnul, şi le binecuvintez
credinţa, căci ea îi ţine în viaţă, ea le dă pe Domnul, ea face
minuni văzute şi nevăzute, ea aduce omului mântuirea cea de
la Domnul, căci de la om nu este mântuire, fiindcă întru Dom-
nul este viaţă şi este ea lumină oamenilor şi se face cuvânt

dăruindu-se lor. 
Vă însufleţesc cu binecuvântarea Mea dorul şi pasul şi

calea voastră până la izvor. Fericiţi sunteţi voi că nu tăgăduiţi
adevărul că Domnul este în acest cuvânt! Fericiţi sunteţi, feri -
ciţi prin credinţă! Fără ea nimeni nu poate spre Domnul, şi se
lasă dus omul de stăpânitorul acestui veac, satana, antichristul,
care luptă pe toate căile lui să-i încurce omului statul cu Dum-
nezeu pe pământ. O, întăriţi-vă în credinţă tare, că mare nevoie
veţi avea de ea curând, curând ca să scăpaţi de strâmtorarea
zilelor care vin spre încercare celor ce locuiesc pe pământ, pre-
cum este scris. Acum însă lucraţi cu iubire duhul credinţei şi
flacăra dorului pentru cei din cer, care vă iubesc venind la voi
pe norii cerului aşa cum vin Eu, aşa cum au venit cu slava Mea
şi a Tatălui Meu Moise şi Ilie şi s-au aşezat de-a dreapta şi de-a
stânga Mea pe munte în strălucirea luminii Mele înaintea celor
trei ucenici cu care am călătorit atunci şi când Tatăl S-a lăsat
pe nor de lumină purtat cu cei doi sfinţi şi Mi-au slăvit Fiinţa
mărturisind-o în faţa ucenicilor Mei, căci Tatăl le-a spus lor
din nor: «El este Fiul Meu iubit, întru El am binevoit, de El să
ascultaţi!». O, cât de mult voiesc să văd la voi ascultare de
Dum nezeu, în toate ascultare de El, spre binele Meu şi al
vostru şi al multora care vor da să ia lumina Mea prin cei
credincioşi ai Mei! Eu vă aştept la izvor cu petrecere cerească
şi Mi-am aşezat la lucru slujitorii şi vă vom sta întru întâm -
pinare, şi iată câtă cinste pune Domnul în lucru pentru voi! Aşa
şi voi pentru El să lucraţi, aşa şi voi. Amin. 

Eu, Domnul, binecuvintez de sus şi de jos, cu puteri de
sus şi de jos pregătirea sărbătorii cu strângere la izvor. Cei ce
iubesc pe Domnul, să fie binecuvântaţi, iar cei ce nu iubesc pe
Domnul, să fie anatema, aşa este scris, că iată Domnul vine şi
nu-L iubesc pe El cei ce n-au iubire pentru El. Dar de ce nu
au? Nu au fiindcă au pentru ei, şi mare vai va cădea peste inima
lor când vor ajunge la strâmtorare şi vor avea nevoie de Dom-
nul, şi nu vor avea inima la El adunată toată şi nu va fi cine să
şteargă lacrima lor. O, lacrima este măcar de două feluri. Este
lacrimă de dor şi de iubire după Domnul şi de pocăinţă pentru
durerea Domnului de la om, lacrimă de durere, căci lacrima
după Domnul este dulce până şi la cei mai păcătoşi dintre oa-
meni, şi este apoi lacrimă de la iubirea de sine, de la durerea
omului, lacrimă de răzbunare, de ură, de nemulţumire, iar
lacrima aceasta este amară până şi la cei mai drepţi dintre oa-
meni, că nu este ea lacrimă după Domnul. 

O, iată de ce plâng Eu! Plâng după om, căci omul nu
plânge după Mine, după Făcătorul lui şi al bucuriei lui, căci
omul caută pe pământ, săracul. Am coborât de la Tatăl atunci
şi acum ca să-l învăţ pe om iubirea. I-am spus şi la început,
i-am spus şi la coborârea Mea apoi, şi vin şi spun şi acum omu-
lui să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima lui. La toţi cei
ce Mă iubesc le spun cum să Mă iubească şi îi învăţ pe ei, ca
nu cumva să nu ştie ei, şi le spun aşa: Aveţi grijă să-L iubiţi pe
Domnul din toată inima şi cugetul şi sufletul vostru, şi pe
aproapele vostru ca pe voi înşivă, şi nu altfel pe el. Aveţi grijă
să nu iubiţi altfel, să nu vă faceţi altfel socoteala pentru iubire,
ca nu cumva să vă treziţi că iubiţi omul şi trupul lui apoi, căci
aşa păţeşte lumea cu iubirea ei cea de jos. Aproapele tău, omu -
le, este cel ce iubeşte pe Domnul, iar dacă tu îl iubeşti pe el
pentru Domnul, iubeşte-l şi pe el ca pe tine însuţi, având grijă
mare să nu te faci judecător peste el, că nu mai umbli în iubirea
cea de sus dacă faci aşa. Eu sunt Dreptul Judecător, nu tu. Eu
nu caut nici la faţa ta, nici la faţa celui pe care dai tu să-l judeci,
ci caut la inima omului, la iubirea din ea, căci din fapte nu se
poate nimeni îndreptăţi înaintea Mea, fiindcă omul le face ori
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din iubire de sine, ori din trufie, nu le face pentru aproapele
său, ci le face ca să aibă plată de la Domnul pentru faptele lui.
Dar nici să te faci părtaş cu păcatul aproapelui tău, ci spune
păcatul lui şi scoate-l de sub păcat dacă-l iubeşti, dacă şi tu
cauţi să nu stai sub păcat, că mare durere se ridică la cer pentru
neaşezarea omului, pentru necreşterea lui, căci omul trebuie să
crească în iubire, nu altfel să crească el. 

Mulţi vor de partea lui Dumnezeu să fie, dar nu se poate
aceasta cum vrea omul, nu se poate fără lumină pentru ale
omului, numai că omului nu-i place să fie vegheat, încă de la
începutul lui nu-i place, şi nu mai e mai mare durere în cer ca
şi această durere, care se suie mereu de la om la cer. O, nu ştie
creştinul ce trebuie să fie el ca să fie creştin, căci aşa cum copi -
lul este vegheat de părinţi pentru creştere bună ca să nu şi-o
strice el, tot la fel şi creştinul, care trebuie să fie până la sfârşit
creştin, iar creştin este cel ce ascultă, cel ce se descoperă cu
toate, cu toate mereu, iar altfel are întunericul în el. Aşa cum
copilul după ce creşte doreşte să fie liber de părinţi ca să-şi
facă voia, ca să nu mai fie supravegheat pentru ea şi face apoi
multe păcate, multe, multe, fiindcă nu-i place să fie vegheat,
şi mai degrabă dă să fie al nimănui apoi, tot aşa şi creştinul
care nu vrea să fie în lumină, care nu vrea să aibă viaţă văzută,
vegheată, lucrată şi zidită mereu, la fel şi el are nevoie să nu
fie ştiut cu ale sale, să nu aibă ochii cuiva peste el mereu, şi
are nevoie să-şi facă şi el voia cu libertate de sine, şi atunci al
cui este un astfel de creştin? Nu mai este al nimănui şi este al
întunericului lui dacă are nevoie să nu fie vegheat. 

O, nu ştie creştinul ce trebuie să fie el ca să fie creştin,
ca să fie ca pruncii cărora le este îngrijită viaţa din ei. Iată, în
Mine este viaţă, şi viaţa este lumina oamenilor, dar cum să-l
fac pe om să ştie cum poate el să aibă viaţă în el aşa cum am
Eu, Dătătorul de viaţă al omului? O, iată cum ajunge omul iu-
bitor de Dumnezeu să se despartă apoi de Domnul lui! O, cât
de urât poate să ajungă un om despărţit de Dumnezeu, de
Dătătorul vieţii omului! O, cât de urâţi s-au făcut cei ce s-au
despărţit de lucrarea cuvântului Meu de azi, de mersul Meu cu
ei pe cale! S-au făcut vânzători, s-au făcut hulitori, trădători,
s-au făcut iubitori de viaţă de pe pământ şi s-au făcut prieteni
cu lumea, iar în lume este diavolul cu toate lucrările lui, cu
bârfa, cu clevetirea, cu iubirea cea urâtă, cu duhul căinării om
spre om, cu nemulţumire şi cu toate uneltele care nu sunt decât
spre a-l face de râs pe cel ce le mânuie pe ele. 

Vă spun o poveste urâtă, fiilor. Când omul trebuie să
mănânce fiindcă îi este trupului foame, gura este poarta de in-
trare a mâncării în trup, iar dosul este poarta de ieşire a mân -
cării, după ce ea stă în pântecele omului până ce se strică de la
căldura din trup şi miroase urât, ca şi cele dinăuntru ale trupu-
lui miroase urât. O, fiilor, când omul vrea să mănânce cu
mintea fiindcă îi este foame minţii lui lacome, urechea este
poarta de intrare a mâncării în minte, iar gura este poarta de
ie şire a acestei mâncări, după ce ea stă în pântecele ei, în min -
tea omului, în inima care mistuie până ce se strică de răutatea
duhului din minte şi miroase urât, ca şi cele dinăuntru ale
minţii miroase urât. E ca la târg aceasta. Se duce omul la târg
şi-şi cumpără pentru trup sau pentru minte, şi am arătat la
vedere un târg diavolesc, un târg de cuvinte, târg care se as-
cunde de ochii omului cu înfăţişarea lui ca să nu ştie omul pe
cele din spatele celor ce se văd, târg de cuvinte, târg ca pe pă -
mânt, unde se vede scris pe deasupra: carne, lapte, lemne, fiare,
pâine, haine, şi altele din lume pentru lume, dar la această ară -
tare de târg scrie târg de cuvinte. Am arătat descoperită lucrarea
acestui fel de târg, vânzare şi cumpărare, tainic lucrată, ca şi

lucrarea celor ce se văd şi sunt uşor înţelese şi cu totul fireşti.
Intră omul la berărie, la sifonărie, la tutungerie, la loterie, la
simigerie, la spiţerie, târg de mai mare dandanaua, unde dia -
volii vând şi cheamă şi încântă spre plăceri şi spre cumpărare
de plăceri, iar târgoveţii păcăliţi nu ştiu cât de acoperit lucrează
satana şi slugile lui intrate cu totul în aceşti slujitori pentru toate
răutăţile lui nevăzute de om pentru ca să-l poată prinde pe om
sub vină, sub păcat, şi apoi să-l deznădăj duiască să se mai
scoale din întunericul lui cel nevăzut, ale celor dinăuntru ale
lui. Iată, aşa fac acum cei ce dau să clatine de pe picioare pe
fiii acestui cuvânt ceresc şi stau pe la răspântii şi surprind pe
cale pe cei ce cred cuvântului Meu ca să le vândă, ca să le
toarne în urechi, în minte, în inimă şi în gură apoi fel de fel de
cuvinte diavoleşti mânuite de ei, de cei ce hulesc mânaţi de
răutatea din ei, de răzbunarea din ei, iar răzbunarea este diavol. 

Se duce creştinul şi cade pe mâna diavolului uneltitor
de rele, aşa cum se duce la sifonărie cu sticla goală şi o pune
la umplut şi o ia acasă şi bea din ea apoi şi îşi agită mintea şi
cade în necredinţă, cade în gunoi creştinul. Am descoperit aici
cum este luat creştinul slab care umblă pe drumuri şi este luat
la umplut cu cele rele, cu bârfa, cu clevetirea de către slujitorii
acestor răutăţi. Pune diavolul pâlnia în ureche creştinului
umblăreţ de colo-colo şi toarnă în ea băutură pentru minte ca
să-l ameţească, iar diavolul pompează în urechea lui, a celui
slab de veghe şi-i umple fiinţa de necredinţă, de îndoială, de
răzbunare şi de duh de hulă apoi asupra purtătorilor de Dum-
nezeu şi îl umple de toate câte ies din aceste păcate. 

Dar Eu spun altfel, şi spun aşa cum a spus Tatăl Meu
Savaot în ziua când M-a slăvit pe munte în văzul ucenicilor
Mei, şi spun cu putere de cuvânt pentru cei huliţi: aceştia sunt
cei întru care Eu binevoiesc, de ei să ascultaţi voi, cei ce sun -
teţi credincioşi şi iubitori de Dumnezeu prin acest cuvânt
sfânt. Amin. 

Iar cei ce nu vor să mai creadă şi se lasă cumpăraţi, să
facă ce vor ei, să aleagă cum vor ei, căci Eu am nevoie de cre -
dincioşie în cei ce petrec cu Mine pe pământ. Cei ce nu iubesc
lumina şi au în ei ascunderi la întuneric, aceia îşi vor lua plata
lor, precum este scris, iar cei ce iubesc pe Domnul şi lumina
Lui şi duhul pocăinţei şi al umilinţei pentru cele greşite ale lor,
aceia se vor înmulţi şi vor înmulţi pe Domnul pe pământ în oa-
meni, precum este scris de lucrarea luminii care luminează în
întuneric, unde nu este lumină. Amin. 

Voi, cei care vă alegeţi de partea credinţei acum când
este lovită şi defăimată lucrarea cuvântului Meu şi purtătorii
ei, Eu, Domnul, vă dau povaţă mare: dacă i-aţi urât cumva,
dacă i-aţi criticat din slăbiciune, dacă nu aţi ascultat de ei şi aţi
ajuns să greşiţi prin aceasta, căiţi-vă, o, căiţi-vă cu veghe peste
căinţa voastră, ca să vină la voi şi dezlegarea acestor păcate,
căci vai celor ce vor fi găsiţi necurăţaţi de cele ale întunericului
din ei! O, iubiţi lumina şi umblaţi în lumină toţi cei care urmaţi
calea împlinirii cuvântului Meu. Aceasta este ceea ce vă dau
să lucraţi pentru salvarea voastră, pentru cerul Meu cu voi, fi-
ilor, şi ajutaţi-Mă să împart lumină peste pământ ca să luminez
cu ea în întuneric, măi fiilor. 

Binecuvântată să fie toată lucrarea cea truditoare pentru
pregătirea sărbătorii cu strângere la izvor, când Eu voi fi cu
dulce povaţă, cu dulce cuvânt peste toţi cei însetaţi de izvorul
gurii Mele. Poruncă dau stihiilor cereşti să-Mi slujească
sărbătoarea şi calea celor ce vor călători spre izvor. Acesta este
locul în care Eu, Domnul, binevoiesc să fiu şi să lucrez pe
pământ şi să împart peste tot bunul Meu cel pentru om. Acesta
este muntele din care Se slăveşte Dumnezeu-Cuvântul în zilele
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acestea peste pământ, şi fericiţi, fericiţi sunt şi vor fi cei ce
rămân în cuvântul Meu, în iubirea aceasta a Mea, iubirea Mea
pentru cei credincioşi venirii Mele de azi cuvânt pe pământ.
Amin, amin, amin. 

6/19 august 2013

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Cel ce crede în venirea Domnului cuvânt pe pământ, acela este
făcător de minuni. Iubirea dintre fraţi este când ei au cerul în ei.
Suferinţa a fost podoaba sufletului Maicii Domnului. Iubirea nu este
bucurie, ea este suferinţa care tânjeşte în om după veacul veşniciei. 

Strigarea Domnului către biserica neamului român.

PP oposesc cu sfinţii în sărbătoare de cuvânt şi petrec
cu ei ca şi în cer aici, unde Mi-am ales acum, la

sfârşit de timp, locul lucrărilor Mele pe pământ, locul venirii
slavei Mele între oameni, iar slava Mea este cuvântul, ca şi la
început când am făcut cerul şi pământul cu cuvântul. 

Mă aşez cu praznic ceresc acum aici. Am suitele cereşti
cu Mine, am oştirile cereşti care Mă însoţesc cu slavă mare.
O, ce fericire pe îngeri! Au pe Domnul aici şi stau aici cu El,
în văzduhul acoperit cu alb, sub cortul alb, sub care Eu Mă
adun cu voi şi cu sfinţii Mei, o, îngeraşi ai slavei. Aripioarele
voastre vă ţin aici acum, iar zborul vi se odihneşte sub slava
acestei zile de praznic sfânt. Iată ucenicii Mei veniţi cu Mine
aici, la praznic pentru mama Mea Fecioara, ca şi acum două
mii de ani când a fost ea petrecută de ei spre sălile cereşti şi
îngereşti. Iată scaunul de heruvimi, pe care ea este purtată în
văzduhul acestei sărbători. 

Slava Mea şi a ta, o, mama Mea, această slavă este
sărbătorită azi. Plini de dor Ne întâmpină sub albul de dea-
supra cei care au călătorit la întâlnirea Noastră cu ei aici,
mamă. Ucenicii Mei stau de o parte şi de alta a suitei slavei
sărbătorii cea pentru tine, mamă slăvită, căci smerenia ta a
fost tot o slavă pe pământ pentru cei din cer, care-ţi priveau
mă rirea, o, mama Mea. 

O, pace vouă, celor din cer şi celor de pe pământ adunaţi
la praznic sfânt în acest loc pregătit pentru slava Mea! Sunt
Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Mele
Fecioara. Să audă puterile întunericului numele Meu rostit de
însăşi gura Mea şi să se cutremure şi să se teamă de lumina
Mea, pe care întunericul n-o poate cuprinde. 

O, pace vouă, fii şi fiice ale credinţei sfinte! Pe nori de
cuvânt v-aţi adunat aici, că am trimis spre voi cuvântul Meu,
care v-a vestit şi v-a binecuvântat şi v-a adunat aici. Mă aplec
râvnei voastre pentru cei din cer cu care vin pe pământ acum.
Se face pământul cer acolo unde Eu poposesc şi lucrez cu
sfinţii Mei, cu slava Mea cerească şi cu masă de cuvânt. O,
dacă n-aţi avea credinţă în venirea Mea cuvânt pe pământ, Eu
n-aş putea să pun masă de cuvânt pe pământ. O, ce mare mi -
nune este credinţa! Cel ce crede în venirea Mea cuvânt pe
pământ, acela este făcător de minuni, credinţa lui face minuni,
aduce pe Domnul pe pământ cu masă de cuvânt. Nu sunt bol-
navi la cap cei ce cred aşa, ci sunt bolnavi toţi care nu cred
şi-şi au mintea în cele ce trec şi nu mai sunt, căci ca nişte năluci
trec, dar slava Mea nu trece, şi este ea cu cei ce cred şi ascultă
de Dumnezeu, şi Mi-e tare uşor cu ei să petrec pe pământ ca şi
în cer, şi iată, stau cu voi în sfat pe pământ, şi e minune mare
această minune. 

O, aveţi grijă să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum vă iubesc
Eu, că vin cu cerul la voi şi vă iubesc cu el. Aşa şi voi, veniţi
unii spre alţii cu cerul în voi şi iubiţi-vă unii pe alţii aşa, căci

altfel de iubire nu este iubire, fiindcă numai din cer vine iu-
birea, căci locul ei este cerul. Aveţi grijă să faceţi din voi locaş
ceresc ca să stea în voi iubirea, căci locul ei este cerul. Când
nu vă iubiţi unii pe alţii cu dor mult în voi, cu cer mult în voi,
nu este în voi iubirea, dar căutaţi-o şi luaţi-o în voi, nu staţi
fără iubire, nu staţi fără această minune în voi, căci trebuie
lumină multă pe pământ. E pustiu pământul de lumină şi este
întuneric adânc pe pământ, ca şi la început când Duhul Dom-
nului Se purta pe deasupra apelor şi când Dumnezeu a zis «Să
fie lumină!», şi s-a făcut lumină, şi a despărţit Dumnezeu lu-
mina de întuneric şi a numit lumina ziuă, iar întunericul l-a
numit noapte, şi a făcut Dumnezeu apoi cerul şi pământul. Iată,
mai întâi trebuie lumină multă pe pământ, şi apoi cerul cel nou
şi pământul cel nou. Nu staţi fără iubire în voi, fără această mi-
nune în voi, căci trebuie lumină multă pe pământ, şi nimeni
n-a putut face minunea aceasta fără să aibă iubire multă în el. 

O, cât de cuminţi trebuie să fie cei ce au iubire, fie ea şi
plină de văpaia ei! Cine a fost pe pământ mai cuminte ca şi
mama Mea Fecioara? Nimeni n-a fost ca ea de cuminte. O,
mamă scumpă a Mea, nimeni mai cuminte ca tine n-a mai fost
pe pământ, nimeni, decât tu şi Eu, mamă. O, cine ţi-a dat atâta
frumuseţe? Spune tu, mamă, o, spune tu! Amin. 

— SS uferinţa, Fiule scump, ea a fost podoaba
sufletului meu, ea m-a împodobit atâta de

frumos, ea m-a învăţat să fiu cuminte pentru ea şi s-o port
sfioasă şi să fiu cea mai frumoasă, Fiule scump. O, cine dintre
cei ajunşi în cer de pe pământ ar putea crede că omul frumos
este cel plin de fericire pe pământ între oameni? O, frumuseţea
omului nu se poate cunoaşte aici, unde toate se veştejesc şi nu
mai sunt, ci ea se măsoară numai apoi, numai după ce fapta
vieţii omului se aşează la lumină ca să fie măsurată, iar fapta
vieţii este aici, pe pământ. 

Suferinţa a fost cuminţenia mea, Fiule scump. Ea nu
m-a lăsat să privesc fărădelegea. Încă din pruncie Tatăl mi-a
împărţit suferinţă şi m-a crescut prin ea şi pentru ea, ca să
semăn cu Tine întru totul, Fiul meu Iisus. Tu ai suferit încă de
când Te purtam în braţe Prunc, şi ai suferit apoi până la cruce,
şi ai suferit în cer apoi până acum, şi până la sfârşit va fi să ai
suferinţă, căci fericirea omului căzut din rai cere plată scumpă,
cere suferinţă pentru Dumnezeu, Fiule scump, fiindcă Dum-
nezeu l-a zidit pe om. Când copilul face o stricăciune pe pă -
mânt cuiva, suferă copilul vreo ruşine, vreo suferinţă? O, nu,
dar suferă tatăl său, mama sa, iar dacă şi pedeapsă ia copilul
lor, suferă şi mai dureros părinţii. 

Iată, suferinţa este cuminţenie, îl ţine cuminte pe cel ce
suferă, şi cine a fost mai cuminte ca mine şi ca Tine, Fiule
scump? căci pentru suferinţă ai venit să porţi pe pământ. Ai
suferit în cer până să vii, şi ai suferit apoi toată vremea pe
pământ, şi iarăşi ai suferit în cer cu Tatăl şi cu mine şi cu sfinţii,
şi suferim pentru om, Fiule Iisus. Mă mângâi în suferinţă, mă
mângâi cu iubirea de Tine, căci iubirea de Dumnezeu este dorul
cel mai mângâios pentru cel ce ştie această taină a mângâierii
cea mai de sus venită, şi iată de ce am fost eu cuminte, şi mulţi
 pot fi la fel dacă pot ei pătrunde dorul acestei mângâieri, cea
mai de sus mângâiere pentru cei ce iubesc suferind cu iubire
şi nădăjduind cu putere în zilele veşniciei, veacul cel fără de
sfârşit, veacul ce va să fie, Fiule scump. 

Grăiesc vouă acum, vouă, celor adunaţi în ziua mea de
serbare aici, sub slava Domnului. Am grăit cu Fiul meu Iisus
Hristos, Cel plin de slava suferinţei cea pentru om, şi grăiesc
acum vouă, îndemnându-vă spre această slavă, slavă ca şi a
mea, slava suferinţei, iubirea cea fără de seamăn în om. Nimeni
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să nu mai creadă şi să nu mai spună că iubirea este bucurie. Ea
este suferinţa cea care tânjeşte în om după veacul veşniciei, nu
după cele ce trec şi nu mai sunt apoi. O, fiţi cuminţi, fiţi şi voi
cuminţi prin această frumuseţe a sufletului, prin suferinţa iu-
birii, iubire pentru cei din cer şi pentru Iisus Hristos, Fiul meu.
El nu vă poate măsura iubirea decât prin suferinţă şi prin
cuminţenia ei în voi. Nu vă supăraţi în suferinţă, ci fiţi cuminţi,
cuminţi aşa cum am fost eu, şi fiţi frumoşi, frumoşi, aşa cum
eu am fost prin suferinţă. Amin. 

Vă îndemn acum cum să căutaţi iubirea de Dumnezeu.
Ea trebuie zidită în voi, dar trebuie lepădare de sine pentru acest
locaş, pentru ca să se facă iubirea locaş în voi, locaş al vostru
apoi. O, fiule, dacă-ţi spune ţie cineva care nu-ţi intră în suflet
ţie, dacă-ţi spune despre iubire şi despre drumul ei spre tine şi
drumul tău spre ea, dar tu nu poţi primi în suflet pe cel ce dă
să-ţi împartă aceasta, cine e de vină între tine şi el? O, lipsa
dragostei din tine e de vină, căci Fiul meu n-a putut face nici o
minune acolo unde nimănui nu-i ardea sufletul pentru înviere,
pentru viaţă vie în el, şi iată, omul ia viaţă de unde-i convine,
de unde-i cade bine, nu ia de la cei ce dau viaţă aşa cum dă Fiul
meu Iisus Hristos. Dragostea este cea care ţine viaţa în om şi
omul în viaţă, iar altfel de viaţă este aşa cum îşi ia omul ca să
aibă cum vrea el, iar eu vă învăţ pe voi, ca şi pe mine vă învăţ
viaţa Domnului în voi. Puteţi, oare, să-L aveţi numai pe El de
viaţă în voi? Nu uitaţi că El v-a spus vouă des pre El şi a zis:
«Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa». O, nu uitaţi acest cuvânt al
Lui, că e mare cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie să ascultăm de
El aşa cum Tatăl a spus: «De El să ascultaţi!». O, nu uitaţi să
fiţi neamul Lui, că scris este: «Fericit este neamul căruia Dom-
nul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire
Luişi». Dar iată, şi pământul cel ales pentru Dumnezeu trebuie
să-l iubiţi şi să-l căutaţi, căci omul trebuie să înveţe iarăşi dru-
mul spre rai, şi toate se fac cu pregătire mare, cu mers sfânt, cu
credinţă şi cu adunare lângă Domnul atunci când El sună din
trâmbiţă ca să veniţi la El şi să vă dea din viaţa Sa, din gura Sa,
aşa cum i-a dat omului atunci când l-a zidit. 

Iată aici pământul Domnului, moştenirea Lui, ca şi
poporul pe care l-a ales Luişi. Fiţi sfioşi când veniţi, fiţi sfioşi,
fiilor. Eu cu sfială călcam pe pământ, şi se sfinţea pământul
sub paşii mei sfioşi şi tresălta de mângâiere sub duhul meu
cuminte. O, mângâiaţi cerul şi pământul, fiilor. Mai întâi tre-
buie lumină multă pe pământ, şi apoi cerul cel nou şi pământul
cel nou, prin iubire lucrate, căci iubirea este lumina cu care
Domnul la început a zis: «Să fie lumină!», şi s-a făcut lumină
la cuvântul Său, iar cuvântul Său este iubire, fiilor. 

Mă aplec şi vă mulţumesc pentru venirea voastră la
praznicul meu. Vă dau din harul meu, din duhul cuminţeniei
mele vă dau daruri multe, numai să le simţiţi mireasma, numai
să le doriţi pe ele, pe cele purtate în cuminţenia mea de pe
pământ. Pace vouă! Ca şi Fiul meu vă dau şi eu. Amin. 

— OO,pace ţie, mama Mea! S-au umplut de
slavă inimile lor, s-au umplut de hrană

dulce, de dor sfânt, mamă. Această sămânţă sfântă să găsească
în ei ocrotire şi îngrijire şi să crească ea apoi şi să se facă floare
scumpă, duhul cuminţeniei, pe care tu l-ai purtat cu tine pe
pământ, o, mama Mea. 

O, fiilor, cu dulce să păstraţi în voi şi între voi iubirea
pe care v-a desluşit-o mama Mea Fecioara. Primiţi-vă unii pe
alţii, dar dacă nu vă doriţi între voi aşa cum Eu v-am dorit să
veniţi la Mine şi să petrec cu voi, nu vă veţi primi între voi cu
dulce şi cu dor, şi nu aveţi de unde să ştiţi când Îl puteţi res -
pinge pe Domnul când respingeţi pe fraţi. În fraţi trebuie să fie

dorul de Domnul, şi aceia pot fi fraţi între ei, şi întru Mine apoi
fraţi, şi va sta în ei dorul de Dumnezeu şi-i va mâna dorul şi
vor merge ei pe cărările mărturisirii şi ale simţirilor de sus, ale
iubirii, fiilor. 

O, veniţi la întâlnirea Mea cu voi, că Eu vă pregătesc
vouă paşii spre ziua cea mai de pe urmă a trâmbiţării Mele, şi
vă învăţ de pe acum pentru ea şi cu ea. Aici este locul venirii
cuvântului Meu pe pământ, şi nu este acest loc ca şi celelalte
locaşuri cunoscute a fi locuri de închinare, şi care sunt la în-
demâna fiecărui trecător care-şi lasă pe acolo apucăturile lui,
duhul lui, paşii lui neaşezaţi, care rămân peste tot cu duh
lumesc, cu umblet lumesc, pământ călcat de cei ce nu se sfiesc
pentru Domnul şi pentru curăţenia locurilor afierosite Domnu-
lui, căci omul sfinţeşte locul, şi nu locul îl sfinţeşte pe om, iar
pentru cele stricate în om, omul strică locul, şi locul îl strică
pe om, aşa cum se vede peste tot pe pământ. 

Fiţi plini de dor şi de dragoste când trâmbiţa Mea sună
spre voi să vă poarte paşii spre izvorul Meu de cuvânt şi spre
petrecerea Mea cu voi şi cu cei din cer aici, fiilor. Iată ce
sărbătoare dulce în cer şi pe pământ! Sunt însoţit de oştiri
cereşti. De o parte şi de alta a Mea şi a mamei Mele Fecioara
la masa cea de azi stau ucenicii Mei, ca şi acum două mii de
ani la această sărbătoare. O, e ţara română mângâiată de jur-
împrejur de mama Mea Fecioara şi e vegheată cu dragostea şi
cu ocrotirea ei, dar cel mai dulce pământ pentru cer în acest
pământ român este aici, unde Eu pun masă de cuvânt ca să aibă
împărţitorii Mei ce da, numai să aibă cine să ia şi să trăiască
prin cuvântul Meu cel ce ia. 

O, neam român, cât Mă doare că nu dai tu să auzi glasul
Meu, care plânge pe vatra ta după om! O, biserică a neamului
român, cât de lumeşte petreci tu în mijlocul acestui neam rece
cu căutarea lui după Mine! O, cât vei mai putea tu să te numeşti
biserica lui Hristos? O, cât te vei mai înşela să crezi că poţi să
stai cum vrei tu sub acest nume? Deschide uşa şi vezi cine bate.
Bat la uşa ta cu toiagul, cu cuvântul Meu bat ca să ieşi întru
întâmpinarea Mea, dar tu trăieşti de capul tău, în sângele tău
şi Mă doare de la tine când bat să-Mi deschizi, iar tu nu Mă
primeşti, ci dai să nu-Mi cunoşti glasul Meu de Păstor milos
pe urma ta. O, pe ce urmă mergi tu, biserică a neamului român?
Te văd din cer strămoşii tăi şi nu-ţi zăresc faţa şi paşii. O, unde
mergi? O, până când? Cu durere în glas te întreb aceasta, Eu,
Domnul Iisus Hristos te întreb. E aproape ziua când tu vei
putea vedea desluşit că Eu am fost acest cuvânt sfânt. O, când
tu Îmi vei sluji Mie şi nu ţie, slavei Mele şi nu slavei tale,
atunci va fi să vindeci tu rana Mea cea de la neascultarea ta,
dar va veni, oare, o zi atât de mare de la tine spre Mine? Voi
putea să-ţi spun într-o zi după adevăr: Pace ţie, biserica Mea?
O, caută să-ţi răspunzi ce vrei să faci. Amin. 

Mă aplec acum cu toate oştirile cereşti şi aşez mâna Mea
peste voi şi tainic vă dau puteri din cer pentru calea voastră pe
pământ. V-aţi adunat cu dor la izvorul Meu de cuvânt. Dorul
după Mine vi-l dăruiesc. Purtaţi-l, fiilor, şi fiţi cuminţi prin el
ca mama Mea Fecioara. O, fiţi cuminţi ca ea, căci dorul e
suferinţa cea mai dulce, cea mai sfântă între Mine şi voi şi vă
ţine ai Mei, fiilor. Ca pasărea care ciripeşte de deasupra, aşa
v-am dat azi glasul Meu, cântecul Meu de dor după om. Amin. 

O, fii de la izvor, e Duhul Sfânt cuvântând peste voi şi
peste cei adunaţi. Trimiteţi-L până la marginile pământului,
trimiteţi acest porumbel să ducă vestea Mea peste tot. Las pe -
ce tea Mea peste voi ca să vadă duhul rău şi să tremure înaintea
voastră, iar voi să tremuraţi la cuvântul Meu şi să-l împliniţi
cu dor, şi-Mi voi găsi în voi plăcerea, fiilor, şi vă voi mărturisi
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ai Mei, purtători de Dumnezeu vă voi mărturisi pe voi. O, pace
vouă! Vă întăresc trupuşoarele căci sunteţi neodihniţi, iar azi
aveţi de vegheat şi de lucrat. 

Eu sunt aici, Eu sunt aici cu voi, fiilor. Amin, amin,
amin. 

15/28 august 2013

Sărbătoarea tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul

Iubirea de Dumnezeu în om este lumina care se vede în jurul lui.
Proorocie pentru creşterea mărturisitorilor şi pentru învierea mor -
ţilor. Purtarea cea frumoasă şi purtarea cea dreaptă. Omul care-şi
ia femeie, să se crească unul pe altul în iubire de Dumnezeu. 

VV in cu învăţătură din cer la masa Mea cu tine, măi
poporul Meu, dar ea îşi ia pricină de pe pământ,

şi se naşte apoi în cer învăţătură pentru cele de pe pământ. E
sărbătoarea lui Ioan, Botezătorul Meu, şi este el venit cu sfinţii,
cu proorocii, cu ceata din care el face parte în cer, iar Eu, Dom-
nul, Eu sunt calea lor spre pământ acum, aşa cum am fost cu
ei şi în vremea trupului lor lucrător pentru Mine cât au stat ei
pe pământul fiilor oamenilor, ca să se vadă între oameni lu-
crarea Mea cu ei, lumină care luminează în întuneric şi se vede
luminând. 

Nu se poate pe pământ om iubitor de Dumnezeu şi ca
să nu se vadă de la el în jur această lumină, iubirea de Dum-
nezeu a omului care atrage de peste tot după ea pe cei ce caută
după Dumnezeu în lumea oamenilor. O, nu numai păcatul are
putere în lumea oamenilor. Mai mult poate lumina lui Dum-
nezeu din om, numai să fie pe pământ om purtător de Dum-
nezeu, de lumina Lui. A stat Ioan Botezătorul în pustie, dar a
stat el în lumina Mea şi s-a arătat ea apoi între oameni şi a atras
s pre ea pe mulţi şi şi-a făcut ucenici, căci a fost proorocia des -
pre Ioan prin înger că va fi mare el în faţa Domnului şi Îi va
tocmi un popor pregătit, iar Zaharia preotul, tatăl lui, i-a spus
la naştere: «Tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei
chema, că vei merge înaintea feţei Domnului ca să găteşti
calea Lui şi să-i dai poporului Său cunoştinţa mântuirii pentru
iertarea păcatelor, căci ne-a cercetat pe noi de sus Soarele
Care răsare luminând pe cei ce şed în întuneric şi în umbra
morţii şi îndreptând mersul lor spre calea păcii», şi a stat Ioan
în pustie până în ziua arătării lui către poporul Israel, când
şi-a început mărturisirea lui despre Mine, zicând: «Cel ce vine
după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de
mine, iar eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: îndreptaţi
calea Domnului!».

O, fiilor, fii ai poporului Meu, popor învăţat de sus,
adunaţi-vă, fiilor, în învăţătura Mea. Fără ea peste voi e greu
de Mine şi de voi. Fără ea dă diavolul să aibă putere peste voi,
că iată, peste unii din cei ce au dat să fie ai Mei şi ei poate dia -
volul, chiar dacă ei aud învăţătura cuvântului Meu, dar poate
diavolul prin firea lor nesupusă, poate duhul cel potrivnic prin
cei ce n-au putere să se lupte şi să-l biruiască pe diavolul, iar
diavolul este vrăjmaşul Meu, şi se dau de partea diavolului, de
partea vrăjmaşului Meu se dau cei ce nu iubesc ascultarea şi
umilinţa cea pentru ascultare. 

O, măi fiilor, adunaţi-vă în învăţătura Mea şi căutaţi mai
mult decât orice să vă rămână ea în minte ca o pecete, ca o pu -
tere, ca o mântuire, ca nu cumva să se bucure diavolul de cei
pecetluiţi cu semnul venirii Mele acum pe pământ ca să-Mi
gătesc un popor pregătit, şi încă să-l înmulţesc prin cei pregă -
tiţi. Striga Ioan în gura mare: «Pocăiţi-vă!», şi a auzit Ierusa -
limul şi toată Iudeea şi veneau să se boteze la Iordan cu botezul

pocăinţei spre iertarea păcatelor, veneau la Ioan să-i boteze, iar
el era înaintemergătorul Meu. 

Strig şi Eu în zilele acestea şi Mă aud cei de departe şi
se hrănesc cu strigătul Meu peste pustia din lume, dar Îmi scriu
în carte durerea Mea, că am din cei care stau aproape, şi auzind
nu se smeresc la strigătul Meu şi nu stau umiliţi înaintea Mea,
că mare este îngâmfarea omului, măi fiilor, şi de aceea vă spun
şi iar vă spun: adunaţi-vă în învăţătura Mea, căci vai celui ce
ia din mintea lui pentru el, când are atâta învăţătură din cer
înaintea lui, la urechea lui, aproape de el strigarea Mea şi ruga
Mea după om! 

Strig peste tot, merge peste tot strigătul Meu şi îl rog pe
om. Intru în casele mai-marilor de pe pământ şi strig la ei aşa
cum striga Ioan, de veneau la el oameni mici şi mari, iar celor
mari şi plini de sine le spunea Ioan: «Pui de vipere, cine v-a
spus de mânie ca să fugiţi de ea? Nu de ea să fugiţi, ci spre
roade de pocăinţă să fugiţi, iar fără de acestea nu vă bizuiţi
pe Avraam şi pe Dumnezeul lui Avraam, căci Domnul Îşi ridică
fii din pietre şi din spini când El voieşte». 

Strig peste tot, şi va veni ziua când voi da cheag cum dă
omul cheag la lapte ca să se aleagă brânza, şi voi bate chişlea -
gul ca să iasă untul şi-Mi voi aduna rod şi-l voi creşte de la
Mine şi-Mi voi face mărturisitori, şi apoi voi învia morţii şi se
vor îmbrăca în trup ca într-o cămaşă nouă, şi aşa îi voi închega
pe ei din pământul în care stau aşteptând semnul Meu, şi
aceasta am de lucrat şi de împlinit prin acest cuvânt al gurii
Mele, care grăieşte ca să fie scris cuvântul Meu, aşa cum toate
proorociile Duhului Sfânt au fost scrise pe pământ ca să se
împlinească ele apoi. 

Grăiesc acum cu cei ce se clatină de pe un picior pe altul
în locurile pe unde-Mi am pecetluit cu pecetea viului Dum-
nezeu poporul cel împlinitor credinţei venirii Mele de acum
cuvânt pe pământ, şi spun: O, adunaţi-vă în învăţătura Mea
dacă voiţi cu ea! Cercetaţi-vă, dar mai bine lăsaţi-vă cercetaţi.
Dacă aveţi o fire proastă din obiceiul de sine, din neînţelepciu -
ne, nu daţi să vă tot folosiţi de ea în mijlocul acestui popor, ca
nu cumva să-I faceţi voi ruşine lui Dumnezeu, că e pedeapsă
mare pentru aceasta. Unirea cu mintea voastră, iar la unii
unirea cu lumea şi cu cei din care aţi ieşit ca să veniţi la Mine,
acestea vă strică ascultarea şi statul vostru cu Dumnezeu. Tre-
buie multă umilinţă, multă şi mereu, că niciodată nu este ea de
ajuns, şi trebuie recunoştinţă adusă Domnului pentru mila şi
iertarea pe care o dă El celor ce aud glasul Lui şi dau să-L
urmeze apoi. O, trebuie multă, multă mulţumire adusă Dom-
nului, Care adună pe cei rătăciţi, pe cei fără de scăpare ca să-i
salveze pe ei. 

Iar voi, străjerii Mei, slugile Mele pentru poporul cel
apropiat, luaţi de la Mine ştiinţă sfântă şi lucraţi cu ea chiar şi
când nu se prinde ea, şi să ştiţi de la Mine că una este să te
porţi frumos cu omul, cu toţi, şi aceasta pentru frumuseţea firii
tale, şi alta este să te porţi drept cu toţi, după dreptarul Dom-
nului, pentru frumuseţea firii lor. Când te porţi frumos, îl înveţi
numai aşa pe om, şi nu te mai poţi purta drept cu el când e
nevoie de dreptatea lucrurilor, dreptate care face lumină de la
Domnul şi care-l face pe om să umble în lumină ca să nu cadă
în întuneric, iar bunătatea îl face pe om să se creadă bun chiar
şi când umblă în întuneric, după mintea lui, săracul. 

O, nu voiesc să fiu îngenuncheat şi defăimat de cei pe
care i-am miluit de milă, şi voiesc cu umilinţă să-şi păstreze
ei salvarea pe care o dau Eu în dar celor ce se statornicesc de
partea Mea, că iată, pe cât Îmi învăţ peste tot poporul şi-i spun
pericolul cel pentru neascultare de cuvântul Meu, tot pe atât
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dia volul îşi face cărare şi scoală pe câte unul spre călcarea cu-
vântului Meu, căci am spus: «Duşmanii omului sunt casnicii
lui, oricât de mult ar fi şi ei pe calea vieţii», dar dacă se unesc
cu ei cei puşi deoparte pentru lucrul Meu cel greu, ajung unii
altora duşmani de mântuire, ajung lovit de ei Eu, Domnul, a -
junge faţa Mea batjocorită de lumea cea rătăcită de Dumnezeu
şi care nu ştie greul mersului Meu printre cei morţi, că morţi
sunt toţi cei care nu iubesc pe Domnul cu viaţa lor de pe
pământ. 

O, se pregăteşte Ioan să mărturisească în ziua lui de ser-
bare, de intrare a sa în salonul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, lângă tronul slavei, unde s-a aşezat mijlocitor şi rugător
în ziua când Irodiada, femeia desfrânată, a dat cu sete să împli -
nească uciderea lui, rostind ea de lângă scaunul lui Irod tăierea
capului lui Ioan. 

Binecuvântată să fie intrarea lui Ioan în cartea Mea cea
de azi cu ziua lui de serbare, cu cuvântul lui mărturisitor! Pace
ţie, mărturisitorul Meu, cărarea Mea spre oameni atunci şi
acum! Lucrarea Mea de azi a cuvântului Meu merge peste
pământ cu duhul şi cu puterea lui Ilie ca să vestesc cu ea lumea
şi să-Mi culeg din ea un popor şi să-l pregătesc Mie, aşa cum
tu ai lucrat atunci înaintea Mea, căci aşa a fost proorocit să lu-
crezi. Amin. 

— OO Mieluţule Doamne, cine-Ţi mai slujeşte
Ţie cu atâta bucurie aşa cum eu Ţi-am

slujit, aşa cum eu m-am jertfit pentru Tine înaintea lui Israel?
Se ascunde omul cel lucrător, se ascunde ca să nu păţească
ceva de la cei ce nu iubesc mărturisirea cea despre Tine. Tre-
buie multă iubire de mărturisire ca să atingă omul lucrător bu-
curia nedespărţirii de Tine pe pământ, şi în cer apoi. 

Era regele lui Israel Irod şi vedea Israel păcatul regelui,
iar eu am spus cuvânt împotriva îngăduinţei acestui păcat, dar
desfrânata cea de la tronul lui Irod s-a dat mare, s-a crezut
mare, şi pe mine mic şi a dat poruncă să mi se taie capul ca
unui om de rând, dar eu eram înaintemergătorul Tău, nu om
de rând, şi şi-a ars ea toată slava ei cea trecătoare, şi-a ars-o în
însăşi mintea ei cea plină de slava de sine, săraca. 

O, altceva trebuie să însemne femeia pe pământ, Doam -
ne Mieluţ. Vai de omul care ţine lângă el femeie pentru păcatul
din el şi din ea, aşa cum a făcut Irod, regele lui Israel, şi vai de
omul care-şi ia femeie ca să-i măture casa, ca să-i spele cămaşa
şi ca să-i pună masa! O, măi omule, măi, femeia care-ţi mătură
prin casă şi-ţi scutură şi-ţi spală cămaşa şi-ţi pune să mănânci
şi-ţi slujeşte ţie atât cât vrei tu şi cât înţelegi tu că are ea să
facă, aceea nu poate fi slujitoare lui Dumnezeu, ci este sluga
omului care nu-şi face acestea, ci vrea să i le facă o femeie. O,
nu pentru asta trebuie să-şi ia omul femeie lângă el dacă-şi ia,
ci pentru ca să se crească unul pe altul în iubire de Dumnezeu,
în voile lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt al harurilor toate, dar
iată, între bărbat şi femeie nu ţin mult apropierea şi ajutorarea,
nici măcar în cele duhovniceşti nu ţine mult dacă nu sunt
amândoi plini de har sfânt şi de misiune sfântă unul pentru altul
şi între oameni apoi, aşa cum ar trebui să fie un rege peste un
popor ca să fie poporul popor, ci trec apoi mult spre pofta
trupului cei doi şi cad unul prin altul dacă nu au povăţuitor
peste ei tot timpul şi veghetor peste ei aceştia care au de dat
pildă celor de sub ei şi celor ce ies din ei, căci omul poate cădea
în sine, în nepăsare, Doamne, poate cădea pentru sufletul său,
şi iată cât de mare este taina povăţuitorului, iar eu am voit să-l
povăţuiesc pe Irod să nu se facă pildă de desfrânare înaintea
poporului Israel. Iată, a fost judecat atunci Israel pentru păcatul
lui, căci am picat eu jertfă pentru păcatul lui Irod şi a tot Is-

raelul şi am plătit cu sângele meu păcatul desfrânării lor, şi
mult doresc să fie de folos acestui popor jertfa mea, dar dacă
el nu doreşte nici măcar în ultimul ceas, nu putem noi peste
cei ce nu dau să poată pentru ei, aşa cum Tu nu poţi azi peste
cei care iau din mintea lor dacă să stea sau să nu stea cu Tine
până la sfârşit, până la înviere, Doamne, şi de aceea spui Tu
poporului Tău să se adune în învăţătura Ta şi să nu facă după
mintea lui cel ce a venit să se dea Ţie spre facere şi spre
creştere şi spre statornicie apoi. O, ce poate fi un om care face
ca el? Ce va fi un aşa om, Doamne? Iată, este nevoie de salvare
multă peste cei ce au minte, şi trebuie lucrat peste mintea lor
mereu, numai să aibă ei umilinţă multă şi mereu şi să nu scoată
ei sabia împotriva Ta şi a lor. 

O, popor atâta de miluit, atâta de hrănit din cer din gura
Domnului, stai adunat în Domnul şi în învăţătura Lui, că dacă
ieşi din ea, te prinde furtuna şi te ia şi te duce ca pe o frunză şi
nu mai ai salvare. Aveţi grijă, fii şi fiice, aveţi grijă de Domnul,
nu de voi. De aceea să staţi adunaţi cu El, şi nu de altceva. Fiţi
slujitorii Domnului. Pentru slujirea Lui să staţi cu El şi la El,
nu pentru ca să vă slujiţi vouă şi unii altora. Îmbrăcaţi-vă în
Hristos zi de zi, îmbrăcaţi-vă bine. Nu daţi de pe voi această
slavă nici ziua nici noaptea. Tot timpul să vă găsească Domnul
îmbrăcaţi, că altfel vine ispititorul cu pierderea vremii, cu cele
ce nu sunt din cer. Fiţi sfinţi, dar învăţaţi ce este sfinţenia, căci
ea pleacă de la duh şi întregeşte apoi omul, pe cel din trei părţi
alcătuit. Fiţi plini de dragoste. Eu aşa am fost, mereu îmbrăcat
în dragoste am stat, şi am locuit în pustie până la arătarea mea
înaintea lui Israel, şi Domnul m-a învăţat să fiu şi să merg şi
să mănânc şi să postesc şi să vorbesc şi să gândesc prin El şi
să învăţ de la El, şi nu de la mine, căci vai omului care stă el
în el ca să-şi cârmuiască el viaţa! Eu însă am avut pe Duhul
Sfânt de cârmă şi a grăit Duhul cu mine tot timpul, şi a stat
Domnul cu mine mult, până ce a fost să Se arate El mie Mielul
lui Dumnezeu la Iordan, şi apoi a fost să sufăr despărţirea de
Israel prin pedeapsa pe care femeia nelegitimă a lui Irod a
pus-o asupra mea. 

O, ce mare este pe pământ o femeie plină de Dumnezeu
şi de dragoste de Dumnezeu! Ea poate să-l facă pe om să-L
iubească pe Domnul şi să se înfricoşeze să facă voia trupului
şi voia diavolului, pe când o femeie plină de sine şi de dragoste
de sine poate să-l facă pe un om sfânt să-l iubească pe diavolul,
să facă placul diavolului, adică placul ei, şi iată, vine Domnul
şi nu găseşte credinţă pe pământ, nu găseşte om care să-l facă
pe omul despărţit de Domnul să vină după Domnul cu viaţa
sa, cu dragostea sa. O, să nu spună nici o femeie că poate ea
aceasta, căci femeia e femeie, ci să-L iubească ea pe Domnul
şi să-I slujească Lui cu lucrul slujirii ei, iar rodul ei va fi după
voia Domnului, nu după căutarea ei cea pentru binele omului
şi pentru mântuirea lui, că multe femei ar da să creadă că pot
ele pentru oameni, dar ele trebuie să poată numai pentru Dom-
nul, dacă vor să nu se ivească ispite şi căderi. 

Eu, Doamne, am adus pe masă învăţătură de veghe, căci
omul cade din lipsă de veghetor peste el şi peste paşii lui me -
reu, paşi nevegheaţi. Eu, Doamne, sunt îndurerat de atunci şi
până azi că n-are omul veghetor peste el. Îl plâng pe cel ce se
iubeşte pe sine şi care n-are înţelepciunea cea împotriva acestui
păcat ca să scoată sabia şi să se apere de întunericul care îl
trânteşte mereu. Sunt dintre cei ce au venit cu calea venirii Tale
şi iubesc în ei acest păcat şi cad când nu se aşteaptă nimeni.
O, vino, Doamne, vino mai văzut, mai desluşit la ei, ca să nu
fie înghiţiţi de despărţirea de Tine cei puţin înţelepţi între cei
ce s-au dorit şi ei pe calea aceasta şi la şcoala aceasta a învă -
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ţăturii de sus. E ca la şcoala de pe pământ, unde unii ştiu carte,
iar alţii nu, şi sunt slabi la învăţătură şi se semeţesc, săracii, ca
să nu iubească ei umilinţa. Eu văd durerea Ta de la aceştia, şi
văd durerea celor ce-Ţi îngrijesc poporul pe pământ. 

O, vindecaţi-vă de îngâmfare, voi, cei necunoscători ai
acestui păcat în voi, şi lăsaţi-vă spre umilinţă multă, căci umi -
lin ţa este duh plăcut lui Dumnezeu în om. Nu faceţi Domnului
dureri, căci Domnul este Cel scump, este Mieluţul Care a plătit
pentru voi. Amin. 

— SS lava cuvântului Meu rămâne peste tine,
măi poporul Meu. Sfinţii Mei vin la tine

cu Mine şi te povăţuiesc cu milă. O, iubiţi duhul umilinţei, fi-
ilor. Cei ce nu-l aveţi, uitaţi-vă la cei ce îl au dacă aveţi ochi
curaţi ca să vedeţi curat. Uitaţi-vă la cei ce Mă ajută şi cu care
Mă ajut, şi în care Eu pot prin umilinţa lor. 

Rămâneţi la masa învăţăturii, fiilor. Nu strângeţi masa
aceasta, ci staţi aşezaţi la ea cu dor, că nu mai este pe nicăieri
aşa hrană, şi nici n-a fost până acum şi nici nu va mai fi ca şi
aici la voi. Masă de petrecere sfântă să fie ea, şi să se strângă
la această masă poporul cel înscris pentru slujirea Domnului,
cel mărturisitor prin viaţă şi prin ascultare şi prin umilinţa lui
înaintea Mea. Amin. 

Cobor curând cuvânt mare peste poporul român, că vine
sărbătoarea crucii şi am de grăit cu dor şi cu jale, că văd mult
şi văd peste tot şi Mă doare când văd. Poruncesc puterilor
cereşti să-Mi facă pregătire şi cale cu primire, că bat la uşă ca
să grăiesc cu neamul român şi cu cei ce s-au aşezat să stea mari
peste el. Îngerii şi sfinţii să se pregătească pentru slava cuvân-
tului Meu peste neamul român. Amin. 

O, pace multă ţie, poporul Meu cel din români, că am
în mijlocul tău râul cuvântului Meu, iar tronul slavei este dea-
supra ta, şi pe el stă Domnul şi cuvântul Său cel sfânt. Amin,
amin, amin. 

29 august/11 septembrie 2013

Praznicul Naşterii Maicii Domnului

Îl doare pe Domnul nedragostea omului. Cele două căi: sfinţenia şi
păcatul. Cel care nu se ispiteşte pe sine dacă este în credinţă, acela
este ispitit de diavolul. Cei credincioşi să nu mai aibă pe nimeni pe 

pământ. Taina şi măreţia de a fi român se va vedea curând. 

EE praznic sfânt în cer, şi pe pământ la creştini. E
mama Mea Fecioara slăvită de toate oştirile

cereşti în ziua aceasta, slăvită aparte pentru amintirea zilei ei
de naştere între oameni pe pământ acum două mii de ani şi mai
bine, după planul Tatălui Savaot, căci Tatăl are grijă de om, are
mult şi mereu, are de când n-a mai avut omul grijă în rai să
rămână cu Domnul şi pentru Domnul, pentru Cel ce l-a zidit
pe el, căci omul şi-a ales voia sa, şi de atunci n-a mai avut pe
Domnul Stăpân peste el, ci voia sa a avut-o omul. 

O, ce jos cade omul când iese de sub stăpânirea Dom-
nului, când îşi alege el ce să facă şi ce să fie şi cum să facă! O,
ce dureros este pentru Domnul când omul Îi face o aşa rană
grea! 

Pace ţie, poporul Meu! Sunt Domnul Iisus Hristos,
Dumnezeul tău. Îţi aduc hrană de sus la masă de praznic sfânt.
Stau deasupra ta cu oştirile cereşti, cu cerul slavei Mele şi cu
dulce mama Mea în sărbătoarea ei între sfinţi, căci ziua ei de
naştere între oameni pe pământ a fost începutul biruinţei Mele
asupra satanei, care l-a zdrobit pe om şi l-a smuls apoi din
sânul Meu, din rai l-a smuls, din planul Meu l-a smuls, şi S-a
îmbrăcat atunci Domnul în slava durerii, în lacrimi S-a îm-

podobit El şi toată facerea Sa, cerul şi pământul şi toate cele
dintre cer şi pământ. 

Mă doare nedragostea omului. Zadarnic are omul dra -
goste şi milă şi simţăminte mari şi purtare aleasă, zadarnic dacă
n-are dragoste de Dumnezeu, de Cel pe Care atât de mult Îl
îndurerează prin inima sa rece, rece de Dumnezeu-Făcătorul. 

Stau cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu. Am la
masa Mea cu tine suitele cereşti. Ne pregătim să coborâm cu-
vânt cu putere peste sufletul neamului român în zi de sărbă -
toare a crucii, crucea pe care am fost Eu ţintuit şi pedepsit la
moarte de poporul iudeu, de nedragostea lui pentru Dumnezeu,
Făcătorul omului. Mă voi aşeza, peste şase zile Mă voi aşeza
cu mare slavă de cuvânt la masa Mea cu neamul român, căci
pe vatra lui Mi-a hărăzit Tatăl să vin cuvânt pe pământ acum,
la sfârşit de timp, şi să-Mi aşez scaunul de judecată şi să strig
de pe el în lung şi în lat şi să Mă audă omul cel de peste tot şi
să se întoarcă la Dumnezeu dacă voieşte, dacă primeşte pe Cel
ce strigă, pe Cel ce vede şi aude şi grăieşte, pe Dumnezeul
văzutelor şi nevăzutelor Lui. 

O, abia îşi mai aduce omul aminte de Mine, abia Mă mai
numără şi pe Mine între gândurile lui, abia Mă mai numeşte
printre toate ale lui, printre toate cele amestecate ale lui. O,
poporul Meu, primeşte-Mi cuvântul şi dă-l spre împărţire peste
tot, că iată, fac ce fac, zic ce zic la masa Mea cu tine şi dau iar
de durerea Mea cea de la om şi Mă scriu cu ea în cartea Mea
cu tine, că-i grea durerea, măi poporul Meu, iar când Mi-o spun
Mă alin. Caut alin mereu, caut la tine, şi te rog cu lacrimi să
cauţi alinare pentru Domnul, că nu găsesc pe nicăieri doctorie
pentru suferinţa Mea cea de la om. Omul îşi caută numai pentru
el alinare pentru cât se loveşte şi-l doare apoi, îşi caută şi nu
stă fără să caute, dar Eu, Domnul, unde să caut? Caut la tine,
ajută-Mi la durere, căci pe cel care-l doare pentru Domnul, o,
numai pe acela îl scapă de sub mână satana cel plin de duhul
păcatului asupra omului, căci sunt două căi pentru om: sfin -
ţenia şi păcatul, una îl dă Mie pe om, iar cealaltă, plină de
păcat, îl desparte pe om de Mine în toată vremea, căci omul în
toată vremea se înfruptă cu păcatul, care s-a făcut hrană pentru
sufletul omului care nu dă să se pocăiască pentru păcatele lui. 

A găsit Tatăl Meu dragoste de Dumnezeu în dumneze -
ieştii părinţi ai mamei Mele Fecioara, cărora le-a dat-o lor de
fiică în zilele bătrâneţilor lor, căci ea a fost proorocită din
vreme că va veni născută pe pământ şi va naşte pe Fiul lui
Dum nezeu, Care va fi Mântuitorul celor ce vor avea putere să
creadă în El şi să se facă prin El fii ai lui Dumnezeu pe pământ. 

O, mamă scumpă a Mea, te poartă suitele cereşti în slava
zilei tale de naştere pe pământ. Ai crescut apoi un picuţ de timp
şi ai fost dată Domnului ofrandă sfântă ca să creşti sub pază
sfântă pe pământ şi să fii tu apoi mama Mea şi să-Mi ocroteşti
pruncia şi copilăria şi slava propovăduirii, mamă, şi apoi să
împarţi cu Mine durerea crucii Mele, o, mama Mea. Suntem
acum aici cu slava naşterii tale la masă cu poporul cuvântului
Meu cel din vremea aceasta peste pământ. Avem popas unde
să venim şi să Ne odihnim între oameni, mamă. Mare minune
este aceasta că am găsit fii credincioşi venirii Mele de acum,
de Mi-am făcut apoi cu ei cetate pe pământ ca să vin cu sfinţii
şi să punem cuvânt pe masă ca să fie el împărţit şi împlinit apoi
peste pământ, mamă. O, slavă zilei tale de naştere, şi să Ne
aşezăm cu hrană cerească la masa cea de azi cu poporul cel
credincios, o, scumpă mama Mea. Amin. 

— MM are minune, Fiule scump al meu Iisus,
mare minune este poporul cuvântului

Tău pe pământ! Aşa minuni faci Tu cu puterea Ta cea din Tatăl,
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că ai atâta de lucrat peste pământ şi peste cer şi ai atâta durere,
pentru care trebuie să lucrezi mult ca să Ţi-o alini cumva. Duhul
cel potrivnic în om pentru dragostea de Tine Ţi-a strivit bucuria
şi odihna Ta în om încă de la începutul Tău cu omul, Fiule
scump. Ai dus această suferinţă grea cinci mii de ani şi mai bine,
şi a venit vremea să vii pe pământ după om apoi, şi-Ţi trebuia
mamă ca să vii, ca să Te naşti ca omul, ca să Te faci cunoscut
între oameni, Fiule scump, şi să Te faci Dumnezeu văzut. Te-ai
coborât din cer pe calea Duhului Sfânt, Domnul de viaţă
Făcătorul, Una cu Tine şi cu Tatăl, şi slăvit prin duhul proorociei
mereu, mereu pe pământ, şi Te-ai întrupat în pântecele meu cel
fecioresc şi Te-ai născut Prunc şi Te-ai făcut Om, şi ai trecut
apoi prin toată calea cea grea a întoarcerii Tale iarăşi la Tatăl,
căci ai crescut şi ai propovăduit, şi Te-ai arătat Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, şi Te-ai arătat apoi răstignit
pe cruce şi ai pătimit mult şi ai fost îngropat sub lespede, şi ai
înviat apoi după trei zile, şi nu după multe zile apoi Te-ai suit
la cer şi Te-ai aşezat la locul Tău, de-a dreapta Tatălui Savaot,
Tatăl nostru, Fiule scump. Dar este scris că iarăşi va fi să vii şi
să judeci toate şi pe toţi şi să-Ţi faci împărăţie fără de sfârşit
apoi, şi iată, ai împlinit şi ai venit. O, ai venit cuvânt peste
pământ şi e mare minune venirea Ta, şi e mare minune poporul
cuvântului Tău, poporul care Te primeşte să vii şi să-Ţi aşterni
masă de cuvânt şi să Te faci carte, Doamne. O, cum să nu fie
minune acest popor, minune care n-a fost de când veacurile şi
nici nu va mai fi, minune în mijlocul necredinţei de pe pământ
şi a toată deşertăciunea şi păcătoşenia şi a slujirii idoleşti? Mi-
nune, Fiule, este poporul Tău, minune este credinţa lui şi statul
lui cu Tine la masă de cuvânt, iar naşterea lui din cuvântul Tău
este darul Tău oferit oamenilor toţi, toţi care vor să creadă în
venirea Ta cea de acum cu salvarea pentru toţi cei care întind
mâna spre Tine ca să-i iei în bărcuţă, căci valurile vin tot mai
mari pentru fiii fărădelegii şi n-au salvator, căci sunt îndărătnici
şi nu dau să audă trâmbiţa Ta, care anunţă judecata, dar şi sal-
varea, Fiule scump. O, e mare minune să vină omul la Tine şi
să-Ţi dea mâna să-l iei în bărcuţa Ta şi să rămână al Tău pe veci,
că e mare durere pentru Tine să vină omul, şi să se smulgă apoi
din mâna Ta şi să se lase iarăşi spre cădere apoi în voile sale, în
rătăcirea cea omenească. Şi ce să le mai faci Tu la unii ca aceia
care-Ţi trădează dragostea, care se rup din Tine, de lângă Tine,
după ce au gustat şi au văzut cât eşti de bun, cât de adevărat şi
cât de mare peste pământ şi cer? 

Îmi iau omoforul de pe umeri şi-Ţi şterg cu el acum
lacrima de la aceste dureri şi rane, care-Ţi vin de la neas-
cultarea şi de la nesupunerea celor care n-au voit să fie cuminţi
şi să Te iubească mult, în ciuda a tot ce a dat să-i smulgă pe ei
de lângă Tine, Fiule salvator, Care-i plângi pe cei ce se joacă
de-a viaţa şi n-au înţelepciune pentru ei, pentru viaţa lor. Să ne
ştergem lacrimile, că avem de lucrat mult şi mereu, avem pla -
nul Tatălui de adus la biruinţă, şi avem pe cei ce ne iubesc prin
dureri şi ne alină şi-i alinăm, şi unii altora ne dăm toată grija.
Dar acum le grăiesc lor, fiilor şi fiicelor poporului Tău cel din
români cules de cuvântul Tău, Doamne al meu şi al lor, Fiule
al Tatălui şi al meu. 

O, fii şi fiice, care alcătuiţi poporul Fiului meu Cuvântul
pe vatra neamului român, nu uitaţi să fiţi şi să rămâneţi mi -
nunea cea de la sfârşit de timp a Fiului meu Iisus Hristos. Nu
uitaţi că voi trebuie să-L iubiţi, să nu-L părăsiţi, să staţi cu El
la bine şi la greu şi că trebuie să înmulţiţi poporul Domnului,
că mare va fi această minune, şi se va arăta curând, curând
măreţia ei şi a Domnului ei. Zi şi noapte aveţi grijă sfântă cum
să vă daţi Domnului, cum să fiţi ai Lui şi numai ai Lui cu toată

puterea voastră, cum să nu vă lăsaţi ispitiţi şi smulşi afară, că
afară, de la hotarul vostru spre afară e numai prăpădul cel de
la sfârşit de timp, şi peste care satana domneşte şi se luptă să
ducă la prăpastie veşnică pe cei călăuziţi de el, pe cei din îm -
părăţia lui, locul lumii, că voieşte satana să se răzbune pe om,
şi mult să se răzbune. 

Iată ce vă povăţuiesc în ziua mea de serbare: Vă învăţ
apostoleşte şi vă îndemn, ispitiţi-vă bine pe voi înşivă dacă
sunteţi în credinţă. Puneţi-vă la încercare pe voi înşivă, că altfel
vă pune satana la încercare şi vă biruie, fiilor, şi vă scoate de
la Domnul ca pe cei necredincioşi ai acestui cuvânt. Voi trebuie
să vă cunoaşteţi bine că Iisus Hristos, Fiul meu, este întru voi.
Aşadar nu fiţi netrebnici, că e primejdios să fiţi aşa, ci fiţi
desăvârşiţi în credinţă şi puternici prin ea şi uniţi pentru ea, ca
nu cumva să atrageţi asprimea Domnului pentru îndreptarea
voastră apoi. 

Pe cei ce au lucrare tulburătoare pentru răsturnarea aces-
tei Evanghelii izvorâtă din gura Fiului meu Mântuitorul, pe
aceştia ţineţi-i departe de urechile voastre şi fiţi ascultători de
Domnul, căci scris este: «Dacă vă propovăduieşte cineva altfel
decât aţi primit, să fie anatema!». Aceia nu sunt ai lui Hristos,
ci s-au lăsat smulşi din bărcuţă şi sunt pe valuri, că au dat de
la ei cuvântul sfânt şi dau să vă vestească ei altfel decât aţi
primit. O, până şi înger din cer de-ar fi să vină la voi, nu numai
unul dintre cei ce au crezut şi au căzut apoi, ci chiar înger din
cer de v-ar vesti vouă altfel de Evanghelie decât aceasta prin
care aţi crezut, să fie anatema. Amin. 

O, nu este lucru omenesc acest cuvânt, fiilor. Iată, şi-au
murdărit urechea şi duhul şi puterea mulţi din cei ce au fost
opriţi pe cale ca să li se dea îndemnul să creadă altfel decât au
primit şi au stat cu Domnul. Sunt duşmani pe Domnul şi pe
voi cei care s-au tras în lături de la ei voire şi lucrare. Puneţi-vă
la adăpost de această lucrare vrăjmaşă credinţei voastre cea
pentru viaţă. Ca o mamă bună vă povăţuiesc aşa, că Domnul
vede, şi văd şi sfinţii Lui, şi ca o mamă vă doresc pe Domnul
între voi şi vrăjmaşii credinţei voastre şi ai ajutorării pe care
Domnul v-a cerut-o pentru biruinţa Lui asupra diavolului cel
ucigător de om. 

Iată, cei ce s-au jucat de-a plecatul, de-a libertatea, de-a
ieşitul lor de sub Domnul, nu s-au mai putut juca şi de-a venitul,
căci această taină este mare. E taină mare acest popor, şi nu se
poate în mijlocul lui trădători de credinţă şi de statornicie lângă
Domnul, cu iubire şi cu recunoştinţă dovedite acestea. O, dar
vine ziua cea pentru răspuns, şi fiecare va sta înaintea Domnului
pentru credinţă sau pentru necredinţă, pentru ascultare sau pen-
tru neascultare, pentru iubire sau pentru neiubire. 

O, fiilor, o, fiilor, nimic şi pe nimeni să nu aveţi voi pe
pământ, decât pe Domnul şi pe sfinţii Lui şi pe fraţii Lui sluji-
tori Lui. Iată, vai de cei ce dau să mai aibă ceva pe pământ!
Nelepădarea de sine atrage după ea căderea din rai a omului
credincios lui Dumnezeu, dar voi, fiilor, aveţi grijă de Domnul,
numai de Domnul, iar Domnul va avea grijă de voi, numai de
voi, numai de cei ce au grijă de Domnul. Amin. 

Le-am dat povaţă întărită, Fiule scump al meu. Le-am
dat vlagă, le-am dat duh de mamă şi dragostea mea pentru ai
Tăi. Cei ce sunt ai Tăi trebuie să lupte mult şi statornic pentru
locul lor de lângă Tine, căci dacă nu luptă sunt biruiţi şi cad,
ca şi cei care aşa au păţit, spre bucuria vrăjmaşului satana,
care-i va da curând, curând pe toţi slujitorii voii lui la pieire
mare, precum este scris. 

O, Fiule, mângâiere să avem de la cei ce ne iubesc cu
milă şi cu credincioşie, dar trebuie mereu, mereu să-i sprijinim
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pe ei, să-i ocrotim pe ei, şi mult să-i povăţuim pe ei. 
O, slavă Ţie pentru slava Ta, cu care Te pregăteşti acum

cu tot cerul, cu suitele toate să cuvintezi peste neamul român
în zi de sărbătoare a crucii Tale, Doamne, peste şase zile de la
praznicul de azi. Toţi vom fi în slava Ta cu harurile toate şi toţi
Îţi pregătim calea, că avem peste noi porunca Ta, o, Fiule Iisus.
Amin. 

— SS lavă şi pace venirii Mele cuvânt pe pă -
mânt peste neamul român, o, mamă

scum  pă a Mea! Vine ziua praznicului crucii Mele şi voi coborî
şi voi grăi cu fiii români. Îl plâng pe cel ce nu crede între
români că este Dumnezeu acest cuvânt. O, a fi român e taină
mare, şi se va vedea această taină şi toată măreţia ei, căci va fi
vai de românii care nu-L cunosc pe Domnul de Dumnezeu al
lor şi cuvântul Său de azi peste ei! 

Ţi-a dat hrană de viaţă mama Mea Fecioara, măi poporul
Meu, ţi-a dat, că e plină de grijă pentru tine ca şi Mine. O, ai
şi tu grijă de Mine, fiule, ai şi tu, că şi Eu am de tine, căci tu
Îmi trebuieşti mult pentru planul Meu cel de la Tatăl acum pe
pământ. Iată ce-ţi spun: Dacă diavolul îţi spune şi-ţi şopteşte
altceva decât cuvântul Meu de peste tine, tu rămâi în cuvântul
Meu, poporul Meu. Diavolul te îndeamnă şi-ţi spune că eşti
nevrednic de Dumnezeu şi că e bine să-L părăseşti. Iată, Eu
nu-ţi spun aşa, nu-ţi spun să Mă părăseşti pentru nevrednicia
ta, ci-ţi spun să te umileşti mereu, să-Mi ceri mereu vindecare
şi iertare şi înviere şi să stai cu Mine şi să-Mi serveşti venirii
Mele, căci vai celor ce vin şi Mă ascultă cu credinţă şi se smulg
apoi şi se duc la cele ce încă au ei pe pământ! Nici Eu nu pot
cu cei îndărătnici, dar pot pentru cei umiliţi şi plecaţi spre mila
Mea de ei. Eu nu-l lepăd pe om nici pentru păcatele lui dacă
are credinţă şi iubire şi credincioşie sub slava crucii Mele, ci îi
cer duh umilit şi ascultare şi lumină peste paşii lui, ca să fie
vegheaţi paşii lui, iar cu satana cel tulburător lupt Eu, Domnul,
pentru toţi cei ce s-au dat Mie şi au rămas ai Mei. Amin. 

O, pregăteşte-te frumos pentru coborârea Mea cuvânt
peste neamul român şi stai de veghe cu suflet mare, cu suflet
mult, poporul Meu cel din români, căci Eu, Domnul, Mă
pregătesc cu toate suitele cereşti şi ies acum în întâmpinarea
acestui neam ales la sfârşit de timp pentru slava cuvântului
Meu în mijlocul lui, căci Tatăl M-a trimis la el, iar Eu am venit. 

Fiţi blânzi, fiţi smeriţi, fiilor! Fiţi asemenea Mie şi fiţi
în toate şi pentru toate cu duhul umilinţei şi al lucrărilor ei,
căci aşa Se împlineşte Domnul pe pământ în cei ce sunt
asemenea Lui şi lucrând cu El pentru biruinţa Lui, pentru
slava Lui cea mare, slava cea de la sfârşit de timp, care va în-
cununa cerul şi pământul cu slavă, cu slava Domnului, fiilor.
Amin, amin, amin. 

8/21 septembrie 2013

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci. 
Cuvântul lui Dumnezeu către neamul român 

Ţara Română este ţara strălucirii, în care străluceşte slava Domnu-
lui. Grăirea Tatălui şi a Fiului cu neamul român. Hrana dată la 

început omului. Jertfa Mieluţului, prima jertfă pe pământ. 

SS unt trimisul Tatălui Meu Dumnezeu Savaot şi vin
cuvânt pe pământ peste neamul român, cuvânt de

slavă şi de pace şi de adevăr. 
Sunt Fiul Tatălui, sunt Dumnezeu adevărat din Dum-

nezeu adevărat. Acum două mii de ani M-a trimis Tatăl Meu
pe pământ să Mă fac Om văzut între oameni şi să Mă dovedesc
Fiul Său şi să creadă în Mine cei cărora le va fi dat de la Tatăl

să creadă, iar acum, la sfârşit de timp, Mă trimite Tatăl cuvânt
peste pământ. 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi grăiesc din nor, grăiesc din
slavă, grăiesc din Tatăl, căci Tatăl este cu Mine, dimpreună cu
toate suitele cereşti, care-Mi poartă slava pe aripi îngereşti, pe
roţi de heruvimi, pe pară de foc, şi slava venirii Mele este mare.
Vai celui ce se îndoieşte la auzul cuvântului Meu, la glasul
venirii Mele cuvânt peste pământ, căci plata unuia ca acela este
cu cei necredincioşi! 

Nu sunt ghicitor, nu sunt prezicător, ci sunt cu Duhul
Adevărului în mare lucrare peste pământ şi peste neamul
român, la care Tatăl Mă trimite. O, de ce, Tată, la acest neam
Îmi faci trimiterea Mea cea de la sfârşit de timp? Spune-i Tu,
Tată, acestui neam povestea lui cea de la Dumnezeu hărăzită
s-o poarte el înaintea Ta şi a toate neamurile de pe pământ.
Voiesc să grăieşti Tu mai întâi neamului român în zi de praznic
al crucii pe care Eu am fost răstignit când Tu M-ai trimis pe
pământ după om, o, Tatăl Meu. 

— DD a, Fiule scump, voiesc şi Eu ceea ce Tu
voieşti, şi-i spun neamului român că

dacă poporul pe care l-am avut aparte al Nostru dintre nea-
murile pământului, dacă el Te-a dat la moarte pe cruce când
Te-am trimis să-l luminezi şi să-l lucrezi şi să Te primească el
din partea Mea, dacă el nu Te-a primit şi Te-a lepădat şi Te-a
scos afară din vie, Eu, Tatăl, Ţi-am dat altă mireasă şi alt tărâm,
care să fie al Nostru pe vecii apoi. Am aşezat atunci pe pământ
binecuvântare mare peste ţara pe care stă acum neamul român
şi Ţi-am arătat-o, Fiule scump, în toată podoaba ei cea de taină
şi am ales-o de slavă a Domnului la sfârşit de timp, şi am
pregătit-o prin suferinţă două mii de ani şi am ţinut-o sub cruce
ca să fie frumoasă, iar cine priveşte cu inimă curată la istoria
ei, acela poate vedea măreţia ei şi pe Domnul ei, Care a pă -
zit-o şi a înălţat-o prin răbdarea ei la slava ei cea de la sfârşit
de timp, căci ea a fost smerită şi a răbdat mult, şi este scrisă în
Scripturi să fie ea ţara strălucirii, iar Tu acum străluceşti în ea
cu slava cuvântului Tău, o, Fiule Emanuel, şi Te dovedeşti cu
multul Dumnezeu al ei, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Tatăl şi Fiul în strălucire de Duh Sfânt peste ea şi cu
ea acum, şi este scris că «fericit este neamul căruia Domnul
este Dumnezeul lui, poporul care l-a ales de mărturie Luişi». 

Acum, Eu, Tatăl, grăiesc fiilor neamului român şi le
spun lor: Amin, amin zic vouă: Acesta este Iisus Hristos, Fiul
Meu, Care vine cuvânt la voi pe nori de slavă şi râu de cuvânt
Se lasă El peste voi. O, primiţi-L pe El, deschideţi Lui! Amin. 

— EE u, Tată Savaot, M-am vestit din vreme că
vin cuvânt peste români şi Mi-am şi des -

chis odată cu vestirea, şi Mi-am trimis puterile cereşti să-Mi
gătească înainte calea. Am cheile adâncului, precum este scris
despre Mine, şi am cheile împărăţiei cerurilor, o, şi le am şi pe
ale omului şi intru când Mă vestesc că vin. Am cu Mine la
masă de cuvânt oştirile cereşti, îngerii şi sfinţii, şi am acum
aici pe bunii şi pe străbunii neamului român şi e măreaţă masa
slavei în zi de praznic sfânt a crucii Mele, Tată Savaot. Acolo
unde nu este credinţă voi pune Eu credinţă, şi acolo unde nu
este primire Îmi voi deschide Eu. 

Amin, amin zic ţie, neam român, deschide Domnului!
Eu, Domnul, am deschis şi am intrat, că am cheia, căci Eu sunt
uşa, precum este scris. E plin văzduhul de deasupra ta de slava
venirii Mele cuvânt la tine cu zecile de mii de sfinţi ai Mei, o,
ţară a venirii Mele, căci este scris: «Vine Domnul cu zecile de
mii de sfinţi ai Săi!», iar Eu vin la tine, că eşti casa Mea cea
pentru venirea Mea, precum te-a dăruit Mie Tatăl acum două
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mii de ani când am fost alungat de poporul iudeu de am rămas
fără casă pe pământ. Ia aminte la râul Meu de cuvânt care curge
peste tine în ziua aceasta şi-ţi spune el ţie durerea Mea şi
aşteptarea Mea cea de la tine. Cu duh părintesc Mă apropii
şi-Mi aştern masă de cuvânt pe vatra ta. 

Să ia aminte popoarele toate grăirea Mea cu neamul
român în zi de praznic sfânt şi să se înţelepţească toate nea-
murile pământului pentru venirea Domnului, Care cuvintează
din slavă deasupra pământului român, pământul strălucirii
Domnului, căci străluceşti de slava Mea din tine, o, ţara Mea
cea de la sfârşit de timp. Mai e puţin şi se scriu şaizeci de ani
de cuvânt al Domnului deasupra ta pentru pregătirea venirii
Mele a doua oară pe pământ după om, şi este scrisă această is-
torie a Mea cu tine şi s-a făcut ea carte pe pământ pe vatra ta.
În cartea istoriei tale cea de două mii de ani stă scrisă dragostea
Mea pentru tine şi multa Mea aplecare, multul Meu pogoră -
mânt spre durerea ta, că mereu te-am mângâiat sub cruce şi
mereu M-am aşezat cu tine sub jugul ei, că ai avut străbuni
credincioşi, pe care-i ridicam veghetori viteji ca să te păzească
a Mea, mereu a Mea, fiindcă Tatăl te-a hărăzit Mie acum două
mii de ani, după ce M-am născut şi am crescut, şi după ce
M-a alungat poporul la care Tatăl M-a trimis, că M-a pus pe
crucea suferinţei şi a învierii şi sunt viu în vecii vecilor, şi sunt
Eu Domnul Dumnezeul tău, o, ţara Mea cea de azi. Ţi-am vă -
zut faţa ta atunci, pe cea de atunci şi pe cea de acum, şi ţi-am
văzut toată frumuseţea pe care Tatăl ţi-a hărăzit-o pentru slava
Mea, şi te-am dorit mereu de atunci. 

O, nu mai ai iubire de ţară, neam român! Cine să te înveţe
această măreţie cerească, ţara Mea cea de azi? O, îţi trebuie iu-
bire, dar tu ai trecut mult prin dureri. Ele te-au învăţat să fii
frumoasă, să fii tu ţara Mea şi numai a Mea, şi Mă iubeau stră -
bunii tăi şi străluceau cu credinţa lor şi cu iubirea lor de ţară,
dar acum nu mai ai peste tine decât iude, iubito. Iată, cei ce au
punga iau din ea, îşi împart din ea unii altora, iar pentru tine se
duc şi împrumută. Îţi cer ţie ca să pună în pungă, dar din ea nu
se mai împarte după nevoile tale, căci cei ce te stăpânesc îţi sug
laptele, îţi sug sângele, şi e mare peste ei păcatul lăcomiei lor.
Eu, însă, Mă scol ca un viteaz şi aprind făclii peste tot şi caut
peste tot ca să prind hoţul care-ţi rupe ţie de peste tot cămăşuţa
şi nu-i este milă să te lase goală şi nu-i este ruşine de fapta sa,
dar Mie Îmi este ruşine de goli ciunea ta înaintea popoarelor şi
vin şi-Mi întind peste tine veşmântul ca să te acopăr cu slava
Mea dacă Tatăl a promis să fii tu a Mea, ţara Mea cea de la
sfârşit de timp ca să cuvintez în mijlocul tău cuvântul venirii
Mele, cuvântul lui Dumnezeu peste pământ. Sunt îmbrăcat în
veşmânt de in şi stau cu cerul deschis deasupra ta. Am tron în
mijlocul tău, am calul alb pe care stau şi cuvintez, am pe
poporul cuvântului Meu, pe care l-am ales de strajă Mie şi stau
în mijlocul lui ca pe tron, şi Mă numesc Credincios şi Adevărat,
şi judec şi Mă lupt întru dreptate, iar ochii Mei sunt ca para
focului şi sunt plin de cununi şi am nume scris, iar veşmântul
Meu de in este stropit cu sânge, şi numele Meu se cheamă Cu-
vântul lui Dumnezeu, căci aşa este scris, şi oşti din cer se poartă
cu Mine, purtând veşminte de in, iar din gura Mea iese cuvântul
Meu ca sabia cea ascuţită asupra celor cu viaţă păgână şi vin
să-i păstoresc, căci n-au păstor, n-au ascultare pentru adevăr şi
iubesc minciuna şi se îndeletnicesc cu ea şi uită de Domnul,
Care vine cu răsplata Sa. 

Voi, cei care asupriţi acum, în vremea voastră, voi, cei
care iubiţi minciuna şi cârmuiţi cu ea peste acest neam, o, până
când? Amin, amin zic vouă, tot ce nu înseamnă Dumnezeu este
minciună împotriva adevărului. Au nu ştiţi că tatăl minciunii

este diavolul, stăpânitorul întunericului acestui veac? Au nu
ştiţi că minciuna şi slugile ei vor fi aruncate în adânc? O, v-aţi
făcut viţel de aur şi jucaţi în jurul lui văzut şi nevăzut, şi aţi
uitat de răsplata faptelor, dar Eu vin şi voi da fiecăruia după
cum este fapta sa, precum este scris. 

O, dacă aţi uitat atât de mult şi uitaţi mereu de Dum-
nezeu, cum de vă mai urcaţi pe scaune ca să stăpâniţi peste
acest neam? Să nu zică nimeni că Mă are de Dumnezeu al său
dacă nu Mă ascultă, dacă nu Mă întreabă, dacă nu urmează
ziua şi noaptea poruncile vieţii şi adevărul a toate, dar nu min-
ciuna. Vă amintesc de Iuda, de cel care lua mereu din punga
cea frăţească, şi văd toţi unde l-a condus pe el acest obicei, iar
Eu Mă uit la voi şi la lăcomia cu care v-aţi urcat pe creste şi
aţi strigat la popor să vă audă şi să vă aleagă mari peste ei. O,
unde vă este credincioşia faţă de credinţa lor? Dar voi aţi furat
mult de tot, căci singuri, aproape singuri v-aţi ales, şi unul pe
altul v-aţi ales şi v-aţi aşezat la masa sfatului ţării şi vă lăudaţi
cu număr mare între cei care v-au ales, dar e mic de tot numărul
acela şi aţi minţit pe fiii acestui neam că aţi fost aleşi cu număr
mare. O, ce veţi face acum? Minciuna cu care vă arătaţi mereu
ca adevăr nu poate fi scaun, şi se va rupe statul vostru, şi de
mult v-am spus aceasta. Vă judecă strămoşii care au murit pen-
tru neam şi pentru adevăr. Vă vor cere socoteală bunii şi stră -
bunii voştri. Îi am cu Mine la masa slavei cuvântului Meu din
ziua aceasta şi se uită plângând cu jale peste faptele păgâneşti,
pe care le săvârşiţi ziua şi noaptea împotriva fiilor acestui neam
ca să vă păstraţi stăpânirea peste ei. O, la vrăjitori v-aţi dus.
La rătăcitori şi la iubitori de bani v-aţi dus, dar la înţelepciunea
Domnului ca să vă întrebaţi cu ea, nu vă duceţi. Iată, vin Eu,
Domnul, vin Eu la voi dacă voi nu bateţi ca să veniţi să vă dau,
şi să aveţi apoi. 

O, n-aveţi iubire de ţară, voi, cei ce aţi pus mâna pe ea
cu nedreptate. O, nu vă luaţi dreptul să vindeţi această patrie
la străini, căci al Domnului este pământul, nu al vostru ca să-l
daţi voi la cei care râvnesc de peste tot să jupoaie de slavă
această patrie a Mea şi a celor ce o iubesc pe ea. 

Am aşezat la cârma neamului român, cu mâna Mea cea
tare l-am aşezat pe cel ce este cârmaci cu milă multă şi cu
aleasă iubire de ţară şi cu multă înţelepciune de la Mine pentru
paza ei, pentru cârmuirea ei şi a voastră, dar voi nu l-aţi vrut,
voi, cei puţini, care v-aţi ridicat în numele a tot neamul şi aţi
dat să-l prigoniţi pentru ca să fiţi numai voi, şi-l prigoniţi mereu
prin cuvinte defăimătoare şi nu-i primiţi sfatul, care v-ar salva
pe voi de la plata fărădelegilor voastre. Eu însă, Mi-am aşezat
poporul cuvântului Meu la veghe sfântă şi la rugăciune de foc
şi Mi-am păstrat la locul cel de cârmă pe cel pus cârmaci din
planul Meu cel sfânt pentru iubirea Mea cea mare de acest
neam, dar şi pentru iubirea lui, că n-am găsit pe altul mai mare
la iubire şi la inimă ca şi pe el în vremea aceasta pentru acest
neam. V-am povăţuit şi alte dăţi să vă supuneţi iubirii lui de
neam şi de ţară şi de voi, ca să vă fie bine vouă şi la toţi cei de
pe această vatră. O, v-aţi împotrivit, aţi fost obraznici, aţi fost
semeţi, v-aţi încrezut în voi şi unii în alţii şi n-aţi ascultat sfatul
Meu şi nici sfatul lui. Plâng cu cerul, plâng cu bunii şi cu
străbunii voştri şi facem sfat ca să-l păstrăm şi să-l ocrotim la
veghe pe mai departe peste neam pe cel ce stă acum cârmaci
şi veghetor, că fără el peste locurile veghii e greu pentru soarta
neamului român, care n-are la masa cea de sfat decât iubitori
de bani şi de laudă şi de faţă a lor, şi vai neamului acesta cu
aşa binefăcători peste el! 

E răzmeriţă între frate şi frate, e nedumerire multă şi e
nelinişte peste tot între fiii neamului român. Plâng mulţi, plâng
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de mila câinilor care sunt sortiţi spre moarte ca să nu mai
muşte. Iată ce vă spun Eu, Domnul, vouă, celor miloşi pentru
aceste fiinţe scrise să moară de la om. O, cum de nu vă gândiţi,
fii români, cu aceeaşi jale, cu aceleaşi simţăminte miloase la
atâtea vietăţi, la oi, la miei, care mor de mâna omului fără să
scoată un cuvânt de vai? Cum de nu vă gândiţi cu lacrimi la oi
şi la mieluţi, la vite şi la păsări, la animale fel de fel, care sunt
ucise cu dor mult ca să fie puse în vase şi prăjite spre mâncare
omului care merge la măcelărie să-şi cumpere carne să-şi facă
din ea hrană? Oare nu şi acelea sunt vietăţi fără de mângâiere
şi date spre jertfă pentru ca să intre ele în pântecele omului?
Cum de nu le plângeţi şi pe ele aşa cum îi plângeţi pe bieţii
câini? O, iată ce este omul! Este mormântul atâtor fiinţe cu su-
flet viu în ele, şi pe care omul le ia şi le taie, le ia viaţa ca să le
mănânce el apoi. O, fie-vă milă şi de oi şi de viţei şi de păsări,
fie-vă milă de toate animalele care sunt ucise de om spre mân-
care lui. Dacă plângeţi pentru câini, plângeţi-le pe toate fiinţele
pe care omul le omoară, le vânează, le ia viaţa şi le bagă în
pântece apoi. 

O, ce frumoasă a fost porunca Mea dată omului la în-
ceput, când i-am spus ce hrană să mănânce! S-a ivit apoi
moartea mieluţului, sânge pe pământ, jertfă adusă Domnului,
dar durerea morţii a atârnat dureros faţă de jertfa inimii celui
iubitor de Dumnezeu. Inima înfrântă şi smerită ar fi fost de-a -
juns atunci, dar n-a fost omul mulţumit cu atât. O, ce-Mi tre-
buia Mie jertfă sângeroasă de la om? Dacă omul s-a învăţat
aşa, puteam Eu, Domnul, să-l înduplec altfel? Dacă Eu, Dom-
nul, vă învăţ pe voi acum, fii ai neamului român, să nu mai
ucideţi pentru ca să mâncaţi, pot Eu să vă înduplec pe voi spre
aşa milă pentru toate vietăţile pe care le ucideţi mereu, şi pen-
tru ca să fiţi voi sfinţi apoi şi fără de ură întru voi? Iată, ura şi
dezbinarea vin de la carne, de la hrana cu carne a trupului omu-
lui, care se face ură, ură unul împotriva altuia apoi. Iată, plân -
geţi că s-au înmulţit câinii şi că vă muşcă, sau că vor pieri de
mâna omului pentru vătămare peste oameni, dar nu plângeţi
că s-au înmulţit păcatele voastre, care vă muşcă şi mai rău, şi
vă muşcă spre moarte, căci păcatul este moarte. O, fiţi cuminţi,
căci toate vin după faptă. Nu vă mai răzvrătiţi pe cele ce vin
ca plată a faptelor voastre. Iubiţi însă adevărul, şi daţi-vă în
lături voi, cei care nu-l iubiţi pe el între frate şi frate, căci min-
ciuna celor ce s-au aşezat să bată palma pentru mersul şi soarta
acestui neam după voia lor, această faptă ruşinoasă îi va trage
pe ei la plata celor mincinoşi, căci tatăl minciunii este diavolul. 

O, fii români, o, neam român, nu vindeţi pământul de sub
voi, fii români. Acest pământ este sortit slavei Domnului la
sfârşit de timp şi va fi curăţit şi spălat, căci dacă omul nu caută
cu viaţă sfântă, poate Domnul să-l ajute şi să-l smerească pe el,
căci nu-i trebuie omului atâtea câte îşi strânge el, ci îi trebuie
viaţă cu cerul, cu Domnul pe pământ, dar n-are omul învăţătură
peste el pentru viaţa lui, pentru veşnicia lui aşa cum au avut
străbunii lui, căci slujitorii cei de azi ai bisericii neamului român
sunt cei mai lacomi, cei mai iubitori de slavă deşartă şi de
stăpânire peste cei mulţi şi neînvăţaţi cu Domnul, şi n-am decât
ruşine mare de la ei, de la statura lor cea atât de jos căzută de la
legea sfinţeniei, şi n-am cu cine să-l ajut pe om, decât cu venirea
Mea cuvânt pe pământ şi cu poporul Meu cel din români, care
s-a lăsat al Meu, ajutorul Meu, cărarea Mea, ochiul şi urechea
Mea, căci este de Mine spus cuvântul care îndeamnă: «Cel ce
are urechi de auzit, să audă ce grăieşte Domnul!». 

O, neam român, ia grăirea Mea de peste tine şi aşeaz-o
peste inima ta şi nu fi necredincios. Ia aminte că ţi-am grăit cu
mare durere, căci sunt îndurerat, sunt plâns, sunt apăsat de jale

mare de la tot ce văd în mijlocul tău şi de la câţi te mint pe tine
zi de zi, căci li s-a dat limba, dar omul limbut e duşman şi pe
sine însuşi şi n-are înţelepciunea să priceapă cât de jos a căzut
el prin duhul minciunii, că iată, cel ce s-a numit pe sine să gu-
verneze peste tine înconjurat de cei aleşi de el, acela cocolo -
şeşte numai minciuna, căci i s-a dat limba, şi aşa au făcut şi
cei de la care el s-a deprins aşa, dar ulciorul cu minciuni se va
sparge curând, curând şi va murdări mult faţa celor ce mint cu
lăcomie ca să prostească, zic ei, pe cei supţi de ei mereu, peste
care ei domnesc, orbindu-şi conştiinţa ca să nu vadă cu ea
fărădelegea lucrată de ei. 

Eu sunt Păstorul Cel cu crucea. Cu duh de Păstor am
grăit ţie, popor român. Tu eşti sub cruce şi ştii sau nu ştii
aceasta. O, scoală-te şi vezi cine-ţi pune cruce, şi vezi de la
Mine şi învaţă de la Mine ca să te scuturi de duşmanii vieţii şi
să-i înveţi tu pe ei întoarcerea la calea dreptăţii, căci dacă tu
dormi vin lupii şi-ţi pradă duhul păcii tale şi ţara ta cea scumpă
Mie şi oştirilor cereşti, cu care vin când o păstoresc pe ea. 

O, învaţă-te cu sărăcia şi cu puţinul din toate, decât să
te laşi vândută şi umilită şi asuprită de neamuri fără de cre -
dinţă. Vino să iei din cuvântul Meu şi să fii vie, patrie română,
patria Mea de azi! Caută în calea cuvântului Meu, că vin în
sărbători şi vin în vreme de răstrişte şi cuvintez pe vatra ta în
mijlocul poporului Meu cel credincios, care-Mi face primirea.
O, nu uita, caută cuvântul Meu, caută învăţătură de viaţă în
râul Meu de cuvânt, că nu se poate să nu fie Domnul pe pământ
cu oamenii în lucrare de Duh Sfânt, dar dacă nimeni nu Mă
caută, Eu nu pot să nu caut spre cei ce M-au uitat ca şi Adam
în rai, şi fericiţi sunt cei ce se smeresc şi cred şi caută cu
umilinţă spre cuvântul Meu cel milos. Amin. 

V-am dat hrană, fii români. V-am grăit atât de apropiat
prin graiul gurii Mele. Norul slavei Mele a cuprins văzduhul
patriei Mele de azi, căci patria ta are alegere mare şi va fi ea
curând, curând, patrie cerească, patria celor fericiţi cu Domnul,
care au iubit şi iubesc adevărul şi sfinţenia şi credinţa cea
sfântă pentru adevăr. 

O, pace ţie, ţara Mea cea de azi! Îmbracă-te mireasă! Eu
sunt Mirele tău, aşa a fost voia Tatălui Meu Savaot. Povestea ta
e pe masa slavei de sus, purtată de cete de prooroci şi de sfinţi.
Un ceas, iubito, şi vor înţelege popoarele toată frumu seţea ta cea
de sus pe pământ între neamuri. Mi-e dor de tine, Mi-e tare dor
de veşmântul tău cel de sus şi de cununa ta de slavă. Tu eşti
aleasă Mie, şi ştiu popoarele alegerea ta cea de la Domnul. O,
caută cu credinţă pe urma Mea, şi caută spre sfinţenie şi spre
adevăr. Te voi curăţi de toţi asupritorii tăi şi ai slavei tale cea de
la Mine şi-ţi voi da un duh nou, dar înnoieş te-te ca să faci voia
Mea şi să fii frumoasă, o, patria Mea cea de azi, cea mai
frumoasă să fii, prin credinţă şi prin iubire să fii. 

O, pace ţie! Îmi desfac braţele şi te cuprind, şi-ţi voi
cuprinde tot trupul tău curând, curând. Deschide mari ochii ca
să cunoşti pe cei ce-ţi vor binele după adevăr în mijlocul tău,
iar Eu te voi păstori mereu. Mă vei găsi aici, în acest cuvânt,
şi mereu te voi păstori, numai să Mă cauţi. E dulce limba ta,
grăirea ta, atât de dulce cât Mi-e Mie de dulce. Grăieşte Dum-
nezeu cuvântul Său pe limba ta, neam român, semn că Domnul
iubeşte aparte acest neam şi acest pământ. 

Apropiaţi-vă şi învăţaţi duhul şi taina frăţiei, fii români!
Întru acestea vă veţi cunoaşte că sunteţi ai Domnului pe
pământ. Biruiţi-l pe satana, biruiţi duhul şi lucrarea lui an-
tichrist, că vă dau puteri de sus, vă dau prin cuvântul Meu de
peste voi. Amin. 

Tatăl şi Fiul au grăit în Duhul Sfânt neamului român în
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zi de praznic sfânt, şi Aceşti trei Una sunt. 
Amin, amin zic vouă, iubiţi şi credeţi venirea Mea la

voi, fii români. Acest râu de cuvânt, ieşit din gura Mea, este
cunoscut cu inima şi purtat apoi de mângâiere şi de putere de
cei care se împărtăşesc din el spre tămăduirea lor. Eu vin
curând, Eu vin mereu cuvânt de veghe şi de slavă peste tine,
popor român. Aprinde candela, şi aşa să stai înaintea Mea când
vin la tine, că Eu te iubesc şi te aştept să-ţi binecuvintez mereu
soarta ta cea de la Mine şi te aştept să vii şi să fii, şi mereu te
aştept să fii, şi pe vecii să fii apoi, cer nou şi pământ nou, în-
ceput nou să fii prin toate izvoarele care curg peste tine şi te
adapă din cer, o, ţara Mea, ţara Mea cea de azi. Amin, amin,
amin. 

14/27 septembrie 2013

Praznicul Acoperământul Maicii Domnului

Ascultarea de Dumnezeu a omului face pământul rai. Omul nu pri-
cepe taina plânsului lui; în el plânge raiul pierdut prin neascultarea
lui de Dumnezeu. Adevărata mângâiere a omului este iubirea lui de
Dumnezeu. Cel ce-şi caută mângâiere pe pământ acela desparte 

pământul de cer şi pierde raiul mângâierii. 

ÎÎ n duh de praznic sfânt în cer şi pe pământ, Eu,
Dom nul, vin la tine cuvânt, popor al cuvântului

Meu, şi vin cu sfinţii, şi vin cu mama Mea Fecioara că-i zi de
praznic sfânt pentru ea. O, cât se mângâie cei din cer când pot
da ei mângâierea lor celor ce iubesc să petreacă cu sfinţii pe
pământ, să stea cu ei în taină de Duh Sfânt, cu hrană de Duh
Sfânt unii de la alţii! Nu e loc şi stare mai dulce pentru sfinţi
ca şi statul lor cu cei ce-i doresc şi îi iubesc pe ei pe pământ. 

O, iubiţi-i pe sfinţi, măi fiilor! Daţi-le întâlnire cu voi şi
între voi, căci rugăciunile lor pentru voi vor fi iubirea lor de voi
înaintea lui Dumnezeu, şi vine apoi Duhul Sfânt Mângâie torul
şi Se sălăşluieşte între voi şi vă aduce vouă din darurile Lui. 

O, mamă a Mea, mamă Fecioară, suntem cu zi de praz -
nic sfânt şi cu acoperământ sfânt în mijlocul celor ce Ne sunt
casă pe pământ, mamă, iar tu eşti plină de slavă şi de daruri şi
de iubire. E mare mângâiere pentru Noi că avem unde să
poposim, că avem cum şi cui să Ne dăm, mamă. 

— MM ai mare dragoste ca a celor din cer nu
are nimeni pe pământ pentru fiii ceru-

lui, o, Fiule Doamne. Noi, Care suntem în cer, suntem plini de
cer şi de cele din cer, care sunt veşnice, Fiule scump al meu şi
Mântuitor al celor ce Ne iubesc pe Noi, cei din cer. O, cât de
mult aşteptăm Noi să fie una cerul şi pământul, să fie una pă -
mântul cu cerul, omul cu Dumnezeu, Fiule Doamne! Am vrea
să nu mai fie dureri pe pământ, şi numai rai să fie am vrea, nu -
mai ascultare de Dumnezeu şi de cele din cer. Ascultarea de
Dum nezeu a omului face pământul rai, şi aceasta are omul de
lucrat şi de păzit apoi. Iată cu ce acoperământ sfânt vin eu azi
la poporul cuvântului Tău şi cu ce cuvânt îl întăresc eu pe el,
că mare lucrare este să aducă omul raiul pe pământ, să-l lucre -
ze şi să-l păzească apoi, iar în rai este Dumnezeu cu omul, şi
nu trebuie să uite omul aceasta aşa cum a uitat la început, de a
pierdut apoi omul raiul, şi s-a pus apoi înger de la Dumnezeu
păzitor peste rai. Era raiul acoperământul omului, era el casa
şi grădina omului şi mângâierea lui prin toată frumuseţea lui. 

O, nu ştie omul de ce plânge pe pământ. El plânge pen-
tru toate apăsările lui, pentru toate dorurile lui, dar taina plân-
sului lui n-o pricepe şi n-o ştie el, nu ştie omul căutarea după
care el caută. Plânge în el raiul pierdut, pacea cea pierdută prin
neascultarea lui de Dumnezeu. Caută omul după Dumnezeu în

toată căutarea lui după mângâiere, dar trebuie să ştie omul că
s-a pierdut de Tatăl lui şi că de aceea plânge, plânge după
Dumnezeu ca şi copilul pierdut de părinţi, rătăcit de la faţa lor
din pricina neveghii lui. 

De şapte mii de ani caută Dumnezeu cu acoperământul
Său în braţe după omul cel pierdut de casa lui şi de Tatăl lui.
O, nu este bine să se înveţe fără Dumnezeu omul! Nu este bine
să-i placă omului înstrăinarea de Dumnezeu! Ne purtăm după
om cu acoperământul mângâierii, Fiule scump al meu, dar
omul tot fuge. Fuge omul după mângâiere dacă nu ştie să se
în toarcă sub iubirea lui de Dumnezeu, care stă gata să-l cu -
prindă sub mângâierea sa pe om. 

O, popor mângâiat de Dumnezeu, merge Domnul de la
tine cu cuvântul Său prin lume, merge Crainicul cerului, merge
Fiul meu Iisus Hristos, merge, şi răsună din cer şi până pe
pământ din loc în loc cuvântul glasului Lui după om. Merge
Domnul şi grăieşte ca să fie auzit şi să se tragă omul sub
acoperământul Fiului meu, sub mantia Lui să se strângă omul
cel fără de mângâiere pe pământ. 

O, popor mângâiat de cuvântul Fiului meu Iisus Hristos,
dă peste tot mângâierea Lui de peste tine, ca să dorească fiii
oamenilor după ea şi să înţeleagă ei că iese în calea lor mân -
gâierea cea de la Dumnezeu, dar dacă omul nu învaţă din ea
să-L mângâie pe Dumnezeu, el nu va putea să primească mân -
gâierea şi taina ei şi puterea ei. Omul cel de la început, care a
fost aşezat în rai, nu L-a mângâiat pe Domnul, pe Făcătorul
lui, Care l-a făcut pe om ca să Se mângâie cu el, şi este vădit
că cel ce nu-L mângâie pe Domnul rămâne fără de mângâiere,
aşa cum a rămas omul cel de la început, care cu greu a mai
căutat apoi după mângâiere, după Dumnezeu. O, n-ar mai avea
nici o suferinţă omul dacă s-ar face el pe pământ mângâierea
lui Dumnezeu. Poţi să simţi sau să primeşti mângâiere pentru
tine de la cel pe care nu-l iubeşti sau nu-l mai iubeşti? 

Iată, a pierdut omul taina şi puterea mângâierii. Din pri -
cina încăpăţânării cea de la amestecare, cea de la apropierea
cea mare între om şi om, de aceea omul nu mai poate primi şi
nu mai poate da mângâiere. El îşi pierde duhul cel bun şi
nu-l mai are, şi are duhul îndrăznelii, duhul părerii de sine şi
dorul de întâietate prin acestea pentru voia sa, pe care o iu -
beşte. Când omul nu mai primeşte nici un strop de mângâiere,
de iubire de pe nicăieri, atunci înţelege el ce a pierdut, şi plân -
ge în el, iar Domnul Se apropie atunci cu multul şi-i dă lui
mângâiere, căci scris este: «Fericiţi cei ce plâng, că aceia
mângâiaţi vor fi!». Sfinţii aveau nevoie de mângâiere cât au
fost pe pământ şi ştiau că omul nu poate să mângâie, şi de
aceea se făceau ei sfinţi cu viaţa şi cu căutarea lor după Dum-
nezeu, şi erau cei mângâiaţi de Dumnezeu. Era Israel în robie
şi-i trimitea Domnul cuvântul mângâierii şi al izbăvirii, iar el
se mângâia şi odrăslea din nou. O, cum să nu simtă omul
mângâiere când Domnul îi grăieşte lui? Când omul nu mai
poate, vine Domnul şi-l mângâie pe el. Simte omul mângâiere
când grăieşte el Domnului, dar când Domnul îi grăieşte lui, e
şi mai mare mângâierea. Iată taina mângâierii! 

O, popor al Fiului meu Cuvântul, iată taina mângâierii!
Să audă de la voi toţi cei care locuiesc pământul în lung şi în lat
şi să ştie că dacă aici pe pământ nu se desfată omul de bunătăţile
cele veşnice, cum ar putea el crede că le va putea avea de
părtăşie atunci, în veşnicie? Iată, cât şi cum stai aici, atât şi aşa
vei fi şi acolo, omule pierdut de Tatăl tău, dar mulţi acolo sunt
plini de dulce părtăşie cu Domnul, aşa cum au fost şi pe pământ. 

Şi acum, Bunule Doamne, Fiule al Tatălui şi al meu,
dă-le lor, dă-le celor la care vii şi ai casă, dă-le, Doamne, mân -
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gâiere multă şi mereu, dă-le pace, dă-le iertare, dă-le sănătate,
dă-le lor putere pentru Tine şi pentru lucrările Tale cele mari,
că mari şi minunate sunt lucrările Tale cu ei pentru cele ce vor
fi şi vor rămâne pe vecii, pentru cer şi pământ nou, o, Fiule
Doam ne, şi dă-le lor ocrotire mare şi salvare mare din toate
durerile de pe pământ, că ei cred în Tine, Doamne, şi Te aş -
teaptă mereu cu ale Tale lor. Acoperământ să le fim, iar ei să
Ne fie mângâiere, mângâierea pentru care Tu l-ai zidit pe om
la început, o, Fiule al meu Iisus Hristos. Amin. 

— EE u, mamă, Eu şi Tatăl n-am avut alt gând
când l-am zidit pe om, decât să-l avem

de mângâiere, mamă. Nu trebuie să uite aceasta fiii acestui cu-
vânt al Meu de azi, din zilele venirii Mele acum cuvânt pe pă -
mânt, mamă. Orice ar fi să uite ei, aceasta să n-o uite, şi să se
facă ei mângâierea Domnului, mamă. Din zi în zi mai mult îi
îmbiu şi-i îndemn spre aceasta, spre statul lor cu sfinţii, care
se roagă înaintea Mea în cer pentru cei de pe pământ care Ne
sunt mângâiere şi casă, mamă. 

O, popor al credinţei cea pentru venirea Mea de azi, o,
ce frumos, ce dulce, ce mângâios acoperământ a aşezat dea-
supra ta mama Mea Fecioara în ziua ei de praznic sfânt! Fii
plin de nădejde şi de iubire, şi aşează mereu în mijlocul tău
aşternut pentru sfinţi, ca să petreacă sfinţii cu tine şi să ai
mângâieri din cer, din cele veşnice luate, că tânjesc cei din cer
să fie una cerul şi pământul, şi pământul cu cerul în taina
mângâierilor de sus. Vai celui ce-şi caută mângâiere pe pă -
mânt! Acela desparte pământul de cer şi cerul de pământ şi
pierde raiul mângâierii şi pierde mângâierea şi-şi face rost de
plâns. Dar tu să cauţi cu sfinţii cerului, o, popor credincios, şi
să ştii cu cine să petreci, căci adevăr spune vorba care zice:
„Spune-mi cu cine te uneşti ca să-ţi spun cine eşti“. 

Sunt plini de dor sfinţii, şi dorul lor caută după om pe
pământ ca şi Dumnezeu, ca şi dorul lui Dumnezeu. Acolo unde
se dă lupta pentru cer, acolo doresc cei din cer, căci fiecare
luptă pentru patria sa. Patria omului este cerul, şi trebuie să
lupte el pentru cer şi să facă cer pe pământ, căci Domnul este
şi va fi pe pământ cu oamenii, precum este scris de venirea Lui
cu oştiri cereşti pe pământ, cu sfinţii Lui. 

O, fiilor care-Mi sunteţi casă şi petrecere a Mea cu voi,
primiţi-Mi venirea mereu şi îmbărbătaţi-vă mereu pentru ea,
pentru Mine cu voi. Fiţi plini de cuvânt sfânt şi de veghe şi de
lucru. Eu vă dau şi vă voi da mereu mângâiere şi putere şi
sănătate şi pace şi ocrotire, fiilor, iar voi să fiţi mângâierea
Mea. Întăriţi-vă în voi şi între voi dorul pentru petrecerea cu
Domnul şi cu sfinţii Lui, şi toate celelalte vă vor fi adăugate
pe calea mersului Meu cu voi. Fiţi plini de nădejde prin as-
cultare de tot cuvântul Meu de peste voi, pe care vă cer să-l
faceţi împlinit peste voi şi în voi, căci aceasta vă aduce vouă
tot bunul Meu cu voi, toate darurile Duhului Sfânt, fiilor. 

Grăirea cea din cer în această zi de praznic sfânt pentru
mama Mea Fecioara se va face acum mare mângâiere pentru
cei care stau în calea Mea când vin cuvânt la voi, şi va lucra în
ei înţelepciunea cea de sus a mângâierii şi a puterii de la mân -
gâ iere şi pentru mângâiere, iar mângâierea aduce putere de
credinţă, fiilor, numai să aibă omul umilinţă şi să rămână în ea
mereu pentru statul Meu cu el, căci fără umilinţă în el, Eu,
Domnul, nu pot fi cu omul. 

Vă dau îmbrăţişarea Mea, fiilor. Luaţi din ea tot ce vă
trebuie vouă şi fiţi apoi puterea Mea între fiii oamenilor şi fiţi
cuvântul Meu cel împlinit, şi fiţi una cu cei din cer, o, fiilor.
Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 2013

Sărbătoarea sfintei cuvioase Parascheva

Temerea de Dumnezeu este înger pentru om, nu este apăsare. Cei
ce caută multe pe pământ, nu iubesc pe cele veşnice. Îndemn la

mulţumire cu sărăcia şi cu puţinul din toate. 

CC u duhul mângâierii Mă apropii de toţi cei ca -
re-Mi ţin calea când Mă fac cuvânt peste pământ

ca să aduc de la Dumnezeu mângâiere lor, şi să-i povăţuiesc
mereu pe toţi, că şi Domnul caută la ei mângâiere, fiindcă
Duhul Domnului este duhul mângâierii. 

Îmi dovedesc puterea Mea dumnezeiască acolo unde este
slabă puterea, şi vin să-Mi întăresc cărarea pe care vin cuvânt
peste pământ şi pun pe ea veghe şi duh de veghe pentru Mine
ca să vin, şi pun putere şi mângâiere, căci pot tot ce voiesc. 

Stau sfinţii la hotarul dintre pământ şi cer ca să intre cu
Mine în cuvânt în cartea Mea cea de azi cu tine, popor al cu-
vântului Meu. M-am întărit, fiule, cu putere ca să pot să-ţi cu-
vintez. O, acolo unde văd osteneală de suflet când Eu trebuie
să vin şi să cuvintez, acolo pun de la Mine ca să-Mi pot face
lucrul Meu, că nu pot sta din lucru, măi poporul Meu. Eu în-
totdeauna ţi-am întărit puterile când aceasta se cerea, căci Tatăl
şi cu Mine şi cu Duhul Sfânt suntem sub sarcină grea acum, la
sfârşit de timp, când omul de peste tot nu mai ţine seama mai
de loc de planul cel ceresc cu cerul şi cu pământul, sau dacă
mai ţine seama stă rece pentru adevărul cuvântului lui Dum-
nezeu şi se încântă cu orice găseşte în cale şi stă nepăsător de
cele din vecii. 

Mi-am întărit intrarea şi intru şi mângâi şi întăresc şi
stau cu sfinţii lângă tine la masă de cuvânt, poporul Meu. O,
fiilor mai mari şi mai mici, după cum se lasă peste voi greu-
tatea venirii Mele de azi, o, fiilor, Eu am putere şi pot când tre-
buie să pot, şi când trebuie să puteţi şi voi. Vă mângâi după
cum văd că trebuie să pun mângâiere pentru mângâiere, căci
mângâierea naşte puteri, fiilor. O, dacă vreţi, învăţaţi din zi în
zi mai mult lucrarea mângâierii, care vine de la veghe pentru
ascultarea de Dumnezeu şi de toate cele ce sunt de lucrat, şi
de duhul frăţiei sfinte, fiilor. O, ce frumos merg toate ale Dom-
nului cu omul când el are veghe şi ascultare cu veghe şi cu
grijă mare pentru toată armonia dintre Dumnezeu şi om, şi din-
tre frate şi frate apoi! Stau cu sfinţii la masă cu voi în zi de
sărbătoare de sfinţi. Mult cuvânt nu aşez în carte în ziua
aceasta, căci Eu ţin seamă de neputinţe, dar iată, ceata cu-
vioaselor din cer au în sărbătoare pe cuvioasa Parascheva, care
M-a iubit, şi care se bucură să facă parte din sfinţii care vin cu
Mine când vin cuvânt pe pământ. Ea voieşte să mângâie, să
aline, să îndemne şi să aducă din cer peste voi, iar voi să primiţi
şi să folosiţi, fiilor, căci daruri peste daruri vă dăruiesc mereu
sfinţii Mei, o, fiilor. Amin. 

— OO,mare este adevărul cuvântului Tău,
Doamne! Din ceata cuvioaselor din cer

se desprinde glasul meu peste fiii şi fiicele poporului Tău.
Daruri peste daruri au în braţe toţi sfinţii Tăi ca să le pună peste
cei ce Te iubesc şi-Ţi iubesc venirea. Viaţa noastră am pus-o
Ţie, Doamne, că n-am voit s-o dăm nimănui în afară de Tine,
de la Care avem viaţa. Pământ bun de rodit, sămânţă sfântă,
aşa să fie fiii şi fiicele poporului Tău. Mulţi dintre ei au nevoie
de multă înviere, de multă schimbare, sau chiar din temelii
schimbare, căci în cer sunt toţi ca şi Tine, Doamne, şi de aceea
sunt ei în cer la Tine şi cu Tine. O, dacă le-ar prii la toţi cei
care au venit sau vin să fie cu Tine, dacă le-ar prii umblarea la
fiinţa lor între Tine şi ei, ar fi atunci să aibă ei inimă curată, că
nu oricum se cheamă că are inimă curată cel ce vine să fie cu
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Tine pe calea aceasta plină de slava venirii Tale, Doamne.
Lecţia lepădării de sine trebuie înteţită mult peste inimile celor
ce au venit cu această cale sfântă, pe care Tu vii cu sfinţii Tăi
pe pământ cuvânt, o, şi cât ai lucrat şi cât lucrezi Tu la ei mereu
cu calea venirii Tale de azi, Doamne, pe care mereu, mereu tre-
buie s-o întăreşti, s-o ocroteşti, să-i dai puteri pentru Tine, că
peste cei ce-Ţi ţin deschisă calea venirii Tale apasă mereu de
toate şi de peste tot, şi apasă cel mai greu puţina ascultare de
Tine a celor ce n-au de-ajunsă temere de Dumnezeu înaintea
Ta, Doamne. Temerea de Dumnezeu este înger pentru om, nu
este apăsare. Ea îl trage pe om spre Tine ca să nu greşească
dacă ar sta fără Tine pe cale, căci pentru greşeală este de răs -
puns apoi. Aceasta am adus eu acum pentru învăţătură cerească
peste poporul Tău în ziua mea de sobor între sfinţi, iar acum
Te rog pentru ei, dă-le putere lor să înveţe tot mai desăvârşit
taina duhului mângâierii, duhul Tău, Doamne, şi să-L îm -
partă între ei aşa cum Tu Te împarţi, şi-i înveţi pe ei când le
arăţi cum lucrezi Tu, căci sunt între ei dintre cei ce n-au pus
peste ei îndeajuns duhul învierii şi al luminii pentru paşii lor
cu Tine, iar aceasta face suferinţă în trupul bisericii Tale, pe
care Tu atât o îngrijeşti şi de sus, şi de jos, Doamne. 

Voi, cei dăruiţi cu duhul învăţăturii sfinte în mijlocul
poporului sfânt, fiţi plini de inimă învăţătoare şi împărţiţi celor
ce nu ştiu bine să mănânce din blidul iubirii de Dumnezeu şi
de fraţi. E bine să le daţi voi, nu ei să ia. Să nu-şi ia singuri, că
nu este bine dacă altfel se lucrează. 

Le spun şi eu aşa cum şi Tu le spui, Doamne. Le spun
să se înveţe cu sărăcia şi cu puţinul din toate, căci dacă multe
caută, e semn că nu Te iubesc ei îndeajuns pe Tine şi pe cele
veşnice, Doamne, care nu sunt pieritoare. Le dau daruri, căci
Tu m-ai umplut de daruri din cer dacă am călcat peste toate
cele ce sunt de pe pământ. 

O, lucraţi şi îmbrăcaţi-vă în daruri sfinte, iar ele vă vor
păzi pe voi de darurile cele trecătoare, o, fii ai lui Dumnezeu-
Cuvântul. Luaţi cuvântul cel din cer, care se aşează la mijloc
pentru cei ce sunt poporul Domnului, născut prin cuvântul Lui
cel de azi, şi de la care mulţi de pe pământ iau şi pun peste ei
şi se bucură crescând spre Domnul. Fiţi binecuvântaţi, folosin -
du-vă de cele cereşti pe pământ, voi, copii ai lui Dumnezeu-
Cuvântul, căci voi prin cuvântul Lui v-aţi născut în credinţă,
dar să ştiţi să aveţi grijă de ea cu mare sfinţenie, fiilor. 

O, Doamne, sunt cu daruri peste ei. Pun mângâiere acolo
unde trebuie încă şi pun vindecare de toate durerile sufleteşti
şi trupeşti, că aceasta ne este lucrarea, iar Tu pecetluieşte lu-
crarea noastră, a sfinţilor Tăi, şi împlineşte ruga noastră pentru
ei şi dă-le lor mângâiere şi putere şi sănătate şi sprijin în toate,
căci răbdarea lor e frumoasă, şi puterea Ta este cu ei şi pentru
ei, o, Doamne. Amin. 

— VV eghez cu voi mereu, o, sfinţi iubiţi, şi
aşa să înveţe şi ei să lucreze. Ca în cer

să lucreze şi ei pentru toate câte sunt de lucrat şi de purtat pe
pământ. Ridicăm acum în sus aripile slavei şi rămânem cu
duhul mângâierii peste ei şi tainic îi purtăm pe ei în duhul pu -
terilor de sus. 

O, fiilor, Eu, Domnul, am bucurat pe sfinţi în ziua a ceasta,
că mare este dorul lor, şi i-am bucurat pe cei ce-Mi ţin ca lea şi
se uită pe ea ca să-Mi vadă cuvântul venind şi darurile lui. 

Nu v-am ţinut mult sub puterea venirii Mele, pe voi, cei
ce vegheaţi când vin. Când ştiu că sunteţi neputincioşi Eu am
grijă, fiilor, şi fac cu milă lucrul Meu cu voi. Vă dau mângâ -
ierea acum, vă dau puteri din cer, vă dau har şi rod de har, şi
tot ce vă trebuie vă dau, iar voi să împărţiţi. 

Să fiţi ai Mei, fii ai poporului Meu, şi să nu uitaţi
aceasta. Eu, Domnul, veghez şi vă ridic mereu din toate strâm -
torările care vă încearcă pe voi. Eu sunt la cârmă în toate, iar
voi să ştiţi că Dumnezeu este cu voi şi să vă mângâiaţi aşa, fi-
ilor. Grăiesc cu grijă şi lucrez cu putere pentru tot ce trebuie
să vă dau şi să aveţi apoi. Duhul mângâierii este lucrarea Mea
peste voi, iar voi faceţi şi voi asemenea Mie, din ale Mele date
voi daţi Domnului şi mângâiaţi pe Dumnezeu, mângâiaţi, fiilor,
căci voi sunteţi cei mângâiaţi. Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 2013

Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, 
izvorâtorul de mir

Uniţi-vă ca îngerii, iubiţi-vă ca sfinţii, hrăniţi-vă ca pustnicii! Dorul
Domnului este sfinţirea fiilor Lui. Îndemn la grijă pentru cuvintele ros -
tite şi ferire de lauda dată omului. Smerenia este locul Domnului în om. 

CC oboară Domnul pe pământ cuvânt şi Se vesteşte
pe Sine Însuşi prin coborârea Sa, iar puterile

cereşti sunt slava şi sunt slujirea Sa. Eu, Domnul Iisus Hristos,
Eu Însumi Mă vestesc, şi apoi cuvintez. 

Mi-am pregătit şi Mi-am întărit intrarea şi Mă aşez cu
sfinţii la masă cu tine, popor al slavei cuvântului Meu. Pace
ţie, poporul Meu! Stau sfinţii la hotar ca să intre cu Mine la
masă cu tine. Când este zi de sobor al unui sfânt, cu el sunt
cete de sfinţi în sărbătoarea sa. Aşa vin Eu la tine cu sfinţii şi
cu puterile cereşti şi aşa te însoţesc în sărbătorile lor cu Mine
şi în ale Mele cu ei, iar în această zi de sărbătoare binevestesc
şi binecuvintez strângerea la izvor a poporului cel binecredin-
cios venirii Mele la tine cuvânt pe pământ şi binecuvintez
sărbătoarea în sobor a sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil şi
a tuturor îngerilor, căci în ziua lor de sobor este adunare de
fraţi aici, la izvor, şi este lucrare duhovnicească a Mea cu ei
pentru mântuirea lor, căci omul are nevoie de multă înţelep -
ciune şi de mare lucrare mântuitoare de suflet şi de trup şi de
duh, căci lupta împotriva mântuirii omului este nevăzută şi este
folosită cu înverşunare de puterea vrăjmaşă lui Dumnezeu şi
omului, iar omul ştie prea puţin aceasta şi nu-şi păzeşte viaţa. 

O, poporul Meu, o, fiilor, vă sunt mereu acoperământ şi
scăpare, Eu, dar şi sfinţii Mei. Eu sunt la cârma a toate, şi pe
toate le chivernisesc cu înţelepciunea cea de sus pentru voi, iar
voi doar ascultare cu iubire să-Mi daţi, că v-am făcut oşteni ai
Mei în lupta cu satana, vrăjmaşul Meu şi al omului, iar armele
voastre le ştiţi, şi trebuie să lucraţi cu ele înaintea diavolului şi
să se teamă toate cetele lui de strălucirea armelor voastre
creştineşti, că Eu, Domnul, am spus poporului creştin al acestui
cuvânt, i-am spus încă din vremea trâmbiţării Mele prin Vergi -
nica, i-am spus lui lucrare mare să facă şi am spus aşa: «Fiilor,
fiilor, duhul rău se întristează de la voi, iar voi întăriţi-vă ar -
me le asupra lui şi fiţi uniţi. Uniţi-vă ca îngerii, iubiţi-vă ca
sfinţii, hrăniţi-vă ca pustnicii», Eu aşa le-am spus. Le-am spus
lor că Eu, Domnul, voi muta toată suflarea din cer pe pământ,
pe toţi care trăiesc în Mine pe vecii, şi i-am învăţat pe ei pregă -
tire mare. O, deschideţi cartea începutului Meu cel din zilele
acestea, că mult am trâmbiţat şi mult am cerut credinţă şi as-
cultare de la cei ce cu credinţă veneau să-Mi asculte cuvântul.
Calea Mea cu voi este frumoasă foarte în cele ce nu se văd,
căci este purtată de toate puterile cereşti, pe care voi trebuie să
le pomeniţi mereu să vă stea în ajutor şi să le daţi mereu de
lucru pentru Mine şi pentru voi şi pentru toţi cei de pe pământ
care vor auzi şi vor crede prin semnele Mele cereşti cu care îi
voi ajuta pe mulţi curând, curând, numai să vă am pe voi mari
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cât lucrările Mele de azi peste pământ, fiilor. 
Iată, vin curând aici, la izvor, vin cei ce au nevoie de

Dumnezeu şi de lucrările lui Dumnezeu. Ale Mele dintru ale
Mele voi să le împărţiţi lor, fiilor, că v-am făcut împărţitori şi
v-am dat har, iar voi doar să înmulţiţi lucrarea harului. O, nu e
vreme de stat, nu e vreme de dormit, ci e vreme de lucrat. Vă
aduc aici de lucru, că nu pot să merg cu voi în depărtări după
om, că am de purtat cu voi mereu pe cele ce sunt aici, şi pentru
care veţi fi răsplătiţi, fiilor, după truda fiecăruia din voi, dar
trebuie mai mare şi mai multă hărnicie pentru câte sunt de pur-
tat şi de lucrat, căci sunteţi puţinei faţă de cele multe câte sunt
de lucrat pentru această împărăţie a Mea cu voi, unde petrec
de-a pururi cei din cer şi voi, că fără cei din cer nu pot nimic
cei ce Mă iubesc. 

Iată, fiilor, Mă bucur mult când văd cum vă hrăniţi cu
înţelepciunea sfinţilor, cu cărţile lor de strajă pentru cei ce lasă
lumea pentru dragostea Mea. Fiţi de ajuns de treji la învăţătură,
căci orice învăţătură auzită trebuie s-o luaţi spre împlinire peste
voi, ca la şcoală, fiilor, şi zi de zi să crească ştiinţa cărţii, pre-
cum este scris că «mulţi vor străbate cu de-amănuntul înţelep -
ciu nea cărţii şi-şi vor spori ştiinţa, şi mulţi vor fi curăţiţi, albiţi
şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei nelegiuiţi, şi
nici unul din cei fără de lege nu va pricepe, ci numai cei înţe -
lepţi vor înţelege şi vor lucra şi vor împlini».

Iar acum, fiilor, mucenicul Dimitrie intră în carte cu
Mine ca să petreacă cu Mine şi cu voi la masă cu sfinţii aici, la
voi. Cer de sfinţi vine cu Mine la voi când Eu vin la voi cu ei.
Aşadar dau glas mucenicului Meu purtat azi în sărbătoarea sa,
a unirii lui cu cei din cer, iar el intră şi grăieşte. Amin. 

— CC uvântul meu să fie ca al lui Dumnezeu,
ca al Tău, Doamne, că nu se poate altfel

cu cei ce Te mărturisesc pe Tine pe pământ. O, pace Ţie la
masă cu sfinţii pe pământ în mijlocul poporului cuvântului
Tău, de unde pleacă în cele patru zări raza cuvântului Tău cel
de azi peste pământ! Ferice şi iar ferice celor de pe pământ care
au avut de mici ştiinţă despre Dumnezeu prin părinţi, aşa cum
am avut eu, de mi-am întărit în mine dragostea Ta şi am pur-
tat-o apoi pe mai departe şi n-am lepădat pe Domnul când
împăratul vremii mi-a cerut aceasta, ba, mai mult, mi-a cerut
să stârpesc creştinii din ţinutul lui. O, cum să fi făcut eu
aceasta, când ştiam Cine este adevăratul Împărat al cerului şi
al pământului şi cine sunt creştinii, căci ei sunt oastea de pe
pământ a Domnului, iar eu ştiam aceasta, şi fericiţi sunt cei ce
au creştere sfântă prin părinţi, o, dar mai fericiţi sunt şi vor fi
cei care deodată aud şi se naşte în ei credinţa prin propovă -
duirea ei, şi se scoală şi se smulg din lume şi din mlaştini şi
aleargă să se spele şi să-şi primenească viaţa şi să se lase de
Dumnezeu răscumpăraţi din păcat, aşa cum pe vremea muceni-
ciei fiecărui sfânt mucenic al Tău se ridicau mulţi spre cunoaş -
terea lui Dumnezeu şi spre dragostea cea cu râvnă pentru Tine,
Doamne, şi spre dezrădăcinarea slujirii idoleşti din inima lor. 

Am venit pe pământ, am venit pe lume de la Tine,
Doam ne, pe calea rugăciunii celor ce m-au cerut de la Tine şi
m-am născut apoi între oameni. Rod al rugăciunii am venit eu
pe pământ şi Ţi-am adus rod, Doamne, şi am rămas roditor de
credinţă în Tine peste oameni. Nu mi-a trebuit avere când am
aflat câte am de lucrat pentru Tine, şi am dat totul spre trebuin -
ţa săracilor, iar eu m-am dat spre jertfă pentru credinţa în Tine
a multora şi pentru tămăduirea lor în toată vremea apoi, căci
m-au descoperit şi m-au aşezat în cinste cerească între oameni,
iar eu le dau lor mir vindecător şi milă le dau pentru credinţa
lor în Tine şi în sfinţi, şi-i păzesc de rău şi de plăgi pe cei ce

năzuiesc la Tine prin numele meu de creştin şi de mucenic
mărturisitor în vremea mea pe pământ. 

Mă bucur şi tresalt cu duhul între sfinţi la masă cu popo -
rul cuvântului Tău, pe care-l doresc fiu al înţelepciunii tot mai
mult, tot mai adâncit în tainele cele de sus şi în împlinirea lor
văzută pe pământ, că Tu eşti mare în mijlocul lui, o, Îm părate
Doamne al cerului şi al pământului. Eu Ţie Ţi-am slujit pe
pământ, iar din cer slujesc celor ce sunt ai Tăi în lume, şi nu ai
lumii, Doamne. 

Mă aplec acum cu umilinţă înaintea Ta aici, unde avem
pusă masă de cuvânt, şi cer Ţie mare mângâiere pentru poporul
Tău cel slujitor ziua şi noaptea înaintea tronului Tău cel tainic
între ei, şi de pe care Tu grăieşti peste pământ. Ei sunt puţinei
pentru purtarea sarcinilor Tale cu ei. Te rog fă rod bogat din
cer pentru toate câte sunt de purtat de ei. Să lucreze lângă ei
sub sarcini puterile cereşti, Doamne, căci ei le poartă pe ale
Tale. Ei văd că Tu eşti la cârmă pentru toate şi se umilesc înain-
tea dragostei Tale cu care le cârmuieşti pe toate din vreme, şi
prin care îi ajuţi în dragoste şi în împlinirile Tale. Nu e nimic
să se ivească între ei ca să nu fie spre înţelepţirea lor, spre îm-
plinirea celor ce sunt de la Tine peste ei, o, Doamne. 

O, fiţi mari cu puterea, fii ai cuvântului de sus, dar şi cu
răbdarea, fiilor! Domnul este Cel ce vă călăuzeşte pe voi. Nu
uitaţi cuvântul Lui prin care a spus: «Uniţi-vă ca îngerii, iu -
biţi-vă ca sfinţii, hrăniţi-vă ca pustnicii!». O, cu ce mari cu-
vinte aţi fost voi binecuvântaţi! Cereţi puteri de la Domnul
pentru toată împlinirea lor cu voi, iar voi doar dragostea să I-o
daţi, că prin ea El are pentru voi. Iubiţi să fiţi săraci, ca să-L
puteţi iubi numai pe Domnul, căci cele de pe pământ sunt
pământ şi-l robesc pe om spre ele, şi nu-L mai iubeşte omul pe
Domnul cu toată puterea iubirii. 

Acum las peste voi mirul binecuvântării şi al mângâierii
şi al alinării sufletelor, duhurilor şi trupurilor voastre, care să
servească pe Domnul. Fiţi fericiţi prin toate câte aveţi de purtat,
că toate sunt spre slava Domnului şi spre uşurare pentru voi.
Toţi sfinţii vă ocrotesc şi vă sprijinesc, iar voi iubiţi mult umi -
linţa şi răbdarea cea pentru ea şi creşteţi în umilinţă, că frumoşi
sunt pentru cer cei umiliţi cu tot înăuntrul lor, unii pentru alţii
umilindu-se şi aplecându-se. 

O, dă-le, Doamne, uşurare în toate câte poartă ei pentru
Tine şi cu Tine şi dă-le vlagă şi dă-le ridicare din toate neputin -
ţele, iar duhul lor să stea în Duhul Tău, aşa cum eu am stat,
Doamne, înaintea Ta pe pământ. Amin. 

— EE u, Domnul, numai bine le pregătesc lor, o,
sfinţi iubiţi ai Mei, şi le croiesc lor ca le de

împlinire a Mea în ei şi cu ei în toate câte aşteaptă cerul de la ei.
Sfinţirea lor mereu, mereu este dorul Meu cel pentru ei. 

O, fiilor, învăţaţi-vă unii de la alţii ce este sfinţirea omu-
lui şi daţi şi celor ce vin la izvor, daţi-le şi lor această în ţe lep -
ciune, ferindu-vă cu mare grijă de aluatul fariseilor, de fă ţăr ni cia
de care cu greu scapă omul cel care crede în Dumnezeu. N-au
oamenii de unde să ia desluşire împotriva celor ce-l robesc pe
om cu faţă ascunsă sub semnul binelui. Fiţi împărţitori cu dor
de duh dătător de viaţă în om, în cei ce vin să ia de la izvor, şi
fiţi asemenea Mie în lucru, fiilor, căci cel ce nu lucrează tace,
şi nu este asemenea Mie cel ce tace la masa Mea cu sfinţii. Cu-
vintele voastre să fie ca ale lui Dumnezeu, ca şi purtarea
voastră, ca şi împlinirea cu care împliniţi pe Domnul. O, nu vă
lăudaţi unii pentru alţii cum fac cei făţarnici. Lăudaţi-L pe
Domnul, numai pe Domnul, numai numele Lui, iar voi ştiţi
aceasta, dar învăţaţi-i pe toţi cei care vin la izvor să poată şi ei
cu umilinţa şi cu pocăinţa mereu, căci duhul smerit nu cade de
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la Domnul, ci se îmbogăţeşte în smerenie mereu, mereu, iar
smerenia este locul Meu în om, fiilor. 

O, pace vouă! Luaţi mângâiere multă din Mine, fiilor.
Cuvântul Meu cu voi este luat de mulţi, iar Eu pun har roditor
în el ca să lucreze harul peste cei ce caută în calea cuvântului
Meu de peste voi. 

Vă dau puteri cereşti în ajutor, fiilor, şi vă dau oştiri
îngereşti cu voi ca să pregătiţi voi sărbătoarea îngerilor în mij -
locul hotarelor Mele cu voi aici, la izvorul Meu de cuvânt. O,
fiţi harnici, fiţi toţi la fel mereu şi nu uitaţi lucrarea voastră
înaintea Mea: uniţi-vă ca îngerii, iubiţi-vă ca sfinţii, hrăniţi-vă
ca pustnicii, şi tot aşa să şi lucraţi şi să vă şi odihniţi pentru lu-
crarea Mea cu voi, şi în ea să vă odihniţi, fiilor, căci lucrul Meu
cu voi este odihna voastră, măi fiilor. 

Acum pace vouă, pace vouă, pace vouă, linişte multă
vouă! Mângâieri şi puteri de sus aşez peste voi, iar voi învăţaţi
mult, învăţaţi din limba Mea de peste voi, căci pentru învăţat
sunt toate câte voi purtaţi şi treceţi învăţaţi pe mai departe. Eu
vă iubesc, Eu vă învăţ, Eu vă arăt celor din cer că sunteţi ai
Mei, fiilor. Amin. 

Mare binecuvântare lasă acum peste voi cuviosul Di -
mitrie românul, căci îşi are el odihna sa pe vatra neamului
român, în cetatea Bucureşti. Ruga lui înaintea Mea este mare
pentru lucrarea Mea de azi cu voi, şi veghează el la hotarele
neamului român şi veghează mult înăuntrul hotarelor, după
planul Meu cu acest neam, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

26 octombrie/ 8 noiembrie 2013

Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Domnul grăieşte cu neamul român, aşteptându-i învierea. Ţara
Română este ocrotită de oştirile cereşti. Învăţătură pentru iubirea 

dintre fraţi. Lupta între îngerii buni şi îngerii răi. 

EE cerul pe pământ în sărbătoare ca şi în cer, iar Eu,
Domnul, pe nori de heruvimi sunt, căci cetele

îngereşti au în ziua aceasta praznic ceresc în biserică slăvitoare
creştinească şi petrec îngerii cu slăvitorii lor în această zi. 

Găsesc pregătire pentru coborârea Mea cu îngerii Mei
şi cu sfinţii Mei. Îţi mulţumesc, popor de la izvor, pentru statul
tău cu candela aprinsă înaintea Mea când Mă vestesc cu întâl-
nire la izvor şi când vin la întâlnire cu Mine cei ce cred ca şi
tine venirii Mele de azi cuvânt pe pământ. Îţi mulţumesc că
Mă asculţi şi-Mi aşterni popas pentru masa Mea de cuvânt, cu
care Mă aşez în întâmpinarea celor ce se strâng la glasul Meu. 

Îmi folosesc puterea şi-Mi pregătesc cuvântul şi Mă aşez
cu el în întâmpinarea voastră, a celor ce veniţi la masa Mea,
cu Domnul la masă. Călătoria voastră aici, la izvorul Meu de
cuvânt, Mă mângâie mult. Lângă această mângâiere să mai
puneţi voi dragoste multă pentru Mine, căci sunt lipsit de
dragostea omului. Nu pentru voi, ci pentru Mine să veniţi, iar
Eu să vin pentru voi, şi aceasta înseamnă dragoste cu putere şi
cu multă mângâiere. Cine vine pentru Mine Eu îl simt că vine
aşa, iar cine vine pentru sine Eu îl mângâi cu venirea Mea şi-i
dau din ea, chiar dacă Eu nu Mă întorc mângâiat de la el. 

Acum privesc peste aşezarea cetelor cereşti de jur-îm-
prejurul slavei Domnului: Scaunele şi Domniile, Începătoriile
şi Puterile, Stăpâniile toate, Arhanghelii şi Îngerii, Heruvimii
şi Serafimii, şi le înţeleg mângâierea alături de oştirile de sfinţi
după cetele lor, şi e plin de duhul mângâierii acest aşezământ
în zi de praznic sfânt al îngerilor Mei. 

Duhul mângâierii este Duhul lui Dumnezeu, Care
mângâie şi Se mângâie mângâind. Duhul Meu mângâie acum

vatra neamului român şi o sărută cu milă multă pentru plânsul
spre Mine al acestui pământ, peste care stăpânesc acum cu
apăsare cei ce robesc fără milă sufletul acestui neam. 

Te mângâi în taină, neam român, ca pe un copil neputin-
cios te mângâi. N-are cine să-ţi mai asculte durerea când tu
plângi. O, tu plângi chiar dacă tu nu ştii după ce plângi. Mi-e
milă, Mi-e tare milă de cei ce plâng, chiar dacă ei nu ştiu bine
după ce plâng. Mi-e milă de plânsul tău, popor român, şi Mi-e
milă cu toţi sfinţii de plânsul Meu după tine şi pentru tine,
plâns în zadar. Mereu te chem, mereu te strig cu plânsul cu-
vântului Meu. O, ce-ai face tu, ţara Mea cea de azi, dacă îngerii
Mei cei miloşi n-ar lupta pentru tine ca să nu pieri şi ca să aibă
Domnul cale de venire din cer pe vatra ta? Mă uit din zori şi
până-n zori, Mă uit cu jale la cei ce-ţi zdrobesc fiinţa şi credinţa
şi timpul, Mă uit şi rabd îndurerat şi aştept înlăcrimat învierea
ta, puterea ta cea pentru Mine. Aşa grăiam şi cu Ierusalimul,
chiar dacă el nu Mă auzea şi nu-Mi alina durerea Mea cea pen-
tru el şi lupta Mea cea pentru învierea lui, şi te-am ales pe tine
în locul lui şi te-am ales pentru venirea Mea cea de acum şi am
venit la tine şi-ţi grăiesc. 

O, grăieşte Domnul cu tine, neam român. Voiesc să te
îmbrac cu putere pentru Mine şi pentru toate popoarele care
nu se aleg de partea lui Dumnezeu pe pământ. O, unde să-L
vadă ele pe Dumnezeu? Am pregătire mare în cer ca să Mă arăt
în mijlocul tău aşa cum Îmi curg pe vatra ta cuvântul gurii
Mele, care merge înaintea Mea. Stau pe pod de îngeri în văz -
duhul tău. O, dacă ai vedea această minune ai vedea cine este
ocrotitorul tău. Sunt plin de răbdare şi de duhul mângâierii şi
Mă aşez cu el peste vatra ta şi Mi-e dor de duhul tău. Oştirile
cereşti lucrează tainic pentru împlinirea cuvântului Meu de
peste tine, iar mama Mea Fecioara te ocroteşte aşa cum şi-a
ocrotit Fiul la naşterea Lui ca să aibă El o ţară nouă pe vatra ta
la sfârşit de timp. O, ce dulce-Mi este să te ocrotesc şi să te
oblojesc şi să-ţi dau mângâierea Mea! Mi-e dor să te trezeşti
la glasul Meu şi să-Mi faci primire mângâioasă Mi-e dor. Te
am de la Tatăl a Mea. Cum să nu te iubesc dacă te am de la
Tatăl? Când va veni clipa să te trezeşti Mă vei iubi şi tu, şi-Mi
creşte dorul după clipa aceea. O, nu mai aştepta la uşa celor ce
te robesc şi-ţi surpă puterea, ci scoală-te şi bate la uşa Mea ca
să-ţi dau har şi să poţi prin el pentru tine împotriva celor ce nu
dau să te scape de sub stăpânirea lor ca să fii cu Mine apoi în
lucru sfânt peste pământ, că frumos şi slăvit este lucrul omului
cu Mine între pământ şi cer. Uită-te în Scripturi la cetele celor
credincioşi, care biruiau prin Mine şi prin minuni cereşti cu ei,
dar înţelepţeşte-te dacă te uiţi, şi fă şi tu minuni din cer peste
tine, peste soarta ta prin credinţa ta. Iată, sunt pe vatra ta cu
sărbătoarea îngerilor Mei şi-Mi las peste tine suspinul Meu cel
după tine, şi aştept ziua când tu Mă vei întâmpina cu candela
aprinsă, o, ţara Mea, ţara Mea cea de azi! Amin. 

Mă întorc cu mângâiere spre cei adunaţi la izvorul Meu
de cuvânt în zi de sărbătoare îngerească. 

O, pace vouă, pace vouă! Îmbrăţişaţi-vă cu sfinţii şi staţi
legaţi cu cerul pe pământ, că Eu, Domnul, pentru aceasta vin
pe pământ. Voi, cei ce iubiţi să vin cuvânt pe pământ şi credeţi
în el, îndeletniciţi-vă mult să fiţi îmbrăţişaţi cu cerul şi cu cei
din cer, prin dar şi prin har şi prin părtăşie cu ei, ca să Mă
mângâi de la dragostea voastră, fiilor. Îndeletniciţi-vă mai întâi
să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu. Aş vrea să vă
aud grăind unii cu alţii despre această înţelepciune, pe care
niciodată n-o pătrund cei ce trăiesc pentru ei şi nu pentru Dom-
nul cu iubirea lor. 

O, v-am aşteptat să vă împart mângâiere şi să Mă mân -
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gâi mângâind. Aşa să învăţaţi şi voi să vă dăruiţi. Precum Eu
vă iubesc, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii, şi daţi-vă unii altora
mângâierea Mea. Stăruiţi cu bucurie şi cu viaţă sfântă înaintea
Mea, cerându-Mi să biruiesc pentru taina Mea cu neamul român
şi cu poporul cuvântului Meu, prin care Mă împart când vin cu
cuvântul. Fiţi Mie ajutor cu strigare după Mine ca să vin la
vedere cu sfinţii pe pământ şi să-L creadă pe Domnul cei ce nu
cred. Mi-e dor să fiu chemat şi aşteptat şi biruitor peste necre -
dinţă şi peste neputinţă, căci necredinţa este nepu tinţă din prici -
na lipsei de înţelepciune a celor ce dau să piară aşa. 

Sunt purtat pe tron de heruvimi şi am îngerii suire şi
coborâre, precum este scris. Slava Mea tânjeşte după desco -
perirea ei înaintea celor credincioşi şi a celor necredincioşi, pe
unii să-i mângâie, iar pe alţii să-i sprijinească spre tămăduirea
lor. Glasul îngerilor şopteşte vouă prin cel întâi de peste ei,
îngerul Meu Mihail, şi vă dă vouă putere de sus şi vă dă vouă
har. Amin. 

— CC u frică şi cu luare-aminte să stea, aşa
m-a învăţat Domnul să le spun cetelor

în gereşti în ziua când s-a cutremurat cerul şi pământul din pri -
cina căderii omului în neascultare de Dumnezeu în rai. O, tot
aşa vă spun şi vouă în zilele acestea glasurile îngereşti: cu frică
şi cu luare-aminte să staţi înaintea Domnului pentru venirea
Sa la voi cuvânt peste pământ. E fum gros între cer şi pământ
peste om, căci duhurile rele primesc putere de la oameni, că
nu vor oamenii să nu calce peste cuvântul Domnului pentru
om. Suntem în luptă ca la sfârşitul timpului, îngerii Domnului
cu îngerii lui satana, şi aşteptăm să ne ajute şi oamenii, rupând
unirea lor cu duhurile rele şi alipindu-se cu noi, de partea luptei
pentru biruinţa Domnului. Chemaţi îngerii să vă stea alături,
să vă încurajeze, să vă dezrobească şi să vă tămăduiască de
năvala duhurilor rele, şi care se nasc din relele omului şi sunt
ele apoi. 

O, Doamne, le grăiesc celor ce s-au strâns ca să le dai
din gura Ta cuvânt. Îi povăţuiesc ca şi Tine să înteţească părtă -
şia cu cei din cer, cu sfinţii şi cu îngerii Tăi, Doamne. O, cum
să facem să smulgem din cleşte neamul român, Doamne? O,
ce greu îl apasă cleştii care-l strâng! Cum să facem să-i dăm
să vadă cereşte şi să se scoale viteaz pentru pământul lui, pen-
tru sufletul şi duhul lui? 

O, bucuraţi-vă cu noi în zi de praznic îngeresc aici, la
izvorul de cuvânt al Domnului, voi, cei adunaţi la masa Sa!
Văzduhul de îngeri vă cuprinde în el de peste tot, şi peste tot
el este şi înconjoară de jur-împrejur cetatea. Ridicaţi rugăciuni
spre tronul ceresc, rugăciuni purtătoare de smerenie, ca să
primiţi prin ele har. Har, har pentru Domnul să aveţi şi să lu -
craţi, căci pentru voi lucrează Domnul dacă vă păstraţi în
credinţă şi fii ai Lui prin credinţă. 

O, Doamne al îngerilor Tăi şi al sfinţilor Tăi, ascultă
rugăciunea noastră în ziua noastră de serbare îngerească. Dă-i
poporului Tău mângâiere mereu. Ascultă şi primeşte-i cererile,
Doamne. Dă-i putere să stea înaintea Ta cu rugăciune vie pen-
tru toate câte trebuie să împlineşti Tu între pământ şi cer. O,
Doamne, ridică de peste ei toată întristarea, toate neputinţele
şi dă-le lor din puterea Ta să poată ei pentru Tine, iar Tu să poţi
pentru ei. Dă-le lor har, Doamne, şi dă-le îndurările Tale, ca
un Bun. 

O, cheamă-i, Doamne, la izvor pe cei ce-Ţi iubesc veni -
rea! Dă-le lor înţelepciunea iubirii Tale între ei, că numai aşa
poate omul arăta că Te cunoaşte şi că Te are de Stăpân. 

Iar tu, neam român, scoală-te şi stai cu frică înaintea cu-
vântului Domnului, că vine Domnul şi te strigă să ieşi întru în-

tâmpinarea Lui şi să-L crezi şi să urmezi apoi după El. Eşti sub
ocrotirea armiei cereşti, popor român. Deschide-I Păstorului
din cer, Păstorul Cel cu crucea! O, scoală-te la glasul Lui de
peste tine! Te strigă Domnul. Amin. 

— BB inecuvintez Eu, Domnul, darul îngerilor,
lăsat peste poporul cuvântului Meu şi

peste tot neamul român, care încă nu stă în aşteptarea Domnu-
lui cuvânt peste pământ. 

Binecuvintez popasul celor călători, care Mă mângâie
cu venirea lor la izvor. Trebuie multă părtăşie cu cei din cer,
trebuie mult cer pe pământ. Puterea Mea este mare, este multă.
S-o cereţi pentru voi, fiilor, să nu stea ea în cer, că e mult de
lucrat cu ea pe pământ cu voi. Puneţi la lucru puterile cereşti,
măi fiilor, coborâţi-le să lucreze şi să biruiască pentru Domnul,
dar trebuie chemate, trebuie cerute, fiilor. Îngerul Meu Mihail
este în fruntea lor pentru biruinţă, căci în cer este ascultare şi
biruinţă prin ascultare. 

Iată bucurie şi mângâiere pentru cei ce aşteaptă slava
Mea toată pentru sfârşit de timp. Au fost acum pomeniţi toţi
cei care s-au născut de la început şi până astăzi, şi care aşteaptă
biruinţa Mea. Cereţi, fiilor, biruinţa Mielului lui Dumnezeu
peste pământ, şi veţi primi puteri şi mângâieri şi se vor tămădui
pământul şi omul şi toată firea şi va fi înnoirea, precum este
scris. Amin. 

La praznicul îngerilor Mei, Eu, Domnul, am grăit po po -
rului cel credincios adunat la izvor şi am grăit neamului român.
Îmi fac cărare cu cuvântul şi vin şi cuvintez şi-Mi folosesc pu -
terea şi Mă ajut cu puterile cereşti pentru toată lucrarea Mea,
iar lucrarea Mea este răscumpărarea omului şi bucuria lui cu
Domnul. 

O, pace vouă, celor ce aţi venit la masă cu Domnul în zi
de sărbătoare îngerească! Întăriţi-vă iubirea cea din cer, şi care
se suie la cer biruind pentru voi pe pământ. Întăriţi părtăşia cu
cei din cer, părtăşie plăcută Domnului, fiilor. 

O, pace şi ţie, popor jertfitor de la izvor! Puterile cereşti
să-şi înteţească lucrarea cea pentru tine şi pentru Mine cu tine
şi să te slobozească de sub neputinţe, căci lucrul Meu este mult
şi n-am pe alţii să-Mi stea aproape, fiilor. 

Şi, în sfârşit, pace ţie, neam român! Domnul te-a mân -
gâiat cu cele de sus şi cu cei de sus, iar îngerul Meu a pecetluit
peste tine lucrarea Mea, cuvântul Meu. Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 2013

Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică

Jertfa este dovada dragostei de Dumnezeu. Duioşia este duh iubitor
de oameni. Duhul duioşiei este cu cei ce se dăruiesc. Ascultarea ani -
malelor şi neascultarea omului în privinţa folosirii hranei dată lor 

de Domnul. 

SS e bucură toţi sfinţii de venirea Mea cuvânt pe
pământ. Duhul Sfânt Mângâietorul este mângâie -

rea lor, hrana lor. Cu El vin, cu El lucrez în mijlocul tău, popor
al cuvântului Meu cel de azi. Sunt Domnul Iisus Hristos şi stau
în mijlocul tău cu cuvântul celei de a doua veniri a Fiului lui
Dumnezeu, ca să împlinesc această Scriptură vestită de Mine
acum două mii de ani, la întâia Mea grăire, la întâia Mea venire
de la Tatăl pe pământ. 

Vă cuprind în îmbrăţişarea Mea şi a sfinţilor Mei, fiilor.
E zi de praznic împărătesc între sfinţi. E mama Mea Fecioara
prăznuită soborniceşte pentru ziua ei de intrare în templul
închinării, când ea şi-a închinat lui Dumnezeu viaţa, fiind adu -
să de părinţi să fie dată Domnului în vremea prunciei şi să
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creas că pentru cer apoi şi pentru rugăciune vie înaintea Dom-
nului, căci rugăciunea este unirea cu Dumnezeu a omului, dra -
gostea dintre om şi Dumnezeu, calea care uneşte omul cu
Dom nul, dacă omul Îl alege pe Domnul ca dragoste a sa. 

O, fiilor, frumoasă a fost dragostea Mea pentru om.
Frumoasă ca a Mea a fost şi dragostea mamei Mele Fecioara.
O, fiilor, despre dragoste nu se poate vorbi decât prin jertfă,
prin dovada care arată roadele dragostei, roade care nu pier. 

Mi-am făcut intrarea în carte cu mama Mea Fecioara,
înconjurată de sfinţi. O, pentru tine, mama Mea, punem masă
de cuvânt în această zi şi hrănim la ea pe cei ce Ne sunt casă
şi masă pe pământ, mamă, iar ei împart grăirea Noastră, căci
Noi Ne facem hrană din cer, iar Duhul Sfânt Mângâietorul Se
împarte, mamă. O, trebuie să le întărim iubirea şi răbdarea şi
puterea cea pentru Noi şi pentru ei, iar Noi le dăm lor acestea,
mamă, ca să poată ei pentru Noi cu toate aceste lucrări. Şi
acum binecuvintez lucrarea ta cea de azi, mamă. Amin. 

— OO,fiule al Tatălui şi al meu, Tu eşti preot
în veac, după rânduiala lui Melchisedec,

precum este scris, şi toată venirea Ta cea de azi este tot aşa
rânduită, tot aşa aşezată de Dumnezeu între oameni, dar nu
avem cu cine să grăim pe pământ despre această grăire de
taină, despre care nu se poate grăi sau lucra de pe acoperişuri,
căci din cele de taină sunt venite şi aşezate spre lucru văzut
tainele Domnului şi rodul lor, Doamne. Este scris în psalmi
des pre Tine: «Tu eşti preot în veac, din pântece mai înainte de
Lu ceafăr Te-am născut». O, cine-L poate pricepe pe Domnul
în toate lucrările Sale, Doamne? Adânci cu totul sunt tainele
Tale, aşa cum a fost şi taina naşterii mele din părinţi sterpi, şi
apoi intrarea mea în templu spre închinare Ţie pe veci cu viaţa
mea, o, Fiule Doamne. O, cine poate să-Ţi întocmească Ţie
biserică pe pământ în afară de Tine? Tu eşti preot în veac, Fiule
Doamne, iar cei aşezaţi de Tine trebuie să nu uite în veac lucrul
lor de la Tine dat lor. Un preot de-al Tău trebuie să nu uite nici
o clipă ce este el, ce trebuie să fie el în toată clipa, căci trebuie
să fie ca Tine, în locul Tău pe pământ înaintea celor ce Te slu-
jesc şi Te iubesc stând în slujba Ta. 

O, cine poate să-Ţi întocmească Ţie biserică pe pământ
după placul Tău, Doamne? Numai Tu poţi aceasta, numai Tu,
şi stau acum în grăirea mea, stau cu poporul cuvântului Tău şi
spun aşa: 

Biserică a Lui te-a întocmit Domnul, popor al Fiului
meu. Mereu să ai grijă să fii al Lui, mereu să zideşti fiinţa Lui
în tine, ca să aibă Domnul unde să-Şi plece capul după plă -
cerea Sa, că Lui nu-I place în boierie, şi Îi place în sărăcie ca
şi acum două mii de ani, când a venit şi S-a umilit atât de mult,
atât de mult. 

O, fiilor, fiţi duioşi ca Dumnezeu, şi fiţi duioşi ca mine.
Fiţi duioşi ca sfinţii. Duh iubitor de oameni este duioşia. Ea
este o floare scumpă pe ogorul inimii fiilor lui Dumnezeu. Cu
duioşie am mers eu pe cale pentru Fiul meu, şi sunt frumoşi
cei duioşi, sunt plini de duh de rugăciune cei duioşi, şi poate
Domnul prin rugăciunea lor. Oaspeţi cereşti se adună la rugă -
ciune în casa celor duioşi. În vremea slujirii cu rugăciune fiţi
duioşi, fiilor, căci oaspeţi cereşti vin la voi şi stau cu voi şi
lucrează pentru voi. Duhul duioşiei este cu cei ce se dăruiesc,
şi acesta este semnul celor duioşi. Sunt duioasă după voi, vă
sprijinesc cu duioşie în toate. Vă dau răbdarea mea şi vă dau
din biruinţa cu care mi-a dat Domnul să lucrez pentru ai Săi.
Am grijă de voi ca de biserica Domnului, căci eu în biserică
am petrecut de micuţă şi am îngrijit de ea în toată ascultarea.
Vă ascult rugăciunile şi vă aduc sprijin şi vă mângâi pe cale,

căci sunteţi fiii Fiului meu. Cu sfinţii suntem azi la masă cu
voi. Toţi vă dau întăriri şi mângâieri şi puteri şi vă îndeamnă
spre voile Domnului. 

O, trebuie iubire multă pentru Domnul, fiilor. Vă ajută
toţi cei din cer să ascultaţi de Domnul aşa cum trebuia să as-
culte omul cel aşezat în rai. Hrăniţi-vă cu bucurie cu cele ce
sunt spre hrană date vouă. Hrăniţi-vă viaţa şi sănătatea cu cele
din cer, cu mană din cer, şi fiţi mulţumiţi, fiilor. Voi ştiţi că Is-
rael n-a fost mulţumit cu mana lăsată din cer spre hrana lui din
pustie, dar voi fiţi mulţumiţi, fiilor, şi folosiţi cu mulţumire
cele date vouă de Domnul spre hrană. 

Le spun tuturor oamenilor de pe pământ că animalele au
rămas ascultătoare cuvântului lui Dumnezeu când la început
le-a fost împărţită hrana, dar omul n-a rămas ascultător şi
mulţumit aşa cum Domnul i-a împărţit şi l-a învăţat ca să-i fie
lui bine. Trimitea Domnul la Israel îngeri ca să-l hrănească cu
mană din cer, nu de pe pământ, căci pământul pe unde călăto -
reau ei era pustiu şi sterp de cele pentru hrana omului, dar nu
le-a plăcut mult timp hrana de la Domnul, căci se deprinseseră
altfel să mănânce, altfel decât Domnul le împărţise lor. 

O, ce mare şi ce bun este Domnul, fiilor! Nu vă temeţi,
ci bucuraţi-vă de bunătatea Lui, căci El vă dă vouă viaţă, fiilor.
Fiţi sâmburelul din care va odrăsli pe tot pământul început nou,
neam nou, după placul Domnului. Iată, animalele şi păsările şi
toate cele vii sunt ascultătoare de legile Domnului. Să-i ajutăm
şi pe oameni să asculte şi să ştie de la Domnul aşa cum ani-
malele şi păsările ştiu, călăuzite fiind în toate de Domnul. Când
vreun animal se răneşte sau se înţeapă, el ştie să se ducă să se
bage sub o iarbă de leac lăsată de Domnul pe pământ pentru
tămăduire şi ştie să mănânce din leacurile de pe pământ. Când
i se întâmplă suferinţă unui animal, el ştie de la Domnul ce să
folosească. Aşa şi omul ar fi să asculte, şi ar veni apoi raiul pe
pământ în toată legea lui, cu toate binefacerile lui, cu binefa -
cerile ascultării omului, fiilor. Iar voi fiţi biserica Domnului,
şi niciodată să nu uitaţi ce sunteţi, că nu e bine să uite omul pe
cele puse de Domnul peste el să le poarte şi să le împlinească
şi să le cinstească în numele Domnului şi pentru Domnul, şi
toate ca în cer să le lucraţi şi să le iubiţi. Eu sunt ajutătoare şi
alinătoare lângă voi, căci sunteţi fiii Fiului meu. Duc rugăciu -
nile voastre duioase la El, şi aduc de la El pentru voi. Eu sunt
cu duioşia lângă voi şi vă dau puteri şi vă dau tămăduiri, şi
toate câte voi trebuie să lucraţi şi să purtaţi sunt sprijinite de
sus, fiilor. O, fiţi înţelepţi în toate, că Domnul este în toate ale
voastre cu voi, fiilor. 

Mă împart cu oştirile cereşti în sprijinul neamului şi al
pământului român, căci greu încercat este acest neam. O, ru -
gaţi-vă, fiilor, să se stârpească duhul minciunii de pe acest
tărâm, că a Domnului este această ţară. Rugaţi-vă cu mine, şi
eu cu voi, şi binecuvântare sfântă să rodească peste acest pă -
mânt român, fiilor. 

Mi-e duhul şi sufletul şi trupul în sărbătoare între cei din
cer, şi cu ei sunt aici, şi vă aduc pacea sărbătorii şi harul ei şi
mângâiere, fiilor. Pace vouă! Mult alin vă dau. Pace vouă, fi-
ilor! Amin. 

— DD in pântece mai înainte de Luceafăr
M-ai născut, mamă, ca şi Tatăl Meu Sa -

vaot, Care a binevoit întru tine pentru Mine, o, mama Mea. În
taină dulce ai lucrat acum peste poporul cuvântului Meu, şi în
taină le-ai dat şi le dai. O, de-am putea să-i facem pe oameni
să iubească binecuvântările Domnului peste ei, mamă! N-ar fi
să zică omul că nu poate, dar s-a deprins el mult ca omul care
n-a ascultat în rai de Dumnezeu, şi pentru care Eu am venit
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acum două mii de ani să-l răscumpăr din păcat, şi iată, încă
iarăşi vin, mamă. 

O, popor iubit al Meu, tainic ţi-a dat mama Mea Fecioa -
ră în ziua aceasta poveţe de viaţă şi de iubire de Dumnezeu.
O, lasă-te cuprins de tainele Domnului şi de împlinirile lor
peste tine tot mai mult. Te ajută Domnul cu cele din cer şi cu
cele de pe pământ, şi numai înţelepciunea ascultării trebuie
s-o ai tu. Aşteaptă viaţa să vină pe de-a întregul pe pământ şi
să cuprindă sub ea totul şi toată firea, care-şi aşteaptă răs -
cumpărarea. 

Fiilor, fiilor, Eu când grăiesc cu voi iau toţi grăirea Mea
cu voi, toţi care Mă caută la voi când cobor, iar Eu grăiesc cu
grijă ca să fie pentru toţi. Mângâieri şi puteri vă dau. Fiţi bi -
serica Mea cea plină de ascultare şi de înţelepciunea ascultării
mereu, măi fiilor, şi tot mai mult. Numele Meu şi pecetea Mea
este peste voi ca să vă arate ai Mei celor din cer şi celor de pe
pământ, iar Eu am grijă de voi în toată clipa şi vă port pe umeri,
fiilor. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 2013

Sărbătoarea sfintei mare muceniţe Ecaterina

Mlădiţa care rămâne în viţă aduce roadă multă. Cele bune din om
sunt ale Domnului, iar omul să se ferească de duhul trufiei.

Mlădiţa trebuie curăţată ca să aducă roadă. 

VV enirea Mea cu sfinţii este plata dragostei lor de
Dumnezeu, şi este proorocită venirea Mea cu

sfinţii pe pământ. Vin cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de
timp, şi vin cu sfinţii. Sunt Domnul sfinţilor şi a toate câte sunt
şi se fac şi am lucrarea Tatălui s-o împlinesc pe pământ. Amin. 

«Eu sunt viţa cea adevărată, şi Tatăl Meu este lu cră -
torul», aşa am spus ucenicilor Mei acum două mii de ani şi i-
am povăţuit să rămână întru Mine, să rămână întru viţă şi
le-am spus: «Întru aceasta Tatăl Meu S-a preamărit, că aduceţi
roadă multă şi-Mi sunteţi Mie ucenici». O, aşa S-a preamărit
Tatăl Meu întru sfinţii Mei, căci ei aveau pe pământ rod de
credinţă şi-Mi erau ucenici prin aceasta, şi Se bucura Tatăl Meu
între El şi Mine şi Ne bucuram cu sfinţii, cu cei de pe pământ
sfinţi mărturisitori şi ucenici ai Mei prin lucrarea lor cea multă
pentru mărturisirea lui Dumnezeu între cei necredincioşi. 

O, pace vouă, fiilor! Pace ţie, poporul Meu, că Eu în
mij locul tău Îmi aşez în cartea sa cuvântul Meu cel de azi, şi
pe care mulţi îl aşteaptă să vină şi se uită după el să-l vadă
venind, iar Eu, Domnul, Mă bucur pentru aceasta cu Tatăl şi
cu sfinţii Mei şi Mă mângâi de la dorul lor de Dumnezeu şi
de învăţătură de sus şi de mângâiere de sus pentru ei şi pentru
puterea lor în Domnul. 

O, e zi de sobornicească sărbătoare pentru muceniţa
Ecaterina, mare mărturisitoare pentru Domnul în vremea ei de
pe pământ. Văd sfinţii cum aşteaptă să vină cu Mine pe pământ
în zilele lor de sobor între sfinţi. Nu-i pot mâhni să nu-Mi des -
chid să vin şi să-i iau cu Mine în grăirea Mea din mijlocul tău,
o, popor al cuvântului Meu. Trebuie să găsesc deschis ca să
intrăm la tine cu masă de cuvânt, fiule. Trebuie, aşa cum este
proorocit să se împlinească, căci cuvântul lui Dumnezeu se
împlineşte şi nu se poate altfel. 

E masa pusă şi punem hrană de cuvânt. Muceniţa Mea
este slăvită între ceata muceniţelor în ziua ei de sobor şi se
aşează ea cu har de cuvânt la masa împărătească a cuvântului
Meu din mijlocul poporului Meu cel de azi. Amin. 

— SS lavă venirii Tale cu sfinţii Tăi, o, Mire
Doamne, căci slava Ta sunt sfinţii Tăi şi

sunt îngerii Tăi lucrători cu sfinţii pentru slava Ta. Tresalt cu
duhul de bucuria mângâierii pe care o am în ziua mea de sobor
între sfinţi. O, câtă mângâiere ai Tu pentru ai Tăi, Mire Doam -
ne! O, cât am dorit să Te am pe vecii, iar dorul meu se făcea
lucrare pentru Tine înaintea celor necredincioşi, Doamne, şi le
puneam în inimi credinţa şi dorul de Tine aşa cum era în mine
acest dor şi mă bucuram cu dor de toţi cei care veneau spre
Tine cu credinţa lor şi cu dorul lor de Tine apoi pe vecii. 

O, mare este puterea credinţei unui ucenic adevărat al
Tău, Doamne mare! Cine rămâne întru Tine şi Tu întru el, acela
aduce multă roadă, căci fără Tine nu poate nimeni face nimic,
Doamne, aşa cum Tu ai spus ucenicilor Tăi. Toţi ucenicii Tăi
să nu creadă că fac ei, că pot ei ceva când fac pentru Tine. Toţi
să aibă bine înfiripat în ei aceasta, şi vor scăpa de trufia care-i
pândeşte pe toţi, până şi pe cei credincioşi ai Tăi, Doamne, căci
duhul omenesc caută slavă, caută notă mare, Doamne, şi iată,
este slab omul, este de partea lui, săracul, şi de aceea nu poate
omul pentru Tine frumos şi sfânt, căci faptele credinţei omului
sunt atrase spre duhul trufiei şi de aceea sunt slabe faptele lui,
şi nu lucrează cu ele mare lucru pentru Tine sau pentru ei oa-
menii, fie ei şi dintre cei credincioşi. 

Îmi îndrept cuvântul spre ucenicii Tăi cei de azi, spre
poporul cuvântului Tău, Doamne, şi le spun lor aşa: 

O, fii iubiţi ai Fiului lui Dumnezeu şi ai Tatălui Savaot,
Tatăl Lui şi al nostru, orice mlădiţă care nu aduce roadă întru
El o dă la o parte Tatăl, dar orice mlădiţă care aduce roadă El
o curăţeşte ca mai multă roadă să aducă. Aşa a spus Domnul
acum două mii de ani când Îşi învăţa ucenicii să rămână în viţă
şi să aducă roadă în viţă şi nu oricum roadă, că nu oricum se
poate rodi în viţă, nu după cum şi-a socotit fiecare roadele sale. 

O, cât L-am iubit eu pe Domnul! Mai puteam să fac alt -
ceva decât aceasta, după ce atâta m-am aprins de dorul după
El, după ce atâta necredinţă vedeam că se vrea mărturisită în
jurul meu peste oamenii care ar fi putut crede în Dumnezeu şi
în iubirea Lui cea pentru om? O, multă roadă poate aduce dorul
de Dumnezeu din inima omului, multă avere pentru cer, multe
suflete câştigate pentru Domnul, Care împarte sufletele în oa-
meni. Iată, rămâneţi, dar, în viţă şi iubiţi lucrarea ei, iubiţi pe
Tatăl Lucrătorul, Care lucrează în viţă, în Fiul Său Iisus Hris-
tos, viţa cea adevărată, precum El a spus, şi nu uitaţi iubirea
Lui care a spus că orice mlădiţă care aduce roadă El o curăţeşte
ca mai multă roadă să aducă. Aşadar iubiţi încercarea, iubiţi
răbdarea, ca mlădiţa care rămâne în viţă şi pe care Tatăl o
curăţeşte ca să-i crească roada, ca să rodească mai multă roadă,
că mare este lucrul Domnului între voi, iar voi să râvniţi să-I
fiţi lucrători şi să vă lăsaţi lucraţi şi curăţaţi pentru mai mult
rod apoi. Are Domnul unde să-Şi strângă roade dacă sunt cei
ce rodesc. O, aduceţi Domnului roadă multă, că minunat este
Domnul întru sfinţii Săi! Fiţi rugători pentru toţi şi pentru toate,
să tragă toţi şi toate spre roadele împărăţiei de sus, că pe
pământ dă omul iubitor de sine să răstoarne mersul spre Dom-
nul al celor de pe pământ. Aceasta să lucraţi voi, şi roadă multă
să aduceţi Domnului, iar noi, sfinţii Săi, avem lucrare de sprijin
pentru voi, avem rugăciune miloasă şi neîncetată pentru voi şi
cerem Domnului pentru voi să vă facă roditori cu roadă multă
în toată lucrarea păcii Lui între voi. Amin. 

Eu, Doamne, am grăit în ziua mea de sobor poporului
Tău de azi, în mijlocul căruia lucrezi lucrarea cuvântului Tău
şi mă bucur cu sfinţii toţi de slava Ta de azi peste pământ. Am
lângă mine sărbătorit pe marele mucenic Mercurie, care s-a
bucurat cu aceeaşi bucurie în mijlocul ucenicilor Tăi, căci este
şi el sărbătorit în ziua aceasta între sfinţi, şi-Ţi spunem împreu -
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nă: O, întăreşte-ţi ucenicii, Doamne, şi fă cu ei după sfatul Tău
cel mare pentru răscumpărarea făpturii, aşa cum este scris, căci
puterea Ta e mare, Doamne, şi este ea numai o iubire pentru
om. Amin. 

— EE u, Domnul, aduc pace peste tine, popor
al cuvântului Meu, Eu şi sfinţii Mei, fiu -

le. Eu sunt viţa cea adevărată, şi Tatăl Meu este lucrătorul, iar
Eu am spus că orice mlădiţă care aduce roadă El o curăţeşte
ca mai multă roadă să aducă. Aşa am lucrat cu toţi sfinţii Mei
în toate vremile şi mult rod au adus ei, căci au rămas întru
Mine, au rămas întru viţă. 

O, fiilor, este scris cuvântul Meu: «Cine rămâne întru
Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine
nu puteţi face nimic». O, fiilor, când voi rămâneţi întru Mine
şi cuvintele Mele rămân întru voi, veţi cere orice veţi vrea şi
se va împlini vouă, căci aşa am lăsat Eu scris acum două mii
de ani, şi am spus aceasta spre mângâierea celor ce Mă iubesc
şi rămân întru Mine, întru viţă, fiilor. Întru aceasta Tatăl Meu
Se preamăreşte, când voi aduceţi roadă multă şi-Mi sunteţi Mie
ucenici, fiilor. Eu sunt viţa cea adevărată, şi Tatăl Meu este
lucrătorul şi Tatăl vă ajută pe voi să lucraţi şi să rodiţi, căci
neamul român, neamul Meu cel de azi e necăjit de tot şi este
nevoie de Dumnezeu şi de ajutorul lui Dumnezeu pentru el,
că-i doborât de tot acest neam de cei ce se vor acum dumnezei
peste el. O, trebuie strigare la cer pentru acest neam. Să-L ce -
rem cu lacrimi pe Tatăl să lucreze mult pentru curăţirea de
duşmani a acestui neam, fiilor. 

Iar voi fiţi plini de pace, măi fiilor, căci Eu, Domnul, am
grijă de voi întru toate, şi veţi putea cu Mine şi roadă multă
vom aduce în viţă, o, fiilor. Amin, amin, amin. 

25 noiembrie/8 decembrie 2013

Praznicul sfintei Virginia, trâmbiţa lui Dumnezeu

Ridicarea la cer a unui sufleţel credincios, ca să fie mijlocitor pen-
tru poporul creştin şi pentru neamul român. 

ÎÎ n cer a fost şi este întreită sărbătoare pentru cele trei
zile închinate de Mine, Domnul, peste aşezământul

Meu cel nou din zilele acestea pe vatra neamului român: întâi
ziua de pomenire a pecetluirii Sfintei Sfintelor Mele şi a pie -
tricelei albe în mijlocul ei acum douăzeci şi doi de ani, apoi
ziua sfântului Andrei, apostolul cel întâi chemat de Mine la
apostolie şi botezătorul pământului român, ucenic pe care l-am
avut la această pecetluire a Sfintei Sfintelor Mele, şi, iarăşi,
astăzi, trâmbiţa Mea Verginica, ziua ei de sobor între sfinţi
când a intrat ea între oştirile cereşti ale sfinţilor Mei, iar ea este
însoţită pentru ziua ei de serbare de mama Mea Fecioara. 

O, au venit puterile cereşti cu candele şi cu miresme
sfinte, măi fiilor, şi cu trâmbiţa Mea Verginica. Eu, Domnul,
şi toţi cei veniţi şi sărbătoriţi vă mângâiem pe voi, căci Vergi -
nica a voit să-şi ia în cuibul cel de sus acest sufleţel blând şi
scump al Meu, că este nevoie şi în cer, măi fiilor, e nevoie de
mijlocitori, fiilor. Voi sunteţi creştini înţelepţi şi ştiţi tainele şi
lucrările Mele cereşti. Mângâiaţi-vă acum cu sfinţii, că voia
Domnului e cu înţelepciune pentru cele ce trebuiesc împlinite
şi ajutate şi din cer, şi de pe pământ. 

O, nu pot mai mult să Mă las cu greul coborârii Mele
acum, că e plăpândă acum vlaga de la voi, dar am voit să vă
mângâiem, fiilor. Am coborât cu greu, aşa cum s-a putut, şi
voiesc să vă mângâiem, Eu şi toţi oaspeţii cereşti veniţi la
această sărbătoare. Fiţi voia Mea, întăriţi-vă puterile cele pen-
tru Mine, că Eu vă port pe umerii Mei şi ştiu cum să vă port.

Staţi strâns legaţi în voia Mea şi pentru ajutorul Meu şi al
coborârii Mele, de care să aveţi cea mai mare grijă, cea dintâi
grijă, fiilor. 

Am coborât prin strâmtorare de durere, dar acest scump
sufleţel s-a voit aici cu noi pentru voi, şi l-am ascultat şi pe el,
iar pe voi vă mângâi cu toţi cei din cer. Vă învălui în pacea
Mea acum, iar voi daţi-vă unii altora mângâierea Mea, pe
Duhul Sfânt Mângâietorul, Care vă mângâie acum şi vă dă pu -
teri. Trebuie rugăciune, fiilor, trebuie şi de pe pământ, şi din
cer, şi să cerem Tatălui ajutor sfânt pentru ţara română şi pentru
voi şi mijlocitori de la Mine pentru ea. 

Mângâiere las peste voi, mereu, mereu las şi vă spun:
Pace vouă! Mângâiere vouă! Eu sunt cu voi, căci sunteţi ai
Mei. Amin. 

30 noiembrie-1decembrie/
13-14 decembrie 2013

Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Dragostea de Dumnezeu în om, cea mai măreaţă vieţuire. Rugă -
ciunea sfântului Nicolae, care se roagă în cer pentru neamul român, 

pentru biruinţa Domnului în mijlocul neamului român. 

CC u duhul mângâierii cobor în mijlocul tău, popor
al cuvântului Meu cel de azi, şi cobor cu cete de

sfinţi, căci sfinţii sunt în sobor în ziua aceasta pentru ierarhul
Nicolae, cel plin de milă şi de ajutorare pentru cei necăjiţi pe
pământ. Eu, Domnul, aduc mereu întărire multă pentru cobo -
rârea Mea cuvânt pe pământ, şi aduc mereu mângâiere şi pu -
tere pentru Mine peste voi, fiilor. Voi sunteţi poporul Meu cel
de azi. Mă sprijin pe voi şi vin la voi, vin de la Tatăl la voi şi
Mă dau vouă şi vă aduc alin. Căutaţi să luaţi numai de la Mine,
numai alin, iar spre cei ce vă dispreţuiesc încă, chiar dacă
aceştia sunt puţini de tot, închideţi-vă ochii şi urechile înspre
ei şi cereţi Tatălui iertarea lor şi ridicarea lor, căci duhul rău îi
trage mereu spre lucrările lui duşmănoase, dar voi ştiţi cărarea
Mea cu voi şi a voastră cu Mine şi trebuie să luăm numai de
pe ea, numai de la Dumnezeu, fiilor. 

O, vă aduc multă, multă mângâiere, mult alin, măi fiilor.
Mă aşteaptă mulţi cu cuvânt cald peste pământ. Lucrul Meu
cu voi trebuie să poată mai mult decât orice lucrare, mai mult,
fiilor. Grăiesc cu voi ca şi cu nişte fii întăriţi pe piatra credinţei
şi a mărturisirii lui Dumnezeu, că nu este vieţuire mai măreaţă
pentru om ca şi dragostea de Dumnezeu înăuntru şi în afara lui
purtată şi lucrată. Dragostea de Dumnezeu ţine loc de orice
şi-ar dori omul, numai să aibă el în dar căutarea cea după Mine,
căci cine n-are acest dar, care să-i împodobească inima şi fru -
museţea ei, nu poate să Mă caute, nu poate umbla după Mine
cu dragostea lui. 

Vă alin inimioarele firave acum, dar Eu vă port durerea
şi n-o purtaţi singuri, iar pentru ea Eu vă pregătesc bucurii şi
plată scumpă, fiilor, căci răbdarea voastră este frumoasă şi
plină de pacea cerului, aşa cum numai sfinţii au, iar lumea nu
atinge această taină a inimii sfinte, a locaşului Domnului în om
şi a păcii cu Domnul, cu Cel ce peste dureri aşează pacea Lui,
aşa cum am făcut cu ucenicii Mei îndureraţi acum două mii de
ani, de M-am arătat lor în vremea durerilor lor şi i-am mângâiat
cu Mine Însumi şi le-am spus: Pace vouă! 

O, nu mai umblăm la durere, că avem cetele cereşti în
lucru cu Mine la masă cu voi, fiilor, iar între ele ceata ierarhilor
sărbătorind pe sfântul Nicolae, binefăcătorul celor necăjiţi şi
trişti pe pământ. A venit vremea Scripturii venirii Mele cu
sfinţii, căci vremea aceasta este plină de necredinţă şi de
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nepăsare de suflet peste oameni, iar sfinţii Mei aprind făclii şi
vin cu venirea Mea, vin pentru cei credincioşi ai Mei şi-i în tă -
resc pe ei cu cele din cer, că n-au altă lucrare sfinţii Mei, iar
Eu le dau lor judecata, după cum este scris că «sfinţii vor
judeca lumea». 

O, pace ţie, arhiereul Meu cel milos! Aşează-te, dar, cu
duh grăitor acum în cartea venirii Mele cuvânt pe pământ!
Amin. 

— SS lavă Ţie, Stăpâne şi Arhiereule mare,
Iisuse Doamne, Mijlocitorul nostru către

Tatăl, că mult a iubit Tatăl lumea şi a dat pentru ea tot ce a avut
ca s-o aibă a Lui, iar din lume Tu ne-ai cules pe noi, pe sfinţii
Tăi, Doamne. Ai făcut începătură nouă acum două mii de ani
şi s-a făcut de atunci turmă mare de sfinţi şi sunt ei slavă şi
mărturisire, Doamne, în cer şi pe pământ, şi iarăşi, este scris
despre înnoirea lumii, că mult iubeşte Tatăl lumea şi-Şi dă pe
Fiul Său pentru ea, că iată cum Te trimite Tatăl pe pământ cu-
vânt ca să strigi lumea la împărăţia Ta şi s-o vesteşti pe ea prin
venirea Ta, Doamne, cu sfinţii Tăi. O, toate puterile cereşti lu -
crează acum peste pământ, peste vremea aceasta cu ceaţă
groasă, iar sfinţii Tăi sunt peste tot lângă puterile cereşti şi-Ţi
pregătesc vremea slavei văzute şi biruinţa, Doamne, că pe
pământ Ţi-au pornit oamenii necredincioşi război şi uită ei că
Dumnezeu este Făcătorul cerului şi al pământului şi al omului
şi nu vor să creadă oamenii venirea Ta, dar noi, sfinţii Tăi, Îţi
cerem înlăcrimaţi, Doamne, dovedeşte-le la toţi necredincioşii
venirea Ta, venirea Ta cu sfinţii, şi doboară lucrarea necredin -
cioşilor cea asupra Ta, Doamne, că ei nu ştiu ce fac. 

Dar iată, ţara alegerii Tale şi neamul de pe ea, neamul
român, e în mare strâmtorare, o, Doamne. O, deşteaptă puterea
Ta şi vino s-o izbăveşti pe ea şi răstoarnă, Doamne, planul cel
urzit al celor ce se vor stăpâni peste ea, lucrând ei ruşinos şi
mincinos pentru aceasta. O, dă-i deoparte, Doamne, şi lucrează
cu veghea Ta şi ridică Tu fii destoinici şi miloşi pentru ţara Ta
cea de azi, căci lacrimile sfinţilor curg pentru ea în cer şi pe
pământ, o, Doamne. 

O, popor al venirii Domnului cu biruinţa cea de sus, tre-
buie şi din cer, trebuie şi de pe pământ stăruinţă pentru ca să
vină biruinţa Domnului. Să ne rugăm acum aici, fiilor, să ne
rugăm Tatălui prin Fiul Său, Iisus Hristos, Mijlocitorul nostru
către Tatăl, şi să-I spunem Tatălui cu duh duios şi rugător: o,
cercetează, Tată, via aceasta, ţara aceasta, şi o desăvârşeşte pe
ea şi o curăţeşte pe ea de lucrarea cea duşmănoasă a celor
necredincioşi şi mincinoşi în mijlocul ei, şi care dau s-o surpe
pe ea în slujba binelui cel pentru ei, numai pentru ei. O, destra -
mă-le bucuria după care aleargă ei şi biruieşte-i pe ei prin cei
credincioşi ai Tăi, căci cei credincioşi Te aşteaptă, Doamne, şi
pune-i jos pe cei ce s-au urcat sus, pe scaune, ca să stea pe piep-
tul acestei ţări şi să-i sugă vlaga şi credinţa şi ziua de azi şi de
mâine cu Tine. O, dă-le lor, dă-le acestora ruşinea feţelor lor
şi descoperirea fărădelegilor lor şi răstoarnă-le pe ele înaintea
poporului cel înşelat de ei şi de minciunile lor, şi dă-i putere
neamului român să scuture de peste el ruşinea aceasta, dar
dă-i apoi putere să se întâlnească cu Tine, Doamne, cu cuvântul
Tău, care stă în mijlocul lui grăind, şi adu-i lui darul dragostei
de Dumnezeu şi lumina credinţei sfinte în mijlocul lui şi ves -
teşte-Te lui aşa cum Duhul Sfânt a vestit mamei Fecioare că
Tu vei veni pe pământ şi vei fi Fiul ei şi Izbăvitorul celor cre -
din cioşi, că iată, oştirile cereşti lucrează mult dimpreună cu
toţi sfinţii Tăi pentru neamul român, pentru pământul român
ca să-l scoată deasupra vârfurilor înalte, căci soarta lui este
slava Ta pe munte înalt, şi fi-va el curăţit şi albit şi lămurit ca

să-Ţi pregătească slava, Doamne, precum este scris, dar umple
Tu această ţară, umple-o de fii credincioşi, care să alerge la
Tine să-şi cureţe păcatele prin multă pocăinţă pentru păcat, şi
ridică-i apoi spre bucuria Ta mijlocitori şi rugători Ţie, Doam -
ne, pentru lucrările Tale cu oamenii pe pământ. Îţi cerem
aceasta cu rugăciune în mijlocul poporului cuvântului Tău, pe
care Te rugăm înlăcrimaţi să-l porţi pe umerii Tăi miloşi şi
să-i dai mângâiere mereu, mereu, o, Doamne, că ei sunt cei
mici ai Tăi şi ai noştri şi sunt sub greul venirii Tale, sub care
Tu îi porţi ca să-Ţi deschidă Ţie când vii cu sfinţii Tăi. 

O, popor al Cuvântului Iisus Hristos, ne-am rugat noi,
sfinţii Domnului, ne-am rugat lângă tine şi cu tine Domnului
pentru biruinţa Lui în mijlocul neamului român. O, să ne păs -
trăm în rugăciune, noi şi voi, fiilor. O, pace vouă de la noi, de
la sfinţii Domnului, fiilor! Pace vouă, mângâiere vouă, iar du -
re rile voastre să primească alin şi alifie multă! Bizuiţi-vă pe
Dom nul, fiilor, înmulţiţi-vă puterile pentru El, lucraţi credinţă
peste oamenii credincioşi. Toate cu rugăciune se împlinesc, şi
apoi se lucrează la vedere. Binecuvântare arhierească lăsăm
peste voi şi mult duh mângâietor. Pace vouă! Amin. 

— EE u, Domnul, am privit şi am ascultat gla -
sul sfinţilor Mei, mijlocitori neadormiţi

pentru lucrul venirii Mele pe pământ cu sfinţii ca să fac biruinţă
peste necredinţă. Eu, Domnul, te întăresc pe piatra mărturisirii,
poporul Meu. E mult şi e mereu de lucru, fiilor. Trebuie să se
aplece sub cuvântul Meu fărădelegea lucrată pe ascuns de cei
ce s-au suit pe scaune ca să ia ei sub stăpânire neamul Meu
român, dar nu vor putea, căci faptele lor rele sunt spre ruşinea
lor tot mai mult, şi vor cădea ei de pe înălţimea spre care s-au
căznit şi încă se căznesc s-o stăpânească. 

Cereţi, fiilor, împreună cu sfinţii Mei, cereţi biruinţa
Mea peste cei fără de Dumnezeu prin lucrările lor, iar voi fiţi
străjeri prin rugăciune cerută la Tatăl, şi să fie grija cea ce -
rească a Tatălui pentru ţara venirii Mele şi pentru biruinţa Mea
prin ea, căci Tatăl aşa voieşte, o, fiilor. 

Oştirile cereşti, puterile şi sfinţii stau ascultând şi lu-
crând cuvântul Meu. E zi de praznic arhieresc între arhiereii
cei din cer. Lucrăm şi din cer, lucrăm şi de pe pământ, fiilor.
O, mângâiaţi-vă cu Mine şi cu sfinţii, măi fiilor. Toată lucrarea
Mea cu voi e mare înţelepciune, iar voi sunteţi creştini înţelepţi
sub mâna Mea cea lucrătoare în cer şi pe pământ şi-Mi daţi
Mie toată întâietatea, căci sunteţi credincioşi prin darul Meu
din voi. Alin pentru inimioare aşez acum la voi. Mila Mea de
voi este odată cu mângâierea Mea pentru voi. Lucrul pentru
Domnul ne dă puteri, fiilor. O, fiţi frumoşi, fiţi sfinţi, fiţi plini
de Dumnezeu, fiilor! Durerile frumoase nasc fii frumoşi pentru
cer. Aşa a fost mereu, iar Eu, Domnul, am întărit mereu şi am
înmulţit mereu neamul Meu cel credincios. O, fiţi propteaua
Mea pe pământ, că din cer aveţi ajutor mereu, ca să lucraţi cu
cerul, fiilor. 

O, aşezaţi-vă în braţele mângâierii Mele! Eu nu vă las
în dureri, Eu vă mângâi, Eu vă gătesc bucurii, fiilor. 

Aş vrea să-i îndemn la putere de pocăinţă şi de umilinţă
pe cei ce M-au părăsit pe drumul Meu de azi cu voi. Aş vrea
să-i luminez pe ei cu duhul iubirii de Dumnezeu şi de lucrul
Meu cel sfânt. Am pentru aceştia lucrare rugătoare şi din cer,
şi de pe pământ, căci Duhul Meu suspină pentru cei ce M-au
cunoscut şi au umblat cu Mine şi M-au părăsit apoi pe cale. 

O, fiilor, nu Domnului trebuie să-I fie milă, ci omului
trebuie să-i fie de Domnul milă, căci Eu rătăcesc după om de
şapte mii de ani şi plâng ca să-l întorc la Tatăl şi să-l am în cer
al Meu şi al Tatălui Meu. Cu lacrimi să-I cerem Tatălui în-
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toarcerea la Dumnezeu a omului, fiilor. Lacrima este plină de
dulceaţă şi de sănătate a Mea în om, şi voiesc aşa să Mă odih-
nesc în om de toată truda Mea pe urma lui, pe urma întoarcerii
Mele la el şi a întoarcerii lui la Tatăl, o, fiilor. Aceasta Îmi este
aşteptarea, fiilor. Amin. 

Muceniţa Filoteea a stat la masă cu voi şi a luat mân -
gâiere cu sfinţii, căci ziua ei de sobor este alipită de ziua
arhiereului Nicolae şi este ea rugătoare mare la Mine pentru
neamul român, iar Eu, Domnul, ascult şi împlinesc ruga
sfinţilor Mei, fiilor. Amin, amin, amin. 

6/19 decembrie 2013

Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon

Chemare la veghe a fiilor români, ca să păzească ţara de duşmani. 

VV ine Domnul pe pământ cuvânt şi Se vesteşte pe
Sine Însuşi că vine, şi vine cuvântul Său spre oa-

meni, şi aceasta înseamnă că vine. E mare nevoie de Dum-
nezeu pe pământ, şi vai pământului şi celor de pe el dacă
Domnul n-ar veghea peste tot pe urma omului fără Dumnezeu
peste viaţa lui! 

Sunt Domnul Iisus Hristos şi am masă cu sfinţii în cer
şi pe pământ, iar între sfinţi am în coborârea Mea acum
sărbătorit pe arhiereul Spiridon, mărturisitorul Tatălui şi al Fi-
ului şi al Sfântului Duh înaintea celor ce ştirbeau adevărul
Domnului după mintea lor. 

Aşez putere şi veghe pentru coborârea Mea. Duhul
ascultării este cel ce stă înaintea Mea ca să-Mi săvârşesc prin
el lucrarea Mea pentru cei credincioşi, iar tu, popor al cuvân-
tului Meu, eşti cel ce Mă primeşti şi cel ce Mă împarţi la cei
ce se uită să vin la tine şi să Mă împart şi lor, celor ce se
hrănesc cu slava cuvântului Meu din mijlocul tău. 

Iată, fiii lumii sunt schimbători şi se bucură în ziua
aceasta în numele naşterii Mele cea de acum două mii de ani,
iar Eu am în cer şi pe pământ cu cei ascultători, am sărbătoarea
arhiereului Spiridon, voind el să mărturisească lucrarea venirii
Mele acum cuvânt peste pământ şi adevărul ei cel de sus, iar
cerurile se bucură de orice mărturisire a celor de sus pentru cei
de pe pământ, căci cei sfinţi pe pământ au cunoscut de la Dom-
nul pe cele din ceruri şi pe Domnul slăvit de aceste cete, de
aceste ceruri, care formează suitele de îngeri şi de sfinţi, fiecare
cu lucrările lor împărţite de Făcătorul lor, de Dumnezeul lor. 

O, pace ţie, poporul Meu! Pace aş dori să aşez şi peste
neamul român. Mi-e duhul încordat şi îndurerat de la ceaţa de
peste acest neam. Veghez cu toate oştirile cereşti, veghez tainic,
căci cei ce se vor cârmuitori peste acest neam sunt plini de tru-
fie şi de nelinişte ca nu cumva să fie daţi în lături, ca nu cumva
să n-aibă de unde să mai sugă pentru ei şi pentru propăşirea
lor întru toate, dar Eu, Domnul, am milă multă de cei apăsaţi
de ei şi le dau lor duh treaz şi Mă ajut cu ei pentru lucrarea
dreptăţii a toate şi pentru ridicarea la cârmă a celor cu inima
curată fii ai acestui neam şi cu dragoste dăruitoare în ei, că
voiesc cu mare aşteptare s-o ridic pe România pe umerii Mei
şi s-o port în slava Mea şi s-o arăt popoarelor şi să vadă popoa -
rele cuvântul Meu de peste ea, care lucrează în ea pentru toate
neamurile pământului ca să se întoarcă la Tatăl şi să-L cunoas -
că pe Fiul Său în acest cuvânt, venirea Sa după om pe pământ. 

O, fii ai lumii, voiesc să Mă cunoaşteţi de Dumnezeu,
şi vin cuvânt pe pământ ca să vă stau în cale şi să vă întrebaţi
despre Cel ce vă grăieşte vouă din nori. În văzduh este um-
blarea Mea cu sfinţii şi cu toate puterile cereşti şi oştirile lor,

iar oamenii nu Mă văd cu ochii lor. Au fost şi sunt însă ochi
mulţi între cei de pe pământ care văd slava Mea spre mărturi -
sirea ei, ca să fie Domnul cunoscut prin biserică, prin fiii bi -
sericii Lui mărturisitoare, prin cei cărora Domnul Se lasă
descoperit cu tainele Lui, cu cerurile Lui, spre venirea văzută
a împărăţiei Lui spre oameni, spre cei ce aşteaptă pe Domnul. 

O, fii români, vă cheamă Domnul la veghe. Vin la voi
cuvânt să vă ridic pe voi să vă păziţi ţara, că aveţi fraţi duşmani
prin duhul trufiei şi al lăcomiei şi al dorului de mărire, şi s-au
aşezat aceştia peste voi cârmuitori şi vor să vă ţină supuşi sub
voile lor cele fără Dumnezeu. O, treziţi-vă, treziţi-vă şi pă -
ziţi-vă glia şi moştenirea cea creştinească şi viaţa cu Domnul,
şi nu fără Domnul pe pământ cu voi. Eu, Domnul, grăiesc vouă
acestea, că am cale de cuvânt în mijlocul vostru, şi de mult am
şi de mult vă strig şi vă îndemn, că voiesc să fac slavă mare cu
voi înaintea popoarelor, fii români, şi să Mă port cu ea peste
pământ şi să Mă fac dorit apoi, dar voiesc să trezesc duhul
mărturisirii şi vederea lui şi să lucrez cereşte pe pământ precum
în cer, că a venit această vreme. Omul a încercat în fel şi chip
cu cârmuirea lui cea fără Dumnezeu peste pământ. O, de s-ar
tăia de tot cei ce vor pământul fără Domnul şi fără numele Lui
cel mare peste el! O, de s-ar trezi aceştia! 

O, de ce fără Domnul pe pământ? Nu vă e teamă, fii ai
lumii? Nu vă e teamă pe pământ fără Dumnezeu, fără Cel ce
a făcut cerul şi pământul? O, nu vă puteţi pune deasupra Dom-
nului scaunul măririi voastre trecătoare ca şi voi. Eu, Domnul,
cârmuiesc în taină cerul şi pământul şi toate oştirile de sus şi
de jos şi am puterile cereşti în slujire, şi n-are omul cum să
treacă peste lucrările Domnului între pământ şi cer. O, ve -
niţi-vă în fire, fii ai oamenilor, că al Domnului este pământul
şi tot ce e pe el, iar voi aplecaţi-vă şi cereţi vouă milostivirea
Mea. Amin. 

Am lângă Mine mărturisitor pe arhiereul Spiridon, plin
de focul mărturisirii, umblând din loc în loc în cer şi pe pământ
pentru lucru sfânt şi ajutând pe cei binecredincioşi, care-l strigă
în ajutor. Din ceata arhiereilor Mă mărturiseşte el în ziua sa de
sobor între sfinţi, şi-Mi spune: 

— OO,Doamne, o, Dumnezeul nostru, cât de
minunat este numele Tău în tot pămân -

tul, Doamne, că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri, o,
Doamne! 

O, fii ai oamenilor, până când grei la inimă şi la cre -
dinţă? Până când iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Este
scris că pierde-va Domnul pe toţi cei ce grăiesc minciuna. 

O, judecă-i pe ei, Doamne, ca să cadă din sfaturile lor,
că Te-au amărât, o, Doamne, şi să se veselească toţi cei care
nădăjduiesc întru Tine şi în veac să se bucure, şi să le fii lor
sălaş, Doamne, precum este scris. 

O, fii ai pământului, să ştiţi că numai adevărul este cel
ce biruieşte pe pământ şi în cer. Umiliţi-vă, dar, înaintea
Dom nului Făcător a toate, şi nu fiţi furi, căci Adam dacă a
făcut ca el a văzut apoi cât a pierdut, şi l-a supus pe el ade -
vărul a toate. O, nu luaţi din mâna Domnului cârma, căci
sunteţi oameni şi, iată, uitaţi de Domnul Făcătorul, pe Care
nu-L puteţi pune sub lacăt, căci Domnul umblă înviat peste
tot şi strigă şi tot strigă să-L audă oamenii şi să vină la El să-i
ierte pe ei, că are nevoie omul de multă, multă iertare, de mult
sprijin de la Domnul pentru neputinţa lui cea omeneas că. O,
veniţi-vă în fire, fii ai oamenilor! Domnul este peste toate şi
aveţi nevoie de miluinţă voi. 

Le-am dat oamenilor îndemn spre împărăţia Ta, Doam -
ne. Le-am dat lor trezire dacă vor să se scoale să creadă şi să
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împlinească. Tu însă veghezi şi cârmuieşti voia oamenilor după
voia Ta şi după faptele lor, chiar dacă ei nu ştiu că aceasta face
Dumnezeu. Iar acum Te slăvesc între sfinţi cu duhul meu, că
Tu eşti Dumnezeul meu, iar eu sunt slujitorul Tău. 

O, dă-i putere poporului cuvântului Tău să Te poarte cu
venirea Ta, Doamne, şi dă-i lui pe Duhul Sfânt Mângâietorul,
ca să aibă mângâiere acest micuţ popor, Doamne. Prin toate
poartă-l de mânuţă, iar noi, sfinţii Tăi, cerem Ţie pentru el, căci
el este poporul cuvântului Tău, o, Doamne. Amin. 

— OO,sfinţi iubiţi ai Mei, din cuvântul Meu de
peste el Mi-am născut acest popor. Slă -

vească-se peste pământ numele Meu şi cuvântul Meu cel purtat
de poporul acestui cuvânt! Cuvântul Meu este mare peste
împăraţii neamurilor de pe pământ şi-i leagă pe ei în obezi şi
în cătuşe de fier şi face între dânşii judecată scrisă, precum este
scris. De aceea să-L laude pe Domnul împăraţii pământului,

căci Eu, Domnul, vestesc cuvântul Meu lor şi dau prin el în-
dreptarea şi judecata Mea popoarelor şi-i înalţ pe cei credin -
cioşi şi zidesc Ierusalimul, precum este scris. Amin. 

O, popor al cuvântului Meu, e nevoie de Domnul pe
pământ, iar tu să fii sprijinul Meu, fiule. Eu de aceea te-am ales
şi te-am chemat, iar tu învaţă bine cum să-Mi fii sprijin, cum
poţi să Mă ajuţi mai sfânt, mai mult, mai treaz, căci Eu îţi
pregătesc bucurii pentru toate bucuriile pe care tu Mi le faci
prin slujirea ta cea pentru Mine, iar tu stai de veghe înaintea
Mea şi lasă-Mi Mie toate grijile tale, toate ale tale, căci tu eşti
mic, dar ai pe Domnul de Dumnezeu al tău, ai pe Domnul,
fiule. O, poartă-Mă, poporul Meu, şi împarte-Mă până la mar-
ginile cerurilor şi până la venirea Mea cea văzută de tot ochiul,
iar Eu te port pe umerii Mei şi te ţin sub Duhul Sfânt Mângâ -
ietorul, fiule, sub mângâierea Mea te ţin Eu! Amin, amin, amin. 
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