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PREFAÞÃ  PENTRU  PERIOADA LUCRÃRII  CUVÂNTULUI  LUI
DUMNEZEU  PRIN  SORA SFINTEI  VIRGINIA,  MARIA (LELICA)

Ceasul plecãrii la cer a sfintei Virginia, pe care creºtinii o numeau „mãmica Gigi“, a însemnat o grea cumpãnã
pentru poporul strâns în jurul Duhului dumnezeiesc vreme de douãzeci ºi cinci de ani, deºi Domnul profeþea încã
din anul 1967: «Verginico, nu te mai gândi la moarte, cãci tu, chiar dacã vei adormi, tu pururea vei fi vie. Va muri
cine va fi sã moarã, dar tu în veci nu vei muri. Sã fii cuminte ºi sã asculþi poruncile Mele, cãci vom hrãni mulþi flã-
mânzi, cã acest popor va întâmpina pe Domnul la venirea Sa pe norii cerului, ºi acest sobor îl vei hrãni multã vre-
me» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, octombrie 1967). 

Dupã chemarea sfintei Virginia la ceruri, Dumnezeu ªi-a continuat lucrarea Sa de coborâre a cuvântului prin
sora ei, Maria, o fiinþã tot la fel de simplã, având ºi ea ca pregãtire doar o ºcoalã elementarã. Alegerea Mariei n-a
fost întâmplãtoare. Despre aceasta sfânta Virginia spunea: «Daþi-vã bine seama, cã eu puteam sã înaintez lucrarea
Domnului printr-un suflet care cunoºtea Scriptura, ºi atunci aþi fi zis cã le ia din Scripturã ºi vi le scrie. De aceea
am ales pe lelica mea, pentru cã ea nu ºtie decât ce-i dau eu» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea sfintei Virginia,
24 mai/6 iunie 1982). 

Lelica, aºa cum o striga sfânta Virginia ca pe o sorã mai mare, ºi de la care a învãþat ºi poporul la fel s-o nu-
meascã, nu luase parte niciodatã la vorbirile Domnului prin sfânta Virginia. Pe atunci lelica era la casa ei, iar lucrã-
rile Domnului erau þinute în tainã. 

Când Domnul Se aºeza cuvânt din cer, Se folosea de trupul lelicãi ca de un vas de pe pãmânt, de aleasã tre-
buinþã, aºa cum se întâmplase ºi cu sfânta Virginia, ºi Îºi începea mereu vorbirea Sa cu binecuvântarea Preasfintei
Treimi ºi cu cântarea „Sfinte Dumnezeule“. 

Nu a existat niciodatã vreo îndoialã pentru cei ce cred, cã prin sora sfintei Virginia (lelica Maria) Dumnezeu
ªi-a continuat în acelaºi fel lucrarea Sa, dar, din pãcate, nu toþi creºtinii au crezut aºa. În anul 1989 Domnul spunea:
«Acest trup era sã fie de mult plecat, dar i-am pus un cãpãtâi de viaþã, ca sã înrolez prin ea ce mai am de înrolat»
(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 7/20 aprilie 1989). Aceºti ani dãruiþi de Domnul, care au prelungit viaþa lelicãi, au
fost o probã, un prilej de sortare pentru creºtinii din preajma lucrãrii cuvântului. Unii, care au simþit ca o constrân-
gere îndemnul de a trece la o viaþã creºtineascã mai sincerã ºi mai curatã, au preferat autosugestia, mulþumindu-se
a-ºi imagina cã vorbirea Domnului a încetat odatã cu plecarea la cer a sfintei Virginia, în anul 1980. Ei au respins
de atunci posibilitatea unui fir continuator de coborâre cereascã. Mulþi dintre ei au gãsit prilej de poticnire în „pre-
gãtirea mai puþinã a vasului“ prin care se continua vorbirea din cer, spunând cã „lelica n-a avut postul cel de pa-
truzeci de zile“. Printre aceºtia au fost ºi cei din casa ei, adeverindu-se ºi aici Scriptura care spune cã «proorocul
nu este primit în patria sa», iar «duºmanii omului sunt casnicii lui». O parte din creºtini a rãmas însã fidelã lucrãrii
cuvântului, ºi ei au înþeles cã pe cel ce vrea cu adevãrat sã fie creºtin, Dumnezeu nu-l abandoneazã niciodatã. ªi
aºa, Dumnezeu ªi-a pus treptat planul în înfãptuire, ca sã aibã parte de roadele lui ºi cei care se obiºnuiserã cu vor-
birea directã a Domnului prin sfânta Virginia. Aºa S-a îngrijit, deci, Domnul, ca sã poatã sã nu fie ei zdruncinaþi, ºi
sã creadã cã lucrarea a continuat ºi merge înainte. A fost nevoie însã de o „punte de trecere“, pentru cã trupul sfintei
Virginia devenise neputincios în a mai fi folosit pentru o aºa de mare lucrare. Dintotdeauna rodul lucrãrii a fost foar-
te sãrac, deoarece creºtinii stãruiau în a-ºi pãstra atât slãbiciunile ºi poftele, cât ºi locul ºi numele de creºtin, lucru
care se rãsfrângea cu mare zdrobire în trupul firav al trâmbiþei lui Dumnezeu, Verginica, mereu bolnav ºi vlãguit ºi
plin de suferinþã. De aceea Domnul anunþase în mai multe rânduri ridicarea vasului Sãu, Verginica, ºi pânã la urmã
aºa a fãcut. Privind la poporul rãmas opintit pe cale, sfânta Virginia spunea din cer cu durere: «Pentru cei pentru
care eu n-am murit, aceºti zece ani au fost parcã zece zile, iar pentru cei care nu m-au aºteptat, au fost zece ani.
Iatã cã ºi poporul meu a rãtãcit prin pustiul necredinþei zece ani» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea sfintei
Virginia, 1/14 decembrie 1990).

Pânã în anul 1980 sfânta Virginia se dãruia cu sufletul ºi cu trupul misiunii de naºtere din nou ºi de ocrotire,
apoi, a unui popor creºtin-ortodox, care sã trãiascã într-un gând ºi în aceeaºi inimã, uniþi cu Dumnezeu, lucru pe ca-
re ea l-a continuat, cu ajutorul surorii ei, lelica Maria, ºi dupã ce s-a mutat la cer. Sfânta Virginia a transmis mai
departe poporului creºtin învãþãturi ºi poveþe cereºti prin sora ei, Maria, dupã cum Domnul profeþise încã din anul



1979: «Dacã nu va mai fi aceastã fiinþã, Dumnezeu va grãi prin rãmuricã de copac» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu,
16/29 august 1979). 

Dupã anul 1990 chemarea Domnului ºi-a deschis larg ecourile spre cei din lume mai mult decât pânã atunci,
îndemnându-i mereu sã-ºi schimbe viaþa, cãci cei fãrã de Dumnezeu care trãiesc în numele lui Dumnezeu, zic ei,
nu ºtiu cã ºi-au pregãtit din faptele lor un sfârºit chinuitor. Aceastã chemare le-ar fi putut fi de ajutor ºi celor care
intenþionau sã pãrãseascã lucrarea Domnului, amãgindu-se cu gândul cã vor putea trãi creºtineºte ºi în rândul lumii,
dar aceasta doar dacã ei ar fi avut urechi sã audã. 

Sora sfintei Virginia, lelica Maria, a fost puntea de trecere de la o generaþie de creºtini la alta. 
În anul 1990 Dumnezeu reuºise sã-ªi punã temelia unui nou început al Bisericii Sale dreptmãritoare pe pã-

mântul român. Atunci El i-a ales dintre cei chemaþi pe cei ce rãmãseserã credincioºi lângã El ºi i-a aºezat pe pãmân-
tul ales de la Glodeni-Pucioasa, pe care în anul 1991 urma sã fie ridicatã Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, dupã
legea creºtin-ortodoxã. Odatã cu aceastã temelie vãzutã, care împlinea în duh profeþia Apocalipsei, de cer nou ºi pã-
mânt nou, ºi în paralel cu lucrarea de coborâre a cuvântului Sãu prin sora sfintei Virginia, Dumnezeu a pus în aces-
te locuri ºi o temelie tainicã ºi trainicã. El i-a ales pe acei creºtini care de atunci încoace aud ºi scriu cuvântul lui
Dumnezeu, acest nou fir de coborâre cereascã, lucru pe care Domnul îl profeþise demult prin sfânta Virginia, iar
acum îl întãrea ºi îl certifica prin sora ei, lelica Maria, adeverindu-i împlinirea. 

«...Dar va veni timpul, ºi vine, când voi sta în faþa voastrã mereu cu cuvinte sfinte. Vine dacã am pentru cine.» 
(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 2/15 ianuarie 1980)
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1982

Sfânta Virginia, trimisã de Domnul, îndeamnã la veghe pãstorii ºi
poporul. 

... Iatã ce îmi zice Domnul: „Du-te, Verginica, du-te,
cã au intrat lupii în oile tale. A intrat lupul pierzãrii în oile
tale cele mai apropiate de casa ta, la care te-am trimis în tot
timpul sã le binecuvintezi, sã le mângâi, sã le sfinþeºti hrana
pe care o mãnâncã. ªi ele ce fac pentru tine ºi pentru Mine?
Of, pierd ce au sus pregãtit! A intrat vrajba, lãcomia ºi invi-
dia, care distrug lumina ºi credinþa“.

Of, Daniele ºi Cristea, veniþi în ajutorul oilor mele! Nu
le lãsaþi sã piarã, sã piardã lumina tocmai acum, când mai e
un pic. Un pic mai e! 

Lelica, spune-le sã te creadã cã eu le vorbesc, eu, mã-
mica lor, pãstorul care le-am pãstorit atâta vreme cât am stat
în trup, ºi mi-e teamã cã vã pierd tocmai acum. Nu v-am pã-
rãsit. Mereu vin ºi vã cercetez ºi vã binecuvintez masa ºi casa
ºi pe toþi. Luptaþi-vã sã înmulþiþi turma, nu sã pierdeþi ºi din
cele care sunt. 

... S-au înrãit de tot vrãjmaºii poporului meu ºi vor sã
mi-l înghitã. Toþi lucreazã sã nu mai poatã poporul creºtin
nici rugãciunea s-o facã. A ajuns poporul Domnului sã-ºi facã
rugãciunea pe furiº, de frica vrãjmaºului. 

23 ianuarie/5 februarie 1982

Domnul trezeºte spre lucru pe sfânta Virginia, trâmbiþa Sa, pentru
redeºteptarea poporului nãscut ºi hrãnit prin cuvânt. 

... O, Românie, Românie, þarã sfântã! Eºti scrisã de
Domnul în Cartea Vieþii cu litere de aur. O, conducãtor al Ro-
mâniei, te iubeºte Domnul într-un fel, cã iubeºti munca ºi pa-
cea, dar ce faci cu poporul pe care îl conduci fãrã fricã de
Dumnezeu ºi fãrã fricã de sfârºit ºi în marele desfrâu? 

Poporule creºtin-ortodox care mai ai milã de Creatorul
tãu! Roagã-te la fiecare rugãciune a ta ºi pentru þara ta, ºi pen-
tru conducãtorul ei, ºi pentru poporul fãrã Dumnezeu. Cine
vrea ºi iubeºte pe Domnul, sã vinã dupã El ºi sã-L urmeze aºa
cum cere Domnul. Cine vrea sã vadã fericirea, sã sufere pen-
tru Domnul. 

9/22 februarie 1982 

Trâmbiþa Domnului dã sã-ºi strângã poporul ca o pasãre ce îºi
adunã puii sub aripi. 

... Iar am venit. Nu mai am rãgaz. Alerg în fiecare
noapte sã-mi ocrotesc oiþele, sã-mi ocrotesc casa mea ºi copi-
laºii mei. Of, ce durere mare aº avea dacã aº pierde pe cine-

va din turma mea ºi din casa mea! Ca o cloºcã bãtându-se cu
uliul sã nu-i ia din pui, cum e câinele ciobãnesc, care-ºi ocro-
teºte turma de oi ºi se zbate cu fiarele sã nu-i ia din oi, aºa ºi
eu mã zbat sã nu-mi pierd copilaºii. 

Aceste cuvinte sã meargã spre toþi cei care au auzit lu-
crarea ºi m-au cunoscut ºi m-au iubit. 

Am o singurã sorã, necãjitã pe pãmânt. Cât am fost eu
cu ea, am ajutat-o trupeºte. Acum vreau sã-i dau ajutorul cel
scump ºi sfânt dacã mã ascultã. 

7/20 martie 1982

Sfânta Virginia îºi îndeamnã poporul spre curãþie ºi spre pocãinþã
cu ascultare. 

... Vã aduc de sus o binecuvântare sfântã ºi o dulce sã-
rutare de mamã pentru copilaºii mei, pentru scumpã turma
mea de oiþe. Am venit sã vã bucur, nu sã vã întristez. Am ve-
nit sã vã spun un cuvânt scump ºi sfânt, ºi vã rog sã-l împli-
niþi. Cercetaþi-vã hãinuþa ºi inima, ca sã nu aveþi nimic neplã-
cut Domnului. Feriþi-vã de tot ce este rãu, cã nu vreau sã vã
pierd, cã e gata, scumpii mei, sã sune trâmbiþa ºi sã vã adune
mama, iar voi sã fiþi uºori ca sã vã pot sui sus, acolo unde do-
riþi ºi doresc ºi eu. Dar vã spun cu mare foc: cel mai mare pã-
cat care îngreuiazã trupul ºi nu încape cu cerul, este ura ºi in-
vidia. Oiþele care nu se iubesc, care nu se ajutã una pe alta,
care se împung, în loc de iubire sfântã, acelea nu încap cu ce-
rul, ºi vor plânge amar. 

... Cu foc vã spun: acest acoperãmânt al meu este ºi va
fi de nezdruncinat, de neclintit.  Aici va aduna Domnul toate
oiþele Lui care-L ascultã, ºi vor fi ferite de cele ce vor veni
peste lume, aºa cum a adunat pe Noe în corabie, cu toþi ai lui.
Acest acoperãmânt sã-l aveþi în suflet ca pe cel mai scump
loc, pentru cã a fost în el lucrarea Domnului, ºi va mai fi, pen-
tru oiþele care ascultã. 

... O, scumpe oiþe, nu mai sunt în trup ca sã mã vedeþi ºi
sã mã auziþi, ºi nici atunci nu-mi dãdeaþi ascultare dupã voia
Domnului. Acum tot eu sunt, tot aceastã lucrare este, ºi puþin va
mai fi ºi se va termina cu toate. O, scumpii mei, sunt eu, un su-
fleþel care rãzbate vãzduhul zi ºi noapte, un sufleþel al unei ma-
me care ºi-a lãsat puii pe pãmânt ºi se zbate pentru ei ºi le aduce
hranã sã-i mai hrãneascã puþin pânã va veni ziua cea scumpã.
Dar copiii, cum sunt copiii rãmaºi singuri, îºi fac de cap, în loc
sã asculte de mama lor, care le vrea binele ºi fericirea. 

2/15 aprilie 1982

Pãstorii poporului primesc îndemnul trâmbiþei Domnului spre
pãstorirea oilor Sale. 

... O, scumpi pãstori pe care v-am lãsat sã pãstoriþi
turma mea de oi! Fiþi cât mai blânzi cu oile, aºa cum este ºi
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Domnul, ºi daþi-le cuvinte dulci ºi mângâiere ºi ridicaþi-le pe
cele cãzute; nu le lãsaþi sã piarã, cã multe oiþe mai mult se
depãrteazã de lucrare. O, vorba dulce mult aduce. O, de m-aþi
vedea cât sunt de zdrobitã ºi de disperatã din pricina oilor
care nu mã ascultã! Întrebaþi pe lelica mea, cã ea mereu mã
vede. Sunt aºa cum mã vedeaþi, zdrobitã de dureri, cerând
milã de la Domnul sã-mi aline durerile. Aºa sunt ºi acum, ºi
cer milã de la oi, ca sã mã asculte. 

... Cine are urechi de auzit, sã audã, ºi cine are inimã
pentru Domnul, sã înþeleagã. Domnul a oprit cãsãtoria pentru
cã nu mai e timp de întinare ºi de pofte trupeºti, dar luaþi bine
seama, cã sunt între voi lupi îmbrãcaþi în piei de oi. 

18 aprilie/1 mai 1982

Sfânta Virginia îndeamnã poporul sã primeascã prin sora ei învã-
þãturile cereºti. Ea îºi vesteºte surioara pentru primirea cuvântului. 

... O, iubite oiþe, iubitul meu popor, aceastã fiinþã prin
care Domnul mi-a dat voie sã înaintez lucrarea Lui prin ea, nu
este alta decât surioara mea, lelica mea, iubitã de mine. Ne-am
iubit, ne-am ajutat una pe alta cu ce am putut. Amândouã am
avut o viaþã necãjitã pe pãmânt, din pricina suferinþelor mele
grele, ºi vreau s-o fac ºi pe ea fericitã dacã va asculta sã facã
voia Domnului ºi sã hrãneascã oiþele mele cu hrana pe care i-o
dau eu. 

26 aprilie/9 mai 1982

Cântarea pregãtitoare coborârii cuvântului sfintei Virginia. 

... „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de
moarte, miluieºte-ne pe noi!“. Numai prin cântare pot vesti
pe surioara mea când vin la ea. 

27 aprilie/10 mai 1982

Îndemnul trâmbiþei pentru pocãinþa lumii; pãstrarea tainei cobo-
rârii Domnului; îngrijirea curatã a casei coborârii cuvântului. 

... O, dacã pe toatã lumea de pe faþa pãmântului ar câº-
tiga-o Domnul, câtã bucurie ar fi în cerul sfânt! Ar coborî
Domnul cu toatã slava Lui pe pãmânt. Cât e de întinatã lumea
de azi cu tot felul de pãcate, dacã ar pãrãsi toate pãcatele ºi s-ar
întoarce la Domnul, ar ºterge Domnul tot, numai s-o scape de
iad ºi de muncile cele veºnice. O, cât de milos ºi de îndurãtor
este Domnul ºi cum Se uitã la Mãicuþa Lui, care se roagã sã
mai amâie de azi pe mâine pieirea lumii! 

... Fiþi ascunºi, sã nu vindeþi aceste scrisori, cã sunt de
sus, de la Domnul, nu din mormânt, de la morþi. Cine va vin-
de, va cãdea în osânda lui Iuda Iscarioteanul. 

... Acest acoperãmânt al meu, unde v-am lãsat eu, este
ºi va fi ca un obiect sfânt în care ªi-a fãcut Domnul lucrarea,
ºi vã va fi de mare folos, aºa cum i-a fost lui Noe corabia, da-
cã veþi lucra dupã voia lui Dumnezeu. 

7/20 mai 1982

Sfânta Virginia face trezirea la pocãinþã a preoþilor. 

... Vai de preoþii care nu îndrumã poporul dupã datina
ºi voia Domnului, cãci obiceiurile de azi duc la iad ºi popo-
rul, ºi pãstorul care nu a pãstorit poporul aºa cum trebuie. 

13/26 mai 1982 

Trâmbiþa Domnului îºi întãreºte poporul. 

... Eu sunt, scumpii mei. Trâmbiþa care a sunat odinioa-
rã sunã ºi acum. Mã trimite Domnul nu ca sã vã piardã, ci ca
sã fiþi ai Lui pe veci. De ce nu trimite ºi satana un muritor din
iad ca sã spunã la lume sã nu mai facã relele cu care ajunge
la iad? Satana dacã ar avea putere ar duce toatã suflarea de pe
pãmânt la iad. Dar vouã vã trimite Domnul trâmbiþa Lui ca sã
vã întãreascã. Fiþi treji! 

17/30 mai 1982 

Lucrarea cereascã a sfintei Virginia. 

... Mã trimite Domnul din înaltul cerului ºi rãzbat vãz-
duhul zi ºi noapte sã vã ocrotesc, sã vã hrãnesc cu hrana cea
mai scumpã, adusã nu de pe vâlcele sau de pe drum, din þãrâ-
nã sau din lume, ci adusã de sus, de la Domnul. Trâmbiþa Lui
este sã-i sune poporului Domnului, sã ªi-l pregãteascã Dom-
nul pentru viaþa de veci. 

22 mai/4 iunie 1982 

Sfânta Virginia întãreºte credinþa creºtinilor ºi ascultarea. Pãstorii
sunt îndemnaþi la veghe. 

... Sã nu mai ziceþi „Nu cred pânã nu vãd“, cã nicioda-
tã nu veþi vedea. Cel ce nu vede ºi crede, acela va vedea ºi pe
Domnul ºi toatã slava Lui ºi pe cine s-a luptat pentru El. 

... Sã vã intre în inimã ºi sã nu mai staþi la îndoialã.
Daþi-vã bine seama, cã eu puteam sã înaintez lucrarea Dom-
nului printr-un suflet care cunoºtea Scriptura, ºi atunci aþi fi
zis cã le ia din Scripturã ºi vi le scrie. De aceea am ales pe
lelica mea, cã ea nu ºtie decât ce-i dau eu. Alerg dupã ea ºi o
aºtept, o urmãresc pas cu pas ºi îi dau ºi crezãmânt, cã-mi
spune mereu cã n-o mai trage inima sã-mi scrie ce-i dau eu,
cã vede ºi ea ceva, ºi mai primeºte ºi înfruntãri. Parcã le-ar
lua de pe drum sau din vâlcele. Poporul meu, copilaºii mei,
vã spun din sufletul ãsta îndurerat, vã spun cã sunt trâmbiþa
Domnului, nu altceva. Puþin va mai suna ºi se va termina, ºi
atunci vor vedea ºi cei ce au ascultat, ºi cei ce nu au ascultat;
ºi cei ce au primit, ºi cei ce nu au primit. 

24 mai/6 iunie 1982

Domnul face trecerea spre popor tot prin lucrarea trâmbiþei Sale. 

... O, cât de bucuros este Domnul cã a gãsit acest mij-
loc ca sã foloseascã trâmbiþa Lui de odinioarã, pentru puþinã
vreme, ca sã-ªi hrãneascã ºi sã-ªi pregãteascã poporul cel
iubit. 

25 mai/7 iunie 1982

Sfânta Virginia îndeamnã pãstorii pentru pregãtirea poporului
Domnului. 

... Pãstoraºi ai oilor Domnului, nu mai vin cântând ca
oarecând, ci vin plângând ºi oftând. A sosit timpul, iar plân-
sul ºi cuvântul Domnului nu-ºi mai vede rodul. În zadar rãz-
bat vãzduhul zi ºi noapte ca sã-mi pregãtesc poporul pentru
fericire, nu pentru osândire. O, credeþi cã Domnul mã trimite
cu basme ºi poveºti, de nu vreþi sã luaþi aminte? Cã zice Dom-
nul sã nu mã uit la faþa omului. Oricât de mult ar iubi Dom-
nul pe poporul Lui, nu poate sã-i dea fericirea de sus pânã nu
ªi-l pregãteºte aºa cum e voia Lui. 

29 mai/11 iunie 1982 
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Îndemnul trâmbiþei Domnului pentru mersul înainte al poporului.
Proorocie pentru curãþirea pãmântului. 

... Scumpul meu popor ºi scumpii mei copilaºi ºi scum-
pii mei vecini! Nu mã vedeþi, nu mã auziþi cã rãzbat vãzduhul
ca o sãgeatã de la pãmânt la cer ºi de la cer la pãmânt, ºi nici
nu mã simþiþi când vin ºi vã mângâi ºi vã binecuvintez cu bi-
necuvântare sfântã ºi vã cercetez pe fiecare cum trãiþi. O, nu
vã lãsaþi biruiþi de nici o ispitã a satanei, cã mai avem un pas.
Sus crucea! Cu lacrimi de foc vã spun mereu: nu daþi înapoi.
Hai înainte cu Domnul, cã mai avem un pas ºi punem crucea
sfântã a Domnului în vârful Golgotei. Uite, Domnul vrea sã
înceapã seceriºul, sã aleagã neghina din grâu ºi s-o spulbere,
sã cureþe pãmântul, cã se apropie anul 2000 ºi va fi pãmântul
spãlat de toatã întinãciunea, ca o oalã nouã. ªi va începe
Domnul judecata ºi va alege caprele din oi, ºi va fi pãmânt
nou ºi popor nou. 

2/15 iunie 1982 

Sfânta Virginia îndeamnã preoþii bisericii la sfinþenie ºi la smerenie.
Învãþãturã pentru semnul sfintei cruci spre închinãciune dreaptã. 

... O, pãstorilor ai bisericii ºi ai poporului, îndrumaþi-vã
poporul sã se poarte dupã voia Domnului ºi nu dupã voia
omului. Pãstraþi biserica cu sfinþenie ºi cu smerenie, ca sã vã
fie temelie de nezdruncinat. Biserica pãstratã de popor aºa
cum cere Domnul, oricâte vijelii ºi cutremure vor veni peste
ea, nu se va dãrâma dacã preoþii o pãstreazã aºa cum cere
Domnul. 

... Pãstraþi cu sfinþenie locaºul Domnului când mergeþi
la bisericã, fiindcã lumea întineazã biserica. La bisericã vin
femei îmbrãcate în lux ºi în pantaloni, vopsite ºi cu capul gol,
ºi mai sãrutã ºi chipurile Mãicuþei Domnului ºi ale Domnului
ºi ale sfinþilor, ºi mai rãu se osândesc. O, oameni ai lumii, fa-
ceþi crucea dreaptã, nu în bãtaie de joc! Degeaba veniþi, de-
geaba vã rugaþi aºa. Cu aºa închinãciune strâmbã Domnul
mai rãu Se rãneºte. 

7/20 iunie 1982

Întãrirea veghii peste poporul creºtin. Sfânta Virginia îºi îndeam-
nã surioara la lucrul ceresc. 

... Luaþi aminte la aceste scumpe învãþãturi de mamã pe
care vi le spun cu lacrimi de foc, cã numai lelica mea mã vede
cum apar în faþa ei ºi o pun mereu sã-mi scrie tot focul ce mã
arde pe inimã. Vede Domnul cã acei copii rãmaºi fãrã mamã
ºi fãrã învãþãturile cele scumpe, îºi fac de cap, ºi a gãsit
Domnul la repezealã acest vãsuleþ crescut dintr-o rãdãcinã cu
mine. Am fost douã surori ca douã flori într-o rãdãcinã, ºi am
fost de mici rãmase fãrã tatã, fãrã sprijin, decât cu mãmica
noastrã. Scumpii mei copilaºi vecini, iubiþi-vã ca fraþii ºi ca
surorile duhovniceºti, nu ca fraþii lumeºti. Iubiþi-vã ºi ajutaþi-vã
unii pe alþii ºi fiþi cu milã unul de altul. Nu fiþi nepãsãtori, ca
nici Domnul sã nu fie nepãsãtor la rugãminþile fiecãruia. 

10/23 iunie 1982 

Trezindu-ºi surioara, sfânta Virginia o îndeamnã spre rãspândirea
scrisorii cereºti. 

... Slãvit sã fie Domnul în cer ºi pe pãmânt, 
De îngeri ºi de oameni, cãci El e Domnul sfânt. 
Slãvit sã fie Domnul, acum ºi pân’ la moarte, 
Aceasta e cântarea, nu vorbele deºarte. 

Lelica mea, trezeºte-te ºi mã vezi, cã am venit ºi vin
mereu, dar nu mai am mult de venit. Mai am un pic, mai am
un pas. Serveºte-mã, lelica mea, cã mã serveºti în binele tãu
ºi al poporului ºi al tuturor celor care mã ascultã ºi mã pri-
mesc. Cel care m-a primit, sã mã primeascã mai departe, cã
nu se va înºela, ºi mult va folosi. Tot poporul care are urechi
de auzit, sã audã, cã nu mai e timp sã stai la îndoialã. Cine
alege fericirea, pentru vecii vecilor o alege. Cine alege neas-
cultarea, iar, pe vecii vecilor o alege, cã se va închide uºa ºi
va rãmâne pe afarã. 

O, poporule al Domnului, tinerii mei din turma mea!
Vã roagã Domnul sã nu vã supãraþi pe El cã v-a oprit cãsãto-
ria, cã v-a oprit acum, când e gata sã vã dea rãsplata ca sã fiþi
ai Lui, ai cerului ºi nu ai iadului. Rãspândiþi aceastã hranã la
toate oile care sunt câºtigate prin trâmbiþa Domnului, cã mai
sunt oi care nici nu ºtiu cã S-a întors Domnul înapoi la ei ca
sã-i pregãteascã pentru fericire. 

... O, poporul meu scump, oile mele scumpe! Pentru
voi mã lupt ºi pentru voi am pus trâmbiþa în lucrare. Fiþi ai
mei, fiþi gata pregãtiþi, cã vine Domnul în curând. Rãspândiþi
aceastã hranã la toate oile care sunt câºtigate prin trâmbiþa
Domnului, cãci mai sunt oi care nu ºtiu cã S-a întors Domnul
înapoi ca sã le pregãteascã pentru fericire. 

12/25 iunie 1982

Trâmbiþa Domnului îndeamnã poporul la ascultare ºi la pregãtire. 

... Mãi poporul meu iubit, de ce nu vrei sã iei minte ºi
sã vezi cu ochii mari cât te iubesc de þi-am venit în ajutor ca
sã te pregãtesc pentru fericire, nu pentru osândire? Cu ce-mi
plãteºti tu mie, fiule creºtin, binele, fericirea scumpã pe care
voiesc eu sã þi le dau dacã tu nu te înduri nici ascultare sã-mi
dai, nu te înduri sã mã primeºti acum când te strig? Nu þi-e
teamã cã vine timpul sã mã strigi ºi tu pe mine, ºi nici eu nu
te voi primi, nu te voi auzi? Adevãr grãiesc vouã, cã spãlarea
de pãcate ºi pregãtirea pentru fericire vã este acolo, pe pã-
mânt, cât sunteþi în trup. A ieºit sufletul din trup, nepregãtit,
la Domnul n-are ce cãuta, ºi trece la osândã. 

23 iunie/6 iulie 1982

Unirea într-un duh a poporului creºtin, la glasul trâmbiþei
Domnului. 

... O, poporul meu de altãdatã, oiþele mele împãrtãºite,
vrea Domnul sã-ªi strângã oiþele ºi sã-ªi împlineascã turma,
s-o pregãteascã pentru fericirea cea de veci. Nu mai ºovãiþi,
nu mai zãboviþi, ºi grãbiþi-vã cât mai rapid. Fiþi cât mai blânzi
ºi iubitori de pace. Folosiþi armele Domnului cu care veþi pu-
tea învinge orice ispitã a satanei. Privegheaþi ziua ºi noaptea,
cã nu ºtiþi ceasul când vine Domnul. Fiþi gata, poporul meu.
Uniþi-vã într-o inimã ºi un gând, cã vine Domnul în curând.
Scumpul meu popor, luaþi aminte ºi primiþi aceste scumpe în-
vãþãturi de sus, aduse de trâmbiþa de altãdatã. Cine are inimã
caldã, sã primeascã, iar cine le va arunca sau le va vinde, va
cãdea în osânda lui Iuda. 

26 iunie/9 iulie 1982 

Sfânta Virginia îºi îndeamnã surioara la lucru, iar Domnul o
trezeºte spre trâmbiþare peste popor. 

... O, lelica mea, fii bine atentã la ce spun eu, la ce te rog
eu. Avem mult de lucru. Când mai terminãm? Cine sã mã ajute
pe mine sã îndeplinesc ceea ce mi-a dat Domnul? Lasã la o
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parte toate ºi ajutã-mã. Uite ce zice Domnul: „Unde þi-e po-
porul, Verginica? Aveai o turmã mai mare de oi. De ce le-ai
lãsat sã se rãspândeascã? Sunã din trâmbiþã mai tare, sã audã
toate oile, tot poporul sã audã, sã se trezeascã din somn, din
nepãsare. Sunã goarnã de pregãtire. Trezeºte-te, poporule, din
amorþire! Dezbrãcaþi-vã de omul cel vechi ºi îmbrãcaþi hãinuþa
omului nou. Nu mai staþi pe gânduri. Nu mai staþi la îndoialã“. 

Scumpul meu popor, pregãteºte-te iute, nu mai sta. Te
cheamã Domnul sã-þi dea ceva ce n-ai avut în viaþa ta. Po-
porul meu, fericirea cea veºnicã pe care o dã Domnul popo-
rului iubit este scumpã, dar nu se cumpãrã cu bani; se cumpã-
rã cu ascultarea învãþãturilor sfinte. Nu râvniþi la lumea care
trãieºte în marele desfrâu, cu toate poftele ei ºi ale satanei. O,
vai ºi amar, cã nu ºtie aceastã lume ce o aºteaptã ºi cum va
plãti acest desfrâu pe care-l trãieºte! Nu mai are cine sã vinã
lumii în ajutor, cãci cine este astãzi la putere, îi spune cã nu
este Dumnezeu. 

... Poporul meu iubit, oile mele din toate colþurile care
aþi avut parte de lucrarea Domnului de altãdatã! Vã strigã
Domnul ºi vã cheamã sã vã treziþi, sã vã adunaþi ºi sã vã în-
demnaþi, cã uite, Domnul v-a luat trupul cu lucrarea de altã-
datã, cã era plin de dureri ºi suferinþe, dar v-a trimis duhul cu
lucrarea înapoi. 

27 iunie/10 iulie 1982

Trâmbiþa Domnului îndeamnã tot poporul sã împlineascã voia
Domnului pentru trezirea la viaþã ºi la lucrare sfântã. 

... O, treziþi-vã la viaþã! Daþi-vã mâna ºi ridicaþi-vã
unul pe altul. Îndemnaþi-vã, ajutaþi-vã ºi rugaþi-vã unul pen-
tru altul, cã aºa veþi împlini voia Domnului. Cât de greu este
de trãit în vremea de acum în aceastã lume, în aceastã vreme
rea! Dar frate ºi sorã, dacã aþi trãit pe pãmânt ºi aþi hrãnit nu-
mai trupul cu toate poftele lui, ºi sufletul nu l-aþi hrãnit cu
hrana ce i-a trebuit, trupul se duce în mormânt, spre hrana
viermilor, dar sufletul se duce la altã viaþã, ºi mai amarã ca
aceea de pe pãmânt. Sufletul va lua osândã ºi va da seama
pentru tot ce a fãcut trupul. 

O, scumpele mele oiþe din toate colþurile þãrii, uniþi-vã
într-o inimã ºi un gând. Pãrãsiþi toate poftele trupului ºi toate
uneltele satanei ºi înarmaþi-vã cu armele Domnului. 

9/22 iulie 1982 

Sfânta Virginia cheamã poporul sã iubeascã hrana cuvântului ºi
purtarea sfântã. Domnul îi întãreºte ei trâmbiþarea. 

... Am bãgat de seamã cã vi se pare amarã hrana mea.
Vãd cã nu vã mai place a mânca. O, cum nu vreþi sã luaþi
aminte sã mã ascultaþi? Domnul pentru asta a slobozit trâm-
biþa Lui iarã pe pãmânt, pentru ca pe poporul Lui sã-l pregã-
teascã în aºa fel sã nu aibã parte de înfricoºata judecatã. 

ªtiþi cum sã vã fie cuvintele? Dulci ca mierea, ºi sã vã
uniþi ºi sã vã iubiþi ca albinele în stup; cum lucreazã ele ºi
muncesc ºi aleargã toatã ziulica, din floare în floare, ºi din
munca lor iese numai unire ºi dragoste ºi miere dulce, de se
îndulcesc toþi care mãnâncã. Fiþi deosebiþi de lume ºi la pur-
tare, ºi la cuvinte, ºi la post, ºi la hranã. Fii deosebit cu totul
de lume, ca sã te cunoascã Domnul când va veni sã aleagã
oile din capre ºi neghina din grâu. 

... O, zice Domnul: „Verginico, vei merge înapoi pe pã-
mânt ºi întãri-voi trâmbiþa Mea prin mlãdiþa crescutã dintr-o rã-
dãcinã cu tine, pentru pregãtirea poporului pe care l-ai câºtigat“. 

19 iulie/1 august 1982

Privindu-ºi satul natal (Maluri), trâmbiþa Domnului îi face
trezirea cu duhul cuvântului ei. 

... O, sãtuþul meu natal, unde m-am nãscut ºi am cres-
cut, unde în cãsuþa mea micã ºi sãracã am împlinit ceea ce
Domnul mi-a dat sã împlinesc! În aceastã cãsuþã sãracã a fost
începutul suferinþelor mele, a fost începutul lucrãrii Domnu-
lui, care nu se uitã niciodatã. ªi în acest sãtuþ al meu natal am
o mânuºiþã de oiþe ºi neamuri ºi consãteni ai mei iubiþi la ca-
re mã trimite Domnul sã-i trezesc la viaþã, sã-i trezesc din
somn. O, neamurile mele, mânuºiþa mea de oiþe, consãtenii
mei, deschideþi ochiºorii ºi deºteptaþi-vã la viaþã. Sunã trâm-
biþa Domnului, de deºteptare ºi de pregãtire pentru tot popo-
rul iubitor de Dumnezeu. A venit Verginica. V-a pãrãsit cu
trupul numai, dar cu duhul este vie ºi rãzbate vãzduhul zi ºi
noapte, trimisã de Domnul sã sune trâmbiþa de deºteptare ºi
de pregãtire a poporului pe care l-a câºtigat prin lucrarea ce
s-a lucrat prin ea. Cã zice Domnul: «Cel ce Mã iubeºte pe Mi-
ne ºi face voia Mea, deºi va muri, viu va fi, ºi va trece prin
moarte la viaþã veºnicã ºi fericitã». Acum vine vremea de pe
urmã ºi nu mai ai timp, tânãrule, sã îmbãtrâneºti ca sã te po-
cãieºti. O, tânãrule, pregãteºte-þi hãinuþa. Haideþi la Domnul
acum, când vã cheamã El. Lepãdaþi haina omului cel vechi, ºi
îmbrãcaþi haina omului cel nou. Nu vã lãsaþi biruiþi de poftele
trupului ºi de satana, ci trãiþi puþinelul timp care mai e ºi dupã
voia Domnului. Cãutaþi pe Domnul acum, când sunteþi pe
pãmânt ºi în trup. Dincolo de mormânt nu mai ai mântuire ºi
te aºteaptã judecata. 

21 iulie/3 august 1982 

Toate oile sã se deºtepte din amorþire la glasul trâmbiþei Domnului. 

... O, poporul meu ºi al Domnului, oile mele scumpe de
altãdatã, Ardealul meu, Ardealul Domnului! Vã cheamã
Domnul sã vã dea hrana cea scumpã ºi sfântã pentru pregãti-
rea tuturor oilor de prin toate colþurile. Sunã trâmbiþa Dom-
nului, de deºteptare. Treziþi-vã din somn, din amorþire, sã pri-
miþi hrana pentru pregãtire, dar primiþi toatã pregãtirea, ºi cu
fricã primiþi, cã nu sunt basme ºi poveºti, ºi este Domnul ºi
ajutorul Lui pe care-l trimite poporului Lui sã se pregãteascã
pentru viaþa ºi fericirea cea de veci. Trãiþi în vremea de pe
urmã. Bate prãpãdul la uºã. Nu mai poate Domnul rãbda ºi
nici pãmântul suporta aceastã lume vremelnicã ºi rea. O,
plânge pãmântul ºi strigã la cer sã-l spele Domnul mai cu-
rând, mai curând: „Mi-e dor, Doamne, mi-e dor sã vinã pe
pãmânt mai curând o turmã ºi un pãstor!“. 

... O, poporul meu, oile mele scumpe, turma mea, deschi-
deþi-vã inima ºi ochiºorii ºi staþi de vorbã cu Verginica cea de
odinioarã, care a trecut prin moarte la viaþã veºnicã ºi fericitã. 

25 iulie/7 august 1982

Trâmbiþa Domnului cheamã poporul la luptã contra lui satana.
Pãstorii poporului sã dea hranã ºi întãrire sfântã poporului. 

... Priveºte Domnul pe pãmânt, ºi ce vede Se înspãi-
mântã, cã aleargã satana ca un balaur ºi zice cã a ajuns el stã-
pân peste toatã suflarea. ªi zice Domnul: „Orice gard fãrã
proptea putrezeºte ºi se prãbuºeºte“. Tot aºa ºi poporul meu,
dacã nu-i trimit o mânuºiþã de ajutor, un pic de proptea, se
prãbuºeºte în bezna satanei. ªi iatã, ãsta este ajutorul, asta e
propteaua care v-a venit în ajutor. M-a trimis Domnul înapoi
pe pãmânt, la popor, sã-l înºtiinþez, sã-l pregãtesc, aºa cum
pregãteºte mama copilul în haine de sãrbãtoare. 
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O, scumpii mei ºi ai Domnului pãstori, vã roagã Dom-
nul ºi vã strigã sã fiþi cât mai apropiaþi de oi, ºi adunaþi oile
de prin toate vãile, de prin toate colþurile ºi hrãniþi-le ºi adã-
paþi-le cu hrana ºi apa cea mai sfântã ºi vie. Hrãniþi-le cu hra-
na cea de pregãtire, ca nu cumva sã vinã timpul sã vinã la
Domnul nepregãtiþi, sã spunã cã n-au ºtiut. O, câte oi sunt
amãrâte ºi cãzute în deznãdejde ºi pline de amãrãciunea lumii
de azi! Nu le lãsaþi sã se cufunde ºi mai rãu. Daþi-le mânuºiþã
de ajutor ºi ridicaþi-le. 

27 iulie/9 august 1982 

Sfânta Virginia îndeamnã la sfinþenie ºi curãþenie. 

... Când pleci undeva sau ai plecat cândva, nu te-ai îm-
brãcat cu hainele ºi cu toate pânã la piele curate? Ba ai fãcut
ºi o bãiþã, ca tot omul, sã fii curat. Cred cã n-ai plecat nici-
odatã jumãtate îmbrãcat curat, ºi jumãtate, murdar. Acum de
ce nu voieºti sã te îmbraci curat, cu toate, pânã la piele ºi din-
colo de piele? Adicã sã-þi îmbraci trupul ºi pe dinafarã ºi pe
dinãuntru cu hãinuþã curatã, curatã, fãrã nici un fel de patã, cã
aºa te vrea Domnul, ºi aºa te poate ridica sus la El. 

... Femeia care este adevãratã femeie creºtinã, este che-
ia tuturor hãinuþelor. Ea curãþã hãinuþa soþului ºi a copiilor ºi
pe a ei prin viaþa ei trãitã dupã voia lui Dumnezeu, ºi prin
smerenie ºi înþelepciune ea va curãþi hãinuþele de la toþi cei
din casã cu ea. Femeia creºtinã adevãratã este cheia tuturor
bunãtãþilor. Femeia lumeascã este cheia tuturor rãutãþilor care
duc pe om la pieire. 

31 iulie/13 august 1982

Trâmbiþa Domnului îndeamnã poporul sã se roage pentru toatã
suflarea. 

... La orice rugãciune, ºi-n culcare ºi-n sculare, când vã
rugaþi pentru nevoile voastre, rostiþi un cuvânt ºi pentru
aceastã lume vremelnicã, ºi pentru conducãtorul ei, sã le des-
chidã Domnul inima, mintea ºi ochii, sã se întoarcã pe calea
mântuirii. Sãriþi în ajutor ºi scãpaþi orice popor, orice frãþior,
orice surioarã, acum, pânã în mormânt. Dincolo n-ai ce sã-i
mai faci. ªi cum ajuþi tu pe aproapele sã-l scapi de pieire, ºi
pe tine te ajutã Domnul ºi nu te lasã. 

2/15 august 1982 

Sfatul trâmbiþei Domnului pentru îngrijirea sufletelor celor adormiþi. 

... O, cât de mult doreºte sufletul care a plecat de pe
pãmânt ºi care stã la vãmi ºi aºteaptã sã îi facã soroacele, cã
atunci când i se fac, mai vine ºi sufletul sã mai vadã de unde
a plecat, sã mai vadã pe cei dragi, ºi nu se mai îndurã sã mai
plece. Scumpii mei, luptaþi-vã sã vã faceþi aºternut bun pen-
tru sufleþel, nu numai pentru trup, cã trupul moare ºi rãmâne
de el aºternutul cel moale ºi toate rãmân de el, dar sufletul nu
mai moare, ºi dacã l-ai dus la osândã pentru poftele trupului,
acolo e pe veci. 

25 august/7 septembrie 1982 

Sfânta Virginia îndeamnã la sporul duhovnicesc al poporului creºtin. 

... O, poporul meu nedumerit, pãstorii mei, oile mele,
copilaºii mei! De la mic pânã la mare deschideþi ochiºorii mai
curând. Nimic nu e mai scump ºi mai de preþ ca ceea ce vrea
Domnul sã vã dea. Nu vã lipsiþi, nu mã lãsaþi sã pierd timpul
de pomanã, ºi eu, ºi mâna care scrie. Lãmuriþi-vã ºi daþi-vã
bine seama cã nu se scriu minciuni. Am ales aceste urechi

care nu aud bine cuvântul lumesc, dar acest cuvânt adus de
sus strãbate ca o sãgeatã prin aceste urechi, ºi e ca ºi forþatã
sã scrie. 

12/25 septembrie 1982

Îndemnurile sfintei Virginia: pãrãsirea pãcatului, cuminþenia
copiilor ºi a veghii peste ei a pãrinþilor. 

... O parte din poporul meu creºtin, ºi al Domnului,
zice cã Îl iubeºte pe Domnul ºi cã face voia Lui. Pãi cum Îl
iubeºti? Numai din gurã, dar nu din inimã. Cãci Domnul stri-
gã cu mare foc ºi durere sã se pregãteascã aºa cum îl vrea El,
sã pãrãseascã pãcatul, în binele ºi fericirea fiecãruia. Nu intrã
nimeni întinat în patria cereascã. Ai trãit tu, creºtine, dupã vo-
ia Domnului în celelalte împrejurãri; te-ai înfrânat de la multe
pãcate, de la multe fapte rele, dar dacã nu te înfrânezi un pic
ºi de la pãcatul întinãrii, încurci voia ºi planul Domnului. Mã-
micuþe de copii din poporul Domnului, vã roagã Domnul cu
mare durere: fiþi mãicuþe adevãrate, creºtine, ºi învãþaþi-vã
copilaºii sã fie cuminþi de mititei ºi feriþi-i de copiii lumeºti.
Sã nu înveþe cuvinte mârºave ºi obiceiuri rele. Ascultaþi de
ceea ce vã cere Domnul ºi pregãtiþi-vã odatã, cã pentru asta
m-a trimis Domnul înapoi pe pãmânt. 

25 septembrie/8 octombrie 1982 

Glasul trâmbiþei trezeºte pe cel credincios sã-ºi pregãteascã
salvare prin ascultare. 

... O, copilaºii mei dragi! Vã spun aºa, pentru cã pe toþi
care mi-aþi pronunþat cuvântul „mãmicã“ vã am ca pe copi-
laºii mei. Domnul nu vrea sã lase pe poporul Lui care-L iu-
beºte ºi Îl ascultã sã sufere ce va veni peste lume, ºi aºa cum
l-a scos pe Lot din Sodoma ºi Gomora ºi nu l-a lãsat sã-l prin-
dã focul, aºa cum l-a scos pe Noe ºi nu l-a lãsat sã-l prindã
potopul, aºa ºi cu poporul de acum al Domnului, ºtie Domnul
cum va lucra ca sã nu-l lase sã sufere ce va veni peste lumea
aceasta. Dar poporul nu vrea sã asculte, ºi Îl împiedicã pe
Domnul cu pregãtirea Sa, dupã cum vedeþi cã zãbava nu e
bunã. 

30 septembrie/13 octombrie 1982 

Trâmbiþa Domnului plânge pentru cei nepãsãtori de suflet; ea în-
deamnã preoþii bisericii sã pãstoreascã pe cei neascultãtori de 

Dumnezeu. 

... Scumpii mei nepoþi, copii ºi neamuri ºi toþi cei dragi
ºi iubiþi ai mei! Deschideþi ochiºorii mari, deschideþi inimioa-
ra ºi ascultaþi-mã ºi primiþi-mã acum, cã am venit de sus ca sã
vã scap. Nu mã lãsaþi sã vã plâng de milã. 

O, poporule care trãieºti fãrã Dumnezeu ºi împlineºti
numai voile satanei! Cum nu þi-e milã cã te vei vedea înºelat
ºi vei vedea unde te duce acela pe care l-ai ascultat ºi i-ai fã-
cut voia! 

Deschideþi ochiºorii mari, cã a coborât Domnul o razã
de luminã în mijlocul vostru ºi nu vedeþi, nu vreþi sã luaþi
aminte, nu vã este fricã de ceea ce vã pândeºte. O, am câºti-
gat popor strãin, care mã iubeºte ºi mã ascultã, ºi ai mei de
aici, sângele meu, nu mã vrea. 

... O, toatã lumea vrea sã se mântuiascã, toatã lumea ar
vrea fericirea de sus, dar sã trãiascã dupã voia ºi gustul lor ºi
dupã moda lumii de azi. O, moda ºi gusturile ºi desfrâul pof-
telor te duc la osândã grea. O, mi-a rãnit inima ce am vãzut în
aceastã bisericã mare ºi frumos înzestratã (sfântul Dimitrie
Basarabov, n.r.)! Atâta puhoi de lume, care a venit pentru ca sã
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se distreze, mulþi pentru rugãciune, pentru iertarea pãcatelor,
pentru izbândirea unor dorinþe. Dar de ce nu se întreabã, o, de
ce nu zic aceste suflete care se roagã ºi se lipesc de icoanele
Domnului ºi ale Mãicuþei Domnului: „Oare, sunt eu îmbrã-
catã dupã voia Domnului ca sã-mi audã ºi sã-mi primeascã
rugãciunea mea? Cum sã-mi ia aminte ceea ce-I cer dacã mã
duc în faþa icoanei cu capul gol, vopsitã ºi cu pantaloni?“.
Cum sã Se uite Domnul la aceste suflete ºi sã ia aminte la ru-
gãciunea lor, sã ia aminte la rugãmintea celor care se poartã
dupã voia satanei? O, plânge Mãicuþa Domnului de mila
acestor suflete pe care le-a orbit satana cu poftele lui! Vã spun
cu foc ºi durere cã preoþii, pãstorii care pãstoresc aceastã
omenire, nu aduc la cunoºtinþã cum sã se poarte. Cel puþin
când vin la bisericã sã vinã cum se cuvine. O, ce vor rãspun-
de în faþa Judecãtorului aceºti preoþi când vor fi întrebaþi de
aceastã omenire cã nu o conduc dupã voia Domnului? 

... Va rãmâne iadul gol, dar cei ce trãiesc în marele des-
frâu, nu vor sã scape de iad, cã aºa i-a orbit partidul comunist,
partidul lui antichrist. 

20 octombrie/2 noiembrie 1982

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la curãþenia trupeascã prin
pãrãsirea pãcatului. 

... Astãzi nu mai e timp de însurat ºi de mãritat, cum fa-
ce lumea care se întineazã pânã moare. În patria cereascã nu in-
trã nimeni întinat ºi nepregãtit. Acum e sfârºitul, nu e începutul. 

26 octombrie/8 noiembrie 1982

Sfânta Virginia întãreºte duhul pocãinþei peste poporul creºtin
prin preoþi îmbunãtãþiþi cu viaþa. 

... Mila Domnului este ca sã vã trezeascã, sã vã pregã-
teascã, sã vã adune laolaltã, sã fiþi una, un singur buchet. O
inimã ºi un gând numai pentru Domnul sã aveþi. Privegheaþi
ziua ºi noaptea, cã nu ºtiþi ceasul când vine Domnul. Sã vã
mãrturisiþi la preot, sã vã împãrtãºiþi. Fiþi curaþi ºi neîntinaþi
ºi pãstraþi-vã a nu mai sãvârºi ceea ce nu e plãcut Domnului.
Fiþi treji în aºteptarea Pãstorului. 

6/19 noiembrie 1982 

Durerea trâmbiþei Domnului pentru pãstorirea poporului creºtin
din depãrtare. 

... Moldova este iubitã de Dumnezeu, ºi am mânuºiþã
de popor care mã iubeºte. O, Moldovo, Moldovo, Moldovo,
nu mai pot veni la tine, la oile mele. Nu mai am mijloace. Nu
mai am hranã la maºinã. A venit timpul cu hranã pe cartelã,
cu hrana maºinilor tot pe cartelã, ºi toate se vor strica, pânã
ce omul nu va mai putea îndura, ºi atunci va veni încãierarea.
Întãriþi proptelele. Întãriþi gardurile stânei, sã nu cumva sã
intre lupii la oi. Hrãniþi-vã cu hranã vie ºi întãritoare, cã vine
Pãstorul Cel de sus. 

16/29 noiembrie 1982

Sfânta Virginia plânge pãgânia lumii. 

... O, Românie, Românie, þarã scumpã! Cum ai fost ºi
cum ai ajuns! Bucureºtiule, oraº frumos, ai sã fii întors pe
dos, cã în tine este mult popor pãgân. În tine se aflã luxul cel
mare ºi marele desfrâu ºi lume fãrã Dumnezeu. O, am ºi aici
o mânã de popor iubit de mine. 

27 noiembrie/10 decembrie 1982

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la rugãciune pentru pocãinþa celor
ce pãcãtuiesc. 

... Poporule creºtin care mai ai milã ºi inimã pentru
Domnul! Când înalþi rugãciuni cãtre Domnul, pomeneºte ºi
aceastã lume vremelnicã, s-o întoarcã Domnul de la calea
pierzãrii la mântuire, cã multã mâhnire are Domnul pentru
atâta popor, atâta suflare care merge la pierzare. Cere,
scumpule creºtin, scumpã oiþã a Domnului, cere la Domnul
cu toatã inima ºi voinþa ta, sã vadã Domnul cã ºi tu ai milã de
aceºti pãcãtoºi ºi de aceastã lume care merge spre pierzare. 

4/17 decembrie 1982 

Jalea trâmbiþei pentru duhul desfrânãrii, care este iubit de lume. 

... S-a apropiat ospãþul acestei lumi, revelionul acestei
lumi, petrecerea în mare desfrâu, curvia cea mare pe tot pã-
mântul. O, cu acestea întâmpinã lumea anul nou. O, ce mare
curvie ºi beþie în noaptea de revelion! 

18/31 decembrie 1982

1983 

Glasul trâmbiþei: cei rãtãciþi de la credinþã sunt numiþi îngerii lui
antichrist. 

... S-a umplut pãmântul de secte care sãvârºesc fapte în
afarã de voia Domnului. Aceste secte care au lãsat calea cea
dreaptã vor sta de vorbã cu Dreptul Judecãtor. Nu mai e mult,
ºi aceste secte care umblã pe cãi rãtãcite, în afarã de calea
dreaptã a poporului creºtin-ortodox, acestea vor fi date pe fa-
þã ºi se vor numi îngerii lui antichrist. 

15/28 ianuarie 1983

Sfânta Virginia îndeamnã poporul creºtin la citirea psalmilor. 

... Bucuraþi-vã cã sunt aici. Nu mã vedeþi, dar e destul
cã vã vãd eu. ªi dacã voiþi sã mã vedeþi, ascultaþi-mã ºi împli-
niþi ceea ce vã cere Domnul: pregãtirea. ªi mã veþi vedea cât
de curând ºi veþi fi cu mine ºi ne vom bucura în vecii vecilor. 

... Mâncaþi psaltirea, mâncaþi-o, nu altceva. Vom do-
borî vrãjmaºii cei vãzuþi ºi cei nevãzuþi. 

24 ianuarie/6 februarie 1983

Trâmbiþa Domnului prooroceºte vindecarea sufletului prin
sfinþirea trupului. 

... De ce vi se pare amarã doctoria pe care v-o aduc de
sus? Orice doctorie amarã este vindecãtoare, ºi iei ceva dulce
dupã ea ºi þi-a trecut amãrãciunea. Aºa ºi doctoria Domnului,
de sus, este amarã pentru un moment. ªtiþi ce vã e amar? Le-
pãdarea de sine, lepãdarea de uneltele distrugãtoare de suflet,
uneltele care supãrã pe Domnul ºi despart sufletul de fericire. 

28 ianuarie/10 februarie 1983 

Sfânta Virginia îndeamnã la mântuirea prin ascultare, rãbdare ºi
jertfã. 

... Acela care L-a urmat ºi L-a ascultat cât a trãit, nu-l
va lãsa Domnul pradã nimãnui ºi nu-l va lãsa sã-l apuce rãfu-
iala ºi zguduirea acestei lumi. Sã nu se înfricoºeze de moarte,
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cã moartea nu o vor vedea, ºi sfârºitul lui nu va fi groaznic ca
al omului pãcãtos, ºi va fi cu mângâiere, ºi eu voi fi lângã el,
oricare ar fi din poporul meu. Prin mâinile mele îi va fi ple-
carea de pe pãmânt, ºi îl voi însoþi pânã în cerul sfânt ºi îl voi
da în mâna Domnului. Toate sufletele din turma mea care m-au
iubit ºi au ascultat de aceastã trâmbiþã de pregãtire, cu mãmi-
ca le va fi plecarea de pe pãmânt, ºi cu mine vor fi ºi în cerul
sfânt. 

... O, poporul meu, oile mele de departe! Am fãcut rãni
care mã dor neîncetat de milã ºi de dor, cã nu mai pot veni cu
hrana de pregãtire dupã voi ca sã vã gãtesc de patria cereascã.
Nu mai pot veni, nu mai pot sã vã hrãnesc. Mi s-au pus curse
în cale; vor sã-i prindã pe cei ce-I slujesc Domnului ºi sã-i
osândeascã. 

5/18 februarie 1983

Trâmbiþa Domnului îndeamnã cã duhul blândeþii îl ocroteºte pe
om de pãcat. 

... Când daþi un cuvânt, sã nu-l daþi ca ºi cum ai da cu
suliþa sau cu sabia ca sã rãniþi pe aproapele, cãci un cuvânt
nedat la locul lui, îl scrie satana în catastiful cu pãcate. 

Hai, daþi-i zor cu pregãtirea! Nu vã cer sã mã iubiþi, ci
vã cer sã mã ascultaþi pentru fericirea fiecãruia, nu pentru a
mea. Eu o am, dar s-o am cu poporul meu laolaltã, sã se bucu-
re ºi cerul tot, ºi poporul tot. 

19 februarie/4 martie 1983 

Sfânta Virginia înalþã rugãciune pentru România. 

... „O, Doamne Sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“. 
Aºa cântã Mãicuþa Domnului. Domnul voieºte ca

aceastã rugãciune sã fie cântatã de tot poporul ºi în culcare ºi
în sculare. 

23 februarie/8 martie 1983

Trâmbiþa Domnului îºi întãreºte strigarea pe pãmânt. 

... „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de
moarte, miluieºte-ne pe noi!“ 

Am trimis trâmbiþe de pregãtire. În numele Preasfintei
Treimi, Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, se folosesc aceste douã su-
flete, unul de sus, ºi unul de jos; cel de sus cu trâmbiþa, ºi cel
de jos cu voinþa. 

21 martie/3 aprilie 1983

Glasul trâmbiþei: neascultarea vatãmã mântuirea omului. Îndemn
cãtre pãstori. 

... Cei ce folosesc neascultarea ºi nu au milã de rugã-
mintea ºi strigãtul pe care l-a trimis Domnul acum în folosul
fiecãruia, nici Domnul nu-l va cunoaºte pe neascultãtor. Chiar
dacã ai fost iubit de Domnul, dar dacã ai devenit neascultãtor
de ceea ce te-a oprit Domnul, te socoteºte ca pe Adam ºi Eva,
care nu au ascultat. O, cât de iubiþi au fost! cã au fost prima
fãpturã pe care a creat-o Domnul. I-a pus stãpâni peste toate
bunãtãþile, ºi nu i-a oprit Domnul decât de la un singur pom.
Un singur pom nu au putut sã pãstreze pentru Domnul. De ce
nu vedeþi cât de grea ºi cât de amarã este neascultarea? Cãci
cât de iubiþi au fost de Domnul aceºti oameni, ºi pentru neas-
cultarea unei porunci, fãrã milã au fost aruncaþi afarã din grã-
dina raiului. 

... O, poporul meu, poporul Domnului, pãstorii Dom-
nului! Strângeþi oile de prin toate vãile, de prin toate colþurile,
ºi noaptea, pe furiº, daþi-le câte un pic de hranã vie ºi dulce. 

O, Moldovo, Moldovo, mare mi-a fost speranþa în tine! 
26 martie/8 aprilie 1983

Îndemnul trâmbiþei Domnului: citirea psalmilor slãbeºte puterea
potrivnicã. 

... Înarmaþi-vã cu armele postului desãvârºit ºi cu aca-
tistul sfintei cruci, ºi mâncaþi Psaltirea cu inima ºi sufletul
fierbinte, cã acestea sunt arme cu douã tãiºuri, care vor tãia în
stânga ºi în dreapta mrejele potrivnicului ce s-a pus sã secere
bunul Domnului. 

3/16 aprilie 1983

Domnul Îºi îndeamnã trâmbiþa spre lucru peste popor, însoþitã de
îngerul ei. Înveºnicirea trupurilor înviate. 

... Domnul îmi dã o sfântã cruce în mânã ºi un carneþel
ºi îmi spune: „Iatã, Verginico, îþi dau ceva care te va bucura.
Aceastã sfântã cruciuliþã este a ta. Îþi va fi armã de biruinþã,
ca sã nu se apropie nici un vrãjmaº de tine, iar în acest
carneþel vei trece toate faptele bune ale tuturor sufleþelelor
care Mã iubesc în poporul Meu. ªi vei merge pe pãmânt, în-
soþitã de îngerul tãu pãzitor, care va fi nedespãrþit de tine, dar
nevãzut de nimeni, ºi vei suna trâmbiþa de trezire ºi de pre-
gãtire, prin mâna surorii tale; tu, cu gura, ºi ea, cu mâna sã
scrie; adicã Duhul Sfânt va lucra prin amândouã, ºi luaþi le-
gãtura cu pãstorii, sã vã ajute sã pregãtiþi oile, cã în curând
va veni Pãstorul Cel mare sã le ia în primire, sã le gãseascã
gata pregãtite“. 

... O, sufleþelele mele! De ar trãi trupul suta de ani ºi
peste sutã, dar sufletul când iese din trupul omului, numai
treizeci de ani are, ºi nici nu mai îmbãtrâneºte ºi nici nu mai
întinereºte, ºi este frumos la înfãþiºare ºi se uitã lung ºi cu dis-
preþ la trupul în care a locuit ºi se mirã cum de a putut sta în
aºa trup, mai ales dacã vede cã de când a ieºit din trup, înge-
raºul stã departe de el ºi duhurile necurate îi dau târcoale. Se
înspãimântã ºi se uitã la trup cu scârbã, dar el nu ºtie unde se
duce ºi ce-l aºteaptã. Dar trupul care a trãit dupã voia Dom-
nului ºi a avut grijã ºi de sufleþel, stã sufletul trei zile lângã
trup ºi îl priveºte, ºi pe urmã îl ia îngeraºul ºi îl duce pe unde
au cãlcat picioarele trupului, ºi îngeraºul îi aratã tot ce a sã-
vârºit trupul în viaþa lui, ºi apoi se duce ºi îl înfãþiºeazã în fa-
þa Domnului, ºi de acolo îl ia ºi îl duce la cele 24 de vãmi, pâ-
nã i se fac soroacele. La fiecare soroc, trece o vamã. Nici un
muritor nu este sã nu treacã pe la aceste vãmi. 

20 aprilie/3 mai 1983

Sfânta Virginia vesteºte cã dragostea ºi smerenia desãvârºesc
zilele de post. 

... Fiilor, zilele de post sã fie lucrate cu dragoste ºi cu
smerenie, nu cu cârtire ºi laudã. Rugãciunea, feriþi-o de lu-
mea de astãzi, cã lumea, dacã vede pe creºtin cã se roagã la
Dumnezeu, în loc sã facã ºi cel din lume aºa, prinde urã pe
creºtin. Lumea când îl vede pe creºtin cã posteºte, îl ia în bat-
jocurã ºi râde, face haz de viaþa creºtinului, dar voi nu vã pã-
liþi de hazul lor. 

19 mai/1 iunie 1983
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Trâmbiþa Domnului îndeamnã la lepãdarea pãcatului. 

... Cine nu leapãdã pãcatul cel greu, întinarea, acela nu-L
iubeºte pe Domnul, ºi nici Domnul, întinat nu-l primeºte, ori-
cât ar fi el de iubitor de Dumnezeu, cã Domnul socoteºte cã
nu voieºte fericirea dacã nu leapãdã pata cea neagrã. Asta e
pata neagrã, care nu se spalã, nu se ºterge oricât ai freca. Nu
se ºterge dupã mormânt. Numai dacã o lepezi acum, pânã în
mormânt; acum când cere Domnul. 

21 iunie/4 iulie 1983

Mila Domnului pentru salvarea omului. Îndemn al sfintei Virginia
cãtre preoþi pentru pãstorirea bisericii. 

... Luaþi bine seama, cã am ajuns la marginea prãpastiei
cea mare. Nu ºtie nimeni ºi nu o vede nimeni. Iatã, Domnul a
venit în marginea prãpastiei ºi Îºi întinde mâna la fiecare ce e
al Lui, ca sã-l apuce Domnul. ªi îl va trece, va trece aceastã
prãpastie. O, Domnul, cu blândeþea ºi mila Lui, întinde mâna
Lui puternicã la fiecare suflet sã îl treacã, ºi voinþa Lui ar fi
ca nimeni din ai Sãi sã nu scape în aceastã râpã fãrã fund. Dar
dacã înºelãtorul ºi stãpânul acestei prãpãstii a umplut pãmân-
tul de duhuri rele ca sã orbeascã ochiºorii la toatã omenirea
sã nu mai vadã ºi nici sã nu mai audã nici un strigãt de scã-
pare, sã meargã pânã o scãpa unde nu mai poate ieºi, atunci
omenirea va deschide ochii mari, dar e prea târziu. 

O, deschide, sufletule de creºtin, ochii mari înainte ºi
vezi mâna care te aºteaptã cu nerãbdare sã te treacã prãpastia.
De ce stai nepãsãtor ºi nu te apropii sã dai mâna Domnului,
sã te treacã El? Pune-þi toatã nãdejdea în aceastã mânã ºi mi-
lã, cã e puternicã ºi te poate scãpa de aceastã prãpastie ºi de
orice rãu, dar iubeºte-L ºi ascultã-L ºi nu sta nepãsãtor, cã a
venit în scãparea tuturor. 

... O, sufleþelelor de preoþi, aveþi datoria sã strigaþi în
bisericã la popor sã facã închinãciunea dreaptã. Aveþi datoria
sã îndrumaþi poporul care vine la bisericã, sã ºtie cum sã se
poarte în bisericã ºi cu ce fricã ºi smerenie sã stea la sfânta
Liturghie. Nu mai daþi voie la lume sã intre când nu trebuie în
bisericã. Veþi rãspunde de aceste pãcate. O, ce au ajuns astãzi
locaºurile sfinte! Numai lume, lume fãrã Dumnezeu. 

29 august/11 septembrie 1983

Îndemnul sfintei Virginia: pecetea de creºtin se cere bine pãstratã. 

... Domnul nu-i strigã pe cei din lume care nu mai au
nimic pentru Domnul, ºi te strigã pe tine, poporule creºtin, ca-
re ai de la Domnul pecetea de creºtin ºi care mai ai o pãrtici-
cã de la Domnul. Pregãteºte-te în întregime ca sã poþi trece
prin portiþa cea strâmtã. 

Sufleþelelor de creºtini, deschideþi ochiºorii ºi vedeþi
cum s-a umplut pãmântul de copii, ºi se nasc mereu, mereu, pâ-
nã la ultimul minut, ºi de la sânul mamei îl învaþã sã iubeascã
partidul, nicidecum pe Dumnezeu, Care îi þine pe pãmânt. 

2/15 septembrie 1983

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la veghe împotriva pãcatului.
Venirea seceriºului ºi ocrotirea ascultãtorilor. 

... O, dacã în aceastã lume nu mai este nimic pentru
Domnul, cum sã nu fie sfârºit? Dacã pe acest pãmânt a semã-
nat Domnul grâu ºi a ieºit numai neghinã, cum sã nu-i vinã
seceriºul? O, mai are ºi Domnul câte un firicel de grâu ici, co-
lea, ºi nu poate nici pe acela sã-l smulgã mai înainte de sece-
riº. De ce nu poate? De ce nu poate Domnul sã-ªi împlineas-

cã voia Sa? L-ar smulge Domnul mai înainte de seceriº ºi l-ar
face un buchet ºi l-ar pune într-un vas cu apã vie, pe masa
sfântã a Domnului; aºa de mult þine Domnul la el sã nu se
veºtejeascã pânã trece seceriºul, ºi îl va semãna Domnul în þa-
rina Sa. Da, aºa e voinþa Domnului, sã nu-l lase sã vinã
seceriºul ºi peste el, dar uite paguba cea mare, cã satana lu-
creazã el, cu meºteºugurile lui, ca sã se acopere ºi aceste firi-
cele de grâu, sã nu le mai gãseascã Domnul, sã rãmânã tot
pentru el. ªi atunci, poporule creºtin, dacã nu vrei sã ajuþi pe
Domnul sã-ªi adune firicelele de grâu mai înainte de seceriº,
dupã cum vezi cã vrea, ce vei rãspunde Domnului? 

... Voinþa Domnului este sã nu sufere seceriºul grâul la
un loc cu neghina, ºi dacã nu vreþi a-L ajuta ºi nu se poate
aduna ºi nu se poate îndeplini voinþa Domnului, cu mare du-
rere va rãmâne Domnul pânã la seceriº, cã seceriºul vine, e
aproape, nu e departe, ºi de va mai gãsi ºi Domnul ceva
pentru El, îl va lua atunci, ºi atunci strãdania mea între cer ºi
pãmânt ºi timpul pierdut, pentru cine l-am fãcut? Cine-l va
plãti? Cine va rãspunde? Cine? 

16/29 septembrie 1983

Trâmbiþa Domnului vesteºte cã smerenia duhului ocroteºte sufletul
de pierzare. 

... Astãzi a ajuns timpul mare peste mare, ºef peste ºef,
ºi niciodatã cei mari ºi ºefii nu vor încãpea în cer, dar cel ce
va folosi plecãciunea ºi se va lãsa mic, acela se va strecura pe
poarta cea strâmtã. 

7/20 noiembrie 1983

Glasul trâmbiþei: pãmântul aºteaptã împlinirea legilor sfinte pe el. 

... Aºa era timpul când era Dumnezeu pe pãmânt între
oameni ºi în inimile fiecãruia, ºi rugãciunile ºi postul, peste
tot? În ºcoli nu se începeau lecþiile pânã nu se începea rugã-
ciunea; nu se începea lucrul pânã nu se rostea rugãciunea; nu
mâncau pânã nu fãceau rugãciunea. Duminica nu se lucra,
nici boul nu se înjuga, nici calul nu se înhãma, nici cârciuma
nu se deschidea, ºi era zi de rugãciune ºi de odihnã. Astãzi,
piciorul Domnului nu mai poate cãlca pe pãmânt, ºi durerile
se înteþesc mereu pe capul celui ce nu e cu Dumnezeu, ºi va
veni timpul sã strige morþii sã iasã din morminte sã intre ei de
vii, dar nici atunci nu-i voi auzi. 

19 noiembrie/2 decembrie 1983 

Trâmbiþa Domnului îndeamnã cã lepãdarea de sine este calea
cãtre Domnul. 

... Sufleþelele mele de la Moldova, de ce vã depãrtaþi de
mine tocmai acum? De ce aþi venit de la Moldova? Nu pentru
mântuire? O, cu câtã dragoste aþi venit de la Moldova ºi câtã
dragoste ºi iubire aveaþi de cuvântul care v-a adus aproape, ºi
cum aþi devenit ºi cum v-aþi rãcit! De ce? Cine v-a fãcut aºa?
De ce vã uniþi cu cei rãi ca sã rãmâneþi lângã ei? 

Of, tata ºi mama care nu sunt cu Domnul vã duc la pie-
ire, ºi de vã e milã de ei, daþi-le ajutorul cel mai scump ºi pre-
þios: duceþi-i la rãstignitul Hristos. Câºtigaþi-i voi pe ei, dar sã
nu vã câºtige ei pe voi, iar de nu puteþi, lãsaþi morþii sã-ºi în-
groape pe morþii lor. Iar cel ce voieºte viaþa, sã-L urmeze pe
Cel ce a murit ºi a înviat pentru el. O, El este uºa, El este scã-
parea, la El este fericirea. Daþi-I ascultare, ºi haideþi odatã, nu
mai zãboviþi, nu vã mai îndoiþi. 

2/15 decembrie 1983

280 Cuvântul lui Dumnezeu



1984 

Sfânta Virginia îndeamnã la mãrturisirea pãcatelor ºi sfinþirea
duhului. 

... Fiilor, vã mai dau o povaþã bunã. Cãutaþi un preot bun,
sau vedeþi, poate vrea cel de aproape, dar sã ia cartea cu toate
pãcatele ºi sã nu rãmânã nimic nespus, cã orice lucru mic te
încurcã, ºi satana abia aºteaptã. ªi chiar dacã nu-þi dã preotul
nevoinþã, fã-þi singur, ºi numai apoi sã iei sfânta fãrâmiþã. Nu
lua sfânta Împãrtãºanie cu sufletul încãrcat de pãcate, cã luaþi
foc care vã arde ºi, în loc sã vã mântuiþi, mai rãu vã osândiþi. 

30 decembrie 1983/12 ianuarie 1984

Glasul trâmbiþei: cãmaºa sufletului este curãþenia trupului. Trupul
îmbuibat pofteºte împotriva sufletului. 

O, de te-ai gãti în cele mai strãlucite haine pe deasupra,
dacã n-ai cãmaºa, degeaba; ºi dacã nu o ai curatã ºi nepãtatã,
degeaba. Hainele strãlucite nu-þi þin de cald fãrã cãmaºã, ºi
cãmaºa curatã þine de cald trupului, iar trupul curat ºi nepãtat
þine de cald sufletului. Scumpele mele suflete, luaþi aminte în-
vãþãturile sfinte, cã vã sunt de mare folos, cãci cine le dã la
spate, la spate va fi dat, ºi cine le va pune la inimã, la inima
cerului va fi ºi el, cã mult iubeºte Domnul pe cine Îl ascultã.
Plata Domnului este dreaptã ºi pentru bine, dar ºi pentru rãu
tot dreaptã, dar sã nu caute nimeni platã pentru rãu. 

... De ce nu vã daþi seama? Cãci trupul gras nu are du-
rere de suflet, ºi sufletul trupului gras este slãbit de tot ºi nu
mai are putere sã se suie ca sãgeatã cãtre cer ºi sã biruie toate
câte se vor ivi în calea lui cãtre cer. Sufletul trupului gras ºi
îmbuibat nici nu ajunge acolo unde vrea Domnul sã-l ducã.
Niciodatã nu puteþi sã hrãniþi ºi trupul cum vrea el, ºi sufletul
cum îl cere Domnul. Trupul gras ºi îmbuibat niciodatã nu pri-
meºte cerinþele cerului ca sã fie al lui, al cerului, pentru cã
nu-i convine sã fie pe potrivã, sã slãbeascã. Este greu de tot
sã faci un trup învãþat sã trãiascã bine, sã-l faci potrivit pen-
tru Domnul. O, nu vede nimeni cu ochi pãmânteºti binele ºi
rãul, drumul sufletului care a trãit pentru Domnul ºi sufletul
trupului care a trãit numai pentru trup. 

O, de v-ar vedea ochiºorii calea sufletului unui monah
care a trãit mai mult din viaþa lui pentru suflet, ºi trupul ºi l-a
înfrânat de la pofte deºarte! De la guriþa trupului din care a ie-
ºit îl iau îngeraºii cu tot alaiul îngeresc, pânã sus, la cer, ºi este
pãzit de toate câte se ivesc. Cã înºelãtorul, cum e el, apucãtor
de suflete, trimite duhuri rele, de se þin lanþ dupã sufleþel, dupã
tot: ºi ce e al Domnului, ºi ce e al lor. Dar pentru ce e al Dom-
nului nu au putere, cã se luptã îngerii cu ei. Dar lângã sufletul
pãcãtosului nu mai stã îngerul; stã departe ºi îi plânge de milã
când îl vede cã se uitã înspãimântat în toate pãrþile. 

4/17 ianuarie 1984

Trâmbiþa Domnului vesteºte cã ascultarea de Dumnezeu
îndepãrteazã ispita ºi pedeapsa. 

... Israelule neascultãtor! Mare durere îi mai faci ceru-
lui cu neascultarea ºi neîncrederea ºi cu zãbava cu care în-
curci pe Domnul în planul Lui! Israelule, dacã nu ºtii, citeºte
în Scripturã sã vezi cum a pedepsit Domnul pe Israelul de de-
mult, care a tot supãrat pe Domnul, cã i-a dat dureri pânã i-a
deschis ochii ºi s-a întors la Domnul. ªi de vrei aºa, tot aºa se
va întâmpla, dar sã ºtiþi cã acei pe care îi va întoarce Domnul
cu pedeapsã nu vor putea fi la un loc cu cei care au primit pe
Domnul cu bunãvoinþã. 

16/29 ianuarie 1984 

Îndemnul sfintei Virginia: credinþa întãreºte ascultarea. 

... Fiilor, cine nu foloseºte ºi nu mãnâncã aceastã hranã
pe care o aduc eu, nu va putea sã rãzbatã acest drum pe unde
vreau sã vã duc eu. Israele, fii încrezãtor în acest eu, cãci în
curând vei vedea cine a fost ºi este acest eu. 

23 ianuarie/5 februarie 1984

Trâmbiþa Domnului vesteºte cã slãvirea lui Dumnezeu aduce cerul
pe pãmânt. 

... Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moar-
te, miluieºte-ne pe noi! Amin. Cu „Sfinte Dumnezeule“ se
trãieºte în cer ºi se slãveºte cerul ºi pe cine þine cerul, ºi cu
„Sfinte Dumnezeule“ trebuie sã trãiascã ºi sã se slãveascã ce-
rul ºi de cãtre cei ce-i mai are cerul pe pãmânt. ªi tot cu „Sfin-
te Dumnezeule“ se coboarã ºi duhul de la cer la pãmânt, ºi cu
„Sfinte Dumnezeule“ se face ºi legãtura între duh ºi trup. 

29 februarie/13 martie 1984

Sfânta Virginia îndeamnã pe cei tineri la feciorie. 

... Tineretule creºtin, fii deosebit de lume, de tineretul
lumesc, ºi nu râvni, ºi nu te înºela, ºi nu-þi bate joc de fecioria
ºi de viaþa ta, ºi fie-þi milã, nu te înºela, cã înºelãtorul asta
vrea ºi asta aºteaptã. Nu te lãsa, ºi fãureºte-þi singur viaþa ºi
viitorul lângã Domnul, cã numai lângã El vei trãi fericit ºi pe
vecii vecilor. Astãzi nimeni nu-þi mai dã fericirea. Numai El. 

9/22 aprilie 1984

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la statornicia în credinþã, care
întãreºte lucrul mântuirii prin ascultare de Dumnezeu. 

... O, tineretule pe care te-am hrãnit de mic ºi te-am
crescut cu aceastã hranã cereascã, ºi acum te-ai vãzut mare ºi
nu-þi mai place ºi te depãrtezi! Cu durere îþi spun cã orice
mieluºel ce se depãrteazã de mama lui nu se mai întoarce, cã-l
mãnâncã lupii. 

Poporule care ai luat parte la lucrarea ºi îngrijirea aces-
tei vii! Te cheamã Domnul sã iei parte la culesul ei. De ce fugi
tocmai acum? Ai avut de suferit la sãparea, la sãdirea, la în-
grijirea acestei vii, ºi de ce fugi tocmai acum, când sã mã-
nânci din roadele ei? Iar vã întreb: de ce fugiþi sã nu luaþi par-
te? Voinþa cerului ar fi sã vinã la culesul acestei vii ºi din cei
ce nu au luat parte la lucrarea ei, numai sã vinã sã ajute la cu-
les, ºi toþi s-ar înfrupta de roadele ei dacã ar lucra cu mare di-
bãcie sã adune bob cu bob strugurii, sã nu se risipeascã ºi sã
putrezeascã pe acest pãmânt plin de fãrãdelegi. O, veniþi îna-
poi ºi cei ce v-aþi depãrtat tocmai acum! Nu vã lãsaþi biruiþi,
nu vã lãsaþi înºelaþi de înºelãtorul care vã duce la amãrãciu-
nea lui. E singura rugãminte a cerului care vã strigã înapoi.
Veniþi, veniþi, fii ai cerului, ºi nu vã lãsaþi înºelaþi! 

11/24 aprilie 1984

Sfânta Virginia trezeºte grija pentru cei adormiþi care aºteaptã
învierea. 

... Fiþi treji la chemarea Domnului, cã ºi morþii din
morminte ºtiu de aceastã chemare, ºi aºteaptã ºi ei ca prin
aceste suflete chemate sã aibã ºi ei parte de bucurie. 

12/25 mai 1984

Sfaturile trâmbiþei Domnului: suferinþa este cãmaºa curãþeniei.
Cel iubitor de Dumnezeu dobândeºte raiul ºi odihna sufletului. 

... Iatã-l pe Zaharia, iatã-l pe acest sufleþel care a termi-
nat viaþa de pe pãmânt. A terminat cu suferinþa, cu durerile
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care nu i-au dat pace un sfert din viaþa lui. Iatã cã acum a pã-
rãsit patul lui de suferinþã, aºa cum l-am pãrãsit ºi eu. Iatã-l
acum cum îl îmbrãþiºeazã lumina cereascã, cum îl conduce
trâmbiþa îngereascã. Iatã-l cum este într-o bucurie nespusã, la
care nici nu se gândea. Iatã-l unde l-a dus dragostea de sufe-
rinþe ºi dureri, cã el nu se supãra, ºi Îl lãuda pe Dumnezeu în
orice timp. Chiar când erau durerile mai grele, el lãuda pe
Dumnezeu ºi cu gândul dacã nu putea din guriþã. Cuvântul cel
puternic care l-a învãþat ºi l-a hrãnit de când l-a auzit, pentru
el a fost o hranã scumpã. Când îl auzea, se simþea uºurat de
dureri chiar când erau durerile mai mari. Pentru el era o
doctorie aceastã luminiþã ruptã din lumina cea neapropiatã. 

2/15 iunie 1984

Pãcatul lãcomiei aduce suferinþã sufletului. Trâmbiþa Domnului
cere milã pentru cei adormiþi: Ioan ºi Bãlaºa. 

... Mi-a scos Domnul la ivealã sã vãd, pentru cã se fã-
cuse de cineva o întrebare ºi nici pânã acum n-am dat nici un
rãspuns, cã nu îmi venise la ivealã ca acum, ca prin minune
sã-mi iasã în cale nenea Ioan ºi þaþa Bãlaºa, pãrinþii lui Ilie
Bunea. Amândoi plini de sudoare, ºi amândoi cu povarã grea
în spate, cã se încovoiaserã de greutate. Of, ºi ce milã îmi era
de ei! ªi i-am întrebat ce au în spate aºa greu ºi unde se duc
cu aceastã greutate. ªi ei nu mai ºtiau ce sã mai facã de bucu-
rie cã m-au întâlnit, iar în loc sã-mi dea rãspunsul la ce i-am
întrebat, mã întrebau cum sã facã ei ºi pe cine sã trimitã acasã
pe pãmânt la ai lor copii, sã facã ce-or ºti ºi ce-or putea, sã-i
scape ºi pe ei de aceastã povarã, cã n-o mai pot. ªi mi-au spus
cã ºi nenea Gheorghe Drãgan cu soþia lui tot aºa cu povarã
umblã în spate. ªi iar i-am întrebat pentru ce poartã aceastã
povarã ºi pânã când. ªi ei au început sã plângã ºi n-au mai pu-
tut sã-mi dea rãspunsul de plâns. ªi am zis aºa: „O, Doamne,
de unde sã aflu rãspunsul despre aceste suflete?“. ªi îndatã
mi-a venit rãspunsul la ureche. Dar cine ºi de unde a venit
rãspunsul, voi afla. ªi mi-a zis aºa: „Aceºti oameni vor purta
aceastã povarã pânã la judecatã, ºi dacã Judecãtorul Se va
îndura sã le-o ia, scapã de ea, iar dacã nu, rãmân pe veci cu
ea, pentru lãcomia de pãmânt, cã se judecau prin tribunale
pentru a avea pãmânt. Aveau dreptul, nu aveau, se judecau ca
sã-l câºtige. Iar acum, ce au câºtigat? cã-l poartã în spate, ºi
nu ºtie nimeni cât timp“.

Scumpilor copii ai acestor oameni, adicã ai acestor rã-
posaþi, luaþi aminte ce vã spun, iar dacã nici acum nu veþi cre-
de ºi nu veþi lua în seamã nici acum, cer la Domnul cu lacrimi
ºiroaie sã vã aducã la ei sã vedeþi, cã toþi aºteptaþi de la Dom-
nul semne. 

9/22 iulie 1984

Fericiþi fãcãtorii de pace. 

... Mãi sufleþelule, nu te mai numeºte Domnul creºtin
al Lui dacã judeci fapta aproapelui tãu, ºi pe a ta nu o vezi.
Atunci te judecã ºi pe tine Dumnezeu. Domnul nu te învaþã
aºa, ci cautã de îl ajutã ºi îl ridicã ºi îl îndreaptã pe aproapele
dacã a cãzut, dacã a greºit; sau dacã este amãrât, cautã de-i în-
veseleºte amarul. Unde vezi foc, cautã de-l stinge; nu-l aprin-
de mai tare. Unde vezi ceartã, rãzvrãtire, cautã de fã pace.
Unde vezi dureri, cautã de le vindecã, ºi nu fã durerile mai
mari, cã se vor muta ºi la tine, cã Domnul plãteºte cu platã
dreaptã, ºi cu mãsura cu care dai, tot cu aceea iei. 

13/26 iulie 1984

Sfânta Virginia îndeamnã la veghe pentru sfialã sfântã. 

... Nu vedeþi cum îl duce satana pe om numai la rele?
ªi tineri ºi bãtrâni ºi copii, la fiecare le place sã umble despu-
iaþi. Nu mai au nici o ruºine de nimeni, nu mai zic cã mai e
Dumnezeu ºi vede. 

15/28 iulie 1984

Rãbdarea cea spre înþelepþire întãreºte dragostea de Dumnezeu. 

... Popor creºtin, nu te lipsi de Cel ce ªi-a dat viaþa pen-
tru tine! Domnul ªi-a dat trupul spre chinuirea cea mai groaz-
nicã ºi ªi-a dat sufletul în cele mai grele dureri. Dar tu, mãi
sufleþelule de creºtin, ce dai pentru El? Cã nici mãcar un dinte
din gurã nu dai pentru Domnul, d’apãi viaþa! Nici un mãdu-
lar de al tãu nu vrei sã rãmânã pentru Domnul? Nici o dure-
re, cât de micã, nu vrei sã o suferi pentru Domnul? Orice du-
rere vã vine în trup, fuga la doctor sã vã vindece, ºi cât mai
degrab, dar nu vã vine în gând sã ziceþi: „Poate o fi de sus,
de la Domnul, durerea mea. Poate am greºit ceva ºi e pentru
îndreptare ºi nu pentru pierzare. Sau poate o fi pentru încer-
care, sã mai vadã Domnul ºi voinþa ºi dragostea creºtinului
faþã de Domnul“. Dar durerea Domnului este mare acum,
cãci creºtinul de acum nu mai este cum era cel vechi. Creºti-
nii de acum Îi rãsplãtesc Domnului cu urã ºi duºmãnie, în loc
de milã ºi preþuire. 

16/29 iulie 1984

Sfânta Virginia plânge rugându-se pentru împlinirea misiunii ei de
mântuire a multora. 

... O, Preasfântã Treime ºi cerule puternic, auzi-mi ºi
ascultã-mi ruga mea fierbinte ºi înãbuºitã în lacrimi! Coboa-
rã mai curând ce vei ºti ºi ce vei voi Tu aici, unde m-ai trimis,
cã nu mai pot, cã iatã, focul e în vãpaie. Poporul, în loc de
pregãtire, s-a întors cu rãzvrãtire. Doamne Dumnezeul meu,
ascultã, nu mã lãsa, ascultã-mi rugãmintea mea! Nu lãsa sã
apuce satana ce vrea sã apuce: zidirea Ta! 

Iatã-l pe creºtinul la care m-ai trimis! Nu mã mai pri-
meºte, nu mã mai vrea, nu mã mai ascultã ºi nu vrea mântui-
rea prin suferinþã, ci vrea prin semne ºi minuni. Dã-le, Doam-
ne, ce vei ºti ºi ce vei voi, numai sã-i aduci la Tine, ºi pierzã-
rii sã nu-i laºi! Trimite, Doamne, securea Ta sã le taie toatã
pofta diavoleascã, toatã lucrarea satanei care s-a aciuat în po-
porul Tãu. ªi taie, Doamne, ºi puterea satanei, sã nu mai aibã
putere unde nu e al lui, ºi ajutã-mã, Doamne, sã urnesc din loc
aceastã rãgãlie ce s-a pus în calea mea. Ajutã-mã, cerule pu-
ternic, sã îndeplinesc misiunea la care sunt trimisã. 

20 iulie/2 august 1984

Glasul trâmbiþei aduce promisiunea slavei Domnului peste
poporul creºtin pe pãmânt. 

... Un pas mai e ºi se va vedea ce va face Domnul cu
poporul Lui. Îl va face sã strãluceascã mai mult ca lumina
soarelui ºi îl va scoate din mijlocul lumii ºi va striga la lume:
„Iatã, voi aþi trãit fãrã Dumnezeu ºi plini de toate poftele, dar
aceastã mânã de popor nu L-a lepãdat pe Dumnezeu pentru
poftele deºarte, ºi a lepãdat poftele pentru Dumnezeu, ºi cu
Dumnezeu va trãi în veci de veci, ºi de toate bunãtãþile se va
înfrupta, ºi de strugurii din via cerului va gusta, de la sãdire
pânã la cules“.

5/18 august 1984
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Sfânta Virginia îndeamnã sã se þinã sãrbãtorile Domnului ºi ale
sfinþilor, dupã datina strãmoºilor. 

... Sã se caute calendarele vechi, ca sã se vadã cum se
þin cu adevãrat sãrbãtorile. Sã vã luaþi dupã Ceasloave, cã
acelea au mai rãmas dupã voia Domnului. În calendar scriu
comuniºtii ce vor ei. 

1/14 septembrie 1984

Trâmbiþa Domnului face promisiunea cã va grãi iarãºi peste
popor Domnul Cuvântul. 

... Am sã cer cu lacrimi ºi durere sã mã ajute cuvântul
Mântuitorului, sã vinã sã lucreze. Am sã vã dau sã vorbiþi cu
cuvântul Celui ce m-a trimis. Crezi, pãstorule? Sã vãd eu
atunci ce mai zice poporul. ªtiþi când? Când vor fi suflete mai
multe adunate, ca sã nu mai poatã da nimeni din colþ în colþ.
Sã strãpungã inima fiecãruia, ca sã audã pe Cel ce mã trimite.
Sã vedem atunci ce va mai crede. 

19 septembrie/2 octombrie 1984

Sfânta Virginia învaþã cã rugãciunea din miez de noapte taie
lucrarea vrãjmaºã ºi îmblânzeºte pe Domnul. 

... Orice veþi cere în rugãciunea de miezul nopþii, nu lã-
saþi pe Domnul cu inima rece sã nu împlineascã. Chiar ºi vrãj-
maºi dacã aveþi, cereþi atunci, la rugãciunea de miezul nopþii, ºi
nu cereþi rãu pentru vrãjmaºi, ci cereþi îmblânzirea lor, cã Dom-
nul nu împlineºte nici o rugãminte cu rãsplãtire tot cu rãu. Cau-
tã sã îmblânzeºti pe Domnul, cã destul e mâniat El pe cel ce fa-
ce rãu; sã îmblânzeºti mânia Domnului, cã dacã Domnul vede
cã tu ai iertat, poate Se înduplecã ºi iartã ºi El, ºi îþi iartã ºi þie
greºalele tale. Ia pildã de la rugãciunea „Tatãl nostru“.

21 septembrie/4 octombrie 1984

Trâmbiþa Domnului spune cã biruinþa poporului creºtin este prin
oprirea de la pãcatul trupesc. Cinstirea sfinþilor ºi a serbãrilor lor. 

... Cerul voieºte ca acest mãnunchi, aceastã mânã de
popor sã lumineze calea prin întuneric, sã strãluceascã în lo-
cul soarelui când va fi beznã pe pãmânt. Domnul va triumfa
prin întuneric cu aceastã mânã de popor, ca sã-l arate la tot
ochiul de pe pãmânt.

Am oprit cãsãtoria ºi întinarea la creºtini. Prin aceasta îi
voi deosebi de lumea cea deºartã care se întineazã pânã moa-
re. Cine nu-ºi spalã hãinuþa, nu se poate strecura la Domnul.
În lume nu se mai foloseºte nici postul, nici rugãciunea, ci nu-
mai curvia. Vor fi trupuri care vor zãcea, ºi sufletul nu va ieºi. 

... Nici în mãnãstiri nu se mai foloseºte ce cere cerul.
Nu se mai foloseºte nici privegherea, nici postul. 

... Fiecare sfânt ocroteºte ºi are grijã de sufletul care-i
poartã numele. Cereþi ajutorul sfântului, dar fiþi creºtini, nu ca
lumea care foloseºte înjurãtura ºi fapta rea. Fiecare sfânt
plânge de sufletul care-i poartã numele dacã vede rele la creº-
tin. Sfântul Vasile are multe suflete care-i poartã numele, ºi
puþini are care-l cinstesc dupã voinþa cerului. Mulþi zic cã îi
fac cinste sfântului Vasile, ºi îl bucurã pe satana cu ce fac în
ziua sfântului. Dacã vrei sã faci o voinþã a sfântului, fã o ma-
sã ºi cheamã sãracii. Azi e plin pãmântul de cei care poartã
nume de sfinþi, dar în ziua sfântului îl cinstesc pe satana. O
faptã plãcutã sfântului este sã dai ceva la cine n-are, din pu-
þinul pe care-l ai. Sã dai o sfântã Liturghie, sã te rogi Domnu-
lui, cã sfânta Liturghie scapã sufletele de la pieire. 

22 octombrie/4 noiembrie 1984

Precum a fãcut promisiunea, dupã patru ani de la ple-
carea la ceruri a sfintei Virginia, Domnul grãieºte din
nou peste poporul creºtin, prin sora ei, Maria, la rugã-

mintea trâmbiþei Sale 

Întãrirea credinþei poporului; trâmbiþa Domnului se roagã pentru
popor. Lumea pãcãtoasã va fi luatã din spate pentru duh de pocãinþã. 

... Iatã, Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu sunt Domnul
domnilor, Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul. Sufle-
telor neîncrezãtoare, am venit sã vã fac încrezãtoare. Am ve-
nit sã vã strãpung în inimioare, cã nu e cuvântul minciunii, ci
e cuvântul cel puternic. Am venit sã vã dau mâna sã vã scot
din întuneric. Sufletele Mele, cine vã face sã nu vã încredeþi?
Cine vrea sã vã apuce? 

Iatã, a sosit momentul sã staþi de vorbã cu Cel ce v-a
trimis aceastã razã de luminã sã vã lumineze mintea ºi calea.
Cu foc ºi durere vã spun, cu cuvânt puternic: nu mai staþi la
îndoialã, nu mai staþi! Întãriþi pasul! 

... Toþi ziceþi cã Verginica e moartã, cã a murit. N-a mu-
rit, dar de vã e dor sã vedeþi ce va fi ea, daþi-i ascultare. ªtiþi
cum va fi ea? Mamã a tuturor creºtinilor din acest popor, ºi
veþi fi copiii ei. Ea Mã roagã în tot timpul: „Doamne, nu mi-i
lãsa! Nu Te uita la ei cã nu mã ascultã. Nu mi-i lãsa pierzã-
rii!“. ªi pentru toatã România ºi pentru toatã suflarea se roa-
gã împreunã cu Maica Mea. O, nimic nu e mai scump pentru
Dumnezeu decât creºtinul. Iubeºte Domnul creºtinul ca pe
biserica Sa. 

... Tatã, gândiþi-vã la durerile ce vor veni peste trupuri.
Nu poate omul suferi durerea de mãsea, dar ce va face omul
când va suferi pentru orice pãcat? Lumea care trãieºte în
curvie ºi în beþie, va trece prin chinuri ºi va striga moartea,
dar nu voi trimite moartea pânã ce nu voi spãla urma
pãcatului. Mã uit ºi privesc peste tot pãmântul. Copii de-o
ºchioapã cu þigara în gurã. Se întrec la beþie femei ºi bãrbaþi. 

23 octombrie/5 noiembrie 1984

Sfânta Virginia aminteºte cã tovãrãºia cu lumea aduce dureri
peste cei iubitori de Dumnezeu. 

... Nu mai cãlãtoriþi în maºinã cu suflete lumeºti, cã nu-
maidecât te aruncã în ºanþ. Aceste maºini sunt binecuvântate,
ºi nu ai voie sã cãlãtoreºti cu suflete lumeºti. Nu ºtii pe cine
iei în maºinã. Poate acest suflet e cu satana în inimã, ºi te
aruncã în ºanþ. El nu rabdã pe copilul lui Dumnezeu, ºi îl
aruncã ºi pe cel lumesc ºi pe al Domnului. 

29 octombrie/12 noiembrie 1984

Glasul trâmbiþei învaþã poporul cã pomenirea adormiþilor trebuie
lucratã dupã voia cereascã. 

... Vã spun o durere: pomenile care se fac cu bãutura
satanei, cu þuicã, vã spun pe de-a dreptul, nu sunt primite.
Preotul care a luat parte la bãutura satanei, nu-i sunt primite
slujbele. 

8/21 noiembrie 1984

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la înfrânarea de la poftele trupului. 

... Cel ce-ºi face trupul ca butoiul, este la fel ca porcul
cu jujãu. Îl încurcã de a intra pe poarta cea strâmtã. 

24 noiembrie/7 decembrie 1984
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Sfânta Virginia prooroceºte loc pregãtit pentru ocrotirea poporului. 

... Scumpii mei, vã iau cu barca ºi vã trec apa spre ma-
lul cel scump, ºi dacã sunteþi bine pregãtiþi, barca nu se lea-
gãnã; merge lin, lin. 

Þineþi seama, cã va arde pãmântul, iar pe voi vã strânge
Domnul undeva ºi veþi privi numai cu ochiºorii, ºi nu se va
atinge nici un rãu de voi ºi veþi fi mãrturie pentru toþi. Mai are
Domnul popor prin mãnãstiri, care se roagã, dar nu sunt pre-
gãtiþi ca aceastã mânã de popor, nu împlinesc toate aºa cum
cere Domnul. Sunt suflete de cãlugãriþe, de cãlugãri ºi de
preoþi care-ºi hrãnesc trupul mai bine ca în afara mãnãstirii ºi
nu vor sã primeascã postul. 

Smeriþi-vã ºi umiliþi-vã, scumpii mei, când staþi de
vorbã cu Unul din Sfânta Treime. 

4/17 decembrie 1984

1985

Domnul vesteºte marea lucrare a trâmbiþei Sale. 

... De vreþi sã ºtiþi ce e Verginica, luptaþi-vã sã fiþi cu
ea, cã ea este cel mai apropiat duh al Meu. Ea cere binele pen-
tru toatã zidirea Mea, alãturi de Mãicuþa Mea. 

1/14 ianuarie 1985

Lucrarea tainicã pentru alegerea celor credincioºi. Trâmbiþa
Domnului îndeamnã pe cei tineri spre binele ceresc. 

... Domnul acum lucreazã în ascuns. Când poate sã
adune câte un suflet, în ascuns îl aduce. Nu vrea Domnul sã
ajungeþi pe mâna vrãjmaºilor, ci vrea Domnul sã lucreze în
ascuns, pânã se va împlini planul Domnului. Sã fiþi gata pre-
gãtiþi aºa cum cere cerul. Dacã se va vinde ceva, sã ajungeþi
cine ºtie unde, gata ºi Domnul cu sfârºitul vã va bãga ca pe
Noe în corabie ºi va da drumul sfârºitului. Dar dacã nu sunteþi
pregãtiþi? Noe a fost pregãtit. De ce strigã Domnul pregãti-
rea? A sosit clipa sã ajungeþi vânduþi, ºi Domnul e aici. 

... Tineretule, bãieþi ºi fete, nu te lipsi de ceea ce þi-a
pregãtit Domnul, de viitorul cel fericit pe care þi-l dã Domnul
acum. Un pas, ºi îl vei primi. Tineretule scump, cautã sã îm-
plineºti, ºi trãieºte acest puþin timp aºa cum vrea cerul, ca sã
scapi de viitorul care vine. Nu te înºela, nu te lãsa înºelat de
înºelãtorul sã-þi dea viitorul pe pãmânt numai pentru o clipã
amãrâtã ºi truditã. O, la multe suflete ale mele vãd adâncul
inimii mâhnit de multe necazuri. Cine aduce necazurile ºi su-
pãrãrile? Înºelãtorul cautã pe toate cãile sã intre în inimile
care-l primesc. 

7/20 ianuarie 1985

Despãrþirea oilor de capre. Îndemn al sfintei Virginia la veghe
peste popor, spre îndepãrtarea ispitelor. 

... E gata sã vinã despãrþirea oilor de capre, a copiilor
de pãrinþi, a fraþilor de surori. Sunt în mare durere. Nu vede
nimeni ce vine, decât numai eu. O, pãstorule, simte-mi dure-
rea, cã ºi eu þi-o simt. Plângem împreunã ºi nu ne vede ni-
meni. Avem o nãdejde pe care nu trebuie s-o pierdem. Cel ce
trece prin dureri, acela va strãluci, dar nu cel ce trece prin du-
rerile neascultãrii. 

... Cautã, scumpule pãstor, cuvintele cereºti din Scrip-
turi, unde sunt scrise, ºi pe cele ce le aduc din cer, ºi sã fie cele
mai strãpungãtoare, hrana cea mai bunã, ºi alungã orice aduce
durere în acest popor; alungã pe satana din cel ce vrea sã-l
smulgã. Pricepi ce spun eu? Nu-i lãsa. Pe unde vezi cã umblã
înºelãtorul, cautã ºi nu-i lãsa. Nu-þi fie teamã de nimic. Nu te
înspãimânta de nimic. Lucreazã pentru Domnul pânã în ultima
clipã, ºi Domnul lucreazã pentru tine. Când va vedea Domnul
cã nu mai puteþi face nimic pentru El, a închis uºa, dar nici pe
mâna vrãjmaºilor nu vã lasã. ªtie Domnul cum lucreazã. 

9/22 ianuarie 1985

Domnul grãieºte despre vremea lucrãrii Sale prin trâmbiþa Sa pe
pãmânt ºi despre întoarcerea duhului ei la poporul creºtin. 

... Începusem sãdirea la via Mea ºi cãutam mereu mun-
citori pentru via Mea. Mi-am fãcut o trâmbiþã pe pãmânt. Am
cãutat, am cãutat, pânã Mi-am fãcut o sumã de muncitori ai
viei Mele, ºi în timpul muncii la via Mea am avut acest vas
prin care chemam muncitorii la via Mea. Ce tainã am pregã-
tit ca sã chem muncitorii la via Mea! Dar o parte din ei sãpau
pe dedesubt moartea acestui vas, ºi a fãcut trâmbiþa Mea sã
nu mai poatã lucra, ºi am luat-o de pe pãmânt. Dar am întoc-
mit minune ºi trâmbiþez ºi acum prin ea. Aºa am zis: „Mergi,
Verginico, pe pãmânt, sã strângi muncitorii viei Mele, sã le
faci chemarea, tatã“. Mare durere a fost pe poporul Meu de
când te-am luat la cer. Pânã la cer a fost de grea despãrþirea.
ªi am vãzut durerea ºi am zis: „Mergi la ei! Fã-le pregãtirea,
fã-le chemarea pentru cele de sus!“.

17/30 ianuarie 1985

Trâmbiþa Domnului îndeamnã la pregãtire pentru poarta cea
strâmtã. 

... Strigã cerul la creºtini sã-i facã sã fie demni de a intra
pe portiþa cea strâmtã, de a strãluci. Aºa spune Domnul: prunc
ai fost când te-ai botezat, aºa sã fii ºi acum, prunc curat ºi ne-
întinat. Cine ascultã ºi împlineºte, va strãluci ca lumina soa-
relui. Pe cei ce nu împlinesc ºi au la Domnul scrise fapte bune
ºi ceea ce a trimis Domnul nu primesc, îi trece prin suferinþã ºi
îi aduce la comoara lor, dar sã ºtiþi cã pe cei ce-i trece Domnul
prin dureri nu mai au locul cu cei ce au împlinit de bunãvoie. 

27 ianuarie/9 februarie 1985

Domnul anunþã stãruinþa trâmbiþei Sale pentru salvarea poporului
neascultãtor ºi pentru îndemnarea la dragoste cereascã. 

... Verginica cere uneori semne pentru împotrivitori,
dar apoi tot ea plânge, pentru cã îi e milã. Ei îi e milã ºi aºa,
ºi aºa; ºi sã-i lase, ºi sã-i pedepseascã. Sufletele ei, care sunt
de un sânge cu ea, strigã la ei, ºi nu vor. O, cum vor cãuta-o,
cum vor striga-o! Trãiesc cu nãdejdea cã vor scãpa prin ea, cã
dacã le-a citit cumva cineva, le-a intrat la inimioarã cã ºi chiar
dacã nu se întorc vor avea scãpare. 

... O, mioriþelor pe care vã am la mãnãstirea Nãmãieºti!
Folosiþi totul, sã trãiþi dupã voinþa Mea. Folosiþi dragostea ºi
iubirea întru toate. Purtaþi cu drag hãinuþa cea neagrã, cã pes-
te un pas va fi albã, strãlucitoare. Toate mioriþele pe care le
am acolo, Eu le-am trimis. Eu le-am dat ºi mãicuþã sã le aibã
în primire, ca sã aibã legãturã cu acest mãnunchi, sã pot con-
duce dupã voia Mea. 

27 ianuarie/9 februarie 1985
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Trâmbiþa Domnului îndeamnã cetatea Gheboieni la lucrul viei
Domnului, pânã la sfârºitul lucrului. 

... Gheboienilor, fiþi atenþi, cã în pasul în care sunteþi
voi, sunteþi muncitorii viei cerului la care aþi muncit. Dacã
sunteþi ºi aþi fost muncitori ai viei cerului, nu vã lãsaþi, cã
acum via s-a copt, ºi vã cheamã Domnul sã luaþi parte la stru-
gurele cel dulce, la mustul cel dulce, care va curge ºi nu se va
mai termina. Mulþi au fost de au muncit, ºi acum îi caut, îi
chem pas cu pas ºi nu mai pot sã îi mai aduc. A gãsit Domnul
pe alþii, alt popor, alþi muncitori, ºi tineret, ºi de toate vârstele,
care n-au muncit la via cerului. Îi cheamã Domnul la înfrup-
tat. Se mulþumeºte Domnul ºi cu atât, numai sã vinã. 

O, ce durere! Mulþi au fost, puþini au rãmas. Mulþi au
fost care au muncit, ºi s-au dus pe apa sâmbetei. De ce? Se zi-
ce cã „Au murit, nu mai sunt. S-a dus pãstorul, s-a dus stri-
gãtul ºi chemarea care ne chema odinioarã“.

S-a dus pãstorul, s-au risipit oile. A luat Domnul pãsto-
rul, cã nu mai era cu putinþã de a mai lucra prin el. Nu mai era
cu putinþã de a mai lucra prin el. Dar mai înainte de a o lua,
minunea a fost pregãtitã de a merge chemarea înainte. Atât au
durat treptele mele: pânã a venit ºi a început Domnul iarãºi
chemarea, dar în acest timp multe oi a pierdut Domnul, pe
care le mai cheamã ºi astãzi, ºi în loc sã-i cuprindã frica de
aceastã chemare, de aceastã minune, în loc sã se umileascã,
stau departe. A strigat Domnul prin mine pentru popor, ºi
acum vrea sã-i þinã pânã la sfârºit. Chemarea pe care a în-
ceput-o este ºi acum. 

28 ianuarie/10 februarie 1985

Sfânta Virginia plânge în cer pentru pustietatea care s-a aºezat
peste locul în care a lucrat Domnul prin trupul ei. 

... O, acoperãmântule al meu, cum ai fost când eram eu
în tine, ºi cum ai devenit acum! În dureri am plecat din tine,
în dureri sunt ºi acum, cã nu mai am loc în tine, nu mai am
loc unde sã mã cobor. Ar fi vrut Domnul sã facã din tine o
adevãratã corabie, ca ºi corabia lui Noe. 

Nu lãsaþi acoperãmântul meu sã rãmânã pustiu. Nu lã-
saþi pe înºelãtorul sã facã ce vrea el aici. 

19 februarie/4 martie 1985

Domnul îndeamnã poporul la rugãciune cu stãruinþã. 

... Scumpule sufleþel de creºtin sau creºtinã, dacã îþi
aduce satana gânduri împãrþite sã te despartã de Mine, Dom-
nul, strigã cu lacrimi la cer ºi zi ºi noapte ºi rupe-þi genunchii
prin mãtãnii ºi zi: „Doamne, nu mã lãsa, nu mã depãrta!
Þine-mã lângã Tine, deschide-mi ochii pe calea cea dreaptã.
Þine-mi gândul ºi pasul ºi ochii ºi inima numai pe drumul cel
drept!“. 

25 februarie/10 martie 1985 

Domnul spune cã haina lumeascã a creºtinului este durerea cerului. 

... Creºtine, dacã îþi place sã fii pe veci lângã Mine, lea-
pãdã haina ºi pantoful care nu-Mi place Mie. Pentru un pantof
ºi o hainã luxoasã, care îi place numai satanei, sã-þi pierzi fe-
ricirea care ai avea-o pe veci? Cã haina sau pantoful acela, ca-
re nu sunt pe voia Mea, te fac sã-þi pierzi fericirea; le porþi un
moment, ºi apoi îþi aduc în loc durerea de veci ºi te despart de
Mine. Pãi cum nu-þi place þie haina care nu-þi vine bine pe
corp, aºa nu-Mi place Mie de creºtinul care nu se pregãteºte
pe voia Mea aºa cum l-am învãþat Eu, cã Eu altfel nu îl cu-
nosc cã e al Meu. 

Sã laºi toate poftele, sã-Mi faci numai pofta Mea. Sã te
îmbraci cum te-am învãþat Eu, nu cum nu e îngãduit de Mine,
ºi vei vedea ce vei câºtiga. Cum ciopleºti cu barda dintr-un
lemn pânã faci ce doreºti din el, aºa vreau Eu sã cioplesc creº-
tinul Meu. Eu nu cioplesc cu barda, ci cu cuvântul dulce, dar
pe cel ce Mã ascultã, pe cel care lucreazã dupã voinþa Mea. 

20 mai/2 iunie 1985

Trâmbiþa Domnului îndeamnã poporul spre duh de ascultare. 

... Luptaþi-vã sã nu scrie satana nimic. Luptaþi-vã sã fa-
ceþi binele, ca sã scãpaþi de judecatã. Dacã azi aþi greºit, când
a venit seara faceþi mãtãnii ºi rugãciune la cer: „Doamne,
ºterge greºeala mea ºi iartã-mã!“, cã dacã faceþi, ºterge înge-
raºul tot. Nu ºtiu cum sã vã mai învãþ sã aveþi parte de feri-
cire, nu de osândire. O, scumpii mei, dacã aþi ºti cât preþuieº-
te cerul pe cei ce ascultã aceastã strigare! E scris la Domnul
anul, ziua ºi ceasul ºi minutul celor care au plecat spre ascul-
tare. Cei ce staþi ºi zãboviþi, vã roagã cerul: veniþi pânã nu se
închide uºa, cã vã primeºte Domnul ºi acum! Numai hai,
aruncaþi la gunoi tot, tot ce vã desparte de mântuire, ºi hai, în-
tãriþi pasul! Nu mai am rãgaz de stat în cer; mereu sunt între
cer ºi pãmânt sã strig cã e gata. 

20 mai/2 iunie 1985

Sfatul Domnului: cumpãtarea: rodul duhului. 

... Fiule, nu zic sã nu te atingi de vin, dar bea numai un
pãhãrel. Ce e mai mult, îl aduce pe duhul rãu. 

27 mai/9 iunie 1985

Trâmbiþa Domnului întãreºte pasul ucenicului ei. 

... Tinerelule iubit, înainte tot mereu! Nu da înapoi, cã
Domnul te-a scris în cartea Sa ca pe un ucenic dintre cei mai
iubiþi ºi apropiaþi de Domnul. Cere ajutorul cerului. Cere aju-
torul sfântului mare prooroc Ilie, cãruia îi porþi numele. O, ti-
nerelule, dacã ai ºti cum e privirea scumpului Mântuitor pas
cu pas cu tine! Mai e un pic ºi vei vedea unde te duce ascul-
tarea pe care mi-o dai. 

4/17 iunie 1985

Domnul aminteºte: „Se vor ridica pãrinþii împotriva fiilor“. 

... Vai de pãrinþii care sunt împotriva unui copil cãruia
i-a deschis cineva drumul spre Dumnezeu! Aºa a fost ºi tatãl
muceniþei Varvara împotriva fiicei lui, ºi a chinuit-o pentru
Dumnezeu. Pãi dacã tu nu poþi sã iubeºti pe Dumnezeu ºi ai
în casã un suflet care Îl iubeºte pe Dumnezeu, ajutã-l, nu-i sta
împotrivã, ca sã ai ºi tu parte prin el. 

2/15 iulie 1985

Domnul vesteºte cã puterea pentru post vine de la El. 

... Întãriþi postul. Când e post, sã fie post. Postul oglin-
deºte ca oglinda ºi dã putere la orice pas. ªtiu cã vã vine greu
cã vã doboarã munca, dar când postiþi, Eu vã întãresc ºi mai
mult. Postul a suit pe sfântul Ilie cu trup cu tot la cer. Trupul
care posteºte se face uºor ca un fluturaº ºi vrednic de Dum-
nezeu, de fericire, de biruinþã în pasul spre mântuire. 

18/31 iulie 1985
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Îndemnul sfintei Virginia: nimeni sã nu rãmânã pe urmã. 

... Postul ºi rugãciunea sunt arma cu care îl dai la o par-
te pe satana dinaintea ta. Toate le biruieºti. Ai slãbit un pic ru-
gãciunea ºi nu vrei sã primeºti postul aºa cum þi-l cere Dom-
nul, nu poþi sã-l biruieºti pe satana, ci te biruieºte el pe tine.
Nu mai alerga cu cele pãmânteºti. Cele pãmânteºti sã-þi fie
mai uºoare dacã te doboarã cu trupul. Dacã alergi ºi iar alergi
dupã bani ºi avere, atunci te doboarã satana. Ai venit doborât
de muncã ºi nu ai mai fost în stare sã faci post cum trebuie ºi
nici rugãciune cum trebuie; atunci ai întãrit cureaua satanei ºi
ai slãbit-o pe a ta. Pânã când sã þinã Domnul pe cel ce a plecat
de mult, pentru tine, care nici acum nu ai plecat? Corabia e
gata, trasã la mal pentru cei ce sunt gata. Nu crezi cã a coborât
Domnul din cer la tine? 

22 iulie/4 august 1985

Domnul îndeamnã la veghe poporul pentru ziua venirii Lui. 

... Þineþi-vã statura cea bunã, cã nu pot veni mereu cu
mângâierea. Nu când ne mai întâlnim sã te gãsesc iarãºi rãs-
turnat. E ca ºi cum ai pleca undeva ºi laºi un copil de încre-
dere sã-þi facã treburile, ºi când te întorci, le gãseºti strunã pe
toate ºi te bucuri mult atunci. Aºa ºi Eu Mã bucur, dar dacã
nu eºti gata când vin Eu sã te iau, ºi eºti încurcat, ori nu gã-
seºti haina sã te îmbraci, ori ai pierdut un pantof, ori ai pier-
dut pãlãria, ori nu mai gãseºti baticul, Eu nu te mai aºtept, ºi
plec, ºi tu rãmâi, ºi atunci cine pierde? cã Eu al doilea drum
nu mai fac. Un singur drum fac, ºi închei. 

26 august/8 septembrie 1985

Pãstrarea peceþii de creºtin. Împlinirea rânduielii femeii lehuze. 

... Mulþi sunt creºtini, dar îºi bat joc de aceastã pecete.
ªi cel din lume zice cã e creºtin, dar o murdãreºte în tot felul.
E greu, creºtinule, sã fii creºtin adevãrat, dar aceastã greutate
te strãluceºte în cer dacã te lupþi s-o duci. Asta e crucea. E
grea, dar þi-a venit ajutor sã poþi sã o duci. A pus cerul în miº-
care o ceatã pentru ajutorul tãu. Copilule al lui Dumnezeu,
nu-þi bate joc de binele tãu. Nu te împotrivi, nu cãlca în pi-
cioare aceste mãrgãritare. 

Se duce la fântânã ca sã ia apã cea care a avortat. O sã
alerge dupã apã ºi dincolo, ºi acolo nu va avea apã. O femeie
care a cãlcat pãmântul ºase sãptãmâni dupã ce a nãscut, arde
pãmântul sub ea de nouã stânjeni în jos. Pãcãtuieºte lehuza ºi
ies copiii cu nãravuri rele ºi cu tot felul de boli. A uitat mama
statura ei în faþa lui Dumnezeu. 

21 septembrie/4 octombrie 1985

Vremile postului nu mai sunt þinute. Plânge Domnul pentru acest
pãcat. 

... Azi lumea nu mai ºtie nimic, nici cã se lasã sec de
Paºti sau de Crãciun. Azi e de-a valma. Înainte postea lumea
toate posturile. Azi toatã munca e pentru trup, sã-i dea omul
trupului ce-i place. S-au fãcut trupurile ca butoaiele. Nu se
mai ºtie când e ziua crucii, când e sãrbãtoare. Azi omul mã-
nâncã în fiecare zi carne. O, fiilor, azi sunt distrus ca atunci
când eram pe cruce. Sunt distrus pentru starea lumii de azi.

... ªi lui Noe înainte de potop i-am cerut sã fie curat, el ºi
toatã casa lui. A vãzut Noe potopul? A vãzut Lot ce a ars unde
a fost el? Nici tu nu vei vedea dacã asculþi ce-þi cere Domnul. 

6/19 octombrie 1985

Domnul grãieºte cã preoþii lui Hristos sunt cei ce leapãdã pãcatul. 

... Astãzi sunt pline ºcolile care pregãtesc tineri sã fie
preoþi. De ce sã fie preot? Pentru lume? Când iese preot, el tre-
buie sã se cãsãtoreascã ºi nu mai lucreazã ce-i dau Eu. A ajuns
la hop. Preot sã te duci în lume? Preoþimea M-a pus pe cruce,
cã nu i-a plãcut cu ce am venit Eu. Chiar ºi ucenicilor Mei nu
le-a plãcut cu ce am venit Eu. Fiilor, nu vã îndoiþi cã am co-
borât Eu ºi n-aþi putut merge la bisericã. Eu sunt mai mare de-
cât biserica, ºi tot bisericã e ºi când staþi de vorbã cu Mine. 

25 noiembrie/8 decembrie 1985

Durerea Domnului. Pentru credinþã se cere duh de statornicie. 

... Mãi copiii Mei, mai rãu Mã dor ranele acum, ca
atunci când aveam cuiele în ele. De ce nu vreþi sã fiþi alifia
care sã ungã ranele Mele? O, am trimis tineri ºi tinere sã îm-
brace haina monahiceascã, ºi acum se despart ºi nu vor sã fie
fericiþi. Dar în cerul sfânt e scris monah. ªi când va veni
Domnul sã-l ia sã-l facã fericit ºi nu-l va gãsi nici monah, nici
creºtin în poporul Sãu, ce faci, copilule fãrã minte? 

10/23 decembrie 1985

1986

Plânsul Domnului pentru cel pãcãtos. 

... Mamele ucigaºe! Vai de aceste mame, cã-ºi fac copiii
pãsãri negre! Orice pom, orice om e ca un pom roditor, ºi în
acest pom dacã n-ai vrut sã aduci copii cu viaþã, ºi ai adus pã-
sãri negre în loc de poame, aceste pãsãri negre strigã: „Vai de
noi ºi de cine ne-a fãcut pe noi!“. Strigã pânã soseºte aceastã
mamã, sã ciugule din ea ºi din sufletul ei ca dintr-un stârv. 

2/15 ianuarie 1986

Sfânta Virginia îndeamnã la pacea dintre fraþi, care aduce iertare
ºi mântuire. 

... Haideþi, copii, spulberaþi tot ce e al satanei din inimã
ºi din fapte! Haideþi, îmbrãþiºaþi dragostea ºi iubirea de aproa-
pele, cuvântul dulce ºi tot ce a pus cerul la îndemânã pentru
a vã pregãti; cuvântul dulce în cer ºi în casã ºi cu cel ce-þi fa-
ce rãul. Dacã el îþi face rãu, nu-i plãti cu rãu. Fã-i tu bine, cã
þie îþi plãteºte Judecãtorul binele tãu, ºi lui, rãul lui. Roagã-L
pe Dumnezeu sã Se îndure sã nu-i plãteascã rãu pentru rãul
pe care-l face: „Dã-i platã bunã ºi mie ºi lui, cã ºi eu greºesc
cu ceva înaintea Ta, ºi trece cu vederea greºeala mea ºi a ce-
lui ce-mi face rãu! Iartã-l ºi pe el ºi pe mine!“. Aºa sã te rogi,
ºi sã ai legãturã dreaptã cu Dumnezeu. Fã-i o faptã bunã, dã-i
o mângâiere cu un cuvânt dulce aceluia ce e duºmanul tãu, ºi
Domnul te ia în braþe pe tine. Cel ce vorbeºte azi, Acela e ºi
Judecãtorul, ºi nu vrea sã vã ducã la judecatã, cãci vã pregã-
teºte dupã voia Sa.

6/19 ianuarie 1986

Domnul aminteºte de locul în care a coborât întâi (satul Maluri),
dându-i preþuire. 

... O, scumpii Mei, uitaþi-vã! Privesc din cerul sfânt
acest sãtuþ ºi colþuleþ unde Eu am coborât cândva cu lucrarea
Mea. Dacã ar fi fost preþuitã coborârea Mea, ar fi avut acest
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sãtuþ prilejul ca toþi locuitorii lui sã aibã parte de mântuire.
Dar cu ce sã-i câºtig? Cu ura ºi cu mânia cu care nu ºtiau cum
sã piardã acest trup prin care Eu vorbeam? Porniserã toþi cu
ochi rãi pe sufletele care veneau de departe ºi se fereau când
veneau. Aºa ochi rãi aveau, cã nici ei nu preþuiau, ºi nici pe
alþii nu-i lãsau. Iatã ce s-a întâmplat cu acest sãtuþ. Era cât pe
ce sã-l întorc pe dos, aºa cum a zis Tatãl Meu cã-i face. A rã-
mas aproape pustiu. L-au scos pe vasul Meu de care Mã ser-
veam ºi l-au dus pe unde au vrut ºi l-au chinuit. Iatã cã ºi ei
au ieºit din sat; nici ei nu mai sunt. O, mai am numai douã,
trei sufleþele din acest sat. Numai doi, trei mai sunt cu Mine. 

Eu preþuiesc ºi acum locul unde M-am coborât. Am dat
cuvânt sã se punã acolo un semn, semnul pe care M-am rãs-
tignit. Trimit îngeraºi din cer ºi privesc acolo. E loc preþuit de
Mine locul unde am coborât întâi. Faceþi ceva acolo, sã ardã
lumânãri ºi candelã acolo, ºi vã voi scrie în cartea Mea. 

20 ianuarie/2 februarie 1986

Veghea Domnului pentru salvarea omului iubitor de mântuire. 

... O, vorbesc de cei de la blocuri. Mi-e fricã sã vorbesc
un cuvânt de cei de la blocuri. Ce va face acest puhoi de lume
când vor fi blocurile mormane? Din pricina întinãrii nu-i voi
putea ocroti. 

Binele Meu e sã Mã aleg ºi Eu cu moºtenitori, ºi e bi-
nele tuturor pe care-l pregãtesc, al amãrâþilor pe care-i pregã-
tesc. Toþi cei amãrâþi, cei bârfiþi, cei îndureraþi ºi gârboviþi ºi
lipsiþi, a lor e pregãtirea ºi fericirea. De-Mi ascultã pregãtirea,
Eu le dau plata ºi fericirea. Copilule care asculþi, nu asculþi
numai pentru Mine ca sã te aduc în sân, ci pentru tine, cãci
câºtigi fericirea dacã te pregãteºti, copilule al Meu. Ascultã
cuvântul Tatãlui, ca sã fii pe veci în sânul Tatãlui. 

27 ianuarie/9 februarie 1986

Tristeþea Domnului pentru rãtãcirea preoþilor. Omul sfânt sfinþeºte
locul. 

... Bisericuþele de pe vremuri în care slujeau cum tre-
buie preoþii, de aceea sunt pânã astãzi, dar cele de azi, multe
sunt crãpate, cã nu sunt preoþii cum trebuie, ci iubesc îmbui-
barea ºi întinarea. 

12/25 februarie 1986

Calea cu Domnul este încercatã prin ispite. 

... Copilaºii Mei, am adus aici copii din toate pãrþile ºi
am fãcut aici case ºi am zis sã fie un loc de mare þinutã creº-
tineascã, la fel cum am fãcut cu Avraam, care M-a ascultat.
Avraam s-a dus acolo unde l-a trimis Tatãl Meu. Aºa ºi voi aþi
venit ºi aþi împlinit, ºi iatã, nu vã lasã în pace duhul rãu. 

24 februarie/9 martie 1986

Sfânta Virginia îndeamnã la umilinþã ºi la curãþirea sufletului ºi a
trupului. 

... Eu vãd ºi ºtiu ºi în adânc, cã am ochi vãzãtori. Tre-
buie sã strig cu disperare la toate sufletele la care fac chema-
rea, sã se spele bine în aceastã baie, ºi pe dinãuntru ºi pe dina-
farã, nu cum v-aþi spãlat pânã acum. De câte ori v-aþi spãlat
pe ici, pe colea, dar acum se cere spãlarea întreagã. ªtiþi cum
sã frecaþi trupul? Cum speli un covor cu peria, aºa sã speli ini-
ma de urã ºi de clevetire. 

Sã fiþi blânzi. Din cerul sfânt v-am adus aceastã înºtiin-
þare. În cerul sfânt, pe uºa cea strâmtã, nu intrã nimeni cu vreo
patã. Vine Domnul cu hãinuþe curate sã îmbrace pe cine gã-
seºte fãrã nici o patã nici pe sufleþel, nici pe trup. Aceastã lu-
crare e a Preasfintei Treimi. 

9/22 martie 1986

Viaþa cu Hristos este lepãdare de sine. 

... Chiar dacã cerinþa Mea este grea, mãnâncã pânã la
sfârºit, chiar dacã e ca un mãr pãdureþ. Pânã nu mãnânci du-
reri de tot felul, nu poþi sã stai la masã cu Mine. 

6/19 aprilie 1986

Cel ce iubeºte pe Domnul, nu este iubit de lume. 

... Cine iubeºte pe Dumnezeu, nu e iubit de lume; e numai
bârfit, aºa cum M-au bârfit ºi pe Mine. Suferã ºi tu ce am suferit
Eu, ca sã trãieºti cu Mine pe veci. Cerinþa pe care þi-o dau Eu ca
sã te fac fericit ºi sã trãieºti cu Mine pe veci, e cam grea. Mulþi
M-au pãrãsit, dar primeºte-Mã, cã pentru tine Mã primeºti. 

23 aprilie/6 mai 1986

Domnul prooroceºte: România este þara Noului Ierusalim. 

... Ocrotim România. Ierusalimul cel vechi este acolo un-
de au fost patimile Mele cele mai crâncene, iar Ierusalimul cel
nou, în curând îl veþi vedea unde e dacã vã pregãtiþi. Ierusalimul
cel nou este România. Judecata de apoi este în România. 

14/27 mai 1986

Sfânta Virginia îndeamnã poporul la unire ºi la credinþã. 

... Of, e mare lucru a crede ce face Dumnezeu astãzi. E
mare lucru a crede ºi a lua în inimã ºi a te apropia de ce a fã-
cut Domnul astãzi. Scumpi sunteþi pentru cer ºi pentru mine
dacã staþi într-o inimã ºi într-un gând. Nici nu se poate minu-
ne mai mare ca aceasta. Alãturat va fi cine primeºte ºi o îm-
plineºte, cã prin aceastã minune vã spune Domnul toatã voin-
þa Sa. Sufleþelele mele, fiþi încrezãtori cã soseºte momentul sã
câºtigaþi ce am câºtigat ºi eu, dar haideþi cu toatã inima, ºi nu
prindeþi urã pe Tatãl ceresc dacã vã aduce la cunoºtinþã cele
care vã pot face moºtenitori. 

6/19 iulie 1986

Domnul îndeamnã la sfinþenie ºi la înmulþirea numãrului ucenicilor. 

... Nu vii în cer dacã lepezi numai o poftã, decât numai
dacã le lepezi pe toate. Aºa stai cu Mine la masã: sã fii curat,
curat. Tina nu se freacã decât numai tu singur. Dacã altul, care
are dragoste ºi iubire de tine, îl laºi sã-þi aducã un cuvânt de
bine, nu-l prinde duºman, ci iubeºte-l, cã ºi el are o înþelep-
ciune de la Dumnezeu ºi este îndemnat de la Dumnezeu ºi
este vânãtor de suflete pentru fericirea ta. Ferice ºi iar ferice
de cel ce este vânãtor de suflete pentru patria cereascã, ºi pe
toate sufleþelele aduse le are laolaltã cu el. 

7/20 iulie 1986

Domnul prooroceºte masa nunþii Sale. 

... Aceastã minune ce s-a fãcut aici, în acest colþiºor al
României, e minune care n-a fost de când e veacul. E minune
nu prin vedenie, ci se lucreazã fãrã vedenie. La aceea prin ve-
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denie se aratã strigãtul cãtre lume. Aici e minune pentru ai Mei,
sã cobor sã stau de vorbã cu ei. Am întocmit minunea cu tot ce-
rul, cum sã lucrez pentru ai Mei ca sã-i pot aduce la mântuire.
Ceea ce s-a fãcut pentru lume, orice s-ar spune ºi orice s-ar stri-
ga, puþinã nãdejde e la Dumnezeu sã se întoarcã lumea. Puþinã
lume se întoarce la Dumnezeu; lumea e tot lume. 

... Erau lângã Mine mii ºi mii de suflete ºi de guri care
au mâncat din cinci pâini ºi doi peºti. Era puterea dumneze-
iascã aceea care cobora. Aºa ºi azi, Mã lupt sã am mãcar cât
cuprind într-un braþ, sã am sã umplu masa de la un capãt la
altul. Vã daþi seama cã veþi fi mesenii Mei? 

Sunt icoane care aratã cum e în cer, aºa e ºi pe icoanã. Ui-
taþi-vã sã vedeþi în ziare cum e poporul în jurul conducãtorului.
Aºa veþi fi ºi voi, cei ce ascultaþi, în jurul Preasfintei Treimi, cã
voinþa, lucrarea, pregãtirea sunt ale Preasfintei Treimi. 

15/28 august 1986

Duhul învãþãturii Domnului. 

... Peste tot pãmântul, peste multe trupuºoare coboarã
Domnul Savaot câte un înger, câte un sfânt, sã spunã la lume
sã se pocãiascã ºi cã vine sfârºitul, dar ceea ce face Tatãl Meu
aici, sunt învãþãturile cele mai mari, cele mai dulci. 

25 august/7 septembrie 1986

Sfânta Virginia întãreºte credinþa ucenicilor ei, învãþându-i
smerenia. 

... O, ce vai ºi chin! Nimeni nu ºtie cã se apropie, ºi nici
nu vede. Aºa striga Noe, ca un nebun. Striga lumea la el:
„Eºti nebun!“. Dar când au început sã se vadã primele semne
de minuni, Noe lucra la corabie. Atât de rea a fost lumea ºi
atunci, de a umplut pe Creatorul de mânie ºi i-a înecat pe toþi.
A bãgat Domnul pe Noe cu familia sa în corabie ºi pe tot ce
a voit sã rãmânã în viaþã sã moºteneascã pãmântul dupã spã-
larea lui. Aºa ºi acum, nu ºtiþi cum va lucra de vã va scãpa.
Nu lasã Domnul soarta drepþilor pradã vijeliei ºi în mâna duº-
manilor. Cãutaþi ºi faceþi-vã timp ºi cercetaþi ºi cãrþile care vã
depãrteazã de rele. Când dau un cuvânt, o învãþãturã trainicã,
sã rãzbatã în inima ta ºi sã-l þii în inimã ca pe o icoanã, sã-þi
fie fricã sã sãvârºeºti ceva rãu. Daþi-vã seama, scumpelor su-
fleþele, cuvântul cerului e înflãcãrat pânã se închide uºa. 

2/15 septembrie 1986

Lucrul preoþiei este cumpãrat cu bani de la cei ce vând. 

... Sunt mulþi care dau bani sã iasã preoþi, dar ei nu sunt
vrednici sã facã slujbã, ºi îºi bat joc de hãinuþa lui Dumnezeu.
Nu mai e timp sã te faci preot pe pãmânt, nu mai e timp, cã
se spalã pãmântul. Dumnezeu te face fãrã bani preot. Dacã
alergi dupã cuvântul lui Dumnezeu, trebuie sã-l ºi împlineºti.
Te-ai supãrat pe Domnul cã n-ai reuºit la examen fiindcã n-ai
avut bani. Cel ce a reuºit crede cã mai vine un veac? Unde sã
mai slujeascã? Pãmântul se spalã. Cu banii mai bine fãcea mi-
lostenie ca sã-ºi facã loc sã slujeascã în cer. 

5/18 septembrie 1986

Stãpânul vieþii biruieºte duhul întunericului ºi prooroceºte
ridicarea trâmbiþei Sale. 

... Azi se zbat pe viaþã ºi pe moarte doi stãpâni. Stãpâ-
nul luminii Se zbate sã ducã în cer zidirea Sa, iar stãpânul
întunericului se zbate sã ducã totul la întuneric. 

... Sã nu vã supãraþi cã nu vã las sã mergeþi pentru preo-
þie. Preoþii au cumpãrat preoþie pe pãmânt cã au avut bani, dar

nu mai au timp. Pe ai Mei îi face Tatãl Meu preoþi pentru îm-
pãrãþia Sa. 

... Copilaºii Mei, sã vã spun ceva: acest duh peste
puþinã vreme se va întrupa iar. Trupul e acum în mormânt, aºa
cum l-aþi pus. Va veni în curând vremea ca duhul sã se întru-
peze iar în trupul care l-a purtat, ºi va face Domnul minuni
mari în ochii tuturor. 

19 septembrie/2 octombrie 1986

Sfânta Virginia dã învãþãturi mântuitoare. 

... Mãtãniile te scapã de orice împrejurare grea ºi de ju-
decata de apoi. Oricât de grãbit ai fi, lasã totul ºi fã o strigare
împodobitã cu mãtãnii. Este osteneala pe care o duci, cum te
osteneºti pentru muncã. Prin aceasta primeºti ºi putere tru-
peascã ºi sufleteascã. Atingând fruntea la pãmânt, aceasta es-
te plecarea omului spre umilinþã ºi smerenie. 

3/16 octombrie 1986

Domnul îndeamnã la þinerea zilei de odihnã, la lepãdarea pãcatu-
lui, ºi o prooroceºte pe România ca scaun de judecatã a lumii. 

... Iatã, ziulica Mea de odihnã Mi-a cãlcat-o în picioare.
Aceasta va aduce nimicire. Pe pãmânt nu se mai lucreazã ni-
mic din ce voieºte Dumnezeu. Ziua bisericii a cãlcat-o în pi-
cioare. Când sã mai meargã omul la bisericuþã? 

... Tineretul de azi vrea întinare pânã moare. Sfârºitul e
la spatele lor, ºi ei se mãritã ºi se însoarã. 

... Scaunul de judecatã va fi România, ºi Ierusalimul
cel nou se va clãdi în România. Toþi conducãtorii care au vi-
zitat România abia aºteaptã moartea conducãtorului Români-
ei ca sã întindã de ea ca de-o cârpã, dar voi þine în mânã soar-
ta României, iar voi sã Mã ajutaþi. 

... Fiilor, nu cãutaþi preot care se ospãteazã cu bãutura
satanei, cã nu primeºte Dumnezeu slujba acelui preot. 

Dupã cum vedeþi, pãrãsesc cerul ºi vin sã vã pregãtesc,
ºi dacã tu spui în faþa Mea: „Da“, ºi dupã aceea nu împli-
neºti, satana te scrie. Azi te scrie ºi mâine te duce la judecatã.
ªi ce vei rãspunde? Vei rãmâne mut. Nu þi-a plãcut mila Mea,
vei primi mânia. Sfârºitul se încheie cu mânie. Am fãcut
aceastã minune care nici n-a fost, nici nu va mai fi, ca sã scap
ceva din mâna satanei. 

... Aºa a fost voinþa Tatãlui Meu. Cât M-a iubit de mult,
ºi tot M-a dat chinurilor pentru zidirea Sa. Am ascultat de Ta-
tãl Meu ºi am ajuns de-a dreapta Sa, am ajuns Mântuitorul tu-
turor ºi Judecãtorul celor neascultãtori. O, creºtine, ascultã ºi
tu cuvântul lui Dumnezeu, cã n-am venit la tine cu un veac
înainte, ci cu un pas, cum ai face un pas mare peste ºanþ. Pen-
tru tine te rog sã te faci vrednic, sã scapi de durerile ce vin. 

3/16 noiembrie 1986

Lucrarea îngerului pãzitor. Grija pentru mântuirea celor adormiþi. 

... Of, dacã aþi vedea îngeraºul pãzitor al unui trup fã-
cãtor de rele cum ºade departe, ºi numai când moare se apro-
pie sã-i ia sufleþelul. Vin duhurile necurate sã-i ia duhul, dar
îngeraºul se luptã ca sã-l ia sã-l ducã în faþa Tatãlui, în faþa Ju-
decãtorului, iar dacã nu poate, cheamã o ceatã de îngeraºi ca
sã-l ajute. Of, acel suflet nu mai are nici o scãpare decât de la
cei de pe pãmânt care au mai rãmas. Dacã þi-e milã de acel rã-
posat, fã-i soroacele dupã voia lui Dumnezeu, lipsite de bãu-
tura satanei, cea ameþitoare. 

1/14 decembrie 1986
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Domnul învaþã poporul sã foloseascã hranã curatã. 

... Când este post, posteºte desãvârºit. Nu mânca mân-
care care te spurcã, mâncare din mâna lumii. Dacã comunis-
mul de azi a dãrâmat cãsuþele, l-a mutat pe om la bloc, sã nu
mai aibã grãdinã ºi curte. N-au decât sã trãiascã de pe piaþã ºi
sã ia ce se gãseºte. Dacã îi moare cuiva un porc, îl duce ºi îl
vinde pe piaþã ºi nu ºtii cã e mort. Bine ar fi sã facã omul so-
roace de post ca sã-ºi ducã rãposatul la fericire, cã astãzi nu
mai gãseºte nimeni mâncare curatã. Dar voi, fiilor, mâncaþi
mâncare binecuvântatã ºi curatã. 

14/27 decembrie 1986

1987

Facerea omului nou se lucreazã prin biruirea pãcatului. Maica
Domnului ocroteºte pe România. 

... Se lucreazã totul fãrã Dumnezeu. A ajuns biserica s-o
viziteze toþi ca pe un locaº de vizitã, dar nu sã se roage în ea
pentru mântuire ºi pentru iertarea pãcatelor. 

... Copiii Mei, Dumnezeu când l-a fãcut pe om, cu mul-
tã grijã l-a fãcut din þãrânã, cum ai face o pãpuºã din pãmânt
ºi din apã ºi din înþelepciune. I-a suflat apoi: „Fuuu!“, suflare
de viaþã, ºi nu i-a pus Dumnezeu nici sticluþã de gât, nici
þigarã în gurã, ci l-a înzestrat cu înþelepciune, cu frumuseþe,
cu fel de fel de daruri. Dar iatã, acum omul foloseºte deºtep-
tãciunea ºi înþelepciunea nu ca Dumnezeu, ci împotriva lui
Dumnezeu. Nu e omul mulþumit aºa cum l-a fãcut Dumne-
zeu, ºi se afumã cu þigara ºi bea pânã-L înjurã ºi batjocoreºte
pe Dumnezeu cu cuvinte mârºave. De ce nu întorci, fumãto-
rule, þigara cu focul în gurã? Nu suporþi focul. Aºa nu vei pu-
tea suporta osânda judecãþii. Judecata e aici; ea va fi în Ro-
mânia. De aceea Mãicuþa Mea strigã pentru România. 

... O, munca e iubitã de Dumnezeu, dar nu aºa ca sã te
cheme la muncã sau sã te duci la muncã în zilele de sãrbãtoare. 

2/15 februarie 1987

Lucrarea de strigare la pocãinþã, prin ciobanul de la Maglavit. 

... Pe tot pãmântul lucreazã Dumnezeu cu minuni, cu
strigãri. Fiþi atenþi, coboarã trupuri cereºti la trupuri umilite,
pe livezi, pe câmpii, în orice împrejurãri, ºi le pune sã strige
la lume cã vine sfârºitul. În minuni lucreazã pe tot pãmântul,
cãci Dumnezeu nu vrea pierzarea nimãnui. Ia aminte, cã în
unele locuri lucreazã Dumnezeu prin gând cum trebuie omul
sã trãiascã pentru Dumnezeu. Of, mii ºi mii de suflete ome-
neºti a trezit de pe drumul pierzãrii ciobanul de la Maglavit,
ºi strigã neîncetat, dar minunea aceasta pe care a fãcut-o
Dumnezeu este o pregãtire de care nu vã daþi seama. ªi sã se
pãtrundã în orice inimã a oricãrui trupuºor cã aceastã pregã-
tire este pentru intrarea la nunta Mielului. 

16 februarie/1 martie 1987

Poftele deºarte îi stãpânesc pe cei necredincioºi. 

... Bucureºtiul e mare ºi e plin de marele desfrâu, e plin
de poftele deºarte. Are Tatãl numai câteva suflete pe care le-a
scãpat. Of, Bucureºti, Bucureºti, tu nu ºtii ce te aºteaptã! 

28 februarie/13 martie 1987

Domnul strigã duh de deºteptare cãtre preoþii bisericii. 

... Fiþi atenþi, cã este gata sã-Mi aduc la cer bisericuþa cu
slujitorii sãi ºi pe poporul cel legat de bisericuþã. Durerea cea
mare a Tatãlui ceresc este cã nu toþi slujitorii bisericuþei vor
moºteni binele ceresc. De ce? Pentru cã cea mai mare parte de
slujitori slujesc bisericuþa Mea pentru bani, pentru traiul lor fa-
milial, pentru a se îmbogãþi, nicidecum sã-i doarã inimioara
pentru popor sã-i aducã la luminã ºi la mântuire. Cine se zbate
sã aducã la mântuire poporul pe care-l are în parohia sa, ºi el
primeºte mântuirea ºi lumina. Cine nu, va rãspunde în faþa ju-
decãþii, cã e gata. ªi orice trup omenesc, cât trãieºte în viaþã ºi
nu are milã de nimeni, nici el nu va primi milã de nicãieri, nici
la judecatã. Iatã, suflete, cel blând primeºte binecuvântare. 

12/25 martie 1987

Sfânta Virginia prooroceºte nunta Mirelui ceresc. 

... Sfârºitul acestui veac se încheie cu nunta Mirelui ce-
resc, ºi vrea Dumnezeu mai mulþi. De aceea pregãteºte lucrã-
torii viei Sale. Puþini mai are Tatãl dintre cei ce au sãdit via.
La pregãtirea aceasta pentru cules au întors spatele, I-au fãcut
durere lui Dumnezeu, dar ºi sufletelor lor, cã Dumnezeu lu-
creazã mai departe cu cine Îl primeºte cu drag, cu cine Îl as-
cultã ºi preþuieºte pregãtirea Lui. Iatã, în locul celor care au
sãdit ºi nu au mai lucrat la vie pânã la sfârºit, a cãpãtat Dum-
nezeu alþi lucrãtori. Aceºtia sunt pentru cules. 

7/20 aprilie 1987

Grija sfântã pentru cei adormiþi. Duhul pocãinþei. Tainica lucrare
a Domnului. Curãþirea pãmântului. 

... Soroacele lumii ºi mâncãrurile ºi bãuturile cu care se
umple pântecele, nu sunt pe placul lui Dumnezeu, cã Dumne-
zeu e Cel ce ridicã sufletul din treaptã în treaptã, nu lumea ca-
re mãnâncã. Dacã ai pus bãuturi îmbãtãtoare la masã, a mân-
cat ºi a bãut meseanul pânã s-a ameþit ºi a uitat sã zicã: „Bog-
daproste“, ºi mai zice ºi alte vorbe pe care nu se cade sã le zi-
cã. La soroc se mãnâncã cu smerenie, cu fricã, cu milã, ºi sã
te rogi pentru cel ce ai stat la masã ºi sã zici: „Doamne, fã-i
parte sufletului rãposat, din ce am mâncat, ºi du-i sufletul la
loc de luminã!“. Adu-I mulþumire lui Dumnezeu ºi o rugãciu-
ne pentru sufletul rãposat. Acum este momentul ca toþi cei ce
sunt pe voia lui Dumnezeu sã aducã rugãciuni ºi sã se roage
ºi pentru cei ce nu se roagã. 

... Vãmile sunt pline, ºi nu mai pleacã sufletele de la
vãmi, cã nu are cine le ajuta. Cei de acasã plâng pânã la mor-
mânt. De acolo nu mai au nevoie de rãposat; l-au dat uitãrii. 

... V-am mai spus cã a fost cândva un rege ºi un popor
peste care veneau fel de fel de dureri pentru relele ce le fã-
ceau, iar Dumnezeu dãdea pedepse peste pedepse, pânã când
s-a luat de gânduri regele ºi a zis: „Doamne, ce ne faci?“. ªi
a dat poruncã printr-un prooroc sã zicã la toatã lumea sã nu
mãnânce nimic trei zile ºi trei nopþi, de la prunc la bãtrân ºi
animal, ºi atunci au încetat pedepsele, ºi s-au întors la Dum-
nezeu; n-a mai dat Dumnezeu prãpãd cum pusese de gând. ªi
acum e la fel. Dacã ar primi aceastã lumuliþã pe Dumnezeu,
n-ar mai veni prãpãdul peste ea. 

... Bãgaþi-vã într-o cãmãruþã ascunsã, în beci, ºi cântaþi
cântece spre slava lui Dumnezeu, ºi rugãciuni. Aºa fãceau
creºtinii pe vremuri. Fãceau gaurã în pãmânt ºi acolo slãveau
pe Dumnezeu. 
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... Fiilor, aveþi în vedere cã vine spãlarea pãmântului, ºi
dupã spãlare nu va mai face satana pas pe pãmântul spãlat, iar
cine va stãpâni pãmântul, nu mai are nici o poftã de a lui
satana.

17/30 aprilie 1987

Jertfa Domnului pentru mântuirea omului. 

... M-am fãcut cerºetor, sã te pregãtesc în aºa fel sã dai
sufletul în mâna lui Dumnezeu. Am suferit ºi am murit Eu, ca
sã trãieºti tu în veac. 

19 aprilie/2 mai 1987

Domnul îndeamnã poporul la rugãciune pentru ocrotire. 

... Prin nouã þãri am dat moarte peste cei mici. ªtiþi cum
secer? Cu miile ºi cu milioanele vin la cer. De ce? Ca sã nu
mai sufere cei mici prãpãdul. Credeþi? 

Copilaºii Mei, când veþi simþi zguduirea, sã ieºiþi afarã
din casã ºi sã vã rugaþi în genunchi sub cerul senin. 

15/28 mai 1987

Îmbuibarea trupului înmulþeºte pãcatul lãcomiei peste preoþi ºi
peste oameni. 

... Acolo unde se folosesc mâncãrurile cele mai bune ºi
bãuturile cele mai bune, acolo unde cãrnurile sunt nelipsite,
acolo e în viaþã ºi pãcatul cel mai greu. 

... Þii copilul de la ºapte ani ºi pânã când se face mare
prin ºcoli, sã iasã mare ºi sã lucreze fãrã Mine. O, aceasta nu
e nici o muncã. Iatã, preoþia se cumpãrã cu bani grei ºi se fac
preoþi pentru hrana lor ºi pentru chefuri ºi nu se fac pentru
Mine. Ce povaþã sã mai ia omul de la un preot când el se îm-
batã mai rãu decât lumea, când mãnâncã ºi el mai rãu decât
lumea? Alþii sunt cu burþile mai mari ca burghezii ºi sunt la-
comi de bani. 

O, dacã ar ºti preoþii ce lucrez Eu pe pãmânt, M-ar pu-
ne iar pe cruce. Cu Duhul vine Domnul pe pãmânt, cãci cu
trupul n-am loc. 

18/31 mai 1987

Domnul stãruieºte pentru pãrãsirea pãcatului. 

... E momentul sã trãieºti cu soþia ta ca ºi cu o sorã, cã
e sfârºitul ºi nu mai ai loc dacã nu faci aºa. 

29 mai/11 iunie 1987

Omul duhovnicesc sã stea departe de omul lumesc. 

... Fii treaz în orice clipã. Chiar dacã te duci la serviciu, pe
drum, acasã, sã nu-þi lipseascã gândul de la Dumnezeu. De te
întâlneºti cu un frate de al tãu, sã vorbeºti cuvânt de întãrire ºi
pentru tine ºi pentru el. Nu sta cu omul lumesc, cã satan te scrie. 

5/18 iunie 1987

Mândria aduce desfrâul în om. 

... E pãmântul plin de marele desfrâu. Nu se mai cu-
noaºte care e femeie, care e bãrbat. Nu e nimeni mulþumit cu
frumuseþea datã de Dumnezeu, ºi o face pe placul lui satan.
Umblã lumea în pielea goalã. 

20 iulie/2 august 1987

Domnul lucreazã pentru pregãtirea nunþii Sale. 

... Cobor cu toatã încrederea cã voi culege ºi Eu ceva
pentru fericire. E la fel cum cobori într-o grãdinã ºi priveºti
florile sãdite ºi culegi de colea una, de colea una ºi faci un bu-
chet de flori care-þi sunt dragi, ca sã le ai pe masã. Aºa ºi Eu
vreau sã culeg de pe pãmânt numai pe cine-Mi place, numai
pe cine-l vãd cã l-aº putea face vrednic sã stea cu Dumnezeu
la masã, pentru cã îi aduce Dumnezeu de veste cã odatã cu
sfârºitul acestui veac se întocmeºte nunta Mirelui ceresc, ºi a
plecat pe pãmânt dupã meseni. Nu cheamã la nuntã învãþaþii
sau bogaþii sau pe cei care nu-L vor pe Dumnezeu. Îi cheamã
pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. 

... Toatã omenirea de pe pãmânt este ca într-o pânzã de
pãianjen a pierzãrii. Acest pãianjen al lãcomiei umple tot ia-
dul cu zidirea lui Dumnezeu. 

Pãmântul e îndopat pânã la ras de armele focului. Când
vor izbucni, vor întoarce pãmântul pe dos. 

9/22 august 1987

Încãlcarea zilei de duminicã aduce sãrãcirea roadelor pãmântului. 

... Aceastã lume zice cã nu este Dumnezeu, ºi o sã arate
Dumnezeu cã este Dumnezeu, iatã, cât de curând. 

Fiþi atenþi, of, fiþi atenþi, cã verdeaþa pe pãmânt nu mai
e, fiindcã ºi câmpiile au fost semãnate în zile de sãrbãtoare.
Nu s-a þinut seama de sãrbãtori; s-a mers cu semãnatul ºi cu
aratul. Iatã cã acum nu mai au ce culege, cã nu le-a dat natura
nimic, cã este Dumnezeu. Sã culeagã de la naturã acuma. O,
cum o sã vadã cã este Dumnezeu! 

22 august/4 septembrie 1987

Domnul îi numeºte ºi îi ocroteºte pe ai Sãi. 

... Tatãl are grijã de unºii Sãi. Comuniºtii i-au scris pe
comuniºtii sãi. Comunismul îi conduce pe comuniºtii sãi, iar
Dumnezeu, pe unºii Sãi. Cine va câºtiga? O, când va veni
acum prima spaimã, multã lume se va întoarce spre Dum-
nezeu. 

24 august/6 septembrie 1987

Iubirea pentru Dumnezeu cere totul pentru Dumnezeu. 

... Cine iubeºte pe tatã ºi pe mamã mai mult ca pe
Dumnezeu, nu e vrednic de Dumnezeu. Cine iubeºte pe copi-
lul sãu mai mult ca pe Dumnezeu, nu e vrednic de Dumnezeu.
Deosebeºte-te ºi de tatã ºi de mamã ºi de copilul tãu ºi ia dru-
mul spre Dumnezeu ºi strigã ºi pentru cei din jurul tãu. Dacã
a coborât Dumnezeu cu pregãtirea Sa ºi tot nu ascultã nimeni
de cuvântul Sãu, vine timpul sã blesteme pe tatã, pe mamã ºi
þâþa pe care a supt-o. 

31 august/13 septembrie 1987

Iubirea dintre fraþi îndepãrteazã pãcatul mâniei. 

... Cât e mila de mare acum, aºa va fi mânia de mare.
Vai de cine dã prilej de mânie! Vai de cine foloseºte mânia pe
pãmânt! Vai de cine se mânie pe aproapele! Vai de cine se în-
furie pe aproapele! Cerinþa lui Dumnezeu e sã-þi iubeºti ºi
aproapele ºi vrãjmaºul tãu cel vãzut, nu cel nevãzut, care e
satana. 

1/14 septembrie 1987
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Lucrarea lui Dumnezeu prin trup de pe pãmânt. 

... A început Dumnezeu minunea printr-un trupuºor, ºi
acum o sfârºeºte printr-un alt trupuºor. Primul este acum duh
cãlit prin moarte ºi aleargã prin tot vãzduhul ºi strigã ca ºi
Dumnezeu, iar acesta pãmântesc, coboarã Dumnezeu în el,
intrã ca într-o locuinþã ºi Se foloseºte de guriþa ei ºi strigã la
creºtini. 

4/17 septembrie 1987

„Darul de preot“ cumpãrat cu bani. Puterea candelei cu untdelemn. 

... Acum numai cei care au bani sã plãteascã ies preoþi,
ºi ies preoþi pentru bani ºi nicidecum pentru Mine. Viaþa lui
Dumnezeu, numai preotul cãlugãr o iubeºte. Acela mai e preot
al Meu, dar ºi la acela a bãgat satana mâncãruri ºi pofte. 

Credeþi cã sunt ºi mãnãstiri care nu au luminiþã aprinsã
acolo? Au adus curent electric ºi ºi-au aprins beculeþe, iar unt-
delemnul îl mãnâncã. Vine vremea când n-o sã mai ai curent
electric, ºi pãstreazã-þi de pe acum deprinderea cu candelã,
una sau douã candele, ca sã faci legãtura cu cerul. 

21 septembrie/4 octombrie 1987

Trecerea de la omul cel vechi la omul cel nou, dupã Hristos. 

... Tatã, luaþi în inimã aceastã minune, ca sã vedeþi unde
vã duce. Prin ea vã fac trecerea din omul cel vechi în omul cel
nou. Tu nu ºtii cum va lucra Dumnezeu, dar trebuie sã ºtii ºi
sã crezi cã te ocroteºte dacã eºti cu El. ªtie Dumnezeu ce face
cu tine dacã eºti al Lui. 

24 septembrie/7 noiembrie 1987

Maica Domnului se roagã pentru România, spre îndemnare la
rugãciune a poporului creºtin. 

... Mãicuþa Mea aduce rugãciune pentru scumpa Româ-
nie. România e scumpã, cã a fost þarã sfântã ºi pe placul lui
Dumnezeu, dar a adus-o satana ºi pe ea pe placul lui. O, pen-
tru ce mai are Dumnezeu în ea, cere scãpare prin glasul
Mãicuþei: 

„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“.
E mare acest cântec ºi e plãcut la Dumnezeu, dar se

aduce numai ce a ales Mãicuþa, câteva cuvinte. Celelalte cu-
vinte le cântã Mãicuþa Mea în cerul sfânt, cã acolo nu sunt
urechi fãcãtoare de rãu. Dacã s-ar auzi aici tot cântecul aces-
ta, chiar dacã sunt copii ai lui Dumnezeu, satana îºi face loc
fãrã sã vrei ºi îl duce ºi în gurile rele. Toate guriþele sã repete
la rugãciune acest cântec pentru þara Mea. 

2/15 noiembrie 1987

Fiecare slujitor va da socotealã de lucrarea sa. 

... Se apropie judecata, ºi fiecare slujitor al bisericuþei
se va înfãþiºa la judecatã cu poporul pe care l-a adus la lumi-
nã. Acela care are popor câºtigat spre luminã va fi vrednic de
luminã, iar cel ce nu l-a durut de popor ºi nu l-a adus la mân-
tuire, nu este nici el vrednic de luminã, ºi va fi vrednic de du-
reri ºi de osândã. Adevãrul grãieºte Dumnezeu. O, e plin pã-
mântul de slujitori ai bisericuþelor, dar cea mai mare parte
este din cei care M-au pus pe cruce. Dar ºi Dumnezeu de
aceea grãieºte de spãlarea pãmântului de tot ce e rãu.

5/18 noiembrie 1987

Suferinþa vine de la neascultare. Domnul prooroceºte începutul
anului durerilor mari peste pãmânt. 

... Tatã, pe Dumnezeu nu-L bucurã bogãþia. Dumnezeu
aleargã dupã sãraci, dupã amãrâþi, dupã munciþi, dupã trudiþi.
Cei bogaþi, cei deºtepþi, cei mari nu aleargã dupã Dumnezeu,
le e ruºine cu Dumnezeu. 

Se duc unii dintre voi la spital, ºi doctorii nu le gãsesc ce
au, dar sã ºtiþi cã boala e de la Dumnezeu, ºi leac nu au pânã
nu vin cu faþa la Mine. Cine se întoarce cu urã împotriva Mea
ºi a poporului Meu, îi dau ºi Eu durere. Fericit nu poþi merge la
fericire. Legat în lanþuri, cu forþa, nu poþi merge la fericire, ci
din dragostea ta. Când vor mai fi doisprezece ani pânã la anul
2000, se va termina cu binele ºi vor începe durerile. 

11/24 noiembrie 1987

Adeverirea sfinþeniei trâmbiþei Domnului. 

... Tatã, vã aduc la cunoºtinþã ceva: se apropie dezgro-
parea trupului în care am locuit Eu. Aº vrea sã fie tot poporul
ca sã-l priveascã. Dar cum? Cã vrãjmaºul stã la pândã. Când
o vedea vrãjmaºul atâta popor, ce va zice? Mult nu mai e ºi
veþi vedea-o în duh, cã vrãjmaºul stã la pândã. 

26 noiembrie/9 decembrie 1987

Domnul prooroceºte ridicarea sfintei Virginia. 

... Vrea duhul cel cãlit prin moarte sã aibã tot poporul
la dezvelirea trupului. Plânge ºi priveºte cu dragoste la tot po-
porul. Trupuºorul e aºa cum e el, dar când o intra duhul în el,
va strãluci ºi trupul ca ºi sufletul. 

29 noiembrie/12 decembrie 1987

Cel ce crede cuvântul lui Dumnezeu, sã-l împlineascã. 

... De pleci dupã hrana lui Dumnezeu ºi cauþi sã mãnânci
mereu, mãnâncã cu toatã încrederea ºi inima, ºi caut-o acum,
cât mai e, ºi nu aºtepta sã vinã hrana dupã tine, ºi aleargã ºi tu
dupã ea, ºi fã-o de neºters. Dar nu cãuta sã mãnânci mereu hra-
na, ºi de împlinit sã nu împlineºti. Dacã tu cauþi mereu ºi nu
stai pe loc, faci la fel cu acela care, când i-a dat în stãpânire
cinci talanþi, a câºtigat încã cinci; la cel ce a dat doi, a câºtigat
încã doi, iar cel ce a dat unul, l-a îngropat. Acesta este aseme-
nea cu cel ce cautã ºi nu împlineºte, ºi cautã mereu.

O, întotdeauna sã ai foame, sã-þi fie foame de cuvântul
lui Dumnezeu, dar sã ºi împlineºti, ºi vei primi bucuria Dom-
nului. De aceea, cautã sã împlineºti ºi sã stai o viaþã de veci în
bucurie ºi în binecuvântare ºi în luminã. Primeºte cu toatã ini-
ma, cãci Dumnezeu nu te bate, ci te mângâie ca sã împlineºti. 

3/16 decembrie 1987

Postul cu trupul dã putere dragostei sufletului. 

... Cu postul ºi rugãciunea învingi ºi despici ºi piatra în
douã. Cine împlineºte cu dragoste, acela poate în toate. Lu-
mea dacã nu pierdea dragostea de post nu pierdea puterea. 

8/21 decembrie 1986

Lipsa îndemnului spre calea cereascã. 

... Nu mai are cine arãta nimãnui drumul cel bun. E plin
pãmântul de biserici cu slujitori care slujesc pentru traiul lor,
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dar durere nu au pentru turma lor. Rar slujitor sã mai meargã
cu milã de popor. Eu am fãcut o minune pentru ce este al Meu
ºi Îmi hrãnesc poporul Meu. Feriþi-vã ºi nu vã daþi singuri în
mâna vrãjmaºului. Pãstraþi, tatã, oala acoperitã. 

16/29 decembrie 1987

1988 

Iconomia tainelor lui Dumnezeu. Duhul ascultãrii ajutã mântuirea
lumii. Bucuria Domnului pentru întoarcerea pãcãtoºilor. 

... Dacã nu þi-e milã de o gâzã, Eu cum sã am milã de
tine? Dar dacã e gâzã otrãvitoare, care-þi prãpãdeºte munca
ta, pe aceea ai voie sã o omori. Pãianjenul, oriunde-l vei gãsi,
sã-l omori, cã s-a contrat cu Mãicuþa cerului zicând cã pânza
lui e mai bunã ca a Mãicuþei. Ai mare platã dacã-l omori. Pân-
za lui nu e bunã de nimic. Toatã truda celor depãrtaþi de Dum-
nezeu este la fel ca pânza de pãianjen. Cum prãpãdeºti pânza
de pãianjen, aºa ºi Dumnezeu va prãpãdi toatã munca celor
fãrã Dumnezeu. 

... Of, of, daþi-vã seama cã ascultarea fiecãruia îmbu-
neazã pe Dumnezeu când va veni alegerea. Care aveþi fraþi,
surori ºi pãrinþi, dacã aþi ascultat acum pe Dumnezeu, ºi
atunci veþi striga la Mine scãpare pentru ei, ºi Eu voi avea mi-
lã de strigarea voastrã. Dacã acum þi-e milã de strigãtul Meu
ºi îl împlineºti ºi ai luat strigãtul lui Dumnezeu în inimã, ºi Eu
voi lua strigãtul tãu în inimã ºi voi scãpa pe cei dragi ai tãi.
Nu vor fi laolaltã cu tine, dar nu vor fi pe mâinile lui satana. 

... Orice tânãr, orice bãtrân, orice copil când se îndepãr-
teazã de lume ºi îmbrãþiºeazã pe Dumnezeu, Dumnezeul ce-
rului scoate mâinile din cuie, de pe cruce, ºi îl îmbrãþiºeazã.
Aºa drag ºi bucurie are. Fiilor, nu mai e vremea sã trãiþi nepã-
sãtori pentru suflet. Nu mai e vremea sã alergi dupã viitor. E
vremea sã alergi dupã luminã. E vremea sã alergi dupã mân-
tuire, dupã fericire, aºa cum Dumnezeu aleargã din loc în loc ºi
din cãsuþã în cãsuþã dupã fiecare. Nu mai fugiþi de Dumnezeu!
Intraþi în braþul lui Dumnezeu, ca sã fiþi feriþi de ceea ce vine. 

22 decembrie 1987/4 ianuarie 1988

Lipsa dragostei ºi a milei, înmulþeºte rodul pãcatului. 

... Dacã sunteþi iubitori de Dumnezeu, ca fraþii de o ma-
mã sunteþi. Câþi sunt în lume de o mamã, ºi se judecã mai rãu
ca duºmanii! Se judecã, se bat, se omoarã; tribunalele sunt
pline de judecãþi, de popor la judecatã; azilele sunt pline de
copii ºi de bãtrâni. Ca sã fii pãrinte, sã creºti un cârd de copii
ºi sã ajungi la azil, dus de copiii tãi sã te þinã statul, pãi poate
Dumnezeu sã mai rabde aºa ceva? ªi câte, ºi câte? Câþi copii
pociþi ies din mame, ºi nu le place mamelor sã-i creascã ºi îi
duc acolo. Vai de ei! De ce? Cã nu mai þine nimeni nici o sãr-
bãtoare. E marele desfrâu. Nu se mai þine post, nu se mai þine
sãrbãtoare, nu se mai þine nimic. Pãcatul cel greu aduce fel de
fel de copii pociþi la chip. Cine sã opreascã pãcatul cel greu?
Lumea? Satana, care conduce lumea?

27 decembrie 1987/9 ianuarie 1988

Grija pentru sufletele celor adormiþi. 

... Dacã Dumnezeu vãduveºte pe cineva, cel ce rãmâne,
sã facã ºi pentru cel plecat prilej de scãpare. Ferice de vãdu-

vele ce se pãstreazã curate, ºi vai de vãduvele ce nu-ºi pãs-
treazã curatã vãduvia lor, ºi vai de soþii lor rãposaþi! Sunt
vãmile pline ca ciorchinii de struguri, cã nu se mai fac soroa-
cele plãcute lui Dumnezeu, sã poatã trece sufletul treaptã cu
treaptã. Faceþi soroace plãcute lui Dumnezeu, cu mâncare
primitã la Dumnezeu. 

31 decembrie 1987/13 ianuarie 1988

Iubirea de Dumnezeu. Necredinþa prigonitorilor. Cinstirea
trupului bisericii lui Hristos. 

... Dacã iubeºti pe tatã ºi pe mamã ºi pe copiii tãi mai mult
decât pe Dumnezeu, te-ai pãcãlit amar. Dacã iubeºti pe Dumne-
zeu mai mult ca pe toþi ai tãi, atunci te duci la El cu toþi ai tãi. 

... Dacã ar ºti lumea ce fac Eu, din nou M-ar rãstigni,
cãci în locul unde M-am coborât, a aflat lumea cã acolo e un
Prunc, dar nu ºtia ce Prunc, ºi a stat la pândã sã-i prindã pe ai
Mei, ºi Mi-au luat trâmbiþa ºi Mi-au dus-o prin închisori, ºi
iatã ce a mai rãmas din satul acela! 

... Cât de pierzãtoare de suflet e bogãþia pãmânteascã!
Cel ce þine la ea, se pãcãleºte amar, se bucurã cã are bani
mulþi. Dacã ai bani mulþi, cumpãrã ceva, ºi cu acel obiect
cumpãrat sã poþi trece la fericire. Cumpãrã fapte cu care sã te
poþi strecura la Mine. 

... Preoþii dinainte nu dãdeau voie sã intre în bisericuþã
dacã nu era fecioarã. Dar acum vine bãtrânã ºi cu copii ºi pu-
ne cununiile pe cap. Of, cine rãspunde? Preotul acela. 

Un preot n-a ieºit din altar sã punã cununiile, pentru cã
a ºtiut cã nu e fecioarã, ºi s-a dus peste el în altar sã-l anunþe.
Dar o femeie care a ºtiut cum este lucrul, s-a repezit la mirea-
sã ºi i-a luat albul din cap ºi i-a pus basmaua, ºi atunci preo-
tul a cununat-o. Preoþii astãzi se grãbesc ºi la slujbã, ºi fac ie-
ºirea la popor ca sã plece unde au ei de dus. 

9/22 ianuarie 1988

Mãrturisirea pãcatelor. Lucrarea cuvântului învãþãturii cereºti sã
nu fie vândutã la necredincioºi. 

... Când mergi sã te mãrturiseºti, spune la preot ura ta,
invidia ta, mândria, hula, nesocotinþa faþã de Dumnezeu, dar
cuvântul lui Dumnezeu care se strecoarã el la tine, nu-l vinde
ca pãcat, nu-l ridica pe preot împotrivã, cã acesta e pãcat. Cu-
vântul Meu spre tine nu e pãcat; el te scapã de pãcat, te învaþã
sã nu faci pãcatul. Dacã e Dumnezeu, Care te conduce cu cu-
vânt coborât de la cer prin duh ceresc, e mai conducãtor preo-
tul ca Dumnezeu? 

17/30 ianuarie 1988

Paza cea de la Domnul. 

... O, de câte ori v-am oprit Eu plecãrile când am vãzut
cursa vrãjmaºã cã stã în calea voastrã! Când staþi în grija
Mea, Eu conduc ºi ocrotesc cu grija Mea. 

24 ianuarie/6 februarie 1988

Lipsa învãþãturii de la Dumnezeu. Nelucrarea preoþilor. 

... Câtã lume ar cãpãta vederea, dar nu are cine sã i-o
dea, cã nu se îngrijeºte nimeni nici de el, dar nici de altul.
S-a umplut pãmântul de slujitori, dar vede cerul sfânt cum se
uitã numai sã umple tolba. Nu-l doare de poporul care vine
sã-i dea bani, sã-l aducã la luminã. Cine vine în bisericã sã
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aducã liturghie, Dumnezeu vede ºi scrie. Dar preotul care nu
aduce poporul la luminã dã seama la judecatã de banii pe care
i-a câºtigat. 

31 ianuarie/13 februarie 1988

Domnul îndeamnã omul la calea mântuirii. 

... Copiii Mei, iar vã spun: M-am dat vânzãrii ºi chinu-
rilor morþii ca sã-l câºtig pe cel ce Mã vrea ºi Mã ascultã ºi
Mã îmbrãþiºeazã. Îl îmbrãþiºez ºi Eu pe cel ce Mã îmbrãþiºea-
zã. Am scos mâna din cui ºi îl îmbrãþiºez, ºi îngerul îl scrie în
cartea cerului pe veci. O, dã-þi seama cã eºti rugat cu binele!
Hai, când te roagã Dumnezeu, cã tu Îl rogi când nu þi-o place
ce o veni peste tine, dar atunci te lasã Dumnezeu în dureri pâ-
nã te vei spãla de toate poftele. Când þi-e greu sã lepezi tot,
gândeºte-te la Acela Care S-a lepãdat de toate, gândeºte-te la
cei ce au primit chinuri ºi moarte prin jupuiri, traºi pe roatã,
prin rãstigniri ºi bãtãi, ºi au suferit ºi nu se despãrþeau de
Dumnezeu. Cã dacã v-aº aduce unul, la soare te poþi uita, dar
la el nu, cã a câºtigat fericirea prin suferinþe. 

6/19 februarie 1988

Domnul îi încearcã omului credinþa ºi îi ocroteºte viaþa. 

... Sã vã spun ceva: a coborât Tatãl cu sfântul Petru ca
sã cerceteze poporul dintr-un sat. A luat-o de la prima casã ºi
s-au fãcut cerºetori. Nimeni nu i-a primit, nici preotul din sat.
Nu i-a primit, pentru cã nu era nimeni cu pregãtire de Dum-
nezeu. ªi am mers aºa în tot satul ºi nimeni nu M-a primit.
Abia când s-a terminat satul, am bãtut la poarta unei case sã-
rãcãcioase. Acolo era o femeie vãduvã, cu trei copilaºi: „Eu
vã primesc, dar n-am nimic de mâncare, cãci ca sã adorm co-
piii, am luat o balegã ºi am bãgat-o în sobã ºi am minþit, ca
sã se culce pânã se coace turta din sobã“. Dar Eu i-am spus:
„Femeie, scoate turta din sobã, cã nu e balegã“. 

La grãirea Noastrã femeia s-a dus ºi a scos turta, dar
era o pâine frumoasã ºi rumenã. Atunci femeia a înþeles cã
Acela nu era altcineva decât Dumnezeu. ªi am zis: „Femeie,
scoate trei porþii de pâine, egale, ºi dã întâi la cei trei copii“. 

Dar cel mic a început a plânge, ca lui sã-i dea porþia mai
mare. ªi am zis: „Femeie, acesta are în el duhul lãcomiei“. 

Dupã aceea, am dat femeia afarã ºi i-am zis: „Vezi mo-
vila aceea mare? Iei pe cei doi copii ºi te duci cu ei, ºi când
vei ajunge acolo, sã te uiþi înapoi spre sat sã vezi ce e“. ªi a
zis femeia: „Doamne, dã-mi voie sã-l iau ºi pe cel mic, cã
mi-e milã de el!“. „Ia-l!“ i-am zis. ªi când a ajuns acolo la
movilã ºi s-a uitat înapoi, tot satul era scufundat sub pãmânt;
numai turla bisericii se mai vedea un pic. Tot satul a dispãrut,
ºi a rãmas o baltã mare pe tot întinsul satului, o baltã albã.
Acest sat e lângã Brãila, ºi întâmplarea a fost în zilele voastre. 

15/28 februarie 1988

Sfârºitul pãcatului. Nunta Mirelui ceresc. 

... De ce nu mai pot sã þin pãmântul? Ia omul soþie ºi
stã cu ea un pic ºi face copii ºi pleacã dupã alta. O, omule, cu
ce te-ai ales? Cu pierzarea ta. Merge femeia la bisericuþã,
merge s-o vadã lumea cu ce e îmbrãcatã. Merge ºi face crucea
strâmbã ºi umple catastiful lui satana, cã preotul care trebuie
sã-i aducã la cunoºtinþã nu face nici el cruce dreaptã. 

Am spus cã sfârºitul veacului e cu nunta Mielului. Mi-
rele e ºi Judecãtorul. Mireasa Sa e bisericuþa cu cei ce o slu-
jesc ºi cu toþi cei ce au slujit-o ºi au iubit-o. Tot cerul aºteaptã

întâi sã intre cei de pe pãmânt la masã, ºi pe urmã sã intre ºi
ei. La nunta pãmânteascã dai bani ca sã stai la masã. La nunta
cereascã trebuie pregãtire, sã fii curat, ca sã te îmbrac cu
hainã strãlucitã. De acolo nu mai pleci; e pe veci. 

19 februarie/3 martie 1988

Proorocie pentru duh de credinþã. 

... Aþi pus pasul pe anii durerilor. Cautã în Scripturã, cã
zice cã atunci când vor mai fi doisprezece ani pânã la 2000,
sunt anii durerilor. Dar nici nu va fi pânã la 2000, cã atunci
pãºeºte turma ºi Pãstorul. Dacã nu crezi, vei trãi ºi vei vedea.
Cine nu crede pânã nu vede, nu ajunge sã vadã. 

21 februarie/5 martie 1988

Portul creºtinesc nu mai este în biserici. 

... Fiecare vine în bisericuþã cum îi place lui; ºi fecioa-
rã ºi mamã, cu capul gol, mascatã, mai sãrutã ºi icoanele, mai
face ºi o închinãciune în bãtaie de joc, ºi mai vrea ºi mântui-
rea. Pentru fiecare sãrutare pe icoane Mãicuþa varsã o lacrimã
pentru fiecare în parte. 

28 februarie/12 martie 1988

Pãcatele de pe pãmânt. 

... Dumnezeu a zis cândva: «Creºteþi ºi vã înmulþiþi!».
Dar cum? Sã se umple pãmântul de curvie ºi de mame care
nu vor sã aibã copii ºi îi fac bucãþele, dupã cum am adus ve-
denie la ochii unui preot, cum aduna pe o apã neagrã bucãþile
de copii ºi le arunca în barcã ºi îi fãcea întregi? Vai, mame,
vai! E plin pãmântul de mame ºi taþi de felul acesta. 

6/19 martie 1988

Domnul plânge pentru necredinþa oamenilor. 

... Am murit pentru tine. M-am vândut pentru tine ca sã
te fac bine. Am fost pe pãmânt ºi am dus-o ºi Eu greu ca ºi
tine. Vrãjmaºul M-a ispitit ºi pe Mine, ºi lucra prin toþi care
Mã huleau ºi Mã batjocoreau ºi Mã bolovãneau. De ce? Cã
nu le plãcea învãþãtura Mea, ca ºi astãzi. Cum aº spune Eu as-
tãzi sã lepede femeia pãlãria ºi pantalonii? O, decât sã se le-
pede, mai bine dã cu piatra în Dumnezeu ºi în acela care-i
spune de la Mine. 

12/25 martie 1988

Îndemn la veghe pentru preoþi. 

... Toþi slujitorii bisericilor, de când au început sã facã
ºcoalã, slujesc bisericuþa pentru pântecele lor. Unul la zece
mii dacã mai e pe placul lui Dumnezeu. Am întocmit un sfat:
slujitorul care se va prezenta cu popor adus la mântuire, acela
va scãpa de judecatã. 

21 martie/3 aprilie 1988

Pentru sfânta Împãrtãºanie trebuie pregãtire cu trupul ºi cu sufletul. 

... Ce de lume! Ce de lume! Ce de copii aleargã sã se
împãrtãºeascã, de parcã ar fi Împãrtãºania lapte! E vrednic de
ea, nu e, se duce ºi o ia cu burtica plinã pânã în ultima zi. Pâ-
nã în ultima zi mãnânci ce-þi place, ºi ai venit la împãrtãºit,
dar þine seama cã n-ai fost vrednic, ºi vei rãspunde curând.
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Întâi sã-þi faci trupul curat ºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã, sã
ºtergi catastiful lui satan. ªi copilul, mãmicuþo, e împãrtãºit,
cã n-a ºtiut cã tu i-ai dat mâncare care n-a trebuit. Dar fiecare
mamã rãspunde de copilul ei. 

28 martie/10 aprilie 1988

Domnul suspinã pentru rãtãcirea din biserici. 

... Câþi preoþi fac slujba pânã iau banii la popor, ºi gata,
pleacã în grabã cã e meci, cã au musafiri. Nu-i urâþi. Sã nu zi-
ceþi cã duceþi banii la preoþi. Preotul rãspunde de ban dacã nu
face ce trebuie sã facã din el, iar Eu îþi scriu jertfa ta. Dumne-
zeu nu te învaþã sã-l urãºti pe preot, cã rãspunde el dacã nu
face ce trebuie sã facã. Fiecare preot rãspunde. Fiecare preot
e dator ca la poporul care-l înconjoarã sã-i deschidã inima ºi
calea spre luminã. 

3/16 aprilie 1988

Omul deºtept este cel ce iubeºte pe Dumnezeu. 

... O, copilule al Meu, nu fi deºtept numai pentru lume.
Dacã eºti deºtept, cerceteazã sã vezi cã nu e nimic în lucrarea
lui Dumnezeu ca sã te ducã la pierzare, ci e ca sã te ocroteascã. 

26 aprilie/9 mai 1988

Îndemn spre sfânta Împãrtãºanie ºi spre toate cele sfinþite. 

... Dragostea ta e cuiul cel mai dârz, care rãzbate prin
orice ºi rãzbeºte în orice. 

... Întotdeauna sã þii seama de fãrâmiþa din trupul Celui
ce ªi-a întins mâinile pe cruce. Întotdeauna sã nu bagi altã
hranã în tine înainte de sfânta anafurã, care este de la Mine.
Sã ai în casã întotdeauna. Nu da nimic trupului tãu pânã nu-i
dai mai întâi hranã duhovniceascã. Atunci înseamnã cã Îl ai
pe Dumnezeu. 

... Nu mai vreau sã þin pãmântul pentru tineretul de azi.
Pãmântul nu e creat de satana. El a creat numai durere ºi
amar. Durere aduce în toate. Pãi sã-l iubeºti cât de mult, ºi tot
în foc te duce. Asta e plata lui: te desparte de binele tãu ºi te
duce în foc. Nu mai are cine sã spunã. De aceea am fãcut
aceastã minune, sã vin din cer sã vã spun de ce sã vã feriþi. 

1/14 mai 1988

Preoþii de azi nu slujesc cu fricã de Dumnezeu ºi nu învaþã lumea
la þinerea legilor Domnului. 

... A dat Dumnezeu ajutor la mulþi ca sã-ºi câºtige darul
de preot, ºi nu auziþi din gura vreunui preot sã strige cã vine
sfârºitul. Nu, cã-i e fricã. Pãi preoþii din vechime strigau, nu
puneau cununiile la tineri dinainte dacã nu erau copii curaþi, ºi
nu ieºea preotul din altar cu cununiile. Azi, de s-ar face mirea-
sã ºi bãtrânã, albã în cap, n-are treabã preotul, ºi trece peste
rânduiala pe care o are cu Dumnezeu, dar rãspunde cu durere. 

... În fiecare bisericuþã coboarã cete de îngeri ºi privesc
ºi ascultã slujba ºi lumea cum se poartã, cum se închinã, cum
se roagã, cum se îmbracã. Pãi nu veni la bisericuþã sã-þi faci
poftã de vorbã cu cine te întâlneºti. Dacã ai venit la bisericã,
roagã-te ºi te îmbracã smerit, nu cu hainã luxoasã, sã te vadã
lumea luxos. 

... ªi îngeraºii plâng cu saþ ºi se duc în plâns la chipul
Maicii Mele; în loc sã se bucure de sãrutare, lasã o lacrimã pe
aceastã sãrutare. Pãi dacã astãzi lumea nu mai e mulþumitã cu

frumuseþea pe care i-a dat-o Dumnezeu... Se sulemenesc fe-
meile, se fac ca satana, ºi de aceea nu mai priveºte Dumne-
zeu la faþa pãmântului ºi a hotãrât Dumnezeu spãlarea pã-
mântului, pentru cã pãmântul nu e fãcut de satana. 

16/29 mai 1988

Legea sfinþeniei nu este urmatã în biserici. 

... Poþi sã ai fapte bune câte vrei; întinarea te dã înapoi
ºi te scoate afarã de la Mine. 

Dacã preoþimea ar afla ce lucreazã Dumnezeu, o, ce-ar
împrãºtia ei pe poporul Meu! O, ce l-ar face ei praf ºi pulbere!
Dar are Tatãl ºi preoþi care au milã de poporul care-L încon-
joarã, care spun la popor cum sã facã crucea ºi cum sã vinã la
bisericuþã. Dacã este în bisericã popor îmbrãcat în toate chipu-
rile, ºi poporului nu-i aduce la cunoºtinþã preotul acela, atunci
ºi preotul ia parte la pãcat. O, lume, lume, intrã în bisericã cum
se cuvine! Sã intri cu hainã smeritã, cã femeile au luat portul
bãrbaþilor: pantaloni ºi cãciulã ºi toate. Cum sã se mai îmbrace
bãrbatul? Nu se mai cunoaºte care e femeia ºi care e bãrbatul.
Nu se mai cunoaºte care e mama ºi care e fiica. 

21 mai/3 iunie 1988

Vine Domnul sã împãrãþeascã pe pãmânt. 

... Acum, altã viaþã vine pe pãmânt. Vine o singurã con-
ducere: conducerea lui Dumnezeu. Vrãjmaºul lui Dumnezeu
nu va mai avea urmuliþã pe pãmânt. El ºtie, ºi de aceea face
prãpãd acum. 

30 mai/12 iunie 1988

Venirea Domnului îi alege pe cei ce sunt ai Sãi. 

... De ce a întocmit Dumnezeu aceastã minune? Vã-
zând cã vrãjmaºul a întocmit ºi el ceva, ca toatã zidirea sã o
ducã la iadul sãu ºi nu mai are cine mai lumina pentru cã toatã
zidirea trãieºte dupã placul sãu ºi al vrãjmaºului, a întocmit
Pãrintele cerului ºi al pãmântului o minune, sã vinã în ajuto-
rul inimioarelor care-L mai vor, sã le ajute, sã le pregãteascã,
sã le conducã dupã placul Sãu. Pentru cã vrãjmaºul a întocmit
ºi el în aºa fel ca tot cel ce nu vrea, sã nu lase nici pe cel ce
mai vrea sã meargã spre luminã. Este pus ca toatã zidirea lui
Dumnezeu s-o facã sã trãiascã pe voia lui, pentru cã ºtie ce-l
aºteaptã. 

6/19 iunie 1988

Proorocul Ilie ajutã lucrarea împotriva necredincioºilor. 

... Þara românã e cu spatele la Dumnezeu. Þara românã
ºi conducãtorul e pentru dãrâmarea templului lui Dumnezeu,
dar voi vedea. Vom trãi ºi vom vedea. Fiecare popor în vre-
mea de demult când se rãscula împotriva lui Dumnezeu, mân-
ca bãtaie, ºi tot aºa ºi acum va fi, ºi veþi vedea. Profetul Ilie,
care e ridicat la cer cu trup cu tot prin viaþa lui curatã, a hotã-
rât sã Mã ajute pe Mine sã pregãtesc, sã scot pe vrãjmaºul de
aici, ºi am sã-l rog sã vinã sã trãsneascã el cu biciul lui dupã
vrãjmaºul, ºi în orice inimã îl va gãsi, trosneºte ºi inima ºi tru-
pul. Nu credeþi? Sfântul Ilie izbuteºte sã-l scoatã pe vrãjma-
ºul de aici, dar o sã usture inimioarele dacã au þinut pe vrãj-
maºul în inimã. 

14/27 iunie 1988
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Limba sã fie mãdular al slavei Duhului Sfânt. 

... Opreºte-þi limba, puneþi-o la punct! Limba e cel mai
aprig mãdular al trupului, care umple catastiful satanei ºi te
duce la judecatã. Grãiþi cuvânt în aºa fel sã aduceþi bucurie ºi
celor din jur ºi lui Dumnezeu. Grãieºte cu guriþa sã te ducã la
fericire ºi nu la iad. 

16/29 iunie 1988

Împotrivirea preoþilor asupra poporului Domnului. Pregãtirea
pentru veºnicie. 

... Trupul are o viaþã scurtã, iar sufletul are o viaþã ne-
sfârºitã, ºi acum a sosit momentul ca sã-l trezeºti. Acum nu
mai e momentul sã zici: „Aha, sunt tânãr, ºi mai încolo caut
pasul pocãinþei“. Te-ai pãcãlit amar! Mai încolo, cum zici tu,
e sfârºitul tãu ºi te-a apucat nepregãtit. 

... Bunul Dumnezeu S-a nãscut din Fecioarã curatã.
Maica Domnului s-a nãscut din poruncã, din pãrinþi care Mã
iubeau pe Mine ºi care erau bãtrâni prin vârsta înaintatã, ºi
Dumnezeu le-a dat-o pe Maica cerului. Dumnezeu a avut
nevoie de o Mamã curatã, curatã, cea mai curatã dintre toate.
Aºa s-a nãscut ºi ea. 

19 iunie/2 iulie 1988

Purtarea de grijã pentru cei adormiþi. 

... Cel mai plãcut soroc e cel fãcut în post, cu mâncare de
post ºi fãrã bãutura satanei. Adevãrul vi-l grãiesc, cã dacã preo-
tul a gustat bãutura satanei, nici slujba nu e primitã. Poate cã
acel rãposat a mai avut ºi el greºeli, dar dacã cei rãmaºi îi fac
soroace plãcute lui Dumnezeu, urcã treaptã cu treaptã, ºi îl
aduce Dumnezeu la locul lui; Dumnezeu îi dã locul la fericire.
Nu lumea care-þi cere bãuturã îl scapã pe rãposat, ci Dumnezeu. 

25 iunie/8 iulie 1988

Semnul Domnului ºi al durerii Lui. 

... O, de ce te uiþi cu mirare ºi nu ºtii ce sã crezi? Þi s-a
schimbat scrisul din albastru în roºu. Eu, Dumnezeu, Care
Mi-am dat viaþa pentru voi, Eu, Care am sânge în mâini ºi în
picioare ºi în coasta Mea însângeratã, þi-am amestecat scrisul
cu sângele Meu, sã-Mi scrii durerea Mea cu sângele Meu. 

5/18 iulie 1988

Proorocie pentru cer nou ºi pãmânt nou. 

... Mi-e dor sã vinã clipa ca vrãjmaºul sã nu mai con-
ducã pe nimeni, sã nu mai stãpâneascã pe nimeni. Vreau pã-
mântul curat ca o oalã nouã ºi împodobit cu tot felul de bunã-
tãþi. Mã duc în cer, la masa Mirelui ceresc, iar apoi coborâm
pe pãmânt nou, spãlat, ºi nu ne va mai supãra vrãjmaºul. Fa-
ceþi voia lui Dumnezeu, ºi lângã Dumnezeu veþi fi. 

7/20 iulie 1988

Proorocie pentru durerile sfârºitului lumii. Ocrotirea poporului
Domnului. 

... La ce sã mai þin pãmântul? Pentru tineretul de azi,
care, dacã-i place sã umble despuiat, aºa umblã ºi stã pe
malul mãrii? ªi sã vedeþi cum se va umfla marea, cum s-a mai
întâmplat. Se va umfla marea ºi va acoperi goliciunea de pe
malul ei. Durerile au început în multe þãri, cu avalanºe de zã-

padã, cu inundaþii, cu foc, dupã cum sunt þãrile de departe de
Dumnezeu. Dar aici, unde este cuibul lui Dumnezeu, unde es-
te coborârea lui Dumnezeu, am voit sã ocrotesc, ca sã întãriþi
pasul pregãtirii. 

14/27 iulie 1988

Masa nunþii Mirelui ceresc. 

... Am întins mesele în cerul sfânt ºi am plecat dupã ti-
ne, meseanule, pe pãmânt, ºi vreau sã-þi dau hainã strãlucitã
ºi hranã cereascã, dar fã-te curat, cã de unde ºtii cã Dumnezeu
îþi va face ocrotirea cu trup cu tot, cum a fost cu Noe? ªi când
l-a scos din corabie, l-a fãcut pe Noe moºtenitor al pãmântu-
lui spãlat. 

23 iulie/5 august 1988

Ungerea cu sfântul mir, pentru ocrotirea poporului. 

... Folosiþi ungerea; nu faceþi nici un pas neatins cu mir
din candelã. Aveþi grijã, fiilor, nu ieºiþi afarã din casã ºi nu
miºcaþi nimic pânã nu vã ungeþi cu sfântul mir, cã vrãjmaºul
aºteaptã sã vã dãrâme. Stã vrãjmaºul la pândã. 

... Acum sunt bogat în milã, dar Mi-a pregãtit lumea o
hainã a mâniei, ºi când M-oi îmbrãca cu ea, nu mai am milã. 

29 iulie/11 august 1988

Slãbirea puterii lui satana, prin rugãciune cu tãmâie. 

... Cât îi putea, sã te fereºti de satana! Sã aprinzi tãmâie
ºi prin casã ºi pe afarã, ºi când pleci sã dai ºi pe tine cu tãmâ-
ie, ºi atunci satana fuge. Sã înveþi certãrile pe nevãzute ºi sã
le zici, ca sã nu aibã satana putere sã-þi facã nici un rãu. 

8/21 august 1988

Proorocie: vreme de încordare peste România. Maica Domnului
cere ocrotirea României. Conducãtorul României este ameninþat de 

vrãjmaºii lui pentru cãderea lui. 

... Luaþi aminte! Se pregãteºte o încordare, o ciocnire.
Vãd inimile celor ce o pregãtesc. Vãd ce voinþã au ºi ce gând
au. De ce credeþi cã Dumnezeu strigã grãbirea paºilor voºtri?
Trebuie, tatã, sã vinã ceva ºi peste cei ce stau cu spatele la
Mine. 

... Dacã sãvârºiþi ºi bine ºi rãu, nu ajungeþi în bine nici-
odatã, cã trebuie sã iei platã ºi de la rãu, ºi aºa mergi la cân-
tar, ºi nu se ºtie. Tatã, calea cãtre Dumnezeu e spinoasã ºi e
dureroasã. Cui nu-i place aceastã cale, face un pas, doi pe ea,
ºi dacã-l înþeapã ceva, fuge ºi merge pe calea cea largã a pier-
zãrii. 

... Vedeþi, fiilor, cã într-o parte lucreazã Dumnezeu cu
cei ai Lui, iar pentru cei ce sunt cu spatele am altceva. Nu vã
amestec ºi pe voi în bãtaia celor ce sunt cu spatele la Mine.
Nu vã speriaþi; fiþi cuminþi. Vã spun în ºoaptã: sã nu vã lip-
seascã niciodatã rugãciunea. Rugaþi-vã sã nu muºte cineva
din România, iar dacã muºcã, sã-l muºte pe conducãtorul ei,
cã el a dus-o cu spatele la Fiul Meu. 

Cel ce a adus comunismul în România, s-a întors cu
faþa la Mine. 

Conducãtorul României aºteaptã ceva, aºteaptã sã fie
muºcat. Tatã Creator, lucreazã sã n-o laºi pe România pradã
cruzimii care muºcã din ea fãrã milã! Fereºte-o de oamenii
cruzi, sã nu intre în România, cã dacã intrã, nu ies cu mâna
goalã. 
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O, se pregãteºte o vãrsare mare de sânge. Toatã lumu-
liþa de astãzi îl iubeºte pe satana, nu pe Dumnezeu. Dacã zice
satana sã umble bãrbatul despuiat, despuiat umblã. Dacã zice
satana sã umble femeia pe drum despuiatã, despuiatã umblã.
Pãcatul e în culmile lui. Mulþi vor sã muºte din România. Vor
mulþi sã-i las sã intre, ºi apoi nu vor ieºi cu mâna goalã. Prie-
tenii conducãtorului þãrii au vãzut bogãþiile ºi frumuseþile Ro-
mâniei ºi vor sã guste ºi sã muºte din ele. 

... Mãicuþa Mea este stãpâna ºi cumpãnitoarea acestei
încordãri; ºade cu mâinile întinse ºi cu toatã tãria ei strigã pen-
tru România. Trebuie sã-l muºte ceva, trebuie sã-l muºte un
ºarpe pe conducãtorul României. Se cere ocrotirea României
ºi el habar n-are de ea. O, ce va rãspunde pentru ce a dãrâmat?
Ce au zidit conducãtorii României din trecut, au zidit pentru
fericirea sufletelor lor, dar conducãtorul de astãzi a zidit pen-
tru trupuri, sã aibã unde sta, ºi a stricat bisericuþele ce s-au lu-
crat în trecut. Bisericuþele s-au lucrat în zilele în care trebuia
sã se lucreze, nu în zilele de sãrbãtoare. Dar zidurile care s-au
ridicat astãzi în locul celor dãrâmate s-au fãcut în zile de sãr-
bãtoare. Iatã, ºi-a fãcut rost de judecatã acest conducãtor. 

... Cel mai mârºav pãcat: mândria. Este doamnã mare
mândria în aceastã lume. Curvia ºi mândria sunt niºte doamne. 

15/28 august 1988

Domnul întãreºte poporul pe stânca ascultãrii ºi a credinþei. 

... Iatã, am adus trâmbiþa Mea la ochiºorii acestui trup.
Niciodatã de când strig prin gura ei n-am adus trâmbiþa Mea
cum am adus-o acum. Acest trup sã foloseascã ungerea, cã
vrãjmaºul ar vrea s-o nimiceascã aºa cum a fãcut cu primul
trup prin care am cuvântat. 

... Fiilor, dacã începe cumva ceva din semnele sfârºitu-
lui ºi vã apucã pregãtiþi, sã nu vã speriaþi; nu se lipeºte nimic
de voi. Staþi tari pe stânca cea puternicã. 

Vrãjmaºul nu mai are treabã cu lumea; are treabã cu ce
e al Meu; aici are el munca lui. În lume nu se mai duce, în lu-
me nu mai are ce face. O, el ºtie ce-l aºteaptã, ºtie cã dupã
spãlarea pãmântului nu mai calcã piciorul lui pe pãmânt ºi nu
mai supãrã pe nimeni atunci. 

Cãutaþi preoþii cei mai buni, cã nu mai gãsim preoþi cu
durere de durerea Mea. Unul la zece mii dacã intrã în cer. 

21 august/3 septembrie 1988

Proorocie împotriva tineretului cel fãrã Dumnezeu. 

... Dupã cum v-am mai spus, se încordeazã acea pregã-
tire pentru tineretul care aleargã dupã poftele lui. Sã intre ºi
el un pic la durere, cã l-a adus duhul rãu pe placul lui, l-a adus
sã spunã cã nu mai este Dumnezeu. 

26 august/8 septembrie 1988

Îndemn la iubirea de Dumnezeu. Proorocie pentru învierea morþilor. 

... Cine nu primeºte ºi nu voieºte aceastã hranã pe care
numai Dumnezeu þi-o poate da, nu e bun de nimic. Cel ce nu
voieºte ºi nu primeºte hrana de la Dumnezeu, e bun la treburi-
le pãmânteºti, dar dacã nu s-a hrãnit cu aceastã manã, piere ca
fumul. Nu e bine sã trãieºti fãrã Dumnezeu. Nu e bine sã gân-
deºti vreodatã cã n-ai nevoie de Dumnezeu ºi cã poþi sã trãieºti
ºi fãrã El. Trupul e dator sã alerge dupã binele sufletului ºi nu
sã stea nepãsãtor de viaþa sufletului, pentru cã cine stã nepãsã-
tor, dupã spãlarea pãmântului fiecare suflet care a pierit se în-
toarce la trupul lui; e învierea morþilor. Chiar dacã ai terminat

de o sutã de ani cu viaþa, la judecatã te întorci cu sufletul în trup
ºi vii la judecata de apoi, ºi atunci ce-ai sã rãspunzi? Cine a lu-
crat ºi a trãit fãrã milã, va sta în faþa înfricoºãtorului divan al
judecãþii. Dar cum va sta ºi ce va rãspunde? 

5/18 septembrie 1988

Pomenirile pentru adormiþi sã se facã dupã voia cereascã. 

... Mulþi rãposaþi au plecat fãrã sã fie apropiaþi de Dum-
nezeu. Mulþi nu s-au strãduit în viaþã, ºi rãmâne dator cel rã-
mas. Eu vã aduc la cunoºtinþã, la ce e al Meu, sã aveþi grijã
de rãposaþi. Dar lumea câþi rãposaþi are! ªi nu le mai pasã nici
de morþi, nici de vii, ºi nici nu le fac soroacele pe placul lui
Dumnezeu! ªi cu ce sã-i scoatã? Cu plãcerile fiecãruia? În
clipa de faþã cel mai de preþ ºi mai de folos pentru suflet e so-
rocul în zi de post, adicã în posturi.

14/27 septembrie 1988

Milostenia sã fie datã la cei sãraci. 

... Lumea nu ºtie nimic. Nu sunt primite soroacele cu
mâncare de carne ºi cu bãutura satanei. Pentru rãposaþi nu se
pune aºa ceva. Pentru ei se face mâncare curatã, dacã s-ar pu-
tea mai mult în posturi. 

Fiilor, voi sã daþi pomanã la cei sãraci, cãci bogatul da-
cã primeºte duce acasã la porc. Dacã-i place carnea de porc,
sã creascã porcul cu mâncare curatã, sã poatã lua ºi el cu lin-
gura din mâncarea lui, dar când porcul scapã ºi mãnâncã ori-
ce murdãrie, citiþi ce scrie în sfânta Scripturã. 

... Da, tatã, nici peºte mare din ocean nu dau voie sã
mãnânce la cei din pregãtirea Mea, cãci peºtele se hrãneºte cu
sânge de om. Acolo unde sunt rãzboaie, se amestecã apa cu
sângele. În toate apele sunt trupuri de oameni morþi. 

16/29 septembrie 1988

Îndemn la credinþã statornicã. 

... Nici o credinþã nu e mai dreaptã ca ortodoxia. Nu lu-
aþi altã cale, cã e greºitã. Aºa cum a fost calea Domnului, aºa
a fost ºi calea ortodoxiei. 

Fiþi atenþi, cã Mãicuþa Mea acum cere grãbirea, cã toatã
zidirea e cu vrãjmaºul. Stai lângã Mine o clipã ºi nu-þi place
ºi pleci tot la vrãjmaºul. Îþi vine o durere, vii din nou la Mine
ca sã scapi de durere, ºi dacã te scap, iarãºi uiþi, ºi te duci ia-
rãºi la vrãjmaºul, ºi tot aºa pânã când soseºte judecata, ºi cine
ºtie cum te gãseºte? 

2/15 octombrie 1988

Ungerea cu sfântul mir ocroteºte. Cei necredincioºi nu pot birui
împlinirile Domnului. Îndemn la post plãcut lui Dumnezeu. 

... Ce-þi mai trebuie dacã ai cuvântul Tatãlui ceresc, ca-
re coboarã ºi vine lângã tine ºi te încurajeazã? ªi dacã grãiesc
prin aceastã gurã ºi dacã iau loc în acest trup, tu trebuie sã Mã
simþi cã sunt lângã tine ºi trebuie sã te alãturi ºi sã te depãr-
tezi de toate relele. 

... V-am dat la îndemânã luminiþa din perete. Oriunde
veþi pleca, luaþi din candelã ºi vã ungeþi, cã am fãcut ungerea
aceasta cu putere ºi cu ajutor. 

... Cei de astãzi au legãtura între ei prin carnetul de par-
tid, iar comunismul nu dã voie sã mergi la bisericã. De aceea,
ei parte de Dumnezeu nu vor avea. Vine momentul sã vã for-
þeze sã vã depãrtaþi de Dumnezeu. Nu vã vor mai da pâine da-
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cã nu aveþi carnetul. Ei asta vor, dar vor rãmâne ei fãrã pâine
ºi fãrã veacul fericirii. Nu ajung ei pânã acolo, cã este un stri-
gãt al Mãicuþei Mele. 

... Pãsãrelele Mele, vã aºteaptã aripile pentru zbor. 

... Pregãtesc ce este al Meu ºi îl þin sub aripa Mea. Dacã
aþi vedea cu ochiºorii cum merge satana cu fiecare om, de o
parte îngeraºul, ºi de cealaltã parte satana! Pãi moºii ºi strã-
moºii trãiau pe placul lui Dumnezeu, þineau posturile, nici
linguri de dulce nu foloseau în post, cã ziceau cã intrã unsoa-
rea de la mâncarea de dulce în ele, aºa de mult þineau la post,
ºi de aceea aveau hambarele pline. Acum nu mai are omul ni-
mic. Se scoalã ºi ia plasa în mânã ºi pleacã dupã hranã. 

24 octombrie/6 noiembrie 1988

Moºtenitorii Domnului pe pãmânt nou. 

... De vreþi sã trãiþi pe pãmânt, aveþi rãbdare, cã spãlãm
pãmântul de toatã murdãria, ºi apoi vã fac moºtenitori pe pã-
mântul curat, dar ºi voi sã fiþi curaþi. Tatã, procuraþi-vã din
timp hranã pentru luminiþa din perete ºi n-o þineþi aprinsã la
ochii lumii. Pãstraþi-o, cã aceea vã aduce lumina cerului. 

26 octombrie/8 noiembrie 1988

Cei împrunciþi vor moºteni veacul cel nou. 

... Tatã, ai fost prunc când te-ai nãscut ºi n-ai ºtiut sã
faci nici un rãu nici þie, nici lui Dumnezeu. Aºa te vreau ºi
acum, curat ºi cu trupul ºi cu sufletul, ca pruncul. 

29 octombrie/11 noiembrie 1988

Îndemn la duh de pocãinþã peste obºtile din mãnãstiri. Ierusalimul
vechi; Ierusalimul nou. 

... Eu cobor cu dragoste ºi cu iubire cereascã în acest loc
(mãnãstirea Nãmãieºti, n.r.), dar uite ce Mi-a bãgat vrãjmaºul
aici! Am pus deoparte o mare bucurie pentru ce am aici, ºi uite
ce face vrãjmaºul! Locurile sfinte, cuibuleþele Mele, am zis sã
fie punctul cel mai de preþ pentru cer. Eu vã dau din mila
cereascã ºi pãrinteascã. Ce ziceþi? Sã am încredere, sau nu?
Cãmãruþele pe care le-aþi fãcut, le-aþi fãcut lux, tatã; lux, ºi
hãinuþa tot lux. La Dumnezeu nu trebuie lux. Dumnezeu co-
boarã în sãrãcie, ºi bogatul zgârcit merge în iad. Ce aveþi aici! 

... Se duc oamenii sã vadã ce e acolo, la Ierusalim, dar
Ierusalimul cel nou aici e, tatã, ºi veþi vedea minuni. Lumea ve-
de Ierusalimul patimilor Mele, dar Ierusalimul cel nou e aici. 

4/17 noiembrie 1988

Domnul prooroceºte ocrotirea poporului. 

... Mã ascund aici, în acest piept, ºi vã învãþ din tot
adâncul bunãtãþii lui Dumnezeu. Nu se lipeºte de voi nici prã-
pãdul, nici judecata. Cum ar fi cineva în fundul unui puþ ºi co-
boarã cineva o prãjinã, acela se þine strâns de prãjinã ºi iese.
Þineþi-vã strâns de aceastã prãjinã pânã veþi ajunge cu cerul
sfânt, cã dacã te desprinzi, cazi în adânc. Aºa este ceea ce lu-
crez Eu azi ca sã vã scap de rãu. Pentru asta Mã zbat.

13/26 noiembrie 1988

Ierusalim nou, þinut în tainã. Moaºtele sfântului Ioan Botezãtorul.
Poporul Domnului sã se despartã de lume. 

... Preoþimea nu ºtie cã aici se clãdeºte Ierusalimul cel
nou. Acum el e ascuns; nu vreau sã-l dau pe faþã. E aºa cum

ai începe o casã, ºi cei ce au început lucrul s-au îmbolnãvit, ºi
am fãcut rost de alþi lucrãtori ºi tot îl termin. Atunci n-aþi vã-
zut cã vrãjmaºul era între voi ºi bãtea din palme când am luat
trâmbiþa Mea. 

... S-au descoperit prin lucrarea Mea moaºtele sfântului
Ioan Botezãtorul ºi s-a fãcut întrebarea la cei ce stau mari
dacã-l primesc în þarã, dar nu s-a dat rãspunsul. E trupul fãrã
cap, cum l-au îngropat când i-au tãiat capul. Maica Mea strigã
ca sã fie primit în România. Cine l-o primi, acela are scãpare.
E ca un bulgãre de aur. Nu vã spun unde e. Rugaþi-vã ca sã
fie primit în România. Rugaþi-vã ca România sã primeascã
moaºtele naºului Mântuitorului. 

... Vine clipa sã vã deosebeascã Dumnezeu de lumea
aceasta. Tatã, o sã vinã clipa sã vã împarfumez cu miresme
cereºti, sã mirosiþi de la distanþã, ºi voi face minuni cu voi,
dar staþi de partea Mea. 

23 noiembrie/6 decembrie 1988

Preoþii au prigonit lucrarea cuvântului ºi vasele sale. Alesul
Domnului, Irineu, întãrit ºi mângâiat pentru credinþa lui. 

... Primul trupuºor prin care am lucrat, nu de preot a
fost bãgat în temniþã? O, ºi n-a mai fost în stare sã lucrez prin
el, ºi l-am cãlit prin moarte. Acum e viu ºi Mã servesc de el,
e duh ceresc ºi are misiuni nevãzute. L-am pregãtit pe cel
dintr-o rãdãcinã cu ea, ºi Mã servesc de acest trup. 

... Acest slujitor, Irineu, e copilul Meu, ºi l-am ocrotit
pe unde a fost. E slujitorul bisericuþei Mele. 

O, fiule, îþi dau povaþã sã slujeºti în aºa fel ca sã vii cu
slujba pânã la cer. Þi-am purtat de grijã pe unde ai fost ºi am
privit cum te-ai purtat ºi te-am adus înapoi ºi þi-am fãcut par-
te sã fii în barca Mea. Când þi-o fi dor de mângâierea Mea, sã
vii sã þi-o dau. 

Fiule, crezi cã Eu sunt Dumnezeu? „Da, Doamne.“ Sã
fii iubitor de creºtini, cã tot cel ce-L iubeºte pe Dumnezeu, iu-
beºte ºi pe creºtini. Cine îi urãºte pe creºtini, Îl urãºte pe
Dumnezeu. Când þi-o fi dor de mângâierea Mea, sã vii dupã
ea aici, cã în altã parte n-am unde sã þi-o dau, dar sã vii cu dor. 

24 noiembrie/7 decembrie 1988

Întãrirea duhului iubirii de Dumnezeu. 

... Sã nu înþelegi greºit. Cine iubeºte lumea, acela moa-
re. Cine iubeºte faptele lumii, acela moare. Nu iubiþi ce iubeº-
te lumea, cã lumea nu iubeºte cu iubire sfântã. Iubirea sã fie
între voi iubire duhovniceascã, nu diavoleascã. Sã nu iubiþi
faptele lumii, faptele ruºinoase, faptele rele. 

14/27 decembrie 1988

1989

Hrana de pe piaþã nu este curatã. 

... Decât ar mânca omul carne de pe piaþã ca sã se spur-
ce, mai bine ar mânca pâine cu ceapã. Pe sfântul Ilie îl hrã-
neam cu hranã din cer, cã îi trimiteam corbii ºi îl hrãneam cu
pâine ºi cu carne, dar era din cer. Atunci se tãiau junci, miei
pentru jertfele lui Dumnezeu. Acum nu mai aduce nimeni nici
o jertfã ºi nici viaþã plãcutã lui Dumnezeu nu se mai aduce, ºi
de aceea nu mai e primitã nici o jertfã.

20 decembrie 1988/2 ianuarie 1989
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România este sub ocrotire cereascã. 

... În toate þãrile am dat câte o durere. Toate þãrile au
primit pedeapsa morþii. Sã aveþi ochi pentru Dumnezeu sã ve-
deþi cã numai aici, în România, nu am dat. A fost ocrotitã, cã
aici e lucrarea lui Dumnezeu. 

28 decembrie 1988/10 ianuarie 1989

Neascultarea îl depãrteazã pe om de Dumnezeu. 

... Cine fuge de Dumnezeu, e mort, a murit. Sã plângi
de milã pentru sufletul lui dacã a plecat de la Dumnezeu. 

5/18 ianuarie 1989

Pilda nemilostivirii ºi a milosteniei bineplãcute Domnului. 

Mã face câte o durere sã uit degrabã, cã iatã o întâm-
plare adevãratã. 

Trei feciori, rãmaºi orfani de pãrinþi, nu le-a mai rãmas
nimic de la pãrinþi ºi s-au hotãrât ei ºi au fãcut o turtã mare
cu bruma de fãinã ce au gãsit ºi au împãrþit-o în trei ºi au zis:
„Sã plecãm departe pe cale; poate om gãsi undeva de lucru
sã ne hrãnim“. 

Au mers câteºitrei pânã la o rãspântie. Acolo au scos
mâncarea ºi au mâncat fiecare din turta lui. Stând ei aºa, a
apãrut la ei ºi un moº: „Sã trãieºti, moºule! Ce faci? Scose-
rãm ºi noi un pic de hranã, ºi apoi plecãm fiecare pe alt
drum, unde ne-o duce Dumnezeu“. 

Cel mai mic a zis: „Stai, moºule, colea ºi mãnâncã cu
mine!“. Dar îi ziserã cei doi: „Ai grijã ce faci, cã ne trebuie
mâncarea“. Dar el a zis: „Ia, moºule, ºi mãnâncã cu mine!“. 

ªi mai departe i-a întrebat moºul: „Ce gânduri aveþi?“.
Iar ei au rãspuns: „Nu ºtim dacã va împlini Dumnezeu“. 

„Frate, dacã prin moºul acesta te aude Dumnezeu?!“,
a zis cel mai mic. 

„Ce vreþi sã dobândiþi?“ 
„Iaca, moºule, sã-þi spunem.“ 
A zis cel mai mare: „Eu vreau sã-mi fac o cireadã de

oi, sã am ciobani, sã am turme de oi ºi sã stau la stânã. Cine
va trece pe la poarta mea, sã le dau brânzã ºi lapte“. 

Apoi, cel mijlociu: „Eu, moºule, aº vrea sã am o casã
pe un deal, sã am vie multã, cu strugurii cei mai aleºi, ºi cine
va trece pe la poarta mea, sã le dau struguri ºi vin sã bea“. 

„Bine este. Eu Îl rog pe Dumnezeu sã vã ajute la
amândoi sã împliniþi dorinþa.“ 

Iar cel mic: „Eu, moºule, vreau sã am casa la o rãspân-
tie aºa cum este aici. O casã nu prea bogatã; cine va trece pe
la poarta mea, sã dau. Mai întâi, sã am o nevastã pe gândul
meu, ºi cine o trece pe acolo sã-i dau mâncare, sã-l îmbrac
dacã este gol ºi sã-i dau drumul“. 

„Bine te-ai gândit! ªi þie sã-þi dea Dumnezeu dupã
gândurile tale. Sã se împlineascã toate.“ 

Apoi, fraþii s-au despãrþit. A trecut un timp destul de
mult, ºi toþi au dobândit ce au gândit când le povestiserã lui
moºu’. Apoi, moºul a trecut pe la poarta celui cu oile ºi a ce-
rut sã-i dea ºi lui ceva de mâncare. 

„O, moºule, dacã aº da la toþi aºa!... Noi muncim. Nu
pot sã-þi dau.“ 

A trecut, apoi, pe la cel cu strugurii: „Dã-mi ºi mie o
canã de vin!“. 

„Aha, moºule, du-te de aici, eºti prea pretenþios.“ 
„Ai muncit tu ce ai acum?“ 
A plecat moºul supãrat ºi amãrât, zdrenþãros, plouat ºi

plin de noroi. Se duse ºi la cel mic. 

„Nu vreþi sã mã lãsaþi ºi pe mine într-un colþ sã mã pot
usca?“ (îi spune femeii care venise la poartã)

„Hai, moºule, hai în casã!“ L-au luat amândoi, unul de
o parte ºi altul de o parte ºi l-au îmbrãcat cu hãinuþe curate.
Nu voia moºul sã intre în casã, cã zicea cã e plin de noroi ºi
murdãreºte camera. 

„Hai, moºule, nu-i nimic cã eºti noroit!“ ªi l-a culcat
în pat ºi i-a dat sã mãnânce. Ce s-a întâmplat cu cei doi? Le-a
luat Domnul tot ce au avut, ºi numai cel mic a rãmas cu ceva.
Cei doi, cu legãtura în mânã, aºa cum au fost când s-au întâl-
nit cu moºul, aºa au rãmas. 

Aºa se va întâmpla, tatã, ºi cu voi, cei pe care v-a ajutat
Dumnezeu, ºi voi ziceþi cã e munca voastrã, truda voastrã. Nu
mai eºti cu Dumnezeu, þi se ia tot ce þi-am dat. 

15/28 ianuarie 1989

Domnul Îºi descoperã lucrarea Sa ºi pe poporul Sãu. 

... Tatã, tatã, strigãtul Meu va ajunge la suprafaþã, va
ajunge auzit de toatã România; veþi vedea cu ochii cã îºi face
loc sã iasã la luminã. Iese Dumnezeu sã lucreze lucrarea Sa.
O, cât v-am condus neºtiuþi de nimeni! 

17/30 ianuarie 1989

Fiii familiei Chivulescu, din cetatea Cãprioru, cer la Domnul
binecuvântare pentru haina preoþiei. 

... Dacã te apucã prãpãdul ºi nu eºti gata, toate se vor
lipi de tine. Pãi dacã M-ai dat la spate, ce sã-þi fac?

Vrãjmaºul îþi bagã beþe în roate sã nu împlineºti ferici-
rea. Pãcatul cel greu, acela este care nu te lasã sã intri în cer.
Poþi sã le împlineºti pe toate, dar trebuie sã împlineºti ºi cu-
rãþenia trupului. Mai repede îþi iartã Dumnezeu din celelalte. 

Lumea nu ºtie ce vrea Dumnezeu. Vreau sã ies la bun
sfârºit cu aceastã pregãtire. Dacã nu vã place aceastã pregãti-
re, nici nu urâþi pe Dumnezeu, cã vã faceþi parte de pedeapsã
mai rãu ca Iuda, pentru cã Iuda a vândut un singur om, dar
vânzarea de astãzi stricã planul lui Dumnezeu, stricã pregãti-
rea tuturor. 

... Dacã vrei sã îmbraci haina de preot, sã îmbraci haina
de monah. Nu în forma monahiei, dar vreau sã te am ca un
monah. Vrei? Nu prea vrei. Dar sã te gãseascã venirea Mea
acolo unde vrea Dumnezeu. Eu þi-am dat cuvântul Meu dacã-l
vrei. Nici unul dintre voi nu vreþi sã îmbrãcaþi haina de mo-
nah? De ce nu vrei? Cã vrei cãsãtorie. Dacã vrei cãsãtorie, în-
seamnã cã ieºi din planul lui Dumnezeu. Nu ºtiþi nimic, nu
vreþi nimic, dar nici pe Dumnezeu nu-L credeþi. Vã dau bine-
cuvântare sã-l bucuraþi pe tãticul vostru plecat la cer. El ºi-a
câºtigat viaþa de veci. El doreºte ca toatã familia lui sã fiþi lân-
gã el în cerul sfânt. 

20 ianuarie/2 februarie 1989

Duhul fãþãrniciei dintre popoare. 

... Conducãtorul României se crede cel mai iubit de cãtre
toate þãrile, dar sã ºtiþi, tatã, cã au mare urã pe el. Se linguºesc
faþã de el, dar în dos au o urã cã l-ar mânca ºi pe el ºi pe þara lui. 

12/25 februarie 1989

Durerea Domnului pentru Ierusalimul patimilor Sale. 

... Nu mai dau binecuvântare pentru drum la Ierusalim,
cã dacã am dat binecuvântare Mi-am cãpãtat duºmani. Acolo
e Ierusalimul patimilor Mele. Aproape Mã doare când Îmi
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aduc aminte de Ierusalimul de acolo. Nici n-aº mai vrea sã
mai aud de patimile Mele. E locul naºterii, e locul chinurilor,
e locul durerilor Mele. Acum clãdesc alt Ierusalim, mai de
preþ, pentru bucurie, nu pentru plâns. 

19 februarie/4 martie 1989

Domnul binecuvinteazã grãdiniþa cuvântului ºi lucrul rugãciunii
sãvârºite pentru spulberarea a tot vrãjmaºul. 

... O, iatã, fiilor, cãlãuza Mea cereascã nu este spre ve-
dere ca sã se vadã. Acum este prin cuvânt, cã am lãsat cuvânt
nou peste voi. Cuvântul Meu sã fie auzit de voi, sã fie auzit
bine ºi sã se împlineascã totul pentru binele tuturor. 

Fiilor, în numele Preasfintei Treimi, Tatãl, Fiul ºi Du-
hul Sfânt, vã dau vouã apa cea vie care vã lipsea. V-o dau sã
vã adãpaþi cu ea ºi sã trãiþi prin ea ºi întru ea, sã vã împuter-
niciþi prin ea ºi întru ea, ºi sã vã întãriþi întru ea ºi prin ea, ºi
sã spulberaþi prin ea pe tot vrãjmaºul; prin ea ºi prin puterea
cãlãuzei cereºti. Fiþi binecuvântaþi cu a Preasfintei Treimi bi-
necuvântare ºi prin cuvântul Preasfintei Treimi ºi prin voinþa
Preasfintei Treimi. 

Ceea ce vã dau acum, este ºi va fi tezaur scump, sfânt
ºi puternic, ºi de aceea dau. Dau sã se sãvârºeascã de cãtre
inimi ºi trupuri curate, ca sã fie putere spre curãþirea a tot rãul
ºi vrãjmaºul. O, tatã, tatã, ºi bisericuþa este sfântã ºi curatã,
dar slujitorii de astãzi nu mai au teamã ca sã slujeascã în ea
cu inimã ºi trup curat. O, fiilor! Vai de cei care îndrãznesc de
a nu sta în sfinþenie înaintea Mea, cã în loc sã le fie spre curã-
þire ºi mântuire, le va fi spre osândã pe veci. 

Iatã porunca Mea cereascã: în numele Preasfintei
Treimi, rostesc retragerea acestui tinerel din munca pãmânteas-
cã în munca duhovniceascã. Fiule, sã fii cu întãrire ºi cu ajutor
ceresc întru toate. Sã fii cu ocrotirea Mea în faþa celor vrãjmaºi.
Sã fii binecuvântat întru toate ºi cu toþi cei de aici. Sã fii pentru
spulberarea vrãjmaºilor ºi a împotrivitorilor ºi sã lucrezi în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

12/25 martie 1989

Zi de mãrturie, tãinuitã în cele cereºti. 

... Cobor ºi Mã aciuez în acest trup, cã pãmântul e mur-
dar, e plin de tinã ºi de pãcat, ºi pe timp ce trece nu mai aveþi
pe unde cãlca cu piciorul. 

... Iatã, v-am fãcut fotografie sã o am în cerul sfânt.
Acum nu v-o arãt. Aþi vãzut lumina care v-a învãluit? V-am
fãcut o fotografie. ªtiþi când v-o arãt? Când voi fi îmbrãcat în
haina de judecatã. Atunci îl trimit pe arhanghelul Mihail sã vã
aducã în faþa Mea nu pentru a fi judecaþi, ci pentru a vã bucu-
ra. Vã voi arãta fotografia de azi, cãci azi, prin sfãtuirea Prea-
sfintei Treimi, vi s-a fãcut sfinþirea ºi ungerea peste aceastã
casã. Binecuvântatã sã fie aceastã casã ºi aceastã zi. În faþa
judecãþii de apoi voi arãta tuturor fotografia aceasta ºi pe cei
ce M-au cãutat ºi M-au iubit ºi M-au preþuit. 

Minune ca aceasta nu mai este alta pe pãmânt. Are
Dumnezeu fel de fel de minuni pe tot pãmântul, dar ca aici,
unde coboarã Însuºi Duhul Celui ce ªi-a întins mâinile pe
cruce, nu e. V-am spus cã se întocmeºte în tot cerul sfânt o
nuntã cereascã. Cum într-o familie se pregãtesc niºte miri cu
mult timp înainte de ziua nunþii, aºa ºi Eu te pregãtesc pe tine,
poporul Meu. Am întins mesele ºi am plecat pe pãmânt dupã
meseni, sã-i pregãtesc pe voia Mea. Am ºi în cer meseni. E
plin cerul de meseni, dar nu intrã nimeni la nuntã pânã nu-Mi
aduc mesenii Mei de pe pãmânt. 

Fiþi atenþi, nu plãtiþi nici rãul cu rãu, nici binele cu rãu.
Fã-i bine celui ce-þi face rãu, nu-i da în cap cã þi-a fãcut rãu.
Eu am plãtit rãul cu bine, ºi M-a fãcut Dumnezeu Judecãtorul
ºi Lumina lumii. ªi azi ce sunt? Un umil cerºetor pe la inimi.
Cobor din cer sã vã rog sã aveþi milã unul de altul ºi de Mine.
O, dacã Mi-aþi vedea ranele sângerate!... 

20 martie/2 aprilie 1989

Descoperirea vânzãtorilor. Proorocie pentru sfârºitul
conducãtorului României. 

... S-a gãsit o inimã din locul cel mai de preþ al Meu
(Maria Achim, n.r.), ºi nu s-a lãsat satan pânã nu a smuls-o ca
sã dea pe faþã tot ce lucreazã Dumnezeu. S-a scris acolo la do-
sar, dar dosar s-a fãcut pentru ea, ºi vine la judecatã cu el. Do-
sarul nostru e frunzã pe apã. Înfierbântaþi rugãciunile, sã co-
coloºim dosarul. Postul ºi rugãciunea te duc la Dumnezeu,
prin orice spini ºi mãrãcini. 

Anul viitor, prima durere este sã îmblânzeascã inimile
rãutãþilor ºi guriþele clevetitorilor. Stai sã treacã anul acesta.
Zideºte, aleargã dupã fel de fel ºi nu gândeºte la sfârºit (Ceau-
ºescu, n.r.). A pus cincinal peste anul 2000. Nu ºtie el. Cine sã-i
spunã? ªi de-i spune, crede el cã nu va ajunge la 2000? Din
prima durere a sfârºitului îl pun jos. 

25 martie/7 aprilie 1989

Lumea nu gândeºte la Dumnezeu. 

... Spun ºi Eu la ai Mei, dar lumea nu ºtie ce vine peste
ea. Se culcã botã, se scoalã botã; lume fãrã Dumnezeu. O, ci-
ne Mi-a fãcut Mie aceastã durere, de Mi-a pus pe România cu
spatele la Mine? 

31 martie/13 aprilie 1989

Proorocie pentru dureri peste lume. 

... Cine a dãrâmat bisericuþele? Cine? Cã înainte se zi-
deau. O, de asta grãbesc. Am Eu ac de acest cojoc care Mi-a
adus pe satan în inima României. O sã vedeþi anul viitor ce
vine pentru umilirea la o parte din lume. Cine se grãbeºte, nu
suferã. Suferã cine este fãrã Mine. Din anul 1990 încolo, va
fi numai pentru durerile sfârºitului, câte una, câte una. Aveþi
grijã sã nu rãmâneþi pentru dureri. 

3/16 aprilie 1989

Planul Domnului pentru mersul lucrãrii cuvântului. 

... Acest trup era sã fie de mult plecat, dar i-am pus un
cãpãtâi de viaþã, ca sã înrolez prin ea ce mai am de înrolat. 

7/20 aprilie 1989

Apropierea durerilor pentru cei ce fac dureri. 

... Vine peste România ceva. Fiþi precauþi, cã nu pentru
voi dau dureri. 

9/22 aprilie 1989

Ocrotirea poporului creºtin. 

... Vã dau de ºtire cã s-au întins cursele sã vã prindã, ºi
nu vreau. V-am ocrotit pânã acum. Nu vreau sã vã las în cursã,
cãci cursele ce s-au ivit sunt grele. Anul acesta, tatã, anul ce
vine, vine ceva ºi pentru gurile rãutãþii ºi ale strâmbãtãþii. Iatã,
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pentru cã ei vor sã punã capãt la conducerea Mea cu care vin
spre voi, fac prãpãd mare cu cei ce nu Mã lasã sã lucrez. 

10/23 aprilie 1989

Trezire peste omul lumesc. 

... O, lume, lume, ce vei zice când vei vedea cã soarele
va rãmâne un corp întunecos ºi nu va mai avea lumina sa? Ce
vei zice când vei vedea stelele cã picã din cer ca prunele din
prun? Cum te va cuprinde frica cea mare ºi plânsul amar! Dar
n-am ce sã-þi fac. Spatele aduce spatele, cã ºi când am dat
potopul, numai desfrânare era pe pãmânt. 

12/25 aprilie 1989

Crucea va fi biruinþa. 

... Tatã, toþi iubitorii lui satan se pregãtesc de arme de tot
felul, dar crucea Domnului Iisus Hristos va fi arma biruinþei. 

14/27 aprilie 1989

Cei întâi chemaþi ºi sprijiniþi de rugãciunea celor rãmaºi cu
Domnul. 

... O sã vã vadã ochiºorii când voi face strângerea, ce
vor zice cei chemaþi întâi. Doi vor fi într-o casã; pe unul îl iau,
pe altul îl las. Câtã plângere o sã fie când or vedea! Pe Mine
Mã doare de acest spate întors, dar pe ei nu îi doare cã au în-
tors spatele binelui lor. Dar vor striga cei ce îi am, ºi pentru
ei: „Doamne, întoarce-i ºi pe ei! Dã-le un bici pe spate, sã
simtã usturime ºi sã se întoarcã de fricã“. 

18 aprilie/1 mai 1989

Anunþarea durerilor. Traiul lumesc în mãnãstiri. Plânsul pãmântului. 

... Anul acesta va fi cum va fi, dar anul viitor va primi
pedeapsã a sfârºitului, cã se vor astupa gurile rãutãþii. Cine nu
crede, va vedea. 

... Monahii, care ar trebui sã fiu sigur de ei, trãiesc tot ca
lumea, cã lumea viziteazã mãnãstirile ca sã se distreze, aduce
mâncare ºi bãuturã, ºi beau ºi mãnâncã monahii Mei ºi stau cu
trupul pe lux, ºi au uitat cã au un jurãmânt depus lui Dumne-
zeu. O, de la mâncare ºi bãuturã vin toate câte sunt rele. 

Rugãmintea lui Dumnezeu sã se împlineascã iute, cã vi-
ne spãlarea pãmântului. Dacã v-ar auzi urechile strigãtul pã-
mântului, e jale: „Doamne, Doamne, cum mã mai þii aºa? Spa-
lã-mã mai curând, cã nu m-ai zidit sã fiu pãmântul lui satan“. 

2/15 mai 1989

Pedepsirea împotrivitorilor. 

... Peste cei ce au stricat bisericuþele Mele sã vezi ce pla-
tã vine. Regii au zidit bisericuþe, dar conducãtorul de azi le-a dã-
râmat. Va rãspunde la judecatã. Am spus: când va aduce pe Ro-
mânia la starea la care a fost, scapã ºi el de bãtaia lui Dumnezeu. 

... Se sculase peste bisericuþã cineva sã scoatã monahii-
le din mãnãstiri (Iustin patriarhul, n.r.), ºi iatã, i-am dat o suliþã
ºi l-am dus în pãmânt.

8/21 mai 1989

Þinerea sãrbãtorilor strãmoºeºti. 

... Hai, de acum încolo, înainte cu împlinirea! Dar, ca sã
nu vã descoperiþi, þineþi ºi una ºi alta în ochii lumii: ºi stilul cel

nou, dar, cu inima fierbinte, pe cel vechi, românesc, iar pentru
ceea ce s-a cãlcat câtã vreme s-a cãlcat, rãspunde acela care a
stricat aºezãrile. Rãspunde el, pentru cã voi n-aþi ºtiut pânã
acum. Eu nu v-am adus la cunoºtinþã; M-am temut sã nu vã
pierd. Aºa cum, dupã ce am oprit întinarea, Mi-au întors mulþi
spatele. Dacã v-aº mai fi spus ºi aceasta mai din timp, aþi fi
spus cã e prea de tot. Acum, când veacurile sunt gata, þi-am
spus cum pot sã te aduc lângã Mine. Cã iatã, postul sfinþilor
apostoli pe stilul cel nou e de trei, patru zile, dar pe stilul româ-
nesc e de douã, trei sãptãmâni. Mult va rãspunde cel ce a
schimbat, cã iatã, înainte de judecatã a ajuns la rãu, iar la jude-
catã va fi sã rãspundã pentru atâta omenire pe care a dus-o la
întuneric. Dacã vreþi sã þineþi ºi stilul cel nou, Eu vi-l trec ºi pe
acesta, pentru ce n-aþi þinut pânã acum. Daþi cezarului ce-i al
cezarului, ca sã nu te descoperi ºi sã vinã împotriva ta, cã dacã-i
dai ºi lui ce ai sã-i dai, acoperi ce vrei sã-I dai lui Dumnezeu. 

29 mai/11 iunie 1989

Pentru sfânta Împãrtãºanie trebuie mare pregãtire ºi viaþã sfântã. 

... De ai ºti ºi numãrul de stele, de ai avea deºteptãciune
cât de multã, dacã n-ai legãturã cu Dumnezeu, degeaba mai
trãieºti. 

Mã doare cã lumea face rând la uºa sfântului altar cum
ar face la pâine sau la carne, ca sã se împãrtãºeascã, pregãtit,
nepregãtit, omul. ªi rãspunde ºi cine o ia ºi cine o dã. Ai în-
trebat, pãrinte, acest popor, dacã e curat ºi trupul ºi guriþa ºi
inima? Pãi dacã nu eºti pregãtit, nu e spre mântuire, e spre
osândã. Cu trupul plin de întinare, plin de clevetire ºi de urã,
iei foc, arde dacã nu eºti pregãtit. 

13/26 iunie 1989

Domnul îndeamnã la înfrânarea de la carne. Preoþimea nu mai
este pe voia lui Dumnezeu. 

... Îºi face Domnul cãrare prin burniþa lui satan ca sã
mai sfãtuiascã pe ai Sãi pe care îi vede cerul sfânt cã mai
aleargã dupã Dumnezeu. Nu iubi carnea ºi bogãþia pãmân-
teascã. Acestea nu þin de cãldurã, cã Dumnezeu iubeºte sã-
racul ºi aleargã dupã el. Fugiþi de carne ca de foc! 

... Fiule, tot ce rosteºte guriþa ta sã fie spre spulberarea
a tot rãul de peste tot. Fereºte-te, tatã, cã ºi Eu te feresc, ºi ai
mare grijã sã-Mi împlineºti ce þi-am dat. 

Aleargã azi tot tineretul sã se facã preoþi cu seminar.
Aude Tatãl multe, dar oricât ai fi de deºtept, nu capãtã cel
deºtept preoþia, ci o capãtã acela care o cumpãrã cu bani. ªi
preoþimea de azi, unul la o mie dacã intrã în cer, cã e pe placul
buzunarului ºi al familiei sale, nu sã aducã popor la mântuire
ºi la luminã. 

20 iunie/3 iulie 1989

Iubirea de pãcat cheamã mânia peste pãmânt. 

... Am folosit cuvintele cele mai de preþ pentru fiecare,
ºi unii tot nu se înfricoºeazã. A fãcut satan beþia dulce, s-o fo-
loseascã toþi, ºi femeile. Sunt în stare sã prãpãdesc pãmântul
pe loc, dar Mã opresc, cã n-am îmbrãcat haina mâniei. Pânã
acum sunt tot în haina dulce a milei, dar fereascã cerul de mâ-
nia care vine. Tineretul e cea mai mare durere pentru Dumne-
zeu. Toþi ascultã de satana; cu Dumnezeu le e ruºine.

10/23 iulie 1989
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Domnul prooroceºte ocrotirea poporului. 

... Am venit acum, mai înainte de spãlarea pãmântului,
cum am venit ºi înaintea potopului când l-am gãsit numai pe
Noe ºi l-am bãgat în corabie ºi a plutit pe deasupra. Am venit
ºi acum cum am venit ºi înaintea focului când am trimis doi
îngeri de l-au scos pe Lot. ªi acum iarãºi am venit, sã vã scot
ºi pe voi. Dar nu oblig pe nimeni. 

13/26 iulie 1989

Domnul binecuvinteazã grãdina cuvântului. 

... Sã fie binecuvântat acest locaº; ºi trãitorii din el sã
fie binecuvântaþi; ºi toatã rugãciunea ce se ridicã de aici sã fie
binecuvântatã. Feriþi acest cuib de ochii vrãjmaºi, cã Eu Mã
odihnesc în acest cuib. 

17/30 iulie 1989

Cine stã cu focul în gurã, cheamã focul pe pãmânt. 

... Când va veni sfârºitul acestei lumi, se va chinui în
dureri ºi va striga sã vinã moartea, ºi moartea nu va veni. O,
e în stare omul ºi noaptea sã stea cu pipa în gurã, cu focul în
gurã. Ce durere va fi peste lume! Nici o durere nu este mai
mare ca focul. E gata anul cu primele dureri; e gata, e în prag.
Vine durerea! 

21 iulie/3 august 1989

Poporul Domnului sã iasã din mijlocul lumii. 

... Tatã, fiþi atenþi ºi fãrã îndoialã ºi fãrã cârtire ascultaþi
aceastã poruncã. Dumnezeu ºtie de ce vã dã aceastã poruncã.
Cei ce sunteþi ai Mei ºi staþi în blocuri, sã vã faceþi mutarea
din aceste blocuri, cã în curând se vor prãbuºi ºi se vor face
mormane. Blocurile sunt lucrate duminica. În ele se sãvârºeº-
te mare nelegiuire ºi multã viaþã fãrã Dumnezeu. Retrageþi-vã
ºi ieºiþi din blocuri. Faceþi-vã o cãsuþã aºa, dupã putere, cum
credeþi voi cã puteþi duce viaþa cu Mine. 

23 iulie/5 august 1989

Domnul ocroteºte þara românã prin rugãciunea poporului creºtin. 

... Vezi, tatã, þara ta, cã n-a venit nimic peste ea? Am un
mãnunchi de creºtini în ea, ºi pentru acest mãnunchi de creº-
tini preþuiesc aceastã þarã. Acest pãmânt românesc a fost apã-
rat cu sânge. Un glas din cer strigã apãrarea acestei þãri. Ai sã-þi
dai seama, copilul Meu, cã pentru tine, ca sã te pregãtesc, am
ocrotit þãriºoara ta. 

1/14 august 1989

Taina rugãciunii din grãdina cuvântului. Preoþii pregãtesc
prigoanã pentru creºtini, dar Domnul ocroteºte poporul. 

... Feriþi acest cuib ºi pãstraþi-l, cã aici se înalþã rugã-
ciuni cãtre Mine. Mulþi preoþi îi vãd Eu fãrã curãþenie. Nu pot
sã preþuiesc slujbele lor aºa cum preþuiesc rugãciunile de aici.
Aici iau rugãciuni din guri curate ºi din trupuri curate. 

A strigat un preot într-o bisericuþã: „Picã în osânda bi-
sericii cel ce îndrãzneºte sã facã rugãciuni separate“. O, tu
care strigi aºa, tu eºti sub osânda bisericii, cã tu eºti cum nu
trebuie. Tu dupã ce slujeºti în bisericã te duci acasã ºi te apuci
de petrecere, de bãuturicã ºi de întinare, dar cei pe care-i am în

acest acoperãmânt slujesc cu mâinile curate, cu inimã curatã,
ºi atunci cum sã nu preþuiesc ce am aici? 

O, fiilor, pãstraþi-Mi cuibul acesta, pãstraþi-l acoperit. 
14/27 august 1989

Tãinuirea coborârii cuvântului. Înteþirea rugãciunii tainice. 

... Am coborât în acest cuib, ºi ce am adus este numai
pentru ce este aici. Nu voiesc sã ºtie nimeni de coborârea Mea
aici. Mergeþi înainte, tatã, cu mare ascundere, cu mare dibãcie,
dupã cum v-am dat învãþãturã, cã vin mulþi ºi scormonesc, dar
sã nu vã temeþi. Acum e vremea sã-þi faci groapã în pãmânt ºi
acolo sã te rogi, cã rugãciunea ta mai þine pãmântul. 

În orice vreme grea veþi fi, nu lãsaþi rugãciunea ce v-am
dat-o. O, dacã l-aþi vedea pe vrãjmaºul! E în stare sã crape, sã
buºeascã, sã trosneascã în clipa rugãciunii ce o faceþi aici, dar
Dumnezeu v-o pãstreazã ascuns, pentru cã o preþuieºte. Eu
am vãzut ce se sapã ºi ce cursã se pregãteºte. Vrãjmaºul cautã
acum ca chiþorlanul, pe ascuns, ca sã calce peste cuibul Meu
de aici, dar puterea rugãciunilor care se fac aici când dorm ºi
apele, îi taie puterea. 

... Tatã, ori de câte ori vã va fi dor de cuvântul lui Dum-
nezeu, cereþi la Mine, ºi Eu voi coborî în acest locaº al Meu
ºi vã voi hrãni. 

Acest trup Îmi trebuie sã ajung cu el pânã unde vreau
Eu sã ajung. 

22 august/4 septembrie 1989

Grija pentru rugãciunea de la miezul nopþii. 

... Vã dau cuvânt ceresc. Dormiþi ziua, ca sã faceþi ru-
gãciune la miezul nopþii când doarme totul. Fiilor, dupã ce fa-
ceþi rugãciunea de searã, odihniþi-vã, iar noaptea sculaþi-vã
sã-Mi slujiþi. Ce am Eu aici e pus de Mine deoparte. Nu are
nimeni ce am Eu aici. 

... Vreau sã presar, tatã, o mânã de grâu dupã spãlarea
pãmântului. Mânuºiþa aceasta de grâu, trebuie cu mare grijã
sã o pãstrez sã nu Mi-o mãnânce moliile. 

Fãrã fricã întãriþi rugãciunea cea puternicã. Prin ea se
stinge tot rãul. Trebuie sã aduc ceva, sã pun capãt acestei rãutãþi. 

30 august/12 septembrie 1989

Pãstrarea tainicã a grãdinii coborârii cuvântului. 

... Dacã nu aº fi acoperit acest locaº, aþi fi picat toþi în
mâna vrãjmaºilor. Þineþi-Mi-l ascuns, sã pot coborî aºa cum
ºtiu Eu. Doar ai Mei sã ºtie, cei care ºtiu ce lucrez Eu aici,
cãci ceea ce fac Eu cu voi aici, are mare legãturã cu cerul, dar
þineþi tainic lucrul Meu cu voi. 

... Preoþii nu mai au durere pentru om. Poate sã meargã
omul în fundul iadului, preotul nu mai are grijã. 

... Tatã, nu poate pune omul mâna pe miere ºi sã nu ba-
ge în gurã. Ori cu împãrtãºania, ori cu þuica. De s-a înfruptat
omul din ea, nu e voie sã mai ia Trupul ºi Sângele Celui ce S-a
þintuit pe cruce. Dar cine sã-i mai spunã preotului ºi omului? 

19 septembrie/2 octombrie 1989

Preotul Leonard, din parohia Glodeni, ridicã prigoanã asupra
fiilor grãdinii cuvântului, iar Domnul îi prooroceºte pedeapsã. 

... Iatã, slujitorul bisericuþei din localitatea de aici se în-
foaie împotriva Mea ºi a fiilor lucrãrii Mele, dar Eu îi voi da
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suferinþã ºi i-o voi dubla pânã va ajunge cu capul la picioare.
Eu i-am trimis cuvântul Meu ca sã-l ridic ºi sã-l întãresc, dar el
a luat-o pe drumul satanicesc, sã-Mi facã Mie rãu. 

... Fiilor, voi nu ºtiþi, dar Eu ºtiu. Satana râmã prin toate
inimile, dar în curând spãl numele lui ºi al iubitorilor lui. Staþi
lângã Mine ºi veþi vedea lucruri mari. Noe când l-am bãgat în
corabie, n-a vãzut potopul. ªi cu voi tot aºa fac. Chiar ºi cu-
tremurul de vine peste cãsuþele voastre, nu vi le dãrâmã, cã e
stânca Mea puternicã cu ele. Atunci veþi vedea minunea. 

... Fiþi atenþi cu toþii, cã vrãjmaºii vor sã nimiceascã tot
poporul lui Dumnezeu. Înapoia Mea, satano! Ce cauþi tu unde
nu este al tãu? Nu-þi ajunge câþi ai adus pe placul tãu? 

Fiilor, v-am spus mereu cã tot ce fac Eu peste voi este
pentru spulberarea vrãjmaºului. 

23 septembrie/6 octombrie 1989

Ispitirea celor credincioºi. 

... Unde vede satana cã am suflete mai bune, acolo se
bagã ºi el cu scula care-i vine a se potrivi. Nu e vorba de lu-
me, ci e vorba de ai Mei, care Mã ascultã. 

26 septembrie/9 octombrie 1989

Alesul Domnului, Irineu, are trimitere ca întâi-stãtãtor al bisericii
româneºti din Ierusalim. 

... Sã stau de vorbã o clipã cu o inimioarã de a Mea, cu
Irineu. Aici este cuvântul Tatãlui, voinþa Tatãlui. 

Hai, cã ai dorit, ºi gata, s-a împlinit, dar dacã nu lucram
sã dau ajutorul, nu puteai rãzbi. Dumnezeu e pãrintele tãu, ºi
pe unde te-am dus, în cârca Mea te-am purtat ºi te-am adus.
Acum iar eºti trimis sã pleci departe. Am voit ca sã-þi opresc
plecarea, dar iatã, tot trebuie. O, nu te mâhni, cã ºi acum te
voi purta în cârca Mea. 

Mergi acolo, cã nu mergi la pieire. Voi cãuta sã te
întãresc, sã te sfinþesc ºi mai bine prin toate câte vei vedea.
Vei vedea locurile sfinte ale patimilor Mele, Ierusalimul du-
rerilor Mele. Te voi duce în cârca Mea pe orice cale pe unde
a fost Dumnezeu îndurerat, ºi tot Dumnezeu te va aduce îna-
poi. Mergi fãrã fricã. Eu tot Mã lupt ca sã-þi opresc plecarea,
dar de nu pot rãzbi în inimile lor, Eu îþi voi face aceastã cale,
aceastã plecare, sã-þi fie cu folos, cu bine întru toate. În tot
pasul te voi ocroti de tot rãul. Te voi purta ca o mamã care-ºi
duce fiul în cârca sa. Sã nu-þi piarã din gând ºi din pas iubirea
pentru Dumnezeu. Împlineºte numai binele, ºi ajutor sã dai
unde e nevoie, cã vei primi în loc ajutor. Am voit sã-þi dau de
plecare mângâierea, sã pleci mângâiat. Amin. 

28 septembrie/11 octombrie 1989

Începutul semnelor sfârºitului. Poporul creºtin sã stea sub
ocrotirea învãþãturii Domnului. 

... De acum încolo o sã vedeþi fel de fel de semne ale
sfârºitului. Aþi pus pasul pe anii sfârºitului. Lucraþi în aºa fel
sã nu se lipeascã de voi. 

... Am întocmit lucrarea Mea de pe pãmânt. Cu tot ce-
rul am întocmit-o, cu toatã nãdejdea, ca toþi cei legaþi de ea sã
fie ºi ai Mei. Þineþi candela aprinsã, ca sã fie ºi inima aprinsã,
ºi ungeþi-vã cu ea, voi, ºi corãbiuþa cu care plecaþi. De aceea
vã învãþ, cã nimeni nu vã mai învaþã de bine. Am lãsat preoþii
în locul apostolilor, dar lor le e fricã de stãpânirea lui anti-
christ, cã ºi pe cel ce mai e pe voia Mea îl atrag. 

Dacã cuteazã cineva sã-Mi strice lucrarea Mea, sã-Mi
strice mila Mea cu voi, parte de milã nu va avea; îºi capãtã
durere de zece ori mai mare ca a lui Iuda. 

16/29 octombrie 1989

Domnul cere rugãciune de ocrotire din gura ucenicilor Lui. 

... Ceea ce lucrez Eu aici, este întocmit de Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, împreunã cu tot cerul Sãu, ca sã punã Dumne-
zeu deoparte o mânã de bun al Sãu. 

Copiii Mei, strigaþi ºi spuneþi aºa: „Ocroteºte, Doam-
ne, cuibul acesta al Tãu!“. O, fiilor, atât mai preþuiesc, ºi lo-
cul în care am coborât întâi. 

Toatã îngerimea ºi tot cerul sfânt este cu privirea ºi cu
urechea la tot ce am dat sã se lucreze aici. 

Începutul durerilor sfârºitului este anul acesta. Cine
aleargã dupã Dumnezeu, va scãpa. 

24 octombrie/6 noiembrie 1989

Prigonitorii se vor prinde în însãºi cursa pusã de ei lucrãrii
Domnului. 

... Tatã, Dumnezeu vede ce cursã a întins satana cu oa-
menii lui pentru copilaºii Mei. Tatã, iar vã dau cuvânt. Sã ºtiþi
cã sunteþi urmãriþi pas cu pas, ºi de aceea nu vreau sã vã vãd
prinºi, ºi de aceea vã dau cuvânt de ºtire cã voi întoarce ar-
mele împotriva celor ce vã pândesc. 

9/22 noiembrie 1989

Proorocul Ilie lucreazã sã-i întoarcã pe necredincioºi. 

... Tatã, fiþi atenþi, cã vã dau ceva de ºtire. Vine sfântul
Ilie sã facã o vizitã pe pãmântul acesta ºi ia cu el o pãrticicã
din ce-o ºti el cã trebuie pentru usturimea ºi umilinþa fugiþilor
de Dumnezeu. Atunci sã-i vãd pe cei ce nu le-a plãcut de
Dumnezeu. 

Stânca Golgotei este stropitã cu sânge nevinovat ºi este
întãritã în temelie ºi nu se va prãbuºi în veci, ºi nici cei ce se
vor alipi de ea nu se vor prãbuºi, ºi nici nu vor pieri în veci. 

Of, e grea crucea, tatã. Acum, aproape de vârf, toþi o
lasã ºi fug, tocmai acum când sã se aleagã cu bucuria. Dar ºi
pentru Domnul a fost grea. Cãdea sub ea, Se scula ºi o ducea
pânã în vârf, ºi L-a întins pe ea. Dar pentru cine, mãi? Pentru
cei ce fug de Mine? 

Of, tatã, tatã, nu fugiþi de cruce, tatã, oricât de grea vi
s-ar pãrea. 

15/28 noiembrie 1989

Conducãtorul României este prins în însãºi cursa pusã de el. 

... Iatã ce am adus! Bucurie, în loc de plâns. În loc sã
plângeþi voi prin temniþe, plâng vrãjmaºii lui Dumnezeu ºi ai
poporului Meu, cã nu Mi-l lãsau sã-ºi caute mântuirea. Tatãl
a spulberat întunericul, burniþa ºi furtuna care copleºiserã tot
pãmântul. Iatã, tatã, cum s-a învârtit roata. Cursele ce au fost
puse pentru voi sã vã prindã, i-au prins pe ei. 

... Iatã, copilaºii Mei, a venit vremea sã vã spulber bâr-
na de pe feþele umilite ºi întristate. A sosit din cer lumina pen-
tru voi. A sosit din cer libertatea pentru voi. V-am spus mereu
cã dau drumul veninului. V-am spus cã M-am umplut de ve-
nin pânã peste pahar. A sosit clipa sã vedeþi cã n-a minþit
Dumnezeu. Iatã, acum o sã vadã vrãjmaºul cã s-a pãcãlit, cãci
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s-a întors roata. Strigãtele voastre ºi ale Mãicuþei Mele iatã ce
au adus! Vã spun cu tãrie, strigãtul Mãicuþei Mele ºi al vos-
tru, copiii Mei, rugãciunea voastrã cea de foc a adus bucuria,
lumina ºi libertatea de astãzi, dar nu a acelora care pânã mai
alaltãieri strigau în gura mare: „Sã trãiascã partidul ºi con-
ducãtorul!“. 

O, e greu acum sã-i mai aduci la placul lui Dumnezeu pe
cei ce s-au învãþat în marele desfrâu ºi dupã placul lumii. Este
hotãrât Dumnezeu sã rãmânã numai cu bunul Sãu, sã rãmânã
numai Dumnezeu ºi turma Sa, care va moºteni pãmântul. 

11/24 decembrie 1989

Împlinirea proorociei Domnului pentru sfârºitul tragic al conducã-
torului României. România este þara Noului Ierusalim ºi scaunul de 

judecatã al Domnului. 

... Nu vã mai puteam pregãti, cã vã cuprinsese frica. Vã
puseserã cursã. ªi iatã ce a fãcut Dumnezeu! Acum vedeþi, ºi
vedeþi cã este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu sã-l
prindã vrãjmaºul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubeºte pe
Dumnezeu, ºi au fost prinºi cei fãrã Dumnezeu. 

Nu s-au limpezit bine burniþa ºi valurile vrãjmãºiei, dar
spulber ºi limpezesc. Vã dau drumul sã aveþi dreptul la cu-
vânt. V-am spus cã l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care
l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus
ºi aici în ajutor. Preoþimea era condusã de cãlãul omenirii, dar
acum îºi aºteaptã judecata ºi pedeapsa. 

Scaunul de judecatã va fi în România, pe care o spãl
acum. Veþi vedea cu ochii ºi adevãrul ºi dreptatea. 

... Un picuþ de timp pe pãmânt, ºi pe urmã veþi fi în ce-
rul sfânt, adicã pe pãmânt sfânt, cã a sosit ºi a ieºit la ivealã
ceea ce cereaþi ºi doreaþi. Aceastã rugãciune rostitã de Mãicu-
þa Mea ºi prin guriþele voastre, s-a împlinit, ca România sã fie
scoasã ºi scuturatã de murdãria lui satan ºi de întunericul ce
o copleºise. 

Am vãzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei sã fie
prinºi, dar Eu, Domnul, am oprit pasul tuturor ºi v-am dat cu-
vânt sã staþi cuminþi ºi sã înteþiþi rugãciunea, ºi iatã, am întors
roata, ca sã cadã în groapã cei ce au sãpat groapa. Vã puseserã
cursã. 

... Românie, Românie, þara Mea sfântã ºi iubitã! Ce te
copleºise! Ce te pãcãlise! 

Fiþi atenþi, cã acum este prag de sfârºit de veac. Româ-
nia va deveni Noul Ierusalim ºi veþi vedea cu ochii cã Dum-
nezeu a fost ºi este cu voi. 

12/25 decembrie 1989

Împlinirea proorociilor. 

... Încã mai am de mãturat ºi de spulberat pe vrãjmaºii
Mei ºi ai voºtri. Strigaþi cu înflãcãrare cãtre cer. Lucraþi, cã
trebuie sã lucraþi viu, cã din piepturile voastre trebuie sã se
cearã ºi sã rãsarã dreptatea, ºi sã lumineze soarele dreptãþii pe
tot pãmântul. ªi va veni vremea sã nu vã mai pitiþi cu lucrarea
Mea.

... Zicea cã el este Dumnezeu, el ºi ai lui, ºi zicea cã nu
mai moare, dar s-a pãcãlit amar. Îi venea sã urle ca un leu
turbat când s-a vãzut prins ºi condamnat la moarte. Aºa voia
el iubitorilor de Dumnezeu, ºi s-a întors pe el. Am întors, tatã,
roata pe capul lui. Voia sã vã strângã pe voi la beci. 

14/27 decembrie 1989

1990 

Domnul plânge durerea Sa înaintea României. 

... O, Românie, Românie! De ce, tatã, îþi grãiesc cu
blândeþe, ca un pãrinte? Dumnezeu este Pãrintele tãu ºi al
tuturor. De ce te-ai lãsat înºelatã de aceastã tiranie? De ce, ta-
tã, te-ai lãsat sã te tãvãleascã în aceastã murdãrie? De ce te-ai
lãsat condusã pe drumul întunericului, de nu mai voiai sã-þi
arunci nici privirea cãtre Dumnezeu? Mai era un pic ºi te dã-
dea de râpa fãrã fund, dar iatã, Dumnezeu a sãrit ca ars de du-
rere ºi ªi-a întins mâna Sa puternicã ºi nu S-a lãsat învins ºi
a dat de râpa fãrã fund rãul ºi vrãjmãºia ce erau împotriva lui
Dumnezeu. 

24 decembrie 1989/6 ianuarie 1990

Domnul prooroceºte daruri duhovniceºti ucenicilor rãmaºi ºi sor-
teºte slava Lui peste ei. Domnul vesteºte încordare în România ºi
peste preoþii ei, ca platã a prigoanei ºi a duºmãniei îndreptate cãtre 

poporul de ucenici. 

... Tatã, acest bucheþel l-am împletit în anii întunericu-
lui, pe sub ascuns. Multe daruri veþi avea de la Mine pentru
cã aþi ascultat de pregãtirea Mea atunci când nu a fost liberã. 

... O sã vinã momentul sã rãsune vãile de glasurile fii-
lor lui Dumnezeu. 

... Se va încorda rãu. Vine pe pãmânt o neînþelegere ne-
maiîntâlnitã. Nu vor reuºi sã statorniceascã libertatea ºi drep-
tatea ºi pacea pânã nu se va face încordare. Altfel nu se poa-
te. Nu vã fie fricã. Dumnezeu e cu voi. Urma ca dupã congre-
sul lor sã vã strângã pe toþi la beci ºi sã vã nimiceascã. 

O, ºi preoþimea va intra la murdãrie de sânge. Toþi cei
care voiau ºi primeau conducerea tiranului vor fi bãgaþi la cu-
rãþire. S-au umplut preoþii de râie. Trebuie curãþaþi. Câþi preoþi
nu-i duºmãneau pe cei ce voiau sã-I placã lui Dumnezeu în po-
porul Meu! 

14/27 ianuarie 1990

Nepãsarea celor necredincioºi. Pãcatele celor desfrânaþi. Rugãciu-
nea poporului aduce pe proorocul Ilie sã cureþe pãcatul de pe 

pãmânt. 

... Aud pe mulþi care zic: „Hrana nu mi-a dat-o Dum-
nezeu; e pe munca mea“. Puþin credinciosule, pãi dacã Dum-
nezeu te-ar pune la pat, ai mai putea munci ca sã-þi agoniseºti
hrana? Când dai un cuvânt, sã te gândeºti ºi sã nu mâhneºti
pe Dumnezeu sau pe aproapele tãu. 

... S-a dat acum voie mamelor care nu vor sã dea naºte-
re la copii sã se ducã sã-i dea afarã din pântece. Cine a dat
aceastã poruncã? E voia lui Dumnezeu? Dacã nu vrei copii, o-
preºte întinarea. Toþi copiii care se nasc peste planul lui Dum-
nezeu, nu vor trãi, se vor îmbolnãvi de o boalã necruþãtoare. 

Mai e un crâmpei de viaþã. Nici pe aceea sã n-o trãieºti
curat? Grãiesc pentru cei ce nu înþeleg, nu pentru cei ai Mei. 

... Trebuie sã iasã la luminã cântarea „Cu noi este Dum-
nezeu“. La orice rugãciune sã cântaþi aceastã cântare. Iese la
suprafaþã acest cuvânt: „Cu noi este Dumnezeu“, ca sã vadã
toþi cã Dumnezeu e cu poporul Sãu. 

Sã tragi cu arma român în român, sã te omori român pe
român, nu a fost niciodatã. Se fãcea mãcel, se bãteau cu turci,
cu tãtari, dar sã te baþi român cu român, n-a fost de când e
veacul românesc. 
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Din adâncul durerilor oftez. Oftaþi ºi voi. Am mai fost
îndurerat la potop când am nimicit tot omul, cã era rãu ca ºi
acum. Nu pot sã mai dau potop, cã M-am cãit ºi am zis sã nu
mai dau potop. ªtie sfântul Ilie ce va fi pentru curãþire. 

17/30 ianuarie 1990

Þara românã este prigonitã de cei strãini. Domnul voieºte
conducãtor dupã voia Sa. 

... În România va intra o curãþire, aºa cum se face în ca-
sa fiecãruia. Cum era România în veacurile trecute, de trãiau
toþi dupã voia lui Dumnezeu? România era ca o casã cu inimi
plãcute lui Dumnezeu, dar iatã, acum, România este la fel
cum ai da o casã la niºte chiriaºi, iar ei au pângãrit-o. Toþi
ochiºorii ºi toate inimioarele sã ia aminte cã toþi care lucreazã
împotriva lui Dumnezeu nu vor mai cãlca pe acest pãmânt.
România a fost în trecut pe voia lui Dumnezeu, ºi acum vo-
iesc sã o aduc iar pe voia Mea. Þãriºoarele celelalte care se
vor alãtura cu România ºi îi vor da ajutor, ºi acelea vor primi
ajutor de la Dumnezeu. Cine e cu urã pe România, dintre þãri,
acelea vor intra ºi ele la sânge ºi la curãþire. 

Dumnezeu vrea sã iasã la luminã cu conducerea Sa.
Dumnezeu vrea sã fie cunoscutã pe tot pãmântul lucrarea Sa.
Dumnezeu vrea o inimã ºi un gând, un drum ºi o luminã pe
acest pãmânt. Cine voieºte pe Dumnezeu, acela va trãi. Cine
se împotriveºte, nu va mai putea. Se frãmântã toþi, care mai
de care, sã fie la conducere, dar nu vor putea nimic bun pânã
nu va veni acela care sã conducã la luminã. 

... Acum, Dumnezeu are un pic de lucru, ca pe ai Sãi
sã-i pregãteascã ºi pe vrãjmaºul sã-l cucereascã, ºi aceasta se
face cu dureri. Vreau sã ies la luminã cu conducere dumneze-
iascã, sã fie cunoscutã pe tot pãmântul lucrarea lui Dumne-
zeu. Pânã n-o ieºi conducãtorul care sã conducã pe placul lui
Dumnezeu, nu se liniºteºte þara. 

Toþi preoþii care slujesc bisericuþele pentru pântece ºi
pentru bani, nici unul nu va rãmâne. 

30 ianuarie/12 februarie 1990

Poporul cel rugãtor cere venirea regelui României. 

... Dumnezeu voieºte viaþã curatã în România. Dumne-
zeu curãþã pãmântul þãrii româneºti. Dumnezeu, cu puþinul
Sãu popor curat, va birui. O, nu Mã voi astâmpãra pânã nu o
voi aduce pe România pe placul ºi pe voia Mea. Nu Mã voi
astâmpãra pânã nu-l voi aduce pe conducãtorul României, iar
el sã fie pe voia lui Dumnezeu ºi sã-Mi scoatã poporul român
la luminã ºi la mântuire. Eu, Domnul Iisus Hristos, cu turma
Mea cea micã voi fi biruitor, ºi toþi ochii vor vedea. 

13/26 februarie 1990

Preotul Leonard din parohia Glodeni-Pucioasa pune la cale gând
rãu peste ucenicii cuvântului. 

... Sã ºtiþi cã orice rugãciune pe care o înãlþaþi aici ajun-
ge pânã la altarul cerului, ºi ceea ce lucraþi e de mare preþ la
Dumnezeu. Pentru bunul acesta cobor, pentru bunul acesta
pierd vremea. 

... Pânã nu va fi la patriarhie conducãtor pe placul lui
Dumnezeu, nu e pace. O, fiilor, feriþi-vã de preotul acesta, cã
în curând fac Eu ce fac cu el. Ori îl îmblânzesc pe placul Meu,
ori îl scot din altarul bisericii.

... Toþi se bucurã de libertate, dar Eu am adus libertatea
mântuirii, ºi numai acela va trãi, numai acela va birui, care
vrea libertatea mântuirii. 

Pãmântul nu mai Îmi dã pace cu strigãtele lui. Strigã la
Mine sã-l curãþ mai curând, cã e plin de jeg ºi de râie ºi de
mâncãrime; se scarpinã pânã la sânge. Acest cuvânt e duhov-
nicesc. Mâncãrimea de pe el e jegul lui satan. 

... Îmi fac cãrare sã ies cu cuvântul Meu la luminã. Pen-
tru ce sã þin pãmântul? Pentru acela care are urã pe Dumne-
zeu? Aþi vãzut, în ziar scrie puþin, puþin despre Dumnezeu.
Totul e freamãtul lor, e cuvântul lor. Fiecare se face stãpân pe
ce are el. 

... Preotul care curveºte, dar ºi slujeºte slujba, pot Eu sã
pun slujba aceea? Preoþimea care e cu urã pe poporul lui Dum-
nezeu, cine-i aude pe cei ce duºmãnesc cu inima? Priviþi icoa-
nele cu a doua judecatã. Acolo se duc toþi preoþii care înti-
neazã darul Meu. 

Tineretul de azi nu-L mai vrea pe Dumnezeu. Cea mai
mare durere a lui Dumnezeu vine de la tineretul de azi. Tatã,
strigaþi cu strigãt fierbinte ºi cu lacrimi curãþirea României.
Strigãtele puþinului Meu popor au întors roata, dar trebuie sã
lucrãm sã aducem deplin libertatea, cãci vreau sã fac cunoscut
cuvântul Meu, sã-l ºtie toatã România, dar încetul cu încetul se
fabricã oþetul. Cu rãbdare ºi tãcere se face agurida miere. 

Tot ce e în România e ca o apã tulbure ºi neagrã, cu va-
luri înspãimântãtoare. 

20 februarie/5 martie 1990 

Plânsul pãmântului ºi fãgãduinþa de la Domnul pentru Eden sfânt
pe pãmânt. 

... Pãmântul este zidirea lui Dumnezeu; geme ºi nu mai
are pace ºi astâmpãr: „O, Doamne, ascultã-mi o întrebare în-
dureratã: mã vezi cum sunt ºi ce e pe mine? Mult mai zãbo-
veºti? Cum mã mai poþi rãbda în starea în care sunt? Grãbeº-
te, Doamne, mai curând ºi ascultã-mi rugãmintea. Vezi în ce
freamãt mare sunt. Curãþeºte-mã pe placul Tãu. Fã-mã curat,
sã mai simt piciorul Tãu pe mine. Doamne, sunt zidirea Ta;
nu mã lãsa, nu mai pot rãbda!“. 

Pãmântule, în curând se va împlini ºi voia ta ºi a Mea,
dar am ºi Eu, Dumnezeu, ceva de împlinit. Trebuie sã-Mi pre-
gãtesc o mânuºiþã dintre cei ce Mã vor, sã-i am moºtenitori ai
tãi dupã ce te voi curãþa. Te voi îmbogãþi ca pe grãdina Ede-
nului, ºi o turmã ºi un Pãstor va fi. Amin. 

24 februarie/9 martie 1990

Tradiþia strãmoºilor este lege sfântã ºi înþeleaptã. 

... Vãd o întrebare în voi pentru zilele de marþi ºi de joi,
între Paºti ºi pânã dupã duminica tuturor sfinþilor. Vã întrebaþi
dacã se lucreazã sau nu în aceste douã zile. Tatã, Eu nu v-aº
fi oprit sã lucraþi în aceste douã zile, dar iatã, sfântul prooroc
Ilie dã de veste poporului sãu sã nu se atingã de ele, pentru cã
le-a ales sã-ºi verse focul pe cei rãi care nu le þin nici pe aces-
tea ºi nu þin nici sãrbãtorile bisericii ºi merg la coasã ºi la sapã
ºi la cusut ºi la spãlat. Eu vã dau spor ºi ajutor sã vã scoateþi
paguba de timp pentru zilele acestea; vã dau ajutor în zilele
celelalte. Nu vreau sã vãd un copil de al Meu trãsnit sau în
altã durere pentru neascultare. Aþi vãzut când îºi lasã sfântul
Ilie mânia ºi biciul pe cer, nu ºtie lumea unde sã se bage. 

3/16 aprilie 1990

Domnul scoate de sub tainã lucrarea Sa ºi pe poporul Sãu. 

... Toþi se luptã sã ajungã la înãlþime, dar nimeni nu va
învinge. Dumnezeu va scoate la luminã lucrarea Sa, ºi atunci
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vã veþi încrede în cuvântul Meu. Ies la luminã cu acest strigãt,
ºi mulþi din lume se vor întoarce la Mine. Mã lupt sã aduc cu-
vântul Meu la suprafaþã ca sã-l audã ºi cei ce nu l-au auzit. Cu
durere dau orice cuvânt. Fiilor, vã feresc pânã va veni liber-
tatea deplinã, ºi atunci nu ne mai ferim de nimeni. 

3/16 mai 1990

Domnul prooroceºte venirea regelui României ºi slava poporului
Sãu binecredincios. 

... Rugaþi-vã pentru coroana românã ºi spuneþi: 
„O, Doamne Sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“. 
... Tatã, sã nu ºtie nimeni ce fac Eu cu voi aici. E un loc

puternic pe care-l þin ca pe o fãclie. Pomeniþi tot poporul Meu,
dar sã nu ºtie ce faceþi voi pentru el. Ce fac Eu aici cu voi, nu e
nicãieri. Eu am ales aici trupuri curate, inimi curate ºi locaº curat.

... Fiilor, dacã cereþi coroana românã, va veni. Vine la
putere coroana românã. Cereþi, ºi Eu voi împlini, dar cereþi
fierbinte, în post ºi în rugãciune, cã în lume nu mai este post
ºi rugãciune. 

Fiþi deosebiþi de lume ºi cu purtarea ºi cu mâncarea ºi
cu portul ºi cu inimile. Fiþi cu iubire duhovniceascã ºi cu
mângâiere cereascã aºa cum vã iubeºte Dumnezeu, cã nu vã
daþi seama cât iubeºte Dumnezeu pe poporul Sãu. E la fel
cum pui apã la rãdãcina unei flori sã înfloreascã, ºi ea creºte
ºi înfloreºte. Cuvântul Meu sã vã fie apã vie, sã creºteþi ºi sã
înfloriþi ca o floare nemuritoare, care nu se veºtejeºte în veci. 

... Faceþi-Mi luminã aprinsã peste toatã lumea. Vreau
prin voi sã ies la capãt, sã vadã omenirea ce a fãcut Dumne-
zeu cu o mânã de popor. 

17/30 mai 1990

Deºteptarea poporului român prin poporul cel credincios Domnului. 

... Ajutaþi-Mã sã am ºi Eu o mânã de popor. Nu pot sã
aduc din cer sã moºteneascã pãmântul. Nu. Ei moºtenesc ce-
rul, iar voi dacã veþi moºteni pãmântul aveþi legãturã cu ce-
rul. Cuvântul care spune: «Fie, Doamne, voia Ta, precum în
cer aºa ºi pe pãmânt», înseamnã un popor de pe pãmânt ca ºi
cel din cer. Nu ºtiþi cum va lucra Dumnezeu când va fi înnoi-
rea. Sunteþi datori sã fiþi împlinitori, ca sã fiþi poporul lui
Dumnezeu ºi moºtenitorii pãmântului. 

... A sosit momentul cuvântului care zice: „Deºteaptã-te,
române, din somnul cel de moarte!“. Fiilor, e coborâtã aici la
voi flacãra care va lumina. L-a zidit Dumnezeu pe om ºi i-a
dat suflare de viaþã. Aºa am dat ºi aici început nou ºi bun. Am
ºtiut ºi am vãzut cã e bine. L-am zidit pe om ºi i-am dat via-
þã. Aºa e ºi aici, se lucreazã pentru a se da viaþã ºi luminã tu-
turor. Sunt aici cu cuvântul ºi cu Duhul. Sunt cu voi, ºi voi cu
Mine. Un popor de pe pãmânt, ca ºi cel din cer; precum în cer
aºa ºi pe pãmânt. 

... Grãbiþi-vã în toate. Dacã sunteþi pregãtiþi cum vã
vreau Eu, de voi nu se lipeºte nimic, pentru voi nu vine nici
o rãvãºire. Aici e flacãra care va lumina. Fiþi cuminþi, cãci
preoþii care vã urãsc pe voi vor da piept cu Mine. Sfinþii din
cer au învins pe pãmânt cu post ºi cu rugãciune. 

... Fiilor, sã nu afle slujitorii bisericuþei ce faceþi voi
aici, cã se înrãiesc pe voi. O, slujba lor nu e nici la degetul cel
mic faþã de ceea ce se face aici. Ceea ce lucrez Eu aici cu voi
este hranã ºi libertate ºi viaþã pentru toþi ai Mei. Cuvântul pe
care-l strigaþi voi cãtre Mine Eu îl scriu în cartea Mea cea
mare. E cuiul care prinde legãtura cu cerul. 

5/18 iunie 1990

Îndemn la rãbdare ºi la rugãciune. 

... Eu sunt un „Eu“ ceresc ºi nu pãmântesc, ºi vã dau
cuvânt de mare preþ, cãci ce am aici, ce lucrez aici Îmi este
Mie de mare preþ, fiilor. Voi strigaþi cu glas înfierbântat ºi cu
inimi înflãcãrate, cã acest strigãt strãpunge cerul. Aºa cum Eu
strig cu cuvântul ceresc la voi, aºa ºi voi sã strigaþi la cer, cã
Eu vã împlinesc ce strigaþi. Tatã, nu vã întristaþi ºi nu plângeþi
de cei ce vã hulesc ºi vã duºmãnesc. 

12/25 iunie 1990

Semnele sfârºitului lumii. 

... Ce va zice lumea aceasta când va rãmâne soarele ca
un corp întunecat ºi când vor cãdea stelele de pe cer? 

19 iunie/2 iulie 1990

Domnul aminteºte ºi întãreºte lucrarea unºilor Lui. 

... Fiule Nicolae, te-am adus aici. Aici am locul Meu
cel preþuit de tot cerul, o scânteie care trebuie sã se aprindã
mereu aici. Binele ce-l lucrezi de acum are binecuvântarea
Mea peste el. Ajutã-Mã, cã te cer. Nu pentru cã n-am putere,
dar vreau sã lucrez prin dragostea ºi iubirea mânuþei Mele de
popor, ca sã pot avea ceea ce am aici ca pe o fãclie aprinsã. 

De acum încolo sã fii cu grija pentru Mine ºi sã-Mi fii
de ajutor aici, pentru flacãra care trebuie sã ardã aici. 

Fiule Spiridon, îþi face Tatãl chemarea sã vii ºi tu ca sã
fii în acest buchet, sã-þi dau serviciu aici ºi sã fii strâns unit în
acest mãnunchi. Aici Mã vei ajuta, dar ºi Eu te voi ajuta. Vino
sã fii aici, în cuibul Meu. Ajutã-Mã în izbânda cu care trebuie
sã ajung la capãt. 

Fiule cel întâi aici, Iliuþã, îþi dau ajutor ca sã aprindem
aceastã fãclie vie. Iatã, am ales ceva de preþ dintre cei din popo-
rul Meu, la care le cunosc inimile ºi viaþa. În numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh, am adãugat sã fiþi trei. Aprindeþi,
tatã, fãclia. Sfinþii trei ierarhi, Vasile, Grigorie ºi Ioan, îºi lasã
mereu mâinile peste voi, alãturi de mâna Mea. Ei sunt veniþi de
la începutul Meu cu Verginica. Lucraþi întreit. Ei sunt cu Vergi-
nica, nedespãrþiþi de atunci ºi pânã acum. Lucraþi apa cea vie, în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. 

29 iunie/12 iulie 1990

Domnul încurajeazã strigarea cãtre cer a celor trei fii unºi ai Sãi. 

... Cei trei fii unºi, mergeþi înainte cu rugãciunea ºi fiþi
precauþi. Vã dau cuvânt sã lucraþi cu pas puternic. Pomeniþi-i pe
vii ºi pe morþi, cã pomenirea aceasta va fi vie în curând. Pome-
niþi-i pe toþi copiii lucrãrii lui Dumnezeu din poporul Meu.
Aveþi grijã sã cereþi peste toatã forfota aceasta domolire de la
Dumnezeu. Binecuvântaþi sã fiþi, ºi nici o fricã sã nu aveþi. Lu-
craþi cu putere, cãci hãinuþa pe care v-am dat-o nu o are nimeni. 

6/19 iulie 1990 

Încurcarea limbilor. Ocrotirea locului ales de Dumnezeu. 

... Tatã, pe timp ce trece va fi la fel ca la turnul Babilo-
nului. Toate limbile vor sã fie ceva ºi nu se mai înþeleg. E ca
un amnar care scapãrã mereu sã se aprindã. 

... Preotul de aici Mi-a hrãnit primul trupuºor al lucrãrii
Mele de azi, ºi apoi a prins urã pe poporul Meu ºi a pus mili-
þia sã cerceteze, dar Eu n-am lãsat. Tatã, rãutatea lumii e la
culme, ºi trebuie sã vã ocrotesc. Acum, preotul nici bisericuþa
nu o mai iubeºte ºi nici slujba nu mai e în stare s-o mai facã. 
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... Tatã, e la fel cum ai avea ceva bun. E ca un pepene
pe care-l þii pitit, ºi când Eu l-oi tãia, dau la toþi câte o feliuþã,
dar atunci când l-oi tãia Eu, cãci acest pepene e mare ºi e pu-
ternic pentru cei ce vor rãmâne. 

Cine urãºte acest loc, nu va rãmâne. 
7/20 iulie 1990

Cei aºezaþi de Domnul sunt îndemnaþi la rugãciune. 

... Tot cerul aºteaptã bunul sfârºit al acestui început. De
aceea v-am dat sã-i scrieþi pe toþi, din toate colþurile, ºi sã fie po-
meniþi de voi aici, ºi sã aibã toþi pãrticicã. Cum te duci ºi treci
pe la miruit, aºa vor lua toþi creºtinii Mei din bunul cel de aici. 

... Tinerelule, þi-am dat douã nume: numele proorocu-
lui Ilie, pe care-l porþi, ºi numele sfântului ierarh Ioan, ca sã
ai putere în ceea ce faci, sã ai de la ei putere ºi ajutor. 

10/23 iulie 1990

Culegerea celor credincioºi. 

... Adevãr grãiesc cã îi adun deoparte pe cei ce iubesc
pe Dumnezeu ºi dau foc pãmântului ºi la cei ce nu ascultã. 

16/29 iulie 1990

Proorocie împlinitã: poporul creºtin a fost ocrotit. 

... Când am vãzut cã nu se mai poate face nimic, cãci
voia conducãtorul României sã facã nimicire peste poporul
Meu ºi peste locaºul Meu ºi al cuvântului Meu, gata, i-am
rupt piedica vieþii ºi l-am scos afarã. Aºa voi face cu toþi duº-
manii acestei lucrãri.

12/25 august 1990

Cei credincioºi sã fie strâns uniþi pentru a fi aºezaþi moºtenitori
pe pãmântul spãlat. 

... Vã voi alege cum alege cineva grâul de neghinã. Ne-
ghina e neghinã, nu are preþ. 

Vine oful, vine încheierea veacului. Îmi trebuie ºi Mie
o mânã de popor pentru încheierea veacului. 

Poporul Meu, fii strâns unit într-o inimã ºi într-un
gând. Ascultarea pe care v-o cer este o punte de trecere. Tur-
ma aceasta pe care o pregãtesc va moºteni pãmântul dupã
spãlare, va fi grãdina Edenului. Pe Mine M-au aºteptat piroa-
nele în mâini ºi în picioare, dar pe voi vã aºteaptã coroniþa, ºi,
la nunta Mea cu voi, tot cerul. 

Nici un iubitor de foc (fumãtorii, n.r.) sã nu creadã cã nu
i se plãteºte cu focul. 

20 august/2 septembrie 1990

Scoaterea de sub tainã a lucrãrii cuvântului. 

... Pe timp ce trece voi lucra cu dibãcie sã scot fântâna
Mea de miere la ivealã ºi la luminã ºi sã-i ospãtez din ea pe
cei care mai vor ºi mai preþuiesc. 

25 august/7 septembrie 1990

Ocrotirea celor credincioºi. Curãþirea României. Fãgãduinþã pen-
tru vremea împlinirilor. Vestirea alesului Domnului, Irineu. 

... O, tatã, tatã, în Bucureºti se va aprinde primul foc,
dar de voi nu se va atinge. O inimã dacã am într-un loc, voi
ocroti tot locul. 

... Sã vedem ce vor rãspunde cei ce Mi-au murdãrit-o
pe România Mea, þarã sfântã ºi iubitã de Dumnezeu. O, aºa

murdãrie se spalã numai cu foc ºi cu sânge. Eu vreau sã nu se
mai facã vãrsare de sânge. Eu vreau, dar oamenii nu vor. 

... Pe acest mãr pe care l-am adus la voi îl þin la copt
pânã va fi bun de mâncat. Când va fi toamna Mea ºi s-or
coace merele Mele ºi strugurii Mei, atunci îi adun pe toþi ai
Mei ºi le dau fructele Mele coapte. 

Uitaþi-vã cum trec zilele. Trebuie sã vinã acela care Mã
vrea pe Mine. O sãptãmânã, o lunã, ºi cât de mult de va mai
fi, sã ºtiu cã a fost el pus pe scaunul României. Dar va veni
veacul poporului Meu, ºi va fi. Cereþi, cã ºi Eu cer. 

... Cine bea din aceastã fântânã, aceia vor fi ai Mei, ºi
în curând vor vedea toþi ce face Dumnezeu cu ei. 

... Nu vreau sã dau la nimeni acum din mãrul acesta,
pentru cã nu e copt. Sã spunem tuturor cã nu e nimic, cã de-
geaba cautã, cã nu e nimic. 

... ªi vine vremea pentru ceea ce am aici sã fie cunos-
cut, sã iasã la luminã, dar pe timp ce trece. O sã vinã vremea
sã lucraþi ºi sã strigaþi fãrã fricã. Pe tot poporul îl iubeºte
Dumnezeu ºi cautã sã-l hrãneascã, dar fiecare sã stea la rân-
dul lui ºi sã aºtepte hrana cum le-o dã Dumnezeu. 

Am aici pe cineva de mare preþ, pe cineva care preþu-
ieºte conducerea Mea, lucrarea Mea, cu toatã inima. Iatã, îi
dau cuvânt ºi ajutor puternic, cã vreau sã-l sui la înãlþime, ca
sã-Mi poatã împlini dorinþa Mea prin cuvântul Meu ºi sã-Mi
poatã ridica biserica pe piatrã. O, de aceea am tãiat Eu firul
vieþii celui fãrã Dumnezeu. Acolo voia el sã-l bage pe poporul
lui Dumnezeu, ºi acolo a intrat el. 

26 august/8 septembrie 1990

Anunþarea pedepselor pentru toþi împotrivitorii planului Domnului
ºi ai unsului Sãu, regele Mihai. 

... Mai vin mãceluri, pentru cã sunt mulþi care stau îm-
potriva împlinirii planului Meu ºi a voinþei Mele. Dacã s-ar du-
ce cu mulþimea ºi l-ar lua în braþe pe regele lor ºi l-ar pune în
scaunul lui, aº face minune ºi aº opri râul ce dã sã curgã, dar
sunt mulþi care stau contra, ºi vã spun cã pe toþi îi nimicesc. 

25 septembrie/8 octombrie 1990

Domnul vesteºte din nou misiunea alesului Sãu, Irineu. 

... Am ceva scump ºi de mare preþ peste voi. Îl pãstrez
pânã într-o zi. Am un mãr poleit cu aur. Îl þin la cuptor sã se
coacã, sã se facã bun, sã dau câte o fãrâmiþã din el, ºi miere
va fi pentru fiecare. 

... Tatã, voinþa Mea este sã lucrãm în aºa fel ca sã ies
deasupra cu lucrarea Mea ºi sã pluteascã ea deasupra ca
untdelemnul ºi sã fie vãzutã ºi ºtiutã ºi s-o ajut pe România. 

România Mea cea sfântã a fost condusã de conducãtori
sfinþi ºi viteji, care L-au iubit pe Dumnezeu. Acum a avut par-
te de conducãtori care Mi-au murdãrit-o. E ca o hainã de petro-
list, mânjitã de pãcurã. Am s-o trec prin foc sã se curãþeascã. 

Voiesc, ºi trebuie sã împlinesc sã-l aduc pe conducãtorul
care-L vrea pe Dumnezeu, ºi sã pun conducãtor peste biseri-
cuþã pe placul Meu. Lumea nu ºtie ce grãiesc Eu, dar sã ºtiþi cã
va auzi, ºi va ieºi cuvântul Meu sã fie cunoscut. Atunci multã
lume va rãspunde: „N-am ºtiut, Doamne, cã Tu ai lucrat!“.

Iatã, stau cu tine de vorbã, fiule slujitor, ºi vreau sã te
pun la înãlþime cereascã. Voinþa Mea este sã fii la înãlþime ºi
pe pãmânt, sã-Mi conduci biserica pe voia Mea. 

... Cum este icoana picturii unei biserici cu ctitorii care
au zidit-o ºi care au venit la cer, aºa veþi fi cu ceea ce lucraþi
aici, cu mãrul cel scump pe care vi l-am dat sã-l lucraþi ºi sã
gustaþi din el ºi sã-l pãstraþi ascuns. Fiule slujitor care ai fost
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trimis la Ierusalimul patimilor Mele! De aceea ai mers pe un-
de ai mers, ca sã capeþi ce trebuie sã ai ºi sã ºtii, ca sã te pun
conducãtor peste tot cultul bisericesc. Dumnezeu a avut voin-
þa Sa în tot pasul tãu. Fiule, sã nu Mã scoþi afarã din inimioa-
rã, sã nu te desparþi de lucrarea Mea, cã vei fi la înãlþime cu
ea, dar aºa cum ºtie Dumnezeu sã lucreze. Eu voiesc sã iei lo-
cul patriarhului, ºi ceea ce voiesc Eu, se va împlini. 

27 septembrie/10 octombrie 1990

Proorocie asupra tineretului depãrtat de Dumnezeu, pãcat plãtit
cu vãrsare de sânge. 

... Se mai lucreazã undeva ceea ce se lucreazã aici, dar
acolo Eu nu M-am dus sã-i împuternicesc. 

... Tot tineretul care e împotrivã ºi nu-l vrea pe condu-
cãtorul României pe care-l vrea Dumnezeu, acel tineret va
plãti cu sângele vãrsat vina aceasta. Tot ce grãieºte Dumne-
zeu se va împlini. 

15/28 octombrie 1990

Îndemn la rugãciune pentru vrãjmaºi. Masa nunþii Mirelui ceresc. 

... Adunaþi, tatã, toate vreascurile tuturor clevetitorilor ºi
ale împotrivitorilor ºi ale celor ce vã urãsc ºi vã grãiesc pe voi de
rãu, cã sunt vreascuri. Puneþi-le pe focul pe care-l lucraþi, ca sã
se coacã mãrul. Aceasta Îmi este aºteptarea: coacerea mãrului. 

... Fiþi atenþi la cuvântul ceresc, care aduce de veste cã
timpul se grãbeºte ca sã vinã binele pentru cei buni, ºi rãul
pentru cei rãi, iar aceastã hranã voi lucra sã ajungã la luminã
ca sã vadã ºi cei ce n-au crezut, ºi toþi aceºtia vor fi spãlaþi de
pe pãmânt, cãci masa Mirelui e gata, dar mesenii nu sunt gata,
ºi trebuie sã alergãm dupã ei. 

16/29 octombrie 1990

Domnul Îºi aratã durerea, dar ºi pedeapsa peste cei ce împiedicã
venirea în România a regelui ei. 

... Prin aceastã pregãtire vreau sã te deosebesc de lume,
sã n-ai nimic legat cu lumea, sã-þi fie gândul numai sã-L bu-
curi pe Dumnezeu ºi pe aproapele, ºi hrana sã-þi fie curatã, nu
cu boldul cãrnii. Carnea e pierzare de suflet. Eu nu M-am hrã-
nit cu carne. Tatã, pãstraþi-vã curaþi. 

... Eu, pe pãmânt cât am stat, am hrãnit popoarele ºi pe
Mine cu peºte. Sã ºtiþi cã nu tot peºtele se mãnâncã. 

... Dacã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu ºi am avut pregãti-
rea, trebuie sã treci ºi tu aceastã pregãtire; nu prin chinul prin
care am trecut Eu, ci prin viaþã sfântã, ca Mine. 

... A venit ºi regele României sã vadã ºi el România, ºi
a pus mâna pe el sã-l aresteze. Dar cine a pus mâna pe el, îl
voi bãga în arestare. Stai, cã vine poporul lui Dumnezeu ºi le
va pune capãt. Vine aceea pe care am luat-o de pe pãmânt. Vi-
ne Verginica, trâmbiþa lui Dumnezeu; vine într-o mânã cu sa-
bia, ºi într-o mânã cu pecetea. 

12/25 decembrie 1990

Domnul întãreºte binecuvântarea celor trei fii unºi. Promisiune de
la Domnul pentru ieºirea deasupra a cuvântului Sãu tainic. Dom-
nul mângâie ºi plânge soarta dureroasã a României; prooroceºte 

semne pentru întãrirea credinþei. 

... Cei trei fii unºi de Mine, v-am dat cuvânt sã lucraþi
cu putere. Lucraþi cu cuvânt curat, cu inimi curate, cu glasuri
curate ºi binecuvântate. Binecuvântaþi sã fiþi. 

... Acest cuvânt dumnezeiesc îl va asculta ºi regele ºi
patriarhia. Lucrez cu tact, ºi va veni la putere acela pe care l-au

întors înapoi ºi nu l-au lãsat sã intre sã aprindã o lumânare la
mormântul neamului sãu. Era cât pe aici sã-l bage ºi la închi-
soare. De acum încolo, toþi cei buni vor primi semne spre bi-
ne, iar cei rãi, semne spre rãu. Toþi cautã semne ca sã se în-
creadã, ºi vor vedea cã semne le dau, semne spre spaimã,
semne spre usturimea celor ce vor semne, iar cu voi voi lucra
semne de întãrire ca sã întãriþi inimile ºi pasul ºi sã mergeþi
înainte cu Mine ºi cu ceea ce lucraþi, ca sã rãzbeascã lumina
ºi bucuria cea veºnicã peste cei ce vor lua calea luminii. Rã-
mâneþi împuterniciþi ºi încredinþaþi, cãci suntem lângã vârf. 

... O, Românie, Românie, cum te pãcãlise satan, de
mergeai pe drumul întunericului, tu, þarã sfântã ºi iubitã de
Dumnezeu! Nici nu ºtii câte bisericuþe ai pierdut de când te-ai
unit cu satan. Am sã scutur pãmântul României de toatã plea-
va lui satan ºi am sã-l fac curat ºi vrednic. 

Românie, Românie, te întreabã Dumnezeu, de ce
plângi? Ce te-a cuprins? Tatã, tatã, te-au cuprins durerile lui
Dumnezeu. O, Românie, de ce nu þi-ai dat seama cã tu ai fost
þarã sfântã ºi iubitã de Dumnezeu? Sângele de român e scump
ºi preþuit de Dumnezeu. O, Românie, Românie, de ce, tatã, de
ce te-ai lãsat înºelatã de aceastã tiranie? De ce ai stat sã te tã-
vãleascã în aºa murdãrie? Dumnezeu este Pãrintele tãu, ºi tu
de ce te-ai lãsat condusã pe drumul întunericului, de nu voiai
sã-þi mai arunci privirea spre Mine? Mai era un pas ºi cãdeai
în râpa fãrã fund. Dar iatã, Dumnezeu a sãrit ca ars de durere
ºi ªi-a întins mâna Sa puternicã ºi a dat de râpa fãrã fund rãul
ºi vrãjmãºia cea din tine. 

17/30 decembrie 1990

1991

Vestirea Noului Ierusalim în chip vãzut pe pãmântul român. 

... ªi voi aduce Noul Ierusalim ºi Noul Canaan, ºi toþi
vor trãi viaþã fericitã sub conducere dumnezeiascã. Veþi vedea
mari minuni, veþi vedea îngeri ºi feþe cereºti dând slavã Prea-
sfintei Treimi, împreunã cu cei curaþi de pe pãmânt. 

23 decembrie 1990/5 ianuarie 1991

Poporul ºovãitor îndurereazã pe Domnul. 

... Poporule al Meu, copiii Mei fãrã minte ºi corconiþi!
Cum vreþi sã fiu Pãrinte bun ºi cu milã, sã vã fac pregãtirea
pentru sânul fericirii? M-aþi bucurat numai atunci, de M-aþi
fãcut sã vã scriu în cartea Mea. Un pic de iubire fãþarnicã Mi-aþi
dat atunci. ªi acum, când M-am hotãrât cu tot cerul sã vã fac
fericiþi, v-aþi întors cu vrãjmãºie ºi cu urã pe binele vostru.
Dumnezeu ªi-a arãtat iubirea Sa faþã de popor, dar tu, popo-
rule, cu ce-Mi plãteºti? 

O, tatã, tatã, cu durere grãiesc cãtre cei ce-Mi fac dureri. 
17/30 ianuarie 1991

Vestire pentru pedeapsã peste popoarele fãrã Dumnezeu, dar ºi
peste România dacã ea nu va aduce pe regele ei. 

... Iatã ce s-a întâmplat în locul Ierusalimului Meu cel
vechi, unde a fost locul cel sfânt, unde a fost lumea care M-a
pus pe cruce. O, dacã aº fi coborât acum acolo, ºi acum M-ar
fi pus pe cruce din nou. De aceea am venit aici la voi. 

Fiilor, strigã toþi terminarea ºi liniºtirea rãului, dar sã
vedeþi cã se începe încãierarea ºi în celelalte þãri. O iau roatã,
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roatã, ºi pe România o las la mijloc, dar de nu-l va primi pe
conducãtorul ei, care trebuie sã vinã pe voia lui Dumnezeu, o
voi trece ºi pe România prin dureri, prin sânge ºi mãcel. Ce
am aici, nu se lipeºte nimic de ce am Eu aici. 

24 ianuarie/6 februarie 1991

Îndemn la rugãciune pentru izbãvire. 

... Strigaþi cu inimi fierbinþi sã se limpezeascã bine bur-
niþa, sã vinã soarele dreptãþii ºi al libertãþii, sã vinã mângâie-
rea ºi sã vã puteþi pregãti fãrã fricã, sã vinã conducãtorul pe
care-l vrea Dumnezeu. 

19 februarie/4 martie 1991

Se aºteaptã popor pregãtit cu post ºi rugãciune. Vestirea peste bi-
sericã a alesului Irineu ºi îndemnuri cãtre preoþi, sã poarte chipul 

Domnului, pãr lung ºi barbã, ca ºi Domnul lor. 

... Dacã ar ºti poporul Meu ce am pregãtit Eu pentru el,
nu i-ar mai trebui nimic; ar sta într-o veghe pânã M-ar vedea
venind. Eu sunt Cel ce am întins mâinile pe cruce. În Duh sunt.
Hrana Mea a fost mai mult postul. Cine ºtia când Mã rãzbea
foamea? Aveam mulþime de popor care se þinea dupã Mine ºi
pe cel mai înalt munte. Dacã Eu nu mâncam o sãptãmânã, nu
mâncau nici ei. Tare aº vrea sã am ºi acum aºa popor. 

... Am aici un cuibuºor de copii cu care lucrez ceva
scump. Cuvântul Meu lucreazã peste ei. Am cu ei o inimioarã
de slujitor pe care l-am purtat pe cârca Mea. N-a voit mãrire
pãmânteascã, dar i-am spus sã Mã ajute. O, fiule Irineu, te voi
face ºi mai mare. 

... Am dat cuvânt la toþi preoþii sã-ºi lase pãrul lung ºi
barbã ºi sã scoatã scaunele din bisericã. Mãicuþa Mea are rãni
în genunchi, ºi tu stai douã ore în bisericã ºi îþi pui pernuþã
sub genunchi. 

... Aceasta este lucrarea dumnezeiascã. Cine o cunoaºte
ºi nu crede în ea, Eu nu ºtiu ce va rãspunde acela când voi ieºi
cu lucrarea Mea ca s-o ºtie toatã România. 

20 aprilie/3 mai 1991

Vestirea zidirii chivotului Sfintei Sfintelor. 

... Copilaºii Mei, lucraþi cu îmbãrbãtare ºi nãdejde. Eu
sunt cu voi ºi între voi. Fiþi cu inimile înflãcãrate de iubire
dumnezeiascã ºi nu daþi voie la nici un gram satanicesc sã vã
strice liniºtea. Eu voi lucra rapid ºi voi ieºi la luminã ºi la vã-
zul tuturor cu viaþa ºi cu munca voastrã care a fost împroºcatã
ºi batjocoritã ºi pânditã. Va pune Dumnezeu stãvilar ºi oprire
la toate, ºi toþi cei ce au batjocorit vor face ochii mari ºi se vor
cãi ºi vor ajunge cu frunþile la degetele picioarelor ºi vor ve-
dea ce face Dumnezeu cu voi. Voi lucra pentru voi Eu, Cel ce
grãiesc. Voi lucra cu putere ºi cu grabã sã ridicãm locaº de în-
chinãciune ºi de rugãciune. 

2/15 iunie 1991

Maica Domnului, ocrotitoare peste România. 

... Românie, Românie, þarã iubitã de Dumnezeu! Eºti iu-
bitã, ºi de aceea am pus-o pe Mãicuþa Mea ocrotitoarea ta, dar
eºti plinã de lume rea, care a trãit o viaþã fãrã Dumnezeu, ºi în
curând voi începe curãþirea ºi voi rade pãmântul de tot gunoiul
lui satan, sã rãmânã pãmântul curat, moºtenit de cei curaþi. 

10/23 iulie 1991

Întãrire peste ucenici ºi vestire pentru curãþirea pãmântului. 

... Copiilor, haideþi la masã cu Dumnezeu! Voi sã nu vã
lãsaþi înºelaþi de ispitele lumii. Este gata sã intre pãmântul la
tuns ºi sã fie ras de toatã murdãria comunistã. 

1/14 octombrie 1991

Domnul anunþã izbãvirea poporului ºi slava lui, ºi cãinþa celor ce
L-au pãrãsit. 

... Fii atent, copilul Meu, cã în curând nu vei mai avea
împotrivitori ºi toþi te vor îmbrãþiºa. Veþi vedea curând cã
Dumnezeu va ieºi la luminã, iar cei ce Mi-au întors spatele se
vor cãi. 

8/21 noiembrie 1991

România, þara sfântã, þara slavei Noului Ierusalim. 

... Pe timp ce trece, ce este al Meu se va bucura pe veci,
iar toþi cei ce se aºeazã împotrivã ºi nu le convine pregãtirea
pe voia lui Dumnezeu, nici pe pãmântul României nu vor mai
sta. Se va spãla totul. România va fi þarã sfântã, va fi Noul Ie-
rusalim. În România va strãluci scaunul de judecatã. Voi lucra
ca în toatã România sã se respecte sãrbãtorile pe calendarul
românesc. Sunteþi români ºi nu germani. Nu ºtie nimeni,
decât Dumnezeu, cã acela care a fãcut aceastã schimbare este
în focul iadului. De atâta timp, de la aceastã schimbare ºi
pânã acum, toate sãrbãtorile româneºti se calcã în picioare ºi
sunt þinute pe stilul nou, dar nici acelea nu se mai þin. 

10/23 decembrie 1991

1992 

Anunþarea luminii locaºului Noului Ierusalim peste mulþi.
Îmblânzirea sau pedepsirea împotrivitorilor. 

... Sã se ºtie cã locaºul sfânt al Noului Ierusalim va
trezi multe suflete la luminã ºi la înviere, ºi de aceea s-au aºe-
zat mulþi împotriva lucrãrii Mele, dar împotrivirea lor va fi ca
frunza pe apã. Voi face semne ºi dureri pe fiecare cap al îm-
potrivitorilor. Nu voi mai fi bun cu cei rãi. Nu vã fie teamã.
Eu sunt Iisus Biruitorul. 

3/16 februarie 1992

Îndemn pentru aducerea regelui Mihai ºi duh de pocãinþã peste
cârmuirea bisericii lumii. 

... ªi pânã nu va veni acela care va lucra pe voia lui Dum-
nezeu ºi o va aduce pe România la luminã, nu Mã voi astâmpãra. 

... O, sinedriule de acum, te-am mai þinut la cârma bi-
sericii, dar te-am þinut ca sã fii al lui Dumnezeu pe veci, ºi sã
nu te aºezi împotrivã. Vrei sã fii ca sinedriul care M-a pus pe
cruce în Ierusalimul cel vechi? 

12/25 februarie 1992

Milostenia sã fie datã la cei credincioºi. 

... Nu daþi milã beþivilor, curvarilor, fumãtorilor ºi ce-
lor ce-L hulesc pe Dumnezeu prin fãrãdelegi. Daþi milã ºi ce-
lor din lume, dar numai celor care mai ascultã ºi mai primesc
cuvântul lui Dumnezeu. 

19 iunie/2 iulie 1992
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Domnul dã gând bun celor buni. 

... Dumnezeu nu dã celor rãi gândul ºi îndemnul cel
bun, pentru cã le cunoaºte inimile neprimitoare ºi neîmplini-
toare. Dumnezeu dã celor buni gândul bun, cãci îi cunoaºte. 

24 iunie/7 iulie 1992

Necredinþa mai-marilor bisericii lumii. 

... O, de aº slobozi ºi mort din mormânt sã vinã sã spu-
nã, lumea nu l-ar crede ºi ar tãbãrî pe el. Vã spun cuvânt, cã
dacã aº coborî acum pe pãmânt, ar tãbãrî lumea ºi preoþii pe
Mine ºi M-ar pune pe cruce din nou. Le cunosc tot adâncul,
ºi altã cale n-am cu aceastã lume, decât sã grãbesc curãþirea
pãmântului. 

20 iulie/2 august 1992

Îndemn la credinþã ºi la umilinþã. 

... Cine nu primeºte viaþa pe care o cere Dumnezeu, ºi
nici chipul dupã asemãnarea Mea, pe acela nu-l voi cunoaºte
cã este al Meu ºi nu va avea parte de Mine ºi de casa Tatãlui
Meu. 

... Dumnezeu nu a cãutat scriitor iscusit ºi învãþat. Eu
caut la inimi simple ºi cu umilinþã ºi cu smerenie ºi cu ascul-
tare. 

2/15 august 1992

Omul lumesc ºi omul duhovnicesc. 

... Ce este al Meu nu trebuie sã se frãmânte sã priceapã
ceea ce vine. Lãsaþi lumea sã se priceapã pentru ceea ce vine,
iar cel ce este al Meu, sã se priceapã la ceea ce are de împlinit. 

21 august/3 septembrie 1992

Îndemn la hranã curatã, fãrã carne, pentru pregãtirea venirii
mântuirii pe pãmânt. 

... Iatã, anunþ lumea. Cine are urechi de auzit, sã audã:
cine nu se desparte de carne în viaþa pãmânteascã, nu va avea
parte de sânul dumnezeiesc ºi nu va intra la masa cereascã,
întinsã în aºteptarea moºtenitorilor, cãci a venit vremea pre-
gãtirii începutului ºi sfârºitului. 

24 septembrie/7 octombrie 1992

Descoperirea înverºunatei necredinþe a arhiereului Vasile Târgo-
viºteanul faþã de cuvântul ºi de poporul Domnului. 

... ªi mai grãieºte Dumnezeu despre episcopul lumii
din cetatea Târgoviºte: n-a fost al Meu, nu M-a ajutat pe Mi-
ne, Dumnezeu, cu nimic. Nu M-a ascultat cu nimic, nu M-a
cunoscut, nu M-a primit cu nimic. N-a primit. Am fost luat în
batjocurã pentru el. A aplecat urechea la planurile ºi bârfele
lumeºti. A fost episcopul lumii, a fost oaie îmbrãcatã în piele
de lup. Ar fi mâncat oile lui Dumnezeu, aºa urã are el pe oile
Mele, pe poporul Meu cel sfânt. Râde de Mine, râde de popo-
rul Meu. O, dar Eu vã spun: râde de el; de el ºi de turma lui,
cãci turma Mea e a Mea. 

1/14 octombrie 1992

1993 

Stârpirea nelegiuirilor. 

... Am sã dau o zguduire sã pice ca poamele din pom
toate construcþiile nelegiuiþilor în care se face nelegiuire. Voi
arãta Eu, Domnul, cã Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi
sfârºitul. 

2/15 februarie 1993

Lucrarea ucenicilor pentru biruinþã cereascã. 

Voi arãta semne ºi minuni prin voi, mânuþa Mea de co-
pii, cã veþi fi flacãrã de foc ºi armã cu douã tãiºuri cu care voi
cuceri tot pãmântul. Nu vã temeþi, tatã, de nimic, cã sunteþi
clãdiþi pe stânca Golgotei, care nu se va prãbuºi în veci. Dar
stânca nelegiuirii e gata sã se prãbuºeascã, sã se prefacã în
praf ºi în cenuºã.

14/27 iunie 1993

Preoþimea fãrã roade trebuie trezitã. Întãrirea alesului Domnului,
Irineu. 

... Aþi intrat în rãzboiul de þesut, sã vã þeseþi hãinuþe ca-
re vã trebuie de intrare, dar sã þeseþi cu mare atenþie, sã fie cu-
ratã cãmãºuþa, fãrã nici o patã, ºi sã ºtiþi cã Dumnezeu este
croitorul, nu altul. El le croieºte ºi le coase pe mãsura fiecã-
ruia. Duhovniceºte grãieºte Dumnezeu. 

... Aceastã preoþime de astãzi este vrednicã de tãiere ºi
de ardere în foc, ca smochinul fãrã roade. Cei ce n-au suferit
pe pãmânt, vor avea de suferit în veci. 

... Irineu, nume mare ºi plãcut lui Dumnezeu! Numele
ºi viaþa ta sunt scrise în cartea Mea. Nu te teme de praful ne-
legiuirii. Nu te teme de necredincioºi. 

1/14 iulie 1993

Cei din urmã lucreazã cu cei dintâi. Þinuta lumii din biserici ºi a
preoþilor ei cheamã pedeapsa. 

... Am niºte copii mititei care M-au ascultat în urmã, ºi
le-am fãcut pregãtirea cu cei dintâi, ºi aºa lucreazã cerul pe
pãmânt, ºi pãmântul cu cerul în vremea zilelor voastre, copiii
Mei cei mititei, cei care aþi fost din cei veniþi în urmã. 

... Vã dau cuvânt de ºtire cã voi coborî îngeri din cer cu
fãclie aprinsã ºi va pune foc la toate capetele goale ale feme-
ilor, cã nu se mai ºtie care e femeie ºi care e fecioarã. ªi preo-
þimea care nu conduce poporul spre mântuire va arde în uºa
altarului, ºi le va ieºi sufletul prin flãcãri. 

7/20 iulie 1993

Poporul Noului Ierusalim, ales pentru curãþirea pãmântului. 

... Nu te teme, Noule Ierusalime! Dacã nu te iubesc ve-
cinii, te iubesc strãinii, cãci slava lui Dumnezeu va fi în tine,
ºi tu vei fi curãþirea ºi cucerirea. Nimeni nu ºtie minunile ºi
semnele pe care le voi face aici. 

... Grãiesc cãtre iubitorii Mei: alegeþi-vã, tatã, ºi deose-
biþi-vã, cã veþi fi aleºii Mei ºi iubiþii Mei, cã iubirea de Dum-
nezeu vã alege singurã. 

14/27 iulie 1993
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Lumea va fi curãþatã cu mânie de pãcatul lãcomiei. 

... Dar o sã vedeþi cu ochii cã lumii întregi îi voi face
curãþire forþatã, cã nu va mai vedea ºi nu va mai avea cãrnica
ºi mâncãricã bunã, porc de tãiat ºi pasãre de ouat ºi de tãiat ºi
vãcuþã sã mulgã. ªi peºtii din ape vor pieri, pânã ºi toate vie-
þuitoarele care se târãsc pe pãmânt. 

5/18 septembrie 1993

Îndemn pentru þinuta portului creºtinesc ºi pentru hranã curatã. 

... Poporule, te strig la fericire ºi te rog cu cuvântul dul-
ce, de Pãrinte, ºi orice þi-aº spune, nu-þi place de Mine, nu-þi
place sã fii ca Mine, sã-þi laºi pãrul ºi mustaþa ºi barba, sã mã-
nânci ce mãnânc ºi Eu cu tot cerul Meu. Acum este ultimul
timp al veacului de pe urmã; s-a ajuns la capãt, ºi trebuie sã
trãieºti cum au trãit cei din primul veac, sã mãnânci legume
din grãdina ta ºi fructe din pomii tãi. Aºa se trãieºte acum
dacã vrei sã trãieºti în veci, dacã vrei sã te trec puntea ºi uºu-
liþa cea strâmtã. 

... Dacã nu vã gãsesc deosebiþi de lume întru toate,
dacã nu vã gãsesc întru chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu,
nu vã pot cunoaºte cã sunteþi ai Mei. 

28 septembrie/11 octombrie 1993

Ascultarea cerinþelor Domnului aduce izbãvirea împlinitorilor. 

... Lãsaþi-vã conduºi de Dumnezeu. Fiilor, zahãrul este
spurcat. Îl spurcã producãtorii, nu-l lasã curat cum îl scot din
seminþele din care se fabricã. Îl amestecã cu tot felul de oase
pe care le adunã de pe faþa pãmântului, de la tot felul de ani-
male. Pãi de ce v-am dat oprirea de la toate? Ca sã vã þin cu-
raþi, fiilor, curaþi pentru Mine ºi pentru veacul ce vine. 

Încep veacul cu voi. Legumele din grãdinã ºi fructele
din pom ºi pâinea, aceasta sã vã fie hrana vieþii de vreþi sã fiþi
ai Mei. De vreþi sã fiþi fiii fericirii cu Mine, munciþi aºa un
moment, cã e gata. Aceastã hranã e curatã. Ea vã face uºuliþã
la masa bunãtãþilor, la viaþa ºi lumina cea neapropiatã. 

2/15 noiembrie 1993

Lipsa vieþii mântuitoare aduce nepãsare ºi platã dupã faptã. 

... Of, dacã aþi ºti ºi aþi vedea locul ºi osânda celor ce au
dus pe România pe calea pierzãrii, de nu mai am ce alege din
aceastã lume! Nu se mai poate aduce la starea cea bunã, aºa de
grea este pentru aceastã lume viaþa mântuirii. Parcã le-aº pune
în spinare o piatrã de moarã ºi nu se mai pot miºca cu ea. 

29 noiembrie/12 decembrie 1993

1994

Faptele desfrânãrii cheamã foc din cer pentru curãþirea
pãmântului. 

... Pe uºuliþa cea strâmtã nu vor încãpea cei cu viaþa lu-
mii de azi. Viaþa lumii de azi e ca aceea a Sodomei ºi a Go-
morei, ºi din pricina aceasta, nu va mai avea Dumnezeu cu ce
curãþi pãmântul, decât cu foc ºi cu pucioasã din cer. Aceeaºi
curãþire va fi ºi pentru pãmântul de azi ºi pentru murdãria de
pe el. 

27 ianuarie/9 februarie 1994

Durerea Domnului pentru necredinþa celor nepãsãtori. 

... Orice trup care nu are pregãtirea pe care o cere
Dumnezeu va rãmâne pradã focului cel mistuitor. Adevãr grã-
ieºte Dumnezeu, ºi Dumnezeu grãieºte aici din mare durere,
ºi cine crede, sã creadã cã se vor împlini, iar neîncrezãtorii ºi
bârfitorii vor rãmâne pradã focului cel mistuitor, pentru cã
pãmântul acesta este la fel cu cel al Sodomei ºi al Gomorei,
plin de murdãria sataniceascã, ºi nu se poate curãþa decât prin
foc mistuitor, sã ardã tot, sã rãmânã pãmântul curat ca o oalã
nouã. 

14/27 februarie 1994

Înnoirea pãmântului ºi biruirea lui satana. 

... Adevãrul grãiesc cã e gata sã se înlocuiascã ºtiinþa
pãmânteascã cu ºtiinþa cereascã. E gata sã se înlocuiascã pã-
mântul murdar cu pãmântul curat. E gata cãderea ºi pieirea lui
satana, cu tot ce este al lui. 

28 martie/10 aprilie 1994

Preoþii au vinã pentru nepãzirea celor sfinte. 

... Of, vai vouã, preoþilor de azi care nu mai preþuiþi
sfintele Taine ºi le daþi nelegiuiþilor de azi, care trãiesc în ne-
legiuire ºi desfrâu. Aceºtia nu trebuie sã se atingã nici de ana-
furã ºi nici de nimic din sfinþenia dumnezeiascã, de focul
care-i arde pe cei ce se ating cu nevrednicie de cele sfinte. 

18 aprilie/1 mai 1994

Viaþa veºnicã ºi lucrãtoare pe pãmânt a sfintei Virginia. 

... Acum va ieºi la ivealã ce a avut Însuºi Dumnezeul Cel
viu acolo unde a trãit ea, iar ea va trãi în veci, pentru cã a fost
ºi este ºi va fi prooroc al Domnului, prin care s-a lucrat ºi se lu-
creazã ºi astãzi lucrarea mântuirii. Verginica a fost ºi este ºi as-
tãzi ºi în veac trâmbiþa lucrãrii lui Dumnezeu, lucrarea mântui-
rii, dar trâmbiþa Domnului va avea grijã ºi milã de cei ce au pri-
mit ºi au preþuit lucrarea Domnului, ºi pe aceia îi va scoate la
luminã, iar pe cei ce n-au primit lucrarea nu-i va cunoaºte. 

16/29 mai 1994

Încurajarea alesului Domnului, Irineu. Proorocie pentru regele
Mihai. Lumina Noului Ierusalim. 

... Irineu, copilul Meu, nu te pierde, tatã. Nu te pierde
nici cu firea, nici cu viaþa, nici cu nãdejdea. Tu eºti al Meu,
eºti unsul lui Dumnezeu, ºi îl va scoate Dumnezeu la luminã
ºi pe regele Mihai. Ca o flacãrã de foc este de înflãcãratã grija
lui Dumnezeu ca sã-i scoatã la luminã pe cei ce au pus piatra
de temelie Noului Ierusalim, tezaurului lui Dumnezeu. 

5/18 iulie 1994

Durerea Domnului pentru lipsa de sfinþenie a celor din mãnãstiri. 

... Cel mai mare amar ºi cea mai grea durere Îi fac lui
Dumnezeu monahii din România, care erau bucuria ºi nãdej-
dea cerului. 

... O, inimioarele din monahiile de astãzi nu mai au
deosebire de lume decât cu hãinuþa, dar viaþa, purtarea ºi hra-
na e ca ºi lumea. Of, ce vrãjmaºi vede Dumnezeu în mãnãs-
tiri! Nici un fel de umilinþã sau de smerenie. 

12/25 iunie 1994

310 Cuvântul lui Dumnezeu
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