
PREFAÞÃ  PENTRU  PERIOADA LUCRÃRII  CUVÂNTULUI  LUI
DUMNEZEU  ÎNTRE  ANII  1990 – 2005 

«Poporul meu s-a rupt mereu, s-a dãrâmat mereu ºi nicidecum nu m-a ajutat sã sap la aceastã fântânã a
vremii de sfârºit... cãci fântâna aceasta a fost pilda mea cu poporul cel de la început, cel de la mijloc, cel de mai
încoace ºi cel de la capãtul drumului, adicã de la izvor; cãci am ajuns la izvor cu fiii cei mici care au mers pânã
la izvor...» (citat din cuvântul sfintei Virginia, 2 iulie 1995).

Cel ce a fost purtat prin aceºti ani de cuvânt coborât din cer, poate rãmâne surprins cum Dumnezeu este atât
de aproape de poporul Sãu, încât faptele creºtinilor sunt sursa nestãvilitã a durerii care a devenit aluatul cuvântului
Sãu, ºi totuºi Domnul este þinut de oameni atât de departe de ei, prin cuvinte ºi mai ales prin fapte ce îºi atrag
moartea sufletelor ºi a trupurilor. 

Omul are istoria lui. A vrut ºi Dumnezeu sã aibã loc în istoria omului, ºi chiar sã fie El istoria omului, dar nu
a putut-o înfãptui la timpul ei, ci aºa cum a gãsit loc pe pãmânt, unde a vrut a pune iarãºi veºnicia, starea cea de la
început când nu era moarte. Durerea Domnului poartã în ea neîmplinirea la timp a istoriei Lui. Drumul cãtre un aºa
luminiº prin pustiul deºertului roºu ar fi putut fi scurtat, aºa cum a fost de mult planul Domnului ºi cu poporul Israel
cel vechi. A trebuit însã Dumnezeu sã urmeze istoria pe care I-a fãcut-o Lui omul, cu preþul unei noi rãstigniri, a
Duhului Sfânt, Fiinþa Tatãlui ºi a Fiului, Care a suferit în sãlaºurile Sale de pe pãmânt. Sfânta Virginia, cea
purtãtoare de Dumnezeu, a fost mutatã la cer dupã ce a ispãºit prin mare suferinþã împotrivirea creºtinilor ºi
rãzvrãtirea lor, având apoi sã transmitã cuvinte din cer alãturi de Domnul prin sora sa, Maria, despre care El spunea:
«Acest trup Îmi trebuie sã ajung cu el pânã unde vreau Eu sã ajung» (22 august/4 septembrie1989).

Sfânta Virginia a continuat a cãlãuzi poporul rãmas, cu nãdejdea la cei puþini care s-au ales ºi au rãmas
credincioºi, punându-se pe sine la temelia Noului Ierusalim. Chiar dacã acei creºtini care au pribegit în perioada
comunistã, ºi care acum sunt numiþi „creºtinii vechi“, chiar dacã aceia au lungit aºteptarea Domnului, aceastã
istorie de durere poate sã fie istoria fiecãrui om care ajunge sã-L cunoascã în adevãr pe Dumnezeu acum, la vremea
de sfârºit. ªi a ajuns Dumnezeu din treaptã în treaptã, din creºtin în creºtin, sã înfãptuiascã pe pãmânt starea omului
de la început când el vorbea cu Dumnezeu în rai. Viaþa celor rãmaºi credincioºi, cãlitã prin încercãrile timpului, a
fost pregãtitã de Dumnezeu pentru aºa menire: temelia unui nou început de viaþã cereascã pe pãmânt fãrã sã se
opinteascã în ei înºiºi, ci sã regãseascã ºi sã împlineascã toatã învãþãtura care s-a pierdut pe calea creºtinismului ºi
tot ce a mai venit apoi spre împlinire de la Domnul. 

Celorlalþi, obiºnuiþi acum cu ea, sfânta Virginia le-a întins mâna prin sora sa, Maria, voind sã-i conducã ºi pe
aceºtia spre începutul care deja se desfãºura: Noul Ierusalim pe pãmânt. De aceea, aceste douã fire de coborâre
cereascã au mers un timp în paralel (1990-1994), adeverindu-se unul pe celãlalt: cel prin lelica Maria, ºi cel prin
sfânta Liturghie sãvârºitã în locaºurile de slujbã ale mãnãstirii Noul Ierusalim, vreme în care cuvântul lui Dumnezeu
este auzit ºi scris. Sfânta Virginia a vrut prin nenumãrate chemãri sã-i tragã pe cât mai mulþi din cei care au ºtiut-o
a fi vasul Domnului, la vrednicia acestei taine de desãvârºire a lui Dumnezeu pe pãmânt: prezenþa Lui trup ºi cuvânt.
Ca ºi Hristos, Care le-a promis ucenicilor pe Duhul Sfânt atunci când S-a înãlþat la Tatãl, sfânta Virginia a plecat la
ceruri ca sã poatã sã facã mai mult pentru cei rãmaºi, dezbrãcându-se de neputinþa trupului ºi de rãutatea celor care
se numeau casnici ai acestei lucrãri, ºi lucrând înainte «cu puterea Duhului Cel lucrãtor, aºa cum era scris» (5/18
martie 1991). Ea le spunea celor de la ieslea cuvântului în 15/28 septembrie 1990: «...cu voi am venit ca sã pot peste
poporul meu ºi peste tot ceea ce voi avea sã pot, cã m-am dus în cerul sfânt pentru ca sã pot sã fac ce am de fãcut
acum [...]. Dacã nu mã duceam, nu veneam acum ºi nu puteam acum, ºi nu puteaþi nici voi dacã nu veneam». 

Cuvântul cuprins în aceastã a treia parte a cãrþii este ceea ce a transmis Dumnezeu ºi cerul Sãu prin noua
aºezare de acum, aºa cum o numeºte Domnul, ieslea cuvântului sau grãdiniþa cuvântului Domnului, care conþine în
ea sfânta Liturghie. 

Primii ani sunt marcaþi de chemãrile sfintei Virginia cãtre cei mai mulþi creºtini care au cunoscut-o dar au
rãmas risipiþi în ale lor în diferite regiuni ale þãrii, pe care Domnul le-a numit „cetãþi“. «Fiecare cetate va avea o
carte care va sta pe masã ºi va mãrturisi pentru sau împotriva acelei cetãþi» (17/30 noiembrie 1990). Ca ºi pânã
acum, dintre aceºtia ºi mai puþini s-au lãsat cuprinºi de aceastã tainã. Cei nou veniþi în acest ceas al unsprezecelea,
care s-au biruit pe ei înºiºi lãsându-se biruiþi de Dumnezeu, cei care au corespuns acestei pregãtiri au primit ca ºi



cei trecuþi prin zãduful zilei acelaºi talant pentru care s-au lãsat tocmiþi din nou, din cer: Iisus Hristos trup ºi cuvânt,
venit din nou pe pãmânt sã bea cu ucenicii Sãi vinul cel nou întru împãrãþia Tatãlui Sãu. Sfânta Virginia spunea:
«Aceasta este vremea sã se aºeze din nou împãrãþia lui Israel. Iatã cea din urmã tainã, cea mai aºteptatã! Toþi
proorocii, toþi sfinþii, toþi lucrãtorii ºi toatã spiþa lui Dumnezeu laolaltã au aºteptat sã se aºeze la loc împãrãþia lui
Israel, dar numai acum este vremea. Toþi cei din cer sunt în bucurie, cãci ei aºteaptã de mult sã vadã aceastã vreme,
aceste zile, ºi iatã, le vãd venind». 

Domnul ºi sfânta Virginia au trâmbiþat cuvinte din cer peste cetãþile, locurile ce adunã mai mulþi creºtini, dar
ºi în chip restrâns, aducând la luminã întunericul în care ei s-au pierdut, ºi mereu chemându-i neobosit spre sfinþenie. 

În afarã de vorbirea cu acest popor, au fost lãsate cuvinte din cer pentru cei care au avut (sau au) o misiune
clarã în poporul român sau în aceastã lucrare de cuvânt. Pe toþi a încercat Dumnezeu sã-i tragã spre legea sfinþeniei
care aduce libertatea, spre o prietenie veºnicã cu Hristos ºi nu numai de moment. Mulþi prin darurile ºi harurile
lãsate lor de Dumnezeu au fost chemaþi la mai mult, cu multã iubire ºi aºteptare din partea cerului. Biserica
Ortodoxã Românã cu toatã adunarea ierarhicã a fost chematã în mod special de Domnul spre înnoire, spre a se
întoarce acolo de unde L-a pierdut pe Dumnezeu. Au fost dezvãluite profeþii ºi fapte actuale care se încearcã încã a
fi îngropate în trecutul lor, arãtând prin dezvãluirea lor cã toate sunt scrise la Dumnezeu. 

Alãturi de Domnul ºi Maica Sa ºi sfânta Virginia, Dumnezeu a înlesnit vorbirea din cer a sfinþilor ºi a unora
din cei trecuþi în cele nevãzute, spre învãþãturã de întãrire ºi spre mãrturie de dincolo de barierele morþii a celor care
au fost ca ºi noi oameni pe pãmânt. Nu cu voia omului se întâmplã aceasta, ci cu voia lui Dumnezeu, cãci El este
Cel ce le face ºi lor cale sã grãiascã atunci când vine în cuvânt. Nici nu este de mirare acest lucru atât de viu, petrecut
deja pe masa sfintei Liturghii când trupurile celor uniþi cu Domnul, vii sau adormiþi, sunt prezente tainic pe sfântul
disc prin fãrâmiþele numite de preot, cãci aºa a lãsat Dumnezeu a se întâmpla acolo unde El a putut pãtrunde cu
aºezarea Sa. Mulþi din rãutate sau dintr-o superficialã gândire au trecut aceste taine în rândul vorbirii cu morþii,
pentru care Saul ºi-a atras pedeapsã de la Dumnezeu. Dar la Noul Ierusalim nimic nu se petrece din voia omului,
din chemarea lui, ci este chiar locul de primire a sfatului Domnului în zilele noastre, aºa cum s-a întâmplat cu
nenumãraþi sfinþi care erau purtaþi sã audã ºi sã vadã din cele ce nu se vãd, cãci «atunci când sfântul ajunge în cer,
poate lucra mai presus de trup» (9/22 martie 1997); «Dacã toate rugãciunile bisericii vorbesc cu Domnul ºi cu sfinþii,
dar Domnul ºi sfinþii sã nu vorbeascã cu omul? Numai omul poate vorbi Domnului? Domnul nu poate vorbi
omului? Eu pot mai mult ca omul, cã Eu sunt Cuvântul din veac ºi pânã în veac» (14/27 septembrie 1995).

Poate omul obiºnuit s-ar entuziasma cu acestea ce înseamnã tainele lui Dumnezeu. Chiar mulþi îºi doresc sã
treacã dincolo de porþile mãnãstirii Noul Ierusalim sau sã vrea sã audã un glas sau sã vadã vreo minune, ºi de aceea
poate este de înþeles ºi o atitudine rezervatã acum, a celor care dau sã creadã, când au apãrut ca ciupercile dupã
ploaie atâþia prooroci mincinoºi. Dar sã fie de înþeles dupã o sincerã privire a lucrurilor cã cei ce îºi dau seama ce
implicã o astfel de chemare nu-ºi doresc minuni pentru ei, ci mai degrabã le simt ca pe o suferinþã, întrucât ele sunt
pentru încredinþarea celor puþini la iubire ºi credinþã. Cei ce s-au fãcut pãrtaºi (purtãtori) tainelor lui Dumnezeu,
poartã ca ºi Domnul durerea necredinþei omului în cele ce nu se vãd, aºa cum a purtat-o sfântul Ilie. De aceea cei
ce le vãd n-ar mai vrea sã le vadã, iar cei ce nu le vãd se entuziasmeazã spre plãcerea duhului lor. Au vãzut, au simþit
ºi s-au minunat mii de oameni, martori fiind la atâtea coborâri ale Domnului, dar câþi au rãmas acum credincioºi?
Oamenii au minunile lor. Iar acum pentru Dumnezeu minunea este omul cel cu adevãrat credincios Lui, omul sfânt
prin viaþa lui. 

«Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi.» (Iuda, 1/14) 
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Proorocie. Cuvântul Domnului cãtre patriarhul Teoctist 

SS coalã-te din nou ºi ºezi în mijlocul bisericii! Iatã,
citeºte aici. 

1. Miron 
2. Nicodim 
3. Iustinian 
4. Iustin 
5. Teoctist 
6. Teoctist 
7. 
Ia aminte bine, cã Eu aleg din nou Ierusalimul ºi Mã

voi îmbrãca în mantia rãzbunãrii. 
ªi tu, România Mea, Noul Meu Ierusalim, vei fi ca o

cununã de mãrire în mâna Domnului ºi ca o diademã regalã
în mâna Dumnezeului tãu, cãci tu te vei chema: „Întru tine
am binevoit“. Cãci voi pune strãjeri pe zidurile tale, care nici
zi nici noapte nu vor tãcea. 

Lumineazã-te, Ierusalime, cã vine slava Domnului pes-
te tine, iar peste pãmânt vine întunericul ºi ceaþã peste popoa-
re, dar peste tine Domnul rãsare, ºi regi vor umbla întru lu-
mina ta ºi noroade întru strãlucirea ta. Soarele tãu nu va mai
asfinþi, cãci în poporul tãu vor fi numai drepþi, ºi cel mai mic
va fi cât o mie, cât un neam mare. Eu, Dumnezeu, am spus,
ºi am pus hotãrâre ca la vreme sã fiu împlinitor. 

Românie, Ierusalimul Meu, voi face în tine minuni ne-
aºteptate despre care nu s-a mai auzit. Iatã-Mã. Întoarce-te
spre Mine, cã vin ºi Mã unesc cu tine, ºi voi pune peste tine
pãstori dupã inima Mea ºi te voi învãþa sã pricepi totul ºi te
voi numi „Tronul Domnului“, ºi multe popoare vor veni dupã
numele Meu. 

Spalã-te, România Mea, cã Eu voi sãlãºlui peste tine, ºi
te curãþã, cã te strigã Creatorul tãu. Nu te teme, cã te voi adu-
na pe tine de la apus ºi de la rãsãrit, ºi pentru tine nimicesc
Babilonul ºi îþi croiesc mântuirea. Cãpeteniile tale au murdã-
rit altarul Meu, dar nu te teme, Israele nou, Regele lui Israel
este Izbãvitorul tãu. 

Ia aminte, cã trebuie sã stai încã o datã pe scaunul bise-
ricii, cã te-am gãsit potrivit sã aºez prin tine pe cel de al ºap-
telea uns. Ia aminte bine, cã s-au împlinit cei ºaptezeci de ani
de sub puterea fiarei roºii. Acum Eu aºez din nou Ierusalimul.
Te-am adus a doua oarã pe scaunul bisericii sã-Mi pot aºeza
vremurile aºa cum erau pânã la domnia fiarei roºii. ªi Îmi voi
unge prin tine cu untdelemnul sfinþeniei pe cel de al ºaptelea
uns. Acela este de la Mine; întru acela binevoiesc. Peste el voi
coborî legile Mele pe care Mi le-aþi stricat; cu el voi îndrepta
iarãºi vremurile pe care Mi le-aþi schimbat, ºi cu el voi netezi
cãrãrile ºi voi îndrepta calea vieþii, ca sã vinã spre Mine po-
porul Meu cel orbit de nelegiuiri. Ia aminte, cã þi-l voi face

cunoscut. Iatã toiagul ºi crucea biruinþei. Pãstreazã-le pentru
ungerea acestui slujitor al Meu. Amin, amin, amin. 

29 aprilie/12 mai 1990

Proorocie. Vestirea glasului Domnului 

II ubiþii Mei, ia ascultaþi voi bine. ªtiþi voi în câte fe-
luri Mi-e strigãtul ºi glasul? O, nu vã înspãimântaþi!

Eu vreau sã ºtiþi ce face Domnul când e întristat ºi mâniat. 
Iubiþii Mei, o sã auziþi de acum încolo glasul Meu cel

de mânie când merge pe cer ºi pe pãmânt. Eu vreau sã-l cu-
noaºteþi, sã nu vã fie vouã strãin. 

Ia fiþi atenþi sã-Mi auziþi glasul Meu cel adevãrat. Ia
auziþi voi bine cum e glasul Meu când sunt întristat ºi mâniat
pentru pãmântul rãu...... 

Lumea va muri de groazã, dar voi sã nu fiþi strãini de
aceasta. Voi trebuie sã ºtiþi ºi sã nu vã înspãimântaþi ºi nici sã
vã întristaþi. Nu e pentru voi, iubiþii Mei. E pentru lume. Voi
fiþi înþelepþi ºi fiþi tari, cã Domnul nu Se mânie pe voi. ªi dacã
am venit ºi v-am dat sã auziþi ºi sã cunoaºteþi dinainte, e pen-
tru cã vã iubesc ºi pentru cã nu vreau sã vã înspãimânt. 

Sã nu vã slãbeascã bãrbãþia, sã nu primiþi frica, fiindcã
Eu sunt atunci, ºi nici un rãu nu veþi îndura voi. Staþi în iubire
ºi nu vã fie fricã de Domnul. Îmbrãþiºaþi mângâierea Mea cu
gândurile voastre ºi rãmâneþi voi aºa cum ºtie Domnul cã
sunteþi, în braþele mângâierilor Sale. 

Lumea sã se înspãimânte la glasul Meu, dar nu voi,
iubiþii Mei, iubiþii Mei... Amin, amin, amin. 

7/20 iulie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 
-fragmente- 

Toatã fãptura suspinã dupã înviere. 

SS crie, mãi mãmicã, scrie, cã nu e aºa de greu sã-mi
scrii cuvintele mele, cã eu nu vin de flori-de-cuc

la voi. ªi dacã nu voi avea loc în voi ºi cu voi, veþi suferi toþi. 
Toate sufletele ºi duhurile suspinã dupã înviere, ºi sus-

pinul lor vã tulburã pe voi ºi voi nu vreþi sã pricepeþi. V-a dat
Dumnezeu pricepere ºi duh puternic ºi viaþã, sã daþi la toatã
suflarea. Aºteaptã sufletele din iad lumina ce v-am dat-o pen-
tru ei. 

Þineþi, mãmicã, legãtura cu mine ºi n-o rupeþi, ca sã vã
pot învãþa ce aveþi de fãcut, cã multe sunt de fãcut. Nu rupeþi
legãtura mea cu voi în vremea slujirii ce o faceþi. Rãmâneþi în
ascultare, cã toate sunt târzii ºi puþin mai e ºi venim într-ale
noastre. Luaþi rostul cel bun de la ceea ce vã dau. Nu rupeþi
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legãtura cu mine. Eu am nevoie de voi, ºi voi aveþi nevoie de
mine, ºi unii pe alþii sã ne primim. Amin, amin, amin. 

31 iulie/13 august 1990

Bucuria învierii peste toatã fãptura. Chemare la lucrul în ogorul
Domnului. 

MM ãi puii mei, în casa voastrã au luat fiinþã zilele
învierii de la Domnul. Sculele Israelului cel de

demult doreau sã vadã una din zilele acestea ºi n-au vãzut. 
Scrie pe uºa voastrã „Înviere“. Fug diavolii de acest

cuvânt scris.
Eu vreau sã te trezesc sã-mi pregãteºti lucrarea mea cu

voi, mãi Mihaela mea, cã de aceea te-am þinut cu mine de
când þi-am trimis cuvânt sã vii aproape de mine ºi pânã m-am
dus din trup. Aveþi atâtea de fãcut, ºi aveþi puterea datã, ºi
aveþi trecerea toatã, dar lucraþi ºi iar lucraþi, ºi nu-mi þineþi
vremea voi pe loc, cã plâng ºi cei din iad, ºi cei de pe pãmânt
dupã înviere. Cerul e cu voi, ºi e în voi, mãi copiilor fãrã min-
te, cã fãrã minte sunteþi. Aveþi voi timp de supãrare când în
casa ºi în curtea voastrã stau alaiuri cereºti ºi soli cereºti, mu-
safiri din cer ºi cete de îngeri, care þin diavolii departe, sã
plângã de mânia ce e pe ei când vãd ei ce vãd? 

Azi e zi de înviere ºi toate sunt fericite. Porumbeii pã-
cii Domnului vã înconjoarã trupuºoarele ºi vã însoþesc în sluj-
bele voastre. Cununiþe albe se joacã pe deasupra voastrã ºi aº-
teaptã împlinirile toate. Casa aceasta nu mai are altã menire.
E cerul unit cu voi. Faceþi-vã ochii buni de vãzut, cã sunt lu-
cruri mari de vãzut. 

ªi tu, Emilian al Mihaelei mele, fii mie stâlp de sprijin
ºi sol al pãcii. Vegheazã de mã ajutã pe mine, împlineºte lip-
surile care mai sunt; întãreºte aici curajul spre lucrul cel bun
ºi te lasã în grija lui Dumnezeu, cu toate ale tale, cã toate sunt
spre slava lui Dumnezeu. Vreau sã ardã aici focul Duhului
Sfânt, focul credinþei ºi al ascultãrii. Vreau sã culegem via,
mãi mãmicã. Vreau sã facem curãþenie pe pãmânt, ºi vreau sã
fiþi strãjeri plini de inimã, cã nu mai are Dumnezeu pe cine Se
bizui. Fiþi vrednici de ceea ce aveþi de împlinit, cã nu mai are
nimeni în cer nimic de fãcut decât sã vã stea alãturi ºi sã vã
împuterniceascã trupurile ºi inimile pentru sãvârºirea tainei
învierii cea mare. Bucuraþi-vã, ºi luaþi aminte! cã lucrurile
sunt mãreþe ºi nu mai sunteþi ai voºtri. Aplecaþi grumazul vos-
tru sub puterea Domnului, ca sã poatã Domnul împlini cu voi
învierea cea mare. Nu mã lãsaþi deoparte, cã eu sunt tot tim-
pul cu voi aici, în lucrul vostru. 

O, de aþi vrea voi sã fiþi atenþi mereu la mine s-ar scurta
ºi timpul ºi veacul ºi am sfârºi cu durerile. Eu sunt gata întru
voi, dar treziþi-vã, ºi cu pace sã luaþi aminte. Amin, amin, amin. 

4/17 august 1990

Cuvântul Domnului trebuie vestit cu tãrie, spre rod bun ºi înviere. 

OO,strig la tine, dar vreau sã nu mai strig la tine.
Vreau sã te fac sã-mi þii tu calea. Vreau sã-þi

aduc dorul de mine înapoi, în inima ta în care odinioarã nu
mai încãpea nimic decât glasul ceresc ºi dorul ceresc. Dar nu
vreau sã te aplec, ci vreau sã te simt aºteptându-mã, cã tot
timpul aveþi nevoie de mine. La voi în casã mai am acum lo-
caº pe pãmânt, dar la voi în casã trebuie sã fie curãþenie în
inimi. 

Nu da loc la reþineri, mãi mãmicã. Scrie, mamã, ce-þi
spun eu! Scrie, mãi Mihaela mea, ºi vei vedea lanþuri cãzând

jos cu zgomot. Scrie, mamã, ºi vei vedea soare rãsãrind.
Scrie, ºi vei vedea rod bun ºi înviere. ªi dacã vei tãcea te vor
ajunge pãreri de rãu, cã eu te folosesc ca sã te pot dãrui cu ro-
dul bucuriei cereºti pentru toate ranele pe care le-ai purtat cu
inima ta mare ca sã faci sufletele cele chemate sã aibã învie-
re ºi sã facã pe oasele lor uscate carne ºi vene ºi viaþã veºnicã.
Deschide-le gura ºi le toarnã apã în guriþã ca la puiºorii cei
bolnavi. Împlineºte-þi datoria faþã de Domnul, ca sã nu dai so-
cotealã pentru neascultare. Iar cei ce nu iau aminte cu fricã,
îþi spun eu, Domnul îi va cerceta. Amin, amin, amin.

7/20 august 1990

Ferire de puþinãtatea credinþei. Începutul peste vreme a lucrãrii
cuvântului. Rugãciune de cerere ºi darurile ei. 

DD umnezeu crede în voi cã-L veþi ajuta sã-ªi sã-
vârºeascã taina Sa pe acest pãmânt. El crede în

voi, dar credeþi ºi voi în El, cã are de lucru cu voi. Cã vor veni
oameni înalþi sã vã vadã, ºi se vor îngrozi cã n-au ºtiut sã
creadã în Dumnezeu aºa cum aþi crezut voi. Dar nici voi n-aþi
crezut, cã dacã aþi fi crezut aºa cum ºtie Dumnezeu cã se cre-
de în El, era pãmântul nou de mult, erau mormintele goale ºi
iadul sãrac, era pãcatul osândit ºi nu mai era pe pãmânt. 

Când S-a ridicat Domnul la scaunul Tatãlui Sãu, a lãsat
cuvinte mari, care trebuiau sã fie aºa cum a spus El. Cã le-a
zis celor ce crezuserã în El: «Cel ce crede în Mine va face lu-
cruri ºi mai mari ca acestea», ºi «cel ce crede în Mine, râuri
de apã vie vor curge din gura sa».

Fii tu cu atenþie la Scripturã unde scrie cã a venit vre-
mea ca morþii din mormânt sã audã glasul Fiului lui Dumne-
zeu ºi sã învieze. Hai, mãi fiule al lui Dumnezeu, cã este Fiul
lui Dumnezeu în tine ºi nu lipseºte de la tine niciodatã, cã da-
cã tu nu te cunoºti cã ai pe Fiul lui Dumnezeu în tine, cine þi-ar
mai putea da þie înþelepciunea sã cunoºti aceasta? Dar vã voi
da semne ºi mai mari ºi vã voi da dragoste multã, ca sã vã
miºte din loc ºi sã nu mai lãsaþi nimic nefãcut sau neluat în
seamã. De ce nu preþuieºti tu mãcar, tu, care ºtii mai mult? ªi
de ce nu te bucuri tu mai mult decât de orice altã bucurie când
vezi cât bate Domnul la uºa voastrã ºi cere sã ascultaþi ºi sã
fiþi ai Lui acum când El vrea sã facã cu voi ceea ce n-a fãcut
cu nimeni? 

Hai, mamã, fã inimii tale aripioare întãrite ºi fã-o sã
zboare, ca sã te umpli de milã de ce vezi pe pãmânt ºi sã vezi
câtã aºteptare este în iad, ºi sã mai vezi cât aºteaptã oastea ce-
reascã sunetul trâmbiþei cea mare când Domnul va avea toatã
împãrãþia ºi va aºeza pomul vieþii pentru toþi cei care se vor
mântui. 

Nu mai fiþi aºa de reci, cãci toate popoarele vor veni sã
vadã ce face Dumnezeu în grãdina Sa. ªi va veni vremea sã-i
scrieþi ºi pe ei cu voi, dar învãþaþi-vã sã scrieþi ºi sã socotiþi
bine tot ce vine de la Domnul, cãci învãþaþii cei înalþi vor ve-
dea câtã lipsã de înþelepciune au avut, ºi se vor smeri ºi vor
ºti atunci pe cine a iubit Dumnezeu. 

Nicuºor, copilul meu, ia un caiet ºi sã treci bine în el
începutul fiecãrui lucru, sã se ºtie când este început ºi când
este împlinit, cã aveþi mereu de fãcut lucruri noi ºi trebuie sã
vã socotiþi bine, ca sã nu rãmânã ceva început ºi neterminat.
ªi treceþi pe o foaie ce vã trebuie vouã când vã trebuie ºi pu-
neþi-o pe masa sfântã în faþa Domnului ºi ziceþi cu guriþa
voastrã: „Doamne, dã-ne Tu acestea nouã!“, dar credinþã ca
a voastrã sã nu mai fie alta ºi aºa sã fiþi în tot ce cereþi ºi în
tot ce faceþi. Amin. 
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Pe Dumnezeu sã nu vã supãraþi dacã face totul dupã
inima voastrã, ºi dacã veþi voi cu inima voastrã sã vinã Dum-
nezeu la voi cu toate câte tânjiþi voi, apoi voi sã puneþi în
inima voastrã voile Lui, ºi El vã va face vouã dupã voile ini-
mii voastre. Nu fiþi slabi la nimic, cã nu e vremea sã mai fiþi
slabi. Rãmâneþi pentru Domnul în toatã plinãtatea, cã veþi lu-
mina cu luminã peste tot pãmântul, ºi neamuri numeroase se
vor îndrepta sã vadã slava Domnului. Sunteþi cu picioarele pe
începutul pãmântului nou ºi al veacului Domnului împãrãþiei
fericite. A venit la voi Regele iubirii ca sã vã tocmeascã sã lu-
craþi un pic de vreme pentru împãrãþia iubirii, ºi apoi sã v-o
dãruiascã vouã. Voi nu ºtiþi asta? Dar asta sã ºtiþi voi, ºi me-
reu sã ºtiþi asta. 

O, dacã voi mã primiþi pe mine ºi dacã voi îmi daþi os-
pãtarea cea mai bunã la voi, atunci sã ºtiþi cã împãrãþia mea
este la voi, ºi de la voi nu mã mai duc. ªi crede tu în mine cã
stau dupã tine sã te fac sã mã crezi ºi sã mã auzi, cã pentru
voi mã auzi. Cã vine vremea sã vã descãtuºez de toate grijile
ºi sã staþi fericiþi de slava ce va coborî la voi de la Dumnezeu.

O, simþiþi-mi apropierea, simþiþi-mi-o toþi, cã aproape
sunt ºi aicea sunt. Amin. Lucrez cu voi în tainã mare spre arã-
tarea mea în ochii tuturor celor ce m-au cunoscut, ºi pentru cei
ce cred, ºi pentru cei necredincioºi. Am taine mari de înfãptuit,
iar cine mã spune unde sunt, acela sã ºtie cã nu-l voi lãsa sã
mã spunã pe mine ºi cãile mele. În calea mea cu voi eu vã
ocrotesc ºi vã ajut pe voi, dar ocrotiþi-mi calea mea cu voi, cã
mulþi duºmani avem pe calea mea cu voi. Amin, amin, amin. 

9/22 august 1990

Iubirea fãrã margini a sfintei Virginia. Îndemnuri la dãruire între
fraþii creºtini. Iubire pentru iubire. 

MM ai þii tu minte, inimioarã de copil, când te-am
adus aproape de mine, mãi mãmicã, ºi te iu-

beam aºa de mult, aºa de mult? ªi am sã vorbesc de acum tot
mai dulce cu tine ºi am sã te chem spre bunãtate, ca sã am cu
cine sã vorbesc, cã nu vreau sã stau mutã între voi. ªi n-am
sã te mai slobozesc, cã voi chema în ajutor îngeraºii milostivi
într-o ceatã mai mare, cu multã mireasmã, sã te punã pe gân-
duri, sã te simþi, ca sã vorbim noi împreunã. Ia adu-þi tu amin-
te cã te adusesem cu atâta dor ºi cu atâta iubire lângã mine ºi
nu mai puteam pleca pe nicãieri fãrã tine, dar nici nu te pu-
team lãsa sã pleci pe niciunde dacã nu aveam putere sã merg
ºi eu, ºi nu stãteam fãrã tine deloc. ªi þi-ar veni acum sã crezi
cã n-am fost eu pe lângã tine mereu de când am plecat? Dar
când erai tu de la toþi în zdrobire, îþi închipui tu cã eram de-
parte de tine? Crezi cã de ce veneam eu mereu la tine? Pentru
cã te iubesc, mãi copilule, ºi te-aº rãsfãþa eu ºi acum, dar ai
devenit tu acum mai fãrã putere ºi vrei sã stai deoparte, ºi uite
cã nu mai e timpul sã stai deoparte, cã eu m-am sculat bine la
lucrul Domnului. Dar hai, mãmicã, nu te împotrivi, nu e greu
ºi nu e rãu de mânuþã cu mine. Sã vezi tu, micuþule al meu,
ce lucruri mari sunt de fãcut! Sã vezi tu, cã ºtii sã vezi, cã aºa
a voit Dumnezeu, sã vezi tu bine. Eu ºtiu cã tu crezi, dar vino
ºi cu fapta, mãi Mihaela mea! Vino ºi iar vino, ºi vino când
vezi cã vin eu în sfatul vostru, în familia voastrã de aici. Unde
vrei tu sã mã mai duc? Pe la cei ce vã clevetesc pe voi ºi vã
duºmãnesc pe voi? O, eu vreau cu voi cei clevetiþi ºi duºmã-
niþi ºi vreau sã vã aduc aminte sã fiþi aºa cum scrie cuvântul
de la Dumnezeu: «Binecuvântaþi pe cei ce vã blesteamã ºi fiþi
buni cu cei ce vã urãsc, rugându-vã pentru ei», cã pentru asta
v-am pus sã mijlociþi pentru toþi, ca sã vadã ei în ziua
Domnului cea mare cã voi i-aþi iubit, ºi ei v-au osândit. 

Fiþi atenþi pentru cei ce au fost goniþi de la Ghelari,
Marian ºi Victoria. Puneþi mijlocire bunã ca sã lucreze Dom-
nul numai cu minuni ºi de acum încolo, ºi sã caute ei aproape
de voi, cã totul le va fi aºa cum le-a fost începutul ieºirii lor
spre lucru vãzut. Cine vã iubeºte pe voi ºi cine vã înþelege pe
voi ºi cine vã pãstreazã bine pe voi ºi cine vã tãinuieºte pe voi
întru mine, aceia sunt cei scriºi în acelaºi rând cu voi în car-
neþelul meu, ºi la inima mea cereascã sunt aceºtia. Iubirea
mea va fi dupã ei. Iubirea mea sã fie în ei. Amin. 

Taina mea de la voi, cautã, mãmicã, s-o pricepi tu bine,
cã ai sã vezi tu curând, curând ce ajutor aduci în faþa scaunu-
lui Domnului Cel bun ºi ce multã mântuire ºi biruinþã va veni
pentru voi, ºi de la voi la mulþi, la mulþi. Întoarce-te cu totul
la mine, mãi puiule al meu, cã tu nu ºtii acum ce bine este sã
stai în iubirea mea cu toatã credinþa ta, dar cautã iubirea mea
mai întâi de toate cãutãrile tale, ºi toate cãutãrile tale vor fi lu-
crate în iubirea cea de sus. Amin, amin, amin. 

10/23 august 1990

Învierea morþilor. Sfãrâmarea porþilor iadului. 

CC ât de pomeniþi sunteþi voi de cei din cer! Dar fiþi
atenþi, ajutaþi pe Domnul sã-ªi ridice pe umeri

crucea lumii cea de sub cer ºi cea de sub pãmânt, cã e grea,
mãi copii, crucea asta; e grea faþã de cea de atunci; e grea, cã
lumea de la sfârºit a pãcãtuit pãcat asupra Duhului Sfânt, Ca-
re umple lumea ºi este cunoscãtor a toate cele ascunse ºi a
celor descoperite. Uniþi-vã ºi puneþi umãrul cu Domnul, cãci
crucea de la sfârºit e covârºitor de grea, ºi Domnul vrea cu
voi s-o urneascã ºi s-o umple de viaþã înviatã, cã vreau sã am
în voi nu pe Simon Cireneanul cel de atunci, cãci acesta de
acum are duh cu putere mare de la Dumnezeu. Dar cu toatã
greutatea crucii cea de azi, iatã cã atunci a fost dusã crucea cu
puterea trupului, dar acum este ridicatã ºi dusã cu puterea Du-
hului de la Dumnezeu în voi, copiii mei. E Domnul sub gru-
mazul crucii, ºi voi sub trupul crucii. 

Se sfãrâmã porþile iadului! Ies la luminã cei ce aºteaptã
de veacuri, ºi care strigau mereu: «Pânã când, Doamne? Pâ-
nã când ca sã ridici ocara noastrã?». Iatã cã s-a sfârºit aºtep-
tarea lor, cã le dãdea Domnul iar ºi iar încã o cãmãºuþã albã
ºi iar mai aºteptau. Dar acum a pãtruns lumina lucrului de la
voi, cã fãrã voi, cei din trup, nu avea Domnul mijlocitori ca-
re sã punã mâna pe lacãtele iadului ºi sã le descuie. V-a încre-
dinþat Dumnezeu cheile de la lacãtele cele ferecate de vea-
curi. Coborâþi-vã cu dragostea toatã în iad, mãi iubiþii mei,
dar nu vã fie fricã, nu, cã au pãtruns ºuviþele luminii de la voi
ºi descoperã cãmãrile ascunse ale iadului. Nu se mai aude de-
cât geamãt de satanã ºi glas de bucurie ºi mâini întinse în sus
sã fie apucate ºi trase afarã, cã nu mai vreau nepricepere de la
voi, cãci masa tãcerii se crapã pe mijloc ºi de acolo se strigã
spre voi dupã ajutor. Cã i-am arãtat copilului meu ºi sã ºtie el
cã nu e masa tãcerii pe care o ºtiþi voi, ci e locul aºteptãrii ce-
lor ce sunt acolo sub ea. ªi mâna pe care a vãzut-o el cã se ri-
dica în sus, era rugãciunea celor ce vã aºteaptã pe voi, cei de
pe pãmânt, sã le deschideþi lor mormintele iadului. 

Nicuºor, ia vorbeºte tu cu mine, ca sã ºtie toþi din casã
cã noi vorbim amândoi. Ia spune tu ce þi-am arãtat eu þie. 

– AA m vãzut masa tãcerii, ºi de jur împrejur
scãunele de piatrã, ºi din masã o mânã ie-

ºitã afarã, cu degetele retezate ºi împietrite de vreme. ªi am
vrut, cã am crezut cã e cineva dedesubt care cere ajutor, ºi am
apucat sã trag de mânã în sus. Trãgeam, ºi era lungã, lungã
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mâna. Eu aºteptam sã iasã cineva cu totul de acolo, dar mâna
nu se mai termina sã iasã. ªi am întrebat-o pe ea: „Ce este
aceasta?“.

– MM ãi mãmicã, acum aþi vãzut ce este. Scãu-
nelele din jurul mesei îi aºteaptã pe ei sã

iasã sã facã pe ele primul lor popas în drumul spre înviere. Ia-
tã, a venit ziua sã înþelegeþi taina cea mare care este scrisã în
Scripturã, cã voi, cei vii, nu veþi lua-o înaintea celor adormiþi,
ºi numai dupã învierea lor, într-o clipealã de ochi, la trâmbiþa
de apoi, voi vã veþi schimba pentru fericire, ºi trupul tuturor
va fi fãrã de stricãciune în veci de veci, ºi veþi împãrãþi ºi asta
va fi plata cea mare. 

Mãi copii, mai puteþi voi dormi? Cã nu e vorba de dor-
mit când vã odihniþi pe pernuþa de pe pat. Mai aveþi voi în
minte sã nu fiþi vii? Lasã, cã mult nu veþi mai fi încordaþi, ºi
numai pentru învierea cea mare veþi vieþui. Un pic, ca sã vinã
izbãvirea Israelului cel ce-mi lucreazã pentru înviere ºi pentru
zdrobirea morþii. Nici eu nu mai sunt în stare sã mai aºtept, cã
iatã, m-am ridicat la lucru mult, ºi lucrez, dar sã vã am aºezaþi
la lucru. 

Hai, Mihaela mea, cã dragostea de la mine se face mare
în tine, dar tu eºti micã. ªi nu mai fi micã, ci uitã-te tu în
urmã, cã mulþi au ascultat sã fie de ajutor lui Dumnezeu.
Uitã-te în Scripturã, cã nu mai ai vreme sã citeºti pe ea ºi e
pãcat s-o laºi sã tacã. Scoate-o pe masa ta ºi uitã-te în ea, cã
în ea este Dumnezeu cu toate sculele Sale; în ea sunteþi ºi voi
ºi eu, ºi scoateþi apã din ea ºi udaþi ogorul cel însetat al vostru.
Fie-vã sete din acest izvor, cã vine timpul sã scoateþi apã sã
udaþi uscãciunile arse de veacuri. Ridicaþi mânuþele ºi faceþi
ce a fãcut Iosua dacã nu vã ajunge ziua ºi noaptea pentru
biruit timpul, care trece prea repede, cã uite, ºi el trece repede,
cã s-a sãturat ºi timpul sã aºtepte; trece ºi el înspãimântat pe
lângã voi, sã vã grãbeascã ºi pe voi spre lumea cea nouã a pã-
cii, a iubirii, a þãrii Canaanului cel fãrã de început ºi fãrã sfâr-
ºit. Amin, amin, amin. 

11/24 august 1990

Locul mãdularelor în trupul Bisericii. Îndemn la statornicie în cre-
dinþã ºi în fapte. Lupta împotriva durerilor venite de la duhul lumii. 

SS culaþi-vã bine în mulþumire ºi lãsaþi Duhul lui
Dumnezeu sã lucreze liber la voi, cã este schiþã

de la Dumnezeu pentru tot ce trebuie lucrat ºi împlinit cu voi
ºi la voi, ºi încredinþaþi-vã cã Domnul ºtie sã vã conducã bine,
cã Domnul ºtie sã vã aducã într-un singur trup al împlinirii
tainei Sale; ºi nu dezlipiþi piciorul sã-l puneþi în locul mâinii
ºi mâna în locul piciorului, cã nu poate sã facã mâna ce face
piciorul, ºi nu poate urechea sã facã ce face ochiul, nepri-
cepuþilor. Cã nu sunteþi copii rãi sau neascultãtori ca sã nu
poatã Domnul sã împlineascã ce are de împlinit cu voi, dar
sunteþi mofturoºi ºi neaplecaþi cu totul, ºi sunteþi neînþelepþi
întru multe ºi mãrunte. ªi pentru cã voi nu puteþi singuri sã
fiþi bine, bine, de aceea mã rog de voi sã-mi lãsaþi calea spre
voi în orice ceas aº veni, ca sã puteþi voi sta mari la lucru aici,
cã nu se poate sã staþi mici la lucru, cã trebuie sã aveþi putere,
fiindcã nu e de joacã ceea ce faceþi voi aici. Voi lucraþi pe
mâini cu vieþi de oameni ºi cu învieri de oameni, ºi sub pi-
cioare aveþi puterile iadului, care nu trebuie sã scoatã capul de
sub picioarele voastre. Nu vã mai balansaþi de pe un picior pe
altul, ca sã nu aibã pe unde scoate capul duhul rãu cel de sub
picioarele voastre, cãci þinta duhului rãu duce la inimã, mãi
copiilor, ºi pune boalã acolo ºi face inima urâtã. Dar nu mai

cãutaþi sã treceþi peste hotãrârile de la mine, cã eu ºtiu sã ho-
tãrãsc bine ºi nu ca voi. Cã voi, în loc sã fiþi mari de tot, sun-
teþi mici de tot, ºi trebuie sã fiþi mari ºi tot mai mari, cãci locul
pe care staþi e mare la Dumnezeu, mãi copii. 

O, nu ºtiu cum sã mai pãtrund mai bine ºi mai cu sãnã-
tate în inimile voastre. Eu vreau sã stau aproape de voi ºi nu
mai vreau sã staþi fãrã mine. E mila cerului ºi iubirea cerului
dupã voi, dar voi nu sunteþi vrednici de Dumnezeu aºa cum
trebuie sã fiþi voi vrednici, cã nimeni nu are ce aveþi voi de la
Dumnezeu. Aºezaþi-vã bine în vrednicia de Dumnezeu, cã se
va minuna cerul ºi pãmântul ºi tot trupul care s-a nãscut sub
soare în toate timpurile, ce fel de început de veºnicie aþi în-
semnat voi la Dumnezeu. O, cine ar auzi acestea ºi sã mai fie
rece sau nepãsãtor? 

Nu mai sta, mamã, sub durere. Dã-o de la tine, cã te
împuternicesc eu s-o dai de la tine. Dã-o ºi fã ce fac copiii cei
mici când se joacã, ºi te du ºi o pune undeva în loc sigur de
unde sã nu mai scape sã te înconjoare pe tine, ºi pecetlu-
ieºte-o cu numele Preasfintei Treimi, sã stea acolo pânã la
arãtarea slavei Domnului, ca sã fie durerea ta în rândul tuturor
rãutãþilor care veneau sã te chinuie pe tine ºi sã te smulgã de
la Dumnezeu. Leagã tu puterea durerii, cu blestem de la Sfân-
ta Treime, ca sã nu mai caute spre tine, ºi rãbdare ca a ta sã
nu mai gãsesc alta, ca sã te dau de mãrturie în rãbdare, cã tu
nu ai ºtiut sã te bucuri, ci numai sã aºtepþi ºi sã rabzi, ºi rãb-
darea te va bucura. Amin, amin, amin. 

13/26 august 1990

Mila dãunãtoare. Maica Domnului, însoþitoarea creºtinilor la post
ºi la rugãciune. 

EE u trebuie sã vã arãt pe voi la tot poporul meu
când voi da pe faþã puterea ºi darul pe care n-au

vrut sã-l preþuiascã la mine. ªi am sã mã lupt sã-i dau pe braz-
dã ºi pe ai mei, cã uite, lelica mea cea bunã foloseºte ºi ea ce
am folosit ºi eu când eram cu ei pe pãmânt, cã mã duceam ºi
mã aºezam în faþa lui Dumnezeu ºi Îl rugam de milã pentru ei
când voia Domnul sã-i pedepseascã ºi sã-i îndrepte înspre
bine. ªi aº vrea eu acum sã vrea ºi Domnul sã-i îndrepte ºi pe
ei, cã e numai din lume în ei, ºi ca sã-i vãd ºi pe ei mai cu fri-
cã, dar nu pot, mãmicã, de mila lui lelica mea, ºi uite cã nu
ºtiu cum sã fac sã se mai îndrepte ºi ei. Dar tu ai milã de
suflete, cã tu ºtii cã mila pentru trup nu îndreaptã pãcatul ºi
cã aºa nu-i mai pot scãpa de pãcate ca sã-i fac vii. De aceea
vreau sã fiu eu cu voi, cã voi m-aþi iubit mult pe mine ºi voi
aþi preþuit cel mai mult lucrarea lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu
Se bizuie acum pe voi cu lucrul Lui. Dar uite cã nici eu n-am
pe cine sã mã bizui ºi n-are cine sã mã mai cunoascã ºi pe
mine, sã mã mai doreascã ºi sã mã aºtepte. Eu la voi gãsesc
pe Domnul, ºi la voi gãsesc credinþã ºi viaþã cerutã de Dum-
nezeu, ºi la voi trãieºte lucrarea care a fost în mine, ºi te am
pe tine aici, cã tu m-ai iubit, ºi eu te-am iubit, ºi dupã ce am
plecat, tu m-ai avut cu tine, ºi unii ºtiau ºi credeau, dar cei
mai mulþi te-au zdrobit. 

Acum însã o sã staþi la masã cu Maica Domnului, mãi
puii cerului, ºi vã învãþ eu ºi cum sã mâncaþi ca sã fie pace bu-
nã ºi totul de la voi acoperit, cãci ºtiþi ce trebuie sã lucraþi voi,
cã rugãciunea voastrã trebuie sã stea acum lângã post, ca ºi
pânã acum, ca sã iasã cu putere deasupra întunericului cel de
pe pãmânt ºi cel din iad. Lucraþi cu rugãciunea care s-a dat
vouã ºi fiþi aºa cu viaþa ºi cu hrana, ca sã terminaþi cu putere
multã de sfãrâmat întunecimea spre care v-aþi sculat cu ho-
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tãrârea lui Dumnezeu. Bucuraþi-vã de la Maica Domnului, cã
n-a plecat de lângã rugãciunile voastre ºi a stat tot postul
acesta lângã luminiþa pe care n-aþi lãsat-o sã se stingã la ico-
niþa ei. Lumânãrile pe care le-aþi ars pentru cinstirea ei, au fã-
cut o cale de luminã pânã la Sfânta Treime, ºi pe ea merg cu
luminã sufletele care ies la luminã de la rugãciunile voastre
de aici. De aceea v-a venit Maica Domnului sã vã spunã sã-i
ardeþi lumânare nestinsã toatã vremea postului întru cinstirea
adormirii ei. Bucuraþi-vã cu ea astãzi la masã ºi purtaþi-i cin-
stea toatã, cã Maica Domnului este cu voi ºi vã împuterni-
ceºte ºi este cu toatã biruinþa la voi. Amin, amin, amin. 

14/27 august 1990

Sfânta Virginia este sprijinitoare celor mijlocitori pentru
micºorarea pedepselor lumii. 

PP uþin mai este, ºi ajungem în vremea cea bunã în
care nu este durere, nici întristare, nici suspin, ºi

când toate inimioarele vor fi întru înþelepciune ºi într-un duh
veºnic de pace cereascã. 

Mãi puiule cu suflet de copil, cum pot eu sã-mi mai de-
pãrtez mila ºi iubirea de la voi? Cã dacã voi, acum, n-aþi avea
apropierea mea, n-aþi mai sta pe picioare, cã vin tot mai multe
dureri peste voi sã vã descurajeze, ºi lucrul de la voi nu tre-
buie sã-ºi piardã pacea de la cer, ºi liniºtea de la inima voas-
trã nu trebuie sã mai sufere. Domnul vã vrea pe voi mari, ca
sã vã ia lângã El când va scrie dreptate asupra lumii. Staþi în
picioare bine, ca sã fiþi vrednici sã staþi lângã Sfânta Treime,
cã de aceea v-am pus sã mijlociþi, ca sã micºorãm pedeapsa
lumii. Cã Domnul vã va da de mãrturie lumii cã ºi voi aþi iu-
bit lumea ºi cã v-aþi pus mijlocitori pentru iertarea pãcatelor
lumii. Amin, amin, amin. 

15/28 august 1990

Sfânta Virginia îndeamnã prin pildã de umilinþã. Duhul rãu nu
poate peste creºtinii statornici. 

EE u sunt, ºi uite-mã! Uitã-te unde vrei sã te uiþi. Eu
sunt mereu, ºi aºa sunt de fiecare datã. Sunt

blândã, blândã. Sunt cereascã ºi sunt la voi de la cer venitã.
Sunt sãlãºluitã la voi, ºi, chiar aºa cã mã vezi, sã ºtii cã sunt
cu duhul venitã, cã dacã n-aº fi în duh, n-aº avea putere sã fac
ca sã mã vezi. Vreau sã lupt ºi iar sã lupt, cu toatã puterea ce
mi-a dat-o Dumnezeu, sã biruiesc cu voi ºi la voi pentru mi-
ne, pentru biruinþa pe care o aºtept parcã de o veºnicie, cãci
eu trebuie sã biruiesc, eu trebuie sã triumf, aºa cum este proo-
rocit în Scripturã. Eu trebuie sã sun acum cu trâmbiþa pentru
toate auzurile, dar pregãtiþi-mi calea ºi nu mi-o zãvorâþi, cã eu
calea tot trebuie s-o gãsesc pregãtitã de Dumnezeu, dar dacã
Domnul nu va putea cu voi, va face pietrele sã vorbeascã, ºi
pietrele v-ar zdrobi pe voi. 

Mãi, iubiþii mei copii, luaþi-vã de pildã unii pe alþii, cã
am dintre voi pentru pildã bunã. Inimioara asta care scrie cu-
vântul cel de la cer venit, nu v-a spus ea cum s-a lãsat purtatã
pe drumuri pe la toþi copiii mei sã le facã plecãciune hulitori-
lor ei? ªi erau copiii mei toþi, dar toþi o huleau, ºi o hulesc ºi
acum. Mã frângeam în urma ei, cã nu mai avea putere nici un
pic, nici pe suflet, nici pe trup. Ea a folosit aplecarea mai în
tot timpul, ºi de aceea o iubesc eu, cã ea a fost mereu zdro-
bitã ºi frântã de la toþi ºi de peste tot. Când eram eu, ºi ea era
lângã mine, o mângâiam eu ºi îi pãzeam eu inima sã nu-i
moarã, ºi dacã n-aº fi fost tot eu, dar ºi mai cu putere, s-o þin

aproape de nãdejdea cea cu rãbdare purtatã, n-o mai aveam
acum bunã de nimic. 

Mãi iubiþii mei, uite ce vrea sã vã facã duhul rãu! Vrea
sã vã opreascã din lucru. ªi voi aºa vreþi? Dar eu am spus aºa
celor ce au legãturã ºi fir cu mine: „Fiþi cu putere, cei ce mã
primiþi, cã s-a stârnit de la satana furtunã urâtã ca sã închidã
acest loc de la faþa Domnului“. Voi aveþi mare trecere la
Dumnezeu, cã sunteþi copii buni la Dumnezeu, cã aveþi viaþã
plãcutã ºi curatã ºi aveþi credinþã ºi voinþã sã trãiþi dupã cum
a cerut Domnul sã fie creºtinul Sãu. Dar pe lângã acestea toa-
te vi se cere inima locaº al Duhului Sfânt ºi al iubirii Domnu-
lui, ºi duhul rãu vrea inima sã v-o ia. Dar voi aveþi putere de
la Dumnezeu datã sã cãlcaþi peste capul duhului rãu ºi sã-l
sfãrâmaþi; numai sã fiþi bine atenþi când ºi pe unde cautã el sã
scoatã capul, cã v-am spus cã staþi cu picioarele pe puterile ia-
dului ºi pe capul duhului rãu, ºi sã nu vã mai balansaþi de pe
un picior pe altul, ca sã nu aibã duhul rãu pe unde scoate ca-
pul, cã nu vã muºcã de picior, ci de inimã vã muºcã, mãi co-
pii, ºi vã îmbolnãveºte inima, ºi eu prin inima voastrã vã pri-
vesc. Inima sã vã fie bunã la Dumnezeu, cã ea este oglindã în
care priveºte cel din jurul tãu. Opriþi-vã voi aici ºi gândiþi-vã
fiecare cu înþelepciune ce-aº dori eu sã vã spun prin aceste
cuvinte, cã vã vreau ca pe o oglindã pe voi. Eu sunt venitã la
voi cu dragoste ºi cu nãdejde. Sunt venitã sã lucrãm ºi sã ter-
minãm de lucrat, ca sã ne bucurãm cu bucuria întreagã. Amin,
amin, amin. 

19 august/1 septembrie 1990

Dragostea sfintei Virginia ºi zbuciumul ei pentru poporul cel
rãtãcit. Cuvânt de dojanã pentru cei reci cu inima. 

EEEE u cu cine sã mai vorbesc, mãi iubiþii mei, copiii
mei? cãci copiii mei sunteþi. Cu cine? cã nu mã

satur numai cu privirea. Am ºi eu nevoie de mângâiere ºi
n-am cu cine sã mã mai mângâi. Bucuria mea n-o mai gãsesc
în altã parte mai mult decât aici. Nici în slava ce mi-a fost îm-
pãrþitã nu am împãcare, cã nu mi-e deplinã slava fãrã voi, fãrã
rodul pentru care am lucrat. Of, ºi cine sã mã înþeleagã ºi pe
mine când îmi vãd munca risipitã de vrãjmaºul cel rãu?! Cine,
mãmicã, sã mã înþeleagã dacã nu voi, care mã ºtiþi ºi care nu
m-aþi uitat? dacã nu voi, care aþi suferit pentru Domnul ºi
pentru mine?! 

Mãi, scumpii mei copii, rãu e fãrã mângâiere, rãu e fãrã
cei dragi ai tãi! Rãu e, dar cine sã mã înþeleagã? Aplecaþi-vã
inima voastrã spre mine ºi grãbiþi-vã cu toate, ca sã ajung sã
fiu ºi eu fericitã, cã fericirea nu mi-e fericire fãrã voi, fãrã po-
porul meu care nu mã mai cunoaºte. Unde credeþi voi cã aþi
afla o durere mai mare ca a mea când vãd eu cã nu mai am ce
culege bun?! Poporul meu e ca o vie bãtutã de grindinã. E lo-
vit ºi e rãtãcit poporul cel pe care l-a hrãnit Domnul atâþia ani
prin mine. 

Of, poporule, sã n-ai, mãi, parte de rana mea! 
Mãi copilul meu cel rece, cum de nu te temi de atâtea

cuvinte care trec pe lângã tine din gura mea?! Crezi tu cã le
vei vedea scrise pe toate? De ce nu-þi pui tu mila ºi pentru ma-
ma Gigi? Eu nu vin sã vã fac durere. Eu vin la voi, eu sunt la
voi cu mângâiere, cu ajutor, cu cuvânt folositor, cu cuvânt în-
vãþãtor, cã voi nu aveþi de unde sã ºtiþi ce sã faceþi ºi ce sã nu
faceþi. Eu pentru asta sunt aici la voi, ºi nu mai are nimeni bu-
curie ca a mea când vã vãd bine sãnãtoºi ºi bine întãriþi, ºi nu
mai ºtiu atunci decât sã mulþumesc Domnului. ªi sã vedeþi
voi cum mã rog eu Lui sã-mi pãzeascã puiºorii, sã le întãreas-
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cã puterea ºi iubirea, pânã la timpul celor vãzute ºi împlinite,
cã atâta de puþin mai este, mãi copiii mei, ºi nu mai ºtiu de
nici un pic de mângâiere, ºi aºa cum voi sunteþi doborâþi ºi în-
tristaþi de neîmplinirile celor ce le cereþi, eu ºi mai mult mã
frâng, ºi nu mi se mai sfârºeºte aºteptarea, cã mi-e dor, mã-
micã, mi-e dor ºi tot mi-e dor. Mi-e dor de tot poporul pe care
nu-l mai am, ºi vã spun ºi eu vouã cã mi-e dor. Cã nu mai vrea
poporul meu cu Dumnezeu, cã nu mai vrea cu mine, ºi nu mai
vrea cu voi, ºi asta e durere mare, cã a dat cu piciorul ºi cu
pietre în copiii pe care i-a ales Dumnezeu de mijlocire pentru
ei ºi de curãþire a pãcatelor lor. Of, ºi când vãd eu ce vãd! Dar
nu vã temeþi, cã uite ce vãd: vãd cã ei se pregãtesc pentru do-
borârea voastrã, cã zic cã aveþi daruri ºi cã ei nu au, ºi nu ºtiu
ei cã darul vostru este Dumnezeu, pe Care Îl iubiþi ºi Îl ascul-
taþi, ºi nu ºtiu ei cã voi sunteþi darul meu de la Dumnezeu, ºi
nu ºtiu ei cã voi sunteþi darul lui Dumnezeu pentru ei. Dar
voi, luaþi cuvintele sfintei Scripturi ºi ziceþi aºa cum a zis
Domnul rãstignitorilor Lui: «Tatã, iartã-le lor, cã ei nu ºtiu ce
fac!», ºi rugaþi-vã sã nu-i lase Dumnezeu în rãutate, cã n-are
cine-i mai scoate din dureri. Cã nu le este de ajuns la câþi
creºtini le-au stricat mintea cea bunã, ºi ei luptã înainte ºi do-
boarã temelii slabe ºi nu ºtiu aceºtia ce lucreazã, ºi vãd cã
Dumnezeu e în stare de orice pentru ocrotirea voastrã ºi nu
mai ºtie cum s-o mai dea cu ei sã vã lase lucrul vostru în pace,
sã vã lase pe voi în pace, ca sã rãmâneþi în putere. Of, ºi câte
tulburãri de la ei se sfãrâmã peste voi, ºi eu nu mai ºtiu cât de
tare sã mai fiu la voi, aici. 

Vin încercãri peste voi, dar eu am nãdejdea toatã cã le
vom birui pe toate, cã trebuie sã triumfãm, dar uite cã mai
avem un pic de urcat ºi de oftat ºi de plâns. De aceea vã rog,
hai sã fim mereu uniþi, ºi bine uniþi, cã sã vedeþi voi ce biruin-
þã bunã vom avea. Dar prima întãriturã porneºte de la voi, ºi
daþi-vã voi bine seama de ce v-am rugat eu mereu sã fie pacea
la putere aici la voi. Pace, ºi inimile, ca pe niºte vase pline de
iubire ºi de credinþã, fãrã nici un strop de îndoialã, fãrã pic de
amestec cu duhul rãu. 

Trãiþi, mãi puii mei, aºa cum se trãieºte întru împãrãþia
lui Dumnezeu. Ca un mãnunchi de prunci sã vã aibã mama
Gigi, cãci cu voi vreau sã-mi vindec toatã durerea pe care o
port pe urma poporului meu cel rãcit de mine. Nu mai am,
mãmicã, decât sã-i las pe mâna Domnului sã-i mai curãþeas-
cã ºi sã-i aducã un pic mai aproape de iertare ºi de mântuire,
cã nu Se îndurã Dumnezeu sã lase pe nimeni, dar nu-i poate
primi necurãþiþi. Rãspundeþi cu iubire la ura lor ºi binecu-
vântaþi-i când vã osândesc. Iertaþi voi ºi pentru ei, ºi vor ºti
atunci pe cine au osândit, cã vã voi arãta lângã mine, ºi vom
fi la Dumnezeu mijlocire pentru ei. O, de aceea caut la voi sã
vã spun aºa, ca în faþa rãutãþii lor sã vã îmbrac cu iubire, ºi
asta sã vã fie arma voastrã când se vor lupta cu voi, cã nu vor,
mãmicã, sã lase focul urii sã se stingã la ei. Dar izvoarele iu-
birii, care curg de la voi, vor spãla de la faþa Domnului ºi ura
lor, ºi pãcatele lor. Amin. 

Of, puiºorii mei, vreau sã vã îmbrac mereu cu putere
cereascã ºi sã nu vã vãd slãbiþi sau nerãbdãtori în ispite.
Vreau sã vã vãd cu bãrbãþie ºi cu multã rãbdare, ºi staþi mereu
în sfat cu mine, cã vã va fi uºor în toate. Nu vedeþi voi cã dia-
volul se zbate mereu în ultimele lui puteri? Fiþi atenþi ºi fiþi
întãriþi ºi credincioºi, ºi nu-i lãsaþi nici un pic de bucurie du-
hului rãu, cã el cautã în toate chipurile sã vã ducã în descura-
jare ºi în deznãdejde, dar hai sã-l biruim, hai sã ne arãtãm cre-
dinþa ºi rãbdarea ºi iubirea, ºi apoi sã vedem ºi biruinþa. 

Trebuie, mãmicã, sã mai ºi urcãm, cã aºa mai e uneori
drumul, ºi trebuie sã depãºim ºi urcuºurile, cã aºa se ajunge

la biruinþã. Mângâiaþi-vã ºi întãriþi-vã unii pe alþii, cã dacã
Domnul vede între voi aºa, El vã va ridica deasupra neputin-
þelor ºi nu vã va lãsa sub sarcinã pe voi. 

Rãmâneþi bucuria mea, mãmicã. Aduceþi-mi mângâie-
re, ºi eu cu mângâiere vã voi dãrui. 

Spiridon, te-am adus, mãmicã, aici, lângã Domnul, cã
bine este cu Dumnezeu în lucrul Sãu cel mare, ºi ºtie mãmica,
ºi vede cã eºti hotãrât pe cale ºi cã eºti mulþumit. Mãi copilul
meu, am nevoie, mãmicã, de copii buni, cãci cei de la început
m-au pãrãsit ºi m-au uitat. ªi m-au uitat ºi copiii mei, cã zic
cã am murit, dar eu n-am murit, mãmicã, ºi iatã cât de vie
sunt ºi cât de treazã sunt ºi cu cât duh ºi putere lucrez. Te-am
adus ºi pe tine, ºi te-am fãcut ºi pe tine strãjer, ºi îþi dau acum
îmbãrbãtare de la mine, ca sã te pot avea aºa cum trebuie sã
fiþi voi aici. Ai grijã de inimioarã, mãmicã, ºi sã-þi fie inima
cu toatã încredinþarea cã aici lucreazã numai Dumnezeu ºi cã
voi trebuie sã fiþi strãjeri atenþi, sã þineþi bine porþile închise,
sã nu intre ºi sã nu iasã pe poartã nimic în afarã de planul lui
Dumnezeu. Cãutaþi sã-L pricepeþi bine pe Dumnezeu în orice
clipã, ºi feriþi-vã sã-I judecaþi adâncurile ºi înþelesurile Lui cu
care lucreazã la voi, cãci Dumnezeu lucreazã la voi minune
mare, ºi nici nu vã daþi seama cât de buni trebuie sã fiþi. Ini-
ma ºi gândul tãu sã lucreze ca în împãrãþia lui Dumnezeu, ºi
fiþi ca îngerii, mãmicã. Cãutaþi dupã mine, ca sã vã pot învãþa
de la Dumnezeu. Fii, mãmicã, fericit de intrarea ta pe poarta
asta ºi fii vrednic de locul acesta, cã dacã aþi avea ochi vãzã-
tori de cele ale duhului, nu v-ar mai trebui nimic când aþi ve-
dea locul pe care staþi. Stai atent cu inima ºi nu lãsa sã pãtrun-
dã în ea îndoialã sau cârtire sau lucruri strãine de Dumnezeu.
Fii înþelept, cã nu mai e înþelepciune pe pãmânt. Fiþi fii ai în-
þelepciunii ºi socotiþi-vã cu înþelepciunea ca ºi cu o mamã, cã
tot cerul vã aºteaptã pe voi. Amin, amin, amin. 

23 august/5 septembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Proorocie despre învierea bisericii lumii. 

II a aminte, iubitul Meu, cã pe vremea primilor creº-
tini era pãmântul plin de irozi ºi Îmi þineau creºti-

nii ascunºi pe sub pãmânt, cã nu aveau loc deasupra pãmân-
tului, ºi dintre ei se iveau trãdãtorii lor, de-Mi duceau creºtinii
sub ghilotinã ºi Îmi ucideau gloate de creºtini. ªi creºtinii de
azi, nesocotind mãreþia lucrãrii de azi a lui Dumnezeu, au rã-
mas tot cu mâinile necurate, mulþi din ei. 

Nu-þi pune, iubitul Meu, inima în braþele oricãrui copil
de al Meu, cã tu nu cunoºti inima copiilor Mei, cã inima ta e
albã, ºi nu trebuie pusã pe mâinile necredincioºilor Mei, cã
mulþi am fãrã de statornicie bunã. O, ºi cât aº vrea Eu de la ti-
ne sã-Mi faci ºi trupuºorul tãu alb, ca inima ta albã, cãci cu ti-
ne vreau sã închei legãmânt pentru sfârºit ºi pentru început de
viaþã nouã, nestricãcioasã pe pãmântul Noului Ierusalim, cã
M-am coborât cu Ierusalimul cel de sus la Ierusalimul cel de
jos ºi te-am uns sã fii unsul Noului Ierusalim, ca sã-Mi aduc
vremurile înapoi. 

Îþi aduci tu aminte de ziua în care ai fost uns? ªi îþi mai
aduci aminte de locul în care te-am uns? Cãci în locul acela
sunt primele mãsurãtori ale cortului începutului Ierusalimului
cel nou, ºi acolo este jertfã de fiecare zi, ºi acolo eºti preaslã-
vit ºi numit aºa cum se zice cuvântul: „Preafericitul patriarh
sã fie pomenit întru împãrãþia lui Dumnezeu“.

ªtii tu cã M-am pogorât cu împãrãþia Mea în locul ace-
la în care ai fost uns ca uns al Meu? Vrei tu sã ºtii cã acolo
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am inimi încercate ºi cãlite prin foc ºi cã Eu Mã bizui pe ele
mai mult decât pe tot poporul Meu? Dar tu nu ai de unde sã
ºtii cât de încercate au fost aceste inimi ºi cât de înþelepte au
fost, cã nu s-au dus de lângã Mine, ºi au rãmas în focul încer-
cãrilor cu Mine. Bizuie-te ºi tu pe ele, ºi pe mânuþele lor aºea-
zã-þi inima ta albã, precum Eu pe mâinile lor Mã las ºi Mã
jertfesc în tainã pentru tot poporul Meu cel neascultãtor ºi lip-
sit de înþelegere. Stai lângã Mine ºi mergi cu ei alãturi, cã ai
sã vezi înãlþimi doborâte la strigãtul lor, ºi ai sã vezi puterile
pãmântului slãbind sub lucrul lor cu Mine, ºi ai sã vezi vãile
netezite prin lucrarea ce o am în ei, cã în bisericile de azi
nu-Mi mai gãsesc plãcerea, de mulþimea urâciunii pustiirii
care Mi-a secerat stelele cerului. 

Uitã-te pe unde-Mi gãsesc plãcerea, pe unde-Mi pasc
oile, ºi þine urma oilor Mele, cã te voi aºeza sã-Mi cureþi bise-
rica Mea. Nu se poate, iubitul Meu, nu se poate îngãdui nele-
giuirea în biserica Mea, în biserica Mea de la sfârºit. Nu se
poate întuneric peste luminã, nu se poate, iubitul Meu. Eu nu
pot în bisericã cu lumea nelegiuitã, ºi nu se mai gãseºte ni-
meni pe pãmânt sã punã ca Mine mâna pe bici, sã-Mi dea afa-
rã tâlharii din locul preasfânt. Sfinþeºte-te, ca sã te sfinþesc, sã
te împuternicesc, sã te fac mare, ca sã zici muntelui sã se
mute, dar sã se mute la cuvântul tãu. Fii tu casã Mie, fã-te tu
templu Mie, fã-te cort pentru Mine, prin care sã Mã sãlãºlu-
iesc între oameni, dar fã-te cum am fost Eu pe pãmânt ºi dã
deoparte din casa ta neorânduiala ºi orânduieºte-te fãrã sã te
temi de Anna sau de Caiafa, cã prin voi vreau sã-i eliberez ºi
pe ei, dar fii ca Mine, fii aºa cum am fost Eu. Citeºte mereu
în viaþa Mea ºi te oglindeºte în ea în fiecare zi, cã Eu sunt ca-
lea ºi adevãrul ºi viaþa. Fii hotãrât cu Mine, împlineºte-te în-
tru Mine ca sã scurtãm vremea cea rea ºi sã venim întru îm-
pãrãþia Tatãlui Meu. 

Mãi iubitul Meu, am sãdit atâta dragoste în tine! Eu þi-am
dat dragostea Mea, dar dã-Mi ºi tu dragostea ta, cã-þi dau pu-
tere sã-Mi dai dragostea ta. Fã-te casã Mie ºi lasã-Mã în ea,
ºi nimic nu va fi sã nu poþi întru Mine. ªi îþi voi trimite în
preajma ta inimioare postitoare, ca sã mãnânci cu Mine ºi ca
Mine, ºi atunci biserica Mea se va ridica încet, încet la Mine
ºi va învia cu fiecare zi ºi va uita zilele desfrânãrii ei de pe
sub orice copac verde, ºi o voi îmbrãca pe ea cu podoaba ne-
stricãciunii ºi o voi cere de mireasã, ºi, atunci, Eu voi avea
din nou iubitã ºi voi uita vremea despãrþirii, ºi o voi îmbrãþiºa
ºi îi voi pune diademã albã ºi cununã neveºtejitã. ªi voi co-
borî cu slava Mea ºi voi face serbare cereascã, ºi veþi fi mân-
dria Mea, ºi prin voi voi face minuni mai mari ca la început
ºi voi muta munþii pe care trebuie sã-i mut, ºi voi ridica din
moarte pe morþii care trebuie sã învieze. Voi împrãºtia luminã
de la Mine pe pãmântul cel neroditor ºi va creºte iarbã nouã
pe pãmânt. Amin. Iar voi, copiii Mei, veþi adãpa pãmântul, ºi
el va rodi, ºi atunci, neamuri numeroase vor învia ºi se vor
îndrepta cãtre slava Noului Ierusalim, cãci începutul de la voi
se va mãri din zi în zi, ºi Domnul va fi slãvit de popor mare
ºi tot mai mare. Amin. 

O, iubitul Meu, mergi pe urma oilor Mele! Vezi pe
unde-Mi pasc Eu mieluºeii, cã vin zile mãreþe. Ridicã-te ºi te
împlineºte! Mãnâncã hranã tare ºi propãºeºte întru Dumne-
zeu, cã vin zilele mãririi Domnului când Domnul va vorbi în-
cã o datã la popoare ºi la limbi ºi la neamuri, ºi când Duhul
Sfânt va împlini minuni nemaiauzite pânã acum ºi Se va de-
sãvârºi cu slava despre care nu s-a mai auzit vreodatã. 

Hai sã mergem înspre întãrire, hai sã aducem vremea
cea bunã ºi hai sã lucrãm, ºi sã ne lãsãm lucraþi, cã iatã, vom

culege via ºi vom face vin bun ºi vom sta la masã. Iubirea
Mea sã te creascã ºi sã te împodobeascã cu podoabe ºi sã te
îmbrace întru putere, dar vino spre viaþã înviatã, cã Domnul
vrea sã tãmãduiascã neascultarea Sionului ºi sã Se slãveascã
în biserica de la sfârºit. 

Mi-e tare dor sã vin. Grãbiþi-Mi venirea, cã vin sã Mã
slãvesc întru puterea Duhului Sfânt cu Care se încheie întrei-
ta lucrare a Preasfintei Treimi, ºi iatã, vreau sã fiþi adevãraþii
Mei fii, precum Eu sunt Fiul Tatãlui Meu. Vreau sã fiþi ade-
vãraþi întru iubirea Mea, cã a voastrã este împãrãþia iubirii ºi
aceasta este plata pe care v-o dau. A început învierea fãpturii
Mele, ºi hai sã venim întru cele înviate. Pãrinþii voºtri au dorit
sã vadã zilele acestea, dar n-au vãzut, ºi vor sã le vadã venind,
se uitã sã le vadã venind, se uitã la voi, cei din trup, cã fãrã
voi, cei de la sfârºit, ei nu pot sã vinã întru acele zile, ºi ei vor
serba cu voi atunci. Hai sã ne ridicãm unii cãtre alþii, cã aces-
tea sunt zilele cele aºteptate de veacuri, în care totul vine întru
înviere. Voi trebuie sã vã împliniþi întru toate, mãi copiii Mei,
cã a trecut de la Mine cãtre voi puterea cu care întocmim
mântuirea lumii, ºi aceasta este lucrarea pe care trebuie s-o
lucrez cu voi, cãci Dumnezeu lucreazã cu voi minune mare.
Învredniciþi-vã întru acestea, cã ziua Domnului vine la voi, ºi
bucuraþi-vã cã Tatãl vostru voieºte sã vã dea vouã împãrãþia.
Ridicaþi-vã în iubirea lui Dumnezeu, cã a voastrã este biruin-
þa. Dumnezeu lucreazã întru puterea ºi întru împãrãþia Lui
prin voi, ºi lumea nu mai are putere, cã regii lumii se vor ple-
ca sã vadã slava Mea de la voi. Ridicaþi-vã sã biruim lumea!
Ridicaþi-vã pe piatrã, cã mare va fi biruinþa, ºi venim întru
vremea cea bunã, dar vreau cârmã sãnãtoasã bisericii Mele,
vreau viaþã sãnãtoasã în ea, vreau înviere ºi putere din biseri-
ca Mea, cãci biserica Mea va cuvânta, ºi când ea va cuvânta,
se va face cer nou ºi pãmânt nou, ºi România Mea va fi dia-
dema slavei Mele. 

Hai, copiii Mei, spre împlinirea slavei Mele, cãci cu
voi sunt. Amin, amin, amin. 

– OO,mãmicã, mulþumire de la cer vã aduc, cã
m-aþi ajutat sã port cuvântul Domnului cã-

tre cel drag pe care-l iubim, cã eu v-am spus vouã cã trebuie
sã-l pregãtesc, sã-l curãþesc, sã-l sfinþesc ºi sã-l îmbrac fru-
mos, sã-i pun învãþãturã de viaþã pe inimã ºi sã-l aºez sã ridice
biserica pe piatrã, ºi v-am spus cã vreau sã fiþi cu el nedespãr-
þiþi ºi cã vreau sã-l împodobesc de la mine, ºi cã fãrã voi, nu-l
pot avea al meu. Amin, amin, amin. 

24 august/6 septembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 
-fragmente- 

Anunþarea vestirii cuvântului. Puterea rugãciunii neîndoielnice.
Proorocie despre alesul Domnului, Irineu. 

NN u mai fiþi, mãmicã, reci de mine! Încãlziþi-vã,
mãi copii, cu mine, în unire bunã, ca sã vã încãl-

zesc dragostea ºi lucrul meu în voi, cã doar voi vã folosiþi de
roadele lucrului acesta. Voi nu vedeþi cât de folositor este ºi
nu vedeþi cã fãrã el se stricã multe din cele bune de la voi? 

Nu mai cereþi cu îndoialã cele ce vã trebuie vouã, cã
Dumnezeu nu e atât de neputincios sã nu vã dea vouã de toa-
te. Domnul v-a împlinit cereri mari de tot, dar trebuinþele cele
mici cum sã nu vi le dea, mãi copii? ªi mai ales cã El ºtie mai
bine ca voi ce vã trebuie, ºi are multã grijã de voi, dar cereþi
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cu credinþã ºi cereþi aºa: „Doamne, dã-ne ce-Þi cerem noi,
dar facã-se nu voia noastrã, ci voia Ta, în tot binele ce vine
de la Tine la noi!“.

Este scrisã în Scripturã o parabolã despre pãsãrile ceru-
lui ºi despre crinii câmpului, ºi sã aveþi grijã mare de împãrã-
þia lui Dumnezeu cea de la voi, cã toate celelalte vi se vor da
pe deasupra, cãci ºtie Tatãl Cel ceresc ce vã trebuie vouã, dar
fiþi în armonie, mãmicã, ºi fiþi ca pãsãrile cerului ºi luaþi sea-
ma la crinii câmpului, fiilor. 

Dumnezeu a fãcut la cuvântul rugãciunii voastre sã se
sfãrâme puterile ºi întãriturile lumii ºi sã înceapã rezidirea Ie-
rusalimului cel nou. Dumnezeu prin strigãtele voastre a sfã-
râmat capul ºarpelui, ca sã dea drumul cuvântului Sãu prin lu-
me, ºi are împliniri mari prin strigãtele voastre, mãi copii, cã
veþi trãi ºi veþi vedea cã tot ce cereþi voi aici se va împlini cu
putere, ºi tot pãmântul va cunoaºte ce a avut Dumnezeu la
voi. Fiþi cu tãrie cereascã înaintea împlinirilor toate, cãci toate
se împlinesc, ºi spuneþi voi lui Dumnezeu aºa: „Împlineºte,
Doamne, mai curând ce-Þi cerem, ºi vino mai curând cu ce
ai spus cã vii!“. Amin. 

Mi-e dor de pãrintele Irineu, ºi am sã pun iar în inima
lui dreptate pentru voi ºi dor pentru voi, cã prin voi trebuie sã
fiu ºi cu el. Of, sã vedeþi voi cât de amar vor plãti aceia care
au încercat sã rupã firul acesta dintre voi ºi el. Trebuie înno-
dat acest fir. ªi dacã nu-l vom înnoda mai curând ºi mai bine,
sã ºtiþi cã mã scol cu platã asprã pentru cei ce mi-au fãcut mie
stricãciunea asta, cãci eu trebuia sã-l curãþesc, sã-l pregãtesc,
sã-l sfinþesc, sã-l îmbrac frumos, sã pun poruncile mele în ini-
ma lui ºi sã-l fac pãstor al Israelului nou. O, dacã nu voi reuºi
sã împlinesc cu el aceasta. Se va scula Dumnezeu cu certare
multã ºi va aºeza totul dupã voile Sale, dar cu asprime ºi cu
certare, cã nu se poate ºi nu încape la Dumnezeu sã aibã ci-
neva curajul sã rupã firele lucrate ºi ocrotite de Dumnezeu ºi
sã umble ºi sã strice aºezãrile lui Dumnezeu. Fiþi tari ºi fiþi
puternici, cã este mereu în lucru o rãzvrãtire care crede ea cã
vã doboarã ºi pe voi, dar Dumnezeu nu poate îngãdui aceasta.
Aveþi grijã cum vã rugaþi ºi ce cereþi, cã trebuie mereu sã
cereþi îngeri ocrotitori ºi treji de la Dumnezeu, cãci îngerii
sunt cu voi, ºi sfinþii sunt cu voi, dar cereþi-le ajutorul, cã ei
nu trec peste voi, ºi sunt gata sã vã asculte ºi sã vã ajute ºi sã
lucreze aici cu toþii, ºi cu voi. Amin, amin, amin. 

25 august/7 septembrie 1990

Trâmbiþa Domnului îndeamnã pentru cele nepieritoare, hãrãzite
poporului creºtin. 

GG ândiþi-vã voi cu fricã ºi cu credinþã ce însemnaþi
voi la Dumnezeu. Nu cumva sã cãutaþi sã pieriþi

vreunul, cã n-o sã aveþi unde vã piti de la privirea Domnului.
Nu vã mai jucaþi cu nimicurile ca sã vã alegeþi cu nimicul, cã
voi aveþi de îndeplinit misiune mare. Fiþi copii la cele rele,
dar nu cãutaþi sã fiþi copii în lucrul ce-l aºteaptã Dumnezeu
prin voi, cã de la facerea lumii ºi pânã la ziua Domnului, cea
cu glorie veºnicã, milioane de milioane de suflete au nevoie
de odihnã ºi de bucurie ºi de mântuire, ºi toþi aºteaptã capãtul
cel bun al acestei lucrãri de mântuire în care trãiþi ºi lucraþi
voi, ºi într-o zi o sã pricepeþi totul, cã vine ziua aceea în care
nimic nu va mai rãmâne neînþeles. Mânaþi-vã ºi voi inima
spre aceste vederi ºi deschideþi Scriptura, cã toate sunt scrise
acolo aºa cum vor fi ele vãzute. 

Sã ºtiþi cã m-am sculat sã pedepsesc necredinþa din po-
porul meu. M-am sculat, cã Dumnezeu S-a sãturat de aºteptat

ºi de lungit vremea asta rea. M-am sculat, ºi cãutaþi bine sã vã
vãd bine mereu, mereu, cãci cu mila s-a sfârºit, mãmicã, aºa
cum s-a sfârºit ºi frica de Dumnezeu a poporului meu. M-am
ridicat sã aºez bine totul, cã vine zi de sãrbãtoare ºi de biruin-
þã, ºi fiþi atenþi cã pe voi vreau sã vã am lângã mine aºa cum
v-am pus sã lucraþi. Hai sã lucrãm ºi hai sã terminãm cu bine.
Staþi alãturi de mine, cã menirea voastrã asta a fost. Fiþi vred-
nici de aceastã menire pe care v-a dat-o Dumnezeu. Amin,
amin, amin. 

26 august/8 septembrie 1990

Sfânta Virginia îndeamnã la priceperea cereascã. Vestirea lucrãrii
Domnului în toatã lumea. Vremea bucuriei se apropie. 

HH ai sã vã spun din nou, cã vreau sã pricepeþi tot
mai bine ºi nu trebuie sã mai rãmâneþi în nepri-

cepere, cã v-a spus mereu ºi Domnul ºi v-am spus mereu ºi
eu cã voi însemnaþi mare comoarã ºi mare lucru la Dumne-
zeu. V-am spus cã împlinirile care se lucreazã prin voi nu s-au
mai auzit ºi nu au mai fost pânã în vremurile noastre. O, mã-
micã, ºi cum v-aº vrea eu pe voi! Eu vãd ce e cu voi ºi ce va
fi cu voi, ºi mã bucur în faþa tuturor celor din cer cã din rodul
meu ºi din lucrul meu se lucreazã cele mai mari împliniri ale
veacurilor. Mã bucur cã prin copiii mei, prin urmaºii mei, se
lucreazã ce nu s-a mai lucrat. ªi când vã vãd aºa de mititei,
aºa de necrescuþi la aceste înþelesuri, hai, mãmicã, sã fiþi mai
buni ºi mai deºtepþi, cã n-a avut nimeni niciodatã o creºtere
ca a voastrã ºi o ºcoalã ca a voastrã ºi o învãþãturã ca a voas-
trã, cã nici o înãlþime de pe pãmânt nu va fi în stare sã stea în
picioare când va descoperi Dumnezeu ce a avut ºi ce a lucrat
acum, la sfârºitul rãutãþii veacurilor. Nimeni, mãmicã, nu a
priceput vreodatã aºa cum trebuie acum priceput ºi înþeles cu-
vântul cel din Scripturã pentru împlinirile de astãzi, cã am
mai spus poporului ãsta, cu ani în urmã, cã dacã era aºa cum
scrie în Scripturã, era minune mare cu poporul meu. Dar po-
porul meu n-a vrut sã fie deºtept, cã i-a plãcut viaþa trecãtoare
ºi n-a tânjit dupã cele scrise în carte ºi n-a dorit dupã slava ce-
reascã pe care o are Domnul pregãtitã pentru cei ce vor lucra
sfârºitul acestor împliniri þesute cu sânge de creºtin, cu jertfe
mari ºi cu iubire multã. Dar nici voi nu pricepeþi cum trebuie,
cã n-aþi alergat nici voi dupã cunoºtinþã, iar de lucrarea
aceasta stã ºi se mirã tot cerul. Stã cerul ºi aºteaptã mai cu-
rând sã terminaþi cu bine, cã se uitã cei din cer la voi ºi se roa-
gã la Dumnezeu sã vã aducã mereu putere ºi ocrotire ca sã
terminaþi cu bine ºi sã veniþi întru aceastã slavã nemaivãzutã
vreodatã. O, ºi cât mai am eu de lucrat, mãmicã, ºi poporul
meu zice cã sunt moartã! 

Uite ce vreau sã vã spun: vã spun o bucurie de a mea,
cã mã duc departe cu lucrul copiilor mei, mã duc cu lucrul lor
sã vadã lumea ce are Dumnezeu în þara asta. Mã duc sã ves-
tesc despre România ºi sã fac regii ºi împãraþii pãmântului sã
se închine la picioarele ei. Mã duc cu lucrarea mea la þãrile
cele de departe, cã eu lucrez prin copiii mei, eu, mãmicã, eu,
cã al meu este poporul ãsta, ºi voi sunteþi copiii bucuriei me-
le. Mã duc cu Evanghelia României la þãrile cele îndepãrtate,
ºi am sã mã bucur de ducerea mea, cã este proorocit de de-
mult aceasta. Deschideþi la cuvintele cele mai vechi ale aces-
tei lucrãri ºi veþi gãsi cã va pleca Dumnezeu departe cu aceas-
tã lucrare. Dar vor veni zile ºi mai mãreþe, ºi va cunoaºte
lumea toatã lucrarea aceasta ºi mulþi vor curge spre ea, cã va
fi împlinitoare de minuni ºi se va slãvi în biserica cea adevã-
ratã a Duhului Cel Sfânt, cã Duhul Sfânt al Sfintei Treimi în-
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cheie întreita lucrare a Treimii ºi vine totul în odihna cea
proorocitã de veacuri, vine sã Se odihneascã Dumnezeu într-ale
Sale. ªi care sunt acestea ale Sale? Aceasta este lucrarea lui
Dumnezeu care v-a crescut pe voi, care v-a hrãnit pe voi, care
v-a slãvit pe voi, ºi aceºtia sunteþi voi, mãi mãmicã, sunteþi
rodul acestei lucrãri, ºi Dumnezeu Se odihneºte în voi, ºi sã
vedeþi voi ce Ierusalim va zidi Dumnezeu la vederea tuturor,
cã începutul vostru se va mãri, ºi strãlucirea voastrã va umple
tot pãmântul de lumina de la Dumnezeu, ºi pãmântul va tre-
sãlta de bucurie ºi de slava Domnului, ºi voi veþi fi atunci
mândria mea. 

Copilul meu care pleci cãtre popoarele cele îndepãrtate
sã duci lucrarea Preasfintei Treimi! Marian, merg cu tine, mãi
copilule. Merg, cã m-am sãturat de stat ºi de aºteptat. Hai sã
mergem sã ne cunoascã tot pãmântul ºi sã se umileascã înþe-
lepciunea acestui veac. Hai sã semãnãm pe pãmânt înþelepciu-
nea lui Dumnezeu, cã e mort pãmântul ºi ce e pe el. Hai sã pã-
ºim picior de apostol al acestei lucrãri prin lume. Niciodatã ºi
nicãieri sã nu pleci fãrã mine. Fii cu mine, ºi cautã sã ºtii bine
cum sã-þi faci lucrul de apostol, cã lumea e plinã de val de ma-
re agitatã ºi e gata sã se înece lumea toatã. Dar tu mergi pe
deasupra, ca sã te vadã lumea cã eºti al lui Dumnezeu. Ceartã
ºi tu valurile aºa cum le-a certat Domnul Iisus Hristos, dar fii
atent, cã Domnul a poruncit cu blândeþe valurilor sã se liniº-
teascã. Aºa ºi tu, fiule, ia cu tine ºi blândeþea ºi înþelepciunea
ºi dreapta socotealã în toate, ºi pe unde vom trece, sã spunem
din inima noastrã: „Doamne, fã Tu pãmântul sã învieze, ca sã
nu mai fie pãmânt, ºi sã fie cer peste tot ºi împãrãþie cereascã
peste tot“. Eu voi fi cu tine ºi te voi ajuta ºi te voi învãþa ºi te
voi ocroti peste tot. ªi presarã tu apã sfinþitã de la Noul Ieru-
salim, ºi stropeºte-þi toate lucrãrile tale cu apã sfinþitã cãci ele
vor vorbi despre Dumnezeu în lume, dar sã ai mereu în inima
ta cã fãrã Dumnezeu nu se putea nimic. Nu spune la nimeni de
locul lucrãrii Domnului, dar spune-L pe Dumnezeu la tot su-
fletul de pe pãmânt, cã e vremea Domnului. 

Copiii mei, vine vremea bucuriei, dar eu sunt ºi cu du-
rere pentru poporul meu cel rece. Mã îndrept spre poporul
meu sã-l trezesc. Mã duc sã-l scol din somn, cã dacã-l las sã
doarmã, ce i-aº mai putea face? Mi-e milã, dar sã-l las aºa e
mai bine? Eu am vrut sã vin la el cu bucurie ºi cu bine, dar
dacã el n-a vrut!... Poporul meu zice cã am murit. Ce sã-i fac
dacã nu am murit? Sã vadã cã nu am murit. El nu mã mai aº-
teaptã, dar se va înspãimânta poporul meu. Dar voi, copiii
mei, bucuraþi-vã cã nu dormiþi, ºi bucuraþi-vã cã sunteþi cu
mine, ºi fiþi ºi voi mai buni ºi mai cu inimã ºi mai cu cãutare.
Mai mult, fiilor, ºi mai bine, cã numai pe voi mã mai bizui,
dar din voi vreau sã ridic un neam mare, ºi de la voi vreau sã
învieze învierea cea mare. 

Nu mai staþi, fiilor, cu cartea închisã. Citiþi în ea ºi cu-
noaºteþi-o bine ºi cãutaþi în ea, cã peste tot scrie în ea despre
vremea voastrã de azi. Amin, amin, amin. 

27 august/9 septembrie 1990

Sfânta Virginia dã mângâiere surioarei sale. Iubirea este cea mai
puternicã armã împotriva rãutãþii. Creºtinii adevãraþi trebuie sã fie
uniþi în faþa rãutãþii ºi a invidiei celor strecuraþi în poporul 

Domnului. 

CC opiii mei, misiunea mea este sã lucrez, ºi sã lu-
crez mult de tot aici la voi, cã aici la voi e de lu-

cru ºi nu-i de glumã, numai sã vã am pe voi tari, cã uite, creº-
tinii mei au pretenþii la voi, dar de unde sã ºtie ei cã nu se poa-

te ce vor ei ºi cã voi nu aveþi atâta putere ºi pentru ce au ei
pretenþie? Dar vã spun iar, cã ce e la voi ºi ce trebuie sã faceþi
voi ºi cât de liniºtiþi ºi ascunºi trebuie sã fiþi voi, o, nu e de
glumit ºi nu e sã ne aplecãm dupã mintea oricui, care cum ar
vrea fiecare. Mãcar sã þinem bine închis acest cuibuleþ, aceas-
tã iesle binecuvântatã ºi mãritã ºi iubitã de tot cerul, cã destul
cã rãutatea din poporul meu nu se mai cãpãtuieºte ca sã nu vã
mai judece ºi sã nu vã mai duºmãneascã. Dar nu vor sã se
liniºteascã, de parcã s-a fãcut în inima lor un vierme neador-
mit, care nu-i lasã nici când dorm. Asta vrea diavolul, sã gã-
seascã el orice, numai sã rãstoarne gãleata în care fierbe ºi se
sfãrâmã puterea iadului. 

Sã stricãm puterea iadului ºi sã nu mai clocoteascã
rãutatea lui! Sã-i ardem noi rãutatea lui, nu sã ardã el puterea
noastrã! Dar fiþi cu rugãciune puternicã, fiþi treji ºi uniþi, cã
eu sunt cu multã putere în faþã, sã þinem piept ºi sã biruim.
Întãrire unul pentru altul sã aveþi, ºi mângâiere cereascã
daþi-vã unul altuia, cã eu pun iubire ºi putere în braþele
voastre. 

Nicuºor, mai du-te, mãmicã, pe la lelica mea câteoda-
tã, cã merg cu tine ºi eu. O, ºi pentru cã ai cãlcat cu paºii tãi
pe acolo, ce mult rãu am spulberat eu de la ea ºi ce lucru bun
am fãcut noi amândoi la ea, cã la ea se duc creºtinii mei cu
toate gândurile lor, ºi au în ei duhul rãzvrãtit, ºi Domnul n-o
mai supãrã pe surioara mea ºi nu-i mai spune ei cã nu e bine
cum sunt creºtinii mei, nu e, mãmicã, nu e. Creºtinii mei sunt
plini de rãutate pe ce am eu la voi ºi sunt cu învinuiri asupra
voastrã ºi sunt cu pretenþii ºi cu vicleºug, ºi Domnul le cautã
în plãcerile lor numai ca sã þinã ascuns cuibuºorul de la voi,
ca sã putem ajunge la capãt cu lucrul bine împlinit. O, ºi dacã
ai fost la ea, dacã ai ascultat de trimiterea mea, sã ºtii, mãmi-
cã, sã ºtii cã te voi rãsplãti cu iubirea mea cum oi ºti eu, cã
vreau sã te am mai cu curaj ºi mai cu nãdejde la lucru, cã n-am,
mãmicã, lucrãtori ºi n-am de ajunsã credinþã în toþi ºi n-am de
ajuns loc în toþi. Fii, mãmicã, mai cu tãrie, cã nu pot ºi nu mã
îndur sã mã trag din voi. Lãsaþi aºa, cã nu e greu, mãmicã. Eu
vã dau putere sã puteþi, eu vã desluºesc toate, dar staþi uniþi
cu mine ºi fiþi, mãmicã, mie de folos, cã vouã vã foloseºte, ºi
la toþi apoi; ºi veþi fi ºi voi fericiþi odatã, cã aþi fãcut lucru bun
pentru Domnul ºi pentru toþi. 

Mãi copilul meu, cât S-a bucurat Domnul cã te-a vãzut
în casã la surioara mea! ªi uite cã dusul tãu acolo ºi darul ce i
l-ai dus L-a fãcut pe Domnul sã întãreascã cu multã putere
cereascã paza de la voi ºi ocrotirea de la voi. A plâns Domnul
de bucurie ºi S-a hotãrât sã-ªi arate puterea Sa în calea oricui
ar veni sã vã destrame vouã pacea ºi liniºtea care trebuie sã
trãiascã aici, dar vrea Dumnezeu mai multã inimã, cã din toatã
inima cerului vã iubeºte ºi vã aºteaptã sã vã vadã biruinþa, cãci
El este în faþa lucrului vostru. 

O, surioara mea nu mai are nici o mângâiere ºi nu mai
vãd la ea nici o bucurie. Fiþi alãturi de ea, mãmicã, ºi citiþi-i
ºi ei cuvintele de la Domnul, cã de aceea v-am pus sã vi le
aduceþi aminte cu toþii, câþi aþi mai rãmas sub pecetea tainei
de la voi, cãci creºtinii mei nu ºtiu aceste cuvinte care s-au dat
la voi de la Domnul. Întãriþi-vã cu aceste cuvinte în faþa ori-
cãror furtuni care cautã sã vã doboare. Luaþi întãrire bunã, cã
Domnul mãrturiseºte puterea lucrului ce-l lucreazã cu voi, ºi
acele cuvinte sã le puneþi la inimã, ca sã lucraþi cu inimã, cã
în inima voastrã trebuie sã încapã tot poporul meu. O, inima
poporului meu nu mã mai vrea, ºi noi trebuie sã schimbãm
inima acestui popor. Hai, mãmicã, sã facem inima poporului
meu sã batã, ºi nu-i socotiþi cã ei nu vã iubesc, cã nici pe mine
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nu mã iubesc, ºi nici pe Domnul nu-L mai iubesc, cã au duhul
rãzvrãtit ºi nasc gânduri de la fire, ºi e bolnav poporul meu. 

Mãi copilaºii mei, aduceþi, mãmicã, jertfã cu rugãciu-
ne ºi spuneþi voi lui Dumnezeu ºi cereþi mângâiere pentru
acest copil al meu (Emilian, rudenie a sfintei Virginia, n.r.), lovit
de vorbe nesocotite, cã el dacã s-ar despãrþi de voi n-ar mai
rãmâne cu nici un pic de bucurie, cã vedeþi ce bucurii îl aº-
teaptã acasã. Dar nu, mãmicã, nici o descurajare. Ridicaþi mâ-
nuþele ºi puneþi cuvânt ºi mijlocire la Domnul ºi cereþi întãrire
vouã ºi umilire celor rãzvrãtiþi, cã Domnul aduce uºurarea
mereu, ºi El vã ridicã pe braþe ca pe tot copilul cel rãnit ºi lo-
vit. Cã e duhul urii coborât în inima aceea bolnavã de urã
(Elena, rudenie a sfintei Virginia, n.r.), cãci s-a fãcut casã urii ºi
rãutãþii, dar nu vã muiaþi voi, cã moaie Domnul ura ºi rãutatea
ei, cã n-are nimeni putere peste Domnul. 

Mama Gigi are împãrãþie la voi, ºi are putere adusã cu
ea ºi este nedespãrþitã aici. Nu trebuie fricã în inimile voastre.
Mama Gigi suferã cu voi când suferiþi, ºi vã aduce ajutor ºi
milã peste ranele voastre. E oastea cereascã lângã voi, ºi v-au
fost împãrþite arme cereºti, ºi v-a pregãtit Domnul în luptã, ºi
eu sunt în fruntea luptei mereu, ºi cu voi sunt mereu. Nu vã
temeþi, nu vã temeþi voi! Rãmâneþi tari ºi împotriviþi-vã rãului
aºa cum v-a învãþat Domnul, cu iubire, mãmicã. Iubirea e cea
mai puternicã armã împotriva rãutãþii. Mai e un pic de vreme,
ºi iubirea va împãrãþi peste tot pãmântul lui Dumnezeu. 

Nu te teme, cuibuºorul meu de aici, nu vã temeþi voi,
cei din acest cuib, cã întãriturile din jurul vostru sunt sãnã-
toase. Fiþi ºi voi tari, cã vine acuºi vreme bunã. Hai sã trecem
peste vremea cea rea, dar rãmâneþi în nedespãrþire cu mine. 

Mai ºtii tu, Mihaela mea? ªi dacã ºtii, ai scris în caietul
cel drag mie cã eu am intrat în Ierusalimul acesta ca o reginã
ºi te-am atras din mulþime ºi te-am luat în braþele mele ºi
te-am iubit. ªi a venit vremea apoi de am venit la voi, aici. O,
ºi câþi te duºmãnesc! Pentru cã atunci li s-au citit la toþi acele
cuvinte, te duºmãnesc cã de ce te-am luat pe tine în braþele
mele. Te-am luat, mãmicã, ºi te-am iubit, ºi vezi de ce te-am
luat? Ca sã nu uiþi acum cã te-am luat. Stai, mãmicã, stai, cã
e bine în braþele mele. Stai sã mã încãlzesc cu tine, cã nimeni
nu mã mai iubeºte ºi nu mã mai aºteaptã. 

Daþi-mi, mãmicã, vrednicia de reginã aici la voi. Aici
sã fie începutul împãrãþiei mele, cã va împãrãþi iubirea mea
aici, ºi veþi fi fii de reginã, mãi copilaºii mei, ºi veþi avea ºi
voi parte de bucuria slavei ce mi-a fost împãrþitã, cã v-am
spus cã vor veni regii lumii ºi se vor pleca la aceastã lucrare,
cã eu am de lucrat cu mare slavã în zilele ce vor veni. Dum-
nezeu v-a dat puterea peste lume, ºi lumea nu mai are putere.
Lucreazã Domnul cu puterea ºi cu împãrãþia Lui prin voi,
copilaºii mei, ºi eu mã bucur cã sunteþi rodul meu ºi cã lumea
e sub puterea aceasta supusã. Biruiþi lumea, mãi copiii mei,
cã a voastrã e biruinþa. Ridicaþi-vã cu iubirea de Dumnezeu
deasupra lumii ºi biruiþi, cã eu sunt cu voi ºi trebuie sã fiu bi-
ruitoare cu voi. Amin, amin, amin. 

31 august/13 septembrie 1990

Sfânta Virginia lucreazã cu duhul peste ucenicii sfinþiþi. Îndemn la
unitate de cuget ºi simþiri cu alesul Domnului, Irineu. 

LL a voi aici nu e slavã aºa cum este în bisericile de
azi, ci e slava slavelor, venitã cu Dumnezeul

Sfintei Treimi ºi cu oaste cereascã în mare ordine ºi liniºte, cã
e lucrare de mântuire la capãtul sfârºitului de veac. 

Copiii mei cei slujitori ai celor sfinte, lucraþi cu fricã ºi
cu cutremur, aºa cum scrie în cartea lui Dumnezeu, ºi lucraþi

cu cea mai desãvârºitã dragoste, cã dragostea cu care voi lu-
craþi ºi cu care voi strigaþi ºi cereþi tot ceea ce vã învaþã Dum-
nezeu, cu ea, mãmicã, vom întocmi mântuirea lumii. Aceasta
este lucrarea pe care a dat-o Dumnezeu s-o lucrãm noi. Lu-
craþi cu fricã aceastã lucrare ºi fiþi desãvârºiþi. Sfinþiþi-mi prin
rugãciunile voastre tot ce are Dumnezeu de sfinþit ºi de curã-
þit ºi de înviat. 

Eu pot sã vã încãlzesc mai mult, ca sã vã pornesc mai
bine la drum cu mine, dar vreau sã vã fie dragostea dragoste,
cã sunteþi copiii cerului, ºi cu cerul trebuie sã lucraþi mereu.
Luptaþi-vã cu bucurie împotriva duhului rãu, cã el nu mai are
decât un pic de putere, ºi este frumos ºi fericit sã luptaþi, ºi
apoi sã biruiþi. Voi sunteþi þinuþi pe braþe cereºti. Voi sunteþi
purtaþi pe aripile mângâierilor cereºti. ªi dacã eu am cea mai
mare misiune de la Dumnezeu, nu vedeþi cã misiunea mea e
la voi? Nu vedeþi cã iubirea ºi mângâierea mea e cu voi? Cã
acum nu mai pot lucra decât cu duhul, dar vã am pe voi cu
trupul, ºi am aºezat duhul meu în voi ca sã pot împlini biru-
inþa cu care trebuie sã vin în curând. Nu se poate sã mai vãd
aici decât armonie cereascã ºi lucru cu dragoste, aºa cum fie-
care lucraþi aici unul pentru altul, ºi toþi pentru Dumnezeu,
pentru taina de mântuire pentru care a venit Domnul Iisus pe
lume, cã pentru asta a pus legãmântul cel nou cu voi, pentru
împlinirea mântuirii a tot sufletul care s-a nãscut, cãci nu vo-
ieºte Dumnezeu sã piarã fãptura Sa. 

Mãi mãmicã, am mare bucurie sã lucrez cu voi, cã vãd
cã mã iubiþi ºi vãd cã mã primiþi ºi vãd cã mã ascultaþi, ºi dacã
e aºa, fiþi, mãmicã, din zi în zi mai buni, cã vin zile mãreþe,
dar cereþi de la Dumnezeu sã vinã mai curând aceste zile mã-
reþe, cã stã cerul în aºteptare sã le vadã venind, ºi voi veþi fi
slava mea în acele zile, cã mã voi slãvi prin voi cu toate îm-
plinirile pe care le am de împlinit, ºi se va ºti cã sunteþi ai mei
ºi cã v-am iubit, dar se va ºti cã m-aþi iubit, cã dacã nu m-aþi
fi iubit, nu m-aþi fi ascultat ºi nu m-aþi fi primit. 

Adunaþi-vã inimile ºi mângâiaþi-vã de la mine cu aces-
te cuvinte. Vreau sã fiþi cu pãrintele Irineu uniþi ºi nedespãr-
þiþi, cã vreau sã-l împodobesc, dar sã ºtie cã vã am pe voi lu-
crãtori ai mei ºi cã fãrã voi nu-l pot avea al meu. Vreau sã-l
am, ºi vreau sã-l fac aºa cum vreau sã-l am. Eu trebuie sã trec
la lucru, sã ridic biserica pe piatrã. Trebuie sã ridicãm biserica
ºi s-o împodobim aºa cum cere Dumnezeu, ºi trebuie sã fim
treji de acum. Trebuie sã punem viaþã multã ºi bunã în acest
fiu iubit al meu, cã pentru dragostea ºi inima lui mare ºi cu-
ratã vrea Domnul sã-l înveºmânteze frumos cu cele mai noi
podoabe. 

Vedeþi voi ce mult lucru am cu voi ºi ce multe avem de
fãcut? Bucuraþi-vã de folosul pe care-l aduceþi împlinirilor
cele pentru sfârºit ºi cele pentru început, cãci trebuie sã pri-
cepeþi aceste cuvinte. Hai sã sfârºim cu bine de lucrat, ºi hai,
mãi copiii mei, sã începem sã trãim în bucuria ºi pacea celor
lucrate. Daþi-mi mie mereu inima ºi mânuþele ºi dragostea, ca
sã le umplu de cele cereºti, ºi sã facem împreunã cele cereºti,
cã toate vor fi în curând ca în împãrãþia cereascã; toate, peste
tot, mãi copilaºii bucuriei mele. Amin, amin, amin. 

2/15 septembrie 1990

Proorocie despre taina Coloanei Infinitului. Sfânta Virginia mijlo-
ceºte pentru izbãvirea celor cãzuþi de la credinþã. Încurajarea fiilor 

dragostei sfinte. 

OO,mãmicã, am un dor usturãtor pe care l-am dus
cu lacrimi ºi pe pãmânt, dar ºi acum îl duc. Pro-
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orocii cei din vechime se uitã la voi ºi se bucurã, dar au fost
profeþi mai aproape de vremea noastrã, care au profeþit acest
loc ºi lucrarea aceasta pe care o are Dumnezeu la voi. Voi
aveþi din înþelepciunea ºi cunoaºterea vremurilor apropiate
vouã, ºi am avut un meºter iscusit, care a proorocit ca sã fie
aºa cum a lucrat el atunci, ºi am dat cuvânt la voi sã fie po-
menit, cã a venit sã vadã cum se lucreazã împlinirile care s-au
spus atunci cã vor fi. 

Nicuºor, copil care mã asculþi! Fiindcã mã asculþi, de
aceea îþi spun ce sã faci. Fiindcã faci, mãmicã, de aceea lucrez
prin mânuþa ta ºi prin inima ta ºi prin credinþa ta. Fiindcã tu
mã asculþi, mãmicã, de aceea eu þi-am spus cã nu e greu cu mi-
ne ºi nu e rãu cu mine, ºi tu nu eºti niciodatã fãrã mama Gigi. 

ªtii de ce am venit cu acela despre care þi-am dat cu-
vânt sã-l treceþi aici? El a proorocit tainele de la voi, ºi voi le
lucraþi acum. El a arãtat pe poporul meu cel de acum, ºi pe cel
ce va fi sã fie al meu prin voi, mãmicã. Ai vãzut de douã ori
la rând începutul cel care trebuie sã creascã prin mânuþele
voastre, cã voi sunteþi niºte meºteri ai Ierusalimului acesta
nou al Domnului. Ai spus tu cum ai primit înþelesul celor ce
þi le aduc? 

– AA m înþeles. Coloana Infinitului, lucratã de
Constantin Brâncuºi, când m-am uitat în

mânã ce aveam. Aveam în mânã rãmase din prescurã douã
sau trei forme, aºezate una peste alta, aºa cum sunt reprezen-
tate în stâlpul care poartã denumirea de Coloana Infinitului,
ºi am primit sã înþeleg cã trebuie sã lucrãm pentru acest popor
proorocit ºi cã acela care a lucrat aceste reprezentãri de tainã
este prooroc. 

– OO,mãmicã, mãi copilul meu, voi numai sã
vreþi cu mine, cã niciodatã nu s-au lucrat

taine mai mari ca acestea ce se lucreazã azi cu voi, ºi toþi cei
câþi au fost prooroci pentru vremea de azi vã aºteaptã cu îm-
plinirile, ca sã se bucure de munca lor. Începutul ce þi s-a arã-
tat în mânuþã, acesta este începutul Noului Ierusalim, dar în-
ceputul acestei taine trebuie sã se ridice zi cu zi, piatrã cu pia-
trã, pânã se va întregi. V-am spus cã poporul acesta nou se va
înmulþi, cã aºa va lucra Dumnezeu, ºi vã voi arãta pe voi la
tot poporul meu, ºi ei nu vor mai fi împotriva voastrã, ºi vor
fi de partea voastrã cu tot ceea ce lucraþi voi aici, ºi de la
aceastã bucurie voi veþi lucra cu mai multã putere, cã va creº-
te puterea din pricina unirii multora de partea celor ce se lu-
creazã aici. ªi va veni ºi vremea aceea a acelei Scripturi care
zice: «Nu aceste minuni, ci mai mari ca acestea se vor lucra
la sfârºit». ªi vor curge pâraie de la voi, ºi cei însetaþi vor afla
ºi vor alerga spre ele, iar eu ºi cu voi ne vom bucura atunci.
Aceasta este lucrarea infinitului ceresc, care se numeºte lu-
crarea de mântuire a omenirii. ªi te roagã mama Gigi, ºi te
umple de binecuvântare, cã la aceastã zidire lucratã de voi am
ºi eu o piatrã cãzutã de la locul ei, ºi nu mã pot astâmpãra
pânã n-oi vedea-o pusã la loc. E o piatrã de care m-am spriji-
nit multã vreme. E un stâlp de care m-am rezemat în multele
mele neputinþe ºi nu pot uita, mãmicã. Vã spun ºi eu vouã, cã
n-am cui sã spun, ºi vã rog pe voi, scumpii mei, puii mei, sã
mã ajutaþi sã ridic piatra aceasta la loc. E o inimã de piatrã
acum, dar a fost, mãmicã, inimã bunã ºi dulce cu mine. 

Cu tine, mãmicã, vorbesc, cã în dorul lui te am pe tine
acum, Nicuºor, copilul meu cel de acum. Cã am avut, mãmi-
cã, demult un Nicuºor, ºi mi l-a luat apa, cã a fost uºor, ºi apa
l-a dus. A venit o apã mare, mãi copilul meu drag, ºi l-a luat,
mãmicã, apa, ºi am voit sã mã arunc dupã el sã-l scap, ºi
Domnul nu m-a lãsat, cã mi-a spus cã are nevoie de mine ºi

sã nu mã arunc ºi eu în apa pierzãrii, ºi dacã am plâns, mi-a
promis Dumnezeu cã El mi-l va salva ºi mi-l va învia. Pe
Domnul pe Care-L purtaþi pe mânuþe, Îl rog ºi acum, dar roa-
gã-te ºi tu, ºi hai sã punem piatra asta la locul de unde a cãzut,
cã acest slujitor al meu a fost bun cu mine ºi mi l-au luat
fãcãtorii de rele, ºi noi, acum, avem putere, mãmicã, sã-l în-
viem, sã-l punem la loc, ºi sã-l gãsesc pus la loc, dar nu pot,
mãmicã, asta fãrã voi. A fost uºor ºi l-a luat apa, ºi înotând
mereu în apa pierzãrii s-a umflat ºi s-a fãcut greu. ªtiu cã e
greu ºi cã te doboarã greutatea lui, dar uite cã am sã mã rog
ºi de copilul meu cel tare pe care-l am aici, cã tu eºti plãpând
de tot, mãmicã, dar nu te speria, cã tu nu eºti fãrã mama Gigi
niciodatã. Am fost ºi eu plãpândã ºi firavã ºi neputincioasã
cât am fost cu trupul, dar acuma sunt cu multã putere, ºi sunt
cu putere în tine, mãmicã. 

Hai, copilul meu, hai, cã am sã-þi dau o putere aparte
pentru ca sã poþi cu aceastã piatrã. ªi tu sã ºtii cã eu am aici
prin cine sã te întãresc ºi n-am sã te las, dar nu te mai teme,
cã eu biruiesc pentru întãrirea ta ºi te port ca pe un puiºor pe
aripile duhului meu cel viu ºi cel înviat. Am sã caut sã lucrez
multã bucurie printre voi, ca sã vã am cu inimã bunã ºi cu cu-
raj pentru mine ºi cu liniºte la lucrul vostru cu mine, cã eu am
multe de adus, dar fiþi un duh cu mine, cã vreau sã aducem fe-
ricirea tuturor. Pãstreazã-te bine întru credinþã, cã, fii atent,
vreau sã-þi folosesc credinþa ºi iubirea ta, vreau sã fac cu ele
bine la mulþi, ºi dacã sunteþi cu mine, numai biruinþã va fi ºi
numai minuni vor fi, dar înþelepþiþi-vã, ca sã le înþelegeþi pe
toate. 

Copilul meu cel tare de aici, Iliuþã, are mama Gigi nã-
dejde în tine, de-acum. Am dat aici o rugãminte, am cerut un
ajutor sã-mi vãd pusã la loc o piatrã care a cãzut demult de la
locul ei, ºi e piatra grea, mãmicã, ºi cel cãruia i-am arãtat-o
este plãpând, aºa cum ºtii ºi tu. Aºeazã-te lângã el ºi vã rugaþi
la Dumnezeu sã vã trimitã ºi cete cereºti, sã punem, mãmicã,
piatra la loc, sã-mi daþi împãcarea, copiii mei, cã eu cu voi mã
ajut ºi mã mângâi. Fiþi, mãmicã, mândri cã mã mângâi cu voi,
ºi fiþi vrednici de aceasta, cã biruinþa de la sfârºit e a mea, mã-
micã, ºi e cu voi biruinþa mea, cã prin voi lucrez. Ai grijã de
liniºtea de aici, ca sã pot sã vã aduc câte am de adus. Toþi cei
din cer ºtiau ºi aºteptau sã vii, ºi toþi se uitau în drumul tãu
când ai venit, ºi tot cerul e cu tine în lucrul început cu tine. ªi
dacã n-ai fi fost legat de mine de când ai venit, ar fi fost greu
de biruit piedicile care nu te lãsau cu mine. Dar am biruit, cã
de când m-am înãlþat am venit la voi cu putere, ºi iatã, azi lu-
crez cu voi. Atâta timp v-am ajutat ºi m-am luptat ca sã nu vã
pierd, ca sã vã am astãzi, dar acum luptaþi-vã ºi voi pentru bi-
ruinþa care mã aºteaptã prin voi, cã a voastrã este plata biru-
inþei. Pe toþi vã iubesc ºi pentru toþi mã lupt sã înfrunt orice
vijelie care vine peste voi, dar fiþi, mãmicã, tari ºi hotãrâþi ºi
primitori cu mine, cã nu veþi fi biruitori fãrã puterea mea în
voi. Iar pe cei prin care eu vã slujesc, îi voi împuternici cu
semne ºi cu minuni între voi, ca sã prindeþi cu toþii vlagã întru
Dumnezeu ºi întru credinþa pe care v-o cer ca sã putem da
curs împlinirilor. Nimic mai sus decât credinþa ºi dragostea ºi
nãdejdea, mãi copilaºii mei, ºi fiþi fericiþi cã lucrez cu voi. 

Am dat cuvânt hotãrâtor la voi cã mã voi duce departe
cu copilul cel care a plecat la alte popoare cu solia lucrãrii ca-
re este de la Dumnezeu în România. Am dat cuvânt, ºi am
fost cu el, ºi în curând ne întoarcem cu bine ºi cu biruinþã ma-
re, cã am spus cã voi lucra cu ei numai cu minuni, ºi aºa am
fãcut, ºi tot aºa fac ºi de acum înainte, dar sã mã aibã cu ei, ºi
sã foloseascã bine dreapta socotealã la toate, ca sã propãºesc
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cu ei dupã planul care este pentru mântuire. ªi am sã-l învãþ,
când vom veni, sã ºtie cum trebuie sã lucreze când are de
lucrat, cã-i am copii buni ºi cu credinþã bunã ºi cu râvnã bunã,
ºi sã nu facã nimic fãrã mine, aºa cum nici eu nu lucrez fãrã
voi, copiii mei, dar vã roagã mama Gigi, lucraþi cu pace, ca
sã lucraþi cu putere. 

Iatã, sfinþii arhangheli, care fac parte dintre patronii
acestui lãcaº, s-au hotãrât sã stea tot timpul cu veghe mare,
atâta timp cât mai este pânã la slava cea de biruinþã, cã s-a în-
viforat puterea duhului rãu asupra locului acesta, ºi ei se vor
lupta la toate porþile ºi pe toate laturile ºi vor ieºi biruitori
pentru dragostea de voi. 

Se scoalã sfinþii din odihna lor ºi, iatã, vin sã facã aici
de veghe; se scoalã sã cruþe acest loc ceresc, cã ei vãd cã e ce-
resc ºi vãd cã e ameninþat. Ei aºteaptã chemarea voastrã, dar
câteodatã n-o mai aºteaptã, ºi vin sã vã apere, cã uneori voi
nu mai aveþi vreme nici pentru ca sã-i chemaþi sã vinã, iar
alteori, de supãraþi ºi de apãsaþi ce sunteþi, vi se stinge orice
gând bun, de nu mai ºtiþi cã trebuie sã cereþi ajutorul cerului
ºi puterea cerului în greutãþile care vã prind ca într-o pânzã de
pãianjen.

O, mãmicã, iatã ce face Dumnezeu pentru cei care iu-
besc ºi doresc aºa cum aþi iubit voi ce a coborât Dumnezeu
aici, cã voi aþi iubit ºi aþi plâns pentru acest loc, ºi vede tot ce-
rul câtã dragoste s-a cuibãrit în inimile voastre ºi cu câtã voie
bunã ºi cu câtã mulþumire puneþi viaþa voastrã la picioarele
crucii lui Iisus. Toatã bucuria care va rãsãri de aici, va fi luatã
de Dumnezeu ºi va fi împãrþitã frãþeºte de mâna Domnului la
toþi cei care-mi îngrijiþi ºi îmi lucraþi pentru acest început de
pãmânt nou. Maria ºi cu Marta sunt douã iubiri care trebuie
sã fie îmbrãþiºate întru Dumnezeu. Maria fãrã Marta nu se
poate, ºi nu se poate Marta fãrã Maria. Fiþi înþelepþi, mãi co-
pii, cã v-am descoperit vouã înþelepciunea. Nu se poate bucu-
rie mai mare în cer ca bucuria inimilor întru Dumnezeu, ca
mulþumirea inimilor întru Dumnezeu. 

Învãþaþi-vã toþi, mãmicã, sã pricepeþi ce este aici la
voi. Mai e pe undeva pe pãmânt ca la voi? Cã dacã aþi avea
toatã lumea supusã vouã, ar fi un nimic faþã de ceea ce aveþi
voi aici. Dar aveþi lumea supusã sub puterea care se lucreazã
la voi, ºi orice voiþi, aceea puteþi face, dar staþi aºa cum zice
Dumnezeu sã staþi, cã dacã staþi aºa, va sta lumea sub supu-
nerea aceasta, cã de aceea a zis Dumnezeu: «Îndrãzniþi, Eu
am biruit lumea!», ºi tot acelaºi Dumnezeu este ºi acum ºi zi-
ce ºi acum, ºi iatã, e în voi, ºi voi în El, ºi El în Tatãl. Amin. 

Vreau sã-i pregãtesc ºi sã mã împlinesc cu toatã înþele-
gerea în inima copiilor mei de la Valea Voievozilor. Aduceþi
pe Victor ºi pe Veronica ºi daþi-le de la mine, cã din neamul
acela trebuie sã-i am pe ei tari ºi cu statornicie bunã ºi lipiþi
aici cu mine, ca sã fie stâlpi pentru neamul acela, dar vreau sã
mã asculte, cã prin ei vreau sã îndreptez casa lor. Trebuie sã
înþeleagã ei aceste cuvinte, cã sunt cu tâlc ºi cu adâncime ºi
cu putere cereascã, ºi sã le spuneþi sã aibã mare grijã de mine,
sã mã poarte în taina inimii lor pânã mã voi scula pentru toþi,
cã mã voi scula, mãmicã, pentru toþi. 

Aveþi încã o grijã, ºi aveþi-o mai mare decât pânã acum,
de odihna sufletelor, dar ºi a trupurilor voastre, cã nu aveþi
aceasta atât cât v-a fost cerut de cer. ªi, oricine veniþi, oricând
veniþi, faceþi aºa cum trebuie sã fie aici: rugãciune, armonie
ºi odihnã sufletului ºi trupului. Trupurile voastre trebuie sã fie
sãnãtoase ºi ele. Lucraþi cu toatã înþelepciunea ºi pentru
aceastã sãnãtate, ºi lucraþi cu multã ordine în toate câte sunt
aici de fãcut, ca sã nu vã îngreuiaþi întru nimic. 

ªi tu, Nicuºor al meu, fiindcã tot ai în primire sã þii or-
dinea ºi socoteala bunã în cele ce aveþi de adus la îndeplinit
pentru învierea care se lucreazã aici, iatã, mãmicã, mai fã o
veghe. Fii mai cu grijã când ºtii cã am de adus la voi învãþã-
turã. Deschide guriþa ºi împarte dragostea mea la toþi care
sunt ºi care vin la voi, cã tu trebuie sã vorbeºti celor ce tre-
buie sã ºtie de la mama Gigi. Vegheazã sã fie curaj ºi sã fie
scrisul aici la timp, cã suntem în urmã cu multe, ºi nu mai lã-
saþi timpul nefolosit, cã am de lucru, mãmicã. Ai vãzut ce
avem de fãcut cu poporul acesta. Vin ºi îþi spun mereu, ºi
unde nu ºtii, îþi desluºesc tot eu, cã eu sunt cea care lucrez
prin mâna ta, ºi eu mã duc cu ele la Dumnezeu, ºi vin cu ele
împlinite înapoi. 

Copilul meu Spiridon, nu slãbi, mãmicã, nu rupe rân-
dul, nu scoate nimic de la locul lor, cã sunt aºezate de cer toa-
te câte sunt de fãcut. Fii bine priceput întru înþelepciunea cea
de la Dumnezeu ºi calcã, mãmicã, cu credinþã ºi cu tãrie, pes-
te ºerpi ºi peste scorpii, cã nu te vor muºca. Lucreazã cu mul-
tã dragoste, cã dragostea pe care o puneþi în cele ce lucraþi
aduce la voi toate împlinirile ºi doboarã toate împotrivirile
care se ridicã înspre voi. Îndeletniciþi-vã zi cu zi mai mult cã
trebuie sã sfãrâmãm ultima picãturã de putere potrivnicã.
Suntem, mãmicã, în focul atacului duhului rãu, cã acum vede
el cât de puþin mai are, dar fiþi înþelepþi ca ºerpii ºi apãraþi-vã.
Ridicaþi sabia aceasta de la voi ºi biruiþi, cã pentru biruinþã e
vremea de acum. Sã fii treaz ºi mare, cã aici nu se poate sã fii
mic. Ridicã, mãmicã, sabia deasupra capului duhului rãu ºi
rãpune-i puterea, ºi nu lucra fãrã ceatã cereascã în lupta asta,
ca sã ai putere în luptã. Noi asta avem de fãcut ºi de aceea
ne-am ridicat. Mãmicã, trebuie sã ºtiþi cã duhul rãu nu are pu-
tere sã biruiascã, ºi cã voi aveþi putere, cã a trecut puterea de
la Dumnezeu la voi, dar þineþi la înãlþime mãrturia de la
Dumnezeu. 

Am încã un copil aici, un copil al dragostei, cã aºa-mi
place mie sã-i zic. Sã nu te laºi slãbit, mãmicã, sã nu te laºi,
cã dacã aici e cerul la putere nu mai are duhul rãu necaz mai
mare ca pe locul acesta unde i se pregãteºte închisoarea lui
cea de veci. Tu ºtii ºi vezi ce dibãcie foloseºte el, ºi ar încerca
sã creadã cã poate reuºi ceva de al lui aici. O, de aceea îmi
trebuiþi tari, ºi tari sã fiþi cu toþii, ºi încrezãtori în luptã, cã nici
un înaintaº din cei de pânã acum n-a avut biruinþã mai mare,
cã nici duhul rãu n-a avut nãvalã mai mare ca azi, cã astãzi
cautã spre duhurile voastre ca sã vi le ucidã. Cei ce au fost
doborâþi cu trupul, s-au înãlþat cu duhul la Dumnezeu, ºi sunt
cu cerul. Dar astãzi el ºtie, cã a vãzut ce a fãcut pânã acum ºi
n-a cãpãtat nimic de la aceia pe care i-a chinuit. Ar vrea acum
sã vã þintuiascã duhurile ºi sã vi le supunã, dar a dat greº ma-
re, cã nu se pricepe cã duhurile voastre sunt rupte din Duhul
lui Dumnezeu ºi cã la unirea aceea sunt atrase. Nu trebuie sã
vã temeþi, dar trebuie sã luptaþi ºi sã credeþi cã vom birui, ºi
nu trebuie sã vã lãsaþi vânduþi sau cumpãraþi de ceva strãin;
nu, mãmicã, ºi sã nu vã temeþi, cã Duhul lui Dumnezeu vã
acoperã pe voi, dar staþi cu toþii sub acoperãmântul Duhului
Sfânt, cã va veni vremea sã împãrþiþi Duh Sfânt, cãci Duhul
Sfânt este Dumnezeul Care lucreazã acum, la sfârºit. 

Copiii mei, vã vreau cu mai multã dragoste, vã vreau
cu mai multã iertare ºi cu mai multã împlinire. Cei ce slãbiþi,
întãriþi-vã din nou. Lãsaþi vremea asta sã se termine, ca sã se
termine ºi bucuria duhului rãu, cã dacã el vã vede perpeliþi de
atacurile lui, nu-i piere de tot curajul ºi tot ar mai încerca, dar
lãsaþi-l, mãmicã, sã plece de tot, ºi sã nu-i mai auzim de
nume, cã noi avem atâtea de fãcut, cã eu v-am spus cã cea mai
sigurã portiþã pe care i-o deschideþi, este supãrarea. Supãrarea
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vã pune armele jos, ºi de aceea vã cer mereu sã nu mai adu-
ceþi supãrare la voi. Fiþi mulþumiþi mereu de toate câte aveþi
ºi câte sunt ºi cum sunt aici, ºi veþi fi atunci puternici, ºi vre-
mea cea bunã se va grãbi sã vinã, ºi va veni. 

Trebuie sã vã iasã din minte cã mai sunteþi ai voºtri.
Sunteþi ai cerului cu totul, ºi ca în cer sã fiþi. Inima voastrã
este casa lui Dumnezeu ºi cerul lui Dumnezeu ºi împãrãþia lui
Dumnezeu. Nu lãsaþi altã stãpânire sã intre peste aceastã casã
a lui Dumnezeu. Nu lãsaþi furii ºi tâlharii sã intre. Staþi de ve-
ghe ºi pãziþi toate intrãrile, cã în curând vine Mirele, ºi trebu-
ie sã aveþi cu toþii candela aprinsã în casã, cã sunteþi fii ai lu-
minii. Amin, amin, amin. 

11/24 septembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Sfânta Virginia îndeamnã la credinþã în cuvântul care înviazã su-
fletele ºi la împlinirea a toate învãþãturile care vin de la cer. 

AAAA m venit cu cuvintele mele, mãmicã, dar sã luaþi
aminte la cuvintele mele, cã fãrã ele nu se mai

poate sã fie bine la voi. Cã dacã voi aþi avea puse aici toate
cuvintele mele ºi dacã le-aþi citi, dar nu numai atunci când le
aduc sau nu numai atunci când daþi de tâlcul lor la nevoi ºi la
necazuri, ar fi bine la voi. 

Adeseori am venit ºi v-am spus sã cãutaþi timp ºi pen-
tru înþelesul cuvintelor de la mine, cã înþelesul lor este de fie-
care zi, ºi este pentru a se împlini spusele cuvintelor mele, ºi
este pentru aici la voi, ca sã se vadã lucrul cuvintelor mele. ªi
uitaþi-vã voi la cuvintele cu care am venit pânã acum ºi adu-
ceþi-vã aminte de puterea cuvintelor mele în lucrarea mea de
la voi, cã pe toate vreau sã le pot la voi, fiindcã eu trebuie sã
pot la voi, ºi trebuie sã pot peste tot poporul meu, dar cu voi
am venit ca sã pot peste poporul meu ºi peste tot ceea ce voi
avea sã pot, cã m-am dus în cerul sfânt pentru ca sã pot sã fac
ce am de fãcut acum. Mãi copiii mei, dacã nu mã duceam, nu
veneam acum ºi nu puteam acum, ºi nu puteaþi nici voi dacã
nu veneam, ºi iatã, am venit sã lucrez cu voi pentru înviere ºi
pentru zdrobirea morþii, cã moartea va fi zdrobitã de victoria
noastrã ºi de biruinþa care se lucreazã. Voi nu vedeþi puterea
care vine de la cuvintele mele? Aþi vãzut voi cã ele au putere
ºi cã au viaþã în ele? ªi dacã n-aþi vãzut, trebuie sã vedeþi
aceastã putere, cãci cu puterea aceasta se vor destupa izvoare
de viaþã pentru mulþime de suflete. Învãþaþi-vã sã vedeþi pu-
terea cuvântului cel venit de la cer, cãci cuvântul de la cer în-
viazã suflete, ºi asta este ceea ce avem noi de fãcut. 

V-am arãtat, mãmicã, de atâtea ori, aþi vãzut pe pielea
voastrã puterea de înviere care vine de la aceste cuvinte ce-
reºti, cãci când moartea se luptã cu voi, vine peste ea viaþa, ºi
moartea este biruitã de viaþã. ªi iatã izvorul de viaþã de la cu-
vintele mele, copiii mei iubiþi, cã mã lupt sã vã fac mari la în-
þelepciune, ºi se mai îngrãmãdesc la voi ºi o mulþime de sfinþi
ºi de îngeri, care mai de care sã lucreze de la cer cu voi, cã
lupta pentru odihna ºi fericirea lor ei nu ºi-au terminat-o, ºi se
luptã acum pentru deplinãtatea cununei biruinþei lor, cãci
precum voi îi aveþi mijlocitori ai biruinþei voastre, iatã, ºi ei
vã au pe voi mijlocitori, cã fãrã voi nu-ºi pot încheia misiu-
nea, ºi nici plata nu ºi-o capãtã pânã nu veþi termina voi de bi-
ruit, cãci voi biruiþi prin ei, iar ei ajung la capãtul biruinþei ºi
la plata biruinþei prin voi. Nu staþi cu inima rece, cã slava ce-
reascã este la lucru ºi este cu voi, ºi vreau sã se vadã la voi
iubire ºi slavã pentru cer ºi lucrare de împlinire, împletitã bi-

ne cu cerul. Cerul lucreazã cu voi, iar voi lucraþi cu cerul. Ce-
rul v-a dat putere, ºi trebuie sã aveþi putere. ªi eu, dacã sunt
mereu aici, vreau, mãmicã, sã vãd cã lucraþi cu puterea pe
care v-a dat-o cerul, ºi nu este cu putinþã ca sã nu lucraþi, cã
acum trebuie sã lucrãm, mãi copii. Nu este greu, dar vã tre-
buie credinþã ºi voinþã, cã nimeni vreodatã n-au fost mai aju-
taþi decât voi. Voi sunteþi cei mai mici, dar ºi cei mai ajutaþi,
cã v-am spus cã s-au sculat sfinþii din odihna lor sã cruþe, sã
vegheze ºi sã vã slujeascã în lupta spre biruinþã, cãci voi nu
vã daþi seama cât este de preþuit la cer acest loc, dar faceþi-vã
ochi cereºti, cãci cereºti trebuie sã fiþi cu totul, cã a venit
Dumnezeu cu cerul la voi ºi v-a unit cu cerul ca sã poatã lu-
cra cerul pe pãmânt. O, de aceea vine Dumnezeu sã spunã cã
a ales niºte inimi care sã lucreze cerul cu ele pentru tot po-
porul, pentru toatã România, ºi pentru toatã suflarea. ªi spu-
neþi voi, se poate sã mai fiþi mici? O, ºi dacã aþi înþelege cât
de mult vã iubesc! 

O, mãmicã, voi nu ºtiþi cã toþi cei din cer mã privesc cu
dragostea lor, cãci îmi vãd misiunea, ºi vãd pentru ce am mi-
siunea asta ºi ce va fi la capãtul ei, ºi de aceea vin cu noi alã-
turi ºi se luptã alãturi cu noi, ºi nu are cum sã nu fie mare bi-
ruinþa ºi bucuria. O, copii ai biruinþei, eu pentru biruinþa asta
m-am sculat. ªi dacã m-am sculat, m-am unit cu voi pentru
împliniri mari ºi bune. Eu lucrez în duh ceresc sã vã aduc îm-
plinirea cererilor voastre, iar voi lucraþi uniþi întru mine ca sã
aduceþi împlinirile care sunt aºteptate de tot cerul. Îndeletni-
ciþi-vã ºi învãþaþi-vã, mãmicã, sã cereþi de la Dumnezeu toate
împlinirile care au fost scrise ºi proorocite ca sã fie împlinite,
dar pentru asta încã mai aveþi de învãþat, cã Maria samari-
neanca avea cunoºtinþã din lege cã va trebui sã vinã Hristos,
ºi nici nu era din neamul iudeilor, cãrora li s-a dat legea. Dar
uite, poporul meu a primit învãþãturã mai mult decât cele scri-
se în lege, ºi tot strãin de lege a rãmas poporul meu, cã dacã
ar fi învãþat poporul meu vremea lui Iisus Hristos, ar fi dorit
de apa aceasta mai mult decât samarineanca ºi ar fi avut viaþã
vie acum. Femeia samarineancã era de neam strãin ºi cunoº-
tea legea cea scrisã de Dumnezeu, dar tu, poporul meu, care
ai mâncat atâta timp ce n-a mâncat nimeni din seminþiile de
pânã acum, tu tot nu cunoºti vremea în care eºti ºi nu vezi ve-
nirea lui Iisus Hristos ºi nu te întâlneºti la fântâna vieþii cu El.
ªi când vei afla într-o zi de aceastã fântânã care a fost acope-
ritã de ochii tãi, de ochii tãi bolnavi, vor plânge ochii tãi bol-
navi în ziua aceea ºi se vor vindeca ochii tãi, cã vei afla
atunci, poporul meu, ºi vei vedea fântâna aceasta, pentru cã
vin sã þi-o arãt eu. Mã vei gãsi pe mine la fântâna aceasta ºi
ai sã-mi ceri sã bei. O, ºi ce ai sã faci atunci tu, care n-ai fost
de neam strãin? cã eu stau ºi îl plâng pe poporul meu la aceas-
tã fântânã. Plâng, cã poporul meu nu are apã ºi nu vrea sã ai-
bã, ºi dacã nu vrea sã aibã, nu are, ºi nimeni nu vrea sã plece
dupã apã, cã s-au învãþat departe de Dumnezeu, ºi ar vrea ei
apã, dar de-a gata. O, nu se poate apã degeaba acum, cãci
acum se bea apã aºa cum zice legea s-o bei. Trebuie sã cu-
noºti ºi sã trãieºti cu legea lui Dumnezeu, cã altfel nu dai de
drumul care duce la apã. ªi când nu va mai avea nici un fel
de bãuturã va cãuta poporul meu sã bea, ºi atunci va vrea sã
fiu vie, dar acum nu vrea poporul meu sã fiu vie, ºi o sã mã
vadã stând ºi aºteptând la fântânã ºi va cãuta la mine atunci. 

O, mãi poporul meu! Ce te-ai înstrãinat, mãi, de mine!
O, ce mult ai uitat cã eºti poporul meu! ªi când ai sã vezi cã
eu n-am uitat de tine, o, ce ai sã plângi tu vremea despãrþirii
ºi ce mult te va smeri Dumnezeu atunci! 

Vorbesc ºi eu cu poporul meu, o, ºi când va ºti cã am
vorbit cu el ºi cã am fost vie, ce va mai zice atunci?
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Copiii mei cu care am mai rãmas, hai sã vindecãm po-
porul acesta. Prindeþi putere ºi înfierbântaþi focul de la voi, ca
sã gãtim mâncare pentru ziua când voi aduce învierea popo-
rului meu, ºi când vor gusta de aici, sã învieze. Întãriþi cel mai
mult pacea aici ºi faceþi aºa ca sã se gãseascã aici toate cu-
vintele cu care vin, cã sunt cuvinte de mãrturie care vor mãr-
turisi despre vremea lucrului meu cu voi; cã vreau sã vã plã-
tesc vremea rãbdãrii voastre, vreau sã v-o plãtesc în ochii tu-
turor, ca sã ºtie ºi cei ce v-au osândit ºi v-au hulit, sã ºtie cã
voi m-aþi iubit ºi m-aþi avut vie, sã ºtie toþi cã Domnul a avut
între ei o rãmãºiþã rãmasã, o mânã de inimi, un bucheþel de
inimioare cuprinse într-o iubire cereascã, cu care a lucrat ier-
tarea ºi vindecarea ºi împãcarea lor cu Dumnezeu. ªi dacã nu
ar fi fãcut Dumnezeu aºa, dacã nu ar fi pãstrat o rãmãºiþã, ce
ar mai fi fost de fãcut? 

O, sã staþi bine ºi sã fiþi puternici, dupã mãsura alegerii
lui Dumnezeu, cã iar vã spun, nu este de glumã ce este la voi
ºi ce vrea sã facã Dumnezeu cu voi. Nu se poate sã se rãceas-
cã vreun pic lucrul vostru, cã iatã ce vã spun: de acum, din zi
în zi mai tare ºi mai mult se va arãta puterea rugãciunilor de
la voi, ºi tot din zi în zi mai mult învãþaþi-vã cum sã vã rugaþi
aºa cum trebuie sã fie împlinirile vremii de azi. Vreau sã fiþi
deºtepþi ºi înþelepþi, cãci cine are urechi, trebuie sã audã cu
ele. Împliniþi toate învãþãturile cu care vin, ºi trãiþi întru ele,
cãci ele vã aduc vouã toatã uºurarea ºi toatã izbânda în cele
ce aveþi de fãcut. Vreau de la voi mai mult curaj, mai multã
voinþã, cã zilele trec, iar noi trebuie sã lucrãm în toate zilele,
ºi cu cât vom lucra, cu atât mai mult vom apropia vremea, cã
e târzie vremea, copiii mei. Cereþi de la Dumnezeu sã vã în-
tãreascã paºii cei buni, cereþi sã întãreascã paza la voi, cereþi
potolirea furtunilor care trec pe lângã voi, dar sã nu cumva sã
vã lãsaþi doborâþi de ele. V-am spus sã fiþi mari, cã dacã sun-
teþi mici, nu puteþi sã faceþi lucruri mari, cã uite, numai lu-
cruri mãreþe avem de împlinit, ºi pe cea mai scurtã cale cãu-
taþi sã ajungeþi sã puteþi voi ce voieºte Dumnezeu cu voi, cãci
trebuie sã începem sã trezim poporul. Eu voi veni ºi vã voi da
poveþe ºi voi merge cu voi, ºi cuvântul meu va lucra înviere
ºi înþelepciune ºi iubire, ºi veþi vedea minuni, ºi veþi lucra mi-
nuni. Amin. 

V-am spus sã nu vã mai trageþi în lãturi din lucrul vos-
tru cu mine; nu, mãmicã, nu. Trebuie sã propãºim cu fiecare
zi, nu sã stãm, cã Dumnezeu a avut pentru voi mare milã ºi
mare iubire, ºi are Dumnezeu milã de tot poporul meu ºi vrea
sã învieze ce poate fi înviat, ºi vrea sã bage la spãlat pe cel ce
stã murdar, ca sã aibã timp sã-l cureþe ºi sã-l scape. 

Vreau sã-i înmulþim pe cei ce nu sunt împotriva noas-
trã. Încredinþaþi-vã, cã de aceea vã aduc atâtea ºi vã desluºesc
atâtea taine, ca sã le pricepeþi ºi sã le lucraþi, mãi copii. Eu
sunt cu duh lucrãtor în voi, ºi voi încãlziþi-vã întru duhul cu
care lucrez în voi. 

Iliuþã, vorbesc cu tine, mãmicã, ºi îþi spun sã fii mare.
Aici trebuie multã chibzuinþã ºi multã aºezare bunã. Nu da
voie nimãnui sã vinã sã strice aºezãrile de aici, ºi nu ieºiþi din
cele scrise pentru aici. Împuterniceºte bine în lipsa ta straja
care rãmâne, ºi nu lipsi mult, mãmicã. Sã nu fii pripit, cã tu
nu trebuie sã fii aºa. Stai în faþa oricui, aºa cum e dat sã stai
aici. Încearcã întâi cu înþelegere bunã, iar dacã n-ai vãzut în-
þelegere, pune cuvântul cel cu putere al Domnului, aºa cum
trebuie sã aveþi voi aici puterea cea de învingere, ºi nu lãsaþi
sã lucreze vreo putere potrivnicã sau vreo viclenie cu faþã de
smerenie ca sã vã înþepe puterea voastrã cea bunã, cãci vier-
mele care scurmã în inima acestui popor nu vrea sã moarã de

tot, ºi poporul acesta gãseºte mereu caz de nemulþumire, ºi
toate nemulþumirile lui le pune peste voi. Dar voi fiþi, mãmi-
cã, o inimã cu toþii, ºi sã nu iasã pacea de la voi, dar nici sã
nu intre ceva sã loveascã pacea de aici. ªi dacã Dumnezeu v-a
spus sã þineþi bine închis locul ºi lucrul de aici, nimeni nu dã
socotealã decât voi, cei de aici, ºi nimeni din afarã nu are voie
sã închidã ºi sã deschidã uºile aici. ªi dacã ei nu vor sã înþe-
leagã cã aceasta este pentru binele lor, voi intraþi ºi închideþi-vã
aici ºi lucraþi acest bine pentru ei, dar fãrã sã ºtie ei, cã aºa stã
scris pentru vremea rugãciunii: «ªi tu, când te rogi, intrã ºi
închide uºa ºi te roagã în ascuns, ºi Tatãl tãu îþi va plãti þie». 

Voi sã nu faceþi cum fac fariseii, cã în loc sã am creºtini
în popor, s-a umplut poporul de farisei fãþarnici, care vor sã li
se facã închinãciuni, ºi ei zic de voi aºa, de voi, care nici nu
vreþi sã vã vadã careva ce faceþi, ºi vreþi sã vã vadã numai
Dumnezeu. Când le-am arãtat ce fac cu voi, n-a fost bine; s-au
umplut de invidie ºi de urã. Acum, dacã v-am ascuns pentru
puterea lucrului vostru, tot nu este bine. Lasã, cã-i þine Dom-
nul cu zãbala în gurã, îi þine Domnul în frâu, ºi le-o mai scoa-
te Domnul din inimã întunericul, ºi tot vom merge pânã la
capãt. Dar uite, cã trebuie ºi tãria voastrã, cã e obraznic duhul
rãu care are urã pe voi. O, de i-ar lãsa în pace pe ei duhul rãu,
v-ar lãsa ºi ei pe voi în pace, dar ura lor împotriva voastrã îi
þine sub întuneric, ºi mai au ºi pretenþii mari, cãrora nu le pot
da de capãt. 

Vreau sã vã dau mai mult, dar acum vã mai las. Nu mã
lãsaþi ºi voi prea mult, cã eu sunt aici sã mergem înainte ºi îm-
preunã. Amin, amin, amin. 

15/28 septembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea 
Bucureºti-Colentina 

Îndemn la pocãinþã ºi la umilinþã. 

AAAA m venit sã te trezesc, mãi Bucureºtiule! ªi dacã
nu te laºi trezit, nu te laºi. Dar ai sã te laºi ºi tre-

zit, cã eu m-am ridicat sã-mi trezesc poporul, ºi tu eºti o ceta-
te a poporului meu. 

O, mãi mãmicã, vorbeºte mama Gigi cu tine, mãi Bu-
cureºtiule! Copiii mei din Bucureºti, am venit sã vã spun cã
m-am ridicat sã-mi trezesc poporul. M-am ridicat, cã a venit
timpul sã mã ridic ºi sã lucrez ºi sã biruiesc. Am venit sã vã
spun ºi vouã, aici, cã soseºte învierea cea mare ºi cã eu lucrez
pentru aceastã înviere. Am venit, mãmicã, sã dau de ºtire po-
porului meu sã se împace cu Dumnezeu, cã nu este împãcat
cu Dumnezeu poporul meu. 

Vino, mãi poporul meu, întru dragostea lui Dumnezeu,
dar sã-þi fie dragostea dragoste, ºi nu aºa cum þi-a fost ea pânã
acum. O, cã nu citeºti în cartea lui Dumnezeu, ºi dacã mai ci-
teºti, tot nu citeºti în ea, cã nu se vede cã ai citit în ea. Te-am
hrãnit atâta vreme cu mâncare bunã ºi n-ai vrut sã creºti ºi sã
te înþelepþeºti, fiindcã n-ai trãit întru dragostea lui Dumnezeu.
Cã L-ai vrut pe Dumnezeu, dar numai cât ai vrut tu, ºi nu cât
a vrut Dumnezeu, ºi dragostea nu þi-a fost dragoste. Dar nu e
târziu sã prinzi dragoste de Dumnezeu, ºi dacã nu prinzi, ºi
dacã mai faci ºi acum pãcat împotriva Duhului Sfânt, ce zici,
sã nu te trezesc din acest pãcat? Te trezesc, mãi copilule, cã
te-am gãsit cã ai pe tine semnul lui Dumnezeu, ºi semnul
acesta apasã peste tine dacã nu te scoli întru Dumnezeu. Mãi
poporule, nu se mai poate sã fii cum ai fost, ºi tu nici nu vrei
sã ºtii cum ai fost, cã n-ai fost bine cu mine, cã ai fost ca tine
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ºi nu ca mine, ºi Dumnezeu nu te poate avea aºa. Iatã cã trec
acum pe lângã tine ºi îþi aduc de ºtire sã vii întru binele ce-
resc. Amin. 

M-am ridicat cu duh treaz de la cer sã vã aduc întru în-
sãnãtoºire, cã nu se poate sã vã gãseascã Dumnezeu aºa. Mãi
copiii mei, nu vã mai amestecaþi cu firea care mai este în voi,
cã firea care voieºte împotriva Duhului judecã pe Dumnezeu
ºi judecã înþelesurile cele adânci ale lui Dumnezeu, ºi dacã nu
înþelegi, poporul meu, tâlcul acestor cuvinte, n-ai sã poþi cãu-
ta înspre îndreptarea pe care þi-o cere þie Dumnezeu; cã dacã
a venit Dumnezeu la tine ºi te-a învãþat mereu cum trebuie sã
fii al Lui, ºi dacã n-ai priceput pânã acum cum trebuie sã fii,
cã n-ai vrut sã pricepi, dã, copilule, nepãsarea de la tine, cã e
vremea sã fii înþelept. O, vai de tine, mãi copilul meu, dacã
nu vii întru înþelepciune aºa cum cere Dumnezeu celor ce vor
moºteni cu El! Cã uite, am trecut pe lângã tine ºi þi-am fãcut
control ºi nu te-am gãsit sãnãtos. Eu nu te-am luat pe dinafa-
rã, cãci Duhul lui Dumnezeu pãtrunde peste tot, ºi þi-am fãcut
control pe dinãuntru ºi te-am gãsit bolnav, mãi creºtinul meu,
copilul meu. 

O, mãi poporule, de ce eºti, mãi, mândru? De ce? cã
toate le ai împrumutate de la Dumnezeu. O, mãcar dacã te-ai
mândri cu Dumnezeu, dar atunci ar trebui sã fii numai întru
Dumnezeu, ºi nu aºa cum eºti tu acum, bolnav. Am venit sã
trec pe lângã tine ºi sã-þi spun sã fii smerit ºi umilit, ºi atunci
vei învia întru Dumnezeu, cã va învia Dumnezeu în tine. Dar
uitã-te tu la Dumnezeu, ºi te uitã ºi la tine ºi vezi dacã eºti ca
Dumnezeu. ªi dacã nu eºti, atunci nu eºti smerit. Ai vãzut de
ce am venit la tine? Ai vãzut de ce a trebuit sã vin? Ca sã-þi
aduc de ºtire starea în care eºti, cã eºti bolnav, copilul meu, ºi
eu am venit sã te fac bine, dar sã crezi cã te fac bine, ºi sã vrei
sã te fac bine, cã eu te fac bine, cã am putere sã te însãnãto-
ºesc ºi sã-þi aduc cerul. Am venit sã-þi aduc leacuri ca sã le bei
ºi sã te faci bine ºi sã înviezi, mãi iubitul meu copilaº, dar sã
nu mai ieºi în afarã de acestea, cã n-ai sã gãseºti nicãieri un
leac mai bun. O, ºi tu nu te mai saturi cãutând, ºi tot n-ai gã-
sit un leac mai bun, cã iatã, am trecut pe lângã tine, ºi tu eºti
bolnav. În zadar umbli dupã leacuri strãine de mine, degeaba,
cã tu ai pecetea mea ºi eºti al meu, ºi nimeni nu are putere
peste ce este al meu. De aceea îþi spun cã nu eºti smerit, pen-
tru cã treci mereu peste mine ºi peste darurile pe care le port
pentru tine, cã ai pãþit cum scrie în Scriptura aceea unde zice
aºa: «Celui ce are, i se va mai da, iar celui ce nu are, i se va
lua ºi ce are». ªi tu n-ai avut, cã n-ai vrut sã ai, ºi ai judecat
împotriva darurilor cu care am venit la tine ca sã te ajut pe
tine cu ele, cã ai crezut cã ºtii mai bine ºi cã vezi mai bine ca
Dumnezeu, Care era cu tine ºi te învãþa sã fii cu El. Aºa ai
crezut, ºi de aceea îþi spun cã eºti mândru, mãi copilul meu,
cã tu te crezi vrednic sã stai lângã Dumnezeu, ºi Dumnezeu
te vede cã eºti mândru. Dar nu numai atât, cã tu, în loc sã te
umileºti în faþa mãreþiei lui Dumnezeu, te-ai semeþit pânã
acolo cã L-ai fãcut pe Domnul sã Se umileascã la picioarele
tale ºi sã facã El ca tine. ªi El, în loc sã stea în tine mare, aºa
cum este El de mare, a stat mic la picioarele tale ºi þi-a fãcut
voile tale ºi þi-a dat lecþie de smerenie ca sã înveþi sã fii
smerit, ºi n-ai fost smerit. O, dacã L-aþi fi lãsat pe Dumnezeu
sã fie mai mare decât voi, ar fi fost acum gata fericirea voas-
trã ºi locul fericirii voastre. 

Iatã, mãi poporul meu, cum ai fost. Ruºineazã-te ºi te
smereºte ºi vino spre mãrire, aºa cum îþi este menirea, dar vi-
no prin smerenie, cã tu n-ai vrut sã fii ca Dumnezeu ºi n-ai

vrut sã suferi, ºi ai vrut numai sã judeci ºi sã te cureþi de ne-
cazuri ºi de nedreptatea care te apãsa, ºi n-ai fãcut ca Dom-
nul, sã te fi umilit ºi tu ca El ca sã vii întru vremea mãririi,
cãci tu trebuia sã fii mare ºi puternic sub atâta binecuvântare
cu care te-a îmbrãþiºat Dumnezeu. Niciodatã nu a avut Dum-
nezeu un popor mai preþuit decât tine, mãi poporul meu cel
iubit. O, ºi cum ar fi trebuit tu sã fii! ªi de ce nu eºti cum ar
trebui sã fii? Fiindcã nu te laºi lucrat ºi fiindcã nu ai înþelep-
ciune, ºi tu zici cã ai. ªi dacã zici cã ai, unde este, copilul meu
iubit? cã dacã nu te-aº iubi, n-aº fi venit acum cu leacuri ºi cu
dragoste. Cã am venit sã fac curãþenie în inima ta, dar sã mi-o
laºi mie apoi, cã tu iar o murdãreºti dacã iar mi-o iei, cã nu
ºtii cum sã faci cu inima ta, cã uite, n-ai ºtiut nici pânã acum.
Te-ai încrezut cã ºtii, dar n-ai ºtiut, cã dacã ºtiai, erai viu, era
vie inima ta, ºi erai bun ºi sãnãtos. 

Poporul meu, Dumnezeu aºa are scris, cã eºti poporul
meu. M-am ridicat ca sã te pãstoresc ºi sã te cresc, dar trebuie
sã creºti repede, mãi copilul meu cel mic, care trebuia sã fi
fost crescut pânã acum, cãci ai avut ce sã mãnânci, ºi ai avut
cãmarã în care este legea lui Dumnezeu, ºi þi-a adus Dumne-
zeu mereu bucate proaspete ca sã creºti ºi sã mãnânci cu pof-
tã, ºi tu ai dat cu piciorul ºi ai vãrsat oala cu mâncare dacã nu
þi-a mai plãcut. ªi Dumnezeu iar fãcea mâncare ºi iar venea
la tine, cã te ºtia flãmând, dar tu n-ai ºtiut cum sã mãnânci, cã
dãdeai pe jos ºi o cãlcai cu picioarele. ªi Dumnezeu S-a su-
pãrat, ºi a stat supãrat, ºi nu ºtia cum s-o mai dea cu tine ca
sã te îmblânzeascã. ªi tu din zi în zi scoteai colþii, ºi ai înce-
put sã-L vrãjmãºeºti pe Dumnezeu, cã de ce nu mai stã la pi-
cioarele tale. Aºa ai fost, copile, dar am avut o rãmãºiþã din
tine care n-a înºelat pe Dumnezeu, ºi a ocrotit Dumnezeu
aceastã rãmãºiþã, fiindcã te-a iubit Dumnezeu, mãi poporul
meu. ªi eu am ocrotit rãmãºiþa asta ºi am înþelepþit-o ºi am
împuternicit-o ºi am umplut-o de iubire cereascã ºi am pus-o
de mijlocire între tine ºi Dumnezeu, ca sã te izbãveascã Dum-
nezeu, sã te însãnãtoºeascã, sã-þi vindece ochii ºi inima ºi
iubirea, sã vindece poporul meu de minciunã ºi de viclenie ºi
de urã. Dar sã nu spui, mãi poporule, cã nu eºti bolnav, cã
dacã nu te smereºti acum, n-am, mãi, pe unde intra la tine.
Fã-te singur mic în ochii lui Dumnezeu, mãcar acum fã-te
mic ºi lasã-L ºi pe Dumnezeu sã mai fie mare, cã uite, am tre-
cut pe lângã tine ºi nu te-am gãsit bine. 

Mãi copiii mei, lãsaþi, mãmicã, pe Domnul sã vã ia tina
de pe ochi ca sã vedeþi ºi sã vã vindecaþi, cã am dintre voi co-
pilaºi urâþi de voi, dar aceºtia sunt mari la Dumnezeu, ºi voi,
în loc sã vã bucuraþi de ei, cã i-a fãcut Dumnezeu mari pentru
voi, pentru fericirea voastrã, o, voi ce faceþi, ºi pânã când veþi
fi judecãtorii tainelor lui Dumnezeu? Mãi copilule mãi, dar
cine eºti tu? Cine crezi tu cã eºti ca sã judeci lucrurile lui
Dumnezeu? 

Copiii mei, am venit sã vã scot din starea asta. Nu vã
mai ridicaþi aºa de sus pânã la cele mai adânci taine cereºti.
ªtiþi voi cine a fãcut aºa? ºi ºtiþi voi ce a pãþit acela? Lãsaþi-vã,
mãi mãmicã, mai mici, ºi nu mai sãpaþi la rãdãcinile pe care
nu le-aþi sãdit voi ºi pe care nu le-aþi udat voi. Nu umblaþi,
mãmicã, la ele, cã n-o sã le puteþi voi scoate de la locul lor.
Eu de aceea m-am ridicat sã ud aceste rãdãcini, sã creascã ºi
sã se înmulþeascã ºi sã se întãreascã ºi sã dea viaþã pe pãmânt.
Amin. 

Puneþi-vã bine cu Dumnezeu ºi cu lucrurile Sale, dar
nu aºa cum vreþi voi, ci aºa cum zice Dumnezeu, cã dacã am
dintre voi fii cu care vã slujesc vouã, apoi voi sã fiþi alãturi cu
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inima de ei, adicã sã nu fiþi împotriva a ceea ce fac cu ei pen-
tru voi. Eu am mult de lucrat acum, cã vine ziua biruinþei me-
le, dar am nevoie de pace ºi de liniºte de la voi, ºi nu de urã
sau de clevetire sau de invidie sau de neînþelepþire.

Am venit sã vã spun sã nu mai cãutaþi sã stricaþi sau sã
tulburaþi aºezãrile mele sau sã le judecaþi împotriva binelui pe
care vi-l lucrez. ªi vã spun sã nu mai râvniþi cum vreþi voi, ci
sã râvniþi cum vrea Dumnezeu, cã dacã Dumnezeu l-a trimis
pe Moise pe munte sã se roage, voi sã nu faceþi ce a fãcut po-
porul cel de atunci, de ºi-a fãcut idol ºi a jucat în jurul lui, cã
ºtiþi cu ce platã a fost plãtit de la Dumnezeu poporul cel de
atunci. 

Mãi mãmicã, treziþi-vã ºi nu pieriþi ºi luaþi bine în ini-
mã, cã m-am suit într-un loc ocrotit ºi am luat cu mine un bu-
chet de inimioare, ºi acolo fac ce a fãcut Moise, ºi ce a fãcut
Domnul când S-a suit în munte ca sã Se roage, dar nici
Moise, ºi nici Domnul n-au luat cu ei poporul, cã nu s-ar mai
fi putut ruga pentru poporul cel înrãutãþit. Dacã este unul
pentru ca sã þinã cârmã sus într-o cetate, cum e ºi la noi, la noi
în România noastrã, poate oricine sau care cum ar vrea, sã
meargã atunci când îi vine, la acela? Nu poate, mãi copii, cã
acela nu-ºi pune credinþa în oricine sau în toþi, cã nu-i cu-
noaºte pe fiecare, ºi nu se poate aºa. El are pe alþii, ºi are
multe scãri, ºi el stã liniºtit pentru ca sã poatã veghea bine. 

Mãi copiii mei, voi cãutaþi sã înþelegeþi bine aceasta, cã
nu mai vreau sã înþelegeþi rãu. Eu vreau sã vã înþelepþesc, mã-
micã, vreau sã vã îndeletnicesc cu înþelesul cel bun în toate
câte vã aduc. V-a spus Dumnezeu sã fiþi cuminþi, sã vã rugaþi
ºi sã aveþi rãbdare, ca sã vã vadã ascultarea. A ºtiut Dumne-
zeu de ce vã cere asta, ºi aþi vãzut de ce a cerut aºa. Dar nu v-am
avut, mãmicã, aºa cum trebuie, în ascultare, cã mereu v-am
avut în nemulþumire, ºi nu mai ºtie Domnul cum s-o mai dea
cu voi, cã Dumnezeu zice altfel, ºi poporul meu nu mai are de
unde sã ºtie cum zice Dumnezeu, cã iatã, Dumnezeu nu mai
crede în poporul Sãu, cã a încercat pe poporul Sãu ºi nu l-a
gãsit credincios ca sã poatã crede Dumnezeu în el. ªi dacã n-ar
fi pãstrat Domnul o rãmãºiþã, o, mãmicã, era greu de acest po-
por. Bucuraþi-vã, ºi nu vã mâhniþi cã are Domnul ceva pus
deoparte pentru voi, pentru binele vostru, dar acel bun este
pus deoparte, ºi nu aºa cum aþi vrea voi. Nu se poate cum
vreþi voi cu acest bun, cã eu mã lupt pe toate laturile sã aibã
pace ºi liniºte ºi putere cu Dumnezeu, ca sã fac izbãvire pen-
tru poporul meu cu acest bun, cu acest mãnunchi de inimi. 

Mã doare cã poporul meu nu are înþelepciune, cã uite,
nu mã pot bizui pe el. Poporul meu, în loc sã lucreze bine lu-
creazã rãu, ºi nu mã pot bizui pe el. 

Citeºte, copilul meu, în legea lui Dumnezeu ºi vezi da-
cã eºti aºa cum scrie sã fii. ªi dacã eºti cum cere legea lui
Dumnezeu, atunci eºti în iubire ºi în luminã ºi în înþelepciune,
ºi atunci ai fi bucuria cerului. O, cã dacã ai fi smerit, n-ai mai
judeca pe nimeni, ºi te-ai judeca numai pe tine ºi ai fi fericit
ºi bun, ºi toþi ar fi buni pentru tine atunci, ºi ai fi ca ºi cuvân-
tul acela care zice: «Ce-mi poate face mie omul?», dar tu ri-
dici mereu caz asupra aproapelui tãu, ºi legea nu spune sã faci
aºa. O, mare durere este aceasta, cã tu numai aºa faci, ºi când
faci aºa, tu te crezi bun, ºi nu mai eºti smerit. Când a fost
Domnul pe pãmânt, a spus la lume pãcatul ºi a descoperit fã-
þãrnicia lumii, ºi lumea L-a urât ºi L-a judecat ºi L-a omorât.
Aºa ºi tu, mãi creºtine al meu, tu nu stai sã þi se vadã starea
ta cea rea, ºi urãºti ºi învinuieºti pe cel ce vrea cu mine, pe cel
ce are pe Dumnezeu, ºi faci cu el ce a fãcut cu Domnul

poporul cel de atunci. Nu, mãi copilul meu, nu aºa, mãmicã,
fiindcã eu am sã-þi arãt cã nu este aºa cum vezi tu, cã tu vezi
rãul bine, ºi binele, rãu, ºi eu am venit la tine sã-þi aduc lea-
curi ºi sã te ridic ca sã te am viu, dar nu mai fi, copilul meu,
cum vrei tu, cã dacã rãmâi cum vrei tu, nu mai poþi sã simþi
ce e bine ºi ce e rãu, ºi atunci, nici cel bun nu vrea cu tine,
cãci cel bun se fereºte ºi fuge de cel rãu ºi luptã sã scape de
cel rãu. Eu am venit sã te aºez întru dragoste, dar întru dra-
gostea cea curatã ºi bine înþeleasã, mãi copilul meu. O, tu li-
niºtea ºi pacea n-ai sã þi-o gãseºti dacã n-ai sã fii smerit ºi da-
cã n-ai sã fii mulþumit cum îþi spune Dumnezeu sã fii. Uitã-te
la tine, cã umbli sã te faci fericit ºi sã fii mulþumit ºi tot nu
eºti, pentru cã n-o sã facã Dumnezeu ca tine, fiindcã n-o sã-ªi
strice Domnul planul Sãu pentru ca sã-þi joace þie în strunã, ºi
pentru cã nu este ca Dumnezeu ceea ce vrei tu, cã tu, dacã ai
un copil pe care l-ai lãsa sã facã ce vrea el, ce poþi scoate din
el? Nimic, ºi îþi mai ºi stricã tot ce ai, ºi îþi stricã ºi numele
tãu cel bun. 

Iatã de ce nu pot eu sã te mai las cum vrei tu. De aceea
m-am ridicat spre tine sã te trezesc, ca sã fii, de acum, înþelept
de la Dumnezeu ºi de la legea Sa ºi nu de la legea ta, cã tu nu
ºtii sã-þi faci lege bunã. Lasã-I tot lui Dumnezeu dreptul aces-
ta ºi mulþumeºte-te cu legea pe care a fãcut-o Dumnezeu, ºi
hai, mãi copilule, sã ne trezim cu toþii. Scoate pe masã legea
ºi te uitã mereu în ea ºi fã ca ea, pentru cã tu eºti copilul lui
Dumnezeu, dar hai, de-acum înainte, sã se cunoascã la tine cã
eºti copil al lui Dumnezeu. O, cã te-aº învãþa zi ºi noapte, dar
dacã vrei ca Dumnezeu, nu-þi trebuie multã învãþãturã, nu, ci
numai sã vrei sã fii ca Dumnezeu, ºi eºti. Nu sã umbli mereu
cu învãþãturi pe mânã ºi tot sã nu fii bun, cã atunci te va
judeca învãþãtura aceea care a venit mereu la tine ºi nu þi-ai
însuºit-o. 

O, ºi nu mai cãuta sã duci ce nu poþi duce, cã mai bine
decât tine ºtie Dumnezeu ce poþi, cã te pune la probã sã vadã
ce poþi, dar nu o lua tu înainte, cã dacã ai fi priceput ce fel de
vreme este vremea în care trãieºti, ai fi înþeles ºi ce lucrare
este aceasta în care te-a chemat ºi pe tine Dumnezeu, cã nu
te-a chemat cã ai fost tu cineva, ºi te-a chemat pentru cã ai
fost slab ºi trebuiai miluit mai mult decât alþii mai buni ca
tine. De milã te-a chemat Dumnezeu, ºi tu ai ajuns sã baþi din
picior sã-þi ºtie Dumnezeu de fricã. Lasã de acum pretenþia ta
deoparte ºi dã-I voie lui Dumnezeu sã-þi zicã ce sã faci. De
aceea îþi spun sã scoþi pe masa ta cartea legii ºi sã fii copil al
legii lui Dumnezeu, ºi dacã mai ai ºi pecetea de la mine,
atunci vei fi cu mine, mãmicã, fiindcã al meu eºti, mãi popor
creºtin, cã vine vremea sã te înmulþesc din zi în zi, dar sã te
înmulþesc eu, cã tu nu ºtii ce sã strângi, ºi tu trebuie sã strângi
cu mine ºi nu fãrã mine, cã eu sunt cu culesul la voi. Nu te
mai împovãra cu griji, cã nici grijile nu ºtii sã þi le alegi, cã în
lucrarea asta nu se poate sta ºi nu se poate ieºi din ea dupã so-
cotinþa ta, cã ori te laºi în ea, ori te laºi urmãrit de ea, ºi iatã
cã n-ai putere. Lasã tu puterea lui Dumnezeu în tine, lasã vo-
inþa lui Dumnezeu peste tine ºi fii cuminte ºi te roagã ºi iu-
beºte ºi împlineºte, ca sã fii spre slava lui Dumnezeu ºi sã fii
popor al lui Dumnezeu. 

O, nu mai sta în nemulþumire, cã zbuciumul tãu îmi dã
mie de lucru. Starea ta de zbucium întârzie vremea, ºi e târzie
vremea, mãi copii. Hai sã fim buni, mãmicã. Hai sã grãbim
vremea cea bunã, cã vremea e târzie ºi toamna e sositã. 

Copiii mei, treziþi-vã bine, cã pentru asta m-am ridicat,
ca sã-mi trezesc poporul întru vremea cea bunã. Aceasta este
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vremea cea proorocitã, mãi copilaºii mei, ºi a noastrã este
vremea aceasta. Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
16/29 septembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia cãtre Marian Zidaru 

Gloria bucuriilor vine pe uºa smereniei. 

OOOO,mãi copiii mei, copii ai slavei cereºti, se bucurã
mama Gigi de voi, ºi iatã, se bucurã slava ce-

reascã ºi vã ajutã, cã e vremea împlinirilor celor mai glorioase
proorocii care au fost proorocite pentru vremea aceasta de
glorie cereascã. 

Stã Tatãl ceresc ºi Se uitã la voi cu o dragoste de neîn-
chipuit. Stau sfinþii ºi îngerii în jurul vostru ca niºte ghirlande
cereºti, pline de slavã ºi de luminã. S-a întors mama Gigi glo-
rioasã, cã mama Gigi este reginã la voi, ºi am adus înapoi pe
copilul meu cu care am început marele apostolat, pe copilul
pe care l-am aflat vrednic de a-mi împrãºtia solia mea pe pã-
mânt, cãci copilul acesta crede, mãi copii, crede ºi vine întru
împlinirile cele din credinþã aºa cum au fãcut atâtea scule
dumnezeieºti pe care le-a folosit Dumnezeu întru lucrãrile
Sale. Dar împlinirile de astãzi sunt privite de toate sculele ca-
re au lucrat întru Dumnezeu, cã n-au fost vreodatã împliniri
mai glorioase ca acelea care trebuie sã se împlineascã în vre-
mea aceasta, cãci aceasta este vremea desãvârºirilor împlini-
rilor cele proorocite. Cu împlinirile de astãzi se desãvârºeºte
întreita lucrare a Preasfintei Treimi, ca apoi sã intre totul în
odihnã, în slavã ºi în serbare veºnicã. Amin. 

Copiii mei, am venit acasã cu glorie, cãci cuvintele pe
care vi le-am adus la plecare atunci când am plecat cu acest
copil al meu, acele cuvinte le puteþi acum pricepe mai bine.
De aceea v-am spus cã înþelesul cuvintelor mele este de fie-
care zi, ºi sã vã faceþi timp ºi pentru înþelesul cuvintelor ce
vin cu mine de sus. 

Mãi copilul meu care ai fost cu mine în depãrtare, þi-am
fãcut primire tot eu, te-am întâmpinat tot eu, mãmicã, ºi þi-am
dat ce am putut eu sã-þi dau. Am de stat de vorbã cu tine de
acum încolo. Vom mai avea multe de fãcut, ºi îþi cere mama
Gigi dragostea ta, legatã bine cu ascultarea ºi cu dreapta so-
cotealã, cãci planul Domnului este bine, bine întocmit, ºi tre-
buie sã mergem bine dupã planul acesta, ºi trebuie multã înþe-
lepciune, multã rãbdare ºi multã, multã liniºte a duhului cel
lucrãtor. Acum, îþi cere mãmica sã te odihneºti ºi cu trupul,
dar ºi duhul sã þi-l odihneºti, cãci duhurile voastre trebuie sã
aibã multã pace întru rãbdarea cea bine înþeleasã, ca sã putem
merge bine înainte, dupã planul pe care-l avem întru Domnul
Iisus Hristos, Care va supune totul sub puterea Sa ºi Care,
apoi, va preda Tatãlui împãrãþia, ºi apoi, copiii mei, o, ce va
fi! cã va fi apoi ca voi sã primiþi totul din mâna Tatãlui ceru-
rilor. Amin. 

Am spus cã vom lucra numai cu minuni. Bucuraþi-vã
cã lucrãm aºa ºi numai aºa, cã aºa este acum. Am dus, mãmi-
cã, de aici, am dus la cel uns de la Dumnezeu (regele Mihai,
n.r.), podoabe de la Noul Ierusalim, podoabe care nu se mai
gãsesc pe pãmânt, cã pãmântul de la voi de aici nu mai este
pãmânt. Am zis ca sã ºtiþi de la cuvintele mele cã vor umbla
regi întru mãrirea care se coboarã la voi de la cer. Am zis cã
lumea se va pleca ºi se va supune sub aceastã lucrare care va
umple pãmântul de slavã vãzutã. Am zis ºi am sã mai zic, dar
acum vã aduc aminte de cuvintele Scripturii ºi mã bucur ºi vã
spun aºa: iatã eu ºi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu spre

semne ºi minuni în Israel! Pruncii mei vor fi purtaþi pe braþe
ºi se vor înfãºura întru slava care este de la Dumnezeu, cãci
aºa este scris, copiii mei, dar îmbrãþiºaþi smerenia Domnului,
cãci toate, ale voastre sunt. 

Rãmâneþi cu inimile întru pace ºi întru liniºte ºi întru
bucurie plinã de liniºte ºi de pace, cãci gloria bucuriilor vine
pe uºa smereniei, ºi numai pe aceastã uºã intrã ºi iese slava
cereascã întru lucrãrile ei. Rãmâneþi întru taina Ierusalimului
ceresc ca sã fiþi îmbrãcaþi întru puterea cea lucrãtoare de mi-
nuni, cãci minunile de astãzi sunt anevoie de înþeles, dar vouã
vi s-a descoperit aceastã înþelepciune. Fiþi întru înþelepciunea
aceasta, mãi copii, ca sã pricepeþi lucrarea lui Dumnezeu, ºi
fiþi uniþi cu mine, cãci cu mine, mãmicã, veþi triumfa, ºi nu
fãrã mine, copii ai bucuriei mele. Amin, amin, amin. 

24 septembrie/7 octombrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia cãtre Marian Zidaru 

Chemare la lucrarea apostoliei, care va face duh de trezire peste
România ºi peste înþelepþii pãmântului românesc. 

SSSS tã ºi aºteaptã duhul lui mama Gigi pe lângã voi,
copilaºilor. O, dacã aþi râvni voi dupã darurile

care curg prin cuvintele de la mine nu v-ar ajunge timpul
sã-mi scrieþi mie, cã aºa pot eu vorbi acum, aºa, mãmicã, ºi
mã folosesc de voi ca sã pot vorbi cu voi. Fãrã voi nu pot
vorbi cu nimeni, ºi eu trebuie sã vorbesc mult de tot acum, cã
asta îmi este misiunea, ºi e misiune pentru învierea cea mare
ºi pentru ca sã ridic coroana românã deasupra tuturor înãlþi-
milor de pe pãmânt, ca sã ridicãm România noastrã la treapta
strãlucirii care o aºteaptã, cãci strãlucirea care o aºteaptã pe
ea a fost proorocitã în toate timpurile, de toþi proorocii, pentru
cã România este Canaanul în care va trãi ºi va intra tot nea-
mul cel ales al Noului Ierusalim. Ea este Noul Ierusalim, care
va triumfa peste toate popoarele ºi peste toate înãlþimile, cãci
în vremea aceasta Domnul alege iarãºi Ierusalimul, ºi Dom-
nul Se va odihni de toate ale Sale în Ierusalimul acesta ales. 

Aºteaptã Domnul odihna, mãi copilaºilor. Vedeþi voi,
fiilor, vedeþi bine cã nimeni pânã acum n-a avut de fãcut ce
aveþi voi de fãcut pentru odihna lui Dumnezeu, cã Dumne-
zeu acum Îºi desãvârºeºte lucrarea Sa, pentru ca apoi sã intre
totul în odihna slavei lui Dumnezeu, El, împreunã cu aleºii
Sãi, ºi prin aleºii Sãi sã intre în odihna aceasta tot neamul lui
Dumnezeu. 

Copii ai lucrãrii mele, fii ai acestei lucrãri, v-am spus
cã înþelesul cuvintelor mele este de fiecare zi ºi cã noi trebuie
sã lucrãm în fiecare zi. Eu în fiecare clipã pot lucra, dar nu
pot, mãmicã, fãrã voi, cã pe voi v-am ales, cã uite, n-am mai
avut pe alþii ca ºi pe voi, n-am avut, mãmicã, mã credeþi? De
aceea m-am luptat tot timpul, de când sunt în duh, ca sã nu vã
las sã pieriþi, cã ºtiam de planul lui Dumnezeu ºi ºtiam cum
trebuie sã fie ºi ºtiam de la Dumnezeu de lucrul vostru cu
mine. Dar dacã vã spun vouã tainele lui Dumnezeu, iatã cã
trebuie sã pricepeþi bine cã nu puteþi sã fiþi ai voºtri, ci ai
planului lui Dumnezeu ºi ai lucrului lui Dumnezeu. 

Copiii mei, prindeþi curaj ºi ridicaþi-vã mai bine spre
cele proorocite de Duhul lui Dumnezeu, cãci trebuie sã se îm-
plineascã toatã cartea lui Dumnezeu, toatã schiþa lui Dumne-
zeu. Trebuie sã descopere Dumnezeu poarta de intrare în Ca-
naan, ºi aceasta este lucrarea pe care trebuie sã o desãvârºim.
Iisus Hristos este uºa, ºi trebuie sã fie înþeleasã aceastã intra-
re, fiindcã nu se poate sãri peste poartã în acest staul al nestri-
cãciunii, adicã al veºniciei, cã vor intra înþelepþii pãmântului
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pe ea, dar va trebui sã ºtie aceºtia cã uºa aceasta ºi cheia aces-
tei uºi este Iisus Hristos, Care a arãtat cum se deschide aceas-
tã uºã. 

Copilul meu iubit, cel cu care am fost în depãrtare, te-am
adus acasã cu biruinþa cu care trebuia sã vii, ºi trebuie sã pri-
cepeþi cã aºa lucreazã Dumnezeu acum, dupã cum este scris
pentru vremea de acum. Trebuie sã ne rugãm pentru coroana
României ca sã vinã în România, cã dacã vine ea acasã, vine
cu cel ce o are datã de Dumnezeu. Rugaþi-vã pentru cel ce are
coroana românã sã poarte în gândul lui gândul lui Dumnezeu,
sã poarte în credinþa lui credinþa lui Dumnezeu, sã creascã în
inima lui dorinþa dupã Dumnezeu ºi dupã hrana lui Dum-
nezeu, sã aibã întru merindea lui merindea lui Dumnezeu, cea
dãruitã de la Dumnezeu, ca sã se sfinþeascã ºi sã se pregãteas-
cã ºi sã se învredniceascã de întoarcerea sa în slujba lui Dum-
nezeu, ºi când va veni, sã fie aºa cum scrie în Scripturã, sã fie
dupã cum zice Dumnezeu sã fie, cã altfel nu se va putea sã fie
decât aºa cum este scris. Amin. 

Copilul meu, am de stat de vorbã cu tine, mãmicã.
Vreau sã te aºez bine întru înþelepciunea cea bunã, cã trebuie
sã lucrãm cu toatã atenþia, dupã dreptarul lui Dumnezeu ºi ca
Dumnezeu. Mai întâi de toate, iatã ce ai de fãcut: aºeazã-L
bine pe Dumnezeu în tine, mãi mãmicã. Domnul a umblat ºi
a stat în mijlocul lumii, ºi le vorbea cãrturarilor ºi stãpânilor
lumii ºi înþelepþilor lumii, ºi lucra cu minunile printre aceºtia,
ºi nimeni n-a putut sã-I facã rãu pânã ce El nu S-a lãsat în
mâinile necredincioºilor ca sã-ªi desãvârºeascã puterea Sa
dumnezeiascã. Aºa a fost atunci, cã dacã n-ar fi fost aºa, voi
n-aþi fi avut astãzi ce aveþi, cã-L aveþi pe Dumnezeu întru toa-
tã mãreþia Sa, cãci El aºa a spus: «Mã duc, cã dacã nu Mã
duc, nu voi putea veni la voi. Mã duc la Tatãl ca sã pot veni
la voi, ºi ca sã faceþi voi lucruri mai mari decât toate câte s-au
fãcut vreodatã». 

O, copilul meu, vorbesc cu tine despre Dumnezeu, ca
tu sã poþi vorbi despre Dumnezeu. Mai întâi de toate, asta va
fi sã faci: sã-L arãþi pe Domnul Cel din tine la toþi cei printre
care te-am trimis sã mergi acum, cãci aceºtia va trebui sã-L
vadã pe Dumnezeu în tine. ªi precum Maria Magdalena s-a
umplut de iubire ºi de dor dupã Domnul atunci când a trecut
pe lângã El, aºa, mãmicã, sã pãþeascã toþi cei printre care te
porþi. Iatã de ce trebuie sã se vadã în tine blândeþe ºi rãbdare
ºi iubire ºi viaþã vie, cã de la acestea rãsare iubire vie. Sã vadã
toþi în tine tronul iubirii de Dumnezeu, ºi când vor vedea cât
de frumos ºi de veºnic este cel ce este ca Dumnezeu, atunci
vor înþelege ei adevãrata slavã a vieþii. Nu te teme cã nu vei
putea sã fii aºa, cã binecuvântarea cu care te va însoþi Dum-
nezeu va face sã fii aºa. Asta trebuie sã faci acum, ºi ca sã poþi
sã faci aºa, trebuie ca inima ta sã fie tronul pãcii. Nu se poate
fãrã încercãri, mãmicã, dar în încercãri tu sã-L aduci pe Dom-
nul faþã în faþã cu tine, cã Domnul a suferit, ºi a putut suferi
cu dragoste, dar Domnul a fost plin de pace ºi de mulþumire
în faþa Tatãlui Sãu în toatã lucrarea Sa. ªi apoi, iatã ce trebuie
sã faci: trebuie sã ai lãrgime în inimã ca sã încapã în ea cei pe
care þi-i voi arãta, ca sã nu fie ei în strâmtorare în casa inimii
tale în care stã Dumnezeu. ªi va face Domnul apoi ca tu sã
încapi cu lãrgime în inima lor, cã va lucra puterea lui Dumne-
zeu ºi Duhul lui Dumnezeu ca sã nu fii tu în strâmtorare în
casa inimii lor, ºi atunci va fi ca ºi ei sã-L împlineascã pe
Domnul întru ei, ºi uite, mãi copilul meu, cum Se naºte Dom-
nul în casa multora. 

ªi iatã ce-þi mai spune mãmica: te învaþã cum trebuie sã
foloseºti râvna ta, cum trebuie sã-þi fie râvna, cã ºi acest înþe-
les este de mare preþ, fiindcã astãzi oamenii nu ºtiu sã deose-

beascã dreapta de stânga lor, ºi oamenii au încredere în min-
ciunã, mãi mãmicã. Sunt multe suflete largi ºi bune, dar nu
ºtiu acestea sã deosebeascã dreapta de stânga lor, ºi de aceea
trebuie sã ºtim cum ºi când ºi cu cine sã împãrþim râvna noas-
trã dupã Dumnezeu. Pãmântul acestor inimi este îmburuienit,
ºi dacã arunci sãmânþã bunã de la tine, nu gãseºte în ei loc
prielnic ºi luminã, ºi dacã te duci apoi sã vezi cum creºte sã-
mânþa ºi dacã dai sã smulgi buruienile cele înrãdãcinate, nu-i
convine stãpânului casei, cã nu ºtie sã deosebeascã dreapta de
stânga sa. Eu am avut o mulþime de copii, ºi îi învãþa Dumne-
zeu ce sã foloseascã ºi ce nu, ºi ziceau mereu: „Da, Doam-
ne!“, dar se duceau apoi sã întrebe pe morþi dacã este bine ce
i-a învãþat Dumnezeu. Se duceau ºi îi spuneau lui Irod ceea ce
nu trebuia sã ºtie acesta, ºi apoi Irod cãuta viaþa lui Dumnezeu
ca s-o prindã ºi s-o omoare, cãci Irod este din fire viclean, ºi
nu ºtia Dumnezeu apoi cum sã mai apere viaþa copiilor Sãi,
dar astãzi lucreazã Domnul cu biruinþa Sa, ºi Irod moare de
mânie. Când eram în trup, mã temeam ºi eu de Irod, fiindcã
aveam copii care treceau pe la el, ºi el mã prigonea, cã totdea-
una a prigonit el pe Dumnezeu. De aceea ne trebuie multã în-
þelepciune, ca sã-l pãcãlim pe Irod ºi sã moarã Irod, cã Dom-
nul este Împãratul peste tot, ºi tot mai mult peste tot. Trebuie,
mãmicã, sã lucrãm numai sub aripa Duhului de la Dumnezeu,
ca sã rãmânã în picioare tot lucrul nostru. Cerceteazã-l bine pe
cel din faþa ta ºi lasã-l mai întâi sã-þi arate tot ce are el ºi cum
are el, ca sã ºtii apoi ce sã faci cu el, cãci apostolii au avut
aceastã înþelepciune de la Duhul Sfânt. De aceea þi-am spus cã
trebuie mai întâi sã încapã ei în inima ta, ca sã vadã cum este
în ea, ºi apoi va fi ca sã încapi ºi tu în inima lor. Acesta este
rostul cel bun al unui apostol dumnezeiesc, cãci pânã nu-i cu-
noºti, nu-i poþi câºtiga de partea lui Iisus Hristos ca sã-i faci sã
fie asemenea cu viaþa lui Iisus Hristos. Ai vãzut câtã putere a
avut cuvântul Domnului când i-a spus lui Zaheu sã vinã spre
El ca sã-L ia sã cineze în casa sa. Dar îi vãzuse inima pornitã
spre Dumnezeu, ºi nu-i mai trebuia lui Zaheu decât lucrarea
cuvântului cu care l-a luminat Dumnezeu pe el ºi pe toatã casa
lui, cãci el L-a vrut pe Domnul. 

Vreau sã fac lucruri mãreþe, mãi copii, ºi nici nu vã daþi
seama de câtã pace aveþi nevoie, de câtã liniºte ºi de câtã mul-
þumire. Duhul Sfânt are lucrare mãreaþã, ºi El Se uneºte cu
duhul pãcii din voi. ªi iar vã rog, ºi mereu am sã vã aduc
aminte cã trebuie sã fiþi fiii pãcii, ca sã poatã Duhul lui Dum-
nezeu sã aibã putere în voi ºi sã lucreze cu putere. Aveþi de
acum nevoie de ajutorul meu, cãci dacã mã ajutaþi sã fiu la
voi cu toate cuvintele mele, ele vã vor fi de ajutor spre pace,
dar vã vor fi de învãþãturã în tot ce veþi avea sã faceþi, cã
Dumnezeu a spus cã va lumina cu voi pãmântul, dar pãmântul
inimilor multora, ºi se va face cer nou ºi pãmânt nou de la
Dumnezeu, ºi se va face luminã, mãi copii. 

Învãþãtorii legii lui Dumnezeu cunosc litera legii, dar
nu are Dumnezeu din ei dupã placul Sãu, cã nu au viaþa lui
Dumnezeu în ei ºi nu vor sã ºtie cã litera legii îi va nimici de
la Dumnezeu. ªi dacã ar afla ei taina lui Dumnezeu care lu-
creazã cu voi, ºi viaþa lui Dumnezeu care trãieºte la voi, ar
cãuta caz de judecatã cu voi ºi v-ar duce la Pilat. De aceea va
trebui sã ºtim cum sã lucrãm, cãci tainele din vremea de acum
sunt anevoie de înþeles. Cã uitaþi-vã la poporul meu, care a
mâncat mereu fructul celor mai mari cuvinte cereºti, ºi nu s-a
lãsat spre viaþa cu Dumnezeu nici poporul meu, cã a fost rece
cu inima acest popor ºi n-a avut dragoste. O, de aceea trebuie
sã luptãm ºi sã ne rugãm cu putere, sã rãzbeascã Domnul cât
mai curând cu învierea bisericii Sale, ca sã fie cârmã bunã din
bisericã, ºi sã vinã cel ce va lua cârma, ºi cel ce are coroana,
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ºi sã stea cu cârmã bunã, aºa cum este scris, ºi o sã vedeþi apoi
libertate dupã adevãr, ºi o sã vedeþi atunci minuni, ºi o sã lu-
craþi atunci minuni. Dumnezeu lucreazã minune mare cu voi,
mãi copii, dar acum taina aceasta este ascunsã, ºi se lucreazã
în ascuns ca sã prindã putere, ºi, apoi, cu aceastã putere se va
lucra cu minuni, ºi poporul meu va reveni la matca sa, ºi Ieru-
salimul se va arãta ºi se va întregi într-o clipã, la glasul sune-
tului de trâmbiþã. ªi tu, copilul meu, vei fi atunci arãtat de
Dumnezeu ca mãrturie, cã te va arãta Dumnezeu cã ai fost cu
El ºi cã ai fost al Sãu. 

Vã dã Domnul de lucru dupã cum este scris în planul
Sãu de lucru, dar dacã nu este ceva scris în planul Sãu, nu vã
dã, mãi copii, cã are Domnul o mulþime de cereri de la mulþi
copii de ai mei, dar dacã cererea nu se aseamãnã cu planul
Domnului, nu se împlineºte. O, aº vrea sã pot fi mereu cu cu-
vântul meu între voi, ca sã ºtiþi din planul lui Dumnezeu ºi sã
rãmâneþi întru el ºi numai întru el, ca sã ieºim cu biruinþa mai
curând. Þineþi-mã aproape cu voi, ºi nimic nu se va strica din
cele ce trebuie sã fie întru planul ºi schiþa de la Dumnezeu.
Nu mai este mult pânã la bucurie, dar mai trebuie un picuþ sã
mergem înainte cu ce am început aici, ca sã înviem mai întâi
acest popor adormit, sã-l miºcãm un picuþ din loc, sã suflãm
duh de viaþã peste el, ºi apoi sã lãrgim cortul lui Dumnezeu,
prin puterea ce va lucra, cãci biserica va trebui sã învieze ºi
sã împartã viaþã ºi cunoºtinþã peste trupuri, ºi multe trupuri se
vor ridica atunci din þãrâna pãmântului ºi se vor umple de duh
de viaþã. ªi precum Elisabeta a cunoscut cu duhul pe Maica
lui Dumnezeu, aºa ºi acum, Duhul lui Dumnezeu va desco-
peri pe fiii lui Dumnezeu, ºi aºa va arãta atunci Domnul lu-
crarea Sa la toatã fãptura, ºi Ierusalimul va triumfa ºi va strã-
luci peste popoare. Amin. 

Copilul meu, sã faci numai ce se poate face acum, ºi
aºteaptã de la Dumnezeu, cã El îþi va aduce cuvânt în tot ceea
ce va trebui sã faci, cãci Domnul vrea sã vã fereascã pe voi
de toate rãutãþile de acum, ºi numai fiii rãutãþii sã fie prinºi în
teascul rãutãþii care se va vãrsa pe pãmânt. 

Veþi lucra mult, mãmicã, ºi va fi Dumnezeu mare, ºi
aproape este aceastã vreme, dar fiþi bine pregãtiþi pentru
aceastã vreme. Am sã fac, mãmicã, în aºa fel sã aduc pace
multã în acest acoperãmânt, sã fie duh de pace aici, ºi rându-
ialã mai bunã în toate, ca sã se poatã scrie aici cuvintele mele,
cãci iatã, am sã dau cuvânt puternic de rãspândit în lume, dar
va trebui lucrat cu înþelepciune ºi cu atenþie pentru rãspândi-
rea lui. Voi veni ºi vã voi învãþa cum sã faceþi ca acel cuvânt
sã ajungã la cei ce vor veni de departe la voi, la cei ce vor pu-
tea face cunoscut în toatã lumea ce vrea Dumnezeu cu Româ-
nia. Am sã caut sã fac o trezire bunã, un duh de trezire peste
popoare, dar un duh de trezire pentru România ºi pentru în-
þelepþii pãmântului românesc voiesc sã fac mai întâi. 

Fiþi atenþi cu aceste taine, nu cumva sã se audã dincolo
de poartã, cã nu se poate, mãi copii, sã fie despecetluitã tai-
na lui Dumnezeu în faþa celui strãin de taina aceasta. Pe-
cetluiþi-o între voi, ºi afarã sã nu se audã, ºi fiþi ai lui Dum-
nezeu într-o singurã inimã, cu toatã taina Sa, cãci voi nu
puteþi cunoaºte în om credincioºia, pe care numai Dumnezeu
o poate cunoaºte. Închideþi bine uºa tainelor de la Dumnezeu,
ca nu cumva sã umble careva la ele ºi sã strice ceva, cã nu se
poate sã se strice ceva din taina planului lui Dumnezeu, ºi
aceasta trebuie sã se împlineascã, ºi numai atunci se va putea
ºti, cã se vor vedea împlinirile tainelor lui Dumnezeu ºi va fi
totul întru bucurie. Amin, amin, amin. 

30 septembrie/13 octombrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorul Daniel 

Ocrotirea lucrãrii cuvântului de lucrarea celor rãzvrãtiþi. 

CC opii ai crucii lui Iisus Hristos, copiii mei, dacã
aþi vrea voi sã înþelegeþi mereu câtã pace trebuie

sã aveþi ºi câtã mulþumire bunã ºi cã de pacea de aici atârnã
toatã puterea cea lucrãtoare a Duhului Sfânt! Voi trebuie sã
fiþi buni ºi bine aºezaþi întru viaþa lui Iisus Hristos, cãci toate
câte sunt de fãcut au nevoie de puterea cea aºezatã în voi de
Dumnezeu; iar puterea ºi lucrul de la Dumnezeu trebuie sã se
sãlãºluiascã înãuntrul vostru, ºi înãuntrul vostru trebuie sã fie
plin de pacea lui Dumnezeu. Cã vã mai vãd, mãmicã, ºi mai
necãjiþi ºi mai lipsiþi de mulþumire, ºi nu ºtiþi bine cum sã staþi
împotriva supãrãrii ºi nu ºtiþi sã lucraþi împotriva ei ca sã
gãsesc eu pace deplinã la voi ºi duh liniºtit în toþi, ca sã pot,
mãmicã, sã vorbesc cu voi ºi sã fac treabã cu voi ºi sã fiu cu
voi ca sã vã ajut cu sporul cel ceresc întru toate. 

Sunteþi neputincioºi ºi voi, ºi sunteþi mititei, ºi mi-e mi-
lã de voi când vãd cum vã luptaþi cu toate, ºi trebuie sã vã ier-
te ºi sã vã creadã mãmica, dar credeþi-o ºi voi pe ea, cã aceas-
ta e vremea lucrului ei, mãi copii. Ea cu cine sã se ajute? Ea
cum sã vorbeascã ºi cum sã aducã la voi cuvintele ei ca sã lu-
creze prin ele? Cum? cã iatã, tot voi trebuie s-o ajutaþi ºi pe ea. 

Hai sã le facem pe toate, mãi mãmicã. Hai, cã aþi vãzut
ce mult vã ajut în toate dacã vãd primire ºi pentru cuvintele
mele ºi dacã vãd cã faceþi dupã cuvintele mele, cã v-am spus
cã avem multe de fãcut ºi avem lucruri mari de lucrat. 

O, cine sã vã mai ajute ºi pe voi? Cine sã vã mai cerce-
teze ºi vouã neputinþele ºi durerile? Cum sã fac eu sã vã pot
ajuta mai mult, sã vã pot mângâia mai mult, ca sã aveþi putere
cu mine ºi pentru mine? Lucrul vostru cu mine, acesta este cel
mai mare lucru de fãcut. Cum sã vã mai descurce mãmica de
încurcãturile voastre ca sã mã ajutaþi ºi pe mine? Cã pe voi vã
ajutaþi, iar dacã avem dragoste, pe toate le facem, dar hai sã
avem mai multã dragoste de cele cereºti, ca sã aveþi sporul cel
bun ºi la treburile pe care le aveþi de rostuit aici. 

Cãutaþi, Mihaela mamã, sã-mi puneþi în caiet spre lu-
cru cuvintele mele. Cãutaþi, mãmicã, ºi eu voi cãuta spre voi
mereu cu ajutorul. Mai mare bucurie sã nu aveþi ca aceea de
a mã ajuta pe mine. Aºa ar trebui sã fie aici la voi, dar aveþi
ºi voi multe griji, mãmicã. Lasã, cã dã Domnul ajutorul Sãu
ºi le facem pe toate, cã trebuie sã le facem pe toate. 

Va trebui acum sã aduc ce am de adus pentru creºtinii
mei de la Pietrari, ºi pentru rãzvrãtiþii mei de la Gheboieni. ªi
fiþi apoi din nou în lucru cu mine, cã trebuie sã aduc cuvânt
pentru pãrintele Irineu, trebuie numaidecât, cã aþi fost nepri-
cepuþi, mãmicã. Trebuie sã intre el întru sfinþirea cea de aici
ºi trebuie sã mãnânce de aici, de la acest început de viaþã vie,
ca sã creascã în el puterea pe care trebuie s-o aibã, cã lucrez
pentru el mereu, ºi nu las pe nimeni sã umble sã schimbe pla-
nul lui Dumnezeu, ºi el vede ºi se bucurã, vede cu câtã putere
stã Domnul lângã el, dar sã vinã numaidecât întru viaþa cea cu
putere, sã vinã ºi sã nu se împiedice de trupuri, cã el trebuie
sã intre numaidecât în orânduiala cerutã celor ce stau lângã
Sfânta Treime. ªi dacã trebuie sã fie cap bisericii, apoi nimeni
sã nu mai fie ca el de aºezat întru viaþa cea adevãratã ºi întru
înþelepciunea cea adevãratã, ca sã putem ridica biserica pe
piatrã. Întãriþi-vã ºi ajutaþi-mã, copiii mei, cã pe voi vã am de
ajutor. 

Pãstorule Daniel, ce mã bucur cã te vãd aici, ce mã
bucur! Ce mult doresc sã fii cât mai aproape cu aceºti copi-
laºi! Nu ºtiu cum sã-i mai aduc în stare sã mã ajute. Ajutã-i
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mereu, cã vreau sã merg din loc în loc sã-mi trezesc poporul
din somn. Ajutã-i, cã nimeni nu-i ajutã ca sã mã poatã ei aju-
ta. Ajutã-i ºi pãzeºte-i cât poþi, cã aceºtia sunt fiii legãmântu-
lui pe care-l ºtii de la Dumnezeu. Aceºtia sunt rodul cel rãmas
în picioare, rodul lucrãrii de la Dumnezeu. Pãstorule, ºtii ce
lucruri mari sunt de fãcut, cã n-a putut Dumnezeu sã Se desã-
vârºeascã întru acest popor lipsit de înþelepciune. Trebuie
acum sã-i ajutãm pe aceºtia ºi sã mergem cu ei înainte ºi sã
aducem planul lui Dumnezeu spre împlinire, cã poporul aces-
ta n-a priceput pe Dumnezeu, n-a priceput nici lucrarea ce am
avut-o noi, n-a priceput nimic, mãi pãstorule, ºi mare durere
e pe mine pentru acest popor orb ºi gol. Ce sã facem noi cu
el? Sã facem ca sã-l trezim, ca sã-l urnim din amorþire ºi sã
suflãm peste el ca sã învieze, dar sã avem mare grijã ºi mare
atenþie ºi mare iubire, cã poporul e bolnav de tot, e mort de
bolnav. 

M-am ridicat ºi am venit aici, mãi pãstorule, cã n-am
avut unde sã mã sãlãºluiesc ca sã lucrez ce este de lucrat, ca
sã lucrãm ce este de lucrat. Am venit la aceºti copii ca sã ne
ajutãm cu ei ºi sã-i facem sã ne asculte ºi sã ne ajute. Ajutã-i
ºi pe ei aºa cum mã ajutai pe mine, cã pe mine mã ajuþi, cã
ºtiu cã nici tu nu mai ai nici o mângâiere, aºa cum nici eu nu
mai am. Hai sã ne mângâiem cu ei ºi hai sã-i mângâiem ºi
sã-i ajutãm ºi sã lucrãm cu ei, cã n-avem alþii, mãi pãstorule,
cã nimeni din poporul nostru n-a ºtiut sã pãstreze aceastã în-
vãþãturã, n-a ºtiut sã înveþe viaþa cea bunã ca sã Se fi bizuit
Dumnezeu pe poporul acesta, ºi uite cã nu avem cu cine ne
ajuta ºi noi, ºi nici nu putem spune ce face Dumnezeu acum
ºi ce are de fãcut, cã se duce ºi ne vinde, mãi pãstoraºule, ºi
nu trebuie aºa, cã mai avem un pic de lucrat pânã la biruinþa
deplinã. Hai sã ridicãm spre pricepere pe cei ce mai pot pri-
cepe, pe cei ce vor sã priceapã, ºi hai sã-i unim cu inima de
noi, cã vreau sã mã ridic, ºi aº vrea sã mã ridic pentru tot po-
porul, dar trebuie sã-l aducem în stare bunã, trebuie încã sã
mai lucrãm aici pentru leacul acestui popor, cã e bolnav de tot
poporul nostru. Am sã te rog ºi am sã-þi aduc de ºtire starea
din popor, cã lor nu le pot spune, cã ne muºcã ºi ne încurcã.
Aduc mereu aici la aceºti copii cuvinte ºi învãþãturã. Le dau
de ºtire ce trebuie sã facã pentru fiecare, le dau de lucru aºa
cum este de lucrat, le desluºesc atâtea lucruri ºi sunt aici cu ei
ca sã lucrez. 

Mãi pãstorule, am pe surioara mea nãpãditã ºi înconju-
ratã de necazuri, cã se duce poporul meu cel rãtãcit pe la ea
ºi cautã sã-i doboare puterea ei cea bunã. Trebuie ajutatã tot
de voi, nu trebuie lãsatã cu inima ei bunã ºi miloasã pe mâna
celor ce umblã dupã poftele inimii lor, dupã idolii inimii lor.
Ea este surioara mea, ºi nu vreau s-o vãd aºa de zdrobitã, aºa
de încercatã, cã nu are putere sã mai poarte durere, ºi poporul
care trage spre ea nu e, mãi pãstorule, aºa cum zice Dumne-
zeu sã fie creºtinul Sãu, cã are duhul rãzvrãtirii în el ºi e plin
de pretenþii ºi de frãmântare. Trebuie sã avem grijã de toate ºi
sã ne ajutãm unii pe alþii, cã nu e departe ziua biruinþei, dar
hai sã fim ai biruinþei ºi sã aducem biruinþa mai curând, cã
grea mai este aºteptarea ºi dor îmi este sã vãd împlinitã aceas-
tã biruinþã. Ai vãzut ce este la locul unde am stat eu. Ai fost
ºi ai vãzut. Ai vãzut necredinþa ºi îmbolnãvirea de acolo, ºi tu
vezi acest popor cum este, cã nu ne putem bizui pe el, ºi nu-i
mai putem spune nimic acestui popor ca sã ºtie ºi el ce lucruri
mari face Dumnezeu. O, s-ar termina totul într-o clipã dacã ar
pica pe mâna lor taina lui Dumnezeu. 

Mãi, iubitul meu pãstor, nu mai e durere mai mare sã
ne zbatem atâta cu acest popor, ºi el sã rãmânã sub necu-

noºtinþã dupã ce a mâncat atâta manã cereascã, atâta învãþã-
turã bunã, ºi el tot strãin de Dumnezeu a rãmas, strãin ºi rãz-
vrãtit. Dar iatã cã lucrãm aici pentru poporul nostru, ºi am pus
aceºti copii la lucru, sã aducem cu ajutorul lor vindecare ºi
viaþã peste poporul nostru ºi sã-l avem. Aceºti copii trebuie sã
poatã în lucrul lor, trebuie sã prindã tot mai multã vlagã ºi tre-
buie sã asculte cu Dumnezeu pânã la vremea biruinþei, pânã
la aºezarea tronului pãcii pe pãmânt. Trebuie sã-i pãzim de
toate relele ºi sã-i ajutãm ºi sã-i încurajãm, cã n-au putere sin-
guri. Sã fim cu ei, mãi pãstorule, cã avem nevoie de ei, cã ei
au trecere mare la Dumnezeu, fiindcã aºa a fost planul lui
Dumnezeu. Nu se poate sã-i lãsãm sã slãbeascã în lucrul lor
sau sã descurajeze. 

Eu sunt cereascã ºi nu vã las, copii care-mi lucraþi, dar
nu mã lãsaþi nici voi, cã nimic nu pot face fãrã voi. Aveþi-mã
cu voi mereu, ºi atunci nimic nu va fi sã fie greu, cã eu aicea
sunt ºi cu voi sunt peste tot. Amin, amin, amin. 
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Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Gheboieni 

Trezirea întru pocãinþã ºi întru credinþã. 

SS-a ridicat mama Gigi sã-ºi trezeascã poporul din
somn, ºi merge din loc în loc cu sfânta cruce în

mâna dreaptã ºi cu carneþelul în mâna stângã ºi scrie o paginã
nouã, scrie pe creºtinii care se trezesc din somn, cã dorm
creºtinii mei, dorm somnul necunoºtinþei ºi al necredinþei.
Dorm creºtinii mei, dorm, ºi ei zic cã nu dorm, cã ei nu ºtiu
cã dorm, ei zic cã sunt treji, dar mama Gigi nu vede ca ei. Ea
vede ca ea, ºi ea e cereascã ºi e cu trâmbiþa deºteptãrii spre ri-
dicarea poporului, spre învierea poporului. 

Sunã mama Gigi din trâmbiþã sã-ºi adune poporul
într-o singurã inimã, într-un singur cuget ºi într-o iubire pe
toþi. Mama Gigi este iubire, precum Domnul Iisus Hristos
este iubire. 

Poporule al meu, scoalã-te, mãi poporul meu, scoalã-te,
mãmicã, scoalã-te, cã dacã nu te scoli acum spre mine ºi spre
viaþã, n-ai sã ai, mãi poporule, unde sã te ascunzi de mine ºi
de sabia mea, cã dacã nu vrei sã te scoli când te strig, dau în
tine ca sã te miºc din loc ºi ca sã te trezesc. ªi sã nu te scol, e
mai bine? Vrei tu aºa? Vrei sã te las sã dormi? Dacã te las sã
dormi ºi dacã rãmâi pe loc ºi dacã rãmâi în cale, vine tãvã-
lugul peste tine, trece peste tine, mãi copil al poporului meu,
trece ºi te face una cu pãmântul ºi rãmâi pãmânt. Am venit sã
fac din tine cer. Vezi tu de ce m-am ridicat? Ca sã fac ceruri
ºi pãmânt nou, cã acuºi, acuºi Se aratã Domnul, ºi fii atent, cã
de tine este scris cuvânt ceresc, este scris cã te va arãta
Domnul la lumea necredincioasã ca sã-i spunã: „Uite pe cel
ce M-a ascultat pe Mine!“. Vezi ce este scris de tine, mãi po-
porule? Ai sã fii vrednic sã fii arãtat la lume ºi sã spunã
Domnul de tine aºa? 

Vorbeºte mama Gigi cu tine, poporule. Merge din ce-
tate în cetate, însoþitã de îngerii slavei cereºti, merge ºi sunã
din trâmbiþã ºi îi scrie pe cei ce se trezesc, ºi dacã nu te tre-
zeºti, nu te scrie cu cei treziþi, nu te scrie, creºtine, dacã nu te
ridici din somn; te lasã ºi trece mai departe, cã n-are vreme sã
zãboveascã lângã tine, cã vremea e târzie. Tu ai întârziat vre-
mea, mãi copilul lucrãrii lui Dumnezeu, ºi uite cã ºi vremea
întârzierii s-a terminat, ºi dacã nu crezi cã s-a terminat, n-ai
sã te scoli nici acum, ºi te las ºi trec mai departe. 
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Merg din cetate în cetate ºi sun, ºi tu eºti o cetate a po-
porului meu, mãi Gheboieniule. Iatã cã trec, ºi tu dormi, ºi
dacã nu crezi ce-þi spun, e vai de tine, cetate, cetate rãzvrãtitã!
Fã ºi tu ce a fãcut cetatea Ninivei ºi trezeºte-te întru pocãinþa
cea adevãratã, cã ai fost o cetate bunã la Dumnezeu, ºi avea
Dumnezeu în tine strãjeri de toatã isprava, strãjeri cu veghe ºi
cu inimã mare, ºi a dat peste ei o toropealã ºi i-a doborât ºi i-a
adormit, ºi acum, iatã, nu i-am gãsit la datorie; i-am gãsit dor-
mind, ºi cetatea, sfâºiatã, ºi pe fiii cetãþii, împrãºtiaþi ºi abã-
tuþi ºi pe drumuri strãine. S-a umplut cetatea de idoli strãini,
ºi poporul din cetate e ameþit ºi nu-I mai slujeºte lui Dumne-
zeu ºi nu mai iubeºte pe Dumnezeu. O, ºi cât de iubitoare era
aceastã cetate! Dar s-a deprins cu idolii ºi ºi-a pierdut iubirea
cea dintâi; iubirea cea dintâi, mãi copii. Întoarceþi-vã la iubirea
cea dintâi, cã dacã nu vã întoarceþi, vã voi lepãda de la mine,
cã nu mã pot înfãþiºa la Dumnezeu cu voi aºa cum sunteþi
acum. ªi dacã nu mã voi înfãþiºa cu voi, cã sunteþi scriºi în
numãrãtoarea de la Dumnezeu, dacã nu voi putea sã vã
trezesc, veþi fi scoºi din numãrul lui Dumnezeu, cã nu se poa-
te intra aºa la Dumnezeu. Nimeni nu va putea intra aºa la
Dumnezeu. Cum, mãi creºtinul meu, cum, mãmicã, sã pieri?
Tu vrei aºa? Vrei sã te scoatã Dumnezeu de la El? ªi dacã va
fi aºa, unde crezi cã te vei bãga? cã n-ai sã poþi pieri nici aºa,
ºi tot vei fi, dar vei fi pentru osândã. ªi de ce sã rãmâi pentru
osândã? De ce? cã numai sã vrei, ºi gata, te împaci cu Dum-
nezeu. Numai sã vrei sã te scoli, cã vine Dumnezeu ºi Se îm-
pacã cu tine ºi îþi iartã fãrãdelegea ta ºi nu te nimiceºte. 

Mãi copiii mei din aceastã cetate, am avut înþelepciune
bunã printre voi, ºi voi ºtiþi cartea lui Dumnezeu, dar nu vreþi
s-o mai pricepeþi acum. Hai sã vã aduc aminte ce scrie în car-
te, cã scrie cum trebuie sã fiþi ca sã fiþi cu Dumnezeu. ªi acum
ºtii cum eºti, creºtine? Eºti aºa de parcã n-ai citit niciodatã în
cartea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. N-ai mai vrut sã
fii dupã legea lui Dumnezeu, ºi iatã, cã acum eºti dupã legea
ta, ºi nu e bunã legea ta, ºi iatã cã eºti rob vândut, ºi eu am
venit sã te rãscumpãr, cã tu ai pe tine pecetea de la Dum-
nezeu. ªi dacã nu te laºi rãscumpãrat pentru Dumnezeu ºi
dacã nu te laºi altoit în tulpina din care faci parte, rãmâi, mãi,
rãmâi ºi te usuci, rãmâi pentru foc ºi greu îþi va fi atunci. 

Copilul meu, mãi creºtine, eu ºtiu altfel, mãmicã. Eu
ºtiu cã tu eºti fiul lui Dumnezeu, eu aºa ºtiu. ªi când te vãd
rob vândut, nu pot sã mã liniºtesc, ºi iatã ce fac: trec pe lângã
tine ºi vreau sã te rãscumpãr ºi sã te aduc înapoi în grãdina lui
Dumnezeu ºi sã te trec la numãrul celor treziþi din somn, la
numãrul celor scãpaþi cu viaþã, ºi apoi sã te întãresc, sã te
sfinþesc ºi sã te pun la treabã cu Dumnezeu, cã asta-þi este me-
nirea, mãi poporul meu. Menirea ta este sã fii sare care sã sã-
rezi, sã fii luminã care sã luminezi, sã fii viaþã ºi sã dai viaþã
morþilor. Asta este menirea ta de la Dumnezeu, ºi de aceea te
alesese Dumnezeu, ca sã fii unealtã bunã ºi sã lucreze cu tine.
ªi tu ºtii ce faci? Sã-þi spun ce faci? Îþi spun, creºtine, cã faci
pãcat împotriva Duhului Sfânt; nu mai spun de alte pãcate pe
care le faci. Faci pãcat împotriva lucrãrii lui Dumnezeu, îm-
potriva lucrãrii care te-a hrãnit ºi în care ai crezut. 

Toþi creºtinii mei zic cã ei cred în Dumnezeu ºi în lu-
crarea lui Dumnezeu. Nu e adevãrat, mãi copii, cã nu aºa se
crede în Dumnezeu. Aºa cum credeþi voi acum, n-ar mai fi sã
încãpeþi la Dumnezeu. Cã n-ar fi aºa de greu cã eºti pãcãtos,
creºtine, dar cel mai greu lucru înaintea lui Dumnezeu este
pãcatul cã nu eºti smerit, este pãcatul cã te dezvinovãþeºti
pânã la sânge, este pãcatul cã te crezi vrednic ºi negreºit faþã
de Dumnezeu. O, ºi nu mai încetezi sã judeci, cã judeci ºi pe

Dumnezeu, judeci ºi pe fratele tãu, dar pãcatul tãu nu-l judeci
deloc, pe tine nu te judeci deloc, ºi numai pe tine ar trebui sã
te judeci, ºi nu sã te dezvinovãþeºti sau sã te crezi vrednic, cã
tu nu numai cã iubeºti pãcatul, dar îl ºi ajuþi pe altul sã-l
iubeascã, ºi Dumnezeu nu se mai vede la tine, ºi n-o sã mai
poatã Domnul sã spunã la lume cã L-ai ascultat pe El. N-o sã
mai poatã, creºtinule al meu, ºi n-o sã mai pot nici eu sã-I
spun lui Dumnezeu cã eºti creºtinul meu sau cã eºti copilul
meu, cã mi-e ruºine la Dumnezeu cu tine. 

Am venit sã-þi spun þie toate aceste cuvinte. Am venit
sã-þi spun, mãmicã, sã ºtii ºi tu cã eºti bolnav, cã eºti mort de
bolnav; sã-þi spun cã dacã nu foloseºti leacuri de la mine tu ai
sã mori de tot, mãi creºtine, ai sã mori ºi tu, ºi fiii tãi, ºi
prietenii tãi, ºi neamul tãu, ºi o sã moarã ºi tot neamul tãu cel
adormit dacã tu mori, cã dacã tu te usuci, se usucã ºi rãdãcina
ta, mãi creºtinul meu. 

Mãi copile, tu în loc sã creºti întru Dumnezeu, tu te
sminteºti întru Dumnezeu. Asta faci tu, ºi de aceea eºti în în-
tuneric. Tu, în loc sã te iei dupã Dumnezeu, te iei dupã pãcat
ºi te sminteºti ca sã faci ºi tu pãcat, ºi iatã cã tu iubeºti pãcatul
ºi nu iubeºti pe Dumnezeu, de parcã pãcatul ar fi dumnezeul
tãu. Ai vãzut ce spune Dumnezeu în cartea Sa? Spune sã nu
te sminteºti, ºi mai spune cã unde e comoara ta, acolo e ºi ini-
ma ta, cã dacã Dumnezeu ar fi fost comoara ta, ar fi fost ºi ini-
ma ta numai cu Dumnezeu, dar comoara ta a fost alta, cã n-ai
vrut sã ai comoarã în cer ca sã-þi fie ºi inima ta în cer, ºi iatã
cã inima ta este pe pãmânt, nu este în cer. Crezi tu ce-þi spun
eu, mãmicã? Crezi cã inima ta este pe pãmânt? Ia spune-mi
dacã crezi, cã dacã crezi ce-þi spun, înseamnã cã te smereºti,
înseamnã cã te trezeºti, cã începi sã te trezeºti ºi sã te vindeci. 

ªtii tu de ce am venit sã te trezesc? Pentru cã te iubesc,
copilule, fiindcã te-am iubit demult, dar acum trebuie sã te iu-
besc ºi mai mult ºi sã te ajut ºi mai mult. ªi dacã atunci ai stat
sã te ajut, hai, mãmicã, sã te ajut ºi acum, fiindcã vreau sã te
duc la Dumnezeu, dar dacã nu te trezeºti ºi dacã nu te scoli în
picioare, aºa cum sã te duc? cã trebuie sã te duc viu ºi pe pi-
cioare, nu bolnav ºi nu rãzvrãtit. O, tu ai fost o cetate iubitoa-
re, ai fost o cetate iubitã. ªi acum, de ce eºti rãzvrãtitã? ªi da-
cã stai aºa cum eºti acum, tot n-ai sã-L poþi face pe Domnul
sã-þi ºtie de fricã. Dumnezeu nu Se lasã ameninþat de nimeni,
dar tu ai uitat cã Dumnezeu este Dumnezeu ºi cã este mare ºi
cã tu eºti mic în faþa lui Dumnezeu. Eºti mic, dar eºti rãu ºi þipi
la Dumnezeu ºi baþi din picior ºi Îl ameninþi ºi Îl vinzi, mãi
creºtine, ºi tu zici cã nu-L vinzi. Dar dacã eºti rãu cu Dumne-
zeu, atunci ce înseamnã cã-I faci? cã te duce rãutatea în stare
sã-L ºi vinzi. Mãi creºtinul meu, nu asta ai tu de fãcut, mãmi-
cã. Nu cerceta ceea ce tu cercetezi ºi nu te mai astâmperi cer-
cetând, ºi cerceteazã viaþa ta ºi mersul tãu ºi iubirea ta, cã nu
te va întreba Dumnezeu de alþii, ºi te va întreba de tine ºi de
mersul tãu. Dar dacã faci aºa cum faci acum, te va întreba
Domnul de ce ai fãcut aºa, cã El n-a spus sã faci aºa, ºi þi-a
spus sã fii smerit ºi umilit ºi sã împlineºti voia lui Dumnezeu. 

O, iatã cã trec pe lângã tine ºi iatã cum te gãsesc, cã nu
te gãsesc bine. Ce sã fac eu cu tine, mãi creºtine? Spune tu,
ce sã fac cu tine? Cã aºa cum eºti, nu poþi sã fii al meu, cã nu
mã primeºte Dumnezeu cu tine aºa cum eºti. 

Of, mãi poporule, n-ai sã mai auzi pe undeva durere
mai mare ca a mea, cã n-am putut sã scot nimic bun din po-
porul acesta, cã n-a vrut sã fie înþelept ºi deºtept ºi n-am ce
alege din el, n-am, mãmicã, n-am, ºi nu mai e durere mai ma-
re. Nimeni nu se smereºte, nimeni nu se pocãieºte, nimeni nu
iubeºte adevãrul, nimeni. Poporul meu ºi-a deprins limba ºi
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inima la minciunã, la clevetire, la urã ºi la despãrþire de Dum-
nezeu. Altceva nu mai are de fãcut, altceva nu mai ºtie sã
facã; s-a deprins aºa, ºi asta înseamnã cã doarme poporul
meu, doarme faþã de Dumnezeu, ºi Dumnezeu ºtie cã e popo-
rul meu ºi mã aºteaptã cu el sã-l arate la lumea cea necredin-
cioasã, cã aºa a scris Domnul, cã-l va da de mãrturie lumii. ªi
acum, de unde sã te iau sã te duc cu mine? Asta urmeazã sã
fac eu acum, dar de unde sã te strig, de unde sã te strâng? Tu
eºti încurcat prin spini ºi eºti rãtãcit prin locuri primejdioase
ºi petreci în necredinþã ºi în necunoºtinþã ºi dormi, poporule
al meu. Iatã cã sun din trâmbiþã, cã vreau sã auzi tu sunetul
meu ºi sã-mi rãspunzi, ºi sã te apropii apoi, ºi sã ne întâlnim
ºi sã ne unim ca sã mergem cu Dumnezeu, cã a venit vremea
sã fie aºa cum s-a scris sã fie, ºi nu poate fi altfel decât aºa
cum este scris. Sau poate zici ºi tu cã am murit? Cã aºa zice
poporul meu, cã am murit. N-am murit, ºi dacã aþi ºti cât sunt
de vie aþi plânge vremea neºtiinþei ºi vremea necredinþei
voastre, ºi o sã vadã tot poporul meu ºi toþi cei care mã ºtiu
pe mine, o sã vadã cã n-am murit. N-am murit, ºi am venit la
tine, creºtine, am venit dupã tine sã te scot din lume ºi sã te
scot din robie. Am venit dupã tine aºa cum s-a dus Moise du-
pã poporul lui Dumnezeu ca sã-l scoatã din robie, ºi acum am
venit sã te trec Iordanul ºi sã te aºez în þara Canaanului ca sã
mãnânci lapte ºi miere de la Dumnezeu, cã n-a putut Dumne-
zeu sã facã nimic cu tine pânã acum, cã n-ai fost credincios,
ºi ai cârtit mereu, cum a cârtit poporul lui Moise de s-a învâr-
tit în loc patruzeci de ani ºi a picat în pustie cârtind faþã de
Dumnezeu. 

Aºa ai fost ºi tu, poporul meu, cârtitor ºi nemulþumitor
ºi rãzvrãtit, aºa cum a fost poporul cel rãzvrãtit de atunci. Dar
astãzi a avut Dumnezeu rãbdare, ºi te-a rãbdat ºi a tot aºtep-
tat sã termini de cârtit ºi de hulit ºi de judecat, ºi n-a fãcut
pieire pentru tine aºa cum a fãcut cu poporul lui Moise de a
pierit pe cale, ºi te-a lãsat sã te învârþi în loc, ca sã vezi cã nu
poþi nimic, ºi sã te pocãieºti apoi, ºi sã trãieºti întru Dumne-
zeu. Dar tu þi-ai fãcut idoli. Ai fãcut ºi tu ca poporul cel de
atunci. Ai fãcut ºi mai rãu. Ai fãcut ca pe timpul lui Noe când
se amestecase poporul lui Dumnezeu cu lumea, de se stricase
neamul fiilor lui Dumnezeu ºi se rãtãcise de la sfinþenie de n-a
mai avut Domnul ce alege ca sã bage în corabie ºi sã-l scape
cum l-a scãpat pe Noe ºi pe fiii lui, cã se deprinseserã cu urâ-
ciunile ºi cu desfrâul întru toate cãile lor ºi nu L-au mai vrut
pe Dumnezeu. O, cu Dumnezeu nu se poate juca nimeni, cã
ai vãzut ce a fãcut cu cei ce n-au ascultat pe Noe, ai vãzut ce
s-a întâmplat ºi cu poporul lui Moise, care a cârtit ºi a picat
în pustie, de au intrat numai cei nãscuþi pe drum spre Canaan.
Vrei sã se întâmple ºi azi tot aºa? De ce, mãmicã, vrei ºi tu
aºa? Cã aceia au pãþit aºa ca sã iei tu învãþãturã ºi sã nu pãþeºti
ºi tu aºa, cã tu nu trebuie sã pãþeºti aºa, cã altceva a scris
Dumnezeu pentru tine, ºi tu de ce nu vrei sã intri în odihna
cea scrisã pentru vremea de azi, în odihnã ºi în glorie? Iatã de
ce m-am ridicat ca sã te trezesc. M-am ridicat spre tine fiind-
cã tu eºti agoniseala mea ºi te cere Dumnezeu de la mine, ºi
eu de unde sã te iau? Vino, mãmicã, ºi te întâlneºte cu mine!
Vino ºi te împlineºte întru Dumnezeu, cã ºtii cum trebuie sã
fii, ºi fii cum ºtii cã trebuie sã fii, ca sã înþelegi poarta de
intrare în Canaan. 

De ce eºti, mãi poporule, aºa de mic, aºa de slab, aºa
de fãrã putere? Tu trebuia sã zici muntelui sã se mute. Dar de
unde? Cã iatã, au picat munþii peste tine, ºi tu stai zdrobit ºi
nu te scoli ca sã te vindeci cu Dumnezeu. Acum lucreazã Du-
hul Sfânt, ºi tu eºti zdrobit cu duhul ºi nu cu trupul, ºi Duhul
Sfânt vrea sã sufle peste tine ºi sã înviezi. 

Aº vrea, mãmicã, de la tine sã fii bun de-acum, sã nu
mai urãºti, sã nu mai cleveteºti, sã nu mai judeci, sã nu mai
pãcãtuieºti, copilul meu, cã în legea lui Dumnezeu spune sã
nu faci acestea. Nu le mai fã pe acestea ºi nu te mai supãra pe
fratele tãu. Rabdã ºi nu judeca, fiindcã nici tu nu eºti mai bun.
Te învaþã mama Gigi sã fii smerit de-acum, cãci când judeci
pe aproapele tãu, atunci tu te crezi mai bun decât el ºi nu mai
eºti smerit. Tu ºtii ce a fãcut Domnul, ºtii cât a fost de umilit
ºi de rãbdãtor, ºi iubea, mãi copilule, iubea pe toþi cu milã ºi
cu umilinþã. Nu te mai supãra nici tu, nici chiar când þi se face
nedreptate, cã dacã tu poþi sã iubeºti ºi atunci, vei fi mare la
Dumnezeu ºi þi se va ºterge fãrãdelegea ta de la Dumnezeu,
cã ai vãzut cã nu câºtigi nimic când vrei sã te rãzbuni singur.
Lasã-L pe Dumnezeu, lasã-I loc Lui, cã El este cu plata, cã
dacã nu-L laºi pe El, atunci nu eºti smerit, atunci te ridici dea-
supra lui Dumnezeu ºi treci peste Dumnezeu ºi Îi iei dreptul
lui Dumnezeu, cãci ca sã judece ºi sã Se rãzbune, numai
Domnul are dreptul acesta. 

Te învãþ, mãmicã, cum sã fii, ºi vreau sã aibã putere
peste tine învãþãtura mea, cã nu vreau de azi încolo sã te mai
las cum ai fost, sã te mai vãd tot cum ai fost, ºi fii de acum
încolo aºa cum ai fost la început, cu dragoste, dar nu aºa cum
înþelegi tu dragostea, cã ai vãzut cã n-ai înþeles-o bine nici
pânã acum. Lasã-te dupã învãþãtura mea, cã a ta nu e bunã
nici pentru tine, nici pentru altul, cã am stat mereu ºi m-am
uitat la tine ºi dupã tine ºi nu-mi place cum te comporþi. Nu-mi
place, ºi nici þie nu-þi place, cã nici tu nu ai pace, ºi dacã nu
revii la starea de creºtin, sã ºtii cã voi mai trece o datã pe lân-
gã tine ºi îþi voi lua toatã pacea pe care zici cã o mai ai, ºi
atunci n-ai sã mai poþi nici dormi, nici mânca, ºi ai sã fii tot
într-un zbucium mereu ºi ai sã mã cauþi cu durere ºi cu dispe-
rare, aºa cum te caut eu acum, disperatã, ºi ai sã zici atunci cã
faci orice, numai sã te aud ºi sã-þi rãspund. Dar de ce sã nu
mã auzi acum, ca sã te faci creºtin bun pentru cer, sã te faci
nestricãcios, aºa cum trebuie sã intri cu Dumnezeu ºi sã stai
lângã Dumnezeu? Sfãtuieºte-te cu mine, sfãtuieºte-te cu
Dumnezeu ºi nu te mai sfãtui cu duºmanii lui Dumnezeu. În-
vaþã-te sã dai rãul deoparte ºi nu mai numi rãul bine, ºi bine-
le, rãu. Nu mai fi aºa de nepriceput, mãi creºtine, cã satan e
viclean ºi te pãcãleºte ºi schimbã minciuna în adevãr, ºi ade-
vãrul în minciunã ºi te face sã-l crezi, ºi te tulburã apoi, ºi te
doboarã din picioare. 

Mãi cetate a Gheboienilor, scoalã-te, mãmicã, din
somn! Scoalã-te bine din somn, mãi cetate, ºi sã nu spui cã nu
dormi, cã iar Îl minþi pe Dumnezeu dacã spui aºa. Am venit
sã te vindec ºi sã curãþ rãul de la tine, dar sã nu faci ca cetatea
aceea care L-a rugat pe Domnul sã plece dintre ei cã le era
teamã cã le face pagubã. Sã nu faci, copilul meu, aºa ceva, cã
nu are cine te mai salva, nu are cine te vindeca. Am venit sã
te ajut sã te îmbraci întru nestricãciune ºi sã fii viu pe veci, cã
ºtii ce scrie în cartea lui Dumnezeu. Hai sã nimicim moartea
din poporul meu, cã asta este vremea. Este vremea sã se îm-
plineascã proorociile cele proorocite în cartea lui Dumnezeu.
A venit vremea celor mai mari împliniri care au fost prooro-
cite sã se împlineascã în vremea aceasta. 

Nu mai sta în necunoºtinþã, mãi poporul meu, cã dacã
mai stai aºa, ai sã plângi amar ºi nu te va mângâia nimeni
atunci, cã n-ai avea o durere care sã poatã fi mângâiatã, cã du-
rerea ta ar fi neadormitã ºi lacrima nesfârºitã de pe obrazul
tãu când vei vedea câtã slavã se va coborî de la Dumnezeu
peste fiii ascultãrii, iar tu, care ar fi trebuit sã fi fost pãrtaº
aceleiaºi slave, sã stai atunci plângând. 
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Copilul meu, poporul meu, de împlinit toate se vor îm-
plini, tot ce este scris, cã ai vãzut cum este scris, cã cerul ºi
pãmântul vor trece, dar nu se poate sã nu se împlineascã cu-
vintele lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu cu sculele Sale sã-ªi
desãvârºeascã lucrarea cea întreit sfântã, cãci Duhul Sfânt
este Dumnezeul Cel Care lucreazã acum vremea împlinirilor
cele mari. Mãi copilul meu, eu nu vreau sã te am plângând.
Eu vreau sã te aºez la masã cu Domnul ºi cu mine ºi vreau sã
fii fericit ºi nu sã stai plângând la masã. Pregãteºte-te ºi te îm-
bracã frumos ºi curat, ca sã-þi aduc pâine ºi vin bun, sã mã-
nânci ºi sã bei ºi sã te veseleºti cu cerul, cã vin cu cerul, vine
cerul ºi se uneºte cu voi, ºi vine Dumnezeu sã Se odihneascã
întru aceastã serbare a bucuriei, întru aceastã odihnã aºteptatã
de tot cerul. Stau moºii ºi strãmoºii gãtiþi pentru înviere, cã au
stat ºi au aºteptat veacuri întregi aceste zile de glorie cereas-
cã, ºi îi tot mângâia Domnul, ºi le spunea sã mai rabde un pic.
ªi când mã vãd pe mine gata sã sun, ºi când vãd ei pe îngerii
slavei pregãtiþi sã sune ºi sã rãsune cerul ºi pãmântul, o, mo-
ºii ºi strãmoºii saltã de bucurie, mãi copii, cã vine Domnul
Iisus Hristos sã Se odihneascã întru ale Sale. ªi care sunt
acestea ale Sale? Aceasta este lucrarea care a trãit la voi.
Aceºtia sunteþi voi, cã voi sunteþi ai Sãi. Mãi copii, zic aºa
pentru cã v-am gãsit scriºi cã sunteþi ai lui Dumnezeu, ºi eu
m-am ridicat sã vã adun, sã sun ºi sã vã adun, o, ºi voi sunteþi
goi, sunteþi risipiþi, sunteþi bolnavi, sunteþi uscaþi, mãmicã,
sunteþi oase uscate. 

Mãi poporul meu, a venit vremea sã mã înfãþiºez cu
tine la Dumnezeu ca sã facã din tine unealtã de lucru ºi sã
facã din tine înviere ºi luminã pe pãmânt. O, ºi mã iau dureri
de naºtere când te vãd cum eºti, cã nu eºti bun ca sã zici mor-
þilor sã se scoale din mormânt, ºi tu trebuie sã lucrezi minuni
mai mari ca la început, cã aºa a zis Dumnezeu, cã dacã crezi,
vei face ºi mai mult ca atunci. O, schimbã-þi haina, mãi popo-
rul meu, ºi sã-þi fie haina hainã ºi, apoi, când vei spune un cu-
vânt de la Dumnezeu, sã se facã râu de viaþã vie, ºi cel care
va bea din apa ta, sã se îmbrace întru viaþã nestricãcioasã, cã
nu se poate sã nu se împlineascã Scriptura aceea care zice aºa,
dar sã se împlineascã cu tine, mãi poporul meu iubit, cã de
aceea m-am jertfit atâta ca sã te cresc mare ºi ca sã fii tu acum
mare. O, ºi tu eºti mititel de tot ºi eºti fãrã putere, cã nu poþi
ºi tu sã înviezi nici un mort, cã poporul meu a prins altã pu-
tere. A prins putere sã se ucidã unul pe altul ºi nu sã se zideas-
cã unul pe altul. Se clatinã poporul meu de pe un picior pe
altul ºi nu are statornicie cu Dumnezeu. Se plânge toatã ziua
unul împotriva celuilalt, se minte unul pe altul, se vinde unul
pe altul ºi îmi stricã planul meu, ºi el zice cã nu face aºa. Se
scuturã sã pice de pe el greutãþile, se plânge ºi scuturã de pe
el plãgile pe care singur ºi le-a fãcut cu neascultarea ºi cu pã-
cãtuirea, ºi mai are poporul meu curajul sã spunã cã nu este
vinovat, cã nu este greºit. 

O, m-am ridicat sã te vindec, mãi copilul lucrãrii lui
Dumnezeu, cã numai sãnãtate ºi pace þi-a hãrãzit Dumnezeu
þie, ºi tu trebuia sã fii cel mai mare ºi cel mai tare popor de pe
pãmânt sub atâta munte de binecuvântare ºi de iubire cereas-
cã, sub atâta apropiere cereascã. Plângi ºi te tânguieºte ºi te
pocãieºte ºi te umileºte ºi te pregãteºte ºi vino, poporule, în-
tru mãrirea slavei de la Dumnezeu, vino întru lucrul lui Dum-
nezeu! Nu mai îngãdui nimic stricãcios la tine. Aruncã de la
tine orice smintealã ºi dã la o parte mila cea dãunãtoare þie ºi
neamului tãu. Taie de pe tine ºi de la tine, taie mãdularele stri-
cate ºi lasã-mã sã-þi pun alifie pe bubele tale, care dau sã-þi
nimiceascã ultima picãturã de viaþã. Taie de la tine stricã-

ciunea ºi nu te mai uni cu stricãciunea, cã dacã þi-e milã sã
arunci de pe tine ºi de la tine stricãciunea, sã ºtii cã pierzi tot,
te pierzi ºi pe tine, ºi pierzi ºi pe cel pe care vrea Domnul sã-l
tragã prin tine la iertare ºi la vindecare. Mãi mãmicã, tu nu
mai ºtii sã te conduci singur, cã uite, ai fãcut ce ai fãcut ºi te-ai
despãrþit de Dumnezeu ºi cu mintea, ºi cu inima, ºi cu fapta,
ºi cu iubirea, ºi cu credinþa. 

O, neuitatul meu popor, cã nu te-am putut uita, mãmi-
cã! O, ºi tu m-ai uitat, copilul meu! Adu-þi aminte de mine iar,
lasã-mã sã-þi þin calea ºi sã te bucur, ºi sã plângem amândoi
de bucurie cã ne-am întâlnit, ºi sã mergem apoi pe calea lu-
crului lui Dumnezeu, cã lumea e moartã, mãi copii, ºi trebuie
înviatã. Tu nu ºtii, oare, ce s-a scris de la Dumnezeu despre
mine ºi despre tine? Tu ºtiai, ºi credeai când vorbea Dumne-
zeu cu tine ºi îþi spunea ce va fi, ce va fi acum. Nu e Domnul
vinovat dacã nu se vede bine lucrul Sãu. Tu eºti, mãmicã, vi-
novat, cã Domnul e cu duhul. Eu sunt tot cu duhul, dar tu eºti
cu trupul, ºi Duhul Sfânt are nevoie de voi, cã sunteþi cu tru-
pul ºi puteþi cu Duhul Sfânt. 

Când sã mai ridic eu alt popor? Când sã-l mai pregã-
tesc ºi pe acela? Sã iau din lume ºi sã-i fac vii? ªi cu tine ce
sã fac? Pe tine te pregãtisem cu taine mari, din cer, ca sã faci
tu vie lumea, ca sã lucrezi pentru Dumnezeu. Asta era rându-
iala ºi aºezarea aºezatã de Domnul Iisus Hristos, Care lucrea-
zã în Duhul Sfânt al sfârºitului lucrãrii Sfintei Treimi. 

Vezi, mãmicã, în ce fel eºti? Nu mai ºtii nimic de la
Dumnezeu, nu mai ºtii, cã nu-þi mai spune Dumnezeu, fiindcã
eºti necredincios ºi rãzvrãtit ºi bolnav, ºi Dumnezeu are ne-
voie de creºtini sãnãtoºi ºi buni ºi curaþi, ca sã Se bizuie pe ei,
ºi tu nu eºti aºa, ºi mai vrei sã-L faci pe Dumnezeu sã-þi ºtie
de fricã ºi sã þi Se descopere. Þi Se descoperã, creºtine, dar
descoperã-þi ºi tu capul în faþa Domnului, ºi descoperã-þi ini-
ma, dar cu smerenie, aºa cum a spus sutaºul: «Doamne, nu
sunt vrednic sã intri sub acoperãmântul meu». Fã aºa ºi tu. Zi
aºa ºi tu, ca sã Se bizuie Domnul apoi pe tine ºi sã Se ajute cu
tine, cã dacã nu te pui bine la Domnul ºi dacã nu devii prie-
tenul Sãu ca sã lucreze cu tine, apoi sã ºtii cã þii vremea îm-
plinirilor pe loc, ºi Dumnezeu n-o mai þine nici o clipã pe loc.
ªi dacã nu vrei tu, sã vezi tu câtã putere se va arãta ºi câþi fii
Îºi va face Domnul într-o clipealã, dar tu vei fi dat deoparte
atunci, cã am zis cã vor veni oameni înalþi ºi se vor pleca la
aceastã lucrare, ºi am zis cã vor umbla regi întru mãrirea ce
se va coborî de la Dumnezeu prin aceastã lucrare. Aºa va fi,
ºi vei vedea cã aºa va fi, dar ce-ai sã faci? Ei vor ºti cã ai fost
de aici ºi cã n-ai mai vrut, ºi te vor sfãrâma cu pietre, ºi... as-
cunde-te dacã mai ai unde sã te ascunzi, cã sã ºtii cã aºa va fi,
ºi piatra cea mai grea va fi aceea cã te vei topi când vei vedea
cã toate se împlinesc ºi cã tu vei fi scos din toate. ªi atunci,
mãi finiºorul meu, n-ai sã mai râzi, n-ai sã mai glumeºti pe
seama lui Dumnezeu, n-ai sã mai poþi face tu nimic atunci. ªi
atunci, mãi înþeleptul meu cel de aici, te va sfãrâma piatra cu-
noºtinþei pe care ai avut-o, ºi greutatea tainelor pe care le-ai
crezut odatã ºi apoi le-ai negat. O, unde e, mãmicã, înþelep-
ciunea ta? Unde e credinþa aceea ºi încredinþarea aceea? Iatã,
a venit ºi vremea aceea sã fac Ierusalim nou, ºi o sã vedeþi cã
aºa va fi, sã vedeþi ºi sã vã frângeþi, cã o sã vedeþi noroade
curgând spre slava cea coborâtã peste acest pãmânt binecu-
vântat ºi ales ºi proorocit de toþi proorocii pânã în vremea de
azi. O, nu mai omorî proorocii, nu mai fã aºa ceva, nu mai în-
cerca sã strici ceva de al lui Dumnezeu, cã iatã, îþi spun ceva
nou: îþi spun cã nu vei putea sã mai strici nimic, oricât vei fi
de rãu pornit, cã de acum încolo nu mai aºteaptã Domnul
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dupã tine, ºi Se va desãvârºi Domnul, aºa cum este scris, ºi
Îºi va împlini lucrarea Sa pentru sfârºit, ºi va începe apoi sã
trãiascã slava Domnului în ceruri noi ºi în pãmânt nou, cã
Domnul face acum ceruri noi ºi pãmânt nou. Va face Domnul
aºa cum este scris în carte, cã o va ridica pe România deasu-
pra tuturor înãlþimilor de pe pãmânt ºi Se va slãvi în ea, aºa
cum este scris, ºi va face din ea slava popoarelor ºi o va strã-
luci, cã ea este cetatea strãlucirilor Noului Ierusalim. 

Mãi copilule, Dumnezeu zideºte pentru tine ca sã-þi
pregãteascã locul fericirii, ºi tu încã te mai scoli cu rãu ºi nici
nu ºtii ce faci, cã faci cum a fãcut poporul de pe timpul Dom-
nului, cã Îl numea pe Domnul rãzvrãtit ºi stricãtor, ºi s-au ridi-
cat ca sã-L omoare, ºi L-au omorât, ºi numai dupã aceea au
vãzut ei ce au fãcut. Nu erau ei aceia care strigau «Osana!»?
Aºa ºi poporul meu de azi, Îl numeºte pe Domnul rãzvrãtit,
fãrã sã ºtie ce face, cã nu face bine ce face. ªi tu nu vezi, mãi
poporule, ce fac acum? Sun din trâmbiþã, cã aºa este scris, cã
voi suna din trâmbiþã ºi voi face un lucru nou, un popor nou.
Scoate cartea lui Dumnezeu pe masã ºi citeºte în ea, dar ci-
teºte aºa cum se citeºte, ca sã înþelegi aºa cum vrea Dumne-
zeu sã înþelegi, ºi nu sã te sminteºti sau sã te tai cu cartea lui
Dumnezeu. Acum este vremea sã te umpli de viaþã vie din ea,
ºi e vremea s-o mãnânci acum, ca sã curgã din tine, apoi, râuri
de apã vie. Mãnânc-o, mãmicã, ºi te fã vrednic de cele scrise
în ea, cã vin ºi aºez în mijlocul tãu cele scrise în ea, dar în-
vredniceºte-te sã mãnânci din pomul vieþii, mãi copilule, ºi
nu nãvãli sã mãnânci aºa cum eºti, cãci cel ce va mânca din
pomul vieþii, acela se va numi copil al raiului lui Dumnezeu,
acela nu mai poate fi trup pãmântesc, acela va trebui sã fie
trup ceresc. 

Hai, mãmicã, sã te pregãteºti ca sã intri întru aceastã
slavã care se va coborî la voi de la Dumnezeu, cã iatã, vine
învierea cea mare, ºi tu, poporul meu, lasã-te spre înviere.
Lasã-te, mãmicã, sã fii spre bucuria lui Dumnezeu ºi spre bu-
curia mea ºi spre bucuria ta. Lasã-mã sã te fac ceresc, cã tu
trebuie sã lucrezi cu cerul. Pune astãzi zi de hotãrâre ºi de îm-
pãcare cu Dumnezeu, ca sã te trec în pagina mea cea nouã, sã
te scriu la numãrul celor treziþi, ºi lasã-L apoi pe Dumnezeu
sã te înveþe ce sã faci, dar nu-L mai învãþa tu ce sã facã. El
ºtie mai bine, El ºtie ce poþi tu duce, ºtie mai bine decât tine
ºi ºtie tot. Lasã-L pe Domnul sã fie mare, ºi nu te mai rãzvrãti.
Mãi copilule, nu cumva sã mai fii cum ai fost pânã acum. Fii,
de-acum, omul cel nou, întru Iisus Hristos. Fii trup ceresc, ºi
nu mai fi trup pãmântesc, cãci cele pãmânteºti trec de-acum.
Nu mai fã nimic fãrã Dumnezeu. Orânduieºte-þi bine casa ºi
viaþa, aprinde-þi fãclia cea curatã ºi deschide uºa iubirii, sã
vinã Domnul la tine ºi sã cineze cu tine. Nu te mai uni cu Iu-
da, nu mai crede ce-þi spune el, cã Iuda umblã dupã mãrire
trecãtoare, ºi pentru asta este el nepriceput ºi nu înþelege de
unde este Dumnezeu, cã el îºi ia faþã de creºtin, dar nu este
din cer, cã nu cugetã la cele cereºti, ºi iatã cã face numai stri-
cãciune în ograda lui Dumnezeu ºi vinde tot, ºi te vinde ºi pe
tine, ºi te face ºi pe tine sã vinzi cu el, te face, fãrã sã ºtii ce
faci, ºi te face sã te rãzvrãteºti ºi sã pierzi drumul adevãrului. 

Vreau sã vindec pe poporul meu de viclenie ºi de min-
ciunã ºi de urã; vreau sã-l vindec de deºertãciune; vreau sã-i
iau tina de pe ochi ºi sã vadã, dar vreau sã-l vindec eu, cã tu
nu ºtii, mãi creºtinule, sã te vindeci ºi nu ºtii sã vindeci, cã nu
cunoºti ce este înãuntru. Nu te apuca sã culegi fãrã mine, cã
acum nu mai este timp sã faci greºeli faþã de lucrarea lui
Dumnezeu. Acum e vremea sã-L ascultãm pe Dumnezeu, cã
iatã, dacã-L ascultam ºi pânã acum, era minune mare cu acest

popor. Acum trebuie, mãmicã, sã ascult ºi eu de Domnul, cã
dacã L-aº fi lãsat sã-mi îndrepteze poporul, era îndreptat pânã
acum, era poporul meu treaz ºi era pregãtit sã intre pe uºa sla-
vei cu cântec de sãrbãtoare, aºa cum este scris, cã Dumnezeu
n-a uitat pe poporul Sãu, dar poporul a uitat de Dumnezeu. 

Întoarce-te la Domnul, mãi copilul meu, ºi hai sã te
strâng la piept, hai sã te iau în braþe, dar fii atent, cã braþele
mele sunt cereºti ºi sfinte ºi curate. Întoarce-te de la calea ta
ºi vino pe calea lui Dumnezeu ºi vino înspre mãrire, aºa cum
îþi este menirea, dar vino întru smerenie ºi fii cum zice Dum-
nezeu sã fii. Nu te mai amesteca cu idolii, mãi creºtine. Scoa-
te de la tine iubirea cea deºartã, cã vreau sã te vãd cã luminezi
prin lume, vreau sã fii luminã peste pãmânt. Nimic nu va mai
rãmâne pe pãmânt decât fiii cei adevãraþi ai lui Dumnezeu ºi
slava lui Dumnezeu, care va umple pãmântul, ºi eu voi fi cu
poporul meu ºi cu Dumnezeu, cã se va lãrgi cortul lui Dum-
nezeu din zi în zi, ºi se va întregi Ierusalimul, ºi toate se vor
împlini ºi vor veni întru slava cereascã. 

Hai, poporul meu, trezeºte-te, cã nu mai e vreme de zã-
bovit, cã vremea e târzie, popor iubit de Dumnezeu. Ascultã
sunetul trâmbiþei ºi deºteaptã-te! Îmbracã-te de sãrbãtoare, cã
Domnul vine la tine cu împlinirile cele pentru sfârºit ºi cele
pentru început de slavã cereascã. Vino cu mine ºi fii cu fricã
ºi cu luare-aminte, dar fii atent, ca sã te poþi feri de Iuda, cã
el este lângã tine la fiecare pas. Scoate-l afarã ºi din inima ta,
ca sã nu-ºi facã el casã în inima ta, cã-þi dãrâmã toatã casa ºi
tot neamul, mãi copilul meu. Fii atent numai la Dumnezeu ºi
la legea Sa ºi la porunca Sa ºi la învãþãtura Sa, cã iatã ce am
fãcut: am venit cãtre tine sã te pãstoresc ºi sã te sfinþesc ºi sã
te înþelepþesc, cã asta este misiunea mea de acum: sã ridic pe
fiii lui Dumnezeu. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
2/15 octombrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Pietrari 

Promisiune de ridicare a unui popor nou, care sã zideascã
Ierusalimul cel nou. 

VV reau sã sun deºteptarea din cetate în cetate. S-a
ridicat mama Gigi sã trâmbiþeze ºi sã anunþe po-

porul sã se deºtepte ºi sã se aºeze, ºi sã nu doarmã nimeni, cã
vin zilele celor mai mari împliniri, vin zilele slavei Domnului
ºi vine bucuria peste fiii lui Dumnezeu, peste fiii ascultãrii. 

Are mama Gigi ºi aici o cetate a poporului ei. Creºtinii
mei de la Pietrari, a venit mãmica Gigi la poporul ei sã-l tre-
zeascã din somn, cã mulþi creºtini dorm. Am venit sã-i scol pe
cei ce dorm ºi sã-i întãresc pe cei ce vegheazã sã le spun sã
vegheze ºi mai bine, sã se îmbrace ºi mai frumos, cã vin zile
de sãrbãtoare ºi de bucurie. Vreau sã vin cu plata mea pentru
cei ce vegheazã cu Dumnezeu, cã vreau sã-i îmbarc pe ascul-
tãtorii mei în corabia salvãrii ºi sã-i conduc spre glorie. Vreau
sã mã bucur cu fiii ascultãrii ºi vreau sã-i pun sã strige la
Dumnezeu împreunã cu mine pentru trezirea celor neascultã-
tori ºi a celor rãzvrãtiþi ai poporului meu, cã nu vreau sã piarã
poporul meu, cã iatã, Dumnezeu mã aºteaptã sã mã înfãþiºez
cu poporul meu. 

Am de lucru mult. Am de ridicat o mulþime de norod
din lumea necredinþei. Am de arãtat la lumea cea necredin-
cioasã lucruri mari ºi minuni despre care nu s-a mai auzit pâ-
nã acum. Am de ridicat pe morþi din morminte, dar am o mi-
siune cu poporul meu, ca sã-l fac sã mã ajute ºi sã mã asculte
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ºi sã lucrez cu el pentru Dumnezeu ºi pentru biruinþã. Vine
ziua cea mare a biruinþei, ºi eu m-am ridicat cu duh treaz
sã-mi împlinesc misiunea, sã-l fac cunoscut celor necredin-
cioºi pe poporul meu ca sã fac necredincioºii sã creadã, sã
vadã ºi sã creadã, sã vadã pe cel ce a ascultat de Dumnezeu.
Dar am durere mare, cã am popor care doarme; doarme ºi nu
se mai scoalã, ºi eu m-am ridicat sã-l trezesc ºi sã-l învãþ cre-
dincios, cã dacã nu va asculta sã se trezeascã, mã scol cu bã-
taie ºi cu sunet sã-l urnesc pe cel ce doarme, ca sã nu-l prindã
furtuna pe drum. Am durere, cã eu aº fi vrut sã vin cu bucurie
pentru tot poporul meu, cã aºa este scris la Dumnezeu, cã e
poporul meu acest popor. 

Creºtinii mei de la Pietrari, bucuraþi-vã, mãmicã, bucu-
raþi-vã cã nu dormiþi, ºi fiþi din ce în ce mai treji ºi fiþi cu ini-
ma mare, cã aºa este scris: «Cine este sfânt, sã se sfinþeascã
ºi mai mult». Privegheaþi ºi vã rugaþi, cã vreau sã vinã tot po-
porul meu înspre înþelepciune. Vreau sã mã ajut cu cei ascul-
tãtori, sã punem mânã de la mânã, sã punem umãrul ºi iubirea
ºi credinþa, sã întoarcem în staul pe oiþa rãtãcitã ºi s-o îmblân-
zim pe cea rãzvrãtitã, s-o vindecãm pe cea bolnavã ºi s-o hrã-
nim pe cea slabã, sã-mi scot la pãºune bunã ºi la iarbã grasã
turma cea flãmândã ºi sã-mi pregãtesc turma, cã e gata sã Se
arate Pãstorul Cel bun, e gata sã se împlineascã ziua când va
fi sã fie o turmã ºi un Pãstor. Dar iatã cã acum m-am ridicat
sã-mi pãstoresc poporul, sã-l pregãtesc, ca sã-l am vrednic sã-l
înfãþiºez la Pãstorul Cel mare. Poporul meu e slab ºi e neîm-
plinit, cã n-a ºtiut cum sã mãnânce, n-a ºtiut cum sã asculte
de Domnul, n-a ºtiut cã n-a vrut; n-a vrut sã aibã pricepere,
n-a vrut sã fie mare, n-a vrut sã lucreze minuni, ºi eu m-am ri-
dicat spre el sã-l fac sã vrea. 

Se mirã ºi se bucurã tot cerul când îmi vede misiunea,
ºi nu mai ºtie cum sã-mi sarã în ajutor ca sã vadã împlinirile
gata. Se uitã ceata proorocilor la misiunea mea, care desãvâr-
ºeºte cele proorocite în carte; se uitã ºi se bucurã. Numai po-
porul meu cel necredincios nu se bucurã. El se bucurã cã nu
mai sunt, cã el nu ºtie cã sunt vie ºi cã n-am murit. El n-a vrut
niciodatã sã înþeleagã taina lui Dumnezeu, cã dacã o înþele-
gea, avea sã ºtie cã eu nu mor, ºi o sã ºtie ºi aceasta, cã o sã
vadã. O sã vadã toþi cei care m-au ºtiut, dar eu vreau sã ºtie
poporul meu, eu vreau sã-l fac sã înþeleagã, vreau sã se co-
boare peste el duhul descoperirilor tainelor lui Dumnezeu, cã
poporul meu trebuie sã ºtie ºi sã priceapã de la Dumnezeu
tainele cele ascunse de înþelepciunea lumii. 

Copiii mei cei care ascultaþi de legea lui Dumnezeu, în-
tãriþi-vã credinþa ºi mai mult. Faceþi roade ºi mai bune. Sfin-
þiþi-vã ºi mai mult. Fiþi stâncã neclintitã, cã vreau sã curãþ
bine pãmântul ºi sã-l fac nou, ca sã aºez pe el pe fiii lui Dum-
nezeu. Aºteaptã Domnul sã-mi sfârºesc misiunea ca sã-ªi
arate slava Sa, cãci poporul acesta a fost ales pentru ca sã Se
slãveascã Dumnezeu întru el, pentru ca sã Se arate lumii prin
fiii acestui popor. 

Sun din loc în loc sã fac deºteptare bunã, sã aºez înþe-
lepciune în inima acestui popor, ca sã-l fac în stare sã stea în
faþa stãpânilor lumii ºi sã-i supunã. Sun ºi vestesc pe poporul
meu cel ascultãtor sã ridice porþile sã intre Împãratul slavei la
el, dar sã fie bine pregãtit pentru aceastã sãrbãtoare, cã aceas-
ta este sãrbãtoarea sãrbãtorilor în cer ºi pe pãmânt, când se
uneºte Ierusalimul cel de sus cu Ierusalimul cel de jos ºi când
România va fi scaunul slavei dumnezeieºti, aºa cum s-a scris. 

Ridicã-te, poporul meu iubit, spre vremea bucuriei, ºi
bucurã-te cu cei ce se bucurã. Încinge-þi mijlocul ºi te ridicã
ºi te întãreºte, cã Domnul Iisus Hristos vine ca un Mire. 

Copiii mei, s-a ridicat mama Gigi sã vã mângâie cu cu-
vinte cereºti ºi sã vã facã tari. Nu vã temeþi de furtunile care
ies din locurile încâlcite. Nu vã temeþi, cã Domnul porunceºte
ºi furtunii, ºi nimic nu va veni peste fiii ascultãrii. Mai e un
ceas, ºi totul se liniºteºte ºi vine odihna cea bunã ºi vine vre-
mea mesei celei bogate ºi vom sta la masã ºi va fi pace peste
tot, cã vom face ceruri noi ºi pãmânt nou, în care vor locui
dreptatea ºi pacea, cãci Babilonul nu va mai fi, iar noi vom
scãpa înspre bucurie. 

Alerg din loc în loc ºi cu bucurie, ºi cu durere, dupã
cum îmi gãsesc creºtinii. Pe unii îi gãsesc fãcând bine, iar pe
unii îi gãsesc abãtuþi, rãzvrãtiþi ºi strãini de calea Domnului,
de parcã n-ar fi cunoscut niciodatã pe Domnul. Pe aceºtia tre-
buie sã-i strig, ºi dacã mã vor þine la spate am sã pedepsesc
rãceala lor ºi am sã caut sã le deschid ochii ºi sã-i înfricoºez,
dar aceºtia nu vor sta cu toatã bucuria de-a dreapta mea, cãci
stea de stea se va deosebi. Am sã lucrez ca sã arunc deoparte
neghina ca sã rãmânã grâul curat, cã e vremea seceriºului, ºi
e vremea culesului, ºi vom sta apoi la masã cu sfinþii ºi cu în-
gerii, ºi vom sta cu împãratul cel de la Dumnezeu, ºi poporul
va fi fericit ºi ferit ºi liniºtit. Hai sã ne pregãtim ºi sã ne facem
hainã frumoasã, ca sã stãm cu toþii la aceastã masã ºi la
aceastã fericire. 

Vreau sã facem un lucru nou, un popor nou. Vreau sã
facem pãmântul nou, un Ierusalim ceresc, unit cu cel pãmân-
tesc, ca sã fie numai unul, ceresc, cã acesta este planul lui
Dumnezeu. În curând voi avea un popor ceresc, cãci cele
vechi vor trece, cele dintâi vor trece, ºi nu voi mai avea în po-
porul meu trupuri pãmânteºti, ºi vor fi trupuri cereºti, va fi cer
nou ºi pãmânt nou. Aceastã tainã n-a priceput-o pânã acum
nimeni, ºi aceasta este misiunea mea, ºi nimeni nu a avut
pânã acum o misiune ca aceasta. Poporul meu dacã ar pricepe
taina aceasta, dacã ar pricepe starea îngereascã pe care vrea
Domnul sã o desãvârºeascã întru poporul Sãu ca sã minuneze
lumea când va vedea pe pãmânt aceastã stare cereascã, o, ar
cãuta care de care sã-ºi capete loc, sã-ºi aibã locul întru aceas-
tã stare. Dar creºtinii mei iubesc stricãciunea, iubesc moartea,
ºi dacã nu vor sã priceapã adâncul tainelor lui Dumnezeu, vor
fi biruiþi de moarte. Dar eu vreau sã fac un popor veºnic, cã
poporul meu va fi un popor nestricãcios. Va învia omul cel
nou peste poporul lui Dumnezeu, ºi asta va fi minunea minu-
nilor, ºi toatã lumea va vedea aceastã minune ºi va tânji lu-
mea sã intre la numãrãtoarea celor veºnici, ºi va intra ºi se va
sfinþi. 

Hai, popor iubit, hai numai înspre aceastã stare ºi vei fi
poporul cel mai ales dintre toate popoarele care au fost, ºi vei
avea în mijlocul tãu pomul vieþii ºi nu vei mai muri niciodatã,
cã moartea nu va mai fi. Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin.
4/17 octombrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorii poporului creºtin 

Lucrare de înviere peste cetãþi. 

CC opiii mei, iubiþii mei, ascultãtorii mei cei iubiþi,
prindeþi tot mai multã vlagã, prindeþi inimã, cã

inima cerului este între voi. Faceþi cerului numai bucurie ºi
lucraþi cu bucurie învierea pentru poporul meu, cã nu se poate
nici un pas înapoi. Întãriþi-vã unul pe altul, ºi mergem înainte,
mãmicã. Daþi piedicile deoparte, daþi deoparte orice supãrare,
cã nu se poate sã ne mai împiedicãm acum. Fiþi cu inima
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voastrã spre mine, cã eu sunt în voi, mãmicã. Voi sunteþi iu-
biþii mei, sunteþi mâinile ºi picioarele mele, sunteþi glasul ºi
rãsunetul meu, sunteþi împãrþitorii cuvintelor mele. Voi sun-
teþi în mine, ºi eu în voi. Amin. O, îngeraºii mei, întãriþi-vã
aripioarele ºi zburaþi! Zburaþi din loc în loc, cã pe braþele
mele cereºti vã port. Vã duc, ºi vã aduc la datoria ce o aveþi
pentru învierea acestui popor ºi pentru România lui Dumne-
zeu. Am pornit lupta, mãi copii, ºi mã rog toatã ziua la scau-
nul Sfintei Treimi ºi Îi spun lui Dumnezeu rugãciunea cea din
Scripturã, pe care o ziceþi voi la sfintele slujbe de aici. Fiþi cu
multã inimã ºi cu mult duh ºi cu multã unire cereascã ºi cu
multã, multã credinþã atunci când rostiþi aceastã rugãciune, ºi
rostiþi-o la orice intrare în orice cetate. ªi vã mai dau de ºtire
cum trebuie lucrat, cã trebuie lucrat cu multã blândeþe, cã Du-
hul lui Dumnezeu Se cunoaºte lucrãtor lucrând prin blândeþe,
cã trebuie, mãmicã, fãrã nici o zãbavã, trebuie înviat acest
popor. 

Scrieþi acum cuvânt puternic cãtre pãstorii poporului,
pe care vreau sã-i trezim, cã iatã cu ce vine mama Gigi cãtre
ei. Cer între ei unire, dar unire dupã adevãr. Nimic nu mai fa-
cem decât ce ne aduce Domnul sã facem, cã de acum încolo
trebuie sã rãmânã în picioare lucrul nostru, ºi dacã-l lucrãm
bine, rãmâne, mãi copii. Am pornit rãzboiul cu satana ºi cu tot
duhul rãu, ºi trebuie sã-l biruim ºi sã-l scoatem afarã din po-
porul creºtin, ºi apoi sã fie creºtinul creºtin, cã dacã-l vãd cã
nu este, nu rãmâne cu mine, cã eu voi avea în curând un po-
por ceresc, cu trupuri cereºti ºi nestricãcioase. Trebuie sã
avem grijã, cã mare este taina nestricãciunii, cãci cel ce se
scoalã ºi înviazã acum, este cu neputinþã sã mai moarã, ºi da-
cã mai moare, nu se mai poate juca de-a muritul; moare ºi
gata, ºi se dã deoparte. 

Suntem în rãzboi, ºi eu sunt în faþã. Nu vã temeþi, dar
trebuie sã avem multã atenþie sã nu fim prinºi în cursã de
vreun Iuda, iar dacã suntem atenþi, îl facem de ruºine, îl dãm
de gol, ºi sã cãutãm sã salvãm tot ce poate fi salvat, dar nu
mai amestecaþi strãlucirea soarelui cu ceaþa, cã acolo unde rã-
sare soarele se vede bine drumul ºi locul, dar acolo unde trã-
ieºte ceaþa, trebuie sã aºteptãm ºi sã ne rugãm ºi sã mergem
cu multã atenþie sã putem rãzbi înspre celãlalt capãt. Mergem
la rãzboi, ºi sã nu ne temem cã suntem puþini, cãci cu noi este
toatã oastea cereascã. Eu de aceea v-am spus sã mã lãsaþi pe
mine, cã eu cunosc puterea de lucru la fiecare, ºi cunosc înã-
untrul fiecãruia. V-am spus cã nu mã pot bizui pe acest popor
ºi cã am ales ceva cu care sã lucrez, sã facem poporul acesta
în stare sã intre la Dumnezeu. Dar lãsaþi-mã pe mine sã vã
spun cum sã facem, cã nu cu oricine putem sã facem ce avem
de fãcut, cãci creºtinul meu e slab ºi nu are înþelepciune ºi nu
e curat cu inima. Mergem înainte, dar la rãzboi nu se poate cu
cel slab, nici cu cel neînþelept, dar cu cel trãdãtor, nici atât.
Cel slab trebuie întãrit, cel neînþelept trebuie înþelepþit, iar cel
trãdãtor trebuie învins ºi cucerit, trebuie stãpânit de puterea
Duhului Sfânt, cu care lucreazã Domnul astãzi, cã mare este
astãzi puterea Duhului Sfânt dar dacã nu ºtim cum sã lucrãm
cu ea, trebuie sã ne lãsãm ajutaþi ºi învãþaþi de Dumnezeu, cã
nu se poate sã greºim ceva, nu se poate sã greºim la rãzboi.
Pãstorii trebuie sã meargã cu mine la rãzboi, sã meargã înain-
tea mea ºi sã-mi gãteascã mie calea sã pot intra în fiecare ce-
tate. Pãstorii sã fie nedespãrþiþi, ca sã se deprindã unul de la
altul cum trebuie lucrat, cã trebuie sã lucreze acelaºi lucru. 

Mãi pãstorule Daniel, vegheazã bine cum lucrezi ºi
cum lucreazã ºi celãlalt pãstor, ca sã fie lucrul vostru cu rod,
nu unul sã lucreze într-un fel, ºi celãlalt, în alt fel. Lucraþi aºa

cum lucrez eu ºi pãziþi bine ceea ce v-am spus sã pãziþi, cã da-
cã se stricã ceva pe undeva, sau dacã se umblã la vreo aºezare
de a mea, sau dacã se pãtrunde unde nu se poate acum, ca sã
se strice ceva sau sã se tulbure vreo limpezime care este de la
mine, o, mãi pãstorule, o, mãi pãstorilor, aºa ceva nu se poate;
sã fim atenþi, cã aºa ceva nu se poate. Lãsaþi aºa, cum este sã
fie, ºi totul va merge spre arãtarea slavei lui Dumnezeu, dar
când o va arãta Dumnezeu. Fiþi cu înþelepciune, fiþi buni ºi
calmi, ºi acolo unde nu se poate altfel, umiliþi-vã voi, ca sã se-
mãnaþi sãmânþa smereniei în poporul nostru. Lucraþi bine ºi
daþi-vã pildã la tot poporul creºtin. Aºezaþi-vã bine casa,
orânduiþi-vã dupã dreptarul cel curat ºi drept, cã trebuie sã
dãm deoparte stricãciunea, cã altfel nu vom avea putere sã
luptãm împotriva stricãciunii. Uitaþi-vã bine la locul unde lu-
crez eu, cã nu las stricãciunea sã se lipeascã acolo, ca sã pot
sãlãºlui cu puterea cereascã, aºa cum se lucreazã ea astãzi, cã
nu e de joacã, mãi pãstorilor, ce facem noi acum. Fiþi plini de
iubire, dar fiþi plini de atenþie, cã trebuie sã rãscumpãrãm vre-
mea. Toate cuvintele voastre sã fie ca în cer. Toatã vorbirea sã
vã fie dreasã cu sare. Încã n-a venit vremea bucuriei. Mai
avem încã durere, cã e tare bolnav poporul creºtin, bolnav ºi
abãtut ºi slãbit ºi rãtãcit. 

Vreau sã pot avea loc. Vreau sã fiu ajutatã sã am în
mijlocul vostru învãþãtura mea, cã trebuie sã lucrãm totul nu-
mai dupã sfatul ceresc, cã vine cerul pentru fiecare lucru ce-l
avem de împlinit, ºi de acum încolo trebuie sã se vadã ce lu-
crãm, ca sã se ruºineze creºtinii mei care-L fac mincinos pe
Dumnezeu, cã mulþi ar vrea sã-ºi dea drumul poftelor ºi traiu-
lui bun, cã zic cã a minþit Dumnezeu ºi zic cã nu s-a împlinit,
cã ei nu ºtiu cã s-a împlinit. S-a împlinit, mãi copii, ºi voi ºtiþi
cã s-a împlinit ºi cã se împlineºte, dar ei nu mai ºtiu nimic. Ei
nu au de unde sã ºtie cã Domnul este cu împãrãþia Sa la voi
ºi cã supune puterea lumii sub mâna Sa cea tare. Ei n-au vrut
sã ºtie ce scrie în cartea cea mare, darã sã mai ºtie cã ea se îm-
plineºte! Dar la voi ºi cu voi, Domnul Se desãvârºeºte, ºi de
la voi vrea sã meargã peste tot, cã vrea sã-ªi punã fãclia în
vârful unghiului ºi sã-ªi anunþe împãrãþia, cãci împãrãþia de
pe pãmânt trece în mâna ascultãtorilor lui Dumnezeu, trece în
mâna poporului meu, ºi nu te teme cã eºti mic, poporule al
meu, cã te voi înmulþi într-o clipã. De aceea am venit la tine,
turmã micã, de aceea, sã te ajut ºi sã-þi dau hranã tare, ºi sã
faci hranã multã, cã într-o clipã vei prãsi ºi te vei înmulþi ºi
vei umple pãmântul ºi vei trãi în pace, cã pãmântul ºi pãºunea
ºi fericirea vor fi lucruri noi. Tu nu vezi cã facem un lucru
nou? De aceea am venit sã te sfinþesc, ca sã fii ceresc ºi sã fac
cu tine început de cer ºi de pãmânt nou, ºi apoi sã fie peste tot
aceastã împãrãþie a lui Dumnezeu, cã se va ºti din zi în zi mai
mult cã Domnul împãrãþeºte ºi Se mãreºte. 

Am adus mãrul vieþii, ca sã mâncaþi din el ºi sã fiþi vii.
L-am adus ºi v-am pus sã-l lucraþi, sã-l pãstraþi, sã-l faceþi sã
se coacã bine, cãci cine va fi sã guste din el, gata, va învia. L-am
adus ºi l-am încercuit cu întãrituri cereºti ºi v-am pus sã pã-
ziþi bine poarta grãdinii mele. ªi fii atent, strãjerule de aici, fii
atent la porþi, cã eu voi deschide atunci când va fi mãrul copt.
Fii atent, mãmicã! Numai cel ce va birui va fi bun sã mãnân-
ce, cã a spus Dumnezeu la acest popor lucruri mari în tot tim-
pul, dar cine sã le înþeleagã? Toate se lucreazã ºi se vãd prin
credinþã, mãi copii, cã iatã, cele dintâi vor trece, ºi eu voi face
un lucru nou. 

Am arãtat copilului meu care mã ascultã ºi care-mi lu-
creazã mie, i-am arãtat doi sori: unul la asfinþit, ºi asfinþea, iar
altul la rãsãrit, rãsãrind. Rãsare, ºi totul se înnoieºte, ºi totul
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va fi nou, ºi Soarele acesta nu va mai asfinþi, ºi iese ca un
Mire din cãmara Sa, cãci Domnul este Soarele cel nou peste
pãmânt nou. Copiii mei, sunteþi acum puþinei de tot, cât iei
într-o mânã, dar vom birui pãmântul cu slava de la Dumne-
zeu, cã aºa a spus Dumnezeu despre mine ºi despre poporul
meu. Rãmâneþi întru înþelepciune, ca sã se verse de la voi du-
hul înþelepciunii ºi al priceperii peste poporul creºtin. 

Pãstorii Daniel ºi Cristea sã aibã duhul înþelepciunii ºi
sã-l arate poporului creºtin. Sã-l aibã, cã trebuie sã-l aibã. Sã
grãiascã la poporul meu cuvânt de zidire ºi sã insufle duh de
credinþã ºi de cunoºtinþã, duh de iubire ºi de trezire; sã rãs-
cumpere bine vremea, cã zilele sunt târzii. Pãstorii sã se arate
pildã de trãire cereascã ºi sã rãmânã întru mine întru toate
cele de la cer, cãci în curând vom avea un popor nou, un po-
por ceresc. În orice cetate vor merge, sã-mi gãteascã bine ca-
lea. O, cã de când aºtept zilele acestea de glorie ca sã vin ºi
sã-mi desãvârºesc taina în acest popor! Eu am putere sã sun
ºi sã suflu peste acest popor ca sã-l înviez, ºi apoi sã vin ºi sã
cinez cu el. Misiunea mea trebuie desãvârºitã cât mai curând,
dar fãrã voi nu pot, mãi copiii mei. Vom merge împreunã pe
unde mai e încã soare ca sã vedem bine drumul ºi sã aºezãm
viaþã bunã peste acest popor, iar pe unde este încã ceaþã ºi
frig, vom mai suna la porþile cetãþii, vom mai întãri focul pe
margini pânã va dispãrea ceaþa, ºi apoi vom intra ºi vom
trâmbiþa ºi vom lucra, ºi va învia poporul meu, mãmicã, ºi mã
voi arãta lui, cã va creºte înþelepciunea acestui popor. Duhul
lui Dumnezeu va lucra ºi va putea dacã mã veþi asculta ºi mã
veþi ajuta ºi mã veþi însoþi pânã la arãtarea mea. 

Odihniþi-vã un pic, ºi pregãtiþi-vã iar, cã vom scrie car-
te pentru cel ce va fi mare peste biserica mea, ºi iar vom mai
scrie o carte cu trimitere cãtre cetãþile poporului meu. Staþi
sub obrocul meu, staþi în ascultare. Fiþi întru tãria cea de sus,
întru lucrul Domnului Iisus Hristos, întru dragostea Mãicuþei
Sale ºi întru grija ºi iubirea mea. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Sfânta Virginia face Domnului cale de intrare în carte cu cuvântul
Sãu. 

II atã, copiii mei, cuvânt nou, cãci începutul de la voi
este nou. V-am spus cã facem un lucru nou, un po-

por nou, un popor ceresc, nestricãcios. Iubiþii mei, facem o
bisericã nouã, o bisericã veºnicã, un început de bisericã veº-
nicã, nestricãcioasã. Amin. 

Se coboarã cu dragostea cereascã cuvânt ceresc ºi
dulce pentru iubitul cel iubit ºi cel aºteptat de tot cerul, pentru
cel iubitor de Dumnezeu, pentru cel chemat ºi ales ºi credin-
cios, cãci este credincios. Se coboarã cãtre el cuvânt de împo-
dobire ºi de viaþã nestricãcioasã, cuvânt de înveºmântare, cu-
vânt de tainã cereascã. Domnul Iisus Hristos îmi spune sã
aduc la voi cuvântul Sãu cãtre acest iubit al nostru, cã e al
nostru, mãi mãmicã. 

V-am spus cã fãrã voi nu pot aduce nimic de la cer. V-am
spus cã voi sunteþi mâinile ºi picioarele mele, cã sunteþi gla-
sul ºi rãsunetul meu. V-am spus cã sunt în voi, ºi voi în mine. 

O, iubitul meu, aceºtia sunt copiii mei, sunt rodul lu-
crãrii lui Dumnezeu, sunt mãdularele mele, cã eu i-am nãscut,
ºi în dureri i-am nãscut. Sunt aici la ei, sunt cu ei, sunt în ei,
ºi ei mã ajutã sã fiu aici cu cuvântul cel ceresc, cã aºa zice
Domnul, cã al meu este acest popor, ºi a venit vremea sã mã

înfãþiºez cu el la Dumnezeu ca sã facã din fiii acestui popor
unelte de lucru, ca sã facã Domnul înviere pe pãmânt prin
acest popor ales ºi crescut prin mine cu cuvântul lui Dum-
nezeu. Amin. 

Mã trimite Domnul acum la aceºti copii cu cuvântul Sãu
pentru cel iubit al Sãu, pentru ca sã-l îmbrace întru puterea cea
de sus, pentru ca sã-l facã ceresc. Iatã cuvântul Domnului: 

– II a aminte din nou, iubitul Meu, copilul Meu
iubit. Se împlinesc cele scrise în carte, cele

scrise pentru vremea aceasta. Iatã, dã muguri, iatã un lucru
nou; vin sã-l desãvârºesc. Ia aminte, cã vom lucra un lucru
nou, un Ierusalim nou, o viaþã nouã ºi veºnicã. Amin. 

Iubitul Meu, mare este taina nestricãciunii, ºi aceastã
tainã trebuie lucratã de noi, trebuie aºezatã pe pãmânt, cã
vom face ceruri noi ºi pãmânt nou, ºi va coborî Domnul în
mijlocul acestui Ierusalim ceresc ºi va aºeza cele scrise în
carte. Am adus pomul vieþii, am adus mãrul vieþii, ca sã fie
lucrat ºi sã fie aºezat în mijlocul Ierusalimului ceresc, cãci cel
ceresc va coborî la cel pãmântesc ºi va fi numai unul, un Ie-
rusalim ceresc pe pãmânt; pe pãmânt, cã pãmântul se va cu-
rãþi, se va înnoi, va fi nou. 

Am venit la tine ca sã te aºez întru acest început nou,
ca sã fii ceresc, cã dacã vei fi din cer, te vei cunoaºte cã eºti
din cer, ºi vei lucra, mãi iubitul Meu, ºi Se va vedea Domnul,
ºi se va lucra pe pãmânt taina nestricãciunii, ºi biserica va
triumfa ºi se va îmbrãca de sãrbãtoare. Fii cu luare-aminte ºi
cu dragoste, cã vreau sã te hrãnesc cu pâinea vieþii, aºa cum
ºtiu Eu cã trebuie sã fie aceastã pâine a vieþii. Nimeni nu mai
înþelege, nimeni nu se mai teme, nimeni nu mai moºteneºte
pâinea vieþii întru putere de viaþã. Nu se mai vede aceastã pu-
tere, nu se mai vede lucratã, cã nu este putere de viaþã întru
cei ce zic cã lucreazã pâinea vieþii, ºi iatã cã nu se vede învie-
re de la Mine prin cei ce zic cã lucreazã pâinea vieþii. Eu sunt
pâinea vieþii, dar ºi astãzi, ca ºi atunci, toþi Mã rãstignesc.
Învãþãtorii legii cei de atunci aduceau jertfã ºi închinãciune
lui Dumnezeu, iar când a venit Dumnezeu la ei, o, ei L-au
omorât. Au omorât Viaþa, mãi iubitul Meu. Numai cuie ºi du-
rere Îmi dau ºi azi învãþãtorii legii, ºi apoi zic cã Îmi slujesc
ºi zic cã lucreazã pâinea vieþii. Numai rãni ºi rãstignire, mãi
iubitul Meu. 

Ia aminte cu iubire, cã vreau sã te hrãneºti din acest
început de lucru nou. Nu mai mânca la masã cu Anna ºi Ca-
iafa, nu mai sta la masã cu Iuda. Mãnâncã, iubitul Meu, cu
Mine, mãnâncã în fiecare zi de la Mine. Nu te lipsi de Mine
niciodatã, ºi vei fi ceresc. Eu am venit aici, M-am coborât aici
cu împãrãþia Mea ºi am fãcut aici început de cer ºi de pãmânt
nou, început de nestricãciune. Mãnâncã, iubitul Meu, cu Mi-
ne, cã la aceastã masã Eu sunt cu toatã dragostea Mea cobo-
rât, cu toatã puterea Mea, cu toatã viaþa Mea. Îmbracã-te întru
viaþã cereascã, mãi iubitul Meu, cã te voi încorona sã stai pe
scaunul Meu, pe scaunul bisericii Mele, ca sã fii pildã biseri-
cii Mele. 

Iubitul Meu, în curând cele vechi vor trece, ºi Eu voi
face un popor cu trupuri cereºti, îmbrãcate în nestricãciune.
Taina aceasta, nepriceputã pânã astãzi, neaºteptatã de nimeni,
starea aceasta îngereascã pe care vreau s-o desãvârºesc pe pã-
mânt ºi cu care voi minuna lumea la vederea acestei trãiri ce-
reºti pe pãmânt, pe pãmânt nou, o, taina aceasta a nestricãciu-
nii, aceastã stare cereascã vreau s-o aºezãm pe pãmânt. Iatã,
iubitul Meu, taina lui Dumnezeu. Aceasta este taina de mân-
tuire a omenirii. Vom întãri acest început nou, ºi vom lãrgi
apoi cortul acestui Ierusalim ceresc, ºi va fi apoi ca Domnul
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sã-ªi anunþe împãrãþia, cãci trâmbiþa va suna ºi va rãsuna, cã
de aceea întãresc acest început. ªi Mã voi face cunoscut întru
cei ce bine am voit, cã va învia omul cel nou pe pãmânt ºi
vom face un popor nestricãcios, un neam veºnic, ºi lumea va
vedea aceastã minune ºi va învia ºi va intra între cei veºnici
ºi se va sfinþi, ºi va creºte numãrul neamului lui Dumnezeu,
ºi asta va fi minunea minunilor, cã moartea nu va mai fi, ºi va
fi mãrul vieþii, ºi noapte nu va mai fi, cã Domnul va lumina. 

O, fericit va fi cel care-ºi curãþã haina vieþii, cã acela
va avea stãpânire peste viaþã, acela nu va sãri peste poartã, ºi
va intra pe uºã în cetatea lui Dumnezeu, în raiul cel veºnic, cã
se vor aduna popoarele sã vinã sã vadã aceastã slavã, cãci ce-
rul cel nou ºi pãmântul cel nou vor fi ºi vor rãmâne pe veci,
ºi neamul lui Dumnezeu va dãinui veºnic, ºi va fi fericire ºi
mângâiere peste Ierusalim.

Ridicã-te ºi te încinge ºi te împlineºte, copilul Meu
iubit, cã iatã, mare ºi minunatã este taina nestricãciunii, cã de
la acest început voi revãrsa râu de viaþã, râu de înviere, iar
când viaþa se va arãta, noroade însetate vor bea ºi vor lua Duh
Sfânt ºi se vor adãuga la Dumnezeu.

Copilul Meu iubit, cu câtã dragoste te port ºi te cresc!
Iatã, vezi cum te ridic. Te ridic din zi în zi, ºi apoi te voi arãta
mare. Iatã, îþi dau sã mãnânci din mãrul vieþii pe care l-am co-
borât ºi pe care în curând îl voi aºeza la mijloc, cã voi desco-
peri puterea Mea la cei fãrã putere ºi voi împãrþi putere ºi viaþã. 

Îþi aduc aminte iar, sã fii cum am fost Eu. Am pus peste
tine duhul înþelepciunii cu care am lucrat Eu când eram un
copil în mijlocul cãrturarilor ºi învãþãtorilor legii, ºi dupã
Mine au mers apoi noroade întregi sã-Mi asculte înþelepciu-
nea. Fii întru Duhul Meu, cãci Duhul Meu este întru Tatãl. Fii
întru Duhul Meu, ca sã fii fiul Tatãlui Meu. 

Am spus atunci când M-am dus cãtre Tatãl Meu, am
spus cã Mã duc sã vã pregãtesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, sã
fiþi ºi voi, ºi iatã, iar vã spun cã pregãtesc loc, ca acolo unde
sunteþi voi, sã fiu ºi Eu. Voi sunteþi prietenii Mei ºi nimic nu
tãinuiesc ca sã nu ºtiþi, cãci nimãnui n-am descoperit aceste
taine pecetluite pânã acum. Iatã de câtã iubire aþi avut parte. 

Copilul Meu iubit, fii plin de iubire, fii plin de credinþã,
cã iubirea Mea se va vãrsa ca un râu peste fiii ascultãrii. Toate
merg spre glorie, cã România este gloria lui Dumnezeu, este
pãmântul strãlucirilor, este reginã peste popoare, este binecu-
vântatã ºi iubitã ºi aleasã, cã aºa este scris, cã Domnul va ale-
ge din nou Ierusalimul. România este cetatea cea iubitã, ºi voi
aduce pe regele ei, cã el este de la Dumnezeu. ªi vei avea sfân-
ta datorie sã-l faci ceresc ºi nestricãcios, pe el ºi pe toatã casa
sa, ºi va fi sã-l înveþi de la Mine, ºi va fi sã asculte de Mine
întru toate cãile sale ºi va domni întru Mine, cã aºa este scris. 

O, iubitul Meu, rãmâi întru dragostea Mea, fii fiul dra-
gostei Mele, cãci cu dragoste te privesc întru toate cãile tale,
ºi va fi sã lucrezi numai dragostea Mea în mijlocul bisericii
Mele, cãci dragostea Mea este cea mai înaltã stare. Cu ea am
întocmit lumea ºi cu ea voi veni mereu ºi vã voi da-o ca s-o
întronaþi pe pãmântul Noului Israel. Cu dragostea Mea vom
face popor nou, neam nou, ºi acest popor se va numi poporul
iubirii, cetatea iubirii Mele, cãci Duhurile lui Dumnezeu vor
sufla peste pãmânt ºi toate tainele vor fi arãtate, ºi atunci se
va vedea scris pe creºtetul fiilor lui Dumnezeu nume nou ºi
numele cetãþii celei noi, al Ierusalimului ceresc. 

Iubitul Meu, se apropie sãrbãtoarea sãrbãtorilor în cer
ºi pe pãmânt. O, ºi cât vã iubesc de mult! Dar hai sã ne iubim
unii pe alþii ca sã se vadã iubirea noastrã, cã împãrãþia iubirii
începe în curând peste tot. Va împãrãþi iubirea noastrã pe pã-

mânt nou, mãi copilaºii iubirii Mele, ºi se va revãrsa ca un râu
peste mulþimi, ºi pomul vieþii va strãluci ºi va rodi, ºi vom sta
la masã.

Hai, iubitul Meu, sã fim iubire, sã fim înviere ºi sã fim
luminã peste pãmânt. Stai întru taina Ierusalimului ceresc pâ-
nã te voi arãta cu putere, cãci va trebui sã aºezãm raiul pe pã-
mântul cel nou, ºi vom trãi cu fericire în Edenul iubirii, ºi toa-
tã suflarea de pe pãmânt va cunoaºte taina iubirii cereºti, cã
mare ºi minunatã ºi veºnicã este taina aceasta. Lasã-Mã sã
stau cu toatã sfinþenia Mea întru tine, ºi nimic sã nu-þi fie mai
sfânt ºi mai mare decât grija aceasta, ºi atunci Eu voi fi Cel
dintâi întru toate cãile tale ºi voi locui în inima ta întru toatã
mãrirea Mea, cã vreau sã Mã arãþi întru tine, vreau sã Mã va-
dã ºi sã se ruºineze cãrturarii ºi învãþãtorii legii când vor ve-
dea sfinþenia ºi mãreþia Mea întru tine. ªi vom ieºi la ivealã
cu puterea Mea ºi vom sufla ºi vor cãdea cele ºubrede, ºi vom
înãlþa bisericã vie ºi viaþã vie ºi sfinþenie pe pãmânt, cãci cele
dintâi vor trece de acum. 

Îmbracã-te frumos, gãteºte-te de sãrbãtoare, mãi copilul
Meu iubit, cã Domnul te iubeºte ºi face legãmânt cu tine. Ne
vom ridica ºi vom aºeza cele proorocite, ºi taina lui Dumnezeu
se va desãvârºi în strigãtele mulþimii, cu har ºi cu iubire. 

Te port întru tãria cea de sus, te binecuvintez cu toate
darurile Mele ºi te îmbrãþiºez întru slava cea coborâtã în toatã
vremea, cu taina pãcii Mele cereºti. Te învãluiesc întru pacea
Mea mereu ºi nici o clipã nu te las. Eºti scris pe inima Mãi-
cuþei Mele ºi ca pe un fiu dulce ea te pãzeºte mereu ºi te în-
tãreºte cu harul ºi cu binecuvântarea sa. Amin, amin, amin. 
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Cuvântul Domnului: proorocie pentru România ºi
aºezarea ei întru slavã 

Dumnezeu anunþã slava României, sfârºitul Babilonului ºi duh de
trezire peste înþelepþii pãmântului. 

SS e aude glas cu tãrie, care strigã: cine va vorbi pen-
tru Mine? 

Iatã, suflu duh de trezire peste popoare, sã trezesc
duhul descoperirilor peste înþelepþii pãmântului, ca sã ºtie cã
Eu sunt Dumnezeu. Vin sã netezesc potecile, vin sã curãþ
pãmântul ºi sã-l adãp apoi, ca sã rãsarã peste el iarbã nouã ºi
grasã ºi sã hrãnesc încã o datã mulþimile. Vin curând, ºi plata
Mea este cu Mine. Nimic nu împlinesc fãrã sã descopãr taina
Mea proorocilor. 

Ierusalime care omori pe prooroci ºi nimiceºti pe cei
trimiºi ai Mei! Iatã, vin sã Mã desãvârºesc. Sã audã popoarele
ºi limbile cã vin cu Ierusalimul cel de sus sã-l aºez pe pãmânt
ºi sã pun în mijlocul lui cele scrise în carte. Vin sã aleg iarãºi
Ierusalimul. 

Iatã glasul Domnului peste pãmânt! Scrie ºi dã de ºtire
ce grãieºte Domnul. Duhurile lui Dumnezeu suflã peste pã-
mânt, ºi cine se încumetã sã-Mi tulbure planurile? Sã vinã sã
se lupte cu Mine, sã vinã ºi sã judece între Mine ºi via Mea. 

Vai celor ce numesc lumina întuneric, ºi întunericul lu-
minã, care zic amarului dulce, ºi dulcelui amar! Vine Domnul
ºi munþii se clatinã ºi nimiceºte Babilonul! 

O, cum ai cãzut tu din cer, tu, care ziceai cã-þi vei aºeza
sãlaºul în muntele Meu cel sfânt! Iatã, te-am azvârlit la pã-
mânt ca pe o ramurã fãrã preþ. Iatã, vine dupã tine un rege cu
dreptatea Mea, ºi ochii celor care vãd nu vor mai fi închiºi. 

Cei slabi la inimã, întãriþi-vã ºi nu vã temeþi! Eu voi
merge înaintea unsului Meu ºi voi zdrobi încuietorile cele de
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fier, cã dintr-un þinut de departe chem un om ca sã împlineas-
cã planul Meu.

Scoalã-te, România Mea! Ridicã-te, iubito! Scuturã-þi
jugul ºi vino spre mãrire, o, cetatea iubirii Mele! Nu mai plân-
ge, iubito, cã vaiul trece; mai e un ceas. Iatã, rãsare soare nou
ºi florile se desfac ºi Eu vin sã te fac mireasã, vin sã te iubesc
ºi sã te aºez întru glorie, ºi toþi prietenii te vor vedea ºi vor um-
bla întru strãlucirea ta, iubito, cã aºa stã scris despre tine, cã
regi vor umbla întru mãrirea ta. Vine Domnul sã Se odihneas-
cã peste tine, cã iatã, întru tine binevoiesc. 

Te-au cântat poeþii tãi, te-au cântat pãgânii tãi ºi n-au
ºtiut de ce te cântã, iubito. Duhurile Mele suflau dis-de-dimi-
neaþã peste tine ºi îþi trezeau cântecul de iubire, ºi cântai, o,
cetate iubitã, cântai cântecul tãu de iubire, ºi erai frumoasã ºi
cântai. 

Au trecut peste tine nori ºi ceaþã ºi îþi schimbau frumu-
seþea, ºi râsul tãu înceta atunci, dar nici o ispitã n-am lãsat-o
sã treacã peste puterea ta. Duhul Meu, ca un bucium Se trezea
dis-de-dimineaþã ºi suna cu jale ºi ridicam din tine pe vitejii
Mei ºi le încingeam mijlocul ºi te eliberam de sub povarã, ºi,
apoi, din nou zâmbeai, iubito, cã de la naºtere te-am iubit ºi
te-am sortit sã fii a Mea.

Dar când a venit iarna peste tine, a cãzut o zãpadã grea
ºi te-a acoperit, iubito, ºi ai murit aproape de tot. ªi te-ai zbã-
tut în sângele tãu ºaptezeci de ani (1921-1991, n.r.) ºi s-a fãcut
zãpada roºie de sângele tãu. ªi am trecut pe lângã tine, ºi erai
goalã, iubita Mea, ºi Mi-am dezbrãcat veºmântul ºi te-am în-
velit, cã Mi-am adus aminte de tinereþea ta, când erai frumoa-
sã ºi albã. O, cã te-au robit strãinii ºi te-au necinstit, cã þi-au
fãcut lege ºi te-au silit sã te tai împrejur, dar Domnul îi va
smeri, ºi ei þi se vor închina la picioare, ca sã ºtie cã te-am iu-
bit, iubito, cã ai fost sãrmanã ºi ai fost sub cruce, dar ai pãzit
rãbdarea Mea. ªi acum, iatã, te trezesc din somn, sã curãþ
murdãria de pe tine ºi sã te îmbrac cu podoabe noi. Ridicã-te
ºi vino spre mãrire, cã asta îþi este menirea de la Dumnezeu. 

O, România Mea, þi se apropie ziua schimbãrii la faþã
ºi vin sã Mã sãlãºluiesc întru tine, cã tu eºti scaunul mãririi
Mele, tu eºti Ierusalimul gloriei Mele, cã slava Mea se va co-
borî peste tine ºi vei strãluci ca soarele, o, cetate a strãluci-
rilor, ºi toate popoarele vor veni sã te vadã, cã porþile tale vor
fi deschise zi ºi noapte, dar noaptea nu se va mai coborî peste
tine, iubita Mea. Voi aºeza pe înãlþimile tale sunet de trâmbiþã
ºi glas de serbare, iar feciorii tãi îþi vor cânta cântecul tãu de
iubire, ºi atunci, pãmântul tãu îþi va da înapoi pe morþii de sub
el, cãci ei vor învia, ºi tu te vei schimba într-o clipã la trâm-
biþa Mea. ªi vei fi reginã, iubito, cã Domnul este Regele iubi-
rii, ºi este Regele tãu. 

Iatã, vin cu plata rãbdãrii, cã te voi ocroti de ceasul is-
pitei. Fii tare, iubito, ca sã Mã ai cu tine, cã nici un neam sub
soare nu va avea biruinþa ºi gloria ta, cã vei fi Mie templu de
mãrire ºi te vei numi Ierusalimul cel nou, cã Eu îþi dau nume
nou, iubito, cetate iubitã. Trezeºte-þi urechea, ca sã-Mi auzi
glasul, cã tu vei fi tronul Meu, ºi în tine se va auzi cântecul
Meu de slavã: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, Cel Care
a fost, ºi este, ºi va fi!». Iar pe cei ce au cãlcat peste tine, le
voi descoperi pãcatul ºi îi voi ruºina ºi îi voi mustra cu aspri-
me ca sã vinã înspre pocãinþã, ºi dacã ne vor auzi glasul ºi ne
vor deschide, vom intra, iubito, ºi vom cina cu ei, ºi ei cu noi. 

ªi voi ridica un om care va fi vrednic sã ia cinstea ºi bi-
necuvântarea ºi puterea (regele Mihai, n.r.) ºi îl voi chema din
Egipt, cãci cei ce l-au înstrãinat ºi au vrut viaþa lui nu vor mai
fi atunci, cã Eu voi întinde mâna ºi voi lua din tine hrana, ºi

te vei duce apoi la fiul cel vândut ºi alungat, ºi el va plânge ºi
te va îmbrãþiºa ºi te va iubi, ºi va veni cu toatã bogãþia Sama-
riei ºi îþi va sluji þie, cã el este de la Mine, ºi cine este cel ce
se va ridica împotriva planurilor Mele cele din veac? ªi tu te
vei numi atunci «cea cu bãrbat», cãci acesta va birui ºi va fi
mare prin puterea Mea, ºi sabia Mea va fi necruþãtoare ca sã-i
gãtesc venirea. ªi va veni, iubito, ºi se va auzi atunci din nou
cântecul tãu de iubire, ºi se va auzi glasul de bucurie al celor
junghiaþi, care au mãrturisit despre vremea Mea ºi despre mã-
rirea ta, cãci vin sã te peþesc. 

ªi în ziua aceea Mã voi rãzbuna pe împãraþi ºi pe
domni, pe bogaþi ºi pe puternici, pe robi ºi pe slobozi, cã te
voi scormoni cu fãclii aprinse, cetate iubitã, ºi ochiul Meu va
cãuta prin peºteri ºi prin stânci pe cei ascunºi de faþa mâniei
Mele. Dar în ziua aceea voi însemna pe frunte cu numele Meu
ºi cu numele tãu toatã seminþia ta care a pãzit rãbdarea Mea
ºi ºi-a spãlat veºmântul, ºi fiii tãi vor fi preoþi ai Celui ce ºade
pe tron ºi vor sluji zi ºi noapte înaintea Mea ºi Îmi vor aduce
miros de tãmâie, miros de iubire, iubito, ºi nu vor mai înseta,
nici nu vor mai flãmânzi, cã le voi dãrui izvoarele vieþii ºi îºi
vor spãla în ele de lacrimi obrajii, ºi cine îºi va spãla viaþa în
ele, se va adãuga þie, cetate iubitã. 

O, voi întinde cortul Meu peste tine ca sã te ocrotesc
apoi, cãci îngerii Mei vor dezlãnþui chin ºi durere peste cei ce
nu au pecetea Celui viu. ªi voi slobozi glas de tunet, precum
este scris, ºi se va vesti din nou pe pãmânt taina lui Dumne-
zeu, pentru toate popoarele ºi limbile ºi peste puternicii pã-
mântului ºi voi striga: «O, de câte ori am voit sã te adun sub
aripa Mea ca sã te ocrotesc, dar n-ai voit, ºi te-ai desfrânat
departe de Mine ºi ai zãcut în necunoºtinþã ºi n-ai voit adevã-
rul Meu ºi n-ai iubit viaþa, cã þi-ai încheiat zapis cu pieirea, ca
sã fii vrednic de pieire. ªi acum, iatã, te pustiesc, ºi vãrs mânie
peste popoare, ºi nu Mã vei mai întâlni pânã nu se va auzi din
nou: „Binecuvântat este Cel ce iarãºi vine întru numele Dom-
nului“». ªi tu, România Mea, cetatea iubirii Mele, vei vedea
pe cei ce veneau sã te blesteme, cãci vor lua calea lui Valaam,
fiindcã tu eºti binecuvântatã ºi mare cu Mine, iubito, cã Dom-
nul va împãrãþi ºi va rãsplãti pe robii Sãi, pe prooroci ºi pe
sfinþi ºi pe cei ce se tem de Domnul. ªi se va cânta în tine cân-
tare nouã, ºi nimic necurat nu va mai intra în tine. 

O, România Mea iubitã, ieºi din Babilon, fugi de desfrâ-
nare ºi sfinþeºte-te cu Mine, ca sã nu guºti din pedeapsa Babi-
lonului, cã se va ridica fumul focului în care va arde Babilonul,
cetatea cea înveºmântatã în vison ºi în aur, ºi se vor veseli apos-
tolii ºi proorocii, cã Domnul vine cu dreptatea ca sã rãscumpe-
re sângele lor, cãci îngerul bisericilor va suna ºi va împrãºtia
cuvântul lui Dumnezeu, ºi vremurile se vor aºeza la loc, ºi se
va slãvi biserica Dumnezeului Cel viu, iar celor de pe tronuri li
se va da putere sã facã judecatã ºi sã rãscumpere sângele celor
tãiaþi pentru mãrturia lui Dumnezeu, care nu s-au întinat din vi-
nul Babilonului, ºi lacrima ºi moartea vor pieri, ºi cerul ºi pã-
mântul se vor face noi, cãci cele vechi trec cu trosnet. 

Eu sunt Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul. Eu sunt
începutul cel nou, iar tu, cetate iubitã, vei fi învãluitã de slavã
ºi vor veni la tine cei scriºi în cartea Mea, ºi va izvorî din tine
râu de viaþã, ºi voi aºeza în mijlocul tãu pomul vieþii. Fericiþi
acei ce-ºi spalã haina vieþii ca sã intre la Dumnezeu. Fericiþi
acei ce ascultã Duhurilor lui Dumnezeu. Iarba ºi floarea se
veºtejesc, dar Cuvântul Dumnezeului nostru este în veac. Eu
sunt Cel ce dã nãdejde. Eu sunt Cel ce grãiesc.

Suflã Domnul duh de trezire peste înþelepþii pãmân-
tului: iubiþi frica de Dumnezeu, iubiþi credinþa în Dumnezeu,

Anul 1990 343



dar iubiþi dragostea de Dumnezeu. Sã se coboare dragostea
Mea ºi înþelepciunea Mea peste înþelepþii acestui veac ºi sã nu
se mai poticneascã nimeni. Înþelepciunea de Dumnezeu este
frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înþelepciunii, ºi
cel ce nu o are pe aceasta, acela nu este înþelept. 

Iubiþi cãile Mele, înþelepþilor, cã Se coboarã Dumnezeu
peste cei slabi ca sã facã de ruºine pe cei tari, cã a ascuns
Dumnezeu tainele Sale de înþelepþii pãmântului ºi le-a desco-
perit pe ele pruncilor lui Israel. Scuturaþi jugul robiei, cãci
cine este rob pãcatului, acela nu are înþelepciune, acela
schimbã minciuna cu adevãrul ºi umple de duhul minciunii
pe cel aproape mort, cãci minciuna seamãnã moarte ºi rãtã-
cire de la calea adevãrului. Cãutaþi-Mã cu inima smeritã ºi
cugetaþi cu dreptate despre Mine, cãci Duhul lui Dumnezeu
nu sãlãºluieºte cu fãrãdelegea ºi Se dã deoparte din faþa is-
pitei. Îndreptaþi spinarea voastrã ºi luaþi jugul Meu, cã jugul
Meu este uºor ºi sarcina Mea este bunã. Cel ce nu este ca
Mine, nu este cu Mine, ºi iatã, vine ceaþa peste popoare, vine
sã prindã pe cei fãrã de lege. 

Iubiþi dreptatea, iubiþi calea Domnului ºi mergeþi pe ea,
cãci cuvântul înþelepciunii este viaþã; ºi, în sfârºit, iubiþi, iu-
biþi viaþa. Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa, ºi cine umblã pe
cãile Mele, este viu. Cel ce cunoaºte cãile Mele ºi nu umblã
pe ele, acela sã nu vorbeascã despre Dumnezeu. Cel ce-ºi iu-
beºte viaþa, acela ºi-o va pierde. Întãriþi-vã inimile, înþelepþi-
lor, întãriþi-vã genunchii, gãtiþi cãrãri drepte, cã vine împãrã-
þia slavei, ºi Dumnezeul cerurilor voieºte sã vã dea vouã îm-
pãrãþia. Iubiþi smerenia, o, înþelepþi ai pãmântului, cã Dumne-
zeu nu Se lasã descoperit ºi nu pãtrunde în sufletul viclean.
Curãþiþi-vã ºi albiþi-vã, cã iatã, vin cu plata Mea. Fugiþi din
faþa morþii ºi împãcaþi-vã cu Dumnezeu, cã vine Domnul sã
Se odihneascã întru ale Sale, vine sã-ªi anunþe împãrãþia. 

România Mea, fiii tãi umblã pe cãi deºarte, înþelepþii
tãi dorm ºi se poticnesc, dreptul piere ºi nimeni nu ia aminte,
ºi Domnul este strãin la tine. Învãþãtorii legii se poticnesc pe
timp de zi ºi nu au putere sã împartã viaþã de la Mine. De la
mic pânã la mare iubesc calea pierzãrii ºi nimeni nu Mã mai
are pe Mine. Iatã, vin cu vãpaie, vin sã scot rãul din tine. Vin
sã te curãþesc ºi sã te înnoiesc, vin sã fac pãmântul tãu nou,
vin sã fac ceruri noi ºi pãmânt nou. Vin la tine, România Mea,
cã Domnul întru tine binevoieºte ºi Se mãreºte. Iatã, sun din
trâmbiþã. Ridicã-te, iubito, scuturã þãrâna de pe tine! Spalã-te,
România Mea, cã Domnul Se uneºte cu tine. Iatã, vin sã-þi
despecetluiesc izvoarele, vin sã-þi descopãr fântânile, vin
sã-þi deschid porþile, cãci cine te va iubi, dupã dreptate te va
iubi, iubito. 

O, vin sã Mã judec cu pãstorii turmei Mele ºi sã adun
rãmãºiþa ºi sã-Mi pasc turma. Nu trebuia pãstorii turmei Mele
sã-Mi pãstoreascã turma? O, turma Mea s-a risipit ºi s-a rãtã-
cit ºi nimeni nu o mai cautã, cãci pãstorii Mei n-au purtat gri-
jã de ea ºi s-au pãscut pe ei înºiºi, dar vin sã fac dreptate pen-
tru turma Mea, vin sã cer oile Mele de la ei, ºi ei nu le vor mai
sfâºia ºi nu le vor mai înjunghia. Vin sã le port de grijã ºi sã
le cercetez, aºa cum cerceteazã pãstorul turma când este în
mijlocul ei; vin sã le hrãnesc ºi sã le adãp, vin sã fac dreptate
ºi sã judec între oaie ºi oaie. Vin sã limpezesc apele ºi sã-Mi
scot turma la pãºune bunã, ºi, nu te teme, turmã micã, un ceas
mai este, ºi te voi pãstori dupã dreptate ºi te voi înmulþi ºi voi
aºeza peste tine pãstori care te vor pãstori cu dreptate, ºi tu
vei prãsi ºi te vei înmulþi, ºi voi ridica un neam mare, un neam
ales, o preoþie sfântã, ºi voi revãrsa duhul mângâierii ºi al
mãririi peste fiii ascultãrii. 

România Mea, Ierusalimul mãririi Mele, tu vei fi gloria
Mea, iubito, ºi din tine va rãsuna peste popoare cântare nouã,
cântare de pace peste popoare, iubito, ºi imn de slavã veºnicã.
Bucurã-te, Ierusalime nou, bucurã-te, România Mea! cã iatã,
vine Domnul la tine. Lãrgeºte-þi cortul ºi vezi, cã vin la tine
fiii tãi. Toþi cei ce te-au urât te vor numi cetatea Domnului, cã
din pãrãsitã ºi asupritã ce erai, voi face din tine mândria vea-
curilor. Eu, Domnul, am hotãrât aceasta. 

Hai, popor iubit, bucurã-te ºi te ridicã, cetatea iubirii
Mele! Cântã-þi cântecul tãu de iubire, sã audã popoarele ºi sã
se înveseleascã. Pune-þi rochiþã de sãrbãtoare ºi salbã de nun-
tã, cã Domnul vine la tine. 

Scoalã-te, iubito, ºi lasã-Mã sã-þi aud glasul. Aprinde
candela ºi ieºi în prag, iubita Mea, ºi vegheazã, iubito, cã vin
curând. Amin, amin, amin.
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Cuvântul Domnului cãtre patriarhul Teoctist 

Vai celor ce zic proorocilor: „Nu proorociþi!“. 

DD umnezeu grãieºte pe pãmânt. Sã se audã cuvân-
tul Domnului ºi sã se împlineascã planurile Sale! 

Cine este cel ce-Mi încurcã planurile? Sã vinã sã jude-
ce între Mine ºi via Mea. 

Duhurile Domnului grãiesc bisericilor. 
Ia aminte, cârmuitor al bisericii, ridicã-te ºi ia aminte!

Iatã, vin sã fac un lucru nou, un popor nou, o bisericã nouã ºi
veºnicã. Vin sã aºez Ierusalimul ºi sã netezesc cãrãrile. Ia
aminte, cã te-am aºezat încã o datã sã stai pe scaunul bisericii
Mele, ca sã vii sã împlineºti planul Meu. Vin cu cele scrise în
carte, vin sã Mã desãvârºesc, vin sã curãþ biserica, de idoli ºi
sã scot urâciunea pustiirii din locul Meu cel preasfânt, cãci pla-
nurile Mele nu sunt ca planurile voastre, ºi cine este cel ce se
ridicã împotrivã? Sã vinã sã lupte cu Mine, cãci vai celor ce în-
curcã planurile Domnului! Vai celor ce fac planuri fãrã Mine! 

Ia aminte, cã iatã, îþi fac cunoscut planul Meu. Ridicã-te
ºi grãieºte bisericii, grãieºte cãtre învãþãtorii legii ºi cãtre pãs-
torii turmei Mele: Iatã, oile Mele rãtãcesc ca oile fãrã pãstor,
oile Mele stau risipite prin toþi munþii ºi dealurile. Pãstorii lor
s-au pãstorit pe ei înºiºi ºi nu mai umblã dupã legea Mea.
Iatã, vin sã cer de la ei oile Mele ca sã nu mai fie ele pradã de
sfâºiat. Vin sã pãstoresc turma Mea, vin sã-i fac dreptate ºi s-o
aºez în staul, vin sã fac gard în jurul ei, ca sã nu mai fie oile
Mele sfâºiate de lupi ºi de fiare sãlbatice. ªi vin sã împlinesc. 

Ia aminte, ºi te ridicã sã faci voia Mea, cã vei sta în
mijlocul învãþãtorilor legii, în mijlocul pãstorilor turmei Me-
le, ºi Domnul va coborî sfaturile Sale pentru ca sã se împli-
neascã cele proorocite, cã-l voi aºeza pe cel de al ºaptelea
uns, ºi el va sta ºi va împlini planul Meu ca sã-Mi aºez la loc
vremurile ºi sãrbãtorile. ªi voi coborî prin robii Mei prooroci
ºi voi veni cãtre el ºi îi voi porunci sã facã voia Mea. Acela
este de la Mine, ºi nimeni sã nu umble sã-Mi zãdãrniceascã
planul Meu, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu om. Voi coborî Du-
hul Meu peste el ºi îl voi îmbrãca cu putere de sus ºi îl voi
aºeza pe scaunul lui David ºi vom face bisericã vie ºi nestri-
cãcioasã. Vom adãpa pustiul cel însetat ºi vom face cãrãri
drepte ºi cale curatã ºi sfântã, pe care vor merge cei mântuiþi.
Chiar ºi cei fãrã de pricepere vor merge pe dânsa. Atunci cei
surzi vor auzi ºi se vor deschide ochii orbilor, ºi cei sãraci se
vor veseli de Domnul ºi vor vedea lucrul mâinilor Mele în
mijlocul lor, iar cei rãtãciþi cu duhul vor primi înþelepciune. 
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Iatã, vin la pãstori, sã le cer socotealã, cãci pãstorii tur-
mei Mele nu vor sã asculte de legea Domnului, ºi voi cere din
mâinile lor sângele proorocilor ºi al vãzãtorilor, cãci ei au dis-
preþuit cuvântul lor ºi le-au spus: „Nu proorociþi!“. Iatã, voi
veni ºi le voi da sã mãnânce pâinea îngrijorãrii ºi a strâmto-
rãrii, iar tu, popor al Sionului, nu mai plânge, cãci cei ce te în-
vaþã nu se vor mai ascunde, ºi urechile tale vor auzi cuvintele:
„Iatã calea!“. Voi coborî ploaie bunã ºi va creºte iarbã nouã
ºi grasã pe pãmânt, ºi pe toþi munþii vor fi râuri ºi fântâni, iar
turnurile vor cãdea de groaza care vine, ºi voi lega rana ta,
Sioane, ºi soarele va strãluci atunci de ºapte ori mai mult.

O, vai de cei ce încheie legãminte fãrã Duhul Meu ca
sã înmulþeascã fãrãdelegea! Vai de cei ce întineazã locul sla-
vei Mele! Iatã, îi voi scoate de la Mine ºi voi aºeza pãstori du-
pã inima Mea ºi vor pãstori cu dreptate ºi cu iubire, ºi oile
Mele vor paºte pãºune bunã ºi vor trãi în siguranþã, iar preotul
ºi profetul vor sta alãturi la masa Mea, ca odinioarã, ºi voi ri-
dica încã o datã biserica pe piatrã, ºi când biserica va cuvânta,
se vor face ceruri noi ºi pãmânt nou. Iatã, vin sã fac un popor
nou, un neam ceresc ºi nestricãcios, un popor sfânt, care va
trãi întru legile Mele, cã România este locul slavei Mele, ea
este Ierusalimul gloriei Mele, ºi vin sã Mã desãvârºesc în mij-
locul ei ºi sã aºez în ea cele scrise în carte. 

Ia aminte cuvântul Domnului, cârmuitor al bisericii,
cãci un om din bisericã se luptã ºi voieºte sã stea pe scaunul
bisericii. Vai celor ce fac planuri care nu sunt din Duhul Meu!
Vai celor ce zic proorocilor: „Nu proorociþi!“. Nu se cade ca
biserica sã întrebe pe Dumnezeul ei? O, altarele Mele sunt
pângãrite ºi nu mai izvorãºte din ele putere de viaþã. Nu mai
este pricepere, cãci tot trupul este plin de rãni; din creºtet pâ-
nã în tãlpi tot trupul este plin de bube ºi nimeni nu se îngri-
jeºte de rana poporului Meu. Pãstorii se pãstoresc pe ei înºiºi
ºi îºi fac câºtig nedrept ºi iubesc argintul ºi fac desfrânare cu
Trupul ºi Sângele Meu. Iatã cã pe scaunul Meu voi face aºe-
zare dupã voia Mea, cãci gândurile Mele nu sunt ca gândurile
voastre. Eu nu pot sã fiu una cu Irod, nu pot cu Anna ºi Caia-
fa, nu mai stau la masã cu Iuda ºi vin sã-Mi curãþ biserica de
idoli ºi de stricãciune, cãci casa Tatãlui Meu nu este peºterã
de tâlhari. Vin sã fac curãþenie pe pãmânt, vin sã scot urâciu-
nea pustiirii din bisericã ºi vin sã-l ridic pe cel de al ºaptelea
uns al Meu. Iar tu, cârmuitor al bisericii, vei veni ºi vei aºeza
sfat, ºi te vei ridica apoi sã-Mi ungi cu untdelemnul sfinþeniei
pe unsul cel de la Mine, cãci acesta este de la Mine, nu de la
tine. Cu acesta voi încheia legãmânt viu ºi voi aºeza din nou
Ierusalimul ºi voi face din el slava popoarelor ºi lumina nea-
murilor. Scoalã-te ºi te împlineºte întru Mine ºi vino sã faci
voia Mea, cãci voi ºterge de la faþa Mea neascultarea Sionului
ºi nu-Mi voi aduce aminte de calea cea greºitã, cã iatã, aceas-
ta este vremea sã dau bisericii Mele înfãþiºarea cea dintâi ºi
sã aduc la loc vremurile ºi sãrbãtorile Mele. Sã se întoarcã la
Domnul tot trupul lui Israel cel credincios ºi sã asculte glasul
lui Dumnezeu, cãci împãratul David a primit pe Natan, ºi Re-
beca L-a întrebat pe Domnul, dar Ierusalimul Meu Îmi ucide
cu pietre proorocii ºi pe trimiºii Mei, ca sã nu-Mi adun pe cei
risipiþi ai Mei.

Iatã, aºez un om sã împlineascã planul Meu. Cel ce se
luptã sã stea în capul mesei Mele nu va izbuti, cã Eu voi aºeza
pe scaunul Meu pe cel întru care binevoieºte inima Mea, pe
cel cu duhul smerit, care umblã pe cãile Mele ºi care va în-
drepta cãile cele strâmbe, care va da la o parte pe cele ºubre-
de ºi le va ridica pe cele tari. Nimãnui nu-i voi da voie sã-l în-
depãrteze, iar þie, cârmuitor al bisericii Mele, þie îþi poruncesc

sã-l þii alipit de tine pânã în ziua când va fi sã-l aºezi. Acela
este de la Mine, ºi Eu þi-am pus în gând sã-l chemi ºi sã-l ri-
dici, cãci l-am dus la Ierusalimul patimilor Mele ºi l-am pur-
tat în cârca Mea ca sã ºtie ºi sã mãrturiseascã despre Mine, ºi
tot Eu l-am chemat înapoi, ca sã fie pentru Ierusalimul gloriei
Mele ºi sã împlineascã voia Mea. Voi sfãrâma împietrirea ini-
milor ºi voi lucra cu putere, cãci Duhul Sfânt este Dumnezeul
Cel Care întreieºte întreita lucrare a Preasfintei Treimi, ºi toa-
te vin întru odihnã ºi întru serbare veºnicã. 

România este cetatea Mea cea iubitã. Ea este þara strã-
lucirilor, ºi Eu vin sã aºez încã o datã Ierusalimul. Nimic nu
fac fãrã sã descopãr robilor Mei prooroci, ºi nimeni sã nu se
încumete sã iasã de sub puterea Mea. 

Vine Domnul sã aºeze putere peste fiii ascultãtori, cei
care nu întineazã zilele Mele de post ºi zilele de odihnã. Vine
Domnul sã întãreascã pe cele slabe, ca sã ruºineze pe cele tari. 

Ia aminte, cârmuitor al bisericii, ºi grãieºte în biserica
Mea ºi dã de veste cuvântul Meu, cãci vin ºi împlinesc. Întã-
reºte-te ºi te ridicã sã faci voia Mea, ºi vei fi de-a dreapta
Mea, ºi voi vindeca rana Sionului. Nimeni sã nu se lupte cu
Mine, cãci ceea ce Eu voiesc, cine poate schimba? 

Dumnezeu grãieºte bisericilor. Vin curând, ºi plata
Mea este cu Mine. Amin, amin, amin.

15/28 octombrie 1990

Grãirea sfintei Virginia cu Sfânta Treime 

Lucrarea de biruinþã asupra duhului rãu. 

VV ede mama Gigi aºteptare, vede cã o doriþi, ºi ve-
de multe mama Gigi. Vede mãmica tot, mãi co-

pii. O, câtã luptã ºi pe mine ºi pe voi, dar voi ºtiaþi bine, cã v-am
spus, mãmicã, ºtiaþi cã nu puteþi ºi cã sunteþi firavi, ºi ºtiaþi cã
nu mai puteþi fãrã mine alãturi de voi.

Se luptã în ultimile puteri duhul rãu sã opreascã spre
voi cuvântul meu, cã vede ce putere de viaþã ºi câtã înviere
lucreazã cuvântul meu acum. Acum este vremea mea, fiilor;
sunt zilele biruinþei mele. El nu mai poate birui împotriva
mea, cã nu mai are cum, dar v-a aflat pe voi, ºi vede cã m-am
coborât sã lucrez cu putere peste voi, ºi a pornit rãzboi cu voi,
ca sã vã doboare, mãi copii. O, aºa ceva nu se poate, ºi dacã
veþi crede cã nu se poate, atunci credinþa voastrã va birui ori-
ce putere de duh rãu. V-am spus cã mã rog mereu la scaunul
Sfintei Treimi ºi aduc rugãciunea aceea care este pentru po-
porul meu, ºi sã vedeþi voi cum vorbesc ºi eu, ºi cum vorbeºte
ºi Sfânta Treime cu mine ºi îmi spune: 

– OO,Verginico, aºteaptã Sfânta Treime biruinþa
ta, aºteaptã sã ieºi cu poporul, Verginico.

Copiii tãi sunt firavi ºi sunt puþini, dar ei trebuie sã poatã pen-
tru tine, ca sã biruieºti. 

– OO,Doamne Savaot, scoalã-Te ºi vino lângã
mine, sã venim împreunã în ajutorul co-

piilor mei, cã e duhul rãu ridicat la rãzboi cu ei ca sã-mi fure
biruinþa. Nu-i lãsa sã cadã pe jos, nu-i lãsa sã se loveascã, sã
se rãneascã nu-i lãsa, cã Tu vezi cã eu cu ei trebuie sã biruiesc.

– OO,Verginico, vin lângã tine, tatã, ºi iatã ce
facem: le dãm întreitã putere copiilor Noº-

tri, cã nimeni n-a avut sã se lupte cu ce se luptã cei din vre-
mea aceasta. Copiii tãi sunt puþini, ºi trebuie sã le dãm toatã
puterea ca sã poatã birui, ºi lasã, tatã, cã mare este puterea cea
întreitã a Duhului Sfânt, ºi biruim, Verginico, cã e vremea sã
biruim. Fiul Meu este mereu cu ei, Verginico, ºi El este birui-
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torul morþii ºi al iadului. Nu te teme, cã toatã puterea cereascã
este cu ei, ºi tu eºti mereu cu ei, ºi eºti biruitoare, dar dã-le
mereu poveþe de credinþã tare ºi de rãbdare mare ºi de iubire
multã, ºi dã-le cuvântul tãu ca sã-l împlineascã. 

– OO,Fiule al Tatãlui ceresc, sã nu-i laºi pe co-
piii mei sã slãbeascã. Fii cu putere peste ei

ºi fã-le calea cu biruinþã, cã nu pot birui fãrã ei.

– OO,Verginico, Eu sunt Fiul, Cel Care am venit
de la Tatãl ceresc ca sã arãt puterea Mea

celor ce aveau sã lucreze cu Mine, ºi când a fost sã-Mi arãt
dragostea pentru toatã fãptura, M-am lãsat spre jertfã, ºi M-am
temut ºi Eu de ceasul cel greu, ºi am strigat la Tatãl dacã ar
vrea sã treacã de la Mine acel ceas, dar M-am cãit apoi, ºi am
plâns dupã iertare, cã n-am voit voia Mea, ºi am lãsat-o pe a
Tatãlui Meu, ºi am fost Fiu al ascultãrii ºi al rãbdãrii, ºi am
putut pânã la capãt ce a trebuit sã pot, am putut în numele Ta-
tãlui Nostru, Verginico. M-am dus pe calea cea de ispitã, ca
sã arate Tatãl Meu puterea Sa întru Mine ºi atunci, ºi n-a avut
diavolul nimic ca sã nu-Mi punã la picioare, dar am fost dârz
ºi i-am rãspuns: «Înapoia Mea, satano, cãci scris este: Dom-
nului sã-I slujeºti ºi Lui sã te închini», ºi a plecat ruºinat du-
hul rãu, ºi am biruit. 

Am venit cu trupul pe pãmânt ºi M-am smerit cobo-
rând din slava Preasfintei Treimi ºi M-am fãcut Om, ca sã dau
putere omului, ºi când am plecat, am lãsat cuvânt celor ce vor
vrea cu Mine cã vor face lucruri ºi mai mari ca acelea, pentru
cã am lãsat putere multã peste cei ce sunt cu Mine în lume.
Eu nu-l las singur pe cel ce este cu Mine, dar sã fie cu Mine,
cã dacã este cu Mine, Eu sunt în el ºi lucrez, ºi Eu nu sunt
biruit. Aºa sã-þi înveþi copiii, Verginico. Învaþã-i ºi spune-le
despre biruinþa Mea ºi spune-le cã totul este cu putinþã celui
cu credinþã ºi celui ce este ascultãtor cum am fost Eu. Amin. 

– OO,fiilor, fiii veacului acesta nu se mai vaitã
cã nu pot face ceea ce au de fãcut împotri-

va vieþii, iar voi, care luptaþi împotriva morþii, care muriþi me-
reu faþã de pãcat, hai, mãmicã, sã cãlcãm cu moartea pe moar-
te, cãci Biruitorul morþii este în noi. Nici o inimã fricoasã,
mãi copii, cãci Domnul este întru toatã plinãtatea cu voi. Voi
sunteþi mari cu Dumnezeu, cãci prin voi s-a împreunat cerul
cu pãmântul, prin voi s-a ridicat pãmântul la cer ºi a început
sãrbãtoarea Paºtelui cel veºnic, prin voi lucreazã Domnul pu-
terea învierii. Fiþi numai ai cerului, cãci cei din cer sunt fii ai
vieþii ºi nu mai sunt ca pe pãmânt. 

Copilul meu Marian, care plângi la mãmica ºi îi spui cã
nu mai poþi! Eu nu þi-am dat nimic sã nu poþi, mãmicã, ºi am
venit ºi te-am povãþuit cum sã faci ca sã poþi, cã eu ºtiu cã da-
cã faci aºa cum te-am povãþuit, eu ºtiu cã poþi, cã poate Dom-
nul, mãi copilul meu. Nu slãbi, copilul meu iubit, ºi fã în aºa
fel sã vezi de unde vine slãbirea ºi n-o lãsa sã te stãpâneascã.
Dumnezeu nu poate fi neputincios întru nimic, ºi tu cu El vei
putea tot ce-þi aduce El sã poþi, ºi bucurã-te cã þi-a cerut ajuto-
rul, ºi te veseleºte mereu cã lupþi din greu pentru Domnul tãu,
cã El te va arãta lângã El dupã ce va trece vremea rea. Eu am
încredere în voi, cã vãd cã aveþi dragoste ºi cã aveþi credinþã,
dar þineþi-le pe acestea cu putere, ca sã nu vi se parã crucea
grea, cã dacã o lãsãm jos sau dacã mai scurtãm din ea, o, nu
e bine, mãmicã, sã facem aºa. Dragostea este puterea cea de
sub cruce, ºi hai un picuþ înapoi ca sã vezi ce cuvinte mari þi-a
adus mãmica ºi ce putere am pus eu în acele cuvinte ºi câtã
binecuvântare, cu care nu se poate sã nu fii tare, mãi copilul
meu iubit. Sunt grele ºi sunt mari lucrurile cele spre împlini-
re, dar dragostea le biruie pe toate ºi le poate pe toate. Hai sã

ne ridicãm deasupra neputinþelor, hai, cã numai cu cuvinte de
mângâiere ºi de iubire vã întâmpin mereu. 

Faceþi-mi, fiilor, ºi lucraþi-mi cu toþii duh de pace aici,
cã atunci voi fi mereu cu voi întru toatã libertatea ºi întru toa-
tã bucuria, ºi fiþi atenþi, cã ceea ce mâncaþi voi de la masa
aceasta, este fruct din pomul vieþii. Fiþi, deci, vii ºi fiþi treji
acum, cã iatã, se zoreºte de ziuã ºi vom fi luminã peste pã-
mânt ºi vom fi fii ai zilei. Nu vã mai uitaþi spre pãmânt, cãci
trupurile voastre trebuie sã fie trupuri cu putere cereascã, cu
putere nestricãcioasã. Lãsaþi-vã lucraþi, ca sã vã arate Domnul
vase de cinste, întru care El a binevoit. Vrea Domnul sã Se
vadã în voi. El a umblat mai înainte de voi prin mulþimile rã-
tãcite de la adevãr ºi fãcea mulþimile sã creadã ºi sã se scoale
din necunoºtinþã. Vine vremea sã Se vadã Domnul lucrând pe
faþã, ºi aceste minuni vor mãrturisi ºi vor lucra înviere ºi
cunoºtinþã, dar voi nu trebuie sã fiþi fãrã rãbdare, cãci prin
rãbdarea voastrã vom câºtiga mulþimile, ºi lumea se va ridica.
Lãsaþi-vã sub înþelepciune ºi cereþi ca sã aveþi înþelepciune ºi
credeþi cã Domnul este aproape de arãtare. 

Pace vouã, copiii mei, cã nimic mai mult decât pacea
nu vã doresc. Mama Gigi vã aduce pace de la Dumnezeu.
Duhul pãcii mele sã fie peste voi, ca duhul vostru sã fie plin
de pace. Primiþi-mã cu pacea, cã eu sunt pace, precum Dom-
nul Iisus Hristos este pace; ºi sunt pentru voi iubire, precum
Domnul este iubire. Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin.
21 octombrie/3 noiembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Mângâierea cereascã alungã greul inimii. 

VV in spre tine iar, vin, copil iubit, sã-þi alung greul
de pe inimioarã. Inimioara ta este curatã ºi este

credincioasã ºi nu pot s-o ºtiu sub durere, copil iubit de Dum-
nezeu. Dar nu aºa, fii tare cu Domnul, cã biruinþa noastrã va
fi mare. ªtiu cã nu vrei sã fii mare, ºi pentru asta Domnul te
are mare, ºi te-a uns sã fii mare cu El. Vede Domnul cã eºti
plin de rãbdare ºi cã-I simþi durerea, dar mai e puþin ºi vine
sãrbãtoarea cea mare, vine Paºtele cel mare, vine veselia, mãi
copilul Meu, ºi nu veþi mai fi triºti ºi nu veþi mai suferi ºi nu
veþi mai tânji. Îmi împart cu voi ºi bucuria, ºi durerea, ca sã
port totul cu voi, cã pe voi vã am cei mai uniþi cu Mine. 

Nu te teme, copil iubit. Eu sunt; Eu, ºi planul Meu; Eu,
ºi poporul Meu; Eu, ºi creºtinul Meu, ca sã le fac pe toate ce-
reºti. Nu te teme cã nu vei putea, cãci Cel ce va putea, Acela
va fi Domnul. Acela te va umbri ºi te va iubi ºi te va sfinþi ºi
te va ajuta în fiecare clipã, cãci Domnul este numele Sãu. De
vei trece prin foc ºi prin apã, nu te teme, copil iubit. Eu sunt
cu tine ºi te iubesc ºi te ocrotesc ºi te umplu cu pacea Mea.
Iatã, vom lucra taina iubirii, ºi nimãnui n-am dat iubirea Mea
mai mult decât vouã, celor de acum, cãci aºa am spus, cã cel
mic va fi cel mai mare întru împãrãþia Mea. 

O, copilul Meu iubit, avem amândoi o misiune de îm-
plinit, cã Domnul vrea sã-ªi adune turma cea risipitã ºi scu-
lele pe care le-a folosit întru lucrarea Sa. Va trebui sã mergi
cu Mine ºi cu copiii de care Mã servesc, cã am fãcut chemare
sã-Mi aduc înapoi pe cei ce au fost mai înainte în lucrul Dom-
nului, pe Veronica de la Vladimireºti ºi pe Ioan, cãci ei au lu-
crat amândoi, ºi au lucrat pentru Domnul. Ea este acum atinsã
de suferinþã, cã Mi-am întins mâna sã o ridic pe picioare ºi sã
fie de partea Mea, cãci cel ce nu este împotriva Domnului,
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acela este cu noi, iar tu vei fi cel ce vei întãri mãrturisirea
Mea, ca ea sã ºtie cã lucrez ºi cã M-am ridicat sã-Mi adun tur-
ma cea risipitã, cã aºa stã scris, cã Domnul are ºi alte oi, care
nu sunt din staulul acesta, ºi pe acestea trebuie sã le aducã sã
audã ele glasul Domnului. ªi uite aºa, vom face turmã mare,
mãi copilul Meu iubit, ºi vom lucra bisericã nouã. Am zis
atunci când le-am încercat credinþa, i-am zis lui Veronica, i-am
zis cã la sãrbãtoarea Paºtelui va pune iar mâna pe clanþa mã-
nãstirii. Dar ea n-a ºtiut de ce Paºte vorbea Domnul, aºa cum
n-au ºtiut cei care le spusese Domnul despre dãrâmarea ºi zi-
direa din nou a templului, cãci templul despre care era vorba,
acela era trupul Domnului, care a fost dãrâmat ºi zidit înapoi
numai în trei zile, aºa cum era scris, iar Paºtele acela despre
care vorbise Domnul cu ea, iatã, mãi copilul Meu, care este
sã fie! Iatã, se zoreºte de ziuã, ºi vine ziua Paºtelui cel mare
când Mielul lui Dumnezeu va hrãni încã o datã mulþimile ºi
când va începe sãrbãtoarea sãrbãtorilor în cer ºi pe pãmânt. 

Copilul Meu, primeºte încã o mângâiere, cãci cu iubire
te mângâi ºi te întãresc. Fii tare, cã aºa trebuie sã fii, cãci cine
poate fi mai tare decât fiul cel iubit de Dumnezeu? Eu nu te
pot lãsa fãrã mângâierea Mea, ºi iatã, vin mereu spre tine, co-
pil iubit de Dumnezeu. Lucreazã ca sã faci legãturã, sã poatã
Domnul veni prin voi cu cuvântul Sãu spre cei despre care þi-am
vorbit, cãci acest lucru este din planul cel întocmit de Dom-
nul. Fii fiu al credinþei celei neîndoielnice, cãci prin credinþã
au lucrat sculele Domnului cele din vechime, care au stat la
temelia poporului Israel, ºi prin credinþã vom lucra ºi noi
acum pânã la biruinþa cea lucratã prin puterea credinþei care
va împlini cele ale planului lui Dumnezeu. 

Sãrutarea cereascã sã întãreascã pecetea de pe tine,
cãci prin ea Se cunoaºte Domnul, mãi copilul Meu cel iubit,
copil al mângâierii Mele. Amin, amin, amin. 

22 octombrie/4 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Cãprioru 

Chemare la trezire, la sfinþire ºi la înviere. 

VV in sã mã întâlnesc cu tine, mãi poporul meu. Vin
spre tine, mãmicã, dar tu ce faci? Tu eºti gata ca

sã te poþi întâlni cu mine? O, sã ºtii, cã te întâlneºti cu mine
curând. Ia spune-mi tu acum, de când am plecat eu de la tine
ai plâns tu dupã mine? Te-ai pregãtit tu pentru Domnul? Eºti
gata sã-L întâmpini? El e gata sã Se arate, poporule al meu.
O, m-am ridicat sã sun din trâmbiþã ca sã-mi anunþ poporul
sã-ºi vinã în fire ºi sã se trezeascã bine. 

Sunã mama Gigi deºteptare peste poporul ei. Poporule
al meu, dacã de atâta vreme n-ai vrut sã înþelegi cã eºti po-
porul meu, sã ºtii, mãmicã, acum, cã Domnul mã aºteaptã cu
tine ca sã te arate lumii cã L-ai ascultat pe El. ªi eu m-am por-
nit bine la drum, ºi trec din cetate în cetate pe unde ºtiu cã am
popor de al meu, trec ºi sun sã-mi adun poporul. Dar pe cine
sã adun? Cine sã audã trâmbiþa? Cine? cã poporul meu doar-
me, doarme peste tot. ªi ce sã fac eu acum ca sã-l trezesc? El
doarme somnul necunoºtinþei ºi al necredinþei, doarme somn
greu. 

Dormi, poporule al meu, dormi ºi nu te mai scoli, mã-
micã, de parcã a dat somnul morþii peste tine, ºi tu eºti trecut
la Dumnezeu cã eºti al Lui ºi cã trebuie sã Se slãveascã Dom-
nul întru tine, ºi acum sã mã duc cu tine în faþa Domnului ca
sã-ªi desãvârºeascã lucrarea Sa dumnezeiascã cu care S-a
coborât la tine. 

Merge mama Gigi din cetate în cetate ºi sunã. Sunã ca
sã intre, sunã ºi aºteaptã sã i se deschidã, dar nimeni n-o aº-
teaptã, cã poporul meu zice cã am murit. O, vai de tine, po-
porul meu, cã iatã, eu n-am murit, mãmicã. Tu ai murit, cã da-
cã nu mureai, aveai sã ºtii cã eu nu pot muri, cã n-ai crezut
când îþi spunea þie Dumnezeu despre mine ºi despre tine ºi
despre vremea aceasta, cã dacã ºtiai ºi dacã credeai când spu-
neai „Da“, dacã tu credeai ce va fi în vremea aceasta, m-ai fi
aºteptat sã vin cu vremea aceasta la tine, cã de aceea m-am
dus de la tine, ca sã-þi aduc acum vremea aceasta, mãi po-
porule al meu, popor strãin de mine, popor strãin de Dum-
nezeu. Ridicã porþile, mãmicã! Nu te furiºa, nu dormi!
Scoalã-te sã mã întâmpini, cã n-ai cum sã te ascunzi de mine,
cã tu ai pe tine pecetea mea, ºi ea nu poate pieri. Dar iatã du-
rerea cea mare, cã tu crezi cã scapi. Nu aºa, mãmicã, n-ai cum
sã scapi de mine, cã eu trebuie acum sã dau socotealã în faþa
lui Dumnezeu pentru tine. Trebuie sã duc lucrul ºi adevãrul
despre tine, mãi poporule al meu, cãci cel ce are pe frunte
pecetea lui Dumnezeu nu se poate ascunde nicãieri, ºi tot va
fi. O, dar dacã nu te trezeºti ºi dacã nu te curãþeºti ºi nu te
speli de þãrâna de pe tine ca sã te îmbrac eu ºi sã te cunosc cã
eºti al meu, dacã n-ai sã faci aºa, tot n-ai sã poþi pieri, ºi tot
vei fi, dar vei fi pentru osândã, mãi copilul lucrãrii lui Dum-
nezeu. Nu te-a forþat nimeni sã intri întru aceastã lucrare, ºi ai
venit de bunãvoie, ºi ai zis „Da“, ºi când ai zis „Da“, ai in-
trat la numãrãtoare, ºi acum te-am gãsit trecut la numãrãtoa-
rea lui Dumnezeu, dar de unde sã te iau acum? de unde, mã-
micã? de unde? O, tu te-ai risipit ºi m-ai uitat ºi nu m-ai
aºteptat ca sã te fi gãsit acum îmbrãcat frumos ºi sã mã înfã-
þiºez cu tine ºi sã te arate Domnul la lumea cea necredincioa-
sã. N-are cum, cã tu eºti cu lumea, ºi eºti lume, creºtine. Eºti
ºi mai rãu, fiindcã ai ºi pecete de sfinþenie pe tine, ºi eu ce sã
fac acum cu tine? cã nu mã pot duce cu tine la Dumnezeu, cã
nici nu te mai cunosc. ªi dacã n-aº vedea pecetea pe tine, nu
te-aº mai cunoaºte, copil pierdut ce eºti. 

Mãi copile mãi, de ce n-ai vrut tu sã crezi de câtã slavã
aveai sã ai parte, de câtã fericire dacã ai fi vrut sã rãmâi cu
Dumnezeu? Ce sã fac eu acum cu tine, mãi mãmicã? Iatã cã
nu trec mai departe. Mã opresc aici, cã ºi tu eºti o cetate de a
mea, Cãpriorule. Îmi întind duhul meu peste tine ca sã te pri-
vesc ºi sã te cercetez. Iatã, te-am cercetat, ºi tu eºti ameþit în
drum, eºti aproape mort, mãi creºtinul meu. ªi dacã mai este
în tine vreun mãdular mai bun ºi mai sãnãtos ºi mai treaz, ia-
tã, vorbesc cu tine cum vorbea Avraam cu îngerul Domnului,
care se ducea spre Sodoma ºi Gomora sã facã nimicire, ºi am
zis ºi eu cã dacã am gãsit aici ºi inimi treze, iatã, stau cu sabia
în teacã sã vorbesc întâi cu tine, cetate a Cãpriorului, sã fac
ce a fãcut proorocul Iona, sã vãd dacã te trezeºti ºi dacã-þi vii
în fire, cã iatã, rãmâne de tine traiul cel bun de care te-ai ocu-
pat sã-l faci ºi apoi sã trãieºti bine. Dar de unde?! cã vine în-
gerul Domnului sã-þi cearã socotealã de cele lucrate ºi agoni-
site, sã vadã ce fel de agonisealã þi-ai strâns. O, ºi ce-ai sã
spui? 

Copilule, copilule, de ce n-ai vrut sã fii înþelept? Iatã,
n-ai fost, mãmicã, ºi tu ai crezut cã eºti înþelept ºi cã trãieºti
cu Dumnezeu. ªi când se va deschide cartea ca sã þi se mai
arate o datã cum trebuia sã fii, ce faci, mãmicã? ce faci? cã
Domnul a spus cã voi nu veþi trece prin judecatã ºi nici prin
moarte, ºi vremea de acum aceasta este, mãi copii. Eu trebuia
sã am acum un popor drept ºi sfânt, cu care sã lucreze Dom-
nul minuni ºi cu care sã învieze lumea. Deschide, copilul
meu, cartea lucrãrii din care ai mâncat zeci de ani, ºi fii atent,
cã aceastã carte te va zdrobi, fii atent, cã eºti scris în ea. Des-
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chide ochii, mãi creºtine, cã se vor scoate cuvintele mãrturiei
din aceastã carte, ºi unde mã voi bãga eu, atunci, cu tine? Nu
mã primeºte Dumnezeu cu tine aºa mort cum eºti, cã eºti
mort, mãmicã, eºti putred de mort, eºti murdar ºi gol ºi eºti
uscat, copil strãin de calea Domnului. 

Am venit, mãmicã, la tine, am venit sã te adun, po-
porule al meu. Am început culesul, mãi copiii mei, cã iatã, e
vremea culesului. Alerg din loc în loc ºi îmi strig copiii, alerg
ca o disperatã sã-i adun ca sã-i ocrotesc. O, ºi unde se mai gã-
seºte o durere mai mare ca a mea? Iatã, n-am ce culege, cã
sunt risipiþi copiii mei ºi sunt rãtãciþi pe cãi strãine de Dum-
nezeu ºi slujesc la dumnezei strãini ºi ºi-au fãcut idoli ºi iu-
besc stricãciunea, ºi sã vedeþi voi cum strigã Domnul Savaot
la mine: 

– VVVV erginico, du-te, tatã, ºi grãbeºte cu culesul!
Pune-þi rodul deoparte ºi fii gata! Gãteºte-þi

frumos copiii, cã a venit vremea sãrbãtorii celei mari în cer ºi
pe pãmânt! Ridicã-te, Verginico, ºi adunã-þi poporul! Iatã, în-
gerii Mei s-au sculat la seceriº, cã trebuie numaidecât sã cu-
rãþim pãmântul ºi sã facem ceruri noi ºi pãmânt nou. 

– OOOO,poporule al meu, a venit la tine mama
Gigi, a venit sã te adune ca sã te ocroteas-

cã. Nu mai dormi, mãi mãmicã. Sã nu mai doarmã nimeni de
acum, cãci cel ce nu se scoalã acum, rãmâne, cã eu trec mai
departe, cã nu este timp de zãbovit, dar fii credincios, creºti-
nule al meu, ºi scuturã-te acum bine, cã aºa cum eºti, nu mã
primeºte Dumnezeu cu tine. Mi-e ruºine cu tine, mãmicã, ºi
acum n-am ce sã mai fac nici cu mila mea, nu te mai pot ajuta
cu ea, cã Domnul a ridicat mila ºi a început sã împãrãþeascã. 

Copilul meu, tu nu mai ºtii nimic de la Dumnezeu, ºi
iatã, te-ai înstrãinat de tot, mãmicã. Domnul n-a mai avut în-
credere în tine, creºtine, cã te-a vãzut bolnav cu inima, cã tu,
în loc sã te fi îndreptat când erai prins de pãcate, tu te-ai îm-
potmolit de tot ºi te-ai îngropat de viu, cã tu n-ai vrut nicio-
datã sã crezi cã pãcatul înseamnã moarte ºi întuneric. ªi, aºa
cum ai fost, aºa, mort ºi rãtãcit, aºa, din întunericul în care ai
stat, þãrâna ta scotea cuvânt de judecatã ºi lutul tãu învinuia
pe Olarul Care l-a prelucrat ºi i-a dat o întrebuinþare. O, nu se
mai poate aºa, mãmicã, ºi iatã, am venit astãzi la tine ca sã fac
din tine un pãmânt nou, ºi ca sã te laºi lucrat, copilul meu, cã
vreau sã fac din tine vas de cinste înaintea lui Dumnezeu,
vreau sã fac din tine popor ceresc ºi nestricãcios, popor cu
trupuri cereºti, mãmicã. Iatã misiunea mea. Eu pentru asta
m-am ridicat, ºi iatã, merg din cetate în cetate ºi fac trezire
bunã, ºi cine va auzi glasul meu ºi va deschide, pe acela îl voi
trece la numãrãtoarea celor vii, la numãrul celor scãpaþi cu
viaþã, ºi apoi sã fii aºa cum trebuie, cã la Dumnezeu nu vei
putea intra decât aºa cum cere El, ºi dacã mai mori, mori ºi
gata, nimeni nu mai are ce sã-þi facã, ºi vei fi dat deoparte de
la Dumnezeu, poporul meu. 

Hai, mãmicã, sã te scoli ºi sã te laºi lucrat ºi sã te laºi
spre înviere, cã dupã mine nimeni nu mai vine la tine sã te ri-
dice ºi sã-þi dea cerul, cã tu ai semnul meu pe tine ºi eºti po-
porul meu, cã aºa a spus Dumnezeu, cã eºti al meu, mãi po-
porule creºtin. Ridicã-te din necunoºtinþã ºi spalã-te, copilul
meu, ºi te fã ceresc, cã iatã, Domnul vine sã-þi dea împãrãþia
ºi vine sã aºeze Ierusalimul pe pãmânt nou, cã vine sã-l facã
nou ºi sã aºeze la mijloc pomul vieþii ºi pe toate cele scrise în
carte. 

O, tu ai crezut cã Dumnezeu minte, mãi copilul meu.
Nu-i adevãrat, mãmicã, ºi iatã cât de mare îþi este pãcatul
acesta sã-L faci tu pe Creatorul tãu mincinos. Dar de tine nu
mai spuneai nimic rãu, ºi te credeai cu dreptate ºi judecai, co-

pilul meu, ºi pe Dumnezeu, ºi pe aproapele tãu, ºi nici n-ai
vrut sã pricepi cât de mare la Dumnezeu este smerenia ºi dra-
gostea. Iatã cã n-a minþit Domnul, n-a minþit niciodatã, mãi
creºtine. El nu este un Dumnezeu al minciunii, El este al iu-
birii, ºi de aceea te-a rãbdat pânã acum, pentru cã Dumnezeu
rabdã ºi iubeºte. Aºa a fost pânã acum, a fost vremea aºteptã-
rii, dar acum e vremea gloriei lui Dumnezeu, ºi iatã, la aceas-
tã sãrbãtoare vor putea intra numai cei ce au iubit pe Dum-
nezeu întru toatã ascultarea, numai cei ce au suferit ºi au aº-
teptat aceastã vreme, iar tu, poporule al meu, care L-ai batjo-
corit pe Dumnezeu prin neascultarea ºi prin nesmerenia ta ºi
prin necredinþa ta, iatã, acum mai este pentru tine o portiþã
deschisã. Eu sunt, mãmicã, eu sunt portiþa care te mai poate
face sã ajungi scãpat cu Dumnezeu, dar nici eu nu te pot bã-
ga înãuntru decât numai dacã înviezi întru Dumnezeu, ºi dacã
te speli sã te faci om nou ºi nestricãcios ºi ceresc, sã te faci ca
îngerii, copilul meu. ªi dacã zici cã nu poþi, nu pot, mãmicã,
nici eu, cã nu mã primeºte Dumnezeu altfel cu tine, ºi te las
ºi trec mai departe ºi nu te scriu în pagina mea cea nouã a
celor scãpaþi, a celor treziþi din somn, ºi vin îngerii lui Dum-
nezeu în urma mea, mãi creºtine, cã aceasta este vremea sã se
cureþe aria, ºi sã fie apoi pãmântul nou, nestricãcios, ºi sã pri-
meascã pe el pe fiii lui Dumnezeu. Dar dacã tu, fiule al lui
Dumnezeu, nu mai vrei sã fii fiul Sãu acum când sã þi se dea
împãrãþia, nu mai vrei ºi gata, ºi rãmâi, cãci ceea ce voieºti tu,
aceea alegi acum. Iar eu trec mai departe cu culesul, ºi mã
grãbesc, fiindcã eu ºtiu cã în urma mea vine unealta de ni-
micire, ºi sã vezi atunci þipete ºi vaiete, ºi o sã vedeþi, pãrin-
þilor, atunci, cã nu v-aþi iubit copiii, cã dacã i-aþi fi iubit, i-aþi
fi învãþat sã fie sfinþi ºi nu întinaþi, ºi nu sã le faceþi plãcerile
ºi sã-i daþi în lume ca sã mai înmulþeascã ºi rodul cel pentru
neascultare ºi pentru pieire, cãci cei ce n-au ascultat ºi au ple-
cat din braþul lui Dumnezeu ºi au luat pãcatul în braþe, rãmân
în drum, mãmicã, ºi iatã iubirea pe care aþi avut-o de copiii
voºtri, cã ei vã vor blestema, atunci, în þipete ºi vaiete. 

Pãi tu erai popor al lui Dumnezeu, ºi îþi spusese Dom-
nul sã te sfinþeºti acum ºi nu sã te murdãreºti ºi sã mergi spre
moarte ºi spre pãcat; nu, mãmicã. Acum a fost vremea pregã-
tirii pentru scãparea ta, ºi nu sã crezi cã ai timp sã mai trãieºti
ca sã te murdãreºti ºi sã te spurci. ªi iatã cã în carte scrie, dar
tu n-ai timp sã citeºti în ea, cã tu trebuie sã pãcãtuieºti ºi sã te
uneºti cu idolii ºi cu stricãciunea, cã aºa ai vrut. Ai vrut ca
tine ºi nu ca Dumnezeu, cã aºa scrie în carte, cã va fi acum ca
în vremea lui Noe, ºi iatã, tu mãnânci ºi bei ºi te însori ºi te
mãriþi pânã în ziua potopului, ºi nu faci ce a fãcut Noe ºi cu
fiii lui, care au stat curaþi ºi au ascultat pe Dumnezeu pentru
cã au crezut pe Dumnezeu. Dar tu n-ai ascultat, ºi te-ai unit
cu fiii ºi cu fiicele oamenilor ca sã mori, mãmicã, ºi ziceai
cã-l faci creºtin ºi pe acela. Dar tu erai creºtin când fãceai
aºa? Mai erai tu atunci creºtin de al meu? creºtin cu pecetea
mea pe tine? Nu, mãmicã, ci te dezbrãcai de sfinþenie ºi te
legai cu pãcatul ºi cu toatã fãrãdelegea, de ai ajuns sã bei ºi
sã joci cum a fãcut poporul lui Moise când a fãcut viþel de aur
ºi a bãut ºi a jucat în jurul lui, dar aceºtia au pierit cu toþii, mã-
micã. Iatã, n-ai fost deºtept deloc, ºi tu te-ai crezut deºtept ºi
gospodar ºi bun, ºi iatã, n-ai comoarã în cer, cã þi-ai fãcut-o
aici, ºi te-ai stricat, mãmicã, ºi nu mai eºti creºtin, cã nu este
aºa un creºtin. Mai creºtin este un animal care-ºi recunoaºte
stãpânul ºi care ascultã pe stãpânul sãu. Nu trebuie, mãmicã,
sã te superi tu cã vorbesc aºa cu tine. Eu trebuie sã fiu supã-
ratã pe tine cã m-ai fãcut de ruºine în faþa lui Dumnezeu, cã
nimeni nu te-a forþat sã vii atunci ca sã primeºti pecetea de în-
scriere cu mine ºi sã te mai faci ºi neam cu mine. Unde se mai
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poate auzi o aºa înºelare? Dar sã vedem unde vei fugi acum,
mãmicã. N-ai unde, copilul meu, ºi iatã, eu tot te mai iubesc,
ºi vin sã te învãþ ce sã faci. Leapãdã pãcatul ºi nu mai cârti, ºi
nu te mai sminti ca sã faci ºi tu pãcat, cã Dumnezeu te întrea-
bã de tine ºi nu de altul. Tu sã te iei dupã Dumnezeu ºi nu du-
pã pãcat, mãi copilul meu. 

Nu-þi mai murdãri, mãmicã, haina de creºtin ºi numele
de creºtin, cã mai uºor va fi pentru lume decât pentru tine, ca-
re ai ºtiut sã nu faci pãcat ºi tot l-ai fãcut. L-ai fãcut, ºi e mai
greu pãcatul tãu decât al lumii cea fãrã de pricepere. Iatã, în
cetatea ta, mãi Cãpriorule, am creºtini care au fãcut legãmânt
cu Dumnezeu cã-I vor sluji cu iubire ºi cu sfinþenie în Sfânta
Sfintelor, în locul cel sfânt al lui Dumnezeu, acolo unde
ochiul ºi inima Domnului sunt mereu cu privirea ºi cu sfinþe-
nia, ºi am vrut sã-i arãt pe aceºtia la preoþia ºi la monahia cea
lumeascã, ºi mã frâng de durere cã nu-i pot arãta, nu-i pot
deosebi de lume. O, ºi cum trebuia sã fie ei! Ei trebuia sã lu-
mineze ºi sã sãreze ºi sã se dea pildã, dar n-au vrut ca Dum-
nezeu, ºi au vrut ca ei ºi n-au mai ascultat. Au uitat lucrarea
care i-a crescut ºi i-a învãþat ºi i-a binecuvântat, ºi acum n-am
cum sã-i arãt mari ca sã strãluceascã aºa cum le era menirea.
O, cu Dumnezeu nu se poate juca nimeni, cã ei au crezut cã
sunt bine ºi cã va face Dumnezeu ca ei, dar ºi-au fãcut-o ei
singuri, pe pielea lor. Mãi copii, mãcar acum dacã v-aþi înfri-
coºa ºi dacã m-aþi primi ca sã vã pregãtesc ºi sã vã împac cu
Dumnezeu, cãci judecata este asprã, mãmicã, pentru cei ce au
gustat din aceastã lucrare a Duhului Sfânt, Care S-a coborât
sã desãvârºeascã puterea cea întreitã a Sfintei Treimi. 

Ce mare ai fi fost tu, poporule al meu, dacã înþelegeai
ºi dacã rãmâneai întru aceastã învãþãturã! Ai fi lucrat acum
minuni pe pãmânt. ªi când ai sã vezi ce fac eu acum, ai sã te
frângi de tot ºi n-ai sã mai ai pace, cã voi ridica norod mare,
aºa cum þi-a spus þie Dumnezeu cã va face cu mine, ºi mã voi
scula cu putere ºi cu duh de înviere, ºi se vor ridica mulþimi
numeroase ºi se vor hrãni din lucrarea aceasta pe care tu ai
dispreþuit-o, ºi se va sfinþi ºi se va curãþi lumea cea necunos-
cãtoare ºi va intra la numãrãtoarea lui Dumnezeu. ªi ce faci
tu atunci, mãi creºtine al acestei lucrãri? cã ai semnul acesta
pe tine. Unde te bagi atunci? cã lumea te va judeca atunci cã
ai dat cu piciorul la atâta slavã care se va coborî prin aceastã
lucrare în care ai fost înscris ºi tu. Smereºte-te ºi te pocãieºte
ºi scuturã-te de pãcate ºi nu le mai fã, ºi pregãteºte-te bine, cã
eu voi avea în curând un popor ceresc ºi ai sã vezi cã n-a
minþit Dumnezeu ºi cã tu ai minþit, cã n-ai crezut cã va fi aºa.
Aºa va fi, mãmicã, aceasta este vremea când eu m-am ridicat
sã-mi culeg rodul ºi sã-mi gãtesc poporul de sãrbãtoarea cea
mare, aºa cum este scris. 

Popor necredincios ºi rece! Ridicã-te, ºi sfinþeºte-te din
zi în zi mai mult! Vino întru credinþã, cãci prin credinþa ta se
vor lucra toate tainele cele pentru sfârºit ºi cele pentru început
de veac nou pe pãmânt. Vine Domnul sã Se odihneascã întru
ale Sale, întru aceastã lucrare, mãi copil al acestei lucrãri
dumnezeieºti. Scoalã-te din somnul morþii! Nu mai cârti, nu
mai duºmãni, nu mai judeca, nu te mai ridica deasupra lui
Dumnezeu, nu mai minþi, nu te mai desfrâna, nu te mai mân-
dri, nu mai fã aºa ceva, cã mândria te-a zdrobit de tot ºi te-a
fãcut sã-þi pierzi înþelepciunea ºi sã te crezi deºtept, ºi iatã, nu
ai fost. Lasã-mã pe mine sã te ajut ºi nu mai cãuta sã facã
Dumnezeu ca tine, cã inima ta este plinã de idoli, creºtine,
este plinã de stricãciune ºi de pieire. Hai sã ne ridicãm întru
sfinþenie, cã tu trebuie sã fii acum un popor sfânt ºi curat întru
toate, cã face Dumnezeu cu tine minune mare. Se împlinesc
toate cele scrise în carte pentru vremea aceasta. Vino întru cu-

minþenie ºi stai sub cortul lui Dumnezeu, ca sã nu fii lovit
atunci când îngerii lui Dumnezeu vor trece ca sã cureþe peste
tot fãrãdelegea. Sfinþeºte-þi viaþa ºi înnoieºte-te cu Dumne-
zeu, copilul meu, cã vreau sã las pe tine pecetea de creºtin al
acestei lucrãri, cãci creºtinul acestei lucrãri trebuie sã fie un
copil ceresc acum, cã vine cerul cu cele scrise pentru vremea
aceasta, ºi România va fi grãdina lui Dumnezeu ºi cerul lui
Dumnezeu. Am de lucru cu tine, mãmicã. Ridicã-te ºi fii cre-
dincios ºi stai sub învãþãtura mea, cã iatã, a ta nu e bunã. 

Mãi creºtine, nu cumva sã vinzi lucrurile lui Dumne-
zeu, nu cumva sã faci tovãrãºie cu vreun Iuda. Sã nu faci
aceasta, mãmicã, sã nu te gândeºti sã faci aºa ceva, cã vei fi
descoperit ºi osândit, iar cel ce este cu Dumnezeu va triumfa
ºi va birui. Pregãteºte-te ºi schimbã-þi haina vieþii, ca sã fie
nouã ºi curatã ºi sã-þi arãt intrarea în Canaan ºi sã mãnânci
din pomul vieþii ca sã înviezi. 

Poporule al meu, mã aºteaptã Dumnezeu cu tine, mã-
micã. Îmbracã-te întru nestricãciune ºi intrã în rândul celor ce
cântã cântarea cea nouã a Ierusalimului ceresc, cã vin cu Ie-
rusalimul, vin cu cerul, ºi vor fi ceruri noi ºi pãmânt nou ºi va
fi Ierusalim nou, ºi vom face bisericã nouã ºi veºnicã, ºi
moartea nu va mai fi. Hai, mãmicã, spre înviere, cãci cuvân-
tul ºi adevãrul lui Dumnezeu vor rãmâne veºnic. Hai sã ne
lãsãm lucraþi, ca sã aºezãm împãrãþia iubirii lui Dumnezeu pe
pãmântul cel nou. Hai sã fim iubire ºi sã fim înviere ºi viaþã. 

Pace þie, poporul meu iubit, ºi vino spre înviere! Pace
vouã, celor ce vã ridicaþi acum spre cele veºnice! Pacea mea
peste voi! Pace ºi binecuvântare v-a hãrãzit vouã Dumnezeul
pãcii. Binecuvântarea învierii ºi a puterii ºi a iubirii cereºti sã
vã facã cereºti ºi veºnici. Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
23 octombrie/5 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Gheboieni 

Îndemn la veghe sfântã ºi la înviere. 

II atã, pacea mea peste voi, ºi mâna mea cereascã
peste capetele voastre! Pace vouã, iubiþilor! Am

venit din nou la voi, sã vã aduc bucuria mea vouã. Am venit
sã vã vestesc mulþumire de la cer în schimbul iubirii celei
mari cu care v-aþi ridicat în sus. 

O, cetate iubitã, cetate iubitoare, eu ºtiam cã eºti iubi-
toare ºi ºtiam cã ai putere, pentru cã tu ai iubire, cetate tare,
cã te-ai fãcut tare pentru Dumnezeu, ºi Dumnezeu Se bizuie
pe tine ºi vine sã-þi cearã ajutorul. 

Iubiþii mei, copii iubiþi, a venit mãmica Gigi, a venit iar
la voi sã vã arate starea ei de fericire ºi de nãdejde ºi de mul-
þumire. Vã mulþumeºte mãmica la toþi cei de aici, din Ghebo-
ieni, cã iatã, inima cerului ºi privirea Domnului se îndreaptã
cu iubire multã înspre voi, iubiþii mei, ºi mama Gigi e fericitã.
Trec mereu din cetate în cetate ºi sun din trâmbiþã ca sã se
audã sunetul trâmbiþei ºi sã învieze poporul meu cel iubit. 

Iatã lucrul ce-l avem de lucrat. Ridicaþi-vã ºi alãturaþi-vã
ºi lucraþi cu mine, mãmicã, pentru învierea poporului nostru.
Sã înviem bine tot ce poate fi înviat, ºi sã învãþãm cum sã ne
rugãm pentru vremea împlinirilor de azi, cãci rugãciunile
sfinþilor trebuie sã se ridice ca o tãmâie bineprimitã la scaunul
lui Dumnezeu, ºi cântarea cea nouã trebuie sã înceapã sã rã-
sune ºi sã se audã peste pãmânt. Iubiþii mei, cetate înviatã, ce-
tate credincioasã, ai grijã, mãmicã, sã fii credincioasã. Ai
grijã mare, copilul meu iubit, cãci prin credinþa ta se va lucra
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de acum, ºi se vor împlini toate cele scrise pentru vremea
aceasta. Ai grijã, mãmicã, nu cumva sã mai mori, nu cumva
sã te mai strici. Întãreºte-te cu tãria cea bunã, cã iatã, în cu-
rând intrãm întru vremea cea de slãvire veºnicã ºi dulce când
cerul ºi pãmântul vor cânta împreunã. Ai grijã, mãmicã, nu
cumva sã nu fii viu. Nu cumva sã-þi mai murdãreºti haina de
creºtin. Nu cumva sã strãluceascã prea puþin pecetea pe care
þi-a pus-o Dumnezeu. Nu cumva sã nu se vadã ea bine, cã
iatã, de aceea trec ºi sun ºi îl trezesc pe cel ce vrea sã se scoale
ºi sã învieze întru Dumnezeu. De aceea am început culesul,
cã în urma mea vor veni îngerii lui Dumnezeu ca sã cureþe
aria ºi sã dea foc fãrãdelegii ºi sã facã pãmântul curat ºi nou,
pentru ca sã primeascã pe el pe fiii lui Dumnezeu. Am început
culesul, mãmicã, dar vreau sã am ce culege. Eu n-aº vrea sã
rãmânã nimeni neînviat ºi neridicat, dar dacã creºtinul nu
vrea sã fie ceresc ºi nestricãcios, eu nu pot sã-l duc cu mine,
nu pot sã-l iau cu cei curaþi, cã nu se poate intra la Dumnezeu
decât curat ºi viu ºi nemuritor. 

Am venit din nou în cetatea Gheboienilor, sã le aduc
din nou învãþãturã copiilor mei de aici, sã le aduc leacuri ce-
reºti, ca sã se vindece bine, sã se vindece toatã cetatea aceas-
ta. Sã se vindece pãrinþii, ºi sã se vindece copiii, ca sã nu
plângã nimeni în urma mea, cãci în urma mea vin îngerii cu
seceriºul. Vorbesc cu tine iar, cetate iubitã, ca sã-þi spun sã te
întorci cãtre Dumnezeu. De la mic la mare, tot trupul acestei
cetãþi sã se întoarcã la Dumnezeu ºi sã trãiascã aºa cum se
cere în vremea aceasta. Hai, mãmicã, sã creºti întru cele ce
trebuie sã se împlineascã. Hai, cã nu se mai poate sã fii mic,
cãci cele ce se lucreazã acum sunt lucruri mãreþe, mãi copii.
Iatã, se împreuneazã cerul cu pãmântul ca sã lucreze împreu-
nã. Iatã, se ridicã pãmântul la cer, ºi iatã, se fac ceruri noi ºi
pãmânt nou, în care vor locui pacea ºi adevãrul cel din cer.
Nu se poate sã mai fii pãmânt, poporule al meu, nu se poate
sã mai fii trup stricãcios, cã iatã, am venit sã te fac ceresc, cã
aºa a spus Dumnezeu, cã vei fi un popor ceresc, cu trupuri ce-
reºti, ºi toatã lumea va vedea aceastã stare cereascã ºi se va
pleca spre ea. 

O, iatã ce menire ai de la Dumnezeu, poporule al meu,
cã face Domnul cu tine începãturã de stare cereascã ºi înge-
reascã ºi Îºi aºeazã la tine începutul împãrãþiei Sale. Trebuie
sã creºti repede, mãmicã, ºi sã te sfinþeºti întru totul, cã dacã
ai fi vrut sã te pregãteºti mai din vreme, ai fi avut acum viaþã
multã ºi vie ºi ai fi putut da din ea la cei ce n-au viaþã. De
aceea îþi spun cã trebuie sã te sârguieºti acum mai mult, ºi sã
te pregãteºti repede ºi bine, ca sã poþi sã te faci locaº al Du-
hului Sfânt ºi sã împarþi Duh Sfânt, cã minunile care se vor
lucra astãzi, vor fi mai mari ca la început. Ia cartea lui Dum-
nezeu ºi mãnânc-o, fiindcã va trebui sã curgã din gura ta râuri
de apã vie, iar cel ce va fi sã bea, gata, sã învieze, cã trebuie
sã bea ºi morþii din aceste izvoare ºi sã învieze. 

Poporul meu, vreau sã se scrie iubire între mine ºi tine.
Vreau sã nu mai fie o iubire mai mare ca iubirea dintre mine
ºi poporul meu iubit. ªi zic aºa, ºi aºa sã fie, fiindcã iubirea
de care te vei bucura tu, nu s-a mai auzit vreodatã. Niciodatã
nu a avut Dumnezeu vreun popor mai iubit decât tine, po-
porule al meu. Tu eºti ca fiul cel mai mic, ºi de aceea eºti iu-
bit, cãci Domnul aºa a spus: «Cel mai mic va fi cel mai mare
întru împãrãþia lui Dumnezeu». Cautã, creºtine, ºi te învred-
niceºte de aceastã iubire ºi pregãteºte-te din zi în zi mai mult,
cã voi veni la tine în curând, ºi am sã-þi vestesc lucruri noi, de
care va trebui sã te învredniceºti. Va trebui sã faci lucruri mari
ºi minunate, dar va trebui sã fii bine pregãtit ºi bine aºezat, ºi

va trebui sã fii bun ºi curat ºi sfânt. Orânduieºte-þi bine casa
ta ºi adu cerul lui Dumnezeu în ea ºi vegheazã tot timpul, cã
tot timpul trebuie sã lupþi ºi sã veghezi, ºi peste tine, dar ºi în
jurul tãu, pânã când vom birui. Vine biruinþa, mãmicã, ºi vine
pacea ºi odihna peste poporul meu. 

De aceea am venit iar la tine, cetate iubitã, ca sã te
întãresc din zi în zi mai mult ºi sã-þi spun sã veghezi. În-
dreaptã-þi urechea numai cãtre mine, mãmicã, ºi fii înþelept,
ºi fii smerit ºi credincios, ca sã ºtii sã te fereºti de duhul rãu,
care plânge dupã tine acum, cã el nu mai are decât un pic de
putere, un pic de timp, dar trebuie sã fim mari ºi sã-l biruim
ºi sã-l scoatem afarã din împãrãþia poporului creºtin; trebuie
sã ne ferim de supãrare, cã iatã, acum el foloseºte peste tot
aceastã armã cu care încã mai poate ceva. Sã nu ne mai lã-
sãm, mãmicã, ispitiþi ºi biruiþi. Sã nu mai primim ºoaptele du-
hului rãu, cã aþi vãzut cât rãu poate aduce lucrarea lui cea rea.
Eu sunt mereu cu voi ca sã vã ocrotesc de lovituri ºi de furtuni
ºi sã vã dau puteri cereºti. Eu sunt din loc în loc cu voi, ca sã
vã întãresc paºii ºi credinþa ºi iubirea, numai sã nu mai muriþi,
mãmicã, fiindcã atunci n-ar mai avea ce sã vã mai facã mã-
mica. Dumnezeu m-a trimis la voi pentru înviere din moarte,
ºi fericiþi veþi fi cei ce vã ridicaþi acum ca sã fiþi fiii învierii. 

Copiii mei iubiþi, eu de aceea m-am ridicat acum, ca sã
vã fac vii, ºi e greu, mãmicã, de poporul acesta, e greu, cã nu
are înþelepciune, ºi nu ºtie cum sã se înþelepþeascã, nu ºtie sã
se lase spre înviere, ºi cine nu leapãdã acum pãcatul ºi stricã-
ciunea, pentru acela nu mai are cine veni, cã dacã este la nu-
mãrãtoarea aceasta, acela trebuie sã se ridice acum, fiindcã
acum este ridicarea celor din aceastã numãrãtoare, cã ne vom
întoarce apoi cãtre cei fãrã de cunoºtinþã, ca sã lucrãm credin-
þã ºi cunoºtinþã de la Dumnezeu ºi minuni de care sã se minu-
neze cei fãrã pricepere ºi sã se umple de pricepere ca sã prin-
dã viaþã ºi sã intre la numãrãtoarea lui Dumnezeu. Aceia vor
fi morþii cei care vor învia la glasul Duhului Sfânt cu Care vei
fi tu îmbrãcat, poporul meu, ºi se vor scula în picioare ºi vor
mãrturisi pe Dumnezeu, ºi iatã câtã putere ºi câtã viaþã se va
vãrsa peste trupurile amorþite de necunoºtinþã.

Fiþi cu inimã mare ºi nu lãsaþi moartea sã vã fure copiii,
cãci pãcatul morþii stã la pândã sã-i atragã. Nu-i lãsaþi pe dru-
muri strãine de Dumnezeu, nu-i lãsaþi spre lume, cã lumea
este stricatã, ºi în lume este moarte. Aveþi iubire ºi aveþi milã
de ei, dar aºa cum am eu, mãmicã. Învãþaþi-i sã cunoascã vre-
mea aceasta ºi sã ºtie cã vor fi cei mai fericiþi copii, cã sunt
copiii Domnului, ºi sunt copiii vieþii. Iar pe cei înghiþiþi de pã-
catul morþii, aveþi grijã asupra voastrã ºi staþi în picioare ºi
pentru ei, dar nu vã uniþi cu stricãciunea, ca sã nu slãbeascã
picioarele voastre. Dacã vreun mãdular de al tãu te sminteºte,
scoate-l de la tine, ca sã fii bun ºi sã-þi ridici trupul seminþiei
tale ºi sã nu piarã neamul tãu. Luaþi învãþãturã de la Domnul
Iisus Hristos, cãci El a spus: cei ce fac voia lui Dumnezeu,
aceia sã fie ai tãi ºi cu tine. Nu vã mai uniþi cu neascultarea,
cã acum sunt zilele cele din urmã când Domnul alege neghi-
na din grâu. Nu vã mai uniþi cu lumea, ºi chiar de este în casa
ta lume, nu fi cu inima întru inima aceluia, cã duhul lumii
pândeºte paºii tãi sã þi-i facã pãrtaºi cu fãrãdelegea. Ai grijã
sã fii grâu curat, ºi fii dârz, cãci cel din casa ta care nu vrea
cu Dumnezeu, te poate face pãrtaº cu el ca sã-þi omoare sfin-
þenia ºi partea ta cu Dumnezeu. Învãþaþi-vã bine cum sã vã fe-
riþi de rãu, cãci aceasta este acum înþelepciunea care te va
salva pe tine ºi pe toatã seminþia ta. Fii dârz, mãmicã! E
vremea sã fii dârz ºi sã te rogi cu credinþã ºi sã lupþi, creºtine,
cã biruinþa este aproape, ºi viaþa se aratã. 
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Copilul meu, eu ºtiu cã tu te bucuri cã am venit la tine,
dar vreau ºi eu sã mã bucur, mãmicã. Vreau sã mã uit la tine
ºi sã vãd cã eºti viu ºi cã stai întru învãþãtura mea. Vreau sã-þi
vãd copilaºii pe cale cu tine, sã pot lua din copiii tãi ºi sã-i
pun de mijlocire între tine ºi Dumnezeu. De aceea vã rog, fii-
lor, sã fiþi cereºti, cãci poporul meu va cere, ºi când va cere
de la Dumnezeu, va primi, ºi se vor împlini toate, prin credin-
þa ta, creºtine. De aceea îþi spun sã ieºi cu totul din ale lumii
ºi sã nu-þi parã rãu. Leapãdã cu dragoste duhul lumii, cã fe-
meia lui Lot n-a vrut sã se lepede, ºi s-a uitat înapoi ºi a pierit,
iar Lot ºi cu fiicele lui au crezut pe Dumnezeu ºi L-au urmat.
Nu te uita cu durere înapoi, ºi sã nu-þi parã rãu dupã moarte.
Lasã moartea în urma ta ºi nu mai întoarce capul. Mergi spre
înviere, cã vreau sã mã uit la tine ºi sã mã bucur, cã niciodatã
nu mi-ai fãcut atâta bucurie ca acum când te-am chemat sã te
ridici ºi sã vii cu mine, ºi ai venit, mãmicã. Dar fii dârz cu mi-
ne, fii, cu toatã casa ta, ºi ajutã-mã pe cât poþi, sã vedem acest
popor, înviat ºi ridicat. Pune umãrul cu mine, cã trebuie cât
mai curând sã trezim poporul. Roagã-te cu mine ºi lucreazã
tot ce poþi, cã iatã, toate împlinirile cele de acum vor fi lucrate
cu grabã. 

O, dacã aº gãsi iubire ºi primire în tot poporul meu
cum am gãsit aici la tine, cetate iubitã, duhul meu ar fi cel mai
fericit printre cei din cer, cã toþi cei din cer se uitã la mine ºi
aºteaptã sã vin cu misiunea gata. Rugaþi-vã pentru tot po-
porul, rugaþi-vã cu mine, mãmicã, sã vinã duhul înþelepciunii
peste poporul creºtin ºi sã fie cu noi tot creºtinul care este tre-
cut la Dumnezeu, ca sã nu fie nimeni scos, mãmicã, ºi sã nu
fie pentru moarte nimeni din cei care au gustat din învãþãtura
acestei lucrãri dumnezeieºti. 

Hai, poporul meu, sã ne bucurãm de zilele învierii, cãci
cei de la început au dorit sã vadã una din aceste zile ºi n-au
vãzut. Hai sã fim numai pentru bucuria lui Dumnezeu, cã nu
s-au lucrat pe pãmânt niciodatã lucruri mai mãreþe. Mergem
înainte, mergem, cã iatã, se zoreºte de ziuã, ºi fericit va fi cel
care va putea ºi va ajunge pânã la gloria biruinþei. Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin.
25 octombrie/7 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Bucureºti-Colentina 

Chemarea la deºteptare, la umilinþã ºi la lucrarea pãcii cereºti. 

ÎÎÎÎ mi întind pacea mea peste tine, cetatea mea de
aici, cã ºi tu eºti o cetate de a mea chiar dacã tu

acum vrei sã ieºi de sub pecetea pe care o ai pusã pe tine de
la mine. 

Îmi aºez mâna mea cereascã pe creºtetul tãu, cetate din
Bucureºti. Mã ating de tine acum, ca sã se coboare peste tine
duhul înþelepciunii ºi al priceperii, ºi duhul credinþei, o, cetate
neîncredinþatã! Mama Gigi a venit iar la tine, ºi sunã la poarta
ta din nou. De ce, mãmicã, þi-ai împuþinat credinþa? De ce
vrei tu sã te scoli de la masa aceasta? O, la masa aceasta a
coborât Dumnezeu cele mai alese bucate, cea mai mare învã-
þãturã, de care se vor minuna în curând popoarele lumii, po-
poare care n-au ºtiut pânã acum cât este Dumnezeu de dulce
ºi de adevãrat. Vor veni în curând la aceastã masã cereascã ºi
vor gusta ºi vor crede ºi vor învia, ºi tu ce vrei sã faci, mãi co-
pilul lucrãrii lui Dumnezeu? Vrei sã te ridici de la masã ºi sã
te alipeºti la altã masã care þi se pare mai dulce ºi mai bunã?
Crezi tu cã vei afla alta mai bunã ºi mai mântuitoare decât

hrana de care te-ai bucurat pânã acum? O, când stai tu la masã
în casa ta ºi mãnânci bucatele pe care singur þi le gãteºti, poþi
tu sã mãnânci mai mult decât îþi primeºte þie? O, copilul meu,
eu þi-am adus mereu la cerinþa ta mai multã hranã decât ºtia
Dumnezeu cã-þi trebuie þie. A fãcut Dumnezeu cum ai vrut tu,
mãmicã, ºi ªi-a descãrcat vistieriile pe masa ta ºi a cãutat me-
reu la plãcerea ºi la gustul tãu, aºa cum dã o mamã copilului
ei tot ce-i cere copilul, tot ce vrea el sã-i dea ºi sã-i facã pânã
creºte mare ºi, apoi, dupã ce creºte, sã nu mai aibã recunoº-
tinþã pentru creºterea de care s-a bucurat ºi pentru multele bu-
nãtãþi ºi podoabe care i-au fost dãruite? ªi tu, copilul meu, cã
ºi tu te-ai fãcut mare de-acum, te duci ºi mãnânci la alte me-
se, ca ºi cum eu n-aº ºti ce faci tu. Dar cum sã nu ºtiu? Eu mã
þin mereu pe urma celor ce au pe ei semnul meu, ca sã-i cer-
cetez ºi sã-i ocrotesc ºi sã-i pãzesc de lovituri ºi de primejdii. 

Cine te-a învãþat pe tine, poporule al meu, sã te ascunzi
de mine, sã te furiºezi ºi sã mãnânci pe furiº fructele altor grã-
dini? O, în casa Tatãlui sunt multe locaºuri, multe grãdini,
mãmicã, dar spune tu, copilul meu, ai gãsit mai mult soare,
mai multã viaþã, mai multã liniºte ºi pace ºi mai multã putere
de iubire ca aici, în staulul din care faci tu parte? cã, sã ºtii,
cã pecetea de pe tine, de aici este pusã, mãmicã. Iatã, îþi spune
mãmica ceea ce nu ai ºtiut pânã acum. Nimeni, nici un stãpân
al altor grãdini cereºti, nici un prooroc ºi nici un pãstor nu are
de la Dumnezeu pecetea acestor vremuri de glorie cereascã.
Chiar dacã þi-e greu sã-þi pleci credinþa sub grumazul acestei
învãþãturi cu care nu se mai lucreazã pe nicãieri, sã ºtii, mã-
micã, sã ºtii, cã pecetea Dumnezeului Cel viu este în mânã la
mine, pentru cã aºa este scris în cartea lui Dumnezeu, dar cine
sã citeascã ºi cine sã înþeleagã? cãci ca sã înþelegi ce scrie
acolo, îþi trebuie credinþã cum nu este credinþã pe pãmânt,
cãci credinþa aceasta se coboarã de sus, de la Dumnezeu, pes-
te cei ce nu trãdeazã ºi nu se leapãdã de învãþãtura acestei lu-
crãri de mântuire, care este scrisã ºi proorocitã de toþi prooro-
cii. Nu-þi cere mãmica socotealã prea grea, pentru cã aceastã
lucrare de mântuire a omenirii nu se poate pricepe decât nu-
mai prin credinþã, oricât ar fi cineva de mic sau de mare cu
înþelepciunea. Aceastã putere ºi aceastã lucrare este cea mai
acoperitã tainã din vremea aceasta prin care se va desãvârºi
puterea Duhului Sfânt peste toate popoarele lumii. Aceastã
tainã, aceastã lucrare, dacã ar fi lucrat-o Domnul pe faþã ca sã
fie vãzutã ºi pipãitã, n-ar fi putut sã fie purtatã de nici un în-
þelept, de nici un cãrturar, cã aceasta se descoperã numai celui
ce voieºte Dumnezeu sã i-o descopere. Mãi copilul meu, iatã,
a voit Domnul sã-þi descopere ceea ce n-a descoperit nici unei
înãlþimi de pe pãmânt, ºi þi-a fãcut Dumnezeu semn cu mâna
Sa dumnezeiascã ºi te-a chemat ºi te-a aºezat la masa cea mai
tainicã, cea mai ascunsã ºi cea mai aleasã, acolo unde Dom-
nul lucreazã cu cele mai tainice puteri, cu cele mai acoperite
taine, care se vor descoperi în curând ºi se vor vesti de pe
acoperiºuri. 

Sã se rupã inima din tine ºi sã se desfacã în braþele
acestor puteri cereºti, ca sã nu mai poþi pleca din aceste braþe.
Unde s-ar mai auzi o aºa înºelare, o aºa trãdare ºi cine crezi
cã þi-ar ierta-o? Cine s-ar gãsi sã te scape de aceastã vinã ºi în
faþa cui? În faþa Celui pe Care tu vrei sã-L faci mai mic decât
cei pe care El i-a creat? sã-L faci mai mic decât lucrul mâi-
nilor Lui? Fereascã Domnul sã plângi, mãmicã, pentru pãca-
tul pe care-l ai în faþa Domnului pentru lipsa ta de înþelepciu-
ne cu care ai lucrat de unul singur, de L-ai þinut pe Dumnezeu
atâta timp la picioarele tale ca sã-þi facã pe plac aºa cum face
mama unui copil rãsfãþat ºi neastâmpãrat. Fereascã Domnul
sã plângi pentru pãcatul trãdãrii pe care ai încerca sã-l faci
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pãrãsind masa tainelor care n-au fost descoperite pânã acum
ºi care nu se vor descoperi decât la aceastã masã ºi la aceas-
tã învãþãturã în care este Domnul coborât cu cuvântul ºi cu
sfatul voii Sale. O, copilul meu, du-te, mãmicã, dacã tu aºa
vrei, dar cine þi-ar putea ierta aceasta? 

Am spus cã se uitã toatã ceata proorocilor, se uitã la
mine ºi aºteaptã sã-mi sfârºesc cu bine misiunea, cãci misiu-
nea mea este împlinirea proorociilor care au fost proorocite
prin ei pentru vremea aceasta. Se scoalã în picioare Tatãl ce-
resc ºi Se uitã sã vadã cum se lucreazã astãzi taina cea de
mântuire a omenirii. Proorocii cei din vremea de azi vor ve-
dea în curând vârful proorociilor care se împlinesc, ºi se vor
bucura ºi se vor uni sã asculte, iar tu, copilul meu, unde, mã-
micã, te mai duci? unde? cã toate ramurile ºi toate cursurile
de ape se vor uni întru aceastã tulpinã ºi întru aceastã mare de
râuri. 

Vino-þi în fire, poporule al meu, cã-þi lipseºte înþelep-
ciunea, pe care trebuia sã o ai dacã erai smerit la picioarele
acestei lucrãri, cã proorocul ºi botezãtorul Ioan a spus mulþi-
milor care mergeau dupã dânsul: «Vine Unul dupã mine Care
este mai mare decât mine. De Acela sã ascultaþi!». Iatã, mãi
copilule, cã tu ai în mijlocul tãu nu prooroc, ci mai mult decât
prooroc, dar n-ai vrut sã pricepi ca sã mãrturiseºti ºi tu pe
Domnul tãu aºa cum L-a mãrturisit Petru apostolul. 

O, cetate neîncredinþatã, o, neam necredincios, mã
doare, mãmicã, de tine, mã doare rãu, cã nu vrei sã te smereºti
ºi sã crezi când îþi spun cã eºti bolnav de mândrie, ºi tu zici
cã n-ai mândrie, dar dacã n-ai fi avut, ar fi încãput în inima ta
înþelepciune ca sã pricepi ºi sã nu te sminteºti întru aceastã lu-
crare. Hai sã te ajut, mãmicã, sã înþelegi mãcar acum, ca sã
vezi cum lucreazã duhul mândriei în inima ta, cãci în cartea
lui Dumnezeu scrie cã Domnul stã împotriva celor mândri,
iar la cei smeriþi le dã har. Dacã tu ai fi fost sãlaº al harului de
la Dumnezeu, n-ar fi stat Domnul împotriva ta, pentru cã acei
care au har, aceia sunt smeriþi, ºi Domnul Se descoperã aces-
tora ºi coboarã peste ei duhul înþelepciunii ºi al credinþei celei
tari, ºi lucreazã cu ei. Dar dacã tu nu mai ºtii acum nimic de
la Dumnezeu, fiindcã n-a mai avut încredere în tine Domnul,
cã dacã avea nu Se ascundea de tine, atunci nu înseamnã cã
Domnul a stat împotriva ta? ªi de ce a stat împotriva ta? Pen-
tru cã a vãzut în tine duhul mândriei, mãi creºtine. Iatã, mã-
micã, iatã, cã Domnul stã împotriva celor mândri, iar celor
smeriþi le dã har. Dacã tu ai fi fost smerit, poporule al meu,
nu mai aveai tu curajul sã judeci mereu înþelesurile ºi tainele
lui Dumnezeu, nu te mai sminteai de felul cum lucreazã
Domnul acum, n-ai mai fi cãutat sã-L conduci pe Dumnezeu
ce sã facã ºi ca sã facã Domnul ce spui tu, ºi ai fi stat smerit
ºi cu fricã ºi cu sfialã la picioarele Domnului ºi ai fi aºteptat
sã-þi spunã El þie ce sã faci. Dar n-ai vrut aºa, ºi ai vrut sã facã
Domnul ca tine, copilul meu, cã nu erai mulþumit cum lucra
Dumnezeu cu tine, ºi Îi spuneai cã nu e bine, ºi fãceai planuri
ascunse, planuri de ale tale, cã nu-þi plãcea planul lui Dumne-
zeu ºi Îl coborai pe Dumnezeu jos de tot, ºi ziceai cã Dumne-
zeu e om. Iatã câtã batjocurã, câtã înjosire aduceai asupra
Creatorului tãu! ªi dacã þie nu-þi plãcea sã stai în aceastã stare
dumnezeiascã, în aceastã coborâre cereascã prin care se co-
bora la tine cuvântul ceresc, ºtii ce fãceai, mãmicã? Te des-
pãrþeai când îþi venea þie, ºi trãgeai de partea ta ºi pe alþi copii
de ai mei, ca sã-i desparþi ºi pe ei de mine ºi sã-i tragi prin alte
grãdini, ca sã mãnânce altã hranã ºi sã uite de mine ºi ei. 

Iatã, mãi mãmicã, cum te lupþi tu cu Dumnezeu, ºi, lup-
tându-te aºa, uiþi cã Dumnezeu este mai puternic ºi mai birui-
tor decât tine, dar sã ºtii cã în curând toate fântânile cele care

ºi-au tulburat apa, acelea vor seca în curând, ºi toate izvoarele
se vor aduna în matca aceasta, cãci acest izvor este râul vieþii
din care vor bea cei care vor învia, cãci au început zilele în-
vierii, mãi poporule al meu. 

O, de mult ar fi trebuit sã cunoºti tu aceste taine, dar
n-ai avut cum sã înþelegi, pentru cã inima ta n-a fost sãracã cu
duhul ºi n-ai avut numai Duhul lui Dumnezeu în ea, ºi ai avut
în ea duhul tãu mai mult decât pe Cel al lui Dumnezeu, cã aºa
ai vrut tu. N-ai vrut sã te laºi lucrat numai de Domnul ca sã fi
fost acum mare ºi sã Se fi bizuit Domnul pe tine ºi sã fi avut
încredere în tine. 

Mãi cetate tare la cerbice, cetate îndãrãtnicã, cetate ne-
încredinþatã! ªi tu ziceai cã erai cea mai bunã cetate! ªi chiar
dacã ai fi fost cea mai bunã, atunci trebuia sã fi avut duhul
smereniei peste tine, cetate nemulþumitã, cetate cârtitoare. Cã
am venit ºi am luat cu mine niºte copii pe care tu îi duºmã-
neai ºi îi judecai ºi îi dispreþuiai ºi nu-i iubeai, cã nu voiai
sã-i iubeºti. Dar eu i-am iubit mult, mãmicã, i-am iubit cã i-am
gãsit cu râvnã ºi cu credinþã, ºi m-am bizuit pe ei, pentru cã
ei m-au ascultat ºi au rãbdat cu mine. I-am iubit, mãmicã,
mult, ºi i-am luat sã mã ajute la lucrul meu. O, ºi vor curge
izvoare din ochii tãi când se va descoperi de la Dumnezeu tot
ce a fost ascuns de ochii tãi bolnavi cu care nu ai vãzut aºa
cum trebuia sã vezi. Eu nu þi-aº mai spune þie aºa ceva, dar
iatã, ai pãcat în faþa lui Dumnezeu, ai pãcat scris, ºi îþi spun
sã te pocãieºti de el, ca sã þi-l pot ºterge, ca sã nu plângi
într-o zi, cã nu vreau, mãmicã, sã plângi, ºi vreau sã te bucuri,
copilul meu, ºi vreau sã veghezi, de-acum, asupra paºilor tãi,
ºi sã nu te mai furiºezi de mine. 

Copiii mei din Bucureºti, iatã, aproape cã nu mai am pe
unde veni la voi. Ce durere pe mine! Sun la porþile acestei ce-
tãþi, sun ºi mã frâng, ºi abia, abia se ridicã porþile. Nu mai
vreþi sã mã primiþi, o, ce durere! Cine, mãmicã, v-a adus în
starea asta? Aþi gãsit o altã mângâiere ca sã daþi deoparte
mângâierea de la mine? 

Iatã, eu nu pot veni la tine aºa cum vrei tu. Eu vin la
tine aºa cum vreau eu, mãmicã, dar cum vreau eu sã vin, þie
nu-þi convine ºi mã þii la poartã ºi mã laºi sã sun ºi sã te strig
ºi sã te rog sã mã primeºti; mã laºi sã plâng la poarta ta, co-
pilul meu, la poartã încuiatã, mãmicã. Deschide, copilul meu,
ºi lasã-mã sã intru, cã tu nu ºtii ce vreau sã-þi aduc. Deschide,
cã nu vreau sã rãmân fãrã tine. Sun din loc în loc, din cetate
în cetate, ºi fericitã este cetatea aceea care aude glasul trâm-
biþei ºi deschide porþile sale ca sã intru. 

Poporule al meu, de ce, mãmicã, n-ai priceput tu cã eºti
poporul meu? Iatã, mã aºteaptã Dumnezeu cu tine. Aºa ur-
meazã sã fac acum, sã mã înfãþiºez cu tine la Dumnezeu.
Crezi tu, oare, cã te poate duce altcineva în faþa Domnului?
Nu poate, mãmicã, fiindcã tu ai semnul meu pe tine, ºi Dom-
nul de la mine te cere. În zadar cauþi sã te pierzi de mine, cã
eu sunt pe urma ta, mãmicã, ºi trebuie sã dau socotealã pentru
tine în faþa lui Dumnezeu. O, de ce fugi tu din braþul meu?
N-ai sã-þi gãseºti pacea pe nicãieri, copil fãrã de pace. Ce vei
face tu când te vei întâlni cu mine? cã mai e numai un pic ºi
ne întâlnim, copilul meu. Cine te-a fãcut pe tine sã-þi pierzi
puterea cu care te îmbrãcase Dumnezeu, mãi copilul meu? O,
ai fãcut ºi tu ce a fãcut Samson, care era înzestrat cu putere
de sus, dar se lãsase prins de viclenia celei care se arãtase
cã-l iubeºte ºi care a voit sã-i afle taina ºi sã-l prindã în cursa
morþii. Aºa ai pãþit tu, copilul meu, cã n-ai mai vrut sã stai sub
puterea ºi sub ocrotirea lui Dumnezeu, ºi te-ai lãsat prins de
viclenia celor ce umblã sã afle tainele lui Dumnezeu ºi sã le
arunce în gura porcilor ca sã te facã sã-þi pierzi partea ta cu
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Dumnezeu. De ce, mãmicã, nu stai tu cuminte? Iatã, fãrã sã
ºtii ce faci, poþi nimici într-o clipã toatã agoniseala mea. Iatã
ce lucrezi tu! Iatã ce fel de putere ai prins! ªi de unde ai prins
puterea asta, mãi creºtine, mãi? 

Nu mai mânca, mãmicã, altã învãþãturã. Adunã-te cu
mine ºi mãnâncã de la mine ºi nu te mai lãsa furat din braþul
meu, cã tu eºti trecut la numãrãtoarea mea, poporule al meu.
Prinde viaþã cu mine, poporul meu iubit, ºi nu te mai încãpã-
þâna sã mai treci peste Dumnezeu, cã tu eºti mic, creºtine, ºi
dacã nu vei vrea sã te smereºti, n-ai sã te vindeci de neascul-
tarea care þi-a adus atâta rãtãcire ºi þie, ºi celor pe care ai vrut
sã-i atragi de la mine ca sã meargã pe cãrãri strãine cu tine, cã
poporul meu e slab de tot, ºi e ca norul cel purtat de vânt ºi
nu are statornicie, pentru cã nu se lasã condus de Dumnezeu. 

Iatã, sun din nou peste tine, ºi ferice þie, cetate, dacã te
laºi acum spre înviere ºi spre înþelepciune. Eu trebuie numai-
decât sã te ridic, poporule al meu. Nu mai cãuta sã faci ca
tine, cã neascultarea i-a scos pe primii oameni din grãdina lui
Dumnezeu. O, nu cãuta sã cazi din cer, cã pe pãmânt este stri-
cãciune ºi este moarte, copilul meu. 

Vai de tine, mãmicã, dacã vei fi pãrtaº cu cel ce cautã
sã vândã planul lui Dumnezeu! Ai grijã ºi te fereºte sã nu fii
pãrtaº cu Iuda, cã el este viclean ca sã nu-l cunoºti ºi sã nu
pricepi care este lucrarea lui. Nu mai fã ca tine, mãmicã. Nu
te mai crede în stare cã ºtii sã te conduci. Lasã-mã pe mine în
faþã, cã misiunea mea este sã te conduc, sã te pãstoresc, sã te
pregãtesc ºi sã te înfãþiºez la Dumnezeu, ca sã te arate lumii
cã eºti poporul Lui ºi cã eºti cu El. Roagã-te ºi vegheazã ºi fii
smerit, ca sã se coboare peste tine har ºi putere ºi sã fii prie-
tenul lui Dumnezeu, ºi sã Se bizuie Dumnezeu apoi pe tine,
ºi sã þi Se descopere apoi. 

O, nu cumva sã nu vã ridicaþi acum, cã dacã nu vã ridi-
caþi, nu pot sã vã scriu lângã cei ce se ridicã spre glorie ºi spre
biruinþã, ºi trec mai departe, ºi rãmâneþi de mine, cã iatã, m-am
ridicat sã-mi culeg agoniseala, m-am sculat sã-mi strig copiii,
ºi sã mã audã, ºi sã învieze. 

Fericiþi veþi fi voi, copiii mei, cei care nu rãmâneþi
surzi la glasul meu, cã iatã, m-am ridicat cu trâmbiþa deºtep-
tãrii. Cel ce doarme, sã nu mai doarmã de acum. Cel slab sã
nu mai fie slab, ºi cel nepriceput sã se umple de pricepere, cã
Domnul este aproape. 

Popor iubit, popor al Noului Ierusalim! Ierusalime, fii
vrednic de numele tãu, de numele tãu nou, popor al gloriei ºi
al biruinþei! Cetate a Bucureºtiului, pune astãzi zi de hotãrâre
ºi te ridicã! 

Copii ai Noului Ierusalim, nici viaþa ºi nici moartea sã
nu vã despartã de slava ºi de gloria care se va arãta peste voi.
Mãi copii, nu cumva sã vã lãsaþi biruiþi, cãci cel care mai cau-
tã sã mai moarã, dupã acela nu se mai întoarce nimeni, cã as-
tãzi este ziua învierii tale, cu sunet de trâmbiþã peste tine. Ci-
ne se încumetã sã rãmânã surd la glasul trâmbiþei la care rãs-
pund ºi cei din morminte? Fãrãdelegea celor ce ascultã glasul
trâmbiþei ºi se ridicã, acelora li se ºterge fãrãdelegea, dar fã-
rãdelegea care dãinuieºte ºi se înmulþeºte, aceea va fi nimicitã
de unealta de nimicire care vine dupã mine, poporule al meu.
Trezeºte-te ºi te umple de credinþã ºi de înþelepciune, copilul
meu, cã soarele se va întuneca, ºi luna îºi va pierde lumina,
iar tu vei fi întru luminã, cã Domnul vine la tine. 

Ridicaþi crucea sus, ºi hai s-o înfigem în vârf, cã a
noastrã este biruinþa, copiii mei. Nu vã vindeþi unul pe altul,
nu cumva sã faceþi aºa ceva. Nu vã mai rãzvrãtiþi, nu mai câr-
tiþi ºi nu mai judecaþi pe Dumnezeu, cãci ca sã judece, numai
Domnul are dreptul acesta. Fugiþi de mãrirea deºartã, fugiþi

din calea morþii ºi fiþi fiii vieþii. Nu mai muriþi, nu mai pãcã-
tuiþi, nu mai daþi înapoi, nu mai întoarceþi capul. Iubiþi-vã, co-
piii mei, iar cel ce vrea sã fie mare, sã fie slujitorul celui mai
mic. Daþi-vã cinste unul altuia, cã acesta este lucru vrednic de
cinste, iar Domnului daþi-I dreptul sã vã conducã ºi sã vã
poarte, ºi peste aceasta sã nu mai treacã nimeni. 

Ridicã porþile, mãmicã, sã vin la tine ºi sã mã aºtepþi,
ºi nu uita cã ai pecetea mea pe tine, ºi nu uita cã eºti poporul
meu. O, dacã ai fi priceput ºi dacã ai fi crezut, erai acum un
popor mare, ºi erai puternic cu Dumnezeu. Nu uita de mine,
copilul meu, cã eu sunt aceea care te am în primire, ºi de la
mine te va cere Domnul. Toate sculele care au lucrul lui
Dumnezeu vor veni ºi se vor pleca aici. Nu te mai du, mãmi-
cã, de la aceastã masã, cã la aceastã masã este Domnul cobo-
rât cu toatã desãvârºirea Sa. Stai în vârful Sionului ceresc ºi
nu te mai coborî spre poala muntelui, cã-L superi pe Dumne-
zeu, copilul meu. Nu mai uita cât este Dumnezeu de mare în-
tru aceastã lucrare la care te-a chemat ºi pe tine, ºi bucurã-te
cã faci parte din fiii acestei lucrãri, cã atunci când va afla lu-
mea aceastã lucrare, vei vedea atunci cum se va îmbulzi mul-
þimea sã intre la numãrãtoarea celor veºnici, ºi va crede ºi se
va sfinþi, ºi va învia lumea cea necredincioasã, mãi copilul
meu. Învredniceºte-te de slava care se va arãta prin aceastã
lucrare, ºi iubeºte ºi împlineºte învãþãtura mea, cã a mea este
turma aceasta, poporule al meu. 

Îmi întind pacea mea peste tine. Pace þie, cetate înviatã!
Duhul pãcii mele sã fie peste voi, ca duhul vostru sã fie plin
de pace. Fãgãduinþa Duhului Sfânt sã se coboare peste tine,
cetate, ca sã te întãreºti ºi sã înviezi, cetatea mea. 

Pace þie, popor al acestei cetãþi! Pace, mãmicã, pace
peste tine, ºi ridicã-te! 

Primiþi-mã cu pacea. Fiþi fii ai pãcii, copilaºii mei.
Pace vouã de la Dumnezeu! Pace vouã, iubiþii mei! Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
27 octombrie/9 noiembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Îndemn pentru întãrire ºi veghe, în duhul prevederii ºi al
chibzuinþei. 

CC opiii mei pe care mã pot bizui ºi cu care mã ajut!
Trebuie sã mergem pânã ce vom încheia de lu-

crat ºi de biruit. Vine mãmica spre voi cu cuvinte de întãrire
ºi cu semnal de atenþie. Începe Domnul sã Se vesteascã în lu-
me, cã este vremea sã Se arate ºi sã Se mãrturiseascã. Ridicã
Domnul tricolorul României, sã audã ºi sã vadã popoarele. 

Copiii mei, acum mã trimite Domnul sã vã spun ºi sã
vã anunþ: sã fiþi treji, sã fiþi înþelepþi, sã fiþi atenþi, copiii mei,
cã diavolul care a pierdut biruinþa mai are un pic de putere,
un pic de timp, ºi nu se poate sã mai fie lãsat peste aceastã bi-
ruinþã. Nimeni, mãmicã, nimeni sã nu ne ºtie, nimãnui sã nu
spunem, cã numai dupã biruinþa deplinã va arãta Domnul lu-
crurile Sale. 

Binecuvântate sã vã fie intrãrile ºi ieºirile, cã acestea
trebuie sã vã fie pãzite cu toate cetele de îngeri. Nu ieºiþi de
sub ascultare, cã nu se poate sã ne ºtie nimeni cã noi suntem
cei prin care Domnul Se desãvârºeºte. Aduceþi-vã aminte cu-
vintele Domnului Iisus Hristos, Care spunea: «Du-te, ºi nimã-
nui sã nu spui». Vreau sã vã pãstrez ºi sã vã ocrotesc, ºi fiþi
atenþi cã nu vã voi îngãdui sã vã arãtaþi, cã duhul rãu va sta
de acum la pândã cu mânie mare, dar iatã, Domnul pecetlu-
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ieºte acum taina planului Sãu, ca sã-l poatã desãvârºi. Duhul
rãu ºi îngerii lui sã nu aibã putere peste pecetluirea de la
Dumnezeu. Amin. 

Copiii mei, am nevoie de voi pânã la sfârºit. Domnul
Iisus Hristos Îºi întinde cortul Sãu peste voi ca sã vã acopere
ºi sã nu pieriþi. Dacã vreunul din voi se descoperã, acela sã
ºtie sã nu-l dea ºi pe fratele sãu. Eu sunt mereu cu voi ca sã
vã ocrotesc. Nici unul din voi nu trebuie sã piarã. Eu sunt, dar
fiþi ºi voi cu mine ºi mereu cu mine. Rãmâneþi întru smerenie
ºi staþi sub ascultarea mea, cã aceastã ascultare vã va fi toatã
ocrotirea voastrã. Toþi cei care aveþi pãrtãºie cu Domnul întru
tainele cele care se lucreazã acum, nici unul sã nu iasã de sub
cortul lui Dumnezeu, cã biruinþa e scumpã, ºi este a noastrã,
copiii mei iubiþi. Nu vã temeþi, iubiþii mei, dar fiþi cuminþi, ºi
nu vom sta decât întru bucurie. Amin, amin, amin. 

27 octombrie/9 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Mãneºti 

Trezirea din amorþire ºi alegerea vieþii cu Dumnezeu. 

II atã, copiii mei, încã un popas. Mama Gigi cãlãto-
reºte ºi poposeºte, trece ºi poposeºte din cetate în

cetate, sunã sã intre ºi sã deºtepte pe de-a rândul ºi sã ridice
cãtre înviere tot poporul cel care este înscris în numãrãtoarea
de la Dumnezeu. 

Poporule al meu, m-am ridicat cu trâmbiþa deºteptãrii
ca sã fac trezire bunã din loc în loc ºi sã ridic întru înþelepciu-
ne ºi întru sfinþenie ºi întru duh de credinþã tot trupul care
vrea ºi se lasã spre înviere, cã iatã, vin zilele gloriei ºi ale mã-
ririi, în care Domnul Se desãvârºeºte ºi Îºi anunþã împãrãþia.
Cel ce este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai mult, iar cel ce doar-
me întru necunoºtinþã ºi întru necredinþã, sã se trezeascã ºi sã
creadã în Dumnezeu. 

Poporul meu, Se aratã Domnul în curând. Vine Dom-
nul sã aºeze Ierusalimul pe pãmânt ºi sã desãvârºeascã cele
scrise în carte. Vine Domnul sã cureþe pãmântul ºi sã-l facã
nou, ca sã aºeze pe el viaþã nouã; vine sã aºeze pe el un popor
nestricãcios, cu trupuri cereºti, cãci moartea va fi înghiþitã de
biruinþa cea de la Dumnezeu. 

Poporule al meu, nu mai zãbovi nici o clipã. Scoalã-te,
creºtine! Scoalã-te, mãmicã, scoalã-te! Sun din trâmbiþã din
loc în loc, din cetate în cetate. Scoalã-te din somn, poporule
al meu! Scoalã-te ºi te naºte din nou! Îmbracã-te întru Duhul
lui Dumnezeu ºi lasã-L pe Domnul sã învieze întru tine ºi nu
mai fi aºa de mort, mãi poporule al meu. Am de lucru cu tine,
mãi creºtine, dar tu, mãmicã, n-ai vrut sã crezi când striga
Dumnezeu la tine ºi îþi spunea cã tu vei fi acela care vei lumi-
na ºi vei sãra prin lume ºi vor învia morþii la glasul tãu. 

O, popor fãrã dragoste, dacã tu ai fi avut credinþã ºi
dragoste, aveai sã fii de mult mare ºi glorios peste toate, cã
asta þi-a fost menirea de la Dumnezeu, ºi pentru aceea ai fost
nãscut din pântecele acestei lucrãri cu care nu s-a mai asemã-
nat alta niciodatã, nu s-a mai lucrat niciodatã în neamul lui Is-
rael o lucrare ca aceasta, o putere ca aceasta, un lucru nou ca
acesta, o veste mai bunã ºi mai de bucurie ca aceastã bunã-
vestire pe care þi-o aduc eu þie acum, popor al lui Israel. 

Sun din loc în loc sã dau de veste cã vine împãrãþia lui
Dumnezeu la tine, poporule creºtin. Ridicã porþile, mãmicã.
Deschide uºa iubirii sã intre Soarele cel nou, sã intre Domnul
la tine cu împãrãþia Sa, dar fii atent, copilul meu, cã Domnul

este sfânt, ºi vine din cer, pentru cã locul Domnului este în
cer, poporule al meu. Dar iatã, El vine acum la tine, ºi de ace-
ea eu I-am luat-o înainte ºi am venit eu mai întâi la tine, ca
sã-þi spun sã te faci cer nou ºi pãmânt nou, cã vine Domnul sã
cineze în casa ta, copilul meu. Deºteaptã-þi înþelepciunea, mãi
creºtine, ca sã înþelegi cum trebuie sã te gãteºti. Deschide car-
tea pe care a fãcut-o Dumnezeu ºi citeºte în ea cum trebuie sã
te pregãteºti ºi cum trebuie sã fii, ºi dacã nu eºti aºa, pregã-
teºte-te numaidecât, curãþeºte-te, tu ºi toatã casa ta, ºi mai ve-
gheazã un pic apoi, cã mai e un ceas, copilul meu. Deschide
cartea lui Dumnezeu ca sã vezi cum s-a pregãtit Noe ºi cu ca-
sa lui, ºi cum au ascultat ºi cum au crezut cei din casa lui Noe,
de ºi-au fãcut barcã de salvare la porunca Domnului. 

Poporule al meu, nu cumva sã rãmâi surd, mãmicã, nu
cumva sã nu iei aminte. Sã nu faci ce a fãcut lumea de pe vre-
mea lui Noe, cã dacã nu vrei sã crezi, te las ºi trec mai depar-
te, te las sã vezi ca sã crezi. Vai de tine, mãmicã, dacã acum
ai sã te faci cã nu mã auzi, cã n-ai sã poþi sã spui cã n-ai auzit.
Eu sun din trâmbiþã cu putere ºi cu duh ceresc, ºi glasul acesta
este auzit ºi de morþii din morminte, darã de tine care zici cã
eºti viu! ªi pentru cã zici cã eºti viu, de aceea n-ai sã mai poþi
spune cã n-ai auzit. De auzit, iatã, auzi, copilule al meu, dar
nu cumva sã nu te trezeºti, nu cumva sã nu te pregãteºti, cã,
fii atent, acum trebuie sã te pregãteºti ca sã stai lângã Dum-
nezeu ºi sã fii cu El. Fii înþelept, cã mare este aceastã tainã,
poporule al meu, ºi iarãºi, fii atent, mãmicã, fii atent, ca sã
pricepi cã poþi câºtiga totul într-o clipã, dar poþi ºi pierde totul
într-o clipã. Iatã, aceasta este clipa aceea. Nu te juca, mãmicã,
nu te juca cu viaþa ta, cã acum e acum, fiindcã cel ce cautã
acum sã-ºi câºtige viaþa, acela ºi-o va pierde, cã acum e acum,
dar cel ce ºi-o pierde acum, acela a câºtigat-o. Iatã o sabie cu
douã tãiºuri. 

Poporule al meu, copiii mei din Mãneºti, copii ai aces-
tei cetãþi, iatã o sabie cu douã tãiºuri. Iatã cu ce am venit la
tine. Am venit cu trâmbiþa ºi cu sabia, mãmicã. Din trâmbiþã
sun sã te deºtept ºi sã te înviez, iar cu sabia dau în tine ca sã
te urnesc dacã rãmâi înþepenit ºi surd la glasul sunetului de
trâmbiþã. Am venit sã despart lumina din tine de întunericul
din tine. Am venit la tine sã despart moartea de viaþã, sã dau
afarã din tine moartea ºi sã arãt viaþa biruitoare, cã vine Dom-
nul cu viaþa Lui ºi Se aºeazã în viaþa ta. Vine Domnul cu
moartea Lui, ºi iarãºi zic, cu moartea Lui, ca sã nimiceascã
moartea ta; vine sã calce cu moartea pe moarte, poporule al
meu. O, dar moartea Lui a fost viaþã, dar iatã, moartea ta e
moarte. E moarte, fiindcã tu eºti aproape mort, mãmicã, ºi
iatã, ai voit sã-þi câºtigi viaþa, ºi tu þi-ai pierdut-o, cã viaþa
care ai înþeles tu cã e viaþã, þi-a omorât viaþa, mãi copil fãrã
de viaþã, copil fãrã de Dumnezeu, cãci Dumnezeu este viaþã,
poporule al meu. Vorbesc aºa cu cei ce au pãþit aºa, ºi iatã,
vorbesc ºi altfel cu cei ce au folosit ºi veghea cea bunã. 

Mãi copilule care ai avut ºi veghe, nu cumva acum sã-þi
alegi viaþa ta, ºi alege acum viaþa lui Dumnezeu, cã dacã vrei
sã-þi câºtigi viaþa ta, o pierzi pe cea pe care vrea Domnul s-o
punã peste tine ca sã te facã veºnic cu viaþa, dar dacã vrei sã
pierzi ºi sã renunþi la viaþa cea fãrã de Domnul ºi fãrã de po-
runcile ºi de voile Lui, atunci, copilul meu, vei câºtiga; vei
câºtiga viaþa cea fãrã de moarte. Iatã, acum e acum. Acum te
cere Dumnezeu. Vrea sã facã Dumnezeu din tine un neam
nou, un popor înviat, o viaþã fãrã de pãcat, ca sã aºeze peste
tine putere ºi Duh Sfânt ºi sã te facã tare, ca sã-ªi împlineascã
cu tine planul Sãu, cã iatã, a venit vremea sã iasã Domnul în
lume cu aceastã lucrare, dar vrea sã iasã Domnul cu tine, mãi
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creºtine, cã pentru asta te-a crescut de la sânul acestei lucrãri,
ca sã te faci ceresc ºi sã fii cu cerul, cãci cerul þi-a dat þie hra-
nã. Din cer te-a hrãnit pe tine Dumnezeu, ºi lumea nu ºtie cã
tu ai mâncat atâta timp mâncare din cer. ªi când va ºti lumea
cã tu ai mâncat la masa cerului atâta timp, ce ai sã faci tu în
ziua aceea? Mã doare, mãmicã, fiindcã eu ºtiu ce ai sã pãþeºti,
cã acum te crezi cã eºti cineva ºi cã vei avea o trecere, dar nu
e aºa, pentru cã nu aºa ar fi trebuit sã fii, cã tu trebuia sã fii
luminã ºi minune, mãi poporule al meu, trebuia sã fii cea mai
mare minune din vremea aceasta. Dar tu eºti rece ºi nepãsãtor
ºi uiþi cã ai rãspundere mare în faþa lui Dumnezeu, ºi va trebui
sã rãspunzi în faþa lumii care va vedea cât de mare a fost lu-
crarea aceasta ºi cât de mult ai mâncat de la aceastã masã ce-
reascã ºi cât de mic ºi de slab eºti faþã de puterea ºi de învie-
rea care trebuia sã se vadã la tine, cã iatã, vine clipa aceea sã
dau socotealã de tine la Dumnezeu, pentru cã Domnul mã aº-
teaptã acum cu tine, fiindcã a venit ºi te-a pregãtit ca sã Se
arate lumii prin tine, poporule al meu. 

Iatã cã duhul rãu lucreazã peste lume în ultimele lui pu-
teri ºi face semne ºi minuni de-ale lui ca sã agaþe dupã el tot
ce mai poate, ºi stã gata sã te prindã ºi pe tine în înºelãciunea
lui, pentru cã tu nu vezi ºi nu ºtii viclenia lui, cã n-ai vrut sã
fii înþelept ca sã fi ºtiut acum sã te fereºti de el. Nu mai fi slab
ºi nu mai fi fãrã putere, copilul meu. Am venit sã te învãþ, sã
te pãstoresc, sã te hrãnesc ºi sã te îmbrac cu putere de la
Dumnezeu. Am venit la tine, mãmicã, ºi iatã, te caut ca sã te
adun ºi sã te ajut ca sã te faci curat, creºtine, cã n-ai sã poþi
altfel sã mai fii, cã nu mai rãmâi, mãi mãmicã, dacã n-ai sã fii
curat, dacã n-ai sã vrei sã lepezi de pe tine tot ceea ce nu în-
cape cu Dumnezeu, cã face Domnul Ierusalim nou ºi aºeazã
în el viaþã cereascã ºi nestricãcioasã, ºi aºa ai fost menit de la
naºtere, cã tu ai fost nãscut din pântecele acestei lucrãri, ºi
când ai fost nãscut, ai fost trecut cã eºti al acestei lucrãri, ºi
iatã, acum vine momentul sã mã arãt cu tine, mãmicã, fiindcã
la Dumnezeu eºti trecut cã eºti viu ºi sfânt ºi curat, cã pentru
asta a lucrat Domnul peste tine, ca sã te aibã viu ºi sfânt ºi cu-
rat ºi sã facã acum cu tine minune pe pãmânt. O, copilul meu,
ºi tu eºti viu, mãmicã? Eºti bun ca sã lucreze Domnul minuni
cu tine? Ce faci tu acum dacã nu eºti bun de aºa ceva? Unde
crezi cã te poþi ascunde? Cum crezi cã vei scãpa? Cã ºi
dacã-þi alegi nepãsarea, tot n-ai sã ai pace, cã va veni frica
peste tine când vei vedea cã n-ai unde sã fugi ca sã nu rãs-
punzi, ºi eu n-am sã pot sã te ajut, copilul meu, cu nimic,
fiindcã îþi trebuie hainã curatã ºi nouã, ºi îþi trebuie viaþã sfân-
tã, creºtine. Am venit la tine sã-þi mai dau o mânã. M-a trimis
Domnul sã mã duc sã-mi adun poporul, sã-l strig, sã-l trezesc,
sã-l curãþ de stricãciune, sã-l înþelepþesc ºi sã-l fac viu ca sã
mã înfãþiºez cu el.

Poporule al meu, vino-þi în fire, mãmicã! Strigã mama
Gigi din loc în loc. Scoalã-te, mãi creºtine! N-are cine te mai
trezi dacã nu vrei acum, ºi eu trec mai departe, cã nu eºti nu-
mai tu al meu, ºi trebuie sã-i strig pe toþi. Fericit va fi acela
care se lasã ridicat, ºi care se scuturã apoi ca sã vinã spre în-
viere ºi spre zilele cele de glorie din vremea aceasta. 

Nu mai fi, mãi creºtine, cum vrei tu. Fii de acum aºa
cum trebuie sã fii ca sã intri cu Dumnezeu. Fii cu duhul sme-
rit, ca sã aibã Domnul loc la tine. Nu mai fã ca tine, cã iatã,
nu te-am gãsit bine, cã tu cârteºti, tu cleveteºti ºi minþi, tu ju-
deci ºi te dezvinovãþeºti ºi nu trãieºti cu Dumnezeu. ªi dacã
nu te laºi de toatã stricãciunea ºi dacã nu te faci nou ºi ceresc,
fii atent, mãmicã, nu pot sã te trec la numãrãtoarea cea nouã,
cã numãrãtoarea cea de acum este nouã ºi cereascã, ºi trebuie

sã ai o pregãtire cereascã ºi o hainã cereascã. O, dacã tu ai fi
ascultat de învãþãtura acestei lucrãri, n-ai fi murit niciodatã,
nici tu, nici copiii tãi, dar iatã, i-ai lãsat ºi pe ei spre moarte,
ºi nici tu n-ai stat viu, ºi intri cu ei cu tot la spãlat ºi la stors,
intri, cã iatã, te cunoºti cã eºti al lui Dumnezeu, te cunoºti du-
pã semnul de pe tine. Cã te duceai, aºa murdar cum erai, ºi îþi
luai ºi copiii, te duceai ºi cereai sã þi se punã semnul pe frunte
ºi pe mânã, ºi luai pecete de la Dumnezeu ºi te bãgai cu ea pe
tine prin tot noroiul, prin toatã fãrãdelegea, ºi iatã cum râdeai
de Dumnezeu ºi de semnul sfinþeniei cel de pe tine. Vai de
tine, mãmicã, vai! Iatã, pentru desfrânarea ta, pentru trãdarea
ta, pentru bãtaia de joc ce o aduceai lui Dumnezeu, va trebui
acum sã mã ating de tine ºi sã arzi ºi sã ai usturime pe tine. 

Tu ai crezut cã nu are Domnul loc sã te loveascã dacã
ai pecete pe tine, dar iatã, Domnul nu Se lasã înºelat, Dum-
nezeu nu Se lasã batjocorit de nimeni, ºi iatã, Se atinge de
tine ca sã te cureþe, sã te treacã prin foc ºi sã te ierte, ca sã nu
pieri pe veci, cã þie þi s-a pãrut o glumã viaþa cea de veci, ºi
ai fãcut aºa fel s-o pierzi pe aceea pentru picul acesta pe
care-l ai aici. ªi iatã, picul pe care-l mai ai pânã vine Domnul
la tine, pune picul acesta pe care-l mai ai, pune-l sã cloco-
teascã, sã se înfierbânte. Dã o bãtãlie mare ca sã biruieºti.
Scoalã-te, mãmicã, scoalã-te ºi luptã cu dragoste, cã vin ºi te
ajut dacã te scoli. Scoalã-te acum, cã nu se poate sã te scoli
mâine, fiindcã mâine eu strig la altul sã se scoale. Folo-
seºte-te de picul acesta care mai este pânã la masa cea mare
ºi fã un salt mare ca sã câºtigi tot ce-ai pierdut pânã acum. Nu
te lãsa aºa! Scoalã-te, mãmicã! Iatã, eu am venit sã aduc pu-
tere peste tine, cã nu L-am lãsat în pace pe Domnul Savaot ºi
am strigat mereu la El pentru tine sã Se coboare cu ajutorul. 

Doamne Savaot, nu pot singurã. Copiii mei sunt morþi
de tot. Vino lângã mine sã suflãm peste ei! Vino, cã eºti Tatãl
lor, Doamne Savaot! 

– VV in, Verginico, vin, tatã, ºi hai sã dãm copii-
lor Noºtri întreitã putere, ca sã câºtige lup-

ta, cã asta este clipa bãtãliei celei mari! Vin, Verginico, vin,
tatã, lângã tine, cã-þi vãd dragostea ta ºi durerea ta, dar lasã-Mã
sã Mã ating de ei cu dreptate, cã nu pot sã ºterg cele scrise în
carte, nu pot sã-i primesc aºa cum sunt ei acum. Dar dacã vor
vrea sã primeascã puterea cea întreitã ca sã lupte cu ea împo-
triva morþii care i-a biruit, dacã vor alege acum de bunãvoie
lupta împotriva morþii, vor birui, Verginico, ºi vom ºterge cu
dragostea lor multele lor pãcate ºi le vom lega ranele lor cele
de moarte. Du-te, Verginico, du-te, tatã, ºi strigã pe la toate
porþile, pe la toate intrãrile, prin toate cetãþile ºi scoate-þi
copiii din prãpastia morþii, scoate-i la mal, tatã, ºi condu-i
spre Mine, cã vreau sã vin sã le dau împãrãþia Mea lor, vreau
sã Mã arãt cu ei în lume, vreau sã avem un popor viu, Ver-
ginico. Luptã-te, tatã, ºi adunã poporul ºi suflã peste el ca sã
învieze! Suflã cu Duhul Meu Cel Sfânt ºi ridicã-te cu poporul
tãu, Verginico, cã al tãu este, tatã, e munca ta, e nãscut din
tine, scumpa Mea, cã nimeni dintre cei din cer n-a fãcut atâta
cât ai fãcut tu. Sunt cu tine ºi Eu, ºi Fiul Meu, ºi Mãicuþa Sa.
Sunt cu tot cerul, suntem cu tine, tatã, ºi avem putere mare,
dar strigã-i tu de peste tot ºi sunã tu cu putere, Verginico,
trâmbiþa Mea. Sã se scoale poporul tãu, de peste tot sã se
scoale! ªi apoi ciobanii turmei tale sã-i þinã treji ºi sã-i þinã pe
picioare pânã vom trezi pe de-a rândul tot poporul. Amin. 

– CC opiii mei, chemaþii mei, aleºii mei, lãsaþi-vã
aleºi, lãsaþi-vã culeºi! Lãsaþi-vã apoi spre

credinþã, cãci tâlharul de pe cruce a folosit pocãinþa ºi ridica-
rea în ultima clipã, ºi în clipa aceea a intrat în rai. Nu mai fiþi
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pãmânt, cã pãmântul intrã acum la curãþat ca sã facã Domnul
cer nou ºi pãmânt nou. 

Copiii mei, unde vã sunt copiii? Iatã, eu vreau sã vã
adun pe voi. Adunaþi-vã ºi voi copiii, treziþi-vã copiii, ca sã
nu rãmâneþi fãrã ei. Iatã cât mã zbat eu pentru voi. ªi voi sã
vã zbateþi pentru copiii voºtri. Nu le mai daþi frâu liber, nu-i
mai lãsaþi spre moarte. Fiþi cu durere pentru ei ºi sã nu vã mai
gãsiþi pacea ºi liniºtea pânã nu-i veþi întoarce în staulul lui
Dumnezeu, cã afarã de acest staul vine moartea peste tot, mãi
poporule al meu. Sã se rupã inima din tine dupã Dumnezeu,
cã afarã de acest staul e numai moarte, mãmicã. Vine Domnul
cu glorie ºi cu serbare cereascã, ºi nimeni nu va mai putea
spune cã Dumnezeu a minþit ºi n-a venit. Vine împãrãþia lui
Dumnezeu pe pãmânt nou, fiindcã pãmântul de sub tine va fi
nou în curând, cã nimic stricãcios ºi necurat nu va mai rãmâ-
ne pe el. Mai e un ceas, un pic mai e. Pune picul acesta cu ho-
tãrâre ºi fã-te tare, copilul meu, cãci cu picul acesta poþi câº-
tiga cea mai mare glorie, poþi sã-þi câºtigi viaþa ºi sã trãieºti
apoi pe veci pe pãmânt nou, cãci în mijloc se va aºeza pomul
vieþii, ºi tu vei mânca ºi vei fi viu. Nimeni n-a mâncat din el;
tu eºti primul, mãi poporule al meu. 

Iatã de ce am venit la tine. Cine þi-a mai adus þie vreo-
datã o mai mare bunãvestire, o veste mai bunã ºi mai veºnicã
decât aceasta? Aceastã veste bunã, acest lucru nou se va vesti
în curând de pe acoperiºuri, dar iatã iubirea mea pentru tine,
cã tu eºti primul cãruia i-am vestit, poporule al meu. Sã nu
mai fi simþit vreodatã o bucurie mai mare ca asta, copil iubit
de cer, cãci cerul te iubeºte ºi nu vrea sã pieri, pentru cã tu ai
stat de vorbã atâta timp cu Dumnezeu ºi ziceai mereu: „Da,
Doamne!“. O, mãmicã, vreau sã aud din nou acum, vreau sã
te aud cã zici: „Da, Doamne!“, cã dacã n-ai sã zici, trec ºi te
las în drum, ºi mã duc pânã la capãtul drumului ca sã-mi sfâr-
ºesc misiunea ºi sã duc vestea aceasta peste tot poporul care
a fost poporul meu, iar cel care se va lãsa spre înviere ºi va
primi chemarea mea, acela va fi poporul meu cel nou, po-
porul meu cel ceresc, cã iatã, am venit sã-l unesc cu cerul ºi
sã fac din el minune nouã pe pãmânt nou. 

Popor al lui Israel, poporule al meu, acesta îþi este nu-
mele. Ierusalime nou, acesta îþi este numele cel nou. Intrã,
mãmicã, ºi tu întru aceastã slavã care se va arãta în curând, cã
Domnul a ales-o pe România ºi face din ea împãrãþie cereascã
ºi început de stare cereascã pe pãmânt. Nimic întinat nu va
mai intra în ea, iar tu, poporul meu, vei vedea atunci cã n-a
minþit Domnul, ºi te vei bucura, dar ridicã-te! 

Pace þie, de acum! Pace cobor peste tine! Pace, mãmi-
cã, ºi scoalã-te din moarte! Pace ºi viaþã nouã peste tine, ce-
tatea mea de aici! Calcã peste moartea ta ºi zdrobeºte-o ºi te
ridicã, fiindcã Domnul pune peste tine putere. Astãzi este ziua
ta, ziua ta de serbare ºi de înviere, dar lasã-te spre înviere ºi
bucurã-te ºi lasã-mã peste tine cu puterea mea, cã Domnul m-a
trimis acum la tine. 

Pace inimilor voastre! Pace copiilor mei de aici! Pace
vouã ºi înviere vouã! Amin. Cei care au avut odatã chemarea
ºi primirea întru aceastã lucrare ºi nu mai sunt acum întru ea,
iatã, poarta cerului se va mai ridica încã o datã pentru aceastã
cetate, sã-i primeascã ºi pe aceia dacã vor dori ºi ei primirea
ºi înscrierea ºi pecetea celor ce sunt fiii Ierusalimului cel nou.
Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
30 octombrie/12 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Râncaciov-Lucieni 

Îndemn spre lucrare sfântã ºi curatã ºi de trãire îngereascã. 

AA ceasta este cãlãtorie cereascã. Iatã încã un po-
pas. Ne oprim ºi aici, cã ºi aceasta este o cetate

a poporului meu. 
Pace þie, cetatea mea de aici! Iatã, îmi întind duhul meu

deasupra ta ºi te cercetez. Sã se trezeascã aceastã cetate ºi sã
învieze ºi sã zicã: „Amin“.

Poporul meu din Râncaciov! Popor din Lucieni! Copiii
mei care v-aþi adunat aici! De ce v-aþi adunat, mãmicã? Pen-
tru cã aþi crezut în cuvântul trimiºilor mei. Iatã, am venit la
voi. 

Mama Gigi intrã ºi în aceastã cetate ºi lucreazã. Ce
lucreazã? Lucreazã un lucru nou, ca sã ridice un popor nou, o
moºtenire nouã, o viaþã nouã ºi nestricãcioasã, o viaþã
cereascã ºi veºnicã. 

Vorbeºte mama Gigi cu tine, popor al acestei cetãþi. Ce
faci, poporule al meu? Spune, mãmicã, ce faci? Am venit la
tine sã vãd ce faci, sã vãd cum te gãsesc, sã vãd dacã eºti bun
sã mergi cu mine în faþa lui Dumnezeu. Mã cheamã Domnul
sã mã înfãþiºez cu tine la El. Ce zici, mãmicã, poþi sta faþã în
faþã cu Domnul? cã sã ºtii cã vei sta, fiindcã eºti gãsit la nu-
mãrãtoarea lui Dumnezeu. Nimeni nu se va putea ascunde de
faþa lui Dumnezeu, darã tu, care ai pecete pe tine! Sã nu cum-
va sã te gândeºti, creºtine, cã vei putea scãpa sã nu rãspunzi
ºi sã nu te întâlneºti cu Dumnezeu.

Poporule al meu, a venit Dumnezeu cu aceastã lucrare
pe pãmânt ºi te-a hrãnit din ea, ºi ai mâncat mâncarea aceasta
ºi învãþãtura aceasta, creºtine, ºi te-a învãþat Domnul cum tre-
buie sã trãieºti ca sã fii copilul Sãu, ºi ai avut dragoste atunci
când ai venit ca sã mãnânci din aceastã masã cereascã, ºi tre-
buia sã fii mare la înþelepciune ºi mare la credinþã ºi mare cu
viaþa, poporule al meu. Pentru asta a venit Domnul mereu la
tine ºi þi-a adus tot ce a avut, ºi þi-a arãtat calea vieþii, ºi þi-a
arãtat ºi calea morþii, creºtine; þi-a arãtat-o ca sã vezi ºi sã ºtii
câtã moarte este pe calea aceasta ºi þi-a spus mereu sã nu
mergi pe ea. Þi-a spus sã mergi pe calea vieþii ºi sã fii viu, po-
porule al meu. Þi-a spus sã ieºi din lume, aºa þi-a spus. Þi-a
spus cã în lume e moarte ºi cã poþi muri dacã te duci cu lu-
mea, ºi þi-a spus sã nu fii lume, mãi creºtine. 

Poporul meu, aºa de mult te-a iubit pe tine Dumnezeu,
de nu ºtia ce sã-þi mai facã. Atâta milã ºi atâta iertare a fãcut
pentru tine, atâta aºteptare, mãi copilul meu! Aºa a fost pânã
acum, dar iatã ce este acum. Acum s-a sfârºit aceastã vreme,
acum vrea Domnul sã le dea plata celor ce au iubit ºi au rãb-
dat ºi au aºteptat ºi au crezut lui Dumnezeu; vrea sã aducã
viaþã celor ce au mers pe calea vieþii. 

Am venit la tine, popor al acestei cetãþi, ca sã vãd ce
am de fãcut cu tine, cã iatã, ai ajuns la capãtul drumului, iar
la capãtul drumului trebuie sã primeºti plata. Mai ai numai un
pic de cãlãtorit, un ceas mai ai, mãmicã. Ce sã fac eu cu tine,
creºtine? Ce platã sã-þi dau? Ia spune-mi tu, ce ai fãcut? Ce ai
lucrat? Ce þi-ai agonisit? Unde, mãmicã, þi-ai fãcut comoarã?
Unde-þi este inima, copilule al meu? Iatã, duhul meu este dea-
supra ta ºi te cerceteazã. Unde eºti, mãmicã? Unde îþi sunt co-
piii? Unde îþi este iubirea? Iatã ce trebuie sã rãspunzi. Dacã ai
fi crezut de la început cã va trebui sã dai rãspunsul acesta,
n-ai fi adormit deloc, ºi ai fi vegheat mereu ºi te-ai fi luptat
mereu ºi te-ai fi rugat mereu, iar acum, la capãtul drumului þi
s-ar fi deschis porþile ºi þi-ai fi pus sarcina jos ºi ai fi intrat în
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luminã ºi în odihnã ca omul cel care lucreazã toatã ziua, iar
seara intrã ºi se odihneºte mulþumit ºi plin de pace. 

Ia spune-mi tu, ai tu pace, mãmicã? Ai bucurie? ªi dacã
nu ai, am venit sã þi le dau eu, mãi copilul meu. Dar tu ce-mi
dai mie, mãmicã? Îmi dai tu mie ceva? Eu te vreau pe tine,
poporule al meu. N-am pace ºi n-am odihnã fãrã tine, mãmi-
cã. N-am stare ºi n-am mângâiere fãrã tine, copilul meu. Vi-
no, mãmicã, vino cu mine! Vino, mãi creºtine! Scoalã-te din
amorþire! Scoalã-te ºi vino cu mine! Vino, cã nu mai ai loc pe
pãmânt, cã pe pãmânt vine furtunã mare ºi ºterge tot ce gãseº-
te în cale. Vine pârjolul, aºa cum este scris, vine sã ardã fãrã-
delegea de pe pãmânt. Aruncã de pe tine fãrãdelegea ºi las-o
sã rãmânã de tine ca sã ardã ºi sã se ºteargã de la faþa Dom-
nului, cã Domnul Se va atinge acum de pãmânt ca sã-l facã
nou ºi sã þi-l dea þie apoi, copilul meu, ca sã moºteneºti pã-
mântul cel nou.

Iatã, trec cu pecetea Dumnezeului Cel viu sã însemnez
acum pe cei ce vor fi vrednici sã moºteneascã pãmântul cel
nou. Trec sã-mi adun rodul ca sã-l pun la adãpost ºi sã nu-mi
pierd munca ºi agoniseala pentru care am trudit ºi am suferit,
poporule al meu. 

Sun din trâmbiþã sã se audã. Ridicaþi-vã din amorþire,
copiii mei! Lãsaþi-vã puºi la adãpost, cãci cei ce vor fi însem-
naþi acum, nu vor fi atinºi. Dar fii atent, cã astãzi este ziua ta,
copil al acestei cetãþi. Astãzi este ziua învierii tale, cã aºa este
schiþa pe care o am în mânã. ªi dacã n-ai sã crezi aceasta ºi
dacã încã mai poþi spune cã minte Dumnezeu, atunci n-ai sã
te scoli, n-ai sã te laºi cules, ºi rãmâi în drum, mãmicã, ºi eu
trec mai departe apoi, ca sã-mi împlinesc misiunea pânã la ca-
pãt. ªi dacã te vei rãzvrãti ºi vei cârti sau vei huli ºi nu vei
crede, deschide cartea ºi citeºte care este partea ºi locul celor
ce vor face aºa. Mãi copilul meu, iatã, eu te-am cercetat ºi pe
dinafarã, dar am cãutat înãuntru, mãmicã, fiindcã eu trebuie
sã ºtiu ce este în tine, ºi trebuie sã scriu aceasta ca sã ºtiu ce
sã fac cu tine, ca sã ºtiu cum sã vorbesc cu tine ºi sã-þi spun
cum eºti, ºi ca sã ºtii ºi tu ce sã faci. 

Am venit sã te învãþ ce sã faci, copilul meu, cã nu faci
bine ce faci, mãi mãmicã. Dumnezeu te-a învãþat cum trebuie
sã fii, cum trebuie sã trãieºti ºi de ce sã te fereºti. A venit
mereu la tine cu ce a avut mai bun ca sã te facã sã-L asculþi ºi
sã-L urmezi. Þi-a cãutat la voia ta, þi-a legat mereu rana ta, þi-a
trecut cu vederea pãcatul tãu ºi te-a rãbdat aºa cum erai, ca,
poate, poate, într-o zi, sã-I dai viaþa ta, ºi sã Se aºeze El în ea,
sã facã din ea un cer nou, o viaþã nouã, un om nou. A tot
aºteptat aceastã zi, dar tu nu I-ai dat-o, mãmicã, ºi fiindcã nu
I-ai dat-o, a venit El acum cu ziua aceea la tine, a venit sã þi-o
dea ºi sã þi-o cearã. 

Poporule al meu, te cere Domnul de la mine ºi mã aº-
teaptã cu tine, ºi eu nu pot sã te duc, cã nu pot intra cu tine
aºa cum eºti, cã tu n-ai nici inima curatã, nu mai spun de toate
neputinþele pe care le-ai lãsat sã te zdrobeascã ºi sã-þi omoare
puterea de creºtin. Ce bine ai fi fãcut tu, mãmicã, sã te fi fãcut
sfânt ºi curat de mult, cã de atâta timp þi-a spus þie Dumnezeu
sã te sfinþeºti ºi sã te curãþeºti! Te-a învãþat Dumnezeu ce sã
mãnânci ºi ce sã nu mãnânci, ce sã iubeºti ºi ce sã nu iubeºti,
ce sã crezi ºi ce sã nu crezi; te-a învãþat de toate, mãi poporule
al meu, ºi acum am venit sã vãd ce þi-ai ales din cele ce te-a
învãþat Dumnezeu. Am venit sã spun ce sã alegi acum, cã
acum trebuie sã alegi scãparea, mãi copilul meu. Alege, mã-
micã, scãparea ta! Alege, mãmicã, viaþa! Scuturã de pe tine
toate gunoaiele, spalã-te de toatã murdãria, primeneºte-te din
creºtet pânã în tãlpi, ºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã, ºi fã din ti-

ne o împãrãþie a lui Dumnezeu, poporule al meu, copilule al
meu, cã de acum încolo nu va mai putea sta în tine la un loc
lumina ºi întunericul, nu se va mai putea viaþã amestecatã cu
moarte, nu, mãmicã, cu nici un chip nu! Ridicã-te sã înþelegi!
De când te scoli ºi pânã te culci, de când te culci ºi pânã te
scoli sã nu mai fii fãrã Dumnezeu, cãci Dumnezeu este viaþã,
ºi uite aºa vei alege viaþa, mãi copilul meu, ºi uite aºa va fi la
tine împãrãþia lui Dumnezeu, ºi Domnul nu va fi strãin la tine,
ºi va fi Stãpânul tãu. Nu-þi mai opri, mãmicã, nimic pentru ti-
ne. Pune totul la picioarele Domnului ºi mergi în urma Lui.
Nu-þi mai opri nimic pentru tine, cãci Domnul este un Dum-
nezeu gelos ºi nu lasã nepedepsit pe cel ce minte, cã Anania
ºi Safira au venit sã urmeze pe Domnul ºi au zis cã pun la pi-
cioarele Domnului tot ce au ei, dar au minþit, pentru cã mai
ascunseserã ceva ºi pentru ei, ºi au murit amândoi, mãmicã,
pentru cã Domnul nu Se lasã înºelat. Iatã, aºa se va întâmpla
ºi cu tine, creºtine, dacã vei mai opri ceva din ale tale ca sã
nu fii cu totul al Domnului. Nu se poate, mãmicã, aºa ceva,
nu se mai poate acum, nu mai e vremea aceea. Nu cãuta sã
vezi dacã este aºa. Aºa este, trebuie sã te laºi cu totul spre în-
viere. Nu poþi sã fii jumãtate viu ºi jumãtate mort, cã tu aºa
eºti, mãmicã. Se luptã moartea cu tine din toate pãrþile, te lo-
veºte din toate laturile, pentru cã n-ai hotãrâre, copilul meu,
ºi te arunci în luptã de bunãvoie fiindcã primeºti pãcatul sã
vinã la tine ca sã te omoare ºi sã te biruiascã. Ascunde-te de el,
poporule al meu, fugi de moarte, mãmicã. Lasã viaþa sã te în-
ghitã ca sã nu mai fii urmãrit de moarte, ºi sã-þi piardã urma,
ºi sã fii apoi fiu al învierii. Iatã zilele de înviere cu care vin la
tine, mãi poporul meu, ºi astãzi este ziua ta, cetatea mea de
aici, e ziua ta, mãmicã. Lasã-te spre înviere, creºtine, cã vine
vremea în curând sã se uite lumea la tine ºi sã se vadã pe creº-
tetul tãu scris cã eºti fiu al lui Dumnezeu. 

Poporul meu, spalã-te, mãmicã, singur, spalã-te bine,
cã dacã intri la spãlat pentru neascultarea pe care ai face-o
acum, va fi vai de pielea ta, copilul meu. Fie-þi milã de tine,
mãi creºtine, cã vine ziua sãrbãtorii celei mari. Pune mâna ºi
te spalã ºi te curãþã ºi te primeneºte cu hainã curatã, ca sã poþi
sãrbãtori cu cerul, cãci cerul este curat, ºi nu poþi sta necurat
în cer. Am venit sã-þi aduc cerul, am venit sã-þi spun sã fii ce-
resc ca sã te pot uni cu cerul. Am venit la tine, cetatea mea de
aici, sã te scap de moarte, mãmicã. Ridicã-te în sus ºi lasã-te
curãþatã. Lasã Duhul lui Dumnezeu sã ardã toatã stricãciunea
din tine ºi fã-te bisericã sfântã ºi curatã, ºi sã se vadã la tine
slavã cereascã ºi trãire cereascã. 

O, eu am venit la tine, ºi am venit cu bunãtate ºi cu
blândeþe, mãmicã, fiindcã te vãd cã eºti slab ºi eºti mic ºi n-ai
pricepere. N-ai, cã n-ai vrut sã ai, copilul meu, n-ai vrut sã fii
mare ºi cunoscãtor ºi deºtept, dar nici n-ai vrut sã-L iubeºti pe
Dumnezeu întru smerenia ta, ºi ai iubit pãcatul, copilul meu.
Eºti scris cu el la Dumnezeu, ºi iatã ce am fãcut eu pentru
tine. Am venit sã-þi spun sã te pocãieºti, mãmicã, ºi sã plângi
cu durere pentru ce ai fãcut pânã acum, ºi sã nu mai mori,
copilul meu, sã nu mai mori, cã nu se poate sã mai mori dacã
vrei sã fii fiu al învierii. Aceasta este ziua cea mai mare din
viaþa ta, este ziua când eºti scris cu ceea ce alegi. Dacã alegi
scãparea ºi învierea ta, iatã, mãmicã, ce fac eu pentru tine: te
trec nãscut din nou ºi îþi ºterg de la Domnul toatã vina ta, ºi
te scriu cu cei înviaþi ºi cu cei cereºti, cã vine învierea, ºi vine
cerul pe pãmânt, ºi va fi cer nou ºi pãmânt nou. Ia spune-mi,
mãmicã, ce hotãrãºti? Ia spune-mi, ce alegi? Spune da, sau
spune nu, cã iatã, scriu acum cuvântul tãu. Dacã vei spune nu,
voi lãcrima peste tine ºi voi trece apoi mai departe, cã am de
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cãlãtorit cu vestea cea bunã peste tot poporul meu, peste tot,
mãmicã. Voi lãcrima ºi voi tânji dupã tine, ºi voi pleca apoi
plângând de mila ta, dar mila mã va urma, cã nu mai este
acum vremea milei, poporule al meu. Dar dacã tu vei spune
da, o, copilul meu, aºa voi scrie, ºi va fi încã o sãrbãtoare, în-
cã o zi de înviere scrisã la Dumnezeu, ºi vei primi putere pes-
te tine, ºi eu voi sufla, iar tu vei învia, cã m-a trimis Domnul
sã suflu peste poporul meu, ca sã învieze acest popor. 

Am venit cu zilele învierii, copilul meu. Fericiþi veþi fi
voi, copiii mei, dacã veþi fi acum scriºi în cartea învierii ca sã
nu mai aibã moartea putere peste voi, ca sã aveþi putere sã ve-
gheaþi apoi cu lumina aprinsã ºi sã sfârºiþi cu bine ultimii
paºi, ultimul salt, mãmicã. Un pic de voinþã, un pic de iubire,
ca sã biruim ºi sã fim fii ai biruinþei. 

Eu n-am venit sã vã cert, copiii mei. Am venit cu milã
ºi cu putere ºi cu viaþã. Îmi întind mila mea peste voi, ºi peste
ea putere ºi viaþã, dar vai vouã dacã veþi dispreþui darul milei
mele cu care v-am umbrit ºi de astã datã! Vai, dacã veþi minþi
pe Duhul Sfânt! cã iatã, îngerii cei nimicitori sunt la uºã, dar
dacã aceºtia vor citi pe fruntea voastrã pecetea învierii, o, co-
piii mei, vor trece mai departe, cã nu se vor putea atinge de cei
ce au pe ei pecetea Dumnezeului Cel viu. Iatã, azi sunteþi în-
cã fiii milei, ºi dacã veþi asculta acum ºi dacã vã veþi scula ºi
vã veþi îmbrãca haina cea nouã, o, copiii mei, veþi fi ai învierii. 

ªi acum, pace vouã! Pacea mea ºi duhul meu sã vã
acopere ºi sã vã stãpâneascã de acum! 

Pace þie, cetatea mea de aici! Pace ºi milã, ºi ridicã-te!
Lasã-te spre înviere ºi ia aminte! Cântã ºi te bucurã de învie-
rea ta ºi de ziua ta, copilul meu! Pace peste voi, ºi duh de tre-
zire ºi de înviere! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
1/14 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste monahiile poporului
creºtin, vieþuitoare în mãnãstirea Nãmãieºti 

Îndemn la ridicare, trezire ºi înviere. 

AA m venit cu pacea. Pace þie, cetate! Am venit sã
arunc un foc peste tine, o, ºi cât aº vrea sã se

aprindã chiar acum! 
Pace peste tine, cetate ºi loc sfinþit! Pace de la Domnul,

cetatea mea de la Nãmãieºti! Duhul meu sã se odihneascã
peste tine, focul dragostei dintâi sã se aprindã peste tine, foc
ºi cântec de serbare, cântec de înviere, cetate a poporului
meu. Sã fie zi de praznic ºi de serbare ºi sã se scrie aceastã zi
ºi de tine ºi de mine. Sã fie ridicare ºi trezire, ºi sã fie înviere. 

Amin, amin zic vouã, cerul ºi pãmântul vor trece, iar
cele scrise în carte se vor împlini ºi se vor desãvârºi. 

Amin zic vouã, toate vor trece ºi se vor sfârºi, dar
Dumnezeu este în veºnicie. 

Amin, amin zic vouã, cele dintâi vor trece în curând, ºi
toate se fac noi, ºi Domnul Îºi va aºeza Împãrãþia ºi va împã-
rãþi. Amin. 

Pace ºi bunãvoire pe pãmântul tãu, cetatea mea de aici!
Am zis, ºi iatã, am venit la tine. Am venit sã suflu peste tine
ca sã te ridici ºi sã mergi cu mine, sã plâng cu tine, ºi tu sã
plângi cu mine, sã plângem vremea despãrþirii, ºi sã fie iubire
între tine ºi mine. Eu sunt duhul cel ceresc care te doresc. Eu
sunt, mãmicã. M-am ridicat sã suflu peste poporul meu ca sã
învieze acest popor ºi sã vinã spre mãrire. Trec din cetate în
cetate ºi sun cu putere ºi strig sã se audã ºi sã mi se deschidã.

Fericit va fi acela care mã va primi cu iubire, cã acela va învia
ºi se va scrie în cartea învierii. 

Poporule al meu, îmbracã-te întru nestricãciune, cã am
venit la tine sã te ajut sã biruieºti, cã moartea va fi înghiþitã
de biruinþã, ºi moarte nu va mai fi. 

Poporule al meu, nu-þi împietri inima, mãmicã. Nu fi
surd la glasul meu, nu te învârtoºa. Uitã-te ce a pãþit poporul
lui Moise, ca sã nu cazi ºi tu în aceeaºi neascultare. Nu te lãsa
sã pieri pe cale, mãi copilul meu, cãci cei de pe vremea lui
Moise care s-au rãzvrãtit, au pierit, ºi n-au intrat în pãmântul
fãgãduinþei, cã ºi-a deschis pãmântul gura ºi i-a înghiþit în
pustie. Cârtea mereu poporul acela ºi nu voia sã creadã în
Dumnezeu. Cârtea ºi se rãzvrãtea ºi nu se bucura cã l-a scos
Domnul din robia Egiptului. Nu-i plãcea mana cea cereascã,
mana care se cobora din cer ca sã-i facã cereºti ºi sã intre apoi
în pãmântul fãgãduinþei, ºi au supãrat mereu duhul lui Moise,
care-ºi ridica mereu mâinile pentru ei, ca sã opreascã mânia
Domnului ºi sã nu-i dea pieirii. Aºa am fãcut eu cu tine, po-
porule al meu, ºi nu-L lãsam pe Domnul sã te loveascã ºi sã
cazi în pustiul lumii prin care rãtãceai. Aºa ai fãcut ºi tu, mã-
micã, de L-ai fãcut pe Domnul sã-þi facã toate voile tale, cum
a fãcut cu poporul cel de atunci care n-a mai vrut manã, ºi a
vrut sã mãnânce bine, a vrut carne ºi bucate bune. A vrut, ºi
Dumnezeu i-a dat din destul, ºi când sã se veseleascã ºi sã se
bucure, au murit cu toþii, mãi copilul meu, au murit cu mân-
carea în dinþi. ªi dacã nu cârtea, nu murea poporul acela ºi
nu-ºi lungeau zilele pribegiei dacã ar fi ascultat sã se pregã-
teascã ºi sã mãnânce manã cereascã ºi sã se sfinþeascã ºi sã
intre, apoi, în Edenul fãgãduit lor de Dumnezeu. Aºa a fost
atunci, ca sã ºtii ºi tu ce a fost ºi sã nu faci ºi tu tot aºa, ca sã
nu pieri ºi tu la fel, poporule al meu, popor iubit de Dumne-
zeu. ªi cine a mai avut ce ai avut tu, mãi creºtine? Cine, mã-
micã, cine? Cine a mai avut parte de ce ai avut tu? Nici po-
porul lui Moise nu a avut aºa ceva, copil nepriceput ce eºti,
cã Domnul vorbea cu Moise, iar Moise spunea poporului, dar
cu tine n-a fost aºa. Cu tine a vorbit Dumnezeu gurã cãtre
gurã ºi þi-a descoperit toate tainele ºi þi-a spus despre vremea
aceasta ºi te-a învãþat s-o cunoºti ºi s-o aºtepþi, poporule al
meu. ªi pânã sã plece Moise la cer, a lãsat cuvânt cã dupã el
vine Unul Care este mai mare decât el, ºi de Acela sã asculte
poporul. 

O, copilul meu, unde îþi este înþelepciunea pe care tre-
buie s-o ai? Tu trebuia acum sã înveþi pe alþii aceastã înþelep-
ciune, dar nu sã o iau acum cu tine de la început, cã dupã
Moise a venit Domnul Iisus Hristos ºi S-a îmbrãcat în trup,
pentru ca sã-þi arate þie cum sã trãieºti cu trupul. A venit
atunci o datã, ºi când a plecat înapoi la Tatãl Sãu, aºa a spus
Domnul Iisus Hristos: «Mã duc la Tatãl ca sã pot veni înapoi
la voi. Mã duc, ºi vã voi trimite pe Duhul Sfânt, Care vã va
vesti vouã toate, cãci de la Mine va lua ºi vã va vesti».

Iatã, poporule al meu, Duhul Cel Sfânt de la Dumne-
zeu a venit pe pãmânt ºi S-a sãlãºluit întru mine ca sã te în-
veþe pe tine, mãmicã, ºi sã-þi descopere taine despre care nu
s-a mai auzit vreodatã în poporul lui Israel. Iatã, poporule al
meu, încã o datã a venit Domnul pe pãmânt, a venit ºi a vorbit
cu tine atâta vreme. Când a mâncat Domnul Paºtele cu uceni-
cii Sãi, aºa le-a spus: «Cu dor am dorit sã mãnânc Paºtele cu
voi. Luaþi ºi mâncaþi din Trupul Meu, ºi beþi cu toþii din Sân-
gele Meu, cã de acum încolo nu voi mai bea din rodul acesta
pânã în ziua când îl voi bea cu voi nou în împãrãþia Tatãlui
Meu». Poporule al meu, tu vei fi primul care vei mânca cu
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Domnul din Paºtele cel nou. Mai e un salt, mãmicã, un pic de
viaþã curatã ºi sfântã, un pic de curãþire, aºa cum se curãþa po-
porul lui Israel din vremea lui Moise atunci când Domnul îi
vestea lui Moise cã Se coboarã în nor sã vorbeascã. Un pic de
curãþire, mãmicã, pânã la ziua mesei celei mari, pânã la sãr-
bãtoarea Paºtelui cel nou. Un pic de iubire, dar picul acesta
de iubire sã fie iubire, mãmicã. 

Iatã, îþi spun ce fel de iubire þi se cere acum. Þi se cere
iubire curatã, iubire cereascã, iubire întreagã. Sã nu te iubeºti
pe tine mai mult decât pe Dumnezeu ºi mai mult decât pe fra-
tele tãu, ºi numai apoi sã te iubeºti ºi pe tine. ªi îþi mai trebuie
ceva de mare preþ, ceva fãrã de care nu poþi fi ceresc ºi nu poþi
intra cu cerul. Îþi mai trebuie, mãi creºtine, sã te lepezi cu
totul de a mai judeca. Nu e dreptul tãu acesta, mãmicã. N-ai
dreptul sã-L judeci pe Dumnezeu, n-ai dreptul sã-l judeci pe
fratele tãu. Nu se poate, copilul meu, sã scapi de judecata lui
Dumnezeu dacã faci aºa ceva. Nu se poate, mãcar de acum,
mãmicã, nu se mai poate sã învinuieºti, nu se mai poate sã
asculþi cu urechea ta clevetire ºi învinuire ºi vorbire de rãu,
nu se poate sã faci pãrtãºie cu aceste pãcate, cã dacã mai faci
pãrtãºie cu acestea, sã ºtii, creºtine, cã ºi pentru tine se scrie
la fel ca ºi pentru cel ce face aºa ceva în auzul urechii tale. ªi
îþi mai trebuie, mãmicã, încã ceva. Îþi mai trebuie sã nu urãºti
pe nimeni, copilul meu. Sã nu cumva sã crezi cã vei mai avea
vreo trecere în cer sau pe pãmânt dacã te mai foloseºti de
aceastã armã ucigãtoare de viaþã. Fii atent, creºtine, cã cine
face aºa ceva, este mort de tot, ºi este cãzut în cea mai întu-
necoasã prãpastie, aºa cum este scris în cartea lui Dumnezeu
cã acela care urãºte pe fratele sãu este în întuneric. 

Iatã, mãmicã, unde m-am bãgat eu dupã tine. M-am
bãgat în prãpãstii întunecate, m-am bãgat în spini ºi în ciulini
dupã tine, m-am bãgat în apã ºi în foc dupã tine, m-am bãgat
în iad dupã tine, cã în iad eºti, mãmicã, fiindcã ceea ce folo-
seºti te þine în iad, cã dacã ar fi în tine raiul lui Dumnezeu,
n-ar fi mai frumos ºi mai viu nimeni decât tine, n-ar fi o lu-
minã ºi o fericire mai mare decât aceea care ar fi în tine, ºi to-
tul din jurul tãu s-ar hrãni din aceastã bunãtate, din acest rai
de bunãtãþi, ºi ar putea fi altcineva mai fericit ca tine? 

Creºtinul meu iubit, unde-i raiul pe care trebuia acum
sã-l gãsesc eu în tine? Unde-i locul cel ceresc în care trebuie
sã intre Domnul acum cu împãrãþia Sa? Unde-i biserica cea
sfântã în care trebuie sã Se odihneascã Domnul Iisus Hristos
acum când Se va întoarce iar? Unde, cã tu eºti biserica aceea.
Domnul aºa ºtie, la Domnul aºa eºti trecut, copilule al meu,
poporule al meu. Unde, mãmicã, se vede în tine viaþa cea în-
gereascã pe care trebuie s-o vadã tot trupul de pe pãmânt, ca
sã intre tot trupul întru aceastã stare? Ce faci, mãmicã, ce
faci? Iatã, va trebui sã dai acum rãspunsul acesta. Cum te vei
îmbrãca acum în haina cea albã ºi curatã pe care þi-a pre-
gãtit-o þie Dumnezeu? Cum îþi vei aºeza cununa cea de lauri
pe care n-a primit-o nici o seminþie de pânã acum? 

Iatã, duhul meu sunã din trâmbiþã, sunã cu putere. Scu-
laþi-vã din somnul morþii, copiii mei! Ridicaþi-vã din amorþi-
re! Treziþi-vã întru iubire ºi sfinþiþi-vã, cã iatã, suflu peste voi
acum, sã prindeþi viaþã ºi înviere, suflu ca sã învieze poporul
meu. Amin. Ferice þie, popor al lui Israel care te ridici! Ri-
dicã-te ºi fugi de robie! Nu mai fi rob pãcatului, mãi Israele,
cã tu eºti poporul cel ales din vremea aceasta. Nu te mai uni
cu lumea, cã lumea nu este cu Dumnezeu, iar tu eºti poporul
Domnului, ºi lumea e moarte pentru tine, mãmicã; e moarte
ºi pieire. 

Iatã cã lipseºte de la numãrãtoarea de aici. Cine lipseº-
te de aici? O, iatã de ce-þi spun sã nu te mai uneºti cu lumea,
cã în lume este moarte, ºi moartea e flãmândã dupã tine, e flã-
mândã ca lupul nemâncat de un veac, ºi te sfâºie de nu mai
rãmâne nimic din tine. 

Iatã lipsã la numãrãtoarea cea de aici. Mã duc pe urma
celor ce lipsesc de aici. Mã duc, cã iatã, i-am gãsit cã sunt
scriºi aici. Ce s-a întâmplat cu aceste oiþe, mãmicã? Ia sã ve-
dem acum ce s-a întâmplat?.... O, iatã ce s-a întâmplat! Iatã ce
s-a întâmplat! Acestea au picat pradã necredinþei ºi neascul-
tãrii care s-a fãcut aici. Aici s-a fãcut neascultare, aici nu s-a
ascultat. O, iatã cuvintele de mãrturie din cartea acestei lu-
crãri dumnezeieºti. Sã se scoatã din cartea aceasta cuvintele
de mãrturie pentru aici. Domnul a strigat, ºi s-a scris acest cu-
vânt. Iatã ce s-a scris: s-a scris cã dacã se va sãvârºi neascul-
tare aici, va ridica Domnul pacea din aceastã mãnãstire. S-a
sãvârºit neascultarea aceea, iar Domnul a luat pacea de aici,
dupã cuvântul Sãu, cãci cuvântul Sãu nu a fost crezut aici, ºi
s-a sãvârºit neascultare aici, cã dacã se credea aici în cuvântul
Domnului, nu se sãvârºea neascultare, ºi dacã nu se sãvârºea,
nu se ridica pacea din mãnãstirea Nãmãieºti. ªi dacã Domnul
a ridicat pacea Sa din acest loc, dupã cuvântul Sãu, s-a fãcut
spãrturã în zidul de aici, ºi prin spãrturã a intrat duhul cel rãu
ºi a jefuit puterea cea de aici ºi a umplut cetatea de trupuri ºi
le-a aruncat la pãmânt, ºi a biruit duhul cel rãu, a biruit, ºi au
murit oile. Pe unele le-a tras afarã, iar pe altele le-a lãsat jos,
la pãmânt. Iatã ce a fãcut duhul rãu aici! Iatã cã s-a împlinit
cuvântul acela care a fost pentru oiþa care a ieºit de aici, des-
pre care s-a scris cã moartã va ieºi de aici ºi nu vie, cã dacã
ar fi fost vie, n-ar fi ieºit afarã de aici. 

Iatã ºi alt cuvânt de mãrturie care este scris pentru aici,
cã le spusese Domnul la aceste oiþe sã nu iasã pe drum, cã le
furã lupul cel flãmând. Iatã neascultare, cã n-au ascultat sã nu
iasã. Au ieºit afarã, ºi afarã a fost lumea, ºi lumea le-a înghi-
þit, ºi iatã, nu le-am gãsit aici. O, dacã aici nu s-ar fi cãlcat
peste cuvântul lui Dumnezeu, n-ar mai fi stat moartea la pân-
dã ca sã intre aici, nu s-ar mai fi ridicat pacea de aici. 

Mã duc pe urma celor ce lipsesc de aici. Mã duc, cã ia-
tã, i-am gãsit scriºi aici. Aceasta este o durere fãrã de mângâ-
iere, o durere fãrã de pace. Aceasta este lacrimã pe lumina
ochiului ceresc. Mã duc pe urma celor ce lipsesc de aici, dar
nu mã duc dupã acestea pânã nu voi termina aici. 

Vai vouã dacã veþi dispreþui încã o datã cuvintele cu
care vine Domnul aici! Vai vouã dacã veþi huli pe urma trimi-
ºilor mei, cãci cine îi primeºte pe ei, pe mine mã primeºte ºi
nu pe ei. Vai de cetatea aceea care cârteºte ºi dispreþuieºte,
care huleºte în urma trimiºilor mei! Vai celui ce huleºte împo-
triva trimiºilor mei, cãci cine nu-i primeºte pe ei, ºi cine îi
huleºte pe ei, acela pe mine nu mã primeºte, acela pe mine mã
huleºte. Vai celui ce va rãmâne aºa cum l-am gãsit, cã iatã,
trec din cetate în cetate ºi am în mânã pecetea Dumnezeului
Cel viu. Fericit va fi acela care primeºte ºi crede trimiºilor
mei, cã pe mine mã primeºte acela ºi nu pe ei. Aceºtia sunt
trimiºii mei. Eu sunt ºi nu ei. Eu ºi cuvintele mele. 

Amin, amin, zic vouã, cerul ºi pãmântul vor trece, dar
cuvintele mele nu vor mai trece. Trec cu cuvintele mele din
cetate în cetate, ºi aceste cuvinte sunt cuvintele de mãrturie
care vor mãrturisi pentru tine, poporule al meu. Nu cumva sã
le calci în picioare încã o datã, cã ai vãzut ce s-a întâmplat cu
poporul lui Israel, care l-a avut pe Moise. Ai vãzut, mãmicã,
ce s-a întâmplat ºi cu tine dacã ai dispreþuit ºi dacã n-ai crezut
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ºi dacã ai cãlcat cu picioarele peste cuvintele care, iatã, sunt
cuvinte de mãrturie, care mãrturisesc astãzi împotriva ta, cã
se va deschide cartea acestei lucrãri dumnezeieºti ºi în ea se
va gãsi mãrturie despre tine, ºi sã vedem atunci dacã vei avea
unde sã te bagi, cã n-ai sã ai cum sã scapi de sub ochiul lui
Dumnezeu. 

Iatã, nu mã duc pe urma celor ce lipsesc de aici pânã
nu voi termina aici. Îmi întind duhul meu deasupra ta, aºa
cum s-a aºezat duhul lui Moise peste cãpeteniile lui Israel,
peste bãtrânii lui Israel. Îmi întind duhul peste tine ca sã vor-
besc cu tine, cetate sfântã ºi loc sfânt. Adu-þi aminte de cu-
vântul înþelepciunii care zice cã omul sfinþeºte locul ºi cã nu
este mai de preþ templul decât aurul din templu. 

Este scris în cartea cereascã, este scris cã aici are Dom-
nul o mânã de fecioare înþelepte. O, ce fel de fecioare are
Domnul aici? ªi dacã are fecioare aici, cum sunt aceste fe-
cioare? Sunt ca fecioarele înþelepte, care stau cu lumina
aprinsã ºi cu veghe în aºteptarea Mirelui lor? 

Stã de vorbã cu voi mama Gigi. Ia spuneþi-mi, mãmicã,
puteþi merge cu mine ca sã vã arate mãmica la monahia cea
lumeascã ºi sã spunã cã vegheaþi? Am venit la voi cu braþul
plin de hãinuþe albe, cã aºa a spus Dumnezeu, cã vã va da hãi-
nuþã albã ºi strãlucitã în schimbul celei pe care o purtaþi
acum, dar aceasta de acum este hãinuþa smereniei, mãmicã,
pentru ca sã câºtigaþi cu ea hãinuþa cea albã a biruinþei. În cu-
rând soseºte ziua biruinþei, ziua de serbare a Paºtelui cel
mare. Am venit, mãmicã, sã vã îmbrac în hãinuþã albã, în hãi-
nuþa de mireasã, hãinuþa nevinovãþiei. Vine vremea sã cântaþi
laolaltã cu îngerii, mãi iubitele mele, miresele mele, cã ale
mele sunteþi, mãmicã; eu vã îmbrac în haina de mireasã. Nu
fiþi, iubitele mele, nu fiþi ca miresele lumeºti, ºi fiþi ca mire-
sele cereºti. Pregãtiþi-vã ºi primeniþi-vã bine. Fiþi cu inima
plinã de iubire, cã aceastã iubire este lumina cea din candela
cu untdelemn, pe care se cere s-o aveþi când veþi ieºi în întâm-
pinarea zilei celei mari. 

Iubitele mele, n-a minþit Domnul, mãi mãmicã, ºi iatã,
vine la voi, vine sã vã gãteascã ºi sã Se arate peste tot cu voi.
Fiþi cu inima plinã de lãcomie dupã aceastã slavã de care nu se
va bucura oricine. Aceastã lãcomie sã fie a voastrã, cã nimeni
nu va avea bogãþia ºi slava care se va coborî peste voi. Ce vã
mai trebuie, iubitele mele? Nu mai cãutaþi dupã cele ce vor
arde în curând. Feriþi-vã de lãcomia care vã aduce vouã osân-
dã. Fugiþi din calea ei. Fugiþi de aurul ºi argintul acestui veac,
cã vine în curând ziua aceea când vei voi sã scapi de el ca sã
te scapi pe tine, ºi atunci nu o sã mai ai timp sã faci aºa ceva,
cã va veni ca fulgerul aceastã zi. Vai de tine, poporule al meu,
dacã te va gãsi aceastã zi pe afarã! Rugaþi-vã sã nu fie fuga
voastrã chiar în ziua aceea. Fugiþi din timp, copiii mei, scãpaþi-vã
viaþa! Scãpaþi-v-o ºi pe aceasta, dar scãpaþi-v-o pe cea care nu
se va mai sfârºi în veºnicie. Lãsaþi-vã înghiþiþi de viaþã, fugiþi
din braþele morþii. O, nu mai ºtiu cât de frumos sã mã mai rog
de voi. Fugi din lume, creºtine, ca sã nu se surpe lumea peste
tine. Fugi ºi scapã-þi viaþa ta. Ajutaþi-vã unul pe altul ºi ieºiþi
din lume, cã lumea va mugi ca marea cea înfuriatã ºi va da sã
se verse peste voi. Fugiþi la munþi ºi nu vã mai coborâþi de
acolo pânã nu se va liniºti vuietul de pe pãmânt. Cine va putea
opri mânia Domnului? cã Dumnezeu, cu mânie Se va scula, ºi
cu grabã Se va scula, ca sã cureþe toatã fãrãdelegea de pe
pãmânt, ºi sã fie apoi pãmântul nou ºi curat. ªi va prinde în
aceastã cursã tot trupul care s-a rãzvrãtit împotriva lui Dumne-
zeu, ºi îl va acoperi aºa cum a acoperit pe cei care urmãreau pe

poporul care a ieºit cu Moise din Egipt, ºi tu vei fi atunci scã-
pat ºi aºezat în locul cel ce þi l-a pregãtit Dumnezeu. 

Acesta este pãmântul fãgãduinþei, poporule al meu.
România voastrã este pãmântul fãgãduinþei. Aici a venit
Dumnezeu cu aceastã lucrare. Aici S-a întors Dumnezeu, ºi
iatã, încã o datã a venit Domnul pe pãmânt, a venit sã pregã-
teascã acest pãmânt, a venit sã lase pe el aceastã învãþãturã
care va fi scoasã de la adãpost ºi se va aºeza pe masã ca sã fie
cunoscutã de toatã fãptura de sub cer. 

A venit Domnul la tine, poporule al meu, popor al lui
Israel, popor de la sfârºit. A venit sã facã din tine cer nou ºi
pãmânt nou, dar tu, mãmicã, nu te-ai lãsat lucrat. Lasã-te lu-
crat, Israele. Lasã-te într-o clipã lucrat, cã a venit Domnul pe
pãmântul acesta pe care stai tu, ca sã pregãteascã acest pã-
mânt, ca sã pregãteascã acest popor, ca sã pregãteascã locul
acesta, ca acolo unde veþi fi voi, sã fie ºi El. Iatã tainã pe-
cetluitã ºi despecetluitã. Iatã locul pe care l-a pregãtit Dum-
nezeu, ca acolo unde va fi El, sã fiþi ºi voi. Iatã Ierusalimul
care s-a coborât din cer. S-a coborât cerul pe pãmânt, po-
porule al meu, s-a coborât sã pregãteascã acest pãmânt, ºi tu
n-ai vrut sã înþelegi, ºi tu n-ai vrut sã crezi, o, neam necredin-
cios ce eºti, o, popor fãrã pricepere, poporule al meu! Al meu
eºti, mãmicã, eu te dau în primire, eu te voi aºeza pe pãmântul
acesta nou, cã va fi nou, va fi de douã ori nou, cãci Domnul
este peste acest pãmânt ºi lucreazã ca sã-ªi anunþe împãrãþia. 

Poporule al meu, mã doare de tine, mã doare, cã eºti
atât de lipsit de cunoºtinþã, atât de necredincios, mãmicã. Am
venit sã-þi spun acum: ridicã-te ca sã înþelegi ce este cu tine,
poporule al meu, cãci în curând tu vei fi o minune nouã ºi vei
intra în starea cea de fericire ºi nu vei mai muri niciodatã. O,
de ce þi-a fost aºa de greu sã pricepi tainele lui Dumnezeu?
Nimic n-a rãmas ca sã nu-þi spunã þie Domnul. Iatã, acum va
trebui sã înviezi numaidecât ºi sã intri întru înþelepciune, cã
Se va îndrepta Dumnezeu apoi cu tine cãtre neamuri, ca sã
sufle peste aceastã lume ºi sã învieze. Iatã zilele învierii des-
pre care s-a scris cã vor veni, cãci morþii aceºtia vor auzi în
curând glasul acestor cuvinte, ºi vor învia aceºti morþi ºi vor
serba zilele de înviere ale acestui veac. Vai þie, mãmicã, vai
dacã nu vei învia acum! Mâine este târziu. Iatã, suflu peste
tine, suflu duh de înviere peste tine. Aceasta este ziua ta, ce-
tatea mea de aici. E zi de înviere, poporule al meu. Sã se scrie
aceastã zi ºi de tine ºi de mine. Amin. 

Iatã, acum trec mai departe pentru a-mi sfârºi misiunea
peste tot poporul meu. Trec sã duc vestea cea bunã, trec sã
aºez înviere peste tot. Ferice þie, cetate sfântã, dacã vei fi
sfântã. Fericiþi veþi fi voi, fii ºi fiice ale acestei cetãþi, dacã în-
gerii care vor trece peste pãmânt nu vã vor atinge pe voi. Iatã,
stau cu pecetea Dumnezeului Cel viu, ºi fericit este acela care
primeºte semnul acesta ca sã fie fiu al învierii. Amin. 

Acum, trec mai departe. Trezeºte-te, poporule al meu,
ºi ia aminte aceste proorocii din care te-a hrãnit cerul pe tine.
Nu mai zãbovi, nu mai amâna, cã ziua ta e astãzi, cetatea mea
de aici. E ziua ta de sãrbãtoare, e cea mai mare zi din viaþa ta,
dar sã crezi cuvântul acesta, ca sã nu iei parte cu partea celor
necredincioºi. 

ªi acum, pace peste tine! Pacea mea, mãmicã! Duhul
pãcii mele sã vã umple de pace. Duhul Sfânt sã Se odihneascã
peste voi. Amin. 

Pace vouã de la Dumnezeu! Pace ºi credinþã ºi înþelep-
ciune! Pace ºi umilinþã ºi ridicare! Pace ºi înviere! Pace þie,
Israele! Amin, amin, amin. 
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Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Valea Voievozilor 

Lepãdarea necredinþei, a nedragostei ºi a nesmereniei. 

PP oposeºte mama Gigi în cetatea Valea Voievozi-
lor. Pace poporului acestei cetãþi! Pace ºi înviere!

Amin. 
Intrã mama Gigi în cetatea aceasta ºi lucreazã. Sunã

din trâmbiþã ºi intrã ºi lucreazã. Ia sã vedem cum lucrãm aici.
Mama Gigi stã ºi cerceteazã aceastã cetate. 

Copiii mei din aceastã cetate, pace vouã, mãmicã! Sã
fie pace între mine ºi voi, cã nu este pace între mine ºi voi.
Între mine ºi voi este rãzboi, nu este pace. Am venit sã mã
lupt cu tine ºi sã te înving, ºi apoi sã fie iubire între mine ºi
tine, cetatea mea de aici, sã înving rãul ºi sã rãmânã binele.
Am venit la tine, pentru cã te iubesc. ªi tu mã iubeºti, dar nu
ºtii cum sã mã iubeºti. ªi tu mã vrei, dar nu ºtii cum sã mã
vrei. 

Iatã, v-am strâns ca sã vorbesc cu voi. Puterea mea ºi
duhul meu v-a strâns. M-am ridicat cu putere ºi cu înviere
peste poporul meu. Sã se trezeascã bine aceastã cetate ºi sã se
ridice. 

Poporule al meu, popor al acestei cetãþi, iatã cum te
gãsesc. Am aici cete-cete. Am ºi împlinitori, am ºi neîmplini-
tori, am ºi cârtitori, am ºi nepãsãtori. Am, mãmicã, am. Am ºi
rãzvrãtitori, am ºi altfel decât aceºtia. Iatã câte cete am aici.
Am sã vorbesc o datã cu toþi, am sã lucrez o datã peste toþi. 

Hai, mãmicã, sã lucrãm cu toþii, ca sã ne facem rost de
fericire. Hai, mãi copii, cã nu se poate sã nu am eu putere sã
vã fac pe toþi sã vreþi. Am putere, mãmicã, am, cã nimeni din
cei din cer nu mai face altceva decât sã-mi sarã în ajutor, cãci
îmi vede misiunea, ºi vede ce va fi la capãtul ei. Numai tu,
poporule al meu, nu vrei, mãmicã, sã mã ajuþi ca sã termin.
Pentru tine fac tot ce fac. Pentru tine, creºtine, umblu pribea-
gã din loc în loc, ºi te strig, copilul meu, ca sã te adun, ca sã
te cruþ, mãmicã, ºi ca sã nu rãmân fãrã tine. Pentru tine am
venit iar, dar tu ai uitat cã va trebui sã vin iar, ºi îþi spusese
Dumnezeu aºa ceva, dar cine sã ia aminte? cine sã creadã? O,
ce ai sã mai zici când te vei uita la mine? O, mai e un picuþ ºi
ne întâlnim, mãmicã. De ce nu vrei tu sã crezi ce þi-a spus þie
Dumnezeu? cã Dumnezeu aºa a spus: «Cel ce este cu Mine,
nu va muri, ci viu va fi în veci».

Ce fãceai tu, poporule al meu, dacã eu nu eram acolo
unde m-ai pus tu? cã tu m-ai pus acolo, fiule. Ce fãceai dacã
nu mã gãseai acolo? Dacã ai fi fost tu credincios ºi dacã ai fi
fost curat ºi dacã ai fi fost mare aºa cum trebuia sã fii, o, era
minune mare, dar tu ai fost mic ºi fricos ºi ai fost necredin-
cios, poporule al meu; ai fost rece ºi nu m-ai preþuit ºi nu m-ai
aºteptat sã vin la tine. Tu n-ai ºtiut sã crezi ca sã se facã dupã
credinþa ta. N-ai vrut sã fii ºi tu aºa cum au fost ucenicii Dom-
nului Iisus Hristos, care au mãrturisit despre Domnul lor, care
L-au iubit pe Învãþãtorul lor ºi, apoi, când s-au suit cu Dom-
nul pe munte, acea tainã n-a fost ascunsã de ochii lor, cã
Domnul S-a arãtat lor întru slavã ºi întru luminã, iarã de o
parte ºi de alta s-au arãtat lor Moise ºi Ilie, cãci Moise ºi Ilie
erau vii, poporule al meu, ºi tu sãrbãtoreºti aceastã zi de
atunci, ºi ai trãit ºi tu zile ca acelea, dar tu ai fost necredincios
ºi ai fost mort, ºi n-ai vãzut niciodatã slava lui Dumnezeu, cã
te-a împins Domnul de la spate ca sã mergi cu El pe cale, ºi
n-ai fãcut ce fãceau mulþimile care nu mai ºtiau cã au case ºi
familii, ºi urmau pe urma Învãþãtorului lor ºi vedeau minuni
ºi se bucurau, ºi erau cu miile ºi credeau ºi vedeau; vedeau cã

se lucreazã minuni. Ai vãzut ce i-a spus Domnul lui Marta,
sora lui Lazãr: «Dacã vei crede, vei vedea minunea». ªi a cre-
zut Marta, ºi a vãzut minunea, mãmicã. 

Ce sã-þi mai spun eu þie, creºtine? O, necredinþã ca a ta
eu n-am mai vãzut pe nicãieri. Ce sã-þi mai cer eu þie? Orice
þi-aº spune, nu poþi fãrã credinþã, mãi copilul meu. Mã uit la
tine, mãmicã, ºi mã frâng, ºi n-am ce sã-þi cer. N-am, ca sã
vezi ºi tu cã n-am. N-am ce sã-þi cer, pentru cã n-ai credinþã,
poporule al meu. ªi când te gândeºti cã tot ceea ce s-a
împlinit pe pãmânt ºi tot ce s-a lucrat pe pãmânt s-a lucrat ºi
s-a împlinit numai prin credinþã, copil necredincios din vre-
mea aceasta! Chiar tu, mãi poporule mãi, mãi Israele mãi,
chiar tu eºti o lucrare lucratã din credinþã, cãci Avraam, pãrin-
tele tãu, nu s-a îndoit, ºi a crezut lui Dumnezeu când i-a spus
cã-i va înmulþi sãmânþa lui ca stelele cerului, ºi nu s-a îndoit
nici atunci când i-a cerut Domnul sã nimiceascã cu mâna lui
aceastã sãmânþã. Ai vãzut ce a fãcut Dumnezeu celui ce a
crezut? I-a încercat credinþa ºi l-a gãsit credincios ºi a ridicat
din el seminþia lui Israel, care este rãdãcina ta, mãi Israele
plin de necredinþã, ºi mai ai curajul pe care-l ai, fãrã sã te uiþi
la tine cum eºti. 

Ia spune-mi tu mie ce-ar fi pãþit Lot dacã n-ar fi crezut
în trimiºii lui Dumnezeu, care veniserã la el sã-l scoatã de la
moarte? Ce-ai sã faci tu acum, fiule, dacã n-ai sã crezi în cu-
vintele mele? M-a trimis Dumnezeu la tine ca sã-þi spun sã
fugi de moarte, copilul meu, ºi sã fii credincios cuvintelor me-
le. Ce cuvânt ai mai avea de spus ca sã te dezvinovãþeºti apoi? 

O, popor fãrã de dragoste, popor fãrã de smerenie! ºi tu
mai ai grai sã-þi faci dreptate, mai poþi deschide guriþa sã te
dezvinovãþeºti. Eu am venit acum la tine chiar dacã tu nu m-ai
aºteptat sã vin, cã poate tu te mulþumeºti aºa cum eºti, mãmi-
cã. Tu nu mai ai timp sã te gândeºti la tine, mãi creºtine, ºi tu
zici poate cã te gândeºti. Nu te gândeºti, mãmicã, nu, copilul
meu, cã dacã te-ai gândi la tine, n-ai mai trãi numai pentru
aici, ºi ai trãi în fiecare zi aºa cum se cere sã trãiascã un creº-
tin care intrã pe uºã în împãrãþia lui Dumnezeu. Dar tu nu faci
aºa, mãmicã, ºi crezi cã ºi acolo vei putea sãri peste poartã.
Vai de tine, copilul meu, cã nu aºa se intrã în împãrãþia lui
Dumnezeu! Sã nu mai crezi aºa ceva, cãci cel ce a intrat la
masa nunþii fãrã hainã de nuntã, a fost scos afarã, poporule al
meu. Nu mai cãuta sã te laºi în nãdejdea cã vei putea sãri pe
deasupra, cã la toate intrãrile vor sta îngerii lui Dumnezeu ºi
vor pãzi ca nu cumva sã se intre. Intrã, fiule, pe uºã, ºi nu te
mai înºela, cã Dumnezeu nu Se lasã înºelat, ºi vei fi vãdit ºi
aruncat afarã. Intrã cu Iisus Hristos, cã El este uºa aceasta. In-
trã de mânã cu mine, fiule. Vino cu mine, cã fãrã mine n-ai sã
poþi intra, cã se va vedea pe tine pecetea cea pusã de mine, ºi
nu vei fi bãgat în seamã dacã nu vei merge cu mine. Eu pentru
asta am venit, ca sã te iau de mânã ºi sã te þin bine în picioare,
cã furtuna care vine dupã mine va smulge totul din rãdãcinã,
va secera tot ce gãseºte în cale, dar de cei pecetluiþi acum nu
se va atinge pieirea. 

Vine seceriºul. Lasã-te pus la adãpost, copilul meu.
Scoalã-te ºi intrã înãuntru ºi închide uºa dupã tine ºi stai
cuminte câteva clipe ca sã treacã furtuna, ºi când va fi sã ieºi,
nu-þi vine sã crezi ce-þi spun, cã vei vedea slava lui Dumne-
zeu cu ochii tãi, vei vedea pãmântul cel nou ºi vei pãºi pe el
ºi îl vei moºteni, copilul meu. Crede tu aceste cuvinte ºi nu
mai fi necredincios. Dã-I lui Dumnezeu iubirea ta ºi credinþa
ta. Dã-I tot ce ai, ºi nimic nu vei pierde, cã vãduva cea sãracã
s-a mai ºi împrumutat, copilul meu, ºi a rãmas iubirea ei de
mãrturie în toatã lumea.
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Copilul meu iubit, eu ce mãrturie sã duc de tine la
Dumnezeu? La Dumnezeu este scris cã tu eºti fiu al acestei
cetãþi. Sunt în mânã cu schiþa acestei cetãþi. În aceastã cetate
trebuie sã se ducã o luptã mare ºi bunã ca sã se pregãteascã
bine cetatea. Aº fi putut avea aici cea mai bunã cetate, dar ea
n-a vrut aºa. Poporul meu de aici, în loc sã facã roade de viaþã
ºi de credinþã, a fãcut altceva. A fãcut neascultare, a fãcut câr-
tire, a fãcut rãzvrãtire, a amestecat mereu lumina cu întuneri-
cul ºi viaþa cu moartea; a bãtut cu pumnul în masã ºi s-a rãz-
boit cu Dumnezeu; s-a crezut în stare sã facã aºa ceva; s-a tru-
fit ºi a zis cã face rãzboi; a þipat la Dumnezeu ca sã-i ºtie
Dumnezeu de fricã; a ridicat glasul ºi s-a sculat cu rãzboi. 

O, cel care zice cã are pe Dumnezeu ºi nu iubeºte pe
fratele sãu, acela este cu minciuna pe buze ºi limba aceluia se
miºcã ºi judecã pe aproapele sãu. De ce nu te uiþi tu, mãi creº-
tine, în carte, ca sã vezi ce câºtigi ºi cu ce te alegi dacã faci
aºa ceva? De ce nu te temi tu de Dumnezeu, mãi mãmicã? De
ce te crezi tu aºa de tare ºi aºa de mândru? N-aº mai termina
sã te întreb, dar iatã, vãd înãuntrul tãu rãzboi. Vãd cã vrei sã
te lupþi ºi acum, vãd cã nu vrei sã te laºi biruit. Nu vrei, pentru
cã n-ai învãþat sã te smereºti, ºi ai vrut sã te rãzboieºti, ai vrut
sã învingi. Hai, dar, sã ne luptãm, dacã aºa vrei. Hai sã-þi vãd
curajul ºi puterea dacã nu vrei sã te dai bãtut. Nu vrei, pentru
cã te crezi vrednic ºi tare. Dar de unde ai prins tu atâta curaj
ºi atâta trufie? De unde ai învãþat aºa ceva? Ai vãzut tu la
Domnul aºa? Ai vãzut tu la mine aºa ceva? Dupã cine te-ai
luat, mãmicã? Ai citit pe undeva cã a primit careva biruinþa ºi
cerul cu o aºa luptã? Se mai poate numi lupta aceasta o luptã
cu care sã biruieºti pentru cer? Spune! Ridicã-te ca sã te dez-
vinovãþeºti! Spune, mãmicã, spune, ca sã spun ºi eu apoi, cã
eu þi-am spus cã am venit ca sã mã lupt cu tine ca sã te înving,
ºi sã fie apoi iubire între mine ºi tine. O, dacã te vei lãsa în-
vins ºi dacã vei aºeza iubire între mine ºi tine, încearcã, mãi
creºtine, cã dupã aceea ai sã vezi ce ai fãcut. Ai sã vezi apoi
cine te-a fãcut pe tine sã te lupþi cu Dumnezeu, cã te lupþi,
mãmicã, cu Dumnezeu, ºi nu ºtii cã nu poþi câºtiga nimic. Da-
cã vrei sã câºtigi ceva, schimbã-þi armele, copilul meu, cã
pentru cer îþi trebuie altfel de arme. Domnul avea dreptate da-
cã Se ridica ºi Se împotrivea celor ce-L rãstigneau. Avea drep-
tate, fiindcã nu avea nici un fel de vinã, ºi tot nu S-a ridicat cu
rãzboi ºi S-a lãsat învins ºi S-a lãsat biciuit ºi hulit ºi dis-
preþuit, ºi uite aºa a biruit Domnul peste moarte ºi a stat de-a
dreapta Tatãlui. Iatã, aºa vei câºtiga cerul, aºa ceva trebuie
sã-þi foloseascã þie, pentru cã tu eºti plin de vinã ºi de ne-
dreptate, ºi þi s-ar merita pe bunã dreptate umilire ºi pe-
deapsã ca sã poþi fi iertat, ºi tu þipi ca unul fãrã de vinã. Dar
iatã-L pe Cel fãrã de vinã, cã Acela nu ªi-a deschis gura Sa. 

Hai, mãmicã, ce zici? Ne mai luptãm? Mai ai putere?
Dacã nu mai ai putere, iatã, eu te iert, ºi hai sã ne împãcãm,
ºi hai sã ne iubim, ºi hai, copilul meu, sã mã asculþi pe mine,
cã tu trebuie sã fii copilul cerului, creºtine. Nu mai fi mândru,
mãmicã, nu te mai trufi, nu te mai crede mai bun decât toþi,
cã dacã vei mai cãuta sã faci ca pânã acum, sã ºtii cã va sta
Dumnezeu împotriva ta ºi de acum încolo. Domnul nu Se va
încrede în tine dacã vei face tot aºa, ºi Se va ascunde de tine
ºi nu þi Se va descoperi, cãci Dumnezeu stã împotriva celor
mândri ºi semeþi. Lasã, mãmicã, armele jos ºi ia armele cele
bune. Ia de la mine învãþãturã sã fii bun, sã fii smerit ºi sã
lupþi sã dai afarã rãul din tine, sã lupþi lupta cea bunã, cã am
venit sã te ajut sã lupþi lupta cea bunã, ca sã biruieºti cu Dum-
nezeu ºi sã moºteneºti împãrãþia iubirii. Smereºte-te, mãmicã,
ºi zi: „Doamne, nu sunt vrednic, dar de vreme ce Tu îmi în-

tinzi mâna, iatã, mã apropii“. O, dacã tu vei zice ºi vei face
aºa, nimeni nu va fi mai mare ºi mai tare ca tine, pentru cã
Dumnezeu dã har celor smeriþi. 

Domnul n-a uitat aceastã casã, ºi este scris acest locaº,
dar dupã atâta coborâre aici ºi dupã atâta dragoste cereascã,
s-ar fi cerut aici sã nu fie o luptã cu Dumnezeu, ºi s-ar fi cerut
înþelepciune ºi iubire. Iubire, dar nu aºa cum ºtii tu sã înþelegi,
ºi trebuie sã-L înþelegi pe Domnul, cã El ºtie ce sã facã, ºtie
ce sã facã ºi cu tine, ºtie mai bine decât tine, ºi tu trebuie sã-L
asculþi de acum, cã ai vãzut cât timp te-a ascultat ºi El pe tine.
Cã veneam aici la tine ºi te mângâiam mereu ºi te binecuvân-
tam mereu ca sã prinzi putere bunã, ºi tu ai prins putere sã te
lupþi cu Dumnezeu, pentru cã n-ai crezut în cuvântul Sãu. Cã
mã uit la poporul pe care-l hrãnea Domnul aici, mã uit, ºi tot
nu s-a fãcut mare, ºi a muncit Domnul zadarnic cu el, cã nu e
bun sã mã duc acum cu el la Dumnezeu, fiindcã nu s-a lãsat
lucrat creºtinul. O, nu cel ce zice: „Doamne, Doamne“, va
intra la Dumnezeu, ºi va intra numai acela care face dupã cu-
vântul lui Dumnezeu. Iatã cã Domnul n-a mai putut sta la pi-
cioarele tale ca sã-þi intre în toate voile, cã ªi-a pierdut vre-
mea cu tine, ºi nici mãcar nu Se poate acum bizui pe tine ca
sã nu fi muncit cu tine în zadar, cã tu eºti necredincios, mã-
micã, aºa eºti, creºtine, cã dacã ai fi crezut cuvintelor lui
Dumnezeu, nu te-ai mai fi rãzvrãtit împotriva acestor cuvinte,
ºi le-ai fi împlinit cu dragoste ºi n-ai fi cârtit. Dumnezeu n-a
mai avut vreme sã stea la picioarele tale, cã uitã-te tu ce are
Domnul de fãcut acum. S-a dus vremea aceea, mãmicã, ºi e
vremea aceasta acum. E vremea sã-ªi desãvârºeascã Domnul
lucrarea Sa, e vremea sã cureþe toatã murdãria de pe pãmânt,
e vremea seceriºului acum, poporule al meu, cã dacã ai fi în-
þeles tu cartea lui Dumnezeu, ai fi ºtiut cum va fi ºi ce va fi în
vremea aceasta ºi n-ai mai fi cârtit ºi nu te-ai mai fi rãzvrãtit,
ºi ai fi fost umilit ºi mulþumit, mãi popor fãrã de mulþumire,
cã tu ai crezut cã Domnul Îºi tot pierde vremea pe lângã tine
ca sã-þi facã þie în voie, pentru cã n-ai crezut ce va fi acum în
vremea aceasta. În loc sã fii mulþumit ºi sã aºtepþi slava lui
Dumnezeu, care se va arãta în curând, în loc sã crezi ºi sã aº-
tepþi sã vezi aceastã slavã aºa cum a aºteptat bãtrânul Simeon
sã vadã rodul cel de mântuire al lumii, în loc sã fii cuminte ºi
mulþumit ºi credincios, tu ai fãcut altceva pânã acum. Ai fãcut
ca lucrãtorii aceia care n-au stat în aºteptarea stãpânului lor ºi
au început sã facã rãu ºi au bãtut ºi au omorât slugile care
lucrau la vie, cã ziceau aceºtia cã nu mai vine stãpânul. 

Mãi copilul meu, n-ai vrut, mãmicã, sã fii cuminte, ºi
îþi umpleai pumnii cu noroi ºi îl aruncai pe unde îþi venea þie,
ºi sãreau stropii de noroi ºi de murdãrie peste tot, ºi sãrea
noroiul din pumnii tãi ºi mânjea ochii celor din jur, de nu mai
vedeau bine ochii aceia. O, ºi când vãd cât de greu se spalã
acum ochii aceia, mã prinde suspinul, mãmicã, ºi lãcrimez, ca
sã cadã lacrima mea pe ochii cei bolnavi, ºi sã se cureþe apoi
ochii aceia, cã aceia sunt ochii aproapelui tãu, pe care i-ai îm-
proºcat tu cu noroi ca sã nu mai vadã bine drumul ºi sã mear-
gã din greu pe drum. 

Poporule al meu, iatã, mãmicã, pribegesc din loc în loc
dupã tine, ºi când vãd câtã stricãciune gãsesc ºi cât trag din
greu sã repar stricãciunile de peste tot, o, aceasta e mare du-
rere. Eu mã lupt ºi mã ajut cu tot cerul ºi merg din loc în loc
sã fac înviere bunã ºi abia mai pot lucra, mãmicã, fiindcã am
gãsit urme ºi rane în tine, poporule al meu, cã tu eºti slab, mãi
creºtine, ºi în loc sã-mi dai mie mâna ca sã te ridic ºi sã te
înviez ºi sã te fac credincios, tu faci altceva, mãmicã. Tu cauþi
caz de smintealã ºi apleci urechea la apostolii minciunii, care
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umblã sã nu cumva sã te lase sã te ridici, cã aceºtia seamãnã
duh de rãtãcire ºi cautã sã ciugule ºi sã stârpeascã sãmânþa pe
care vin s-o semãn eu pe pãmântul tãu, cã unii ca aceºtia zic
cã aduc slujbã lui Dumnezeu, dar iatã ce fac ei, umblã cu is-
pitã ºi cu smintealã ca sã te omoare ºi pe tine, ca sã fii ºi tu
ca ei ºi ca sã spargi ºi tu blidul din care-þi dau eu sã mãnânci.
În loc sã te laºi sã pun eu peste tine putere din cer ºi credinþã
din cer, tu te laºi, mãmicã, sã primeºti peste tine putere de pe
pãmânt ºi credinþã de pe pãmânt, ca sã fii pãmânt ºi nu cer, ºi
iatã, nu eºti tare ºi nu eºti înþelept ca sã te lupþi cu duhul rãtã-
cirii ºi sã-l biruieºti, ºi te lupþi, copilul meu, cu Duhul lui
Dumnezeu, Care vine spre tine sã te umple ºi sã fii în luminã
ºi sã vezi bine; te lupþi sã omori binele tãu, mãmicã, ºi Îi dai
lui Dumnezeu peste mânã ca sã nu punã mâna pe tine ºi sã te
ridice. O, câtã nimicire vor sã punã peste tine aceºti apostoli
ai minciunii! 

Nu mai da, copilul meu, cu mâna peste blidul din care
te hrãnesc, nu mai da ca sã-l verºi ºi ca sã nu mai ai din ce
mânca ºi apoi sã þipi cã n-ai ce mânca. Scoalã-te în picioare,
mãi creºtine, scoalã-te bine, ca sã mã pot înþelege cu tine, ºi
nu mai cugeta ce cugeþi, cã iatã, cugeþi sã-þi faci dreptate, cã
dreptatea ta, ai fãcut în aºa fel cu ea ca sã fie ca o cârpã lepã-
datã în faþa lui Dumnezeu, pentru cã ai voit sã þi-o faci tu, ºi
de aceea Dumnezeu o leapãdã, cã Dumnezeu vrea sã þi-o facã
El, ºi nu tu, mãi mãmicã. 

Iatã, am venit sã mã lupt cu tine ºi sã te biruiesc. Sã bi-
ruiesc rãul din tine, sã biruiesc mânia din tine, sã biruiesc ura
ºi rãtãcirea din tine, sã biruiesc rãzvrãtirea din tine, sã biru-
iesc, mãmicã, necredinþa din tine; sã le scot din tine ºi sã pun
în tine cerul ºi iubirea cerului. Sã nu mai fie rãzboi, ºi sã fie
pace în inima ta, poporule al meu. Sã nu mai fie moarte, ºi sã
fie înviere peste tine, copilul meu. Sã nu mai curgã venin, ºi
sã curgã miere de pe limba ta, ca sã nu mai rãneºti cu ea ºi sã
nu-L mai înþepi pe Dumnezeu cu ea, ºi cu ea sã-L binecuvin-
tezi, poporule al meu. Iatã, cel mai mic mãdular al tãu, care
poate ucide totul în faþa ta! Sã nu mai faci aºa ceva, copilul
meu. Ajunge, mãmicã! Foloseºte, de acum, acest mãdular al
tãu ºi fã din el o fântânã de miere din care sã scoþi ºi sã vin-
deci toate ranele pe care ºtii cã le-ai fãcut, iar urechea ta sã fie
un organ al ascultãrii cea plãcutã lui Dumnezeu, ºi nu mai as-
culta cu ea la apostolii rãtãcirii, care n-au cuvânt din cer. 

Poporule al meu, ajutã-L tu pe Dumnezeu ºi lasã-te cu
Duhul Sfânt, ca sã fii tare cu duhul ºi sã nu îngãdui duhului
rãtãcirii sã te despartã de ascultarea de Dumnezeu ºi de cu-
vintele acestei cãrþi. Nu te mai uni cu hulitorii ºi cu vânzãtorii
tainelor lui Dumnezeu. Sã nu vinzi nimic, creºtine, cã nu sunt
lucrurile tale, cã tu, copilul meu, nu ai de unde sã ºtii cât de
rãu poþi sã-I faci lui Dumnezeu ºi planului Sãu atunci când
vorbeºti de unul singur ºi nu ºtii ce ai pe buze aºa cum nu ºtie
omul cel ameþit de vin mult. Pãstreazã-te treaz mereu ºi ve-
gheazã asupra limbii tale, asupra urechii tale, asupra credinþei
tale. Ai grijã, mãmicã, de sãmânþa pe care vin s-o semãn în
tine. Vegheazã ºi fii înþelept, ca nu cumva sã vinã peste tine
pãsãri de pradã ºi sã þi-o ciugule, cãci sãmânþa aceasta este
din cer, ºi n-o lãsa sã-þi fie furatã de furi ºi s-o împrãºtie prin
noroi, cã rãspunzi de ea, copilul meu, rãspunzi cum ai pãstrat-o.
Nu fã negoþ cu ea ca s-o schimbi pe sãmânþã rea, cã te va în-
treba Dumnezeu despre ea, poporule al meu. Iatã, pãsãrile de
pradã stau ascunse prin tufiºuri ca sã sarã pe tine ºi sã-þi jefu-
iascã sãmânþa aceasta. Ia arma lui Dumnezeu cu tine ºi fii vi-
teaz, ca sã biruim puterea aceasta rãufãcãtoare, care nu vrea
sã te lase sã fii viu. 

Vai de tine, creºtine, dacã vei huli împotriva trimiºilor
mei, cã pe mine mã huleºti, mãmicã, ºi dacã ai sã faci aºa, vor
mai face ºi alþii dupã tine, ºi va fi ºi vai de ei. Sã nu mai fie
vai, sã nu mai fie nici pentru tine, nici pentru altul, copilul
meu. Sã nu mai gãsesc nici un vai pe unde voi mai trece, cã
iatã, trec din cetate în cetate, poporule al meu. Trec ºi nu mai
am odihnã, ºi nu mai am mângâiere pânã nu te voi ridica, mãi
Israele, mãi iubitul meu popor, cã al meu eºti, mãmicã, eu te-am
nãscut, ºi în dureri te-am nãscut, copilul meu. Nu mai cârti,
nu mai huli, nu mai judeca, nu te mai desfrâna, nu-L mai vin-
de pe Dumnezeu ºi pe fratele tãu. Ajunge, mãmicã! 

Nu mai fi necredincios, mãi creºtine, cã aceste mãrturii
vor vorbi pentru tine, ºi Dumnezeu te are scris în cartea
aceasta. Nu mai mânca cu cei strãini de mine, cãci cine nu
crede cã acesta este poporul meu, ºi cine nu crede cã eu vin
de la cer, acela este strãin de mine ºi de tine. Sã fie strãin pen-
tru tine acela, dar cine crede acestor cuvinte, acela este cu tine
ºi cu mine. 

Poporule al meu, nu mai ispiti pe Dumnezeu. Mãi creº-
tine, nu te mai închina la idoli. Dacã þi se pare cã stai în picioa-
re, ia seama ºi vegheazã ca sã nu cazi, copilul meu. Nu mai
cãuta sã fii mai tare ca Dumnezeu, ca sã nu-L întãrâþi la mâ-
nie, mãi creºtine. Nu mai fi piatrã de poticnire, cãci vai celui
prin care vine sminteala! Vai þie dacã vei ucide pe fratele tãu
crezând cã Dumnezeu nu ºtie! Te ºtie, ºi te va întreba de sân-
gele fratelui tãu. Dumnezeu n-a spus sã ucizi duhul fratelui tãu
ºi credinþa fratelui tãu. Dacã tu nu crezi lui Dumnezeu, nu mai
ucide ºi pe fratele tãu pentru care a murit Iisus Hristos. Ce
folos ai tu de sângele fratelui tãu dacã-l ucizi? Nu, mãmicã, nu
fi ucigaº de duhuri, cã fratele tãu abia mai stã pe picioare; nu-l
doborî de tot, cã acela este fratele lui Iisus Hristos. 

Poporule al meu, ridicaþi-vã unii pe alþii, mãmicã, ºi nu
vã doborâþi unii pe alþii. Luptaþi cu toþii, uniþi cu toþii împo-
triva duhului rãtãcirii din poporul meu. Hai sã luptãm pânã îl
vom birui, ºi hai sã scãpãm pe tot creºtinul de la rãtãcire ºi de
la necredinþã. Cel care ºtie cã a stricat ceva, sã se scoale ºi sã
repare. Cel care minte, sã nu mai mintã de acum, cãci tatãl
minciunii este diavolul. Voi sunteþi fiii lui Dumnezeu Cel viu,
ºi Dumnezeu este Adevãrul. În curând veþi fi cereºti, dar lã-
saþi-vã lucraþi, ºi fiþi cuminþi, copiii mei. Gura voastrã sã nu
mai grãiascã deºertãciuni, ºi purtaþi-vã cu milã unul faþã de
altul, dar nu mai ispitiþi pe Dumnezeu, copiii mei. Nu mai
cãutaþi sã-L supãraþi pe Domnul. Iubiþi smerenia, iubiþi pacea
ºi fiþi credincioºi, cã voi sunteþi fii ai Ierusalimului cel de sus.
Lãsaþi-L pe Domnul sã-ªi sfârºeascã cu bine lucrarea Sa. Aju-
taþi-L, ºi nu-L încurcaþi. Ridicaþi-vã sã lucraþi. Lucraþi fiecare
câte ceva, cãci felurite sunt darurile cele duhovniceºti. Lu-
craþi iubire, lucraþi pace, lucraþi nãdejde, lucraþi înviere, ºi
veþi lua plata pentru lucrul vostru. Lucraþi taina nestricãciunii,
ºi fiecare din voi sã fie o piatrã la temelia Noului Ierusalim ºi,
în sfârºit, fiþi ca îngerii, copiii mei, precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt. Amin. 

Amin zic vouã, Dumnezeu vine iar. Nu fiþi ca cei de
atunci care nu L-au primit pe Domnul atunci, cãci nu L-au
voit, ºi L-au rãstignit. Primiþi-L, cã vine la voi, fiindcã El vã
iubeºte. Iubiþi-L ºi voi, ºi pregãtiþi-vã! Pregãtiþi calea Dom-
nului, pregãtiþi-vã viaþa! 

Poporule al meu, nu mai ispiti pe Dumnezeu. Copiii
mei, ai mei sunteþi, mãmicã. Nu fugiþi din braþul meu, nu vã
furiºaþi de mine. Eu sunt duhul cel ceresc, eu sunt; eu, ºi tri-
miºii mei. Fericiþi veþi fi voi, cei care primiþi pe trimiºii mei,
cã pe mine mã primiþi. Amin. 
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Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi din duhul meu! Cel ce
voieºte viaþa, sã-ºi ia crucea ºi sã-I urmeze Domnului. Cel ce-ºi
iubeºte viaþa, acela ºi-o va pierde. Iubiþi viaþa cu Dumnezeu
ºi fiþi credincioºi. 

Poporule al meu, nu mai ispiti pe Dumnezeu. Iatã, pace
vã las vouã! Pace peste voi, mãmicã! V-am adus pacea, copiii
mei. Iubiþi pacea de la Dumnezeu. Pace, ºi nu rãzboi! Amin. 

Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este pace, ºi putere
de luptã ºi de biruinþã, ºi încã un pas, mãmicã. 

Sã se scrie aceastã zi. Aceasta este zi de înviere. 
Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 

3/16 noiembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Înscãunarea lui la Cluj, ca arhiereu. 

OOOO,merg cu tine, copilul Meu iubit, cã pe nicãieri n-a
fost sã nu merg cu tine. Merg cu tine, ºi pe ume-

rii Mei te voi purta ca pe cel mai dulce, dar ºi tu sã mergi cu
Mine ºi nu fãrã Mine. Când vei ajunge acolo, aºa sã le spui
celor peste care vei veghea: „Fiþi urmãtori mie, precum ºi eu
sunt lui Hristos“, cã tu nu va trebui sã minþi atunci când le
spui aºa, ºi va trebui sã le spui cã nu minþi prin aceste cuvinte
ºi cã aºa vei face, ºi aceºtia va trebui sã vadã cã aºa vei face. 

Sã nu-þi fie ruºine cu Mine, copilul Meu, în faþa nici
unei înãlþimi de pe pãmânt. Începe-þi lucrul cu Mine, începe-l
de pe-acum, ºi Mã aratã, copilul Meu, în tine, aratã-Mã aºa
cum am fost, cã vreau sã fac aceste înãlþimi sã se plece
de-acum. Spune-le lor cã vrei sã fii ca Mine, ºi nu ca ei. Spu-
ne-le cã nu te încumeþi sã-L minþi pe Dumnezeu. Spune-le cã
nu vei vorbi despre iubire dacã nu vei lucra iubire. Spune-le
cã nu vei vorbi despre Dumnezeu dacã nu vei fi întru Dum-
nezeu, ºi, în sfârºit, spune-le cã nu-L vei minþi pe Dumnezeu
ºi cã aceasta este vremea sã ne întoarcem la Dumnezeu ºi la
moºii ºi strãmoºii noºtri, care nu-L minþeau pe Dumnezeu. 

Copilul Meu iubit, merg cu tine, dar ºi tu sã mergi cu
Mine, ca sã lucrãm minuni pe unde mergem noi, cãci minu-
nile de astãzi sunt anevoie de înþeles, dar noi le înþelegem, iu-
bitul Meu. Cine-L spune pe Iisus Hristos ºi nu este ºi el aºa
cum este Domnul, acela nu este slujitor al lui Iisus Hristos,
acela nu vorbeºte adevãrul. Merg cu tine acolo, cã acolo
avem ceva de lucrat, ºi vei vedea ºi vei înþelege de ce merg
cu tine acolo, ºi de ce mergi cu Mine acolo. Vei vedea, copilul
Meu, ºi te vei bucura, cã vom lucra peste tot pe unde trebuie
sã lucrãm, vom lucra aºa cum am început, ºi ne vom bucura
când vom lucra, ca s-o vestim pe România pe tot pãmântul,
mãi copilul Meu. 

Nu stãm de vorbã mult acum, pentru cã merg cu tine ºi
voi fi întru toate cu tine. Toate se vor lucra, ºi vor fi din planul
Meu lucrate, dar nu uita, copilul Meu, sã ai cu tine puterea
cea bunã, cãci aceastã putere este puterea poporului sfânt. Nu
uita de hrana cea de fiecare zi, ºi aceasta sã nu-þi lipseascã,
copilul Meu, cãci cu ea veþi fi vii ºi cereºti ºi vã veþi cunoaºte
cã sunteþi din cer. 

Copilul Meu, fii întru Mine. Eu voi merge cu tine, ºi
vom lucra. Iatã, binecuvântare îþi dau. Aceastã binecuvântare
va fi cu putere ºi cu luminã ca sã fii luminã ºi sã se vadã
aceastã luminã. 

Pace þie! Pace, ºi din aceastã pace sã rãsarã pace! Pace
þie, copilul Meu iubit! Nu te teme. Nu te teme de nimic ºi de
nimeni, dar nu uita sã Mã arãþi mare întru tine prin puterea
cea bunã. 

Pace ºi binecuvântare pe acest drum! Vom lucra cu bi-
ruinþã cereascã ºi se va cunoaºte cã Domnul ºi cu planul Sãu
merge cu tine. Pace þie! Încã o datã, pace þie! Pacea ºi sãruta-
rea Mea peste tine! Amin, amin, amin.

5/18 noiembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Îndemn pentru rugãciuni stãruitoare ºi jertfe nesângeroase de
ispãºire. 

SS unt aici cu pacea ºi cu iubirea mea. Sunt cu voi,
copiii mei iubiþi. Ce sã fac dacã din tot poporul

meu nu m-a aºteptat nimeni sã vin înapoi? Iar voi, copiii mei,
mereu m-aþi aºteptat, mereu v-aþi rugat mie, în toate durerile
m-aþi strigat, aºa cum se roagã în toate nevoile creºtinii la
icoanele sfinþilor care au fost pe pãmânt ºi care sunt în cer
acum. Aºa v-aþi rugat voi la mine, copiii mei, ºi eu când vã
auzeam veneam ºi vã ajutam ºi vã mângâiam ºi mã bucuram.
ªi dacã de când am plecat v-aþi tot rugat mie, iatã ce am fãcut
eu: am venit la voi, pentru cã voi m-aþi aºteptat sã vin înapoi.
Voi aþi crezut în mine ºi în lucrarea ce a fost prin mine. Voi
n-aþi zis niciodatã cã Dumnezeu minte, ºi iatã, nu v-a minþit.
Dumnezeu nu minte pe cei ce cred cuvintelor Sale. Dum-
nezeu nu minte pe cel credincios ºi nu-ªi întoarce faþa de la
acela. 

O, voi n-aþi zis niciodatã cã eu nu mai sunt; n-aþi zis,
pentru cã voi Îl cunoaºteþi pe Dumnezeu, mãi copii. Voi Îl
credeþi pe Dumnezeu, ºi de aceea aþi vãzut voi slava lui Dum-
nezeu. Voi sunteþi niºte copii, mãi fiilor, dar sunt mândrã cu
voi la Dumnezeu, pentru cã sunteþi copii împliniþi, ºi pentru
cã mã ascultaþi ºi mã ajutaþi ºi lucraþi cu mine. Voi nu numai
cã iertaþi greºiþilor voºtri, dar iatã, vã ºi rugaþi pentru ei, cã a
venit Domnul la voi ºi v-a spus sã vã jertfiþi pentru tot poporul
creºtin ºi pentru tot neamul lui Dumnezeu, iar voi L-aþi ascultat
ºi n-aþi dat înapoi, ºi n-aþi spus cã nu puteþi, cãci puterea voas-
trã e Domnul, mãi copii. De aceea v-am pus mijlocitorii po-
porului meu, pentru cã m-am bizuit pe voi, ºi pentru cã ºi voi
iubiþi acest popor. ªi chiar dacã acest popor zice cã voi nu-l
iubiþi, nu-i nimic, mãmicã, nu vã opriþi, cã în curând va vedea
tot poporul meu cât i-aþi iubit voi, ºi se vor smeri chiar ºi cei
ce v-au împuns. 

Eu sunt aici cu voi ºi lucrez cu voi ºi vã duc la cer toa-
te rugãciunile ºi toate jertfele de ispãºire pentru acest popor
necredincios ºi neîmplinitor. Eu sunt, mãmicã, ºi nimic nu vã
va fi greu, chiar dacã purtaþi suferinþã de la cei pentru care vã
rugaþi în fiecare zi cu jertfã de ispãºire, cãci aceºtia nu sunt
împãcaþi cu Dumnezeu, ºi aveþi mare greutate peste voi de la
aceºtia. Dar nu-i nimic, mãmicã, aceasta se numeºte iubire, ºi
nu alta; ºi va fi plãtitã. 

Fiþi mari cu inima, fiþi mari cu dragostea, ºi fiþi împã-
caþi. Aici a pus Domnul la lucru o mânã de inimi curate pen-
tru ca sã se aducã la cer jertfã de rugãciune ºi de tãmâie bine-
primitã, pentru vindecarea ºi ridicarea acestui popor, ca sã
prindã viaþã poporul acesta, ºi sã se arate mare cu Dumnezeu.
Aici a fãcut Domnul un început mare, copiii mei. Împliniþi-vã
bine ºi nu ieºiþi de sub cortul lui Dumnezeu, cã nu se poate sã
greºim ceva. Fiþi tari în credinþã, cã Domnul lucreazã cu voi
lucruri mãreþe, mãi copii, ca sã facã de ruºine orice înãlþime
de pe pãmânt care nu este cu Dumnezeu. 

Mã doare, mãmicã, mã doare cã acest popor este aºa de
slab, aºa de fãrã putere, ºi nu poate purta ceea ce se lucreazã
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acum. De aceea vã cere mãmica sã fiþi cu înþelepciune, cã po-
porul e slab încã, ºi nu poate purta greutate. Nu mãmicã, sã
nu doborâm pe creºtin. Lãsaþi pe Dumnezeu, cã El ºtie când
ºi cum va lucra. Lãsaþi-vã conduºi de Domnul, cã nu se poate
sã facem nimic de la noi, nu se poate, copiii mei. Mama Gigi
vã roagã sã rãmâneþi mereu întru ascultare, cã Domnul rându-
ieºte vremea fiecãrui lucru, ºi Domnul va scoate la ivealã
aceastã fântânã. 

E zi de sãrbãtoare. Bucuraþi-vã! Sfinþii arhangheli
Mihail ºi Gavriil vã aduc cuvintele acestea: bucuraþi-vã ºi ia-
rãºi bucuraþi-vã, cã a voastrã este împãrãþia cerurilor, amin,
cãci împãrãþia lui Dumnezeu, iatã, intrã înãuntrul vostru.
Amin. 

Pace vouã, iubiþii mei! Cel mai dulce cuvânt: pace!
Slavã întru cei de sus, ºi pe pãmânt pace! Amin. Fiþi fiii pãcii
ºi lucraþi iubire ºi pace. 

Pace vouã! Pace peste Israel! Amin, amin, amin. 
7/20 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Moldova 

Popor nou, curat ºi sfânt. 

MMMM ama Gigi salutã Moldova. Iatã, ies în întâmpi-
narea acestei cetãþi. Pace poporului meu din

Moldova! Pace þie, cetate a Moldovei! Ai venit spre mine, ºi
eu am venit spre tine ca sã te întâmpin, ca sã ne întâlnim ºi sã
stãm de vorbã, cetate a Moldovei. 

Popor al acestei cetãþi, pace þie, ºi iarãºi zic, pace þie!
Pace, ºi lasã-te spre înviere! M-am ridicat, mãmicã, ºi mã port
din loc în loc sã lucrez ºi sã pun pe picioare tot poporul meu,
cã vine în curând ziua aceea ca sã iasã Domnul cu taina aces-
tui popor, cã este o tainã acest popor, o tainã ascunsã de ochii
lumii de azi. O, dar marea durere nu este aceasta, ci este alta.
Durerea este aceea cã poporul meu nu are pricepere ca sã în-
þeleagã aceastã tainã ºi sã creadã cã el este o tainã dumneze-
iascã. Poporul meu e rece cu inima, e rece cu iubirea, e rece
ca gheaþa. Am venit sã suflu peste el ca sã-l încãlzesc ºi sã-l
dezgheþ, sã-i încãlzesc suflarea de viaþã ca sã batã inima aces-
tui popor, ºi sã nu mai fie mort, ºi sã înceapã sã-i batã inima,
sã se întoarcã viaþa în el ºi sã fie viu, ºi sã fie înviat. Amin. 

Cetate a Moldovei, þi-a dat mãmica întâlnire. A cerut
Domnul aceastã casã pentru gãzduire ca sã ne întâlnim, ºi tu
ai venit, mãmicã, fiindcã ai dorit sã te întâlneºti cu mine. Ai
dorit, pentru cã tu nu eºti de gheaþã cu mine, nu eºti, dar chiar
dacã nu eºti, trebuie sã te laºi încãlzit la sânul meu ºi sã te laºi
ajutat ca sã te împlineºti, copilul meu, ºi sã poþi sta în faþa lui
Dumnezeu, cã mã cere Domnul cu tine la El, poporule al
meu. A venit vremea aceasta, mãmicã, ºi eu trebuie acum sã
te aduc în stare sã te poþi întâlni cu Domnul, ºi sã lucreze El
apoi cu tine, sã vadã toþi necredincioºii cã Dumnezeu a avut
un popor ales; ales, fiindcã l-a ales Dumnezeu. Dar poporul
meu n-a vrut sã fie ales, n-a vrut sã fie deosebit, iar faþã de
ceea ce a avut acest popor, faþã de hrana pe care a mâncat-o,
el trebuia sã fie o minune, mãi copii. 

Voi sunteþi nãscuþi pe cale, mãi mãmicã, dar eu am pe
poporul meu mai în vârstã decât voi, ºi s-ar cãdea sã fie mare
ºi sã lucreze Domnul minuni cu el, pentru cã a mâncat multã
vreme hranã cereascã, hranã aleasã, mãi copii. O, acum nu
trebuie sã se mai întâmple cum s-a întâmplat cu poporul cel
pe care l-a scos Moise din Egipt, care n-a fost mulþumit cã-l
scosese Domnul din robie, ºi a cârtit cã de ce l-a scos, ºi dacã

a cârtit, în loc sã cãlãtoreascã patruzeci de zile pânã în pã-
mântul fãgãduinþei, a cãlãtorit patruzeci de ani. S-a învârtit în
loc atâta vreme, pentru cã a cârtit ºi s-a rãzvrãtit împotriva lui
Dumnezeu poporul acela, ºi când sã intre, ce sã mai intre? cã
picase în pustie cârtind ºi rãzvrãtindu-se, ºi numai cei nãscuþi
pe drum au fost duºi de Moise pânã la malul Iordanului, ºi de
acolo au fost luaþi de altã cãlãuzã, de i-a dus în þara Canaanu-
lui, cãci Moise rãmãsese dincoace de Iordan ºi s-a dus la
Domnul, mãi copii. Acum trebuie sã fie altfel cu poporul lui
Dumnezeu, ºi iatã, de aceea mã port din loc în loc sã-mi strig
ºi sã-mi adun acest popor, sã-l pãstoresc ºi sã-l înþelepþesc ºi
sã-l fac în stare sã ia înviere, ºi sã împartã înviere acest popor,
mãi copii. ªi aºa va trebui sã fie, pentru ca sã se împlineascã
înapoi trupul acestui popor, cãci rãdãcina lui este începutul
tãu, mãi Israele cu care vorbesc eu acum. Tu eºti cel care vei
da mâna celui ce a pierit atunci, cã aceia sunt strãmoºii tãi,
popor al acestei vremi de biruinþã, ºi prin tine va trebui sã ri-
dice Domnul pânã la neamul cel de atunci, mãi copil al lui
Israel. De aceea, mãmicã, nu mai am eu stare, pentru cã ºtiu
menirea ta, copilul meu, ºtiu ce vrea Domnul sã facã prin tine,
cã vrea, creºtine, sã mãture iadul ºi vrea sã omoare moartea
cea din veac prin tine, mãi poporule al meu, mãi Israelul meu.
De aceea îmi odihnesc eu duhul peste tine, ca sã intri tu în
odihna lui Dumnezeu, ºi sã intre ºi ei prin tine în odihna
aceasta, cãci ei n-au intrat în odihnã din pricina neascultãrii,
mãi copilul meu. 

Sã nu cumva sã mori pe cale, mãi Israele, cã dacã dai
sã mori, sã ºtii cã ai sã mori de tot, cãci trupul tãu e de aici ºi
pânã la acela care a cãzut atunci, copilul meu cel de acum, ºi
iatã cã azi tu nu trãieºti numai pentru tine, cãci prin tine se va
întregi tot trupul lui Israel, mãi creºtine. 

Iatã de ce-þi spun eu cã tu eºti o tainã mare, poporule al
meu, cã uitã-te tu ce are Domnul de fãcut cu tine. Cu oastea ta
de azi, mãi Israele, vrea Domnul sã dea lupta ºi sã rãscumpere
tot trupul tãu, care este acum în robie ºi care întreabã mereu:
«Pânã când, Doamne, ca sã rãscumperi pe tot neamul Tãu?».
Iatã pânã când, cã a venit vremea sã se curme aºteptarea lor ºi
sã-i întinzi tu mâna, poporule al meu, popor al lui Israel. O,
dacã ai pricepe tu aceasta, dacã ai vrea sã crezi cã tu eºti cea
mai mare tainã pentru fãptura lui Dumnezeu, cã dupã tine nu
mai este decât slava lui Dumnezeu, care va arãta pe fiii învie-
rii, atunci ai pune dragostea toatã ºi te-ai ridica, ºi te-ai pregãti
sã te scoli ºi tu în întâmpinarea strãmoºilor tãi, aºa cum am
ieºit eu acum în întâmpinarea ta ca sã vin sã te scap de robie
ºi sã te rãscumpãr, poporule al meu. Scoalã-te bine, ca sã se
scoale prin tine tot neamul tãu, ºi sã trãieºti ca sã-l scoli ºi pe
el, cã ai vãzut când piere cineva de al tãu cum îi faci tot ce
poþi, ºi dacã acela piere pãcãtuind sau neascultând, te duci ºi
dai jertfe de ispãºire ºi de rugãciune ca sã nu-l laºi la loc rãu,
pentru cã a fost al tãu ºi te doare. Aºa sã te lupþi, ºi sã fii cu
putere, ca sã rãscumperi toatã seminþia ta care n-a ascultat pe
Dumnezeu. Când ai pe cineva bolnav de moarte, dai toatã
averea sã-l salvezi dacã þii la el, ºi nu mai ai nici somn, nici
liniºte, ºi umbli numai cu lacrimi pe obraz. Aºa ºi Domnul,
mãi copilul meu, îl plânge pe Israel, ºi vrea sã-l rãscumpere
prin tine, mãi fiule, ºi sã-i dea ºi lui odihna ºi slava zilelor
acestea pe care le vezi tu venind, mãi creºtine, cã dacã ai cre-
dinþã, te vei uita la ele sã vinã, ºi vor veni, copilul meu, cã e
vremea sã vinã. Aceasta este vremea care suspinã pentru toatã
fãptura, ºi în care se cere sã nu-ºi mai împietreascã nimeni
inima, ca sã fie ºi pentru poporul cel de atunci, care nu a
crezut ºi care s-a învârtoºat cu inima ºi a fost lovit de palma
neascultãrii. 
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Scoalã-te, Israele! scoalã-te, mãmicã! scoalã-te ca sã
fii puternic sã dai mâna celui ce-þi aºteaptã mâna, sã ridici pe
Israelul cel cârtitor de atunci. De aceea ies în calea ta ºi te în-
vãþ sã fii bun, sã fii pe stâncã, mãmicã, sã nu cârteºti, sã nu te
murdãreºti, sã nu te spurci, copilul meu, ºi sã nu stai fãrã
Domnul, mãi mãmicã, fiindcã tu eºti o tainã mare, poporule
al meu, eºti o sculã cu care vrea Domnul sã repare tot trecutul
tãu cel rãu ºi toatã neascultarea ta, mãi Israele, cã aºa a spus
Domnul, cã prin tine va face mântuire ºi ispãºire, ºi va face
înviere, copil al acestei vremi. Pe tine te aºteaptã tot cerul. Tu
eºti cel mai mic ºi cel mai aºteptat, dar învredniceºte-te, copi-
lul meu, sã fii fiu de samarinean, ca sã ridici de la pãmânt pe
cel cãzut între tâlhari, ºi sã nu faci ca cei de pânã acum, care
treceau înainte fãrã putere ºi fãrã milã, cã dacã tu nu eºti mi-
los cu cel cãzut, cu neamul tãu, care aºteaptã rãscumpãrare,
dacã n-ai sã fii bun ºi milos, atunci ar fi sã pãþeºti ce a pãþit
acela, ºi ar fi vaiul tãu fãrã de sfârºit. 

Fii tare, poporule al meu, cã iatã cum caut eu sã te um-
plu de pricepere ºi sã-þi înþelegi menirea ºi sã lucrezi dupã
alegerea asta, creºtine, pentru cã Dumnezeu þi-a dat mult, ºi
iatã, îþi cere mult. Îþi cere sã fii curat cu inima ºi cu iubirea,
îþi cere sã te îmbraci întru nestricãciune, îþi cere sã fii luminã
pentru toþi cei din jur, îþi cere sã fii ceresc cu totul, pentru cã
Domnul lucreazã acum cer nou ºi pãmânt nou pentru tine,
copilul meu iubit. Iatã, lucreazã cerul pe pãmânt de atâta vre-
me, ºi când te vãd cum eºti, cã nu eºti ceresc, ºi când te vãd
cã nu pricepi aceasta, mã prinde grija de tine, ºi iatã ce am
fãcut: m-am ridicat cu putere ºi cu grãbire ca sã te trezesc ºi
sã te pun pe picioare, ºi sã-þi arãt apoi cum sã te pregãteºti, cã
vine în curând slava lui Dumnezeu sã se aºeze pe pãmântul
pe care stai tu, fiindcã acest pãmânt pe care stai este locul pe
care Se va odihni Dumnezeu, este Ierusalimul cel nou, care
vine de la Dumnezeu pe pãmântul acesta. Tot cerul ºtie ºi
vede ce va fi cu acest pãmânt ales. Toþi proorocii au vorbit
despre acest pãmânt, ºi þi-a spus Dumnezeu ºi þie, mãi creºti-
ne, ºi þi-a descoperit toatã taina acestui pãmânt, ºi a desco-
perit Domnul taina aceasta la toate popoarele, ca atunci când
vor vedea, sã creadã popoarele ºi sã se plece, ºi sã se ridice
apoi înspre Dumnezeu. 

Iatã menirea ta, poporule al meu! Mai poþi tu, oare, sã
crezi cã vei putea ieºi de sub puterea aceasta? Vezi tu cât de
bine þi-ar fi prins acum dacã ai fi fost mare la înþelepciune?
Þi-ar fi fost bucuria întreagã acum când se va arãta aceastã
slavã, dar tu eºti ca unul abia trezit din somn, ºi eºti buimãcit
de somnul necunoºtinþei, mãi poporule al meu. Iatã cã trebuie
sã te ridici cu grãbire ºi sã-þi vii în fire, ºi sã-þi speli faþa bine,
ºi sã-þi speli ochii, mãmicã, pentru ca sã vezi cu ei ce este ºi
ce trebuie sã faci, ºi ca sã faci apoi ºi pe alþii sã vadã. Spalã-þi
faþa, copilul meu, ca sã se vadã viaþã la tine, cã va trebui sã
împarþi viaþã de la Dumnezeu peste cei fãrã de viaþã. 

Copilul meu, Dumnezeu înseamnã viaþã, dar aceastã
viaþã nu mai este în lume, ºi de aceea lumea este lume, ºi este
moarte în lume. Tu trebuie, mãmicã, sã-L împarþi pe Acest
Dumnezeu, Care este Dumnezeul vieþii. Trebuie sã lucrezi
aceastã lucrare, pentru cã Domnul a lucrat cu tine atâta timp
ºi þi-a spus mereu ce va face cu tine, dar dacã n-ai înþeles pânã
acum, ºi dacã n-ai vrut sã crezi aceasta, nu se poate sã nu
crezi mãcar acum, cã sã ºtii, creºtine, cã þi se va cere acest ta-
lant, ºi va trebui sã arãþi cât rod ai adus cu el. ªi dacã tu l-ai
îngropat ºi l-ai ascuns pânã acum, iatã, mai e un crâmpei de
timp. Scoate-l numaidecât, copilul meu, cã iatã, þi-am adus ºi
libertate. Scoate-l, mãmicã, ºi înmulþeºte-l ca sã primeºti pla-
tã, cã sunt cu plata în mânã, poporule al meu, ºi sunt în mânã

cu pecetea Dumnezeului Cel viu, ca s-o pun pe creºtetul tãu
ºi sã te ocrotesc de ceasul ispitei care este la uºã, mãi creºtine.
Lasã-te sã primeºti aceastã pecetluire, ca sã nu fii atins, mã-
micã. Ridicã-te pe picioare, ca sã vãd cã stai pe picioare, ºi sã
te însemnez de la mine, cã tot ce vine acum ca sã cureþe pã-
mântul, pe tine te va ocroti dacã mã primeºti pe mine acum.
Aratã-te tu acum cu iubire, copilul meu, cã iatã eu cât te iu-
besc! Cã am venit la tine ca sã te iert, ºi apoi sã-þi spun sã nu
mai fii necredincios ºi sã nu mai fii rece cu Dumnezeu, copi-
lul meu. Încãlzeºte-te cu mine, cã te iau eu în mânã ºi te în-
cãlzesc ca pe un pui cãzut în apã, te iau ºi te oblojesc ºi suflu
peste tine ca sã pun viaþã peste tine ºi sã nu mai mori de-acum,
poporule al meu. Nu mai e vreme de murit, mãmicã. Avem de
lucru, cã iatã, se zoreºte de ziuã ºi trebuie sã sfârºim cu cule-
sul ºi sã se punã la adãpost agoniseala ca sã poatã Domnul sã
dea drumul îngerilor care vor lucra seceriºul, ºi apoi sã cureþe
aria, sã dea foc la pleavã, ºi sã fie pãmântul nou ºi curat, cã
apoi va fi sã primeascã pe el pe fiii lui Dumnezeu. Aceasta
este menirea acestui pãmânt, aceasta este lucrarea acestui po-
por, acesta va fi Ierusalimul cel nou. 

Copii ai Moldovei, Moldova e iubitã de Dumnezeu. Iu-
biþi-L ºi voi pe Domnul, iubiþi-L ºi urmaþi-L ºi ascultaþi-L, cã
Domnul vã iubeºte ºi vã tocmeºte sã lucraþi, ºi apoi sã vã
odihniþi ºi sã intraþi în bucuria care va veni peste voi de la
Dumnezeu. Feriþi-vã sã mai muriþi, mãmicã. Luaþi duh de în-
þelepciune ca sã nu mai pãcãtuiþi de-acum, cãci pãcatul este
întuneric. Ajunge cu întunericul, cã iatã, lumina de la Dum-
nezeu acoperã pãmântul acesta, ºi de la aceastã luminã vor
veni popoare ºi vor lua luminã. Ridicã-te, ºi ia luminã, po-
porule al meu! Ajunge cu întunericul! Domnul v-a arãtat vouã
calea. Mergeþi, mãmicã, pe ea ºi nu întoarceþi capul. Nu-L
mai supãraþi pe Dumnezeu, nu mai faceþi rãu înaintea ochilor
Lui. Fiþi curaþi cu totul, fiþi cu toatã casa voastrã. Daþi afarã
pãcatul ºi stricãciunea, nu mai fiþi robi stricãciunii, iar tot ce
nu încape la Dumnezeu nu mai iubiþi, copiii mei. Iubiþi sfin-
þenia de-acum, iubiþi curãþenia, cã nimic întinat nu va mai
dãinui. Fiþi sfinþi precum Domnul este sfânt. Vegheaþi cu iu-
bire, cã numai un pic de vreme mai este. Iatã, slava lui Dum-
nezeu se apropie, cãci Domnul vine iar. Vai celor ce-ºi întorc
faþa ca sã nu vadã aceastã slavã! Vai celor ce mai au urme de
întuneric peste ei, cã aceºtia vor fi vãdiþi ºi daþi de ruºine. Vai
celor ce mã þin la uºã ca sã nu intru sau sã mai aºtept, cã iatã,
eu nu mai aºtept. Am aºteptat de ajuns, mãmicã. Am aºteptat
sã te ridic, poporule al meu, dar tu n-ai vrut. Am venit eu sã
te ridic, ºi am venit sã-þi vestesc cã dacã nu te ridici cu totul
ºi dacã mai rãmâi cu ceva, vei fi dat cu cei cãlcãtori de lege.
Cât un bob de muºtar dacã vei mai avea de la tine, vei fi vãdit
ºi ruºinat, pentru cã masa aceasta este curatã, ºi numai curat
vei putea intra. Sã nu gândeºti cumva cã vei putea aduce ºi tu
ceva la aceastã masã. Vai þie, mãmicã, vai, copilul meu, dacã
nu te vei învrednici întru toate, dacã nu vei veghea de acum
peste tine ca sã fii vas ales! Vai, dacã nu mã primeºti aºa cum
vin eu! Cine are urechi, sã audã ºi sã înþeleagã! 

Lasã-mã sã vin cu iertarea la tine, copilul meu, ºi nu
mã pune, mãmicã, sã ridic sabia peste tine, cã dacã vãd cã nu
te lepezi de tine, ºi dacã vãd cã te ridici sã-þi ceri vreun drept
ºi acum, atunci te voi atinge ca sã te umilesc ºi ca sã te aud
apoi cã-þi ceri iertare, pentru cã eu þi-am spus cã nu mai face
Domnul ca tine de acum. Acum e rândul tãu, mãmicã. ªi dacã
nu vei vrea, apoi e rândul meu, sã ºtii, creºtine; ºi dacã nu vrei
nici aºa, vei fi secerat de unealta care va lovi în urma mea, cã
în urma mea se face curat, poporule al meu. Vai þie dacã vei
mai vrea ca tine, cã acum nu mai este vremea ta. A fost pânã
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acum, a fost destul. Acum e vremea Domnului, acum e vre-
mea mea, ºi iatã, mã vei vedea curând, dar eu vreau sã ne bu-
curãm atunci, ºi nu sã ne judecãm, copilul meu. De acum în-
colo nu vei mai putea sã judeci, cã nimeni nu te va mai auzi.
ªi dacã mai ai ºi acum de spus ceva, aceea va fi pentru tine,
aceea te va osândi pe tine, fiindcã aºa este scris: «Cel ce ju-
decã, a ºi fost judecat acela», ºi iatã, când te ridici sã judeci,
nu ºtii cã tu îþi faci þie parte ºi nu celui împotriva cãruia
judeci. Domnul n-a fãcut niciodatã aºa ceva, niciodatã, copi-
lul meu, cã iatã, cel ce a fãcut aºa ceva, cel ce a judecat, acela
a fost judecat prin însãºi judecata aceea care a ieºit de pe lim-
ba aceluia. Domnul a lãsat scris în carte ce sã faci ºi ce sã nu
faci tu, ºi iatã, ceea ce alegi, alegi de bunãvoie. Dacã vrei sã
ai înþelepciune, mãcar de acum dacã vrei, atunci vei înþelege
aceasta. Nimeni nu poate sã-þi facã nici un rãu, ºi dacã poate
cineva, acela eºti numai tu, creºtine. Iatã, aceasta este înþelep-
ciunea care-þi lipseºte þie, ºi nu vei putea sã te dezvinovãþeºti,
cã-þi va sta împotrivã aceastã înþelepciune. 

Fii supusul lui Dumnezeu, copilul meu, cã tu nu poþi fi
altfel decât aºa, cã aºa eºti chiar dacã tu nu poþi înþelege.
Supune-te sub mâna cea tare a Domnului ºi lasã-te lucrat, ca
sã-þi dea Domnul apoi o întrebuinþare ºi sã-þi dea cinste, co-
pilul meu. Fii atent, mãmicã, fii atent, cã trebuie sã fii cu totul
curat. Fii înþelept, de-acum, cã pentru tine vei face aceasta.
Lasã-te spre sfinþenie, cã poporul meu va fi un popor supus,
un popor ceresc ºi veºnic. Înfiripeazã-te, copilul meu, vino-þi
în fire, scoate din tine duhul lumii, ca sã nu fii pentru moar-
te. Fugi de lume, fugi de veninul lumii, fugi, mãmicã, fugi!
Fugi de idoli ºi te luptã cu ei ºi sfãrâmã-i fãrã milã, ºi vei lua
biruinþã bunã ºi vei lua platã de la Dumnezeu. Aruncã de la
tine sminteala lumii, nu te mai uni cu stricãciunea din ea, cã
pentru lume se apropie sfârºitul, poporule al meu. 

Hai, mãmicã, hai cu mine, cã tu trebuie sã fii cu cerul,
iar în cer nu este stricãciune. Vine cerul la tine, mãmicã, dar
curãþeºte-te, fiindcã cerul este curat ºi veºnic. Acesta este pã-
mântul cel binecuvântat de Dumnezeu, care-L va primi pe
Domnul acum când Se va arãta iar. Nu mai fi aºa de neprice-
put, poporule al meu. Acesta este pãmântul fãgãduinþei, ºi ia-
tã, Domnul alungã de pe el tot trupul cel stricat ºi strãin ºi te
aºeazã pe tine în acest pãmânt, poporule al meu. Mai e un
ceas, ºi aºa va fi cu acest pãmânt. Învredniceºte-te, copilul
meu, cã sã ºtii, cã va fi totul curat ºi nou. Fii nou, poporule al
meu, fii curat ºi sfânt. Amin. Fii întru Dumnezeu ºi fii cer, nu
mai fi pãmânt, poporule al meu, nu mai fi! Sun din trâmbiþã
ºi îþi spun: nu mai fi pãmânt! Amin. Sun ºi lucrez pe pãmânt
ca sã fac cer peste tot. Amin. Lucrez, poporule al meu, ºi iatã,
fac un lucru nou. Aceasta este misiunea mea: sã merg, ºi roa-
dã sã aduc; sã înviez, ºi sã suflu peste poporul meu. 

Iatã încã o zi de înviere. Toþi cei care sunt azi în cer, au
dorit sã vadã una din zilele acestea ºi n-au vãzut, dar le vãd
acum, ºi se bucurã cei din cer. Bucurã-te ºi tu, poporule al
meu, cã nimeni pânã acum n-a avut parte de zile ca acestea.
Bucurã-te, ºi iarãºi zic, bucurã-te! Amin. 

Acum, pentru cetatea cu care am vorbit, cobor pace.
Pace þie, cetatea mea, Moldova mea, bucuria mea! Pace þie!
cã de la tine am iubire, ºi din tine am fii cu iubire. Pace ºi
platã de la Dumnezeu, duh de pace ºi de înviere! 

Cetate a Moldovei, scrie ºi tu aceastã zi, cã ºi eu o
scriu. E ziua ta de înviere, Moldova mea, cetatea mea! 

Tot trupul acestei cetãþi sã învieze! 
Iatã, suflu acum. Luaþi din duhul meu! Amin. 
Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 

9/22 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Turbaþi-Ilfov 

Învãþãturi de viaþã sfântã. Îndemn la pocãinþã. Proorocie despre
învierea lumii. 

II ntrã mama Gigi în cetatea Turbaþi; intrã ºi se aºea-
zã la lucru; sunã, ºi intrã, ºi apoi lucreazã. Amin. 

Duhurile Preasfintei Treimi Se odihnesc aici ca sã va-
dã cum lucrãm. Se scoalã în picioare Tatãl ceresc ºi binecu-
vinteazã aceastã cetate. Amin. Se scoalã Tatãl ºi grãieºte cu
mine: 

– BB inecuvântatã sã-þi fie munca, Verginico, ºi
binecuvântat sã-þi fie rodul pântecelui tãu,

cã al tãu este acest popor, scumpa Mea. Tu ai suferit, tu l-ai
nãscut, ºi în dureri l-ai nãscut. Tu ai stat în faþa Mea pentru el,
ºi tu l-ai hrãnit. Am sãlãºluit întru tine vreme multã, Vergini-
co. Mãicuþa Fiului Meu nu ºtie cum sã-þi mai mulþumeascã,
pentru cã tu ai fost aceea care ai fost cortul Duhului Fiului ei.
Tu ai fost aceea care L-ai întâmpinat atunci când a venit ca sã
Se desãvârºeascã iar, ºi iatã, Se desãvârºeºte. Tu I-ai dat adã-
post, scumpa Noastrã, ºi L-ai purtat cu dragoste ca sã poatã
El vorbi încã o datã pe pãmânt. Mãicuþa Lui îþi aduce laudã
ºi mulþumire, ºi tot cerul te mãreºte pe tine, fiicã iubitã.
Bucurã-te acum, cã iatã, suntem cu tine ºi suflãm cu tine
peste poporul tãu, ca sã învieze acest popor ºi sã intre întru
mãrire. Pentru tine, tatã, vom lua buretele ºi vom ºterge pã-
catele lui ºi îl vom învia ca sã fii cu el, cã tu nu poþi fãrã el,
Verginico, nu poþi, tatã, cã tu ai iubire multã pentru acest
popor. Binecuvântatã sã-þi fie lucrarea ºi aici, ºi binecuvântaþi
sã fie servii tãi, trimiºii tãi. Amin. 

– PP ace vouã, copilaºii mei! Mama Gigi vã adu-
ce pace. Pace peste tot poporul meu! Pace

ºi înviere! Amin. 
Ridicaþi porþile, mãmicã, sã intre împãrãþia lui Dumne-

zeu în voi, copiii mei. În voi sã nu mai fie altceva decât îm-
pãrãþia lui Dumnezeu. Amin, amin zic vouã, împãrãþia lui
Dumnezeu este, ºi va fi, ºi se va vedea, ºi se va desãvârºi. Ma-
ma Gigi vã aduce aceastã veste bunã ºi vã aduce înviere su-
fletelor voastre. Aceasta este vremea sã se ridice poporul
meu, sã se ridice ºi sã creadã lui Dumnezeu, cãci Domnul lu-
creazã azi minune mare, lucreazã ca sã Se desãvârºeascã ºi
sã-ªi arate împãrãþia. 

Poporule al meu, nu pot avea pace fãrã tine. Cât e cerul
de frumos ºi de slãvit, câtã cântare de slavã ºi câtã fericire
este în cer, eu nu pot sã mã liniºtesc, eu sunt cu suspin fãrã
tine, eu plâng dupã tine ºi pribegesc pe urma ta, poporule al
meu. Eu n-am sã-mi capãt pacea pânã nu te voi rãscumpãra,
ºi iatã, dau la o parte toatã odihna, toatã slava ºi umblu suspi-
nând pânã voi termina sã te strâng, ºi n-am sã-L las pe Dom-
nul sã înceapã curãþenia pe pãmântul acesta pânã nu voi ter-
mina de cules, pânã nu te voi trezi ca sã te am viu, poporule
al meu. Mã port din loc în loc cu grabã mare. Bat la porþi ºi
strig sã mi se deschidã ca sã intru peste tot, ºi sã suflu peste
tine, copilul meu, ca sã prinzi viaþã. Trec din cetate în cetate
ºi cercetez peste tot, ºi duhul meu pãtrunde ºi vãdeºte tot. O,
ºi câte rane gãsesc ºi câtã necredinþã ºi câtã neprimire gãsesc,
poporule al meu! N-am avut unde sã-mi gãsesc un adãpost ca
sã pot striga la tine, mãmicã. N-am gãsit, cã nimeni nu m-a
aºteptat sã vin. Am gãsit aceºti copii cu care mã ajut ºi pe care
i-am trimis sã-mi împartã strigãtul ºi sã-mi semene cuvintele
mele pe unde eu îi trimit, ºi ei n-au zis nu, n-au zis cã nu vor
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merge sau cã nu vor putea, n-au zis cã le este greu ºi n-au pre-
getat, pentru cã ºi ei te iubesc pe tine, poporule al meu, cã
dacã nu te-ar iubi n-ar merge cu mine. Eu sunt cu ei. Eu sunt,
ºi nu ei. Nu pe ei îi primiþi, ci pe mine, mãmicã. Am durere
mare pentru cei care cârtesc împotriva lor, dar iatã, eu n-am
gãsit pe alþii cu care sã mã ajut, ºi i-am trimis pe ei sã-mi
împartã solia, dar prin unele cetãþi gãsesc dispreþ aceºti copii.
O, ºi cine nu-i iubeºte pe ei, pe mine nu mã iubeºte, mãmicã,
dar aceia vor suspina în curând aºa cum suspin eu acum, cã
eu suspin în ei, ºi eu am zis ca aceºtia sã nu fie ca oile în
mijlocul lupilor, ºi am zis sã fie trimiºii mei ºi sã merg cu ei
pânã îmi voi sfârºi misiunea ca sã aºez înviere bunã peste
acest popor. 

Fericiþi vor fi, ºi rãsplãtiþi vor fi aceia care deschid tri-
miºilor mei ºi care ascultã cuvintele acestei cãrþi, cãci cartea
care se scrie acum este cartea învierii, dar vai aceluia care dã
la o parte cuvintele acestei cãrþi, cãci cartea aceasta va sta pe
masã ºi va mãrturisi pentru tine sau împotriva ta, poporule al
meu. Iatã, întocmesc carte cu trimitere pentru fiecare cetate,
ºi cartea aceasta te va judeca dacã nu vei crede cuvintele
acestei cãrþi. Sã-þi fie pentru înviere, ºi nu spre judecatã
aceastã carte, poporul meu. 

Vorbesc cu tine, cetatea mea de aici. Iatã, scriu carte
pentru tine, ºi dacã te vei ridica ºi vei crede, dacã vei învia,
copilul meu, vei fi trecut în carte ºi vei fi pecetluit cu pecetea
Dumnezeului Cel viu, ºi fericit vei fi, cã vei fi gãsit scris în
cartea învierii ºi vei scãpa în ziua aceea. O, ziua aceea e la
uºã. Ridicã-te spre ea, poporule al meu. Ieºi în întâmpinarea
ei cu glas de bucurie. Pentru aceea m-am ridicat eu, ca sã te
vestesc pe tine cã vine slava lui Dumnezeu spre tine. Vino ºi
tu spre ea ºi gãteºte-te pentru aceastã zi, cã nu oricine va avea
trecerea pe care o ai tu, poporule al meu, popor iubit de Dum-
nezeu, cã se va îmbulzi lumea ºi se va ruga de tine sã-i dai nu-
mele tãu, dar numele tãu este de la Dumnezeu, ºi nu de la
tine, copilul meu. ªi va trebui sã împarþi înþelepciune ºi sã
mãrturiseºti cum ai cãpãtat tu acest nume, cu ce l-ai cãpãtat ºi
ce ai dat ca sã primeºti acest nume, dar fii atent: ceea ce va
trebui sã spui, aceea va trebui sã faci, ºi dacã n-ai fãcut pânã
acum, nu se mai poate de acum tot aºa. De acum încolo în
casa ta sã nu mai fie altã trãire decât trãirea lui Dumnezeu. În
viaþa ta sã nu se mai vadã altceva decât viaþa lui Dumnezeu,
iar pe calea ta sã nu mai mergi cu nimeni decât cu Domnul,
copilul meu. Sã nu mai mergi cu lumea, fiule, sã nu mai mergi
cu ea ºi sã n-o mai iubeºti cu nimic, cã vine sfârºit pentru
aceastã lume, ºi nu va mai trãi lumea pe acest pãmânt, cãci cel
ce va trãi dupã aceea, acela nu va mai fi lume, ºi va fi ca ºi
tine, copilul meu. Cerceteazã-te bine, mãi creºtine, cerceteazã
tot adâncul tãu ºi aºeazã-L bine pe Dumnezeu înãuntrul tãu, cã
dacã El va trãi ºi va împãrãþi în tine, atunci va vedea lumea pe
Dumnezeu la tine ºi se va îmbulzi ca sã poarte numele tãu. 

Poporule al meu, dacã tu nu te vei cerceta bine ºi dacã
nu vei fi apoi viu ºi curat, sã ºtii, altfel nu vei putea rãmâne,
mãmicã. Dumnezeu nu poate trece peste cele scrise oricine ai
fi tu, creºtine. ªi dacã eºti cine eºti, apoi pune-te bine cu
Dumnezeu, cã Dumnezeu trebuie sã fie adevãrat la tine.
Dumnezeu n-a fãcut niciodatã ce faci tu, ºi de aceea este ade-
vãrat Domnul. Tu ai amestecat mereu lumina cu întunericul ºi
adevãrul cu minciuna. Tu ai aºezat mereu moarte peste viaþa
pe care a pus-o Domnul peste tine, pentru cã tu ai pãcãtuit
mereu, creºtine, ºi mai pãcãtuieºti ºi acum. Am venit sã-þi
spun cã ºi acum pãcãtuieºti. Am venit sã-þi spun sã te opreºti,
copilul meu, ºi sã nu mai trãieºti tu de acum. Lasã-L pe Dom-

nul de-acum sã trãiascã în tine, cã Domnul este fãrã de pãcat,
poporule al meu, ºi este viaþã Domnul. Deschide cartea învã-
þãturii, dar sã n-o înþelegi ca tine, ºi înþelege-o ca Dumnezeu.
Sã n-o înþelegi dupã placul tãu sau dupã pântecele tãu sau
dupã slobozenia ta. Citeºte în ea aºa cum se citeºte în vremea
de astãzi ºi fii înþelept ca sã vezi cã scrie în ea despre vremea
aceasta. Fii înþelept, mãi Israele, cã de la tine se va cere ºi mai
mult, pentru cã tu ai mâncat multã vreme hranã din cer, ºi cu
tine a stat Domnul de vorbã mai mult decât cu poporul cel de
la început, ºi te-a condus ºi te-a ridicat treaptã cu treaptã ºi
te-a luat cu uºorul pânã ce þi-a descoperit totul, ca sã fii astãzi
înþelept ºi sã fii credincios pentru împlinirile din vremea
aceasta. O, ºi când vãd cât eºti de mititel, mãi Israele, cã n-ai
ºi tu putere sã învingi rãul din tine! N-ai, cã tu n-ai vrut sã
lucrezi dupã legea lui Dumnezeu, ºi ai lucrat dupã legea pân-
tecelui ºi a voii tale. Nu te supãra, mãmicã, pe mine, ºi sã nu
faci ca poporul acela care L-a omorât pe Domnul pentru cã-i
vãdea fãrãdelegea. Eu vorbesc aºa cu tine ca sã nu te las sã
pieri, ca sã nu rãmâi rob pãcatului ºi pântecelui tãu, cã dacã
rãmâi rob acestora, nu pot sã mã duc cu tine în faþa lui
Dumnezeu, cã acolo ne vom lovi de legea cea dreaptã ºi nu
vom fi primiþi. Întoarce-te, mãmicã, la legea cea vie ºi nu te
mai înºela, mãi creºtine, cã altfel nu ai trecere oricine ai fi tu. 

O, neamurile mele cele dupã trup, nu pot face nimic
pentru voi dacã nu veþi intra pe uºã, mãmicã. Domnul este
uºa, mãi creºtine. De aceea a venit El atunci ºi a luat trup ca
ºi tine, ca sã nu te poþi dezvinovãþi cã n-ai putut sã fii aºa cum
se cere sã fie cei care vor intra la masã cu Domnul. Tu vrei sã
fii vãdit ºi sã fii ruºinat, copilul meu? Sau vrei sã fii vrednic
ca sã intri fãrã sfialã la masã? Dacã vrei sã fii vrednic sã intri,
învredniceºte-te de-acum, cã mult timp nu mai ai pânã atunci.
E ceasul cel din urmã; pregãteºte-te, mãmicã! Am ieºit în în-
tâmpinarea ta ca sã te ajut. 

Sfânta Treime coboarã peste voi întreitã putere, dar lã-
saþi-vã lucraþi, copiii mei. Nu vã mai înºelaþi de-acum. Dom-
nul ªi-a sfârºit aºteptarea ºi vine sã Se slãveascã. Fiþi credin-
cioºi aºa cum a fost casa lui Noe care a crezut cele spuse de
Domnul ºi ºi-a pregãtit salvare. Pregãteºte-þi-o ºi tu, ºi crede
lui Dumnezeu, de-acum, cãci prin credinþa ta va lucra Dom-
nul pentru tine. Primeºte-mã, copilul meu, cã vreau sã te ajut,
mãmicã. Am putere sã te ajut, dar nu am loc la tine dacã nu
ai credinþã, poporule al meu. Uitã-te bine la cei ce n-au avut
credinþã pe timpul Domnului, cã au rãmas tot cum au fost, dar
prin cei credincioºi a lucrat Domnul minuni. Credinþa lor lu-
cra minuni, poporule al meu. Ai vãzut ce a rãspuns Domnul
celor ce au venit sã-L ispiteascã atunci când L-au întrebat cu
ce putere face El minuni, ºi Domnul le-a vãdit fãþãrnicia, cãci
i-a întrebat dacã ºtiu de unde este botezul lui Ioan, ºi ei au
spus cã nu ºtiu, ºi atunci ei au auzit de la Domnul: «Nici Eu
nu vã spun vouã cu ce putere fac minuni». O, de ce, mãi copii,
a fãcut aºa cu ei? Pentru ca sã rãmânã pildã cã El nu lucreazã
decât cu cei ce au credinþã în El, cu cei ce nu-L ispitesc pe El.
Aceia care L-au întrebat aºa, nu aveau credinþã în El, ºi au
vrut doar sã Îl ispiteascã, dar Domnul nu Se lasã ispitit. Ai
grijã, mãi creºtine, ºi tu asupra ta, ºi niciodatã sã nu te gân-
deºti sã-L încerci pe Dumnezeu, cãci Domnul Îºi va întoarce
faþa de la necurãþia ta. Iatã, fericiþi veþi fi voi dacã veþi avea
inima curatã, cãci unii ca aceºtia Îl vor vedea pe Dumnezeu. 

Poporule al meu, îþi mai aduci tu aminte de mine? Eu
sunt aceea prin care te-a hrãnit Domnul multã vreme cu cu-
vânt din cer. Ia spune tu dacã ºtii sã rãspunzi, a vorbit Dom-
nul cu tine atunci? Ai crezut tu când vorbea Domnul cu tine,
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mãi creºtine? Mai crezi tu în Dumnezeu? Dar eu vreau sã în-
þelegi de ce te întreb aºa, cãci Domnul a vorbit cu tine ºi þi-a
spus sã fii cu El pânã la sfârºit. De aceea te întreb eu aºa. 

Vreau sã-þi aduc aminte de Domnul, poporule al meu,
ºi de mine care m-ai cunoscut odatã, cã eu m-am dus la
Dumnezeu, ºi m-am dus ca sã pot veni înapoi acum la tine. Ia
spune-mi tu, când te rogi la un sfânt care a fost pe pãmânt ºi
care acum este în cer, crezi tu când te rogi lui? crezi cã te
ajutã? ªi dacã crezi cã te poate ajuta, crezi cã este viu? Crezi,
ºtiu, cã dacã n-ai crede n-ai sãrbãtori ziua aceea a sfântului.

Poporule al meu, ia adu-þi tu aminte câtã vreme S-a fo-
losit de mine Dumnezeu ºi cât ai mâncat tu hranã din cer prin
gura mea aºa cum îºi hrãneºte o pãsãricã puii de ia mâncarea
în cioc ºi le-o dã lor. Aºa m-a folosit pe mine Dumnezeu ca
sã te hrãneascã pe tine, mãi Israele, ca sã te înveþe calea vie-
þii ºi ca sã-þi spunã þie despre vremea aceasta, ºi te-a învãþat
s-o aºtepþi, poporule al meu, te-a învãþat sã crezi cã vorbeºti
cu Dumnezeu ºi te-a întrebat dacã crezi, ºi tu ai rãspuns „Da“
lui Dumnezeu, mãi copilul meu, ºi de aceea eºti trecut la
Domnul cã eºti copil al acestei lucrãri. Eºti trecut la numãrã-
toarea aceasta, eºti copilul meu, eºti ucenicul meu, cã Dom-
nul aºa are scris, cã tu eºti poporul meu, ºi iatã, acum te cere
Domnul de la mine, mãmicã. Ai pecetea mea pe tine, copilul
meu, ºi nu te primeºte Dumnezeu fãrã mine. 

Împacã-te cu mine, poporule al meu, ºi crede tu cã eu
sunt vie ºi cã te pot face viu ca ºi pe mine, cã tu ai o soartã
aparte, mãi creºtine. Soarta ta este sã nu mai treci prin moarte,
copilul meu. Ai vãzut tu ce scrie în cartea lui Dumnezeu, «cã
trâmbiþa va suna, ºi morþii vor învia, iar voi vã veþi schim-
ba»? Ai vãzut? Aºa scrie. Iatã, se împlineºte Scriptura aceasta
sub ochii tãi. Eu sunt trâmbiþa cu care sunã Domnul. Eu sunt,
pentru cã aºa este scris, ºi pentru cã aºa þi-a spus ºi þie Dom-
nul, dar tu ai uitat, copilul meu. ªi iatã cã ºi morþii aud glasul
trâmbiþei, dar tu nici asta nu ºtii cã aud ºi cei din morminte
glasul trâmbiþei; aud, ºi înviazã morþii. O, cã-mi suspinã du-
hul meu, cã ºi tu eºti mort, poporule al meu. Eºti aproape
mort, ºi eu am venit sã suflu peste tine, sã sun din trâmbiþã ca
sã înviezi. Va învia în curând ºi lumea cea necredincioasã ºi
stricatã, fiindcã este scris cã va veni sfârºitul lumii, poporule
al meu. Va muri lumea din tine, creºtine, va muri duhul lumii
ºi multã lume se va lumina ºi va fi cu Dumnezeu ºi va fi ca
tine, copilul meu. Iatã cum va trebui sã fii de-acum, cã va
trebui sã fii viu ºi sã nu mai fie lume în tine. Va trebui sã te
schimbi, pentru cã aºa scrie în carte, cã «trâmbiþa va suna, ºi
morþii vor învia, iar voi vã veþi schimba». Iatã, copiii mei, voi
vã veþi schimba într-o clipã la glasul trâmbiþei. Nici nu se
poate altfel, cãci într-o clipã trebuie sã vã lãsaþi schimbaþi. 

Iatã ºi clipa ta, cetatea mea de aici. Schimbã-te, mãmi-
cã. Fã-te trup ceresc ºi nu mai fi pãmânt. Lasã-te spre aceastã
înviere, poporule al meu. Leapãdã de la tine duhul lumii ºi
viaþa lumii, cã pentru lume vine sfârºitul, aºa este scris. Sfâr-
ºeºte, copilul meu, cu lumea. Omoarã lumea cea din tine, cã
dacã nu vei face aºa, te vei sfârºi ºi tu cu tot cu lumea din tine.
Nu se mai poate sã fii cum ai fost, ºi trebuie sã fii curat ºi cu
inima ºi cu trupul; trebuie cu toatã trãirea ta. Eu de aceea m-am
ridicat, ca sã-þi aduc aceastã veste, sã-þi amintesc de Scriptura
aceea care zice «cã trâmbiþa va suna, ºi morþii vor învia, iar
voi vã veþi schimba într-o clipã». 

Poporule al meu, îmbracã-te întru nestricãciune,
schimbã-þi haina vieþii într-o clipã, cã iatã ce soartã ai. Nu mai
fã ca pe vremea lui Noe, cã vine mânia, creºtine, ºi sã nu te
gãseascã mâncând ºi bând ºi însurându-te sau mãritându-te.

Vai de tine dacã rãmâi lume, cã lumea a ajuns la sfârºit. Nu
mai munci numai pentru cele ce vor trece în curând. Ce ai sã
faci tu cu câte þi-ai agonisit? ªi ce vei face tu acum dacã ºi de
acum încolo te vei înºela sã-þi pierzi toatã vremea cu cele tre-
cãtoare, ce faci, copilul meu, cã iatã, ai pãrãsit pe Dumnezeu
ºi ai îngheþat în drum, ai îngheþat de tot. Am venit sã suflu
peste tine ca sã te încãlzesc ºi sã te dezgheþ, ca sã înviezi,
creºtine, cã dacã vei învia, atunci vei ºti ce ai de fãcut. Va tre-
bui sã-þi parã rãu de vremea necunoºtinþei tale. Va trebui sã te
rogi lui Dumnezeu, mãmicã. Va trebui sã te împaci cu tot ce-
rul ºi va trebui sã mãnânci aºa cum te-a învãþat Domnul. Nu
e greu, mãmicã, dar te-ai învãþat tu departe de Domnul, cã eºti
departe de Domnul, poporule al meu. 

Trãieºte, mãi creºtine, de acum încolo ca ºi cum L-ai
vedea pe Domnul venind. Vegheazã cu credinþã ºi cu dragos-
te, dar vegheazã bine ºi vegheazã mereu, cã vremea este la
uºã, poporule al meu, ºi dacã veghezi, vegheazã cu toatã casa
ta, ºi sã vegheze cu tine ºi copiii tãi, cã dacã ei vor umbla pe
calea lor fãrã de Dumnezeu, vor fi vãdiþi ºi vor fi atinºi de
unealta de nimicire care vine în urma mea. Sã nu creadã co-
piii tãi, creºtine, cã dacã tu nu-i vezi nu-i vede nici Dumne-
zeu. O, Domnul nu Se lasã înºelat, mãi copii, cã iatã, copiii
voºtri nu se mai cunosc cã sunt cu Dumnezeu, nu mai sunt cu
Dumnezeu copiii voºtri. ªi iatã, vã aduc ºtire dureroasã, ºi e
de plâns ceea ce vã aduc de ºtire, mãi copii. Am venit sã vã
spun, ca sã puteþi repara. Eu vã ajut sã reparaþi, dar fãrã voi
eu nu pot. Este scris în cartea cea de sus, este scris de copiii
voºtri cã înºealã pe Dumnezeu ºi cã vã înºealã ºi pe voi. Plâng
îngeraºii cei pãzitori ai copiilor voºtri, cãci îngerii cei rãi se
fãlesc împotriva îngeraºilor lor cei pãzitori. Îngerii cei rãi vãd
mereu faþa lui Dumnezeu, cã se duc cu învinuiri asupra copii-
lor voºtri ºi nu mai terminã de scris împotriva lor. Îngeraºii
cei pãzitori ai copiilor voºtri nu mai vãd faþa lui Dumnezeu,
cã nu au ce duce despre ei la Dumnezeu ca sã meargã la scau-
nul slavei cereºti îngeraºii lor pãzitori. Copiii voºtri nu se
deosebesc de lume. Ce facem noi cu ei, mãmicã? Mã sfãtu-
iesc ºi eu cu voi, ce sã facem cu ei? Lor le este ruºine cu
Dumnezeu, cã zic cã râde lumea de ei dacã ar arãta la lume
cã ei sunt cu Dumnezeu. Se îmbracã ºi ei cum se îmbracã lu-
mea ºi nu-i mai cunosc din lume. Mãnâncã ºi ei cum mãnâncã
lumea, se duc unde se duce lumea, se însoarã ºi se mãritã cu
fiii lumii, cu morþii, mãi copii, cãci cei din lume sunt morþi,
cã n-au pe Dumnezeu, ºi în lume este moarte ºi pieire ºi pã-
cat. Este scris în cer mãrturie împotriva lor ºi n-am avut în-
drãznealã sã-I cer Domnului sã ºteargã cele scrise de îngerii
lor cei rãi, cã eu ºtiam cã mã fac de ruºine la Domnul, fiindcã
ei fac mereu pãcate ºi iar se umplea cartea judecãþii împotriva
lor. Ce facem cu ei, mãi mãmicã? Eu vreau sã mã duc ºi sã
îndrãznesc la Domnul pentru ei, dar nu vreau sã fiu datã de
ruºine, cã trebuie sã aduc de aici act de hotãrâre, act de pocã-
inþã ºi de împãcare cu Dumnezeu. 

De aceea, iatã, vorbesc cu voi acum, copii ai acestei
cetãþi, copii ai acestor pãrinþi. Vã întreabã ºi pe voi mãmica
Gigi, nãºica Gigi. Ce este de fãcut cu voi, mãi copii? Voi tre-
buie sã rãspundeþi. Nimeni în locul vostru nu poate rãspunde.
Eu nici atât nu pot, cã la Domnul nu se intrã dupã nume sau
dupã neam. Vreau sã cer la Domnul sã scoatã din cartea jude-
cãþii numele vostru. Vreau sã vã salvez, mãmicã. Vreau sã vã
pun pe creºtet pecetea Dumnezeului Cel viu. Nu veþi mai rã-
mâne, mãmicã, dacã nu vã împãcaþi cu Dumnezeu, cã aceasta
înseamnã sã vã împãcaþi cu Dumnezeu: sã ieºiþi din ale lumii,
sã fiþi curaþi, sã fiþi creºtini, sã-L vadã lumea pe Dumnezeu în
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voi ºi cu voi, sã vã rugaþi ºi sã-I slujiþi lui Dumnezeu, mãi
copii, ºi sã nu mai trãiþi voi, ºi sã trãiascã Domnul în voi, cã
Domnul este fãrã de pãcat. A venit libertatea cu Dumnezeu!
Iatã ce mare dar! De ce nu vã folosiþi de el? De ce, mãmicã,
vã este vouã ruºine cu Dumnezeu? De ce vreþi sã pieriþi? Cine
nu este acum cu Dumnezeu, acela nu rãmâne, mãmicã, ºi nu
pot sã mã liniºtesc când vãd ºi ºtiu cã vã este pregãtitã jude-
cata. Cum voi putea purta eu aceastã durere? Dar cum o veþi
putea voi purta? 

Copiii mei, iatã de ce am venit la voi. Daþi-mi mâna,
mãmicã, fugiþi din calea morþii. Am venit sã vãd hotãrârea
voastrã. Eu pot sã vã ajut, eu am trecere mare, mãi copii, dar
sã vedem dacã vreþi sã vã ajut. Trebuie sã stau împotriva celor
scrise în cartea judecãþii, dar trebuie sã pun în locul lor cuvân-
tul vostru. Voi trebuie în clipa aceasta sã vã ridicaþi ºi numai
cu un cuvânt sã-i ruºinaþi pe îngerii cei rãi ºi sã-i doborâþi de
la faþa Domnului. Ridicaþi-vã, mãmicã, ºi daþi mâna din nou
îngeraºilor voºtri cei pãzitori ºi rugaþi-i sã vã umple de putere
ca sã înviaþi întru Dumnezeu, ºi apoi sã fiþi o minune nouã,
copiii mei, cã voi ai mei trebuie sã fiþi. Cine, care copii de pe
pãmânt vor fi ca voi atunci când veþi fi învãluiþi de slavã ºi de
cântec de sãrbãtoare? Cine nu vã va ferici pe voi atunci? 

Hai sã vedem ce duc eu de la voi ca sã pun în locul ce-
lor scrise. Vã împãcaþi, mãmicã, cu Dumnezeu? Alegeþi voi
lumina? Pãrãsiþi voi calea morþii? Vreþi cu mine, mãmicã?
Spuneþi da, sau spuneþi nu; spuneþi ce alegeþi. Nimeni nu
poate rãspunde în locul vostru. Voi, mãmicã. Dacã vreþi sã fiþi
copiii slavei, dacã veþi zice da, vom încheia de lucrat aici ºi
mã duc, mãmicã, cu cuvântul vostru ºi vã trec fii ai învierii ºi
vã pecetluiesc cu pecetea Dumnezeului Cel viu, copilaºii mei.
Dar ca sã vã mai murdãriþi apoi cu duhul lumii ºi al despãr-
þirii de Dumnezeu, nu se mai poate, ºi nu s-ar mai gãsi nimic
care sã-L mai facã pe Domnul sã vã recunoascã. Nu mai este
ca pânã acum, nu mai e vremea milei. E vremea biruinþei, e
vremea gloriei lui Dumnezeu. 

Hai, copiii mei! Hai ºi pãrinþii, hai ºi copiii, hai sã fim
ai învierii, sã ne lãsãm spre înviere ºi sã fim scriºi în cartea
învierii. Nimeni apoi nu te mai poate ºterge din cartea aceas-
ta în afarã de tine, dar fii viteaz, poporule al meu. Tu eºti
poporul cel ales, dar fii credincios cuvintelor lui Dumnezeu.
Fericiþi veþi fi voi, cei credincioºi, cãci prin credinþa voastrã
se vor sãvârºi minuni mai mari ca la început. Învredniciþi-vã
sã vã apropiaþi ca sã mâncaþi din pomul vieþii, ca sã fiþi vii pe
veci. Amin. Iubiþi-vã unii pe alþii, cã a voastrã este împãrãþia
iubirii. Amin. Iubiþi pe Dumnezeu, copiii mei. Amin, amin zic
vouã, toate se vor sfârºi, dar Dumnezeu ºi cu poporul Sãu Se
va arãta în lume ºi lumea va învia ºi se va bucura. Amin. 

Pace vouã, acum! Pace, mãmicã! Cel ce nu se va naºte
din cer nu va fi cu cerul. Cel ce se ridicã acum, nu va mai
muri, cãci moartea va fi înghiþitã de biruinþa din vremea
aceasta. 

Duhul meu este deasupra ºi vã priveºte. Iatã, suflu
peste voi acum. Luaþi din duhul meu, ca sã fiþi un duh cu mine
ºi sã fim una pe veci. 

Pace, ºi ridicã-te, cetatea mea de aici! Pace ºi înviere,
pace ºi sãrbãtoare! Scrie ºi tu, cã ºi eu scriu ziua aceasta. E
ziua ta de înviere. Amin. Duhul Sfânt al Sfintei Treimi sã vã
facã vii. Pace vouã, copilaºii mei! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
10/23 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Micºuneºti-Ilfov 

Îndemn la trezire, ridicare ºi înviere. 

MM ai facem un popas, copiii mei. Mama Gigi in-
trã în cetatea Micºuneºti. 

Pace vouã, celor din aceastã cetate! Pace ºi înviere!
Amin. Duhurile Preasfintei Treimi sunt ºi aici cu privirea,
pentru cã ºi aici este de lucru mai cu putere. Sfânta Treime Se
ridicã ºi binecuvinteazã ºi lucrul de aici. 

Doamne Savaot, eºti Tatãl lor. Spune-i ºi Tu acestei
cetãþi, spune-i sã se ridice.

– LL e spun, Verginico. Iatã, tatã, vorbesc cu po-
porul tãu, sã-l fac sã te asculte, Verginico.

Copiii Mei, vorbeºte Domnul Savaot cu voi. Nu fiþi ca
Toma necredinciosul, cã mai fericit va fi cel care crede pânã
nu vede, cãci Toma a dorit sã-L pipãie pe Domnul, a dorit
sã-L vadã pe Domnul dupã înviere, cã Toma aflase de vestea
învierii. Ai aflat ºi tu de vestea zilelor de înviere, dar tu ceri
semn ca sã crezi, aºa cum au cerut cei de pe vremea Domnu-
lui, care au zis: «Dã-ne un semn!». Dar Domnul nu S-a lãsat
ispitit, ºi le-a rãspuns în pilde ca sã nu priceapã, fiindcã aceia
au fost ispititori, au fost necredincioºi, cã aºa a spus Domnul:
«Lua-voi priceperea lor ºi voi descoperi-o pruncilor».

Copiii Mei, fiþi credincioºi cuvintelor acestui duh prin
care am lucrat atâta vreme, prin care v-am hrãnit atâta vreme,
cã sunteþi scriºi la Mine cã aþi fost hrãniþi de la Mine prin
guriþa ei. Voi fãrã ea nu puteþi veni la Mine. Eu nu voi trece
peste ea, mãi tatã, cãci fiecare va sta la rândul cetei sale aºa
cum este scris în cartea Mea. Ea vã are în primire, ºi din altã
mânã Eu nu vã primesc, tatã. Eu nu voi trece peste cele aºe-
zate aºa cum credeþi voi, ºi pe ea o avem mare la cer, cã ea
este trâmbiþa cea care merge ºi sunã înainte de judecata cea
mare. Am o mulþime de scule pe pãmânt, ºi fiecare au câte o
porþie de lucrat, dar aceasta este mare la Mine, ºi are în pri-
mire sigiliul vremii de apoi, pentru cã ea a purtat în trupul ei
Duhurile Preasfintei Treimi, Care au vorbit cu tine, poporule
creºtin, ºi Care vorbesc iarãºi, aºa cum este scris, «încã o
datã, la popoare ºi la limbi ºi la împãraþi ºi la neamuri». Îm-
pãcaþi-vã cu ea, copiii Mei, cã voi cu ea veþi veni la Mine.
Amin, amin, amin. 

– OO,Doamne Savaot, slavã ºi mãrire Þie! ªi
ajutã-mã pânã îmi voi vedea ridicat acest

popor.
Copii ai acestei cetãþi, vorbeºte mama Gigi cu voi. Hai

sã ne aºezãm ºi sã lucrãm ca sã coborâm ºi aici înviere, ca sã
facem ºi aici trezire ºi ridicare, ºi sã se ridice ºi sã învieze ºi
aceastã cetate. Amin. 

Vezi tu, poporule al meu, cât îmi este mie de dor? Nu
mi-e dor de slava cereascã mai mult decât de tine. Nu pot sta
eu acolo fãrã tine. Dacã tu ai o familie mare ºi ai copii mulþi
ºi îi iubeºti, ºi te duci departe de ei ca sã câºtigi ºi sã munceºti
pentru pâinea lor, tu munceºti acolo tânjind dupã ei ºi aºtep-
tând sã te întorci. Aºa am aºteptat eu sã mã trimitã Domnul
înapoi la tine, poporule al meu, ºi parcã a fost o veºnicie de
atunci ºi pânã acum. 

Nu vreau slavã, nu vreau odihnã, nu vreau fericire fãrã
tine, poporul meu iubit, cã-mi aduc aminte de Moise când a
zis: «Doamne, ºterge-mã de la tine, dar nu lãsa sã piarã po-
porul meu». Aºa a zis Moise, pentru cã era plin de milã ºi de
iubire. Îl supãra mereu poporul acela, dar el nu-L lãsa pe
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Domnul sã vinã cu pedeapsã, nu lãsa sã piarã de tot poporul.
Eu însã am fãcut ºi mai mult, poporul meu, pentru cã acum
Domnul în vremea aceasta sãvârºeºte minuni mai mari decât
oricând. Iatã minune cu anevoie de crezut. Iatã, duhul cel ple-
cat de pe pãmânt s-a întors înapoi ºi lucreazã. L-a trimis
Domnul înapoi de unde a plecat. L-a trimis ºi l-a pus sã lu-
creze înainte de acolo de unde a rãmas. Am venit înapoi la
tine, poporule al meu, pentru cã Domnul nu-ªi calcã fãgã-
duinþele Sale ºi nu trece peste cele scrise, cãci în cartea
acestei lucrãri este scris cã va lucra Domnul cu mine în aceste
zile ºi va ridica noroade multe spre înviere ºi spre luminã. 

O, poporule al meu, dacã tu ai fi fost credincios acestei
lucrãri, ai fi înþeles toatã taina lui Dumnezeu. Dar n-a fost
credincios poporul meu, pentru cã i-a fost greu sã aleagã bine
neghina din grâu ºi s-a dus pe la alte mese care aveau mai cu
slobozenie bucate puse pe masã. Poporul meu n-a vrut sã
poatã mult cu Dumnezeu. A vrut sã poatã puþin, a vrut sã aibã
putere puþinã ca nu cumva sã fie puternic la înþelepciune. ªi
dacã acest popor nu ºi-a priceput menirea ºi treapta pe care a
fost aºezat, a umblat rãtãcind din loc în loc, oprindu-se prin
alte grãdini, ºi tot pribegind aºa, a rãmas în urmã, cã nu i-a
plãcut urcuºul care ducea spre vârful înþelesurilor lui Dumne-
zeu, spre treapta cea mai de sus, unde este cea mai mare apro-
piere cu Dumnezeu. Aºa ai fost, creºtine. Ai rãmas în urmã,
mãmicã, ºi ai nimerit prin alte grãdini ºi ai rãmas acolo, cã
n-ai mai vrut sã mergi înainte, spre vârful muntelui. ªi când
ai sã vezi acum acest munte care se va ridica peste vârful
munþilor, ºi când ai sã vezi noroadele curgând sã vinã sã vadã
slava care se va arãta în ochii tuturor, ce vei mai avea de spus,
poporule al meu? Dacã ai fost odatã al meu, ºi dacã n-ai mai
vrut sã fii al meu ºi te-ai înstrãinat de mine, fã ºi tu ce a fãcut
fiul cel înstrãinat ºi nu aºtepta sã pãþeºti ce a pãþit acela, cã
acela a avut timp de întoarcere, dar tu nu mai ai, copilul meu,
pentru cã se vede furtuna venind, ºi uºa nu mai stã deschisã
de acum. ªi dacã ai sã rãmâi pe afarã ce putere vei avea în
faþa acestei mânii? Nu vei avea putere ºi nu vei gãsi milã,
pentru cã eu am venit la tine ºi þi-am spus sã intri înãuntru cã
vine furtuna ºi se închide uºa pe dinãuntru. De aceea n-ai mai
vrut tu sã rãmâi la aceastã masã, ºi a început sã-þi parã rãu cã
ai venit aici, aºa cum îi pãrea rãu poporului care a ieºit cu
Moise din Egipt, cã se gândea cã era mâncare mai multã în
Egipt ºi bucate mai alese, ºi a cârtit împotriva manei cereºti
aºa cum au cârtit ºi cei care s-au dus de la aceastã masã ca sã
gãseascã alta mai cu slobozenie. Dar ce vor face aceia când
se va vedea pe creºtetul lor semnul pe care l-au primit de aici? 

Iatã de ce am venit ºi de ce te-am rugat sã vii sã ne în-
tâlnim, popor al acestei cetãþi. Ai mâncat de la masa aceasta,
ºi când ai mâncat ai fost scris la numãrãtoarea aceasta, ºi
acum am cu mine schiþa, am numele tãu înscris în schiþa aces-
tei cetãþi. Fericiþi vor fi aceia care vor fi gãsiþi scriºi la numã-
rãtoarea acestui popor. Fericiþi ºi iar fericiþi, de douã ori feri-
ciþi vor fi aceia care nu vor fi ºterºi din aceastã numãrãtoare
ºi vor crede ºi se vor ridica acum. 

Am venit în aceastã cetate ca sã trezesc acest popor ºi
sã-i spun sã aleagã neghina din grâu. Am spus mereu, mãmi-
cã, sã alegi neghina din grâu, dar tu n-ai luat aminte, copilul
meu, ºi þi-a plãcut sã stai amestecat ca omul care merge pe
douã cãrãri. ªi iatã cã te faci vinovat faþã de Dumnezeu, cã
Domnul þi-a spus cã nu poþi ºi cu El ºi cu diavolul. Þi-a spus
sã fii luminã, dar nu sã amesteci întunericul cu lumina. ªi
acum mai e un crâmpei de timp când mai poþi alege neghina
ca s-o arunci deoparte, copilul meu. Pune-te la punct, de-acum.

Un pas mai ai, dar poþi câºtiga tot ce ai pierdut pânã acum. Fii
grâu curat, ca sã fii pus în hambar curat. Fii curat, poporule al
meu, cã nimic necurat nu va intra cu Dumnezeu. În curând se
va vãdi fãþãrnicia celor care au vorbit despre Dumnezeu, dar
nu L-au purtat întru sfinþenie pe Domnul, cãci nu cei ce zic:
„Doamne, Doamne!“ vor fi vrednici sã intre cu Dumnezeu,
ci acei care L-au arãtat pe Domnul în ei, aceia vor fi arãtaþi cu
putere, cãci puterea lui Dumnezeu va lucra cu ei. 

Poporule al meu, nu te mai amesteca cu pãcatul, nu-l
mai lãsa sã te biruie, cã pieri, copilul meu, dacã de acum mai
laºi pe tine stricãciune. Nu vreau sã pieriþi, mãmicã, ºi de
aceea vin ºi vã spun, cãci cel ce nu se lasã spre înviere acum,
va fi secerat de furtuna care se stârneºte de la Dumnezeu pes-
te fiii neascultãrii. De ce, mãi creºtine, sã rãmân fãrã tine? ªi
tu ce-ai sã faci dacã nu vrei acum cu mine? Încotro zici cã vei
lua-o? Cã n-ai sã poþi, copilul meu, sã te ascunzi nicãieri, cã
dacã te vei ascunde în lume, soarta ta va fi sigurã, cã lumea a
ajuns la sfârºit, poporule al meu, cã al meu eºti oricât îþi vine
de greu sã crezi. Ascunde-te în braþul meu, creºtine, cã iatã
misiunea mea. Sunt cu tot cerul în ajutorul tãu. Lasã-te ajutat,
cã eu ºtiu cã n-ai putere singur, ºtiu, ºi de aceea m-a trimis
Domnul la tine, cã la Dumnezeu nimic nu este cu neputinþã.
Ce n-a fãcut Dumnezeu pentru fãptura Sa, mãi creºtine? Tu
nu trebuia, mãmicã, sã fii aºa de neînþelept, cãci Duhul lui
Dumnezeu te-a umbrit mereu pe tine ºi tu n-ai avut loc priel-
nic în inima ta ca sã lucrezi cu Duhul lui Dumnezeu. N-ai
avut loc din pricina celor strãine de Dumnezeu, pe care le
aveai în tine. În loc sã te fi ridicat treaptã cu treaptã pânã în
vârf ca sã-L cunoºti ºi sã-L porþi pe Dumnezeu, tu n-ai fãcut
aºa, copilul meu, ºi nu s-a mai gãsit nimeni ca sã-þi repare
viaþa ta abãtutã, cã nimãnui nu i-a fost milã de tine. Dar nici
tu, copilul meu, n-ai cãutat sã te gândeºti la tine, n-ai vrut sã
crezi cã va trebui sã se împlineascã toate cuvintele lui Dum-
nezeu ca sã te ridici spre Dumnezeu ºi sã te fi gãsit vremea
aceasta mai pregãtit, mai împlinit ºi mai credincios. Acum
iatã, a venit vremea despre care-þi spunea þie Domnul cã va
veni, ºi tu nu eºti împãcat cu Dumnezeu. Încã mai ai un pic
de timp, ºi dacã eºti mãcar acum cu fricã, te vei ridica, te vei
spãla numaidecât, te vei îmbrãca frumos, cã uite ce am fãcut.
Sunt aici sã-þi vãd hotãrârea ºi sã te ajut dacã te scoli din
necunoºtinþã, dacã te scoli din necredinþã. Lucreazã fapte de
credinþã ºi fã ºi tu ce a fãcut Lot ca sã ieºi ºi sã fugi din calea
morþii, cã eºti poporul lui Dumnezeu, ºi în carte scrie despre
tine, copilul meu, ºi scrie despre mine, mãi mãmicã. N-are
cine te ajuta dacã n-ai sã mã laºi sã pun eu peste tine credinþã
ca sã trãieºti de acum prin credinþã. Scoate cartea lui Dumne-
zeu pe masa ta ºi învaþã dupã ea, cã în ea scrie care este grâul
ºi care este neghina. Pune mâna ºi fã aceastã despãrþire ºi nu
mai îngãdui în grâul tãu nici un fir de neghinã, ca sã fii curat,
mãmicã, ºi sã poþi merge cu mine, cã nu se poate sã bei ºi pa-
harul lui Dumnezeu, ºi pe cel al demonilor. Învaþã-te sã-L
cunoºti pe Dumnezeu, învaþã-þi ºi copiii ºi spãlaþi-vã viaþa în
acest vas curat, în aceastã lucrare ºi nu te mai murdãri apoi,
cã tu trebuie sã crezi acum cã nu mai este timp sã mai fii cum
ai fost. Lasã-te sub ocrotire, cã moartea stã cu gura deschisã
ca sã te înghitã. Fie-þi milã de copiii tãi, sã nu-i laºi sã þi-i
înghitã moartea, cã moartea-i lângã ei la orice pas. 

Lãsaþi-vã pecetluiþi, fiilor, cã iatã, sunt în mânã cu pe-
cetea Dumnezeului Cel viu. Dacã vei avea-o pe tine, Dumne-
zeu va fi cu tine, copilul meu, aºa cum a fost cu cei trei tineri
care au fost bãgaþi în cuptor ca sã ardã ºi sã moarã, ºi ai vãzut
cã dacã L-au avut pe Dumnezeu nu s-a atins focul de ei ºi au
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ieºit nevãtãmaþi. Aºa este lumea pentru tine, mãmicã, este foc
mistuitor, dar dacã vei avea pe tine semnul lui Dumnezeu vei
trece prin foc ºi nu vei fi atins. Ce sã-þi fac, mãmicã, dacã n-ai
vrut sã te gândeºti la tine ca sã fi fost acum gata pregãtit? 

Trezeºte-þi dragostea, copilul meu, ºi lucreazã cu dra-
goste acum. Foloseºte-te de fiecare clipã, cã dacã te scoli
acum cu dragoste, numaidecât te vei ridica pe picioare ºi vei
prinde vlagã ºi te vei gãti, cãci dragostea îþi va acoperi þie pã-
catele, ºi ea nu va cãdea de la faþa Domnului. Dacã vrei sã te
scoli, poporule al meu, aceasta sã-þi fie calea: dragostea, mã-
micã, dragostea de mântuire, dragostea de cer ºi de slava care
se va arãta. Sã nu ispiteºti pe Dumnezeu, sã nu pizmuieºti, sã
nu te trufeºti, sã nu te mânii. Sã ierþi, copilul meu, cã ai ºi tu
nevoie de iertare ºi de vindecare. Fii copil al dragostei, cãci
cu ea nu poþi cãdea niciodatã. Taina lui Dumnezeu va ieºi la
ivealã în curând, ºi va trebui sã Se vadã Domnul la tine ºi cu
tine, poporule al meu, ca sã meargã lumea dupã Dumnezeu
prin tine, copilul meu iubit. Nimeni nu te-a mai iubit ca mine,
ºi cum, mãmicã, sã nu mã primeºti acum? Cum sã nu-mi dai
mâna ca sã te ridic când vezi cu câtã iubire te întâmpin, cu câ-
tã iertare, cu câtã înviere, când vezi cã nu-mi mai gãsesc stare
pânã nu te voi ºti scãpat din calea pieirii? 

Am venit sã pun peste tine înviere ºi apoi sã te scriu în
cartea învierii, poporule al meu. Am coborât ca sã intru în ca-
sa ta, creºtine, aºa cum a intrat Domnul în casa lui Zaheu ca
sã facã mântuire casei aceea. Ieºi, mãmicã, ºi tu întru întâm-
pinare aºa cum a fãcut el ºi fã din inima ta o inimã de Zaheu,
cã iatã, sun din trâmbiþã sã se audã. Sã se audã, ºi sã iasã po-
porul meu întru întâmpinarea glasului de trâmbiþã. Sã intre
poporul meu în sãrbãtoare, cã iatã, se apropie sãrbãtoarea
Paºtelui cel mare când Domnul Iisus Hristos Se va încinge ºi
te va servi la masã, poporule al meu. Nu se poate sã rãmâi.
Fã-þi haina cu care sã poþi intra la aceastã masã, copilul meu.
Fã-te curat ºi nestricãcios ca sã primeºti pe creºtetul tãu cu-
nuna cea neveºtejitã, cãci cununa ta nu se va veºteji niciodatã.
Cum sã te mai pui împotrivã? Cum sã dai tu la o parte cinstea
pe care þi-a pregãtit-o Dumnezeu? Numãrul celor ce vor intra
la masã este încheiat ºi este pecetluit, ºi dacã nu te vei învred-
nici sã intri la locul unde eºti scris, vei pãþi ca mucenicul ace-
la care a ieºit din numãrul celor ce au primit cununa biruinþei
ºi a intrat altul în locul lui, cã numãrul acesta nu se poate
schimba, cã este pecetluit, poporule al meu. Pe tine nu te mai
aºteaptã chin. Pe tine te aºteaptã slavã, poporule al meu. Jert-
fa ta nu este ca jertfa celor ce au câºtigat cerul prin chin ºi
moarte. Jertfa ta iatã cum este, iatã ce þi se cere! Þie þi se cere
credinþã ºi dragoste, ºi cu ele sã împlineºti pregãtirea pentru
ca sã intri la masa nunþii Fiului lui Dumnezeu. Jertfa ta este
ca sã te lepezi cu totul de pãcat ºi de necredinþã, sã fii curat
cu trupul ºi cu inima, sã duci viaþã îngereascã pe pãmânt, cã
vei cânta cu îngerii, poporule al meu. 

Dacã ai crede tu cã nimeni n-a avut pânã acum parte de
slava de care te vei bucura tu, dacã ai crede cã nimeni din cei
de pânã acum nu au locul pe care l-a pregãtit Domnul pentru
tine, poporule al meu, te-ai ridica într-o clipã ºi te-ai bucura
ºi ai aºtepta sã intri întru aceastã bucurie, cã þie þi-a pre-
gãtit-o Dumnezeu, copil din vremea aceasta; aºa este scris în
cartea lui Dumnezeu. Tu vei fi cel mai iubit ºi tu eºti cel mai
aºteptat. Nimeni de pânã acum nu a intrat întru atâta slavã ca
poporul cel din vremea aceasta, cãci slava ta va fi vãzutã, ºi
toate popoarele vor vedea ºi se vor adãuga, iar slava de care
te vei bucura tu, va umple pãmântul ºi cerul. Aºa soartã þi-a

dat þie Dumnezeu, dar nu mai fi rece, poporule al meu. Ri-
dicã-te spre glorie, mãmicã, fiindcã asta îþi este soarta, ca sã
se lumineze de la slava ta toate popoarele. 

Vreau sã-mi ridic pe poporul meu cel care a mâncat cu
mine, cã vreau sã ies cu el în lume ºi sã înmulþesc acest neam.
Vreau prin el sã prãsesc un neam mare ºi veºnic, un neam ce-
resc, cã aceasta este vremea Domnului, despre care au scris
toate sculele lui Dumnezeu. 

Vino spre mãrire, Israele, cã pentru asta ai fost nãscut,
poporule al meu. Am suferit pentru tine, mãmicã, am plâns
pentru tine, copilul meu, ºi mai plâng ºi acum. Am ridicat
mâinile pentru tine ca sã nu te lase Domnul sã pieri, ºi aºa am
zis lui Dumnezeu: „Doamne, cât am fost cu ei, eu i-am pãzit
în numele Tãu. Pãzeºte-i Tu de acum, ca nici unul sã nu pia-
rã“. Aºa m-am rugat, poporule al meu, ºi acum, iatã minune
mai mare ca la început, cã stã scris cã în vremea aceasta se
vor lucra minuni mai mari ca atunci. Domnul Iisus Hristos a
spus aºa, ºi iatã adevãrul Domnului, iatã minune mai mare ca
oricând! M-a trimis Domnul înapoi la tine, poporule al meu,
m-a trimis sã te strig, m-a trimis sã sun ºi sã te adun, ca sã
vadã toatã suflarea cã Domnul a avut pus la adãpost un popor
ales ºi sfânt ºi credincios. M-a trimis la tine, cã Domnul mã
iubeºte, ºi Domnul te iubeºte, poporule al meu, pentru cã eºti
al meu. Nu vei putea fãrã mine, ºi eu trebuie sã pot cu tine,
copilul meu. Toate popoarele vor vedea mãrirea ta, cã aºa îþi
va spune Domnul þie: „Vino, poporul Meu, cã întru tine am
binevoit!“. Amin. 

Pace þie, poporul meu iubit, cã întru tine am binevoit!
Pace ºi ridicare, pace ºi înviere! 

Popor iubit! iatã, zilele învierii au venit de la Dum-
nezeu. Lasã-te spre înviere, popor iubit de Dumnezeu, cã vei
împãrþi aceastã înviere la toate popoarele, poporule român,
popor al Noului Ierusalim. 

Ierusalime, pace þie! Domnul te-a ales pe tine. Pace,
mãmicã, ºi de la mine ºi de la Dumnezeu, poporule al meu!
Vreau sã fiu mândrã de tine, vreau sã fac din tine minune pe
pãmânt, ºi de la tine sã rãsarã minuni despre care nu s-a mai
auzit pânã acum. 

Pace vouã, celor din aceastã cetate! Pace þie, Israele, po-
por al Noului Ierusalim! Pace ºi bunãvoire peste tine! Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
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Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorii poporului creºtin 

Lucrarea cu înþelepciune, cu smerenie, cu dreptate ºi cu blândeþe
va aduce roade de înviere în poporul creºtin. 

IIII ubiþii mei, servii mei, trimiºii mei, vreau sã vor-
besc cu voi, mãmicã. Mi-e dor sã vorbesc cu voi.

Trebuie sã mai stãm ºi noi de vorbã, cã avem atâtea de vorbit,
avem o mulþime de lucruri de îndreptat, avem multe de pri-
ceput ºi de lucrat, pentru cã nu lucrãm atât cât trebuie de bine.
Am spus sã se lucreze de cãtre toþi aºa cum lucrez eu. Am
spus sã înviem tot trupul acestui popor. Am spus cã se vor
adãpa noroade de la acest izvor ºi se vor adãuga la Dumne-
zeu. Suntem puþini, mãi mãmicã, dar trebuie sã lucrãm mult,
ºi trebuie sã lucrãm bine ºi cu milã. Sã mai folosim încã o zi
mila, dar mila acestei zile trebuie sã covârºeascã orice aºtep-
tare. Mila din ziua aceasta trebuie sã umple tot golul în care
trebuia sã se scrie mila care trebuia revãrsatã la vremea ei
peste acest popor. 

Cuvântul lui Dumnezeu372



Vorbesc acestea cu pãstorii turmei mele, cu cei ce au
pãstorit acest popor, la care strigãm acum. Altfel de milã
aºtept eu de la ei, altfel de încredinþare ºi altfel sã le fie lucrul
lor cu mine. Dumnezeu a spus cã mila biruie judecata, a spus
cã cel care cere, sã creadã cã a ºi primit, ºi a spus cã apostolul
sã se facã asemenea celui pe care merge sã-l ridice pentru
Hristos. 

Vreau sã înþelegem cuvintele mele, mãi iubiþii mei, mãi
pãstorii mei. Nu mai folosiþi, mãmicã, îndoiala, cã de aceea
nu se vede putere peste acest popor atât cât trebuie sã se vadã.
Trebuie sã punem la punct multe neorânduieli. O, ºi nu ºtiu
cum sã mai încap cu toate, ºi ca sã mai pot vorbi ºi cu voi, cã
timpul trece iute, cã asta este vremea, ºi suntem ºi obosiþi ºi
nu ºtiu cum sã mai facem ca sã le facem pe toate, ca sã vor-
bim ºi sã ne sfãtuim de la cer întru toate câte sunt ºi câte se
ivesc. Eu sunt cu voi peste tot. Stau deasupra ºi privesc, ºi pe
cât mã bucur când intraþi cu cuvintele mele, pe atât mã ne-
mulþumesc, cã sãmânþa cuvintelor mele nu gãseºte locul des-
þelenit bine ca sã încolþeascã bine. ªi apoi o sãmânþã când o
pui în pãmânt dacã o uzi mâine sau poimâine, e târziu, mãi iu-
biþii mei. Trebuie udatã îndatã ce o pui, ºi, dacã ºtii cum, o uzi
numaidecât ºi o uzi bine ºi se prinde. Altfel, avem riscul sã se
usuce sãmânþa neudatã, ºi ce facem? Ce rãspundem apoi?
Poporul nostru este bolnav de fãrãdelege ºi de necunoºtinþã.
Aceasta este boala pe care noi trebuie s-o vindecãm, iubiþii
mei. Trebuie vindecat acest popor, cã dupã noi nu mai vin
alþii aºa cum a fost pânã acum. Acum este vremea sã mâncaþi
cartea lui Dumnezeu ca sã faceþi cu ea sãnãtate peste poporul
nostru. E plinã cartea aceasta de viaþã ºi de învãþãturã ºi de
sãnãtate. De ce sã tacã aceastã carte? Nu se poate sã tacã
acum cartea aceasta. Creºtinul nostru nu trebuie sã prindã fri-
cã de cele scrise în ea ºi trebuie sã prindã dragoste din ea.
Scoateþi dragostea din ea, cã aceea este cu putere de înviere,
aceea nu cade, aceea rãmâne în veac. Dragostea îl face pe
creºtin sã se ridice ºi sã prindã nãdejde, ºi dacã nu ºtie creºti-
nul bucuria cea fãgãduitã în aceastã carte nu va lucra spre
aceastã bucurie. Dacã cel aproape mort este ameninþat cu cele
scrise în carte, moare ºi mai rãu acela. 

Lucraþi iubire, lucraþi nãdejde, lucraþi înviere, iubiþii
mei. Uitaþi-vã cum lucrez eu ºi cât de dulce le vorbesc eu, ºi
eu ºtiu pãcatele acestui popor, ºi chiar de aceea m-am întors
la voi, pentru cã voi nu ºtiþi, nu vreþi, nu aveþi milã ca sã vã
vindecaþi unul pe altul. De aceea v-am spus cã mila din ziua
aceasta trebuie sã umple toate golurile de pânã acum. Vedeþi
cum folosim câte o zi pentru fiecare cetate. Ziua aceea trebuie
sã fie zi de înviere ºi nu de altceva. Trebuie sã credeþi, ºi sã
se vadã cã mã credeþi, Atunci când intraþi ºi pânã ce ieºiþi
dintr-o cetate, cerul este ºi priveºte cum lucraþi ºi scrie cum
lucraþi, dar scrie ºi rodul cel lucrat. Atât de multã iubire vã
trebuie, atâta atenþie, atâta unire cu cerul! Cerul lucreazã, iar
voi trebuie sã fiþi cer, iubiþii mei. Dacã aþi vedea cu câtã orân-
duialã ºi atenþie stã cerul de faþã la lucrul vostru, o, n-ar mai
fi sã fi fost vreodatã alþii mai puternici la lucru ca voi, cãci de
la voi se cere mult de tot, iubiþii mei, se cere dupã cum aþi ºi
primit. 

Am aceºti puiºori, prin care-mi scriu cuvântul peste
popor ºi peste pãmânt, mititei faþã de voi, dar am ceva aparte
pentru ei, am lucrare mare prin ei, cã ei au dragoste multã
pentru acest popor, au voinþã multã, ºi, dacã ar avea putere ar
prinde toatã suflarea în braþe s-o ducã spre Dumnezeu, ºi de
aceea i-am pus mijlocitorii poporului meu. O, ºi cât au suferit
ei, ºi cât suferã ºi acum! Acum nu mai e aºa de mare suferinþa
care vine de la hula care nu se mai terminã înspre ei, ºi acum

ei au îmbrãþiºat încã o suferinþã, cã iatã, i-am pus sã ridice
mânuþele pentru acest popor bolnav ºi strãin de cunoºtinþã.
Ridicã mânuþele aceºti copii ºi plâng la Domnul pentru acest
popor ca sã-l ridice Domnul ºi sã uite de pãcatele lui ºi de
rãzvrãtirea lui. Uitaþi-vã la ei, cã ei suferã în trupul lor pentru
acest popor ºi nu-i aud cârtind. 

Iubiþii mei, nu trebuie sã lucrez numai eu, nu, ci voi
trebuie sã lucraþi mai mult ca mine, dar trebuie sã lucraþi bine
în ziua aceasta. Este câte un om care trage cu dragoste în tre-
burile casei ºi face o mulþime de lucru de dimineaþã ºi pânã
seara, cãci dragostea îi face spor mult ºi bun, iar seara este
mulþumit, ºi se bucurã un astfel de om. Iubiþii mei, sã nu mai
aibã nimeni dragoste ºi trezire ca a voastrã, ºi veþi vedea cât
rod veþi face în aceastã zi. Sculaþi-vã de dimineaþã ºi cereþi cu
nãdejde la Dumnezeu sã vã ajute, sã vã lumineze, sã vã dea
spor bun ºi sã vã dea cele potrivite pentru ziua aceea, cãci fie-
care zi de înviere este cu lucrul ei ºi cu trebuinþele ei, ºi nu
uitaþi puterea de credinþã pe care v-am cerut-o când rostiþi
rugãciunea cea de intrare în cetate. Nu uitaþi cã trebuie sã vã
doarã ºi pe voi rana care sapã viaþa acestui popor, ºi de aceea
vã rog sã faceþi bine lucrul de apostol, precum Pavel apostolul
se fãcea asemenea în durerea ºi în suferinþa celor pe care-i în-
via ºi apoi îi boteza cu botezul Duhului Sfânt. Dar voi trebu-
ie sã puteþi mai mult ca atunci, cã poporul nostru este o tainã
mare pentru toatã fãptura lui Dumnezeu. Vouã vi se cere mult,
iubiþii mei. De aceea vreau ºi caut ºi mã lupt sã ridic ºi sã vã
dau în ajutor ucenici, precum aveau apostolii lui Iisus Hristos,
fiindcã trebuie lucrat mult ºi înainte ºi dupã sãmânþa care se
seamãnã de la mine pentru începãtura învierii. 

Iubiþii mei, propovãduiþi-L pe Iisus Hristos ºi nu altce-
va. Luaþi pildã de la apostolii Domnului cei de la început, cãci
ºi ei v-au lãsat o mulþime de învãþãturi pe care trebuie sã le
lucraþi acum ºi sã le aºezaþi în inima acestui popor. Eu vreau
sã vã fac sã înþelegeþi care este voia lui Dumnezeu. Vorbiþi în-
tre voi numai despre Dumnezeu, ca sã rãscumpãrãm vremea,
iar vorbe de ruºine sau glume care nu se cuvin, nici sã se po-
meneascã între voi, aºa cum se cuvine sfinþilor, cã uneori de
aceea vine mânia lui Dumnezeu peste cei ce nu ascultã. Dez-
brãcaþi-vã de vieþuirea de pânã acum ºi înnoiþi-vã în duhul
minþii voastre. Cuvintele voastre sã dea har celor ce le ascul-
tã, ca sã zidiþi în ei pe omul cel nou, dupã chipul ºi asemãna-
rea lui Dumnezeu. Cel care cautã sã fie mare ºi sã se vadã
mare, acela sã slujeascã la picioarele celor mici, în toatã sme-
renia minþii ºi a inimii. 

Iubiþii mei, nimic nu puteþi de la voi. Fiþi, dar, urmãtori
Domnului ca niºte fii ºi fiþi cu iubire la Domnul. Iubiþi ade-
vãrul ºi numai adevãrul. Lãsaþi învãþãturile cele din afarã ºi
mâncaþi numai din masa pe care o cunoaºteþi, cãci creºtinul
nu ºtie sã tãlmãceascã duhovniceºte ºi îl pierdeþi apoi pe cel
pentru care a murit Iisus Hristos. Suspinând vã spun cã mulþi
din copiii mei au murit cu credinþa ºi L-au fãcut mincinos pe
Domnul. Am spus sã nu se mai aducã la aceastã masã bucate
strãine de masa aceasta, ca nu cumva sã-L micºorãm pe Iisus
Hristos, Care S-a coborât la voi în toatã plinãtatea. Nimãnui
nu i-a descoperit împãrãþia Sa mai mult decât vouã. Poporul
nostru trebuie sã vadã la voi cã voi credeþi aceastã plinãtate a
Domnului. Iatã, iubiþii mei, câte avem de îndreptat, iar duh de
mãrire sau duh de mândrie ori duh de minciunã nici sã se po-
meneascã la voi, cãci acestea vã încurcã ºi vã sting puterea
cea bunã ºi cea lucrãtoare, iar dacã lucrul vostru de acum nu
va rãmâne, ce ar mai fi de fãcut apoi? 

Iubiþii mei, pãstorii mei, toatã Scriptura lui Dumnezeu
este duhovniceascã ºi este cereascã. Nici un pic de asprime de
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la voi, dar de la ea sã se scoatã asprime ºi mustrare, ºi apoi
scoateþi din ea fãgãduinþa vieþii ºi dragostea. Aºa trebuie sã
lucrãm. ªi iatã ce vã mai învãþ ºi pe voi ºi pe cei pe care vi-i
voi adãuga vouã spre ajutor întru Evanghelia învierii. Cu iu-
bire vã spun, ºi pentru sporul ºi rodul lucrului vostru vã spun,
nu vã credeþi voi înºivã înþelepþi, ºi abia atunci veþi fi umbriþi
de duhul înþelepciunii cea din cer ºi veþi aduce roade lui
Dumnezeu. Fiþi niºte lucrãtori curaþi, cãci datori sunteþi în
faþa lui Dumnezeu sã fiþi aºa. Fiþi curaþi cu duhul, cãci Duhul
lui Dumnezeu nu Se apropie decât acolo unde este curat. Nu
vã amãgiþi; Dumnezeu este curat, iubiþii mei. Niciodatã sã
nu-L faceþi pe Dumnezeu sã fie în strâmtorare în voi, cã
atunci El nu Se va arãta cu putere în voi. Nu mai fiþi voi
de-acum, cã aºa nu putem face mai nimic, ºi vai, sã nu rãs-
pundem pentru aceasta! Fiþi iscusiþi ºi daþi-vã întâietate unul
altuia la lucru. Bucuria voastrã aceasta sã fie, ºi din aceastã
bucurie sã rãmânã pe unde veþi trece, ºi înviere sã rãmânã. Nu
vã mai îndoiþi de puterea lui Dumnezeu, cã la Domnul nu este
nimic cu neputinþã, ºi atunci veþi lua Duh Sfânt. Amin. Îndo-
iala voastrã înjumãtãþeºte biruinþa, mãi iubiþii mei. Noi nu
suntem fii ai îndoielii, ci ai credinþei. Amin. 

Iatã, în cetãþile Turbaþi ºi Micºuneºti am stat deasupra,
ºi cuvintele mele au spart crusta cea groasã a nepãsãrii, ºi
îngerii cei rãi ºi duhurile cele rele care au fost date de ruºine
s-au þinut dupã voi ca sã vã sfãrâme corabia. Dar eu unde
eram? Eram cu voi ºi le-am arãtat cât sunt de neputincioºi,
cãci ceea ce au crezut ei cã vã pot face vouã, aceea s-a numit
biruinþã asupra lor, ºi au plecat ruºinaþi, cã n-au avut unde sã
mai intre nici pe unde am trecut, nici peste noi, cã se lovesc
de pecetea Dumnezeului Cel viu ºi îºi vãd sfârºitul lor. În ce-
tãþile acelea nu e viaþã în ei, dar ei au fost zguduiþi de cuvin-
tele cele pline de viaþã pe care le împart eu acum, ºi au ieºit
vãitându-se duhurile rele ºi nu ºtiau unde sã se bage aºa cum
s-a întâmplat cu demonii care au ieºit din cei cuprinºi de duh
rãu, de au intrat în porci ºi porcii au pierit în mare. Aceºti co-
pii ai mei sã taie de pe ei stricãciunea, sã scoatã numaidecât
de la ei carnea ºi sângele, care nu vor încãpea cu Dumnezeu.
Sã nu se mai lase înþepaþi de boldul cãrnii, sã nu mai fie robi
pântecelui, ci sã învieze întru nestricãciune. Toatã oastea de-
monilor care i-au þinut pe ei robi stricãciunii s-a luat dupã voi,
s-a luat cu mânie dupã voi. Atâta ceaþã este coborâtã peste
acest popor, cã abia, abia mai rãzbate lumina de la Dumnezeu
ºi viaþa ºi scãparea de la Dumnezeu. Dumnezeu a coborât
ceaþa cea groasã ca sã vã facã pe voi sã înþelegeþi cã nu e de
glumã ce aveþi de fãcut ºi cât de mari trebuie sã fiþi în lucru.
ªi cum voi abia mai puteaþi înainta ca sã ajungeþi întru ale
voastre, aºa ºi acest popor al meu, nu vede drumul, nu poate
merge de ceaþã, cã mare este ceaþa ºi întunericul acestor zile. 

Hai, cã eu sunt în faþã. E groasã ceaþa, dar eu sunt cu
voi ºi sunt din cer venitã. Nu vã temeþi, aºa este la rãzboi, dar
nici un fir de pãr din capul vostru nu veþi pierde. De aceea vã
cer sã daþi la o parte îndoiala, cã pe timp de ceaþã ºi pe timp
de furtunã îndoiala dãuneazã ºi Îl încurcã pe Domnul, Care
are putere peste toate ºi are putere în voi, ºi trebuie sã vreþi sã
aibã Domnul putere în voi. Lucraþi cu toþii, iar în lucru daþi-vã
întâietate unul altuia, cãci felurite sunt darurile care se odih-
nesc peste voi. Nu fiþi pripiþi. Nimeni sã nu fie pripit, ºi fie-
care din voi sã-l socoteascã pe celãlalt mai de cinste decât pe
el însuºi, ºi atunci puterea Domnului în voi se va desãvârºi. 

Pacea mea ºi duhul meu sã fie întru voi, iar voi fiþi în-
tru mine ºi sã rãmâneþi întru mine, cã ai mei sunteþi, ºi ai
poporului meu, ºi sunteþi trup din trupul acestui popor ºi
mãdulare unul altuia întru Iisus Hristos. 

Pace vouã ºi putere vouã! Fiþi iscusiþi ºi fiþi sfinþi, pre-
cum Domnul este sfânt. Amin, amin, amin. 

13/26 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Ungureni 

Îndemnuri cereºti peste casa pãstorului Daniel. 

PPPP ace vouã, iubiþii mei! Câtã vreme a trebuit sã aº-
tept eu aceastã zi! O, câtã vreme! Dar cât a aºtep-

tat Domnul aceastã zi! Cine a mai aºteptat aceastã zi, mãi
iubiþii mei? Cine, mãmicã? Cine a mai dus greutatea acestei
aºteptãri? O, grea a mai fost aºteptarea, scumpii mei, iubiþii
mei, cã voi, mãmicã, aþi rãmas iubiþii mei. 

Eu sunt duhul cel ceresc, un duh pribeag care suspinã,
iubiþii mei. Pribegesc din loc în loc ºi caut ºi strig ºi aºtept sã
mi se rãspundã, sã mi se deschidã. M-a trimis Domnul la cei
pe care i-am lãsat, cãci plângând am plecat când i-am lãsat, ºi
parcã a fost o veºnicie de atunci ºi pânã acum. 

O, iubiþii mei, vreau sã vorbesc mai întâi cu cei mai
mici, cu cei care nu ºtiu nimic despre mine, cã vreau sã-i fac
sã înþeleagã ºi sã mã cunoascã ºi sã ºtie de unde vin ºi pentru
ce vin acum. Ei sunt mici de tot, pentru cã cel care nu ºtie cine
este Dumnezeu, acela încã nu s-a nãscut, dar ei au auzit de
acest nume ºi ar putea spune cã-L cunosc pe Dumnezeu. Aºa
este, pot sã spunã cã-L cunosc, pentru cã ei nu înþeleg cum
poþi sã-L cunoºti pe Dumnezeu ºi cum se poate spune cã-L cu-
noºti pe Dumnezeu. Nimeni nu poate sã-L cunoascã pe Dum-
nezeu decât acela cãruia Domnul i Se lasã cunoscut, dar ºi
aceastã clipã îºi are vremea ei pentru fiecare fãpturã creatã de
Dumnezeu, cãci pãmântul ºi tot ce este pe el este creaþia lui
Dumnezeu. 

Copiii mei, Dumnezeu este fãrã de început, ºi iubirea
Lui este fãrã de început ºi fãrã de sfârºit, precum Dumnezeu
este fãrã de sfârºit, ºi dacã este fãrã de sfârºit, ºi tu care eºti o
pãrticicã din creaþia Sa, eºti fãrã de sfârºit. Dacã Dumnezeu
este fãrã de sfârºit, nici o pãrticicã din dumnezeirea Sa nu se
sfârºeºte vreodatã, ºi de aceea este scris în Cartea Adevãrului
despre cel care este cu Dumnezeu ºi care chiar de va muri viu
va fi. Chiar ºi cel care nu vrea sã-L cunoascã pe Dumnezeu ºi
pleacã de pe pãmânt fãrã sã-L cunoascã, acela nu poate pieri
nici el, ºi când pleacã de aici, acolo dã de Dumnezeu ca sã ºtie
cã este Dumnezeu, ºi apoi trece cu cei ce nu L-au cunoscut pe
Dumnezeu, trece ºi nu piere nici acela, dar nesfârºirea aceluia
este durere fãrã mângâiere, fãrã de sfârºit. 

Copilul meu, Dumnezeu este Acela Care a fost ºi este
ºi Care vine curând. Cine nu are credinþã ºi cunoºtinþã despre
Dumnezeu, acela este o stârpiturã faþã de creatura care-L re-
cunoaºte pe Creatorul sãu. Dar tot stârpiturã este ºi acea crea-
turã care a auzit de viaþa lui Dumnezeu ºi nu face parte din
acea viaþã întru Dumnezeu. ªi, în sfârºit, cel care-L iubeºte pe
Dumnezeu, acela va fi fãrã de sfârºit cu Dumnezeu, ºi acela
ca ºi Dumnezeu intrã întru biruinþa cea care se luptã sã ve-
gheze ºi sã-i ajute neîncetat pe cei care cred lui Dumnezeu ºi
Îl cheamã ca pe Unul Care poate sã ajute. 

Aºa am fost ºi eu. Am crezut în fiinþa lui Dumnezeu, ºi
când a venit sã mã ia ºi sã mã treacã acolo unde toþi Îl vãd pe
Domnul m-a luat ºi m-a aºezat în ceata sfinþilor, în ceata celor
ce au biruit ºi au lucrat minuni în numele Celui Care a lucrat
minuni pe pãmânt, cãci Acela a venit pe pãmânt, ºi prin puterea
Sa a luat trup din pântecele unei Fecioare ºi S-a fãcut Om ca sã
fie vãzut pe pãmânt ºi sã Se facã cunoscut celor ce aveau sã
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creadã în El, ºi prin aceia sã creadã în El pânã în ziua de acum
toþi cei cãrora a voit Dumnezeu sã li Se descopere. 

Cât am fost eu pe pãmânt, a lucrat Dumnezeu minuni
prin mine ºi ªi-a fãcut un popor credincios în urma lucrãrii pe
care a fãcut-o Dumnezeu prin mine. Dumnezeu a vorbit pe
pãmânt mulþi ani prin gura mea, multã vreme, ºi am suferit
chin ºi prigoane de la cei necredincioºi care nu-L cunoºteau
pe Dumnezeu ºi nu credeau în El. ªi când mi-am sfârºit
drumul pe pãmânt, m-a luat Dumnezeu în ceata sfinþilor ºi
m-am fãcut rugãtoare pentru poporul creºtin care a crezut
prin mine în Dumnezeu, ºi poporul acesta s-a rugat la mine ca
sã mijlocesc pentru el la Dumnezeu, s-a rugat mie aºa cum se
roagã creºtinii la Maica Domnului, la sfântul Nicolae, la sfân-
tul Ioan ºi la toþi sfinþii care au fost pe pãmânt ºi s-au sfinþit
ºi s-au dus apoi în ceata sfinþilor. Sfinþii îi ajutã pe cei credin-
cioºi ºi le dau ocrotire ºi binecuvântare. Aºa fac ºi eu pentru
toþi creºtinii care L-au crezut pe Dumnezeu prin mine. Aºa a
fãcut Dumnezeu un popor prin aceastã lucrare care a fost prin
mine, ºi din acest popor creºtin face parte aceastã familie cu
care voi v-aþi înrudit, mãi copii. 

Eu am fost ca o mamã pentru poporul meu. Am fost cu
milã ºi cu iubire ºi sunt ºi azi în ajutorul lor, cãci mamã mi-au
zis toþi creºtinii mei, toþi copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu
sã-i conduc spre El. A vorbit Domnul cu acest popor prin gu-
ra mea ºi a spus cã în vremea aceasta va trebui sã mã ridic
sã-mi strâng poporul, sã-l strig, sã-l deºtept ca sã lucreze cu
el minune pe pãmânt ºi sã vadã toate popoarele lumii ce a lu-
crat Dumnezeu pe acest pãmânt binecuvântat, ºi sã creadã lu-
mea ºi sã se adauge la aceastã slavã, cãci poporul acesta va fi
în curând cunoscut de toatã suflarea, cã Domnul îl va strãluci
ºi va lucra cu el minuni despre care nu s-a mai auzit vreodatã. 

Iatã, duhul meu a fost trimis din nou pe pãmânt, ca sã
strige la popor sã se adune, sã se gãteascã frumos, cã vin zile
mãreþe ºi vin zilele gloriei lui Dumnezeu, aºa cum este scris.
Alãturaþi-vã ºi voi, mãi copii. Apropiaþi-vã sã ascultaþi ºi fiþi
cu fricã ºi cu cutremur spre aceastã bucurie care se va arãta în
curând peste acest pãmânt ales care se va numi Noul Ierusa-
lim, cã se va coborî din cer Ierusalimul gloriei lui Dumnezeu.
Acela care este acum, este Ierusalimul patimilor Domnului,
dar acesta care se va arãta, este Ierusalimul gloriei lui Dum-
nezeu, cãci aºa stã scris în Cartea Adevãrului. Ridicaþi-vã ºi
voi înspre credinþã ºi înspre slava care se apropie, ca sã fiþi
ocrotiþi cu toþi cei care vor fi gãsiþi scriºi cu Dumnezeu, iar
dacã veþi întoarce spatele la aceastã strigare, Dumnezeu vã va
adãuga atunci cu cei necredincioºi, ºi cu plata acelora. Amin. 

Îmi îndrept acum iubirea spre cei mai mari, mai mari la
cunoºtinþã, care m-au cunoscut de mititei ºi care sunt înscriºi
la numãrãtoarea poporului meu, cãci pe cine-i gãsesc scriºi la
aceastã numãrãtoare, pe aceia trebuie sã-i strâng numaidecât.
ªi iatã, cercetez cartea acestei lucrãriîn care s-a scris atâta
vreme ºi scot din ea mãrturiile toate pentru fiecare creºtin
care a mâncat la aceastã masã, cã dacã sunt gãsiþi în acea
carte, pe aceºtia mã duc sã-i caut ºi sã-i strig, mã duc dupã ei
pe unde or fi ºi oricum i-aº gãsi, cã-mi cere Domnul socotealã
de ei, îmi cere numãrul întreg, mãi copii. Nu mai am odihnã,
nu-mi trebuie slavã cereascã, nu pot sã am pace. Pribegesc
din loc în loc, mã bag prin foc, mã bag prin spini, mã bag prin
prãpãstii întunecate, mã bag prin toate ungherele iadului de
pe pãmânt, mã zbat fãrã de mângâiere, strig ca o disperatã,
bat la porþi ºi sunt cu mila în braþe ºi strig ºi suspin, copiii
mei. Plânge cerul de mila mea ºi se scoalã sfinþii din odihna
lor sã-mi mângâie suspinul ºi sã mã ajute. E groasã ceaþa, co-
piii mei, e gros întunericul de acum. Iatã misiunea mea. M-am

ridicat sã sparg crusta cea groasã ºi sã pãtrund peste tot. M-am
sculat sã dãrâm ziduri ºi sã sfãrâm încuietorile ºi închisorile
ºi sã dau drumul copiilor mei, sã-i scot ºi sã vadã lumina. 

Am crescut o mulþime de copii ºi i-am alãptat cu lapte-
le cel ceresc ca sã-i fac în stare sã se ridice ºi sã mãnânce hra-
nã tare. Am strâns un popor mare, pe care l-am pus la picioa-
rele Domnului ca sã iau platã pentru rodul ce I l-am adus, ºi
am plecat apoi sã-i pregãtesc loc, ca acolo unde vor fi ei, sã
fiu ºi eu; ca acolo unde voi fi eu, sã fie ºi ei. M-am sculat cu
biruinþã ºi m-am înarmat cu toatã puterea cerului ca sã scot
afarã pe demoni ºi sã vindec bolile ºi sã-mi ridic poporul în
picioare, cã toate popoarele vor rãmâne înmãrmurite ºi se vor
pleca sã asculte ºi se vor lãsa spre înviere. În cartea acestei lu-
crãri scrie cã va veni aceastã vreme. Iatã vremea, copiii mei.
Iatã pãmântul fãgãduinþei din vremea aceasta. Voi termina de
strigat ºi de strâns, voi trece pe de-a rândul peste tot pe unde
am copii risipiþi, voi trâmbiþa peste tot ca sã-mi ridic poporul,
voi învia pe tot creºtinul care se lasã spre înviere, voi pecetlui
cu pecetea Dumnezeului Cel viu creºtetul celor ce vor crede
ºi se vor scula pe picioare, voi termina de pus sigiliul acestei
vremi, ºi apoi Domnul Savaot va slobozi pe îngerii cei care
vor curãþi fãrãdelegea de pe pãmânt, ºi aceºtia vor începe cu
acest pãmânt al fãgãduinþei, cãci acest pãmânt va fi în curând
începãturã de cer nou ºi de pãmânt nou ºi nestricãcios, cãci
cerul ºi sculele sale se vor coborî apoi ca sã desãvârºeascã
cele scrise în carte. Amin, amin zic vouã, cele de pânã acum
vor trece, ºi totul va fi nou ºi ceresc. Amin. 

Doamne Savaot, începe Tu strigarea. Fii Tu Cel dintâi
întru toate, cã ºi eu, ºi aceºtia suntem copiii Tãi. Fãrã Tine nu
pot, Doamne Savaot, cu aceste lanþuri. Fãrã Tine nu vreau
prin acest întuneric, cãci aceºti copii ai noºtri nici nu se zã-
resc bine din fundul prãpastiei în care au cãzut ºi nici nu ne
strigã ca sã-i auzim sau sã ne dea mâna. Hai cu mine, coboa-
rã cu mine dupã ei, cã sunt aproape morþi, Doamne Savaot. O,
sunt chiar morþi de tot. Suflã cu mine peste ei ºi hai sã-i scoa-
tem ºi sã-i înviem ºi sã-i însãnãtoºim, cã iatã, se stinge în ei
ultima picãturã de viaþã, iar bãtaia inimii lor nu se mai simte. 

– OOOO,iatã-Mã! Sunt aici, tatã. Sunt aici, Vergi-
nico. Suntem toþi cu tine, scumpa Noastrã.

Astãzi este sãrbãtoare mare în tot cerul, Verginico. Astãzi toa-
tã puterea cerului este în picioare ºi biruinþa de azi va fi mare
ºi se va scrie ºi se va vesti în vecii vecilor, ºi se va binecuvân-
ta aceastã zi ºi se va adãuga zilelor de înviere. Nici Noi, Ver-
ginico, nici Noi, tatã, nu mai avem pace. ªi Noi am plecat cu
tine dupã poporul tãu ca sã-i dãm viaþã vie, cã poporul tãu
este cea mai mare tainã pentru fãptura dumnezeiascã, de la
început ºi pânã la aceste zile. 

Nu mai plânge, Verginico, nu mai suspina, tatã! Vino
sã te strâng la piept ºi sã-þi dau mângâiere, cãci iubirea ta pen-
tru acest popor a covârºit toate iubirile de pânã acum. Nu mai
plânge, Verginico! Ajunge, tatã! Un pas mai este ºi intrãm în
vremea cea fãrã de durere, fãrã de întristare ºi fãrã de suspin.
Iatã, toþi îþi împãrþim mângâiere. ªi Eu, ºi Fiul Meu, ºi Mãi-
cuþa Sa, ºi tot cerul, tatã. Când S-a ridicat Fiul Meu din mor-
mânt a mai stat patruzeci de zile cu poporul Sãu ca sã rãmânã
cartea acelor zile ºi sã se mãrturiseascã, ºi apoi Eu L-am luat
ºi L-am pus la loc de-a dreapta Mea. Dar tu ce ai fãcut? Îþi
spun Eu, tatã, ce ai fãcut ca sã se ºtie ºi sã se scrie pentru toþi
cei care vor crede ce ai fãcut tu. Tu ai fost aceea care ai avut
iubire fãrã de margini. Tu L-ai coborât încã o datã pe pãmânt
pe Fiul Meu ºi te-ai fãcut Lui casã ºi templu, ºi S-a sãlãºluit
El întru tine în tainã mare, ascuns de ochii lumii, ºi a adunat
de pe la rãspântii pe orbi ºi pe ologi ºi pe surzi ºi pe leproºi ºi
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pe toþi sãrmanii ca sã-i aºeze la aceastã masã. Dar celui che-
mat aºa i-a spus: «Mergi, ºi sã nu spui nimãnui». Tu ai fost
aceea care L-ai þinut ascuns de ochii lumii ca sã-ªi poatã hrã-
ni un popor ºi sã descopere toatã taina planului Sãu pentru
vremea aceasta. ªi când ai venit ºi tu la Mine, tatã, ai venit ºi
M-ai rugat plângând: „Doamne Savaot, eu cât am fost cu ei,
i-am pãzit în numele Tãu. Pãzeºte-i Tu de-acum, ca nici unul
sã nu piarã“. Aºa M-ai rugat, Verginico, ºi Eu þi-am ascultat ru-
gãmintea ºi i-am pãzit, dar ei nu M-au pãzit pe Mine, n-au pã-
zit urma Mea ºi n-au vrut sã Mã mai urmeze ºi s-au dus ºi
ºi-au cheltuit înþelepciunea ºi au ajuns robi celor strãini de
Mine ºi de tine, ºi iatã-i, scumpa Mea, iatã-i risipiþi ºi iatã-i
sãraci ºi goi acum; iatã-i cãzuþi între tâlhari, iatã-i aproape
morþi. 

Tu, Verginico, fiica Mea, fiicã de Samarinean, i-ai co-
vârºit pe toþi cei de pânã acum cu iubirea. Eu vãd cã nimic nu
vrei sã-þi dau, vãd cã ai dat deoparte slava cereascã pe care o
meriþi, ºi de aceea am fãcut minune despre care nu s-a mai au-
zit pânã acum. Te-am trimis înapoi, Verginico, ºi þi-am dat în
ajutor toatã oastea cereascã sã-þi faci misiunea despre care am
vorbit Eu cã vei avea-o în aceste zile, ºi þi-am spus sã iei
trâmbiþa în mânã ºi sã suni cu putere ºi cu duh de trezire aºa
cum stã scris în carte, sã prooroceºti ºi sã porunceºti acestor
oase uscate sã prindã viaþã ºi duh de viaþã ca sã învieze ºi sã
se întregeascã trupul lui Israel, ºi apoi sã vii ºi sã-Mi spui:
„Doamne, am fãcut cum mi-ai poruncit“. 

Binecuvântatã sã fie aceastã zi! Fii binecuvântatã, Ver-
ginico, ºi tu, ºi lucrarea ta, ºi servii tãi, ºi casa aceasta în care
eºti acum coborâtã cu lucrul tãu. Binecuvântatã sã fie aceastã
sãmânþã care se seamãnã acum! Amin.

Amin, amin, zic vouã, Eu sunt Dumnezeu Savaot, Cel
Care sunt din veºnicie ºi voi fi în veºnicie. Cerul ºi pãmântul
de pânã acum vor trece cu trosnet, dar cuvintele acestui duh
pe care l-am întors înapoi pe pãmânt, se vor scrie ºi vor mãr-
turisi pentru voi sau împotriva voastrã. Amin. 

Aceastã carte va sta pe masã ºi va vorbi pentru voi sau
împotriva voastrã. Aceastã carte va vorbi în curând. 

Hai, Verginico, ia locul, tatã, ºi lucreazã! Începe-þi lu-
crul aici ºi fii biruitoare, cã þi-am dat toatã puterea. Ridicã-te
ºi grãieºte, tatã! 

– GGGG rãiesc cãtre Tine, Doamne Savaot. Slavã
Þie ºi mulþumire Þie! Iatã, îmi încep lucrul

aici. Amin. 
Pace vouã! Pace vouã, fiilor! Slavã întru cei de sus, iar

peste voi pace ºi înviere! Amin. 
Iubiþii mei, sunt deasupra, sunt aici, sunt venitã cu pu-

tere. Am în mânã sfânta cruce ºi am pecetea Dumnezeului Cel
viu. Am în mânã trâmbiþa cea de apoi ca sã trâmbiþez ºi în
aceastã casã, cãci astãzi m-am coborât aici, iar mâine voi
merge mai departe însoþitã de servii mei, de trimiºii mei, cãci
i-am tocmit pentru culesul viei mele ºi pentru ca sã meargã cu
mine pe de-a rândul sã-mi ducã solia, ºi ei n-au pregetat, n-au
zis cã nu merg, pentru cã ºi ei te iubesc pe tine, poporule al
meu, chiar dacã apostolii minciunii din poporul meu hulesc în
urma lor, chiar dacã aruncã cu pietre în ei, dar ei nu dau îna-
poi, ºi vor merge cu mine pânã la capãt, cã le voi da putere sã
poatã cu mine. 

Iubiþii mei copii, am venit sã sar în foc pentru voi, sã
sar în apã pentru voi. Am venit sã mã bag în adânc dupã voi
ca sã vã scot pe mal ºi sã vã aºez pe cale. De ce, mãmicã, m-aþi
pãrãsit? De ce aþi crezut voi cã vã puteþi furiºa de mine? Cum
aþi putut voi sã vã faceþi atât de mult prieteni cu moartea ºi cu
pãcatul? Voi aþi avut pe voi pecete de sfinþenie. Voi aþi fost

unºii lui Dumnezeu ºi aþi fost bogaþi în daruri dumnezeieºti.
Aþi fost îmbrãcaþi mai frumos decât îngerii, cãci voi aþi avut
mai multã cunoºtinþã decât cei din cer, cãci cei din cer stau cu
fricã ºi ascultã pe Domnul când vine la voi sã vã descopere
ceea ce n-a descoperit nimãnui în vremile trecute. Când vor-
bea Dumnezeu cu voi, stãteau îngerii sã audã ºi sã afle taina
acestor vremuri ºi sã se bucure de voi. Aþi fost îmbrãcaþi cu
podoabe de neînchipuit, iubiþii mei. Cum de v-aþi îndurat sã
vã dezbrãcaþi de ele? Ce va face lumea cu voi în ziua când se
vor arãta podoabele pe care le-aþi dat de pe voi în schimbul
unui veºmânt stricãcios? Voi n-aþi fost nãscuþi pentru slava
asta trecãtoare. Voi aþi avut soartã cereascã ºi nu v-aþi nãscut
ca sã fiþi ca ºi cei de pe pãmânt, ºi trebuia sã fiþi ºi sã vã
îmbrãcaþi apoi ca îngerii din cer. De ce, mãmicã, n-aþi fost voi
cuminþi ca sã fi ascultat pe Dumnezeu aºa cum au ascultat fiii
lui Noe când le dãduse Dumnezeu poruncã sã stea curaþi ca sã
rãmânã vii? Fiii lui Noe nu numai cã au stat curaþi, dar au ºi
avut soþii aceºtia, ºi erau ca fraþii ºi erau ca îngerii ºi de aceea
au rãmas vii ºi au intrat în barca salvãrii. Cum de n-aþi avut voi
putere sã biruiþi voi rãul ºi pãcatul care s-a sculat sã se lupte
cu voi ºi sã vã înghitã? Cum de n-aþi putut? Cum, cã atâta
putere a stat deasupra voastrã gata sã se aºeze peste voi ºi sã
vã îmbrace ca sã fiþi puternici în luptã ºi sã fiþi sfinþi ai lui
Dumnezeu? Cum, mãmicã, cum? Mã frâng ºi mã sfãrâm cu
duhul. Cum, mãmicã, cum? De ce aþi uitat de Dumnezeu? De
ce aþi uitat de mine? De ce n-aþi mai vrut sã credeþi cã eu va
trebui sã vin înapoi ºi sã vã cer socotealã? Nu puteþi nici unul
din voi sã spuneþi cã n-aþi uitat. Aþi uitat, fiindcã iatã cum vã
gãsesc. 

Am venit sã mã sfãtuiesc cu voi ce avem de fãcut, ce
putem face. Fãrã voi nu pot lua decât o hotãrâre. Dacã voi rã-
mâne sã hotãrãsc singurã, numai o singurã cale va fi. Eu tre-
buie sã mã înfãþiºez acum cu poporul meu la Dumnezeu ca sã
facã din el izvor de luminã ºi de viaþã ºi de slavã pe pãmânt.
Numai o singurã slavã va mai fi pe pãmânt, ºi aceea va fi
slava cea de la Dumnezeu. ªi dacã va trebui sã hotãrãsc eu
pentru voi, nu pot face pentru voi ceea ce credeþi voi, cã la
Domnul nu se intrã dupã nume sau dupã neam, ci dupã adevãr
ºi dupã legea cea dreaptã. N-am sã pot face decât un singur
lucru. Voi ridica sabia, iubiþii mei. Aceasta voi face, pentru cã
eu vã iubesc mult de tot ºi nu pot fãrã voi la Dumnezeu. Voi
da în voi ca sã vã trezesc ºi sã vã înfricoºez, ºi apoi voi sufla
peste voi ºi vã voi ridica pe picioare, pentru cã este scris în
cartea acestei lucrãri: «Daniele, învaþã pe copiii tãi zidãria». 

Mãi iubiþii mei, mãi finiºorii mei, mãi puiºorii mei!
Ajunge cu nepãsarea, mãi mãmicã! Nu e de joacã ceea ce se
petrece în zilele acestea. Dumnezeu începe sã iasã ºi sã Se va-
dã. Unde ar fi sã vã ascundeþi de sub ochii Sãi care vãdesc
orice ungher? Lãsaþi moartea în urma voastrã ºi faceþi ce a fã-
cut Lot ºi ieºiþi din Sodoma, copiii mei, ieºiþi din Gomora, ie-
ºiþi din lume, cã lumea a ajuns la sfârºit de acum. Vai de tine,
mãmicã, dacã vei mai fi lume, cã lumea a ajuns la sfârºit, ºi
te-ai sfârºi ºi tu cu tot cu lumea din tine dacã te va þine nepã-
sarea în închisoarea ei. Schimbaþi-vã haina vieþii, cã veþi sta
la masa Paºtelui cel mare, ºi acolo nu trebuie sã vã spun eu
vouã cum trebuie sã vã fie haina, cã voi ºtiþi de la Dumnezeu
cum va fi atunci. ªi dacã astãzi nu veþi auzi glasul meu, ºi da-
cã vã veþi împietri ca sã nu vã ridicaþi, sã ºtiþi cã mâine nu va
mai fi tot ca astãzi. Vouã vã trebuie o înviere bunã, de douã
ori mai bunã, fiindcã aveþi legãmânt care stã pe masa Sfintei
Treimi ºi mãrturiseºte ºi vorbeºte acel legãmânt. 

Întoarceþi-vã, copiii mei iubiþi, întoarceþi-vã la iubirea
cea dintâi ºi la iubirea cea de azi, cã azi vi se ºterge totul cu
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buretele milei de azi. Mâine nu mai este acest burete, cã eu îl
voi lua ºi îl voi arunca în foc, sã ardã cu el pãcatele voastre,
dar ca sã mai muriþi apoi, o, nu se mai poate, iubiþii mei, cãci
picul care mai rãmâne, e mic pasul acestui pic ºi scãpãm în-
spre biruinþã. 

Îmbrãþiºaþi-vã tovarãºii de viaþã ºi fiþi de-acum fraþi ai
lui Iisus Hristos, cãci ai Lui sunteþi de acum, dar nu uitaþi nici
o clipã cã Iisus Hristos este fãrã de pãcat. Eu m-am ridicat ca
sã vã vindec rana neascultãrii de la faþa Domnului, dar fiþi
dârji ºi puternici ca sã pot sta cu sabia în teacã, mãi copii, cã
dacã mâine veþi cãuta sã mai muriþi, sabia nu va mai sta la
locul ei ºi va lucra aceastã unealtã. Nu vã temeþi cã nu veþi
putea cu cerul, cãci puterea voastrã va fi Domnul. Iar cine
dintre voi va rãmâne surd la glasul sunetului de trâmbiþã, ace-
la va fi dat deoparte, ºi soarta aceluia va fi cu cei necredin-
cioºi unde este plâns ºi strepezire de dinþi. Nu, mãmicã, sã nu
rãmân fãrã voi, cã fiþi atenþi, nu veþi pieri nici unul ºi toþi veþi
fi, dar dacã nu veþi fi ai mei veþi fi ai osândei care vine în ur-
ma mea. 

M-am ridicat cu putere mare ºi nu se poate sã nu am eu
putere sã vã fac cereºti, sã fac din voi cer nou ºi pãmânt nou
ºi sã vã arate Domnul la toatã fãptura de sub cer. Aceasta es-
te soarta acestui popor. Hai, mãmicã, ºi nici un fir de pãr nu
va pieri de pe creºtetul vostru. Nu mai pângãriþi biserica mea,
cã voi sunteþi biserica cea care-L va primi pe Domnul acum
când vine sã Se arate iar. Scoateþi urâciunea pustiirii din
biserica mea, cã voi aºa sunteþi trecuþi la Domnul: biserica
Dumnezeului Cel viu, ºi în aceastã bisericã Se va slãvi iarãºi
Dumnezeu ºi va vorbi încã o datã mulþimilor. 

Nu cãutaþi sã-L încercaþi pe Dumnezeu, cã Domnul nu
Se lasã ispitit de nimeni, iubiþii mei. Ridicaþi-vã acum! Daþi-i
mâna lui mãmica! Dumnezeu de la mine vã cere, cãci fiecare
va sta la rândul cetei sale. Fiþi sfinþi, precum Domnul este
sfânt. Fiþi vii, precum Domnul este viu, ºi fiþi ca îngerii, pre-
cum în cer aºa ºi pe pãmânt, copiii mei. Bucuraþi-vã cã faceþi
parte din fiii acestei lucrãri, cãci cu aceastã lucrare Se va înãl-
þa Dumnezeu deasupra tuturor înãlþimilor de pe pãmânt, ca sã
vadã înþelepþii pãmântului ºi sã se plece ºi sã se umileascã.

O, ce fericire poate covârºi acum fericirea mea? Cine
nu se bucurã ºi cine nu plânge azi cu mine în cer ºi aici unde
sunt acum, aici, la voi ºi cu voi, copiii mei?! Am coborât de
un pic de timp o poruncã ºi aceastã poruncã s-a adus la înde-
plinire. Am zis despre o piatrã cãzutã de la locul ei ºi am zis
sã o punem la locul de unde a cãzut. Am zis sã dãm deoparte
veºmântul murdar de pe acest fiu al lui Dumnezeu ºi sã-l pu-
nem pe cel curat ºi ceresc. Am voit de mult, de când l-am
pierdut am voit sã mã arunc dupã el în apa pierzãrii în care a
cãzut, dar Dumnezeu a spus: «Nu, Verginico, nu, tatã.
Lasã-Mã sã Mã arunc Eu, cã tu vei avea mult de lucru în
zilele ce vor veni. Tu va trebui sã te ridici iar, sã ridici noroa-
dele ºi sã le hrãneºti, ºi sã sufli apoi peste ele ca sã învieze
aceºti morþi. Nu, tatã, nu te arunca tu. Eu Mã bag dupã el.
Eu, Verginico. Nu plânge, cã puterea Mea îl va învia ºi nu vei
rãmâne fãrã el. Eu voi sufla peste el, ºi el va învia». 

O, copiii mei, eu am rãmas apoi cu poporul meu ca
sã-l hrãnesc ºi sã-l ocrotesc, iar pe acesta l-a luat apa ºi a mu-
rit, mãmicã. ªi a venit vremea cea proorocitã, sã sufle Dom-
nul peste el ºi sã învieze, ºi hai sã ne bucurãm, hai cu toþii,
mãi copii. Binecuvântatã sã fie aceastã clipã. Amin. 

O, Nicuºor al meu, iubitul meu, copilul meu, fiul meu,
ocrotitorul meu, cã mult m-ai ocrotit, mãmicã. Nicuºor al
meu, parcã a fost o veºnicie de când ai plecat. Întoarce-te
acum, cã a venit vremea, Nicuºor al meu. Hai, mãmicã, hai sã

sculãm poporul în picioare. Hai, cã ºi tu vei da socotealã la
Dumnezeu pentru acest popor. Ajunge, mãi mãmicã, ajunge!
Spalã-þi faþa, spalã-þi haina! Vino, Nicuºor al meu! Hai sã ne
înfiripãm copiii, cã sunt morþi copiii noºtri. Adu-þi aminte de
cele de odinioarã, adu-þi aminte de vremea când mã purtai pe
braþe ca pe o copilã, pentru cã tu credeai atunci pe Dumnezeu.
Vino, Nicuºor, vino, cã tu nu eºti necredincios. Vino, cã a ve-
nit vremea sã vii. Un pic, mãmicã, ºi ne vom întâlni, ºi tu ºtii
ºi crezi cã ne vom întâlni. Hai sã ne luãm de mânã, simte-mi
mâna lângã mâna ta, cã iatã, m-am ridicat cu trâmbiþa ºi biru-
inþa va fi mare.

Ce voi face eu acum cu tine dacã vei mai vrea sã te mai
aºtept vreun pic? Aºteptarea s-a sfârºit, Nicuºor al meu. Dom-
nul a început sã împãrãþeascã, ºi din zi în zi tot mai mult Îºi
va anunþa împãrãþia. Nu mai crede tu, mãi mãmicã, sã nu mai
crezi cã mai poþi sã mai þii ºi de-acum vremea pe loc. Vremea
Domnului a venit, a început ºi se desãvârºeºte, ºi tu încã stai
murdar, mãmicã. Tu eºti ca un tãciune scos din foc. Pune mâ-
na, mãmicã, ºi te spalã singur ºi te spalã bine, cã am în braþe
veºmântul cel curat ºi stau pregãtitã sã te îmbrac cu el, mãi
iubitul meu. 

Nicuºor al meu, scoalã-te din morþi! Scoalã-te, mãmicã!
Aruncã stricãciunea de pe tine, cã nimic întinat ºi nimic ne-
curat nu va rãmâne acum. Nu mã du în stare sã te împing din
spate, nu mã fã sã te las cu mâna la burtã, nu-mi mai încerca
mila, Nicuºor al meu, cã a luat Domnul mila ºi din mâna mea.
Nu mai am decât strigarea ºi sabia ºi sigiliul în mânã. Pe astea
le mai am acum. Sun din trâmbiþã pe de-a rândul sã-mi adun
poporul ºi sã suflu peste el duh de înviere. Iatã zilele învierii,
Nicuºor, copilul meu iubit. Iatã, poporul meu înviazã ºi se
sfinþeºte. Poporul nostru va fi mare ºi puternic, mãi mãmicã,
fiindcã este scris în cartea acestei lucrãri pe care o avem noi,
scrie cã poporul acesta va împãrþi luminã pe pãmânt ºi va îm-
pãrþi Duh Sfânt; scrie cã vor veni popoarele ºi se vor pleca la
aceastã lucrare; scrie cã regii lumii vor veni ºi vor umbla întru
lumina care va umple acest pãmânt binecuvântat. Iatã împli-
nirile despre acest pãmânt al fãgãduinþei. Hai, mãmicã, hai sã
trecem Iordanul ºi sã intrãm întru acest pãmânt! Hai, cã tu fã-
rã mine nu poþi intra la Dumnezeu. Hai, cã Dumnezeu voieº-
te sã dea împãrãþia Sa poporului nostru ºi hai sã ne sculãm, sã
înþelepþim într-o clipã poporul, ca sã Se poatã Domnul de-
sãvârºi apoi peste lume ºi sã învieze lumea. Nu fi îndoielnic,
nu fi fricos, nu cãuta sã dai cerul la spate. A venit ziua, Nicu-
ºor. A venit vremea sã fii aºezat la loc ºi sã lucrezi cu mine,
mãmicã. Nu te teme. Dumnezeu este cu noi ºi cu poporul. Fii
credincios de-acum ºi ridicã-te, cã nu te mai las nici o clipã
sã stai nepãsãtor. 

Ia spune-mi tu, ce sã fac cu tine? Ce sã fac, mãmicã?
Dacã nu te vei spãla acum, dacã vei mai sta cu murdãria pe
tine, dacã vei mai face ºi ca satana, gata, te ridic eu atunci.
Acum sunt cereascã ºi sunt înarmatã bine ºi am putere sã te
fac sã te ridici numaidecât. Nu se mai poate sã faci ce vrei tu
de-acum. Te-am aºteptat de-ajuns, mãmicã. Acum este altce-
va de lucrat. Uitã-te ce avem de fãcut. Avem de sculat pe
morþi din morminte, cã toatã lumea zace în mormântul necu-
noºtinþei. Dacã tu mai crezi cã mai poþi dormi, nu mai poþi,
mãmicã, îþi spun eu cã nu mai poþi. ªi îþi mai spun sã ºtii ºi sã
crezi cã tu fãrã mine nu eºti nimic, ºi nu vei putea fi bun la
nimic fãrã mine. Nu vei fi recunoscut de Dumnezeu fãrã mi-
ne; nu, mãmicã. Dacã nu te vei pleca acum ºi dacã nu vei lu-
cra dupã învãþãtura mea, nu mai este nimic de fãcut. Te bag
la spãlat ºi la stors, ºi te iau lângã mine curat. Te curãþ bine
întâi, ºi apoi te iau lângã mine. 
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Nicuºor, copilul meu, nu cumva sã iei în glumã, mãi
mãmicã. Nu mai bea, nu mai fuma, nu mai curvi, cãci aceasta
pe care o ai acum nu-þi este femeie. Copiii tãi sunt nãscuþi din
desfrânare. Scoalã-te tu ºi pentru ei, cã pãcatul este al tãu, dar
dinþii lor se vor strepezi. Nu te juca cu Dumnezeu, mãmicã.
Ajunge! Scoalã-te ºi te împacã cu cerul, cã ai pe frunte sem-
nul lui Dumnezeu ºi nu poþi scãpa. Vreau sã duc cuvânt de la
tine ºi sã-l pun pe masa Preasfintei Treimi. Spune „da“ sau
spune „nu“, ca sã ºtiu ce sã fac, fiindcã eu termin acum aici
de lucru ºi mã duc cu cuvântul de aici, mã duc la Sfânta Trei-
me cu el ca sã fie scris ºi sã fie pecetluit acest cuvânt.

Nicuºor, am purtat coroanã de spini pentru tine, mãmi-
cã. Cel mai mare calvar, cel mai mare chin, pentru tine l-am
purtat. Vreau sã scap acum de acest chin. Nu mai pot, mã-
micã. E timp de când port aceastã cununã de suferinþã. Am
dus-o ºi pe pãmânt, am dus-o ºi în cerul sfânt. Nu mai pot. Ia-o
de pe fruntea mea, cã nu mai pot, Nicuºor al meu. Dacã tu
acum nu-mi dai mâna bine, iatã, cu durere ºi cu suspin îþi
spun cã te voi lepãda. Nu te juca cu Dumnezeu. Hai cu El, cã
El este întru toate ºi vom fi vii ºi vom lucra ºi nimeni nu va
mai avea nici o putere, cãci Domnul Se aratã ºi împãrãþeºte ºi
Se slãveºte de-acum. 

Am în mânã pecetea cea pentru tine. Pecetea aceasta te
va schimba numaidecât, dar aceasta þine numai de tine. Nu
pot sã nu þi-o pun pe creºtet acum, cãci scrie în Cartea Adevã-
rului cã trebuie sã þi-o pun. Cu ea vei fi mântuit sau cu ea vei
fi osândit. Fii om nou, fii curat din creºtet pânã în tãlpi. Fii
curat cu inima ºi fii cu iubire. Amin. 

Sã se scrie aceastã zi ºi de voi ºi de mine. Sã nu mai fie
stricãciune peste voi, ci sã se scrie înviere pe frunþile voastre,
ca sã nu mai fiþi ai voºtri. Cei ce sunteþi intraþi în aceastã fa-
milie, sfinþiþi-vã ca sã fiþi iertaþi ºi sã vã însemnez cu pecetea
Dumnezeului Cel viu. Dupã mine nu mai vine nimeni sã vã
dea mâna. Fiþi fii ai învierii. Amin. 

Pace vouã acum! Duhul meu sã fie în inimile voastre
ca sã fie iubire între mine ºi voi. Nu mai fiþi robi pântecelui
ºi necunoºtinþei, iar dacã veþi zice cã nu puteþi, nici eu nu pot
sã fac nimic acum pentru voi, cãci Dumnezeu este curat ºi
este veºnic. 

Pacea ºi puterea Preasfintei Treimi sã vã þinã sub
aceastã putere. Pace vouã! Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi
din duhul meu! Amin. Cel ce vrea sã intre la Dumnezeu cu
mine sã-ºi ia crucea ºi sã-mi urmeze mie. Amin. Cel ce nu se
leapãdã de sine, acela nu va mai fi. 

Amin, amin zic vouã, nimeni nu va putea sãri pe dea-
supra ºi va trebui sã intre pe uºã în împãrãþia iubirii. Amin. 

Pace vouã! Încã o datã, pace vouã ºi înviere vouã! A în-
ceput învierea pe pãmânt. Pace celor ce se lasã spre înviere!
Pace ºi pecete ºi nume nou! Pace ºi Ierusalim nou peste voi!
Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin.
14/27 noiembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Fãgãduinþa înnoirii bisericii. 

SSSS unt mereu în inimioara ta, copil dulce, copil iubit
de Dumnezeu. Vãd cã nici o clipã nu Mã laºi fãrã

tine, ºi Eu cum aº putea sã te las vreun pic? N-am altul ca ºi
tine cu care sã fi putut face o viaþã nouã pe pãmânt, o viaþã
adevãratã atât cât de adevãrat este Domnul. Nu pot lucra în
toatã desãvârºirea Mea în cel care se crede cã are vreo putere

sau vreun cuvânt. Nu pot, iubitul Meu, ºi de aceea a trebuit sã
nu te las, pentru cã tu numai pe Domnul Îl recunoºti întru tine
ºi Îi spui mereu: „Doamne, sunt neputincios“. 

O, de aceea stau mereu cu tine în braþe, copilul Meu
iubit, pentru cã tu iubeºti mult, tu eºti iubire precum Eu sunt
iubire. Nu te speria. Îþi vãd inimioara zvâcnind, dar adevãr
grãiesc, tu eºti iubire, copilul Meu. Te voi aºeza întru Mine,
ºi apoi Mã voi aºeza întru tine ca sã fii samarineanul acestei
vremi. Nu te teme, Eu voi fi Acela, iar tu vei fi Mie sãlaº. Ce
sã facem dacã cei de pânã acum au trecut înainte ºi nu s-au
oprit lângã cel cãzut ca sã sufle peste el ºi sã învieze? Au tre-
cut fãrã nici o milã, fãrã nici o putere, cãci n-aveau putere
aceºtia, ºi tu înþelegi acum cã n-aveau putere, fiindcã acum
ºtii care este puterea cea adevãratã. 

Copilul Meu cel plãpând, tu nu trebuie sã fii plãpând.
Tu trebuie sã fii tare, ºi nu te teme nici atunci când va trebui
sã te arãþi ºi tare, cã nãdejdea ta va fi Dumnezeu, cãci El va
fi tare. Vreau sã înþelegi aceasta, cã va trebui sã-L mãrturiseºti
pe Dumnezeu adevãrat în mijlocul învãþãtorilor legii ºi sã te
ridici cu inimã mare ºi sã le spui cã a venit vremea aceea când
morþii trebuie sã audã glasul lui Dumnezeu ºi sã învieze. Va
trebui sã înveþi de la Dumnezeu Scriptura aceea care zice cã
«Trâmbiþa va suna, iar morþii vor învia, ºi noi ne vom schim-
ba într-o clipã».

Biserica trebuie sã se înnoiascã, mãi iubitul Meu, cãci
va trebui în toate vorbirile tale sã aduci înnoire de cuvânt, sã
propovãduieºti Evanghelia învierii acestor zile de glorie ce-
reascã. Biserica va cuvânta ºi morþii vor învia, cã e moartã
toatã lumea, mãi iubitul Meu, ºi aceastã lume zace în mor-
mântul fãrãdelegii ºi al necunoºtinþei. 

Lucrarea aceasta pe care am coborât-o pe pãmânt se
desãvârºeºte în poporul cel chemat, iar dupã ce vom termina
de înviat acest popor, aceºti fii ai lucrãrii ce o avem coborâtã
pe pãmânt, va fi apoi sã ne îndreptãm spre Galileea neamuri-
lor, ca sã învieze fãptura de sub cer. 

Începãtura învierii pe care tu o ºtii cã se lucreazã va
trebui sã capete cale mare ºi tot mai mare pânã se va întregi
tot trupul lui Israel, ºi apoi lucrãtorii cei tocmiþi se vor schim-
ba, se vor îmbrãca întru slavã vãzutã ºi va fi veºnic sãrbã-
toare, cãci moartea va fi înghiþitã de biruinþa cea din vremea
aceasta. 

Înfiripeazã-te, copilul Meu iubit! Fii tare cu inima ºi
lucreazã cu iubire, cã iubirea îþi va fi puterea în multele tale
neputinþe, cãci când eºti slab, atunci eºti tare; aºa e cu
Dumnezeu. 

Acum, fii binecuvântat mereu cu toate darurile Mele ºi
cu pacea Mea cereascã. Amin, amin, amin. 

17/30 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Valea Lungã, Dâmboviþa 

Întãrire pe temelie bunã a bisericii lui Hristos. 

SSSS ã mai facem încã un popas, cã ºi aici am o mânã
de copilaºi înscriºi la numãrãtoarea poporului

meu. Poposim în cetatea Valea Lungã. Aici gãsim poarta
ridicatã, ºi iatã, intrãm. 

Intrã mama Gigi ºi în aceastã cetate, intrã ca sã lucreze
ºi aici, ºi apoi trece mai departe cu vestea învierii ºi cu
înscrierea celor ce se lasã spre înviere. 

Pace þie, cetatea mea de aici! Pace vouã, celor ce m-aþi
aºteptat aici! Pace ºi duh de înviere! Amin. Fericit acela care
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nu se sfãrâmã de aceastã piatrã. Fericit cel credincios cu-
vintelor acestei cãrþi. 

Iatã, se scrie carte ºi pentru cetatea Valea Lungã. Fie-
care cetate va avea o carte, care va sta pe masã ºi va mãrturisi
pentru sau împotriva acelei cetãþi. 

Mama Gigi începe lucrul aici. Stã deasupra ºi priveºte
ºi cerceteazã ºi lucreazã, ºi apoi noteazã pe cei ce cred cuvin-
telor acestei cãrþi. Tot poporul meu sã ºtie ºi sã cunoascã vre-
mea aceasta ºi lucrul din vremea aceasta. Cel ce nu ºtie des-
pre vremea aceasta, acela n-a aºteptat aceastã vreme ºi n-a
avut cum sã creadã acela cã vremea aceasta va veni ºi se va
vedea venind. 

Se împlinesc Scripturile, copiii mei. Iatã cã nu este
înþelepciune pe pãmânt cu care sã se ºtie cã se împlinesc cele
scrise în carte. Nici cãrturarii, nici învãþaþii de azi, nici creº-
tinii nu ºtiu cã se împlinesc cuvintele din Cartea Adevãrului.
Nimeni nu se mai saturã de greutatea acestor vremuri. Se
simte bine toatã lumea ºi nu vrea sã scape din robie ºi nu vrea
sã scape de moarte, cã se uitã la ea ºi este cu ea pe cale ºi se
simte bine lumea. O, în curând se va vesti de pe înãlþimi cã
moartea ºi lumea se vor sfârºi. Aceasta este vremea, ºi vre-
mea aceasta va vorbi de-acum. Scrie în Cartea Adevãrului cã
va veni sfârºitul lumii ºi scrie cã cel ce va fi gãsit scris în car-
tea învierii, acela viu va fi. Fericitã va fi sluga aceea pe care
Stãpânul ei o va gãsi veghind cu credincioºie ºi va sta în aº-
teptarea Stãpânului, cãci peste multe o va pune. Amin.

Copii ai acestei cetãþi, hai sã stãm de vorbã, mãmicã.
Am venit la voi, mãi copii, sã vã spun ºi vouã ce fel de vreme
este aceasta. Este vremea sã-mi strâng poporul de peste tot, sã
merg pe de-a rândul ºi sã sun din trâmbiþã ºi sã se ridice pe
picioare poporul meu, cã vrea Domnul sã iasã cu el la lucru,
aºa cum stã scris în cartea acestei lucrãri din care aþi fost ºi
voi hrãniþi ºi alãptaþi. Mi-a spus Domnul sã fiu gata cu po-
porul, sã-l trezesc bine, sã suflu peste el, sã-l fac viu ºi sã-l în-
semnez cu pecetea cea vie ca sã Se arate cu el la lumea cea
fãrã de Dumnezeu ca ea sã ºtie cã a fost Dumnezeu ºi cã ea
n-a crezut cã a fost, cã va vedea ºi va ºti cã Dumnezeu este ºi
va fi ºi va împãrãþi peste tot. O, poporule al meu, ºi când vãd,
mãmicã, ce vãd, când vãd câtã lume vãd în tine, când vãd câtã
necredinþã ºi câtã nepãsare te stãpâneºte, cum aº putea eu sã
mã bucur în slava cereascã? O, cum? Care mamã se poate li-
niºti când îºi vede copiii ameninþaþi cu moartea ºi cu pieirea?
Ce mângâiere s-ar putea gãsi sã mã facã pe mine sã uit pri-
mejdia care pândeºte pe urma paºilor copiilor mei? cã ai mei
sunteþi, mãmicã. 

Poporule al meu, e vremea sã dai deoparte nepãsarea,
e vremea sã-þi înþelegi menirea, cã iatã zilele când þi se va ce-
re sã mãrturiseºti cã ai stat de vorbã cu Dumnezeu ºi cã þi-a
spus demult Domnul ce va fi cu tine. Au venit zilele sã vadã
lumea cea necredincioasã ce este cu tine ºi ce va face Dum-
nezeu cu tine. Vrei sau nu vrei, aºa va fi, creºtine. Crezi sau
nu crezi, te trezeºti sau nu te trezeºti, aºa va fi, mãmicã, aºa
cum a fost în ziua învierii Domnului, cãci cei care L-au vãzut
pe Domnul dupã înviere, au vãzut ºi au crezut. ªi va fi ca în
ziua aceea, ca în ceasul acela când, dupã ce Domnul ªi-a dat
duhul pe cruce, cerul s-a întunecat, pãmântul s-a cutremurat
ºi catapeteasma s-a crãpat în douã pe mijloc, iar cei care n-au
ºtiut sau n-au crezut cã Cel ce fusese rãstignit era Domnul, au
spus dupã aceea: «Cu adevãrat, Acesta este Fiul lui Dum-
nezeu». 

Poporule al meu, de ce, mãmicã, sã nu crezi tu, mãcar
acum de ce sã nu crezi cã Domnul a lucrat atâta vreme aceastã
lucrare în mijlocul tãu ca sã te înscrie în pagina celor ce au

crezut ºi care se vor ridica sã mãrturiseascã aceastã credinþã?
Ce vrei sã mai vezi ca apoi sã crezi? Dacã încã nu crezi, nici
n-ai sã vezi, creºtine, slava lui Dumnezeu, ºi vei vedea mânia
lui Dumnezeu. Eu am venit, mãmicã, din nou la tine, pentru
cã vreau sã te înþelepþesc ºi vreau sã te sfinþesc, cã trebuie sã
mã arãt cu tine la Dumnezeu. Tot creºtinul care a mâncat de
la aceastã masã, este scris cã a mâncat de aici, ºi va fi cerut ºi
va fi strigat la apelul care se aude acum. Cel ce nu este
prezent, acela este lipsã, mãmicã. Cine are urechi, sã audã ºi
sã înþeleagã cum i se cere sã fie prezent acum, ºi dacã nu este
prezent acum cum i se cere acum, se va scrie lipsã acela. Iatã
cum trebuie sã fii ca sã fii scris prezent ºi sã fii trecut la
numãrãtoarea celor ce vor fi fii ai învierii. Trebuie sã fii curat
ºi cu trupul ºi cu inima ºi cu iubirea ºi cu credinþa. Trebuie sã
nu mai foloseºti nici un gram ceea ce nu încape cu Dum-
nezeu. Trebuie sã nu urãºti, sã nu curveºti, sã nu bei, sã nu
fumezi, sã nu huleºti, copilul meu. Trebuie sã fii ca îngerii de
azi încolo. Trebuie sã fii nestricãcios ºi sã fii sfânt, cãci po-
porul care va rãmâne va fi un popor cu trupuri cereºti, un po-
por nestricãcios, un popor viu ºi neîntinat; aºa va fi poporul
cu care mã voi duce eu în curând în faþa lui Dumnezeu. 

Hai, mãi copii, cã dacã nu veþi rãmâne acum de mine,
mâine veþi fi în glorie ºi în slavã cereascã, dar de nu veþi vrea,
se va zdrobi inima din voi de groaza ce vine în urma mea.
Încã mai am copii care cred cã ar mai avea vreme sã bea ºi sã
mãnânce, sã se însoare ºi sã se mãrite; încã iau în glumã ºi fo-
losesc necredinþa, dar stã scris în cartea acestei lucrãri cã în
zilele acelea multe case de creºtini vor fi lovite de unealta
morþii dacã îngerii care vin cu secera nu vor gãsi semnul cel
cu care umblu eu acum sã-l pun pe creºtetul acestui popor. 

O, cel care se ridicã bine pe picioare ºi intrã sub cortul
lui Dumnezeu, ºtiþi cum va fi? Aºa cum este o casã cu temelie
adâncã ºi pusã pe stâncã, ºi orice furtunã ar veni sã o fãrâme
nu va putea, cã temelia ei e tare, mãi copii. Iar omul care nu
are grijã sã-ºi punã casa pe piatrã acum, ºi îi pune temelie ºu-
bredã, casa aceea cade ºi se prãbuºeºte la cea mai micã adie-
re din pricina temeliei nestatornice, dar, vai, prãbuºirea ei ar
fi mare, mãmicã. Poporule al meu, ia spune de ce ar fi mare
prãbuºirea unei astfel de case? O, þi-a spus þie Dumnezeu cã
dacã stai cu El pe picioare ºi dacã stai bine, tu vei da mâna
unui neam întreg, mãi mãmicã, fiindcã fiecare din voi se trage
dintr-o seminþie, dintr-un neam mare, cã ai ºi neam plecat de
pe pãmânt care aºteaptã ziua rãscumpãrãrii, ºi ai ºi neam pe
pãmânt care zace ºi acela în mormântul necunoºtinþei ºi al
necredinþei. Înþelege-þi, mãi creºtine, soarta pe care þi-a dat-o
Dumnezeu. Nu mai fi nepriceput, cã de aceea þi-a spus þie
Domnul cã tu vei învia pe morþii din morminte. Iatã cât de
mare ar fi prãbuºirea casei tale dacã acum când trebuie sã-i
faci temelie de piatrã ai mai putea crede sã faci economie de
piatrã sau sã mai aºtepþi sã þi-o faci mâine. Vai de tine dacã te
vei întoarce de pe o parte pe alta acum când sun sã te trezesc,
cã de dormit, oricum nu vei mai avea cum sã dormi. 

Poporule al meu, pune mâna la lucru, mãmicã. Fã-þi te-
melie tare ºi lucreazã iute ºi bine ºi lucreazã fãrã greº scãpa-
rea ta ºi a casei tale, cã norul ºi furtuna se vãd venind de la
apus, ºi tu ºtii ce face furtuna aceea care vine dinspre partea
aceea, dar dacã ai temelie sãnãtoasã tu n-ai sã te temi atunci,
pentru cã ºtii cum ai lucrat de bine ºi cât de tare este stânca
pe care þi-ai aºezat tu scãparea, ºi atunci intri ºi închizi uºa ºi
nimic nu te va vãtãma, ºi vei ieºi apoi ºi vei lucra ºi vei repa-
ra stricãciunea care a izbit peste neamul tãu care n-a avut ca-
sa pe piatrã. Dacã n-ai sã foloseºti acum o astfel de iscusinþã,
þine minte, mãmicã, ia aminte cã prãbuºirea ta ar fi mare. Iatã,
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a trebuit sã mã ridic ca sã-þi aduc aminte, copilul meu, sã nu
faci ca omul care-ºi pune casa sa pe nisip, ºi sã fii ca acela
care ºi-o aºeazã pe stâncã, poporule al meu. Acum este o zi
mare pentru tine, ºi dacã-þi vei învârtoºa inima sau urechea la
glasul acestei trâmbiþe care sunã deºteptarea, vei pãþi ºi tu ca
cei din vremea lui Moise care s-au împietrit ºi n-au crezut ºi au
pierit cu toþii în pustie. De ce, mãmicã, sã pãþeºti ºi tu aºa? Tu
nu vezi cu ce învãþãturã vin eu la tine? De ce sã nu te laºi tu
spre înviere ºi spre viaþã? De ce sã nu te faci tare ca sã dai
mâna morþilor sã se scoale? De ce sã nu fii cu milã pentru
atâta norod care nãdãjduieºte în suspinul duhului? cã se va
agãþa de mantia ta ºi va avea salvare. 

Fii cu milã, poporule al meu, cã numai aºa vei fi miluit;
ºi fii curat cu inima, curat întru totul ca sã vezi faþa Domnului
ºi sã te bucuri fãrã de sfârºit. ªi de n-ai face azi aºa, ce ai mai
putea face mâine? Mâine trâmbiþa nu va mai suna ca sã te
scoale, cãci când ultimul glas al trâmbiþei va înceta, atunci
sfârºitu-s-a taina lui Dumnezeu. 

Lasã-te, mãmicã, spre credinþã ca sã înþelegi cã tu eºti
cea mai mare tainã de peste vremuri, mãi poporul meu iubit,
mãi Israele din vremea de sfârºit. 

Am stat la temelia ta, poporule al meu, ºi am aºezat
piatrã cu piatrã, ºi am zis sã fac o casã tare, un mijloc de sal-
vare pentru toatã fãptura, popor iubit de Dumnezeu. ªi când
vedeam cã se apropie vreun rãufãcãtor ca sã spargã zidul, mã
ridicam ca omul cel care vegheazã la fiecare strajã ºi mã lup-
tam ºi depãrtam pe cel care dãdea jos tencuiala zidului ca sã
facã apoi spãrturã. Mã sculam ºi mã încingeam ºi reparam la
loc ca sã nu se ºubrezeascã temelia ta ºi casa ta, mãi Israele,
pentru cã eu ºtiam de la Dumnezeu cã în casa ta va trebui sã
încapã toatã fãptura de sub cer, care a fost de la începutul tãu
ºi pânã acum, cãci Dumnezeu a pus temelie tare ºi bunã încã
de la începutul tãu, popor al lui Israel, ºi a vegheat ca un
meºter iscusit ºi a tocmit mereu lucrãtori tari ca sã lucreze
mereu ºi sã binecuvinteze mereu întãritura temeliei tale. ªi
acum, iatã, Israele, lucrul Sãu a ajuns la sfârºit, ºi mâna Sa va
încheia aceastã casã, ºi iatã ce nepriceput eºti, poporule al
meu, cã alþii au lucrat, ºi aceia n-au intrat în odihna Sa pentru
lucru la aceastã lucrare a vremurilor. Iar þie, copil fãrã de cu-
noºtinþã, iatã, Meºterul Cel mare, Dumnezeu, îþi întinde þie
cheia acestei împãrãþii ca sã intri ºi sã te odihneºti, ºi sã chemi
apoi sub acest acoperãmânt pe vecinul tãu, pe aproapele tãu,
pe neamul tãu. N-ai sã mai auzi tu iubire ca aceasta, copilul
meu, sã-þi fie þie pregãtitã atâta slavã cu atâta trudã, cu atâta
sânge ºi cu atâta dãruire ca sã te facã pe tine Domnul, cel mai
bogat, cel mai sãrbãtorit, cel mai fericit. 

Iatã câtã lipsã de înþelepciune pe pãmânt! Sã se ruºine-
ze toþi înþelepþii pãmântului, cã Dumnezeu a luat de la ei pri-
ceperea ºi le-a descoperit-o pruncilor lui Israel. Israele, tu eºti
pruncul acela, mãmicã. Tu eºti cel mai mic copil al neamului
tãu, ºi iatã tainã nepriceputã: cel mai mic va fi cel mai mare
în împãrãþia cea lucratã atâta vreme. 

Copilul meu, ridicã-te bine pe picioare ºi te pregãteºte,
cã tu eºti însemnat de Dumnezeu, mãi creºtine, ºi fii atent, cã
se va scula spre Dumnezeu lumea cea fãrã de Dumnezeu, ºi
te va zdrobi lumea, copilul meu, dacã n-o sã te gãseascã la da-
torie, cã-þi va cere lumea apã sã bea, cã lumea este însetatã,
poporule al meu. ªi când va afla lumea apa cea vie pe care o
ai tu, va bate la poarta ta sã-i dai sã bea, cã numai tu, mãi
Israele, vei avea apã atunci. Toate fântânile vor seca, pentru
ca sã facã Dumnezeu semn ºi sã vadã toate noroadele acest
semn, ºi sã se împlineascã cuvintele Domnului pe care þi le-a
spus, cã þi-a spus þie Dumnezeu cã tu vei fi slãvit de toate no-

roadele, poporule al meu, ºi vei împãrþi luminã ºi viaþã vie ºi
apã vie. 

Apleacã-þi, mãi creºtine, grumazul tãu sub puterea fã-
gãduinþei lui Dumnezeu ºi fii credincios, mãi Israele. Fii cre-
dincios cum a fost Avraam, pãrintele tãu, cã atunci când i-a
spus Dumnezeu cã-i va înmulþi sãmânþa ca stelele cerului,
Avraam nu s-a îndoit, ºi a crezut, ºi aºa a fost. Iatã tainã nouã,
cãci încã o datã rosteºte Dumnezeu aceste cuvinte. Atunci a
vorbit cu Avraam, ºi adu-þi aminte, poporule al meu, cuvintele
proorociei acestei lucrãri, care spun aºa: «Verginico, fii cre-
dincioasã Mie ºi lasã-Mã pe Mine, cã tu la vremea zilelor
acelea va trebui sã ridici un popor mare ºi sã-l hrãneºti ºi
sã-l înmulþeºti». 

Mãi copiii mei, voi sunteþi fiii fãgãduinþei, ºi voi veþi
prãsi ºi vã veþi înmulþi, ºi atunci va fi sã se împlineascã Scrip-
tura aceea care zice cã «Mulþime mare, îmbrãcatã în veºminte
albe, sta în faþa Mielului ºi a tronului lui Dumnezeu, cu ra-
muri în mâini, cântând cântarea cea nouã».

Poporule al meu, se împlinesc Scripturile, mãmicã. Ce
crezi tu cã mai ai de fãcut? Mai ai timp sã fii lume, creºtine?
Mai ai vreme sã stai la îndoialã? Deschide uºa ºi ieºi ºi te uitã,
cã toate cele scrise vin spre împlinire. Destul cã vei plânge
vremea necredinþei ºi a necunoºtinþei ºi a întunecimii tale. De
ce sã mai plângi ºi pe veci dacã ar fi sã nu te laºi acum spre
înviere? Am în mânã pecetea, am sigiliul Dumnezeului lui
Avraam ºi al lui Isaac ºi al lui Iacov. Am pecetea Dumnezeu-
lui Cel viu, al Dumnezeului celor credincioºi. Se învârte sata-
na în loc cã-ºi vede sfârºitul, ºi nu te va mai putea birui când
va vedea pe fruntea ta sigiliul lui Dumnezeu ºi numele cel
nou al Ierusalimului cel nou. 

Ce faci tu, copilul meu, acum, dacã-mi vei da peste
mânã sã nu te pot însemna? Uitã-te cât de frumos, cât de dul-
ce vorbesc cu tine, cât caut sã te înþelepþesc într-o clipã. Am
venit, mãmicã, sã te nasc din nou, sã te mai nasc o datã, co-
pilul meu, dar nu fi nepriceput ca acela care L-a întrebat pe
Domnul: «Cum poate omul sã intre încã o datã în pântecele
mamei sale ºi sã se nascã iar?». Nu fi aºa de mic, copilul
meu, cãci adevãr îþi grãiesc cã dacã nu te vei naºte din cer, nu
vei fi cu cerul. Aceasta este vremea trupurilor cereºti, cãci tre-
buia mai întâi sã porþi trup pãmântesc, trup firesc, ca acum sã
porþi trupul cel ceresc. ªi iatã, cele vechi trec de acum, ºi rã-
sare de la Dumnezeu cer nou ºi pãmânt nou. Fii un nou-nãscut
de-acum, cãci ce se naºte din trup, trup este, iar ce se naºte
din duh, duh este, mãi copilul meu. 

Ai vãzut de ce a trebuit sã vin iar? Ca sã te mai nasc o
datã, mãi Israele al meu, mãi poporule al meu. Cum sã te mai
poþi crede în stare sã te mai lipeºti cu stricãciunea de acum?
Vai de tine, creºtine, cãci cel ce a fost luminat acum de aceas-
tã luminã ºi se trage de sub ea, acela, vai, cu neputinþã va fi
sã mai fie al învierii. Acum e acum, poporule al meu. Nu e
greu, mãmicã, fiindcã tu ai avut întinsã o mânã spre tine, tu ai
avut pe Domnul în mijlocul tãu, poporule al meu. El mã aº-
teaptã cu tine acum. Scoalã-te ºi hai sã mergem, cã Domnul
este încins ºi te aºteaptã ca sã te aºeze la masã ºi El sã te ser-
veascã. N-ai sã mai auzi aºa iubire. Nu va avea nimeni aceas-
tã cinste pe care þi-a pregãtit-o Dumnezeu. 

Scoalã-te, poporule al meu, ºi hai sã mergem, cã spre
glorie mergem ºi spre viaþã veºnicã mergem. 

Scoalã-te, cetatea mea de aici, scoalã-te, mãmicã! Ri-
dicã-te, creºtine, ºi fii credincios, cãci tu eºti fiu al fãgãduinþei
cea din veac. Fii viteaz, sã te întâlneºti cu neamul tãu, cãci vei
sta la masã cu Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov, vei sta la masã cu
tot trupul neamului tãu, mãi Israele al birunþei. 
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Pace þie, Israele! Pace peste tine, cetatea mea de aici!
Slavã ºi mãrire, de la începutul tãu ºi pânã azi! Amin. Nimeni
nu poate sã te blesteme pe tine, cã tu eºti muntele cel mai înalt
ºi cel mai binecuvântat. Toate popoarele îþi vor da mãrire, dar
fii vrednic, Israele iubit, poporul meu iubit, mândria mea cea
din vremea aceasta. Când mã voi îmbrãþiºa cu tine, cine nu-þi
va cânta þie ºi mie cântarea cea de slavã a lui Moise?! cãci
Moise va fi de-a dreapta ta. 

Pace copiilor din aceastã cetate! Pace ºi putere ºi învie-
re! Amin. Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi din duhul meu, ca
sã fim una pe veci ºi sã fim o iubire, ºi aceastã iubire sã um-
ple tot pãmântul ca sã fie cer peste tot. Amin. 

Astãzi se scrie aceastã zi, se scrie ºi de cer, ºi sã se scrie
ºi de tine. E ziua ta de înviere, cetatea mea de aici. E ziua ta
de naºtere. Iatã, Duhul Sfânt sã Se coboare peste tine, iar tu
sã fii creºtin dupã adevãr. Amin. 

Pace þie, popor al lui Israel! Pace ºi binecuvântare!
Amin. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
17/30 noiembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Ghelari, Hunedoara 

Îndemn la lepãdare de sine ºi înnoire a duhului, care aduce
înfierea cu numele lui Hristos. 

FFFF acem coborâre ºi facem popas pentru cetatea ca-
re este ºi face parte din numãrãtoare, cu numele

de Ghelari. 
Duhurile Preasfintei Treimi sunt aici în ajutorul meu.

Mama Gigi sunã din trâmbiþã pentru aceastã cetate, sunã s-o
adune ca sã vorbeascã cu aceastã cetate, cã este înscrisã ca ce-
tate a poporului meu. Acum scrie mama Gigi carte pentru ce-
tatea Ghelari. 

O, pace vouã! M-am dus acolo ca sã vã spun acolo
„Pace vouã!“, ºi apoi am plecat dupã voi dacã nu v-am gãsit
acolo. Am pribegit dupã voi, am cãutat, am strigat, am spart
crusta, am gonit fiare din calea mea, am dãrâmat ziduri din
calea mea ºi multe piedici am biruit ca sã caut sã vã adun ºi
sã scriu apoi carte pentru cei ce trebuie sã rãspundã la apelul
ºi la numãrãtoarea cetãþii cu numele de Ghelari. Am luptat aºa
cum s-a putut ca sã vã caut, cã-mi cere Domnul rãspuns pen-
tru fiecare creºtin înscris la numãrãtoarea poporului meu. Am
trâmbiþat pe de-a rândul prin multe cetãþi pânã acum, dar pe
nicãieri n-a fost sã-mi gãsesc staul gol ca aici. 

Am de lucru mult, ºi trebuie sã lucrez bine, cã azi e o
zi mai grea, e o ceaþã mai groasã, e o înaintare mai anevoioa-
sã, ºi trebuie sã-mi fie biruinþa mare ºi sã-mi fie deplinã, cãci
scris este în Cartea Adevãrului: «De vei zice pãcãtosului sã se
îndrepte ºi el se va îndrepta, atunci ai scãpat viaþa aceluia.
De vei vedea sabia venind ºi nu-l vei vesti pe pãcãtos, atunci
sângele aceluia se va cere din mâna ta. Dar dacã, vãzând sa-
bie venind, ºi dacã ducându-te sã vesteºti pe pãcãtos el nu va
lua aminte, atunci sângele lui va cãdea asupra capului sãu». 

M-am ridicat sã-mi trezesc poporul din somn, sã-l în-
þelepþesc, sã-l pãstoresc ºi sã fac înviere peste tot trupul care
a mâncat de la aceastã masã, cãci când a mâncat de la masa
aceasta, Dumnezeu l-a trecut la numãrãtoarea acestui popor. 

Mãi copiii mei, am stat sub umbrirea Duhului Sfânt,
Care S-a ridicat cu putere de lucru în vremea cea de sfârºit a
lucrãrii Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt S-a arãtat cu lucrare

mare ºi cu mare desãvârºire prin mine. Duhul lui Dumnezeu
a vorbit prin gura mea multã vreme de ªi-a ridicat un popor,
ºi la acest popor i-a descoperit taine despre care n-a mai vor-
bit Dumnezeu pânã în vremea aceasta. Toatã cartea lui Dum-
nezeu vorbeºte despre vremea aceasta. Toate sculele dumne-
zeieºti au vorbit ºi au lucrat pentru vremea aceasta, dar po-
porul de astãzi este fiul cel mic al Israelului lui Dumnezeu, ºi
de aceea acestui fiu mic i-a descoperit Domnul tainele îm-
pãrãþiei care se anunþã acum, cãci împãrãþia lui Dumnezeu se
vesteºte ºi se aratã ºi se mãreºte din zi în zi, poporule al meu.
De aceea þi-am spus eu þie, mãi Israele mic, cã tu eºti cea mai
mare tainã pentru toatã fãptura ºi pentru toatã seminþia lui
Dumnezeu. 

Mãi Israele mic, cã mic eºti, mãmicã, ºi nu-þi ºtii ºi nu-þi
înþelegi menirea pe care o ai, ºi n-ai înþelepciune ca sã ºtii ºi
sã crezi cã tu eºti scãparea seminþiei tale de la început ºi pânã
la tine. Vai de tine, poporule al meu, dacã nu te vei înþelepþi
de-acum, cã de la tine se va cere acum atât cât þi-a fost dat.
Vai, dacã n-ai sã poþi da atât cât þi se va cere, atât cât þi-a fost
dat! Vai, dacã þi-ai îngropat talantul, sau, vai, dacã ai fãcut cu
el negoþ strãin de Dumnezeul pãrinþilor tãi, Avraam, Isaac ºi
Iacov! Copilul meu, vai, mãmicã, vai, cã iatã ce este acum: se
desparte rãul de bine ºi lumina de întuneric; se desparte
adevãrul de minciunã; se împlinesc Scripturile în ochii tãi,
poporule al meu. Se face dreptate între oaie ºi oaie, copilul
meu. Morþii din morminte aud glasul trâmbiþei ºi înviazã,
creºtine. Iatã vremea când unul va fi luat ºi altul va fi lãsat. 

Copiii mei, ridicaþi-vã bine, mãmicã, treziþi-vã bine, cã
nu e de joacã ce se petrece în vremea aceasta. Poporul meu
nici n-a aºteptat vremea aceasta, darã sã mai ºtie ce va fi în
aceste zile! Mãi copii, m-am ridicat cu duh puternic sã vã pre-
gãtesc, sã vã împac cu Dumnezeu, cã nu sunteþi împãcaþi cu
Dumnezeu, nu sunteþi curaþi în faþa lui Dumnezeu, ºi eu nu
vreau, poporule al meu, nu vreau, creºtine, sã le spunã Dom-
nul, copiilor mei: «Nu vã cunosc pe voi!». Mãi mãmicã, acum
e acum. Lãsaþi-vã lucraþi, lãsaþi pe Domnul sã vã dea o formã,
o întrebuinþare fiecãruia dupã cum e planul Sãu, mãi copii.
Nu mai faceþi planuri fãrã Domnul, cã nu e lucrul vostru aces-
ta. Acesta este lucrul Domnului, poporule al meu. Cum sã te
fac eu în stare sã înþelegi cã tu, copilul meu, ai menire mare
la Dumnezeu, ºi nu se poate sã vrei cu tine cum vrei tu. O,
uitã-te tu cum te învârþi în loc când te zbaþi sã faci ceva cu
tine, sã faci tu ceva din tine, ºi nu mai termini sã faci planuri
peste planuri ºi umbli dintr-o parte într-alta crezându-te în
stare ºi în putere. Fii înþelept, copilul meu, cã odatã ce ai fost
înscris în aceastã numãrãtoare dumnezeiascã, trebuie sã ºtii
cã peste tine nu mai eºti tu stãpân, ºi este Dumnezeu Stãpânul
tãu. 

Ce mari aþi fi fost voi, copiii mei, ce tari aþi fi fost dacã
aþi fi fãcut ce a fãcut Domnul ºi dacã aþi fi împlinit ce a zis
Domnul, cã Domnul a zis sã vã daþi întâietate unii altora, cãci
felurite sunt darurile care sunt pentru voi. Dacã voi, mãmicã,
aþi fi avut pe fraþii voºtri mai de cinste decât pe voi înºivã, o,
poporule al meu, ce mare ai fi fost tu acum ºi ce minuni s-ar
fi vãzut prin tine! Dar tu, mãmicã, te-ai uitat mereu la paiul
din ochiul fratelui tãu, ºi aceasta este fãþãrnicie, aceasta este
iubire fãþarnicã. O, când tu te faci judecãtorul fratelui tãu,
atunci tu ai ºi fost judecat prin însãºi judecata pe care o
rosteºti asupra fratelui tãu, ºi apoi zici cã Domnul este Dum-
nezeul tãu. Nu, mãmicã, nu este aºa. Domnul este mic faþã de
tine atunci, fiindcã tu treci peste El ºi uiþi cã dreptul de a
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judeca este al Lui ºi nu al tãu. Atunci tu eºti mai mare decât
fratele tãu pe care-L judeci, dar eºti mai mare ºi ca Dum-
nezeu, ºi nu se mai poate spune cã Domnul este Stãpânul tãu
sau cã tu Îi slujeºti lui Dumnezeu. 

Copilul meu, cu suspin mã rog de tine, lasã-mã sã te în-
þelepþesc. Lasã-mã, creºtine, sã-þi arãt cã nu-I slujeºti lui Dum-
nezeu. Lasã-mã sã-þi spun cã trebuie sã te naºti din nou ºi sã
fii credincios ºi supus Creatorului tãu. Dacã n-ai sã crezi acum
cã eu am venit sã-þi spun adevãrul despre tine ºi dacã n-ai sã
te naºti din cer, rãmâi, mãmicã, trup, ºi rãmâi pãmânt, ºi rãmâi
nelucrat, cã nu aºa se lasã lucrat un creºtin cu care sã lucreze,
apoi, Dumnezeu întru planul Sãu cel din veac întocmit. 

Vezi tu de ce milã ai avut tu parte, mãmicã? Dacã eu nu
veneam sã-þi deschid ochii, sã caut sã þi-i deschid, sã caut sã-þi
iau tina de pe ei, dacã nu mã ridicam sã te vestesc cã stã sa-
bia deasupra capului tãu ºi cã trebuie sã te întorci bine spre
Dumnezeu, ce mai era de fãcut cu tine, cu viaþa ta pe care o
cere acum Domnul din mâna mea? Te cere Domnul de la
mine, mãmicã. Mi-a dat în mânã sigiliul acestei vremi ca sã
te pecetluiesc ºi sã nu fii vãtãmat de îngerii cei nimicitori,
care vin pe urma mea ºi lovesc pe unde nu vor gãsi acest
semn. Nu-þi învârtoºa inima ca sã nu crezi ce-þi spun, copilul
meu, cã ai vãzut cum a fost pe vremea lui Moise când poporul
lui Israel a fost însemnat cu semnul cel poruncit de Domnul
prin Moise. Ai vãzut cã îngerii nimicitori nu au avut voie sã
loveascã, dar casele egiptenilor au fost lovite de unealta mor-
þii ºi groazã ºi bocete se auzeau în lume, poporule al meu. 

Mãi Israele, fii, mãmicã, credincios, cã acum ar fi sã fie
mai rãu ca atunci. Fii supus acestei chemãri ºi acestei pece-
tluiri, dar fii înþelept, cã semnul acesta nu se lasã aºezat decât
întru sfinþenie ºi întru credinþã, copilul meu. Nu-þi mai cãuta
nici un fel de dreptate, mãi creºtine, cã acum nimic nu-þi mai
foloseºte mai mult decât umilinþa ºi smerenia ºi credinþa, co-
pilul meu. Lasã-mã sã vãrs din duhul meu peste tine, cã de
aceea m-a trimis Dumnezeu înapoi la tine, cã nu are cine te
ajuta ca sã te facã în stare sã stai în faþa lui Dumnezeu, cã asta
urmeazã acum, copilul meu. Vrea Domnul sã iasã la ivealã cu
tine, cã pentru asta ai fost tu pregãtit. Acesta a fost planul lui
Dumnezeu, ca sã ajungã la acest punct cu tine. Dacã încã te
mai joci cu viaþa ta, dacã încã mai crezi cã-L mai þii pe Dom-
nul mai mic decât pe tine, dacã ai sã cauþi sã-L faci sã mai
aºtepte, gata, trec mai departe ºi nu mai stau lângã tine sã te
rog. Trec, dar nu te însemnez cu pecetea Dumnezeului Cel
viu ºi mã duc, creºtine, mã duc ºi trâmbiþez pe la toate rãspân-
tiile ºi înviez morþii ºi îi pun pe picioare ºi îi pun în locul tãu,
copilul meu, cã numãrãtoarea este pecetluitã de fãgãduinþa lui
Dumnezeu. Cum, mãmicã, sã învieze morþii la glasul trâm-
biþei care te strigã pe tine acum, ºi tu sã mori în locul lor?
Cum? Oare, aºa sã fie? Oare, aºa sã vrei tu, poporule al meu?
O, de ce ai crezut tu cã te poþi juca cu Dumnezeu? 

Poporule al meu, n-ai ºtiut, mãmicã, sã fii cum te cere
Dumnezeu, dar mai ai o clipã la îndemânã. Iatã clipa, copilul
meu. Iatã mâna mea întinsã spre tine. Duhul Cel ceresc este
foc mistuitor, dar Domnul lucreazã cu tine dupã putinþa ta ºi
tu nu vrei sã înþelegi aceasta, mãi copilul meu. Eu îþi întind
mâna în aºa fel ca sã nu te ard. Lucrez dupã putinþa ta, dar tu
ceri altfel, de parcã ai fi în stare sau vrednic sã te atingi de foc
ºi sã nu te arzi. ªi dacã vei vrea ºi aºa, am sã fac ºi aºa, cãci
ce n-am fãcut eu pentru tine ca sã te aºez în sânul lui Avraam
ºi sã te scap de prãpastie? Dumnezeu este foc mistuitor, dar
n-a trecut peste puterea pe care a pus-o peste lucrul mâinilor

Sale, cãci când S-a coborât sã-ªi ia trup din pântecele Fecioa-
rei, a stat purtat în acel pântece nouã luni ºi n-a mistuit pânte-
cele acela. Iatã câtã putere s-a arãtat atunci. 

O, a venit acum Domnul spre sfârºitul tainei Sale ºi
S-a sãlãºluit cu Duhul puterii cea întreit sfântã în trupul sufle-
tului meu, mãmicã, douãzeci ºi cinci de ani, ºi n-a mistuit tru-
pul duhului meu, care, iatã, s-a întors înapoi pe pãmânt. ªi
iatã, mãi copii, minune mai mare ca la început, aºa cum a fã-
gãduit Domnul Iisus Hristos atunci când a spus: «Cel ce cre-
de Mie, nu aceste minuni va face, ci mai mari decât acestea».
Iatã bunãtatea lui Dumnezeu revãrsatã peste fãptura mâinilor
Sale, cãci focul cel mistuitor al dumnezeirii se îmblânzeºte
dupã îngãduinþa ºi putinþa de a putea fi purtat de fãptura cea
creatã de Dumnezeu, ºi tu, poporule al meu, tu nu te laºi îm-
blânzit dupã chipul Creatorului tãu, prin Care toate s-au fãcut. 

O, câtã pâclã este aºezatã peste înþelepciunea ta, po-
porule al meu! Cine, mãmicã, s-ar mai lupta pentru tine atât
cât mã lupt eu, mãi copil al acestei lucrãri? Mãcar dacã ai în-
þelege taina acestei lucrãri ca sã poþi apoi înþelege cã tu eºti
copil al acestei lucrãri ºi cã eºti cea mai mare tainã ºi cea mai
mare lucrãturã din toate cele lucrate de Dumnezeu peste vre-
muri, cãci cu tine ºi cu vremea aceasta va aºeza Domnul scau-
nul de judecatã, ºi prin lucrãtura aceasta toate vor intra întru
starea cea de nestricãciune. 

O, mã doare, mãmicã, rãu mã doare cã n-am sã te am
în cea mai mare slavã dupã câtã luptã a dus cerul cu tine. Mã
doare, cã lumea cea care n-a ºtiut ce ai ºtiut tu va intra în sla-
va aceea care spune: «Cei din urmã vor fi cei dintâi». Dar
iatã, am venit în calea ta sã te fac sã înþelegi, sã te întãresc
pentru lucrul pe care-l ai, copilul meu, ºi sã nu dai slava ta
altuia. Luptã-te s-o ai tu, mãmicã, fiindcã este a ta. Nu-þi vin-
de acest drept pentru o nimica toatã. Fii înþelept ºi fii deºtept,
copilul meu, ºi nu te încânta cu nici o slavã trecãtoare, cãci
cel ce culege fãrã Dumnezeu, acela vânt culege ºi deºertãciu-
ne culege ºi pãþeºte ca bogatul care se îmbogãþeºte cu gândul,
ca acela care a zis cã-ºi stricã hambarele ca sã facã altele mai
mari, sã-ºi strângã multe ºi apoi sã trãiascã fãrã grijã multã
vreme. Dar, de unde?! cã glasul Domnului a venit ºi i-a spus:
«Nebun ce eºti! În noaptea asta îþi iau sufletul, ºi ce mai faci
cu agoniseala ta?». 

Copiii mei, cel ce este ºi vrea cu Domnul, trebuie sã se
lepede de sine, ºi în fiecare zi sã meargã cu crucea sa în urma
Domnului. Nu poþi, copilul meu, nu poþi fi ucenicul lui Iisus
Hristos ºi sã faci tot ca tine. Am ieºit în întâmpinarea ta, po-
porule al meu. Te-am învãþat, mãmicã, ºi pânã sã plec din
mijlocul tãu, te-am învãþat ºi dupã aceea, ºi iatã minune neîn-
þeleasã de mintea omeneascã. M-a trimis Domnul sã vorbesc
cu tine, m-a trimis cu ultima trâmbiþare înainte de încheierea
tainei Sale de mântuire, m-a trimis cu putere de duh cu care
n-a mai lucrat pânã acum. Dar iatã, puterea Domnului se îm-
blânzeºte încã dupã îngãduinþa ºi putinþa ta, poporule al meu,
cã dacã ai fi fost acum mare aºa cum trebuia sã fii dupã atâta
înþelepciune care a lucrat cu tine, o, dacã erai mare, atunci
slava Domnului ar fi lucrat dupã mãsura puterii tale, ar fi lu-
crat dupã mãrimea ta. 

Mãi, Israele mic, tu trebuia sã fii mare, mãmicã. Dom-
nul lucreazã în vremea aceasta aºa cum n-a lucrat pânã acum,
cãci lucreazã sã-ªi sãvârºeascã ºi sã-ªi anunþe împãrãþia. Da-
cã tu, copilul meu, ai fi vrut sã-L asculþi pe Domnul, erai
acum cer nou ºi pãmânt nou, ºi Domnul Se aºeza peste tine
cu împãrãþia Sa ºi se împlinea cuvântul Sãu, cã atâta vreme
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þi-a spus Dumnezeu cã tu va fi sã faci luminã ºi înviere ºi
mântuire pe pãmânt. Cu tine va fi sã scoale morþii din mor-
mintele lor, cu tine Se va arãta la toatã fãptura de sub cer, dar
tu n-ai avut timp sã crezi, cã tu ai fãcut altceva în loc sã te fi
lãsat lucrat, ºi iatã acum goliciunea ta, cã n-ai veºmânt curat,
n-ai hainã de nuntã, n-ai putere sã faci minuni în numele
Celui Care a spus: «Nu acestea, ci mai mari decât acestea
veþi lucra dacã veþi fi cu Mine». ªi acum, spune tu, mãmicã,
poþi merge cu mine? Te cere Domnul de la mine ca sã facã cu
tine dupã cuvântul Sãu. 

Mãi copiii mei care sunteþi înscriºi la numãrãtoarea de
la Ghelari! Am în mânã schiþa, mãmicã. Am actele de înfiere
pentru fiecare în vremea sa, ºi am avut un numãr de inimioa-
re, o mânã de copii care au mâncat de la aceastã masã, ºi
acum sunt trecuþi ca fii ai acestei lucrãri. Iatã de ce v-am adu-
nat eu astãzi. M-am purtat dupã voi, v-am cãutat, v-am stri-
gat, v-am trezit dacã pe vreunul v-am gãsit dormind, am su-
nat, mãmicã, din trâmbiþã ºi v-am adunat în aceastã casã ºi ia-
tã, stãm de vorbã cu toþii ºi împreunã scriem carte pentru ce-
tatea cu numele Ghelari. A avut Dumnezeu o sculã acolo ºi a
lucrat cu ea un locaº de închinãciune. A dat Domnul o po-
runcã acestui slujitor, a dat-o ca sã o împlineascã, ºi a fãcut
Dumnezeu plan de la început ºi pânã la sfârºit, ºi l-a fãcut
bine, ºi l-a fãcut ca sã fie împlinitor ºi sã facã Domnul apoi
slavã vãzutã ºi acolo, dar acolo nu s-a lucrat dupã dreptarul
cel drept, mãi copii, nu s-a lucrat dupã rânduialã ºi dupã cu-
rãþie. Dumnezeu a lucrat dupã dreptar, dar slugile cele toc-
mite n-au folosit dreptarul cel drept ºi cel curat. Nu s-a lucrat
cu fricã, copiii mei. 

O, dacã ai de fãcut un lucru, o lucrare dumnezeiascã,
trebuie sã lucrezi cu fricã ºi cu cutremur dupã legea cea
dreaptã ca sã fie temelia lucrãrii tale de nezdruncinat. Nu s-a
lucrat cu mâini curate, nu s-a mai lucrat bine pânã în sfârºit.
A spus Dumnezeu cã în vremea aceasta va fi sã lucreze mi-
nuni acolo. Dumnezeu a lucrat acolo ca sã poatã lucra ce avea
în vremea aceasta de lucrat, cãci în vremea aceasta avea de
lucrat o lucrare nefãcutã de mânã omeneascã. A voit Domnul
ca El sã fie Stãpân acolo, cã pentru aceasta Îºi tocmise niºte
lucrãtori prin care sã-ªi desãvârºeascã un lucru, ºi iatã ce s-a
întâmplat cu aceºtia, cã acum n-au fost gãsiþi la datorie. Chiar
cel pe care-l pusesem de strajã acolo în urma preotului sluji-
tor care a fost ridicat de pe pãmânt, n-a lucrat acesta dupã
dreptarul lui Dumnezeu, ºi s-a îngâmfat fiul acelei slugi luate
ºi s-a trufit ºi n-a lucrat curat lucrul pe care l-a avut de fãcut.
A amestecat lumina cu întunericul, a amestecat sfinþenia cu
stricãciunea, a aºezat acolo legea slobozeniei ºi nu se poate
aºa, copiii mei. Nu se poate ºi cu Dumnezeu ºi cu mamona.
Nu se poate bea ºi paharul lui Dumnezeu ºi pe cel al
demonilor. Dacã acolo a spus Dumnezeu cã Se va arãta cu
minuni, cum ar fi trebuit sã fie ºi sã se lucreze în locul acela?
Cu câtã sfinþenie, cu câtã fricã, cu cât cutremur, cu câtã cu-
rãþie! O, mãmicã, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit, nu Se lasã
înºelat, ºi când a vãzut Domnul cã locul acela este ameninþat
de tot, a mai pregãtit încã o salvare pentru lucrul acela, a mai
tocmit niºte slugi prin care sã desãvârºeascã via aceea. Le-a
dus acolo, dupã cum era planul Sãu întocmit, ºi le-a poruncit
sã se aºeze întru sfinþenie ºi întru ascultare, ºi prin voia lui
Dumnezeu s-au lãsat lucrate aceste slugi. Au unit sufletul cu
trupul aceste slugi ºi s-au aºezat sã lucreze, ºi Domnul era ºi
lucra cu Duhul Sãu pentru ei. ªi S-a coborât Domnul în vre-
mea aceasta cu aceastã lucrare ºi în locul acela ca sã-l facã

una cu aceasta, ca sã-ªi strângã Domnul sculele Sale într-o
singurã iubire, într-o singurã lucrãturã ca sã-ªi poatã desãvâr-
ºi pe pãmânt taina cea din veac ascunsã ºi de îngeri neºtiutã.
O, copiii mei, ºi s-a împlinit apoi acolo Scriptura aceea care
zice aºa: «Pe ai Mei i-am învãþat, de ai Mei fui rãstignit»,
cãci Domnul nu a fost primit întru ale Sale acolo. Voia Dom-
nul sã îndrepte ºi acolo lucrul Sãu cel drept, ca sã fie bine
lucrat, dar n-a mai fost cum, ºi a plecat Domnul de acolo, mãi
copii; S-a supãrat ºi a plecat, iar în urma Lui a dat îngerilor
poruncã sã fie ridicatã sluga aceea tocmitã la lucrul cel de
acolo, ºi a fost ridicatã ºi dusã acolo unde trebuia sã dea so-
cotealã de cele lucrate, ºi acum se lucreazã de cãtre cer la scã-
parea ºi la iertarea nedreptãþilor sãvârºite de sluga aceea, de
preotul care a fost slujitor acolo, cãci lucrarea cerului aceasta
este, mãi copii. 

O, ºi a trecut Domnul mereu pe acolo apoi, ºi lucrãtorii
cei rãmaºi au început sã oropseascã pe slugile cele tocmite
pânã ce le-au scos afarã din þinutul acela. Dar ochiul Domnu-
lui ºi mâna Sa cea tare a fost cu ei aºa cum a fost cu Iosif cel
vândut, cãci Domnul nu Se lasã ruºinat, mãi copii, ci Se de-
sãvârºeºte întru cei aplecaþi, dar celor semeþi le stã împotrivã
Domnul, ºi îi apleacã, cu tãria Sa sub mâna voii Sale. O, fe-
ricit copilul care înþelege mustrarea ºi se înþelepþeºte, cãci bu-
curie mare se face în cer pentru unul ca acesta care ºtie cã
toate sunt spre slava Domnului. 

Iubiþii mei, copiii mei, numãraþii mei, însemnaþii mei
din cetatea Ghelari! M-am dus, mãmicã, sã vã spun acolo: Pa-
ce vouã! ºi sã suflu apoi peste voi ºi sã vã pun pecetea Dum-
nezeului Cel viu. O, m-am dus ºi am strigat la poarta aceea ºi
nimeni nu mi-a rãspuns la apel, nimeni, mãmicã. Am gãsit
acolo niºte pãzitori strãini de Dumnezeu, care dorm tolãniþi ºi
murdari peste ce a fost a lui Dumnezeu. Aº fi putut sã suflu
cu mânie ºi sã spulber pâcla ºi pustiul care este peste locul
acelei cetãþi. Dar nu; am suspinat, am lãcrimat ºi am plecat pe
urma celor pe care-i am înscriºi aici, pe care-i am trecuþi în
schiþa mea, cãci sunt ai mei, ºi am pribegit dupã ei ca sã-i
adun ºi sã stau cu ei de vorbã. 

Copiii mei, lãsaþi-vã lucraþi de Dumnezeu, cã voi nu
sunteþi nici pe voi stãpâni, d-apoi pe lucrurile lui Dumnezeu!
Lãsaþi-vã sã fiþi ca niºte fii ascultãtori. Lãsaþi-vã conduºi de
Dumnezeu, mãi copii. Nu mai faceþi planuri fãrã Domnul, nu-I
mai cereþi Domnului sã facã dupã voia voastrã, cã Domnul
Iisus Hristos nici în faþa morþii n-a avut curajul sã întoarcã
voia Tatãlui, ºi a spus: «Nu voia Mea, ci voia Ta sã fie, Tatã
al Meu». Aºa trebuie sã fiþi de acum, ca sã puteþi fi fiii Tatãlui
ceresc, ºi trebuie sã fiþi sfinþi de acum copiii mei; sfinþi,
precum Domnul sfânt este, cã nimeni nu mai rãmâne, mãmi-
cã, decât cerul cel nou ºi pãmântul cel nou ºi fiii lui Dumne-
zeu, care vor moºteni ºi vor intra la masã cu Domnul. 

Am venit sã mã întâlnesc cu voi aici, ca sã vã rog sã fiþi
sfinþi, dar începeþi de la inimã, mãmicã. Sfinþiþi-vã inima, cã
dacã ea nu va fi sfântã ºi curatã, atunci chiar trupul de vi l-aþi
lãsa spre ardere, nimic nu veþi fi dacã inima voastrã nu va fi
casã lui Dumnezeu. Copiii mei, Dumnezeu este dragoste, ºi
Dumnezeu este curat. 

Am vorbit ºi cu slujitorul de bisericã, pe care l-am
chemat tot aici, cãci pribegind dupã copiii mei de la Ghelari,
am gãsit ºi pe acest slujitor ºi am vorbit aici ºi pentru el, ca sã
ia ºi el înþelepciune bunã ºi sãnãtoasã ºi sã-ºi lucreze o teme-
lie sãnãtoasã de acum. Aveþi grijã, copiii mei, de sãmânþa pe
care o semãn eu acum. Aveþi grijã de cartea aceasta, cãci ea
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va mãrturisi de acum pentru sau împotriva voastrã. Fiþi aºa
cum cere Domnul unui fiu de al Sãu ºi fiþi curaþi cu inima ºi
cu iubirea, mãi copii. Iubirea fãþarnicã sã nu mai caute spre
voi, cãci Dumnezeu este curat ºi nu Se atinge acolo unde nu
este locul curat. 

Copiii mei pe care v-am chemat de la Bucureºti sã fiþi
aici acum! Voi sunteþi trecuþi la numãrãtoarea de la Ghelari.
Aceasta este ºi ziua voastrã, mãmicã. Am venit sã vã iau de
mânã ºi sã vã aºez bine pe cale cu mine. Am venit sã vã rog
sã vã lãsaþi pecetluiþi cu sigiliul acestor vremi, cãci aceasta
este vremea cea de biruinþã a poporului meu. La toþi vã spun,
cu toþi vorbesc: aceasta este o pecetluire de sfinþenie, este pe-
cetluirea poporului cel care va fi ceresc, cãci în curând eu voi
avea un popor ceresc, cu trupuri cereºti ºi nestricãcioase. Pe-
cetea aceasta este numai una, copiii mei, ºi iatã, Dumnezeu
începe cu poporul acesta. 

Poporule al meu, nu mai fi pãmânt, cãci cele de pânã
acum sunt pe sfârºite. Fii cer, copilul meu, ca sã rãmâi ºi sã
fii aºezat pe pãmântul cel nou, care se va arãta nou în curând.
Eu trec ºi pecetluiesc prin poporul meu pe cel ce se lasã spre
înviere, iar când voi termina de înviat ºi de însemnat pe cei
înscriºi ai poporului meu, trece pe urma mea unealta care va
curãþi fãrãdelegea de pe pãmântul poporului meu, ºi apoi eu
voi rãmâne cu poporul meu ºi mã voi ridica cu el, cãci Dom-
nul va împãrãþi prin acest popor ºi Se va arãta cu el la toatã
fãptura. Trebuie sã vã lãsaþi lucraþi numaidecât, cã pânã acum
n-a vrut poporul meu sã se lase lucrat, ºi s-a întors de pe o
parte pe alta fãrã sã ºtie cã vremea aceasta este la uºã. Aceas-
ta este vremea când Dumnezeu aºeazã Ierusalimul cel nou ºi
în mijlocul lui aºeazã toate cele scrise în carte. Aceasta este
România cea nouã care este lucratã de mâna lui Dumnezeu.
Nimeni sã nu se mai creadã mare sau tare, cã numai Dumne-
zeu este Cel tare, poporule al meu. 

Mãi copilul meu, când tu ai gustat din masa aceasta, ai
fost trecut ca fiu al acestei mese. Acum mã cere Domnul cu
tine la masã cã te-a gãsit scris, copilul meu. Fã-þi, mãmicã,
hainã nouã cu care sã poþi intra la masa aceasta, cã nu oricine
va avea cinstea pe care o vei avea tu. 

Mãi Israele din vremea aceasta, tu eºti aºteptat de când
veacurile s-au întocmit. Vai de tine, copilul meu, dacã te mai
gândeºti cumva cã mai poate Domnul aºtepta dupã tine!
Amin, amin zic vouã, nimic întinat, nimic necurat nu va mai
rãmâne la aceastã împãrãþie cereascã. Luaþi haina nestricã-
ciunii pe voi, copiii mei, cã nimic necurat nu va mai rãmâne.
Se întocmesc acum ceruri noi ºi pãmânt nou ºi se întocmeºte
Ierusalim nou. Vai þie, copilaºul meu, dacã nu vei fi gãsit nou!
Roagã-te ºi vegheazã, ca sã te gãseascã nou ºi sã te gãseascã
viu ziua aceea. Sã nu cumva sã crezi, creºtine, cã mai poþi fi
ºi viu ºi mort. Dumnezeu, Unul este, copilul meu, ºi iatã, Îºi
anunþã împãrãþia. 

Lepãdaþi de la voi slava cea deºartã, lepãdaþi aurul ºi
argintul acestei lumi, cãci lumea a ajuns la sfârºit, de acum.
Nu fi lume, poporule al meu, cãci lumea a ajuns la sfârºit. În
lume este urã ºi întuneric ºi stricãciune; în lume este minciu-
nã ºi moarte, ºi lumea a ajuns la sfârºit. Sfârºeºte, creºtine, cu
lumea din tine, cã adevãr grãieºte Dumnezeu, cã grãieºte sfâr-
ºit pentru lume. Lasã-te spre înviere, copilul meu, cã se îm-
plinesc fãgãduinþele lui Dumnezeu, ºi lumea ºi moartea se
sfârºesc de-acum. 

Amin zic vouã, împãrãþia lui Dumnezeu vine în chip
vãdit de-acum. Cele vechi trec de-acum, ºi Domnul Îºi vãdeº-

te împãrãþia, poporule al meu. Fiþi credincioºi, ºi veþi fi vii pe
veci, cã moartea nu va mai fi. 

Pace vouã! Primiþi-mã cu pacea ºi cu sigiliul biruinþei.
Lãsaþi-vã spre înviere, cãci cel ce va birui va bea ºi va mânca
din rodul ºi din izvoarele vieþii ºi nu va mai muri niciodatã. 

Pace þie, cetate cu care am vorbit, ºi întregeºte-þi trupul
tãu, cãci trupul tãu este desfãcut. Pace þie, poporul meu, ºi în-
tregeºte-þi trupul moºtenirii tale! Împacã-te cu Dumnezeu,
copilul meu, cã El te iartã precum ºi tu ierþi. Amin. Împacã-te
cu Domnul ºi iartã totul pentru înviere. Nici un dar, nici un
cuvânt nu va ajunge de la tine la Domnul tãu dacã tu nu te
lupþi sã ºtergi judecata ta de la faþa Domnului. 

Au sosit zilele învierii, poporule al meu. Avraam, Isaac
ºi Iacov doreau sã vadã una din ele ºi nu le-au vãzut în zilele
lor, dar iatã-i, se bucurã împreunã cu tine acum, cãci Dumne-
zeu S-a sculat la lucru cu toate sculele Sale sã te ajute pe tine
sã biruieºti, mãi copilule cel mai mic al lui Israel. Se bucurã
de tine pãrinþii tãi, mãi Israele mãi. Nu cumva sã-i minþi cu
ceva, nu cumva sã-L mai minþi pe Dumnezeu de-acum, cãci
scris este: «Cel ce nu cinsteºte pe tatãl sãu ºi pe mama sa,
aceluia nu-i va fi bine».

Te aºteaptã tot neamul tãu, mãi Israele, ca sã ajungi cu
lucrarea ta la sfârºit. Lasã-L pe Domnul tãu sã meargã înain-
tea ta, cã Domnul este lumina ºi soarele acestei vremi de bi-
ruinþã. E groasã ceaþa ºi întunericul, dar Soarele Cel veºnic
încãlzeºte ºi înnoieºte ºi tot mai mult va rãsãri, dar nu va mai
asfinþi, ºi va sta deasupra ºi va lumina. Amin. 

Pace vouã, celor ce am sunat ºi v-am adunat aici! Pace
ºi iubire, umilinþã ºi iertare de la Dumnezeu peste voi! Pace
vouã, iubiþii mei! Iatã, suflu acum peste voi. Luaþi din duhul
meu ºi fiþi fii ai Celui Preaînalt. Amin. Luaþi crucea ºi urmaþi-mi
mie, cã de la mine vã cere Dumnezeu. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
22 noiembrie/5 decembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste monahii ºi monahiile
poporului creºtin 

Cei rãzvrãtiþi sã se vindece de pãcatul neascultãrii. 

SS unã mama Gigi din trâmbiþã, sunã pe de-a rândul
sã-ºi adune poporul ºi sã-l trezeascã ºi sã-l aºeze

pe cale ºi sã-l arate biruitor. Sunã mama Gigi sã-ºi deºtepte
poporul. M-am ridicat cu putere mare, mãi copii, ºi din zi în
zi aceastã putere se va arãta tot mai mult. 

Pace þie, poporul meu iubit, poporul meu de peste tot!
Pace þie, dar vai celui ce stricã aceastã pace dintre mine ºi
tine, poporule al meu! Vai þie, poporule al meu, dacã de acum
nu va fi pace între mine ºi tine! A venit vremea sã vezi ce în-
seamnã pacea dintre mine ºi tine, dar a venit vremea sã faci
pace între mine ºi tine, sã faci cu adevãrat pace, ca sã-þi fie þie
bine, poporule al meu, ºi sã trãieºti, mãmicã, întru Dumnezeu
apoi, cã e vremea rãspântiei celei mari, ºi e vremea sã te scoli
biruitor, dar numai sã vrei, poporule al meu. 

Pace peste cei ce am sunat ºi i-am adunat aici! Pace ºi
de la Dumnezeu, ºi de la mine! Pace vouã ºi iar pace vouã! 

Când erau apostolii adunaþi dupã vestea învierii Dom-
nului ºi când Toma s-a ridicat ºi a spus cã nu crede pânã nu
va pune degetul în coasta Domnului sãu Cel rãstignit, atunci
a apãrut Domnul în mijlocul lor ºi le-a spus: «Pace vouã!», ºi
apostolii se închiseserã bine, de teama iudeilor care-i urmã-
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reau, dar Domnul a intrat prin uºile închise la ei ºi i-a liniºtit
cu cuvintele: «Pace vouã!». 

Iatã, poporul meu iubit, duhul meu trece peste tot, intrã
peste tot, trece ºi prin uºile închise, trece ºi prin voi, trece ºi
cerceteazã ºi strigã cu putere, trece din cetate în cetate, intrã
ºi trece din inimã în inimã, stã deasupra ºi priveºte ºi cer-
ceteazã ºi lucreazã. 

Am plecat, poporule al meu, atunci când ºtii tu cã am
plecat, dar în cartea acestei lucrãri scrie cuvânt de la Dum-
nezeu cã voi veni înapoi sã-mi ridic ºi sã-mi hrãnesc un po-
por mare, ºi sã facã Dumnezeu minuni cu el în ochii tuturor.
Iatã, duhul meu s-a întors înapoi pe pãmânt ca sã-ªi desãvâr-
ºeascã Dumnezeu prin el ceea ce stã scris, ceea ce s-a spus la
masa acestei lucrãri. Daþi slavã lui Dumnezeu, copiii mei, cã
nimeni din cei de pânã acum nu au fost mai iubiþi decât voi
cei din vremea aceasta. Iatã ce minune în vremea aceasta!
Aduceþi-vã aminte de pilda care scrie despre Lazãr cel sãrac
care stãtea în sânul lui Avraam, ºi de bogatul nemilostiv care
striga din foc ºi îl ruga pe Avraam zicând: «Pãrinte Avraame,
trimite tu pe cineva din morþi sã spunã fraþilor mei sã nu facã
ºi ei ce am fãcut eu, cã iatã, rãu mã chinuiesc acum», dar
Avraam i-a rãspuns cã «Au legea ºi au pe prooroci, ºi dacã nu
cred în acestea, nici dacã va învia cineva din morþi nu vor
crede». O, copiii mei, iatã, cine nu crede, nu crede orice i-ai
face, cã a înviat Domnul Iisus Hristos din moarte, dar poporul
iudeu nu a crezut, nu L-a recunoscut. 

Iatã, mama Gigi, cea care a plecat atunci, iatã minune,
poporule al meu! Mama Gigi stã de vorbã cu tine aºa dupã cum
s-a scris mai înainte în cartea acestei lucrãri. Cerul ºi pãmântul
trec, dar cuvintele acestei lucrãri se împlinesc. M-a trimis
Dumnezeu înapoi la tine, copilul meu. Nimic nu este cu nepu-
tinþã la Dumnezeu, ºi totul este cu putinþã celui ce crede. Iatã,
Dumnezeu te cerceteazã, poporule al meu; îþi încearcã credin-
þa ºi vrea sã te gãseascã credincios ca sã nu lucreze cu tine cu
semne sã te facã sã crezi. Nimic n-a fost sã nu-þi spunã þie
Dumnezeu mai dinainte despre taina Sa, ºi þi-a spus ºi taina
aceasta pe care o vezi acum împlinitã, cã iatã, m-a trimis la
tine, mãi copilul meu, ca sã-þi dau mâna prin aceastã întu-
necime, dar dacã a trimis Domnul înapoi la tine duhul meu,
sã ºtii, creºtine, cã l-a îmbrãcat cu putere mare, ca sã ies cu
biruinþã mare la sfârºitul misiunii mele, dar vai aceluia ce nu
va crede acum în minunea aceasta! 

N-ai sã poþi, copilul meu, sã mai fii necredincios. S-a
dus ºi vremea necredinþei, s-a dus ºi aceasta, ºi se vor vedea
pe viu împlinirile de la Dumnezeu, iar tu, poporule al meu, tu,
care mã cunoºti pe mine, vei ºti cã eu n-am murit. ªi dacã
trebuie sã ºtii aceasta, cã vei ºti, copilul meu, fã, mãmicã, în
aºa fel sã nu te înspãimânþi atunci, ºi sã te bucuri cu bucurie
mare atunci, pentru cã cel ce crede acum ºi se lasã spre în-
viere acum, acela va intra în bucuria care este pregãtitã pentru
poporul meu cel binecredincios. 

De ce, mãi copilul meu, sã-þi ia altul slava ta? De ce s-o
dai tu altuia, cã dacã te încânþi acum cu cele ce vor trece în
curând, atunci n-ai sã mai ai parte de slava care-þi este þie pre-
gãtitã, poporule al meu. Crede tu, copilul meu, cã s-a dus ºi
vremea necredinþei, cã de acum vei vedea ºi vei crede. Nu
vreau sã fii cu partea celor necredincioºi, mãmicã. Ia seama
bine ce-þi spun, cãci ca sã fii dat de partea celor ce au crezut,
va trebui acum sã crezi ce-þi spun ºi sã împlineºti ce-þi spun,
ca sã se vadã cã tu crezi, ºi vei lua apoi plata celor credincioºi. 

Hai, mãmicã, sã-þi spun ce ai de fãcut ca sã fii copil al
slavei care în curând se va arãta. Trebuie de azi înainte sã te

opreºti de la pãcat, copilul meu, cãci pãcãtoºii ºi-au sfârºit ºi
ei vremea. De azi înainte se vede venind vremea Domnului,
ºi tu trebuie sã fii gata în fiecare clipã pentru slava aceasta. Tu
trebuie sã fii primul, mãi creºtine, cãci cu tine face Dumnezeu
începãturã de înviere pe pãmânt, ºi de la tine va vãrsa Dom-
nul râu de viaþã vie ºi nestricãcioasã peste cei ce nu au fost cu
Dumnezeu. Vai, copilul meu, dacã vei mai sta cu pãcatul, cã
de la tine se va cere mult, cã mult þi-a dat Dumnezeu, ºi n-ai
sã poþi sã spui cã nu þi-a dat, cã este scris la Dumnezeu cã þi-a
dat. Hai sã ne împãcãm cu cerul, mãi copii, hai sã fim aproape
unii de alþii, cãci cu cerul am venit la voi, ca sã fac din voi
ceruri noi ºi pãmânt nou. 

Copii ai acestui pãstor, ridicaþi-vã bine, mãi copii! Staþi
cu ochii þintã la slava lui Dumnezeu, care vã aºteaptã. Fa-
ceþi-vã socoteala în clipa aceasta ºi daþi de la voi tot ce ºtiþi
cã nu încape cu cerul. Faceþi începãturã de om nou întru Iisus
Hristos, cã nu e de joacã ceea ce face Dumnezeu în vremea
aceasta. Mã grãbesc din loc în loc sã-mi ridic poporul pe
picioare, sã-l fac în stare sã Se arate Domnul cu el întru aceas-
tã vreme. Mã grãbesc ºi mã frãmânt fãrã stare când vãd cã
vremea cea rea este la uºã. Mã prinde groaza când vãd pe po-
porul meu aºa de slab, aºa de bolnav. Mã doare rãu, copilul
meu, cã Domnul a muncit mult cu tine, ºi trebuia sã aibã nã-
dejde în tine acum când El Îºi aratã împãrãþia Sa, aºa cum este
scris pentru vremea aceasta. Mã doare, cã iatã, dupã atâta
trudã, dupã atâta vreme, tu nici nu ºtii sã înþelegi ce fel de vre-
me este aceasta în care suntem ajunºi, darã s-o mai fi aºteptat
sã vinã! Trudesc din greu, mãi creºtine, cã unii din voi mã pri-
mesc cu inima, dar cu viaþa lor nu vor sã se apropie de viaþa
cea fãrã de pãcat ºi fãrã de stricãciune, iar unii nici nu mã
primesc, ºi mã gonesc ºi mã þin la uºã ºi eu plec plângând, ºi
în loc sã am ce scrie în cartea învierii, iatã cã am altceva de
fãcut. 

Am spus cã sun cu trâmbiþa din loc în loc ºi am în
mânã sigiliul Dumnezeului Cel viu ºi sabia cea fãrã cruþare.
Mie îmi cere Domnul rãspuns pentru tine, mãi poporul meu,
ºi tu nu vrei sã crezi, dar eu n-am cum sã nu cred, fiindcã eu
sunt cereascã. ªi fiindcã nu crezi, ºi fiindcã trebuie sã dau so-
cotealã de tine, te voi miºca acum din loc cu tãrie, te voi deº-
tepta ca sã vezi sabia deasupra ta ºi sã te porneºti bine pe cale.
Te voi face sã vezi ca sã crezi, numai sã nu rãmâi, copilul
meu, strivit de semnele acestei vremi care stau în cãmãrile lor
pânã voi termina de strigat ºi de vestit pe cei ce au gustat de
la aceastã masã ºi au fost trecuþi la numãrãtoarea aceasta. 

Am pornit cu dorul aprig ºi cu duhul plin de tãrie, am
trecut prin mai multe cetãþi, am plâns de bucurie pe alocuri,
dar am gãsit ºi copii cu anevoie de urnit, cã satana care ºi-a
pierdut biruinþa ºi-a trezit ºi el ultimele încercãri ºi ºi-a ridi-
cat ºi el pe îngerii lui ca sã-mi dea de lucru ºi sã-mi fie înain-
tarea anevoioasã, dar aceºti apostoli stricãtori nu vor binele,
ci vor rãul celor ce-i primesc pe ei ºi nu pe mine. 

Copiii mei, rugaþi-vã sã nu cãdeþi în ispita aceasta, cã
acum nu mai este vreme de aºteptat. Rãtãcitorii dintre voi iau
înfãþiºarea unor slujitori ai dreptãþii, dar nu vã lãsaþi striviþi,
copiii mei! Ridicaþi-vã spre înviere ca sã nu mai aibã duhul
rãu putere asupra voastrã. Luaþi armele cereºti în mânã ºi bi-
ruiþi cu ele, mãi copii, dar nu vã lãsaþi biruiþi. Biruiþi rãul din
voi, biruiþi pãcatul din voi, cãci cel ce mai rãmâne lipit cu
pãcatul, acela nu înviazã ºi nu se scoalã. ªi decât sã te vãd
scos de la Dumnezeu, mãi copilul meu, te bat eu, mãmicã,
dau în tine pânã te scoli, dau pânã curge tot ce e rãu de pe
tine, dau pânã te-oi vedea cã nu mai poþi face nimic rãu, ºi
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apoi suflu peste tine ºi te ridic pe picioare ºi te înviez ºi nu te
las, mãmicã, cã nu pot fãrã tine sã stau eu în odihna mea. 

Învaþã, copilul meu, cum trebuie sã fii de-acum, ºi
chiar de-þi va fi greu, nu-þi va fi multã vreme. Un pic, mã-
micã. Mult a fost, un pic mai este, dar dragostea ta, picul
acesta va face din tine un trup ceresc ºi nestricãcios ºi vei
intra la masã cu cerul, la masa vieþii cea fãrã de sfârºit. Nu te
mai înºela, creºtine, sã crezi cã mai ai timp sã mai fii dupã
gustul tãu, cã uite gustul tãu ce a fãcut din tine, cã nu poþi
acum sã zici ºi tu: „Doamne, sunt gata pentru Tine“. 

Poporul meu, curãþeºte-þi inima ºi spalã-þi mâinile ca sã
fii cu mâinile curate. Copiii mei, iatã de ce v-am adunat. Am
dat cuvânt sã vã adunaþi ca sã stau de vorbã cu voi. Cei ce
aveþi înscris pe voi nume de monah, sã ºtiþi cã în cer acest
nume înseamnã înger curat, înseamnã viaþã îngereascã, mãi
copii. 

Am dat cuvânt acestui pãstor sã-mi adune pe monahii
ºi pe monahiile poporului meu. Un mãnunchi de inimi, dar cu
ele vreau sã fac de ruºine pe cei ce au purtat haina aceasta fãrã
viaþa cea care se cere unor slujitori ai cerului. ªi vã mai spun
cum trebuie sã fiþi, cum trebuie sã trãiþi. Iubiþii mei, nu mai
fiþi ca pânã acum. Fiþi curaþi cu inima, fiþi cu mâinile curate,
fiþi cu viaþa curatã, fiþi cu iubirea curatã, fiþi nestricãcioºi. Nu
aceastã hainã v-o cer s-o purtaþi mai întâi. Luaþi pe voi haina
nestricãciunii ºi a curãþeniei, iar peste ea îmbrãcaþi-o pe
aceasta pe care o purtaþi. 

Iubiþii mei, toþi cei din jur sã-L vadã pe Dumnezeu în
voi, ca sã învieze de la voi tot trupul care se miºcã ºi trãieºte
în preajma voastrã. Iar dacã sub aceastã hainã se va ascunde
încã omul cel unit cu pãcatul ºi cu stricãciunea, mã voi ridica
ºi vã voi descoperi goliciunea vieþii cea dinãuntru ºi voi curãþi
de pe voi stricãciunea, ca sã nu fiu datã de ruºine cu voi. 

Vreau sub aceastã hainã sã am viaþã îngereascã. Vreau
sã fiþi o minune, mãi copiii mei. Smeriþi-vã ºi umiliþi-vã unul
faþã de altul. Scoateþi din inimile voastre ura ºi judecata, scoa-
teþi mândria de la voi. Nu staþi sub haina aceasta cu armele
duhului rãu, cãci ura ºi judecata, semeþia ºi mândria, duºmã-
nia sau vorbirea de rãu sunt arme ale duhului rãu. Acela din-
tre voi care nu vrea sã sufere nimic, acela care nu iubeºte pe
cel ce-i aduce vreo supãrare, acela care nu-l socoteºte pe fra-
tele sãu mai de cinste decât pe el însuºi, o, unul ca acela nu
va fi trecut cu vederea ºi va fi vãdit. 

Iubiþii mei, am pentru voi hãinuþe albe ºi cununiþe în-
gereºti. Iubiþi smerenia, iubiþii mei, ºi fiþi curaþi, cã a voastrã
este împãrãþia cereascã. Sfinþiþi-vã din zi în zi mai mult. Ru-
gaþi-vã lui Dumnezeu sã vã dea putere cereascã, dar folosiþi
numai armele cele cereºti. Daþi deoparte de la voi vorbirea în
deºert ºi duhul mãririi deºarte. Sã nu vã gãsiþi pacea ºi liniºtea
pânã nu veþi vedea cã aduceþi rod de viaþã ºi de înviere în faþa
Domnului. 

Iubiþii mei, mama Gigi vrea sã prãseascã cu voi o ceatã
mai mare ºi tot mai mare de purtãtori ai hãinuþei de monah.
Pregãtiþi-vã, iubiþii mei, cã vreau sã fac cu voi minune mare.
Fiþi curaþi ºi nepãtaþi. Curãþiþi-vã, iubiþii mei! Aceastã carte de
astãzi vã are înscriºi în ea. Aceastã carte ºi aceastã zi nu se
poate desfiinþa ºi se va adãuga cãrþii învierii, care va mãrtu-
risi pentru sau împotriva ta. Dacã te vei ridica ºi vei fi fiu al
învierii, cartea aceasta va mãrturisi pentru tine, copilul meu,
iar dacã nu te vei învrednici fãgãduinþelor acestei cãrþi, atunci
cuvintele acestea vor mãrturisi împotriva ta. 

Poporule al meu, a venit vremea sã Se arate Domnul în
tine în mijlocul necredincioºilor, cãci cel ce ºtie despre Dum-

nezeu ºi nu-L urmeazã, acela este necredincios. Te cere Dom-
nul de la mine, mãmicã, sã facã din tine unealtã de lucru, sã
facã din tine vas de slavã ºi de cinste în mijlocul lumii. Vrea
Domnul sã punã sfârºit pentru lume, vrea sã facã cu tine în-
ceput de înviere ºi sfârºit de lume. Sã nu mai fie lume pe pã-
mânt, ºi sã fie viaþã nouã ºi om nou. Hai, mãmicã, hai sã fa-
cem înviere peste lume! Hai, poporul meu iubit, cã asta-i
soarta ta, sã facã Domnul înviere ºi luminã cu tine. Sãrãciþi-vã
cu duhul ca sã se coboare peste voi împãrãþia lui Dumnezeu
ºi luminã de la Dumnezeu, ca sã ia luminã de la voi poporul
cel din întuneric; sã vadã neamuri ºi sã se plece ºi sã se adau-
ge la Dumnezeu. 

Cei ce aþi fost despãrþiþi de mine, apropiaþi-vã iar ºi ri-
dicaþi-vã pe picioare! V-am fãcut chemarea. Întoarceþi-vã, cã
eu vã vindec neascultarea ºi uit vremea despãrþirii ºi vã îm-
brãþiºez, dar fiþi vii de-acum ºi rãmâneþi vii, cãci viaþa de pâ-
nã acum v-a omorât viaþa cu Dumnezeu. Iatã, rãsare înviere
ºi putere peste voi, dar nu vã mai uniþi cu stricãciunea, cã da-
cã iar vã mai lãsaþi robi pãcatului, atunci duhul rãutãþii, care
pleacã acum de la voi se va duce ºi se va împuternici de ºapte
ori mai mult ºi va veni sã vã desfacã din rândul celor vii. 

Copiii mei, staþi sub lumina învierii. Lãsaþi sufletele
voastre în mâna Domnului. Nu vã mai smulgeþi din braþul lui
Dumnezeu, cã vã pierdeþi viaþa ºi aici, ºi o pierdeþi ºi pe cea
nesfârºitã a învierii, dar o cãpãtaþi pe cealaltã, a durerii, cã tot
nesfârºitã este ºi aceea. Nu, mãmicã, uitaþi-vã voi câtã milã,
câtã iertare, câtã iubire pentru voi! Nu mai apucaþi spre moar-
te, cãci pãcatul stã la pândã sã vã omoare iar; stã pãcatul cu
grijã în calea ta, creºtine, cã ºtie cã dacã mai mori, nu mai vi-
ne nimeni sã te scoale atunci. 

Nu vã mai lãsaþi prinºi în aceastã cursã, copiii mei.
Luptaþi-vã! Eu sunt cu voi ºi vã ajut de acum dacã vãd cã vã
ridicaþi. De acum vine vremea Domnului, ºi se va vedea
triumfând împãrãþia Sa. Cine nu va fi de acum cu Dumnezeu,
acela va fi atins de semnele vremii Domnului, cãci iatã, se cu-
rãþã fãrãdelegea de pe pãmânt. Mã port cu grabã mare sã-mi ri-
dic poporul înspre credinþã ºi înspre viaþã curatã ºi înviatã ca
sã-l pecetluiesc cu pecetea Dumnezeului Cel viu, ca sã nu-i vãd
eu pe fiii acestei lucrãri striviþi de semnele cele nimicitoare
care aºteaptã porunca lui Dumnezeu. Sunt ajutatã de toatã
oastea cereascã sã-mi grãbesc ºi sã-mi sfârºesc cu bine aler-
garea prin poporul meu, cã iatã cum alerg ºi câtã necredinþã
ºi câtã neprimire gãsesc prin unele locuri, cã s-a învãþat po-
porul meu cu gustul vieþii de aici, cã nu ºtie bietul creºtin cã
nu-i va folosi la nimic placul acesta, care, iatã, se sfârºeºte ºi
cu el, cãci deºertãciunea vremurilor a ajuns ºi ea la sfârºit. 

Copiii mei, mã prinde durerea, mãmicã, ºi mã frâng de
pe urma celor ce nu vor sã se ridice ºi nu vor sã se cureþe, cã
iatã, unealta din mâna mea îºi are vremea ei acum ºi ea. ªi eu
ºi ea lucrãm. Se lucreazã din plin, dupã planul acestei vremi
de biruinþã cereascã, iar cel ce este înºtiinþat ºi nu se ridicã,
trece prin ascuþiºul semnelor care vor începe sã lucreze în cu-
rând. Sã nu rãmâi, copilul meu, de partea celor necredincioºi,
cã pentru tine va fi ºi mai dureros, fiindcã tu ai avut pe tine
pecete cu sfinþenie de la Dumnezeu. Scoalã-te, mãmicã, din
necunoºtinþa ta, cã eu nu vreau sã suferi, copilul meu. În-
toarce-þi dragostea ta spre Dumnezeu, cãci adevãrata viaþã ºi
adevãrata dragoste, Dumnezeu este, poporul meu iubit. 

Sun din trâmbiþã, copilul meu, sun sã te trezesc, mãmi-
cã, ºi sã stai treaz apoi, cã vreau sã scapi de ceasul ispitei care
vine peste lume. Eu mã lupt cu tot cerul pentru tine, dar luptã-te
ºi tu sã învingi rãul din tine, sã învingi lumea din tine, cã dacã
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te vãd cã te lupþi ºi cã Îl vrei pe Domnul, atunci eu te ajut cli-
pã de clipã, pânã ce scãpãm în vremea cea bunã, mãmicã. 

Sunt cu vremea cea bunã în urma mea. Vine dupã mine
vremea cea bunã pentru voi, copiii mei. O, cât am aºteptat
aceastã vreme ca sã fiu din nou cu tine, poporule al meu! Ce
sã fac eu în slava cereascã fãrã tine, fãrã rodul muncii mele?
Copilul meu, mergi, mãmicã, cu dragoste pe calea ta cu mine.
Nu mã du în stare sã te pun de fricã pe cale. Nu-þi fã singur
durere, cã eu nu vreau sã-þi fac durere. Sunt cu braþele pline
de iubire ºi de milã acum. Astãzi mai este milã încã. Mâine
este biruinþã, copilul meu, cãci Dumnezeu Îºi aratã de acum
slava Sa, ca sã ºtie toatã suflarea cã este Dumnezeu. Vai celui
ce ispiteºte ºi nu crede în cele scrise pentru vremea aceasta!
Vai, poporule al meu, dacã va rãmâne acum cineva fãrã pece-
tea vremurilor de azi! Fugi de vai, copilul meu. Primeºte pe
tine semnul lui Dumnezeu, ca sã fii viu ºi sã nu fii vãtãmat ºi
sã nu piarã nici un fir de pãr din capul tãu. 

Copiilor cu care am vorbit acum, mã port prin fiecare
cetate ºi fac carte scrisã pentru fiecare. Iatã încã un popas,
încã o carte. Sã fie zi de înviere ºi sã fie carte de înviere, ºi sã
nu te ºtergi din aceastã carte, copilul meu. Tot cerul este mar-
tor peste tot pe unde merg, pe unde poposesc, pe unde-mi
strâng copiii sã-i adun într-o singurã carte, într-o numãrãtoare
pe toþi. 

Copiii mei, se întocmeºte numãrãtoarea cea nouã a po-
porului meu. Înnoiþi-vã viaþa, mãi copii, cã poporul cel trecut
la aceastã numãrãtoare trebuie sã fie un popor sfânt de-acum.
Ceea ce nu s-a descoperit în toate veacurile, iatã, se descoperã
acum. Ridicaþi-vã spre înþelepciune, cã nimic n-a fost sã nu
vã fi spus vouã Dumnezeu, ºi trebuia sã împãrþiþi cunoºtinþã
la cei fãrã de cunoºtinþã. 

Aceastã lucrare care s-a coborât în mijlocul tãu de atâta
timp, poporule al meu, poartã în tainele ei ºi în cuvintele ei
tot planul cel întocmit de Dumnezeu pentru plinirea vremu-
rilor. Iatã cât de mic eºti, copilul meu, cã dacã te-aº întreba
despre vremea aceasta, dupã cum te-a învãþat pe tine Dumne-
zeu, n-ai ºti sã-mi rãspunzi. Pregãteºte-þi acum trupul ºi ini-
ma, curãþeºte-te bine, mãmicã! Fii gata, copilul meu, ºi lasã-te
lucrat ca sã lucreze Dumnezeu cu tine dupã menirea pe care
þi-a dat-o. 

Poporul lui Moise s-a despãrþit mereu de Dumnezeu ºi
a picat în pustie. Aºa ai fãcut ºi tu, poporule al meu, dar iatã
minune care n-a mai fost pânã acum! Am venit înapoi la tine,
am venit sã te trezesc din moarte, cã tu eºti mort cu duhul,
copilul meu. Cu duhul am venit ºi eu, cu duh puternic, cu duh
de înviere ca sã poruncesc poruncã cereascã. Scoalã-te din
morþi, copilul meu, scoalã-te, cãci Hristos te va lumina!
Amin. Mai e un pic de timp, un picuþ, ºi ne întâlnim. Am înce-
put lupta cu duhul rãu, sã-mi eliberez poporul din robia pãca-
tului ºi din umbra morþii. Eu sunt în faþa luptei ºi voi birui,
dar vreau sã biruieºti ºi tu, cãci eu sunt în faþã. 

Ierusalime, nu cumva sã-i omori pe cei trimiºi ai mei.
Iatã, am venit sã te strâng chiar dacã voieºti, chiar dacã nu vo-
ieºti, cã nu vreau sã fiu lipsitã de tine. În curând se va auzi din
nou glas în cer ºi pe pãmânt, ºi vei cânta ºi tu cu îngerii ºi cu
sfinþii în ziua aceea de biruinþã în care va cânta toatã fãptura:
„Binecuvântat este Cel ce iarãºi vine întru numele Domnu-
lui!“. Amin. 

Poporule al meu, Israele iubit, ridicã-te spre glorie, cã
întru tine am binevoit ºi întru tine binevoiesc ºi acum. Des-
chide-þi inima, deschide uºa inimii, cã întru tine binevoiesc ºi
în casa ta voiesc sã cinez. Ieºi cu mine întru întâmpinare, cã

iatã, se zoreºte de ziuã. Vine ziua Paºtelui cel mare, ºi vom in-
tra în sãrbãtoarea pentru care ne-am trudit. Amin zic vouã,
vine ziua cea mare, cea aºteptatã a sãrbãtorii celei mari în cer
ºi pe pãmânt. Nimic nu se împlineºte decât ce este scris în
Cartea Adevãrului. Ridicã-te, Israele, ca sã-þi întâmpini se-
minþia ta cea din veac ºi pânã la tine. Deschide ochii sã vezi,
deschide-i, ºi vei vedea cu ei, cãci aceasta este vremea celor
mai mari împliniri. 

Poporule al meu, se va vedea pe creºtetul tãu, scris, nu-
mele cel nou al Noului Ierusalim ºi al cetãþii celei noi. Nu-þi
da slava ta nimãnui, ºi vino spre mãrire! 

Pace þie, poporul meu, popor al lui Israel! Pace vouã, ºi
încã o datã, pace vouã, celor ce am sunat ºi v-am adunat aici!
Sã fie pace între mine ºi voi, sã fie cu adevãrat pace ºi împã-
care. Amin. Mama Gigi vã dãruieºte putere ºi pace ºi înviere
ºi nãdejde tare ºi nedespãrþire, de-acum. Sã nu mai fie despãr-
þire între mine ºi tine, poporule al meu. 

Copii monahi ºi monahii, fiþi ca îngerii, precum în cer
aºa ºi pe pãmânt. Staþi în picioare pentru toatã seminþia voas-
trã, copii ai lui Israel, cãci prin voi vor învia morþii voºtri. 

Pace vouã! Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi din duhul
meu, luaþi din puterea mea, cãci Sfânta Treime mi-a dat în-
treitã putere. E vremea biruinþei, Israele iubit. Pace ºi biruin-
þã, mãmicã! 

Israele, nu-þi vinde numele, cã numele tãu va strãluci
pe creºtetul tãu în veci de veci. Sã se scrie aceastã zi ºi de mi-
ne ºi de voi. E ziua voastrã, e învierea voastrã, dar ridicaþi-vã,
mãmicã! Umiliþi-vã ºi ridicaþi-vã ºi bucuraþi-vã, cã Domnul
Savaot Îºi aºeazã împãrãþia ºi va împãrãþi. 

Pace vouã! Sã fie pace peste tine, cetatea mea în care
am coborât acum pentru cei din monahism. Pace inimilor
voastre! Binecuvântare ºi pecetluire ºi înviere! Popor al lui
Israel, ridicã-te spre glorie! 

Pace þie, Israele. Amin, amin, amin. 
29 noiembrie/12 decembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia la zece ani de la mutarea ei la
cele veºnice 

Trâmbiþa Domnului îºi mângâie poporul prin grãirea ei. 

PP ace vouã, iubiþii mei copii! Am venit prin uºile
deschise sã vã bucur cu pacea mea. Iatã, mama

Gigi e cu voi. Pentru cei pentru care eu n-am murit, aceºti ze-
ce ani au fost parcã zece zile, iar pentru cei care nu m-au aº-
teptat, au fost zece ani. Poporul lui Israel s-a învârtit în loc un
an pentru o zi pentru cã au cârtit ºi n-au fost mulþumiþi, au
cârtit împotriva lui Dumnezeu cã de ce i-a scos din Egipt un-
de aveau mâncãruri bune; au cârtit împotriva manei cereºti ºi
au cârtit împotriva lui Moise. Pânã ºi fraþii lui Moise au cârtit
ºi s-au rãzvrãtit, ºi iatã ce s-a întâmplat cu aceia, cã au rãtãcit
prin pustiu patruzeci de ani pentru patruzeci de zile, ºi apoi au
murit. 

O, iubiþii mei copii care vã mai am credincioºi mie, iatã
cã ºi poporul meu a rãtãcit prin pustiul necredinþei zece ani,
pentru cã poporul meu n-a crezut cuvintelor lui Dumnezeu, ºi
a zis poporul meu cã eu am murit ºi nu mai sunt, ºi n-a crezut
Scriptura aceea care zice: «Cel ce este cu Dumnezeu, viu va
fi în veci». N-a crezut creºtinul Scriptura, darã sã mai creadã
în cuvintele acestei lucrãri care nu se vor desfiinþa în veci ºi
vor fi vii, cãci iatã, se împlinesc cuvintele cele scrise în cartea
acestei lucrãri, cã «Dumnezeu va locui în veci în acest
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munte», aºa cum este scris. «Cine se va lovi de acest munte»
în care a coborât Dumnezeu, «cine va lovi în aceastã stâncã,
se va zdrobi de ea», cãci aceastã lucrare este «piatrã de
încercare pentru mulþi». O, aºa a fãcut ºi poporul meu, mãi
copii. L-a încercat pe Dumnezeu ºi s-a poticnit poporul meu
ºi a uitat cuvintele care au vorbit prin aceastã lucrare ºi a uitat
cuvintele Scripturii ºi fãgãduinþele scrise în aceastã carte, dar
eu nu le-am uitat, iubiþii mei, ºi mã doare cã poporul meu a
scos din inima lui cuvintele acestei lucrãri ºi cuvintele acelei
Scripturi care zic: «Cel ce va scoate sau va adãuga ceva,
Dumnezeu va scoate sau va adãuga pentru acela cele scrise
în carte», dupã cum este fapta sau lucrul aceluia despre care
vorbeºte Scriptura aceasta. 

Copiii mei iubiþi, eu n-am uitat nimic, n-am uitat cã
Domnul mi-a zis: «Verginico, nu te pierde, cã în zilele tale va
trebui sã te ridici ºi sã hrãneºti un popor mare, va trebui sã
ridici mulþimi numeroase cãtre Dumnezeu». N-am uitat, mã-
micã, ºi iatã, voi sunteþi martorii mei. De aceea v-am spus sã
mergeþi ºi sã propovãduiþi cã s-a apropiat vremea mea. 

Mergeþi în poporul meu ºi spuneþi-i cã s-a ridicat mama
Gigi. Mergeþi ºi duceþi solia învierii duhului meu; ºi cel ce va
crede ºi se va boteza, acela va învia, iar cel ce nu va crede,
acela se va osândi pe sine atunci când va vedea slava lui
Dumnezeu, cãci Dumnezeu Se slãveºte ºi întru putere ºi întru
mânie, fiindcã aºa este scris: «Lãudaþi-L pe Domnul soarele ºi
luna, lãudaþi-L pe Domnul focul ºi grindina, cãci El a zis ºi
s-a fãcut». 

Copiii mei, eu prin plecarea mea nu v-am pãrãsit, ºi
mai mult am luptat pentru voi, ºi dacã nu mã duceam nu pu-
team veni acum la voi. Domnul Iisus Hristos aºa a spus: «Da-
cã nu Mã duc la Tatãl, nu voi putea veni la voi. Mã duc ºi vã
voi trimite un Mângâietor, vã voi trimite pe Duhul Sfânt, Care
vã va învãþa pe voi de la Mine». Toþi sfinþii care s-au dus în
cer, s-au dus ca sã poatã veni la cei care-i cheamã în ajutor.
Copiii mei iubiþi, dacã ar înþelege poporul meu aceastã tainã,
dacã ar vrea sã-ºi plece inima înspre aceastã înþelepciune nu
i-ar mai trebui nimic acestui popor decât fericirea pe care i-am
pregãtit-o ºi locul pe care i l-am pregãtit de când am plecat,
cãci dacã nu plecam atunci, nu puteam ce am putut dupã ce
m-am dus. Iatã de ce m-am dus. Iatã, tainã mare vã spun
vouã: m-am dus ca sã pregãtesc loc, ca acolo unde voi fi eu
sã fiþi ºi voi; ºi m-am dus ca sã pot veni la voi, ca acolo unde
sunteþi voi sã fiu ºi eu. Iatã tainã care trebuie de acum înþelea-
sã. Dacã poporul meu nu va avea credinþã ºi dragoste, nu va
înþelege aceastã tainã. Dar iatã, mãmicã, am venit sã fac po-
porul acesta sã înþeleagã ºi sã creadã ºi sã strige la mine, ca
sã strig ºi eu la Dumnezeu pentru acest popor care se ridicã
acum ºi care se naºte acum, cãci fiii acestui popor vor fi
mulþi. 

Iatã, copiii mei, tainã înþeleasã ºi împlinitã! Iatã, eu
sunt cu voi, mãmicã, precum tot cerul e cu voi ºi e unit cu voi
ºi lucreazã la voi. De aceea a spus Dumnezeu cã a venit ºi a
fãcut o începãturã de cer nou ºi de pãmânt nou ºi v-a spus sã
coaceþi bine acest mãr, ca atunci când va fi copt, sã putem da
poporului sfânt. De aceea v-a spus vouã Dumnezeu sã puneþi
pe acest foc toate vreascurile ca sã se coacã acest mãr al
vieþii. Poporul acesta nu se poate apropia acum, cã sunt de ars
vreascurile pe acest foc. Mai trebuie lucrat ca sã se ºteargã de
la faþa Domnului fãrãdelegile acestui popor ºi sã se termine
de adus jertfa cea de ispãºire a fãrãdelegilor din poporul nos-
tru. Pentru aceea v-a spus Domnul sã nu rupeþi din acest mãr
decât atunci când El vã va spune. Sã nu lãsaþi sã fie jefuit

acest pom, acest mãr. Sã nu se mãnânce verzi fructele acestui
mãr. Dar n-a priceput poporul meu ºi a vrut sã dea nãvalã, a
vrut ca el ºi nu ca Dumnezeu. 

A venit, mãmicã, Domnul ºi v-a învãþat cum sã pãºiþi
fiecare pas ºi sã nu faceþi decât ce vã spune El. Nu-i nimic
dacã acest popor nu înþelege. Nu înþelege pentru cã nu ºtie ce
se lucreazã aici pentru ispãºirea lui ºi pentru mântuirea lui.
Iatã cã mai sunt vreascuri de ars pe acest foc care s-a coborât
din cer ca sã cureþe prin el fãrãdelegea copiilor mei. Am venit
ºi v-am spus sã mergeþi ºi sã lucraþi cu vestea învierii acolo
unde se vede bine drumul, acolo unde e soare, iar acolo unde
se vede ceaþã sã mai aºteptãm, sã mai sunãm la porþi, sã mai
întãrim focul pe margini, sã mai întãrim focul de aici ºi jertfa
de aici ºi rugãciunea de aici pânã dispare ceaþa. 

Am venit, mãmicã, ºi v-am spus mereu tot ce trebuia sã
vã spun, ºi am spus cã dacã vom lucra bine lucrul nostru va
rãmâne, mãi copii. Dacã ar ºti poporul meu ce face Dum-
nezeu aici pentru el, ar plânge ºi ar aºtepta izbãvirea lui. Ceea
ce lucreazã Dumnezeu aici, n-a lucrat pânã acum. Aici lucrea-
zã cerul, mãi copii. Din acest mãr pe care-l tãiaþi voi pe aceas-
tã masã, iatã, se împãrtãºesc din el ºi cei adormiþi cu trupul ºi
cei vii cu trupul, dar cine sã înþeleagã? Uitaþi-vã voi cum în-
cape cerul pe masa aceasta, pe blidul acesta micuþ din care se
împãrtãºesc ºi cei adormiþi ºi cei vii. Stã cerul cu voi la masã
ºi mâncaþi cu toþii dintr-un blid, mãi copii. A fãcut Dumnezeu
aceastã începãturã de masã cereascã ºi v-a dat în primire
aceastã tainã, ca s-o lucraþi în ascuns pânã va fi gata, pânã va
fi destul pentru toatã suflarea. 

Am venit ºi v-am dat cuvânt sã faceþi pomenirile toate,
de la Adam ºi pânã la aceste zile, cãci atât de mare este trupul
lui Dumnezeu, copiii mei. Iatã ce aveþi voi de lucrat. Umiliþi-vã
ºi înfricoºaþi-vã ºi fiþi cu inimã mare, cãci în aceastã lucrare
ºi la aceastã masã trebuie sã intre ºi sã încapã toatã fãptura de
sub cer, de la început ºi pânã la sfârºit. Cum s-ar fi putut lucra
aceastã lucrare dacã masa aceasta ar fi fost lucratã descope-
rit? Câtã grijã a trebuit sã am eu, mãmicã, ºi câtã apropiere a
trebuit sã-mi fac aici ca sã se poatã lucra fãrã sã greºim! Câtã
luptã am dus cu tot cerul când vedeam ameninþare peste acest
loc tainic! Câtã atenþie, câtã cercetare ºi cu câtã grijã a trebuit
sã aleg pe cei ce le-am dat cuvânt sã stea lipiþi aici ºi sã pã-
zeascã taina acestui loc ºi sã punã iubirea lor ºi inima lor ºi
viaþa lor în slujba acestui loc! Câtã putere ºi câtã tainã trebuie
sã poarte în inima lor cei nedezlipiþi de acest loc! 

O, sã nu vi se parã un lucru uºor de purtat când e vorba
sã pãstraþi aceastã tainã de aici, cãci dacã simþiþi bucuria
acestei taine mari, sã ºtiþi, ºi sã fiþi atenþi mereu cu ea, cã de
la bucurie ºi pânã la dezvelirea tainei de sub perdeaua sub
care este nu este decât un pas, mãi copii. De aceea vã roagã
mãmica sã fiþi înþelepþi ºi sã pãziþi bine aceastã lucrãturã, ca
s-o putem sfârºi cu bine, ca sã poatã Dumnezeu sã-ªi împli-
neascã planul Sãu cel început aici, cã iatã, multã nãvalã mai
dã duhul cel rãu ºi multe firi slabe cautã sã umble cu vicleºug
sã deschidã mãcar cea mai micã fereastrã. Dar eu sunt cu voi
ºi veghez, sunt cu îngerii, sunt cu toatã oastea cereascã, sun-
tem aici ºi vã ajutãm mereu, fiindcã ºi voi ne ajutaþi ºi ne as-
cultaþi, mãi copii. Sunteþi pãrtaºi cu cerul la aceastã masã, ºi
voi înþelegeþi ce vã spun eu, cãci pâinea aceea pe care o tãiaþi
ºi o aºezaþi cu atâta orânduialã dupã cum este aºezatã oastea
cereascã: trupul Domnului, trupul Mãicuþei Domnului, trupul
meu, mãmicã, trupul tuturor celor din cer dupã oºtirea fie-
cãrui trup, trupul celor plecaþi din trup ºi trupul celor cu tru-
pul, iatã, o singurã aºezare la masã, iatã cea mai mare tainã,
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mãi iubiþii mei! A venit vremea sã înþelegeþi de ce a trebuit sã
mã duc de la voi, cã iatã, m-am dus sã vã pregãtesc acest loc,
ca acolo unde veþi fi voi, sã fiu ºi eu, sã vin ºi eu, ºi m-am dus
sã pregãtesc loc, ca acolo unde sunt eu, sã fiþi ºi voi, sã veniþi
ºi voi. Poporul meu se zvârcoleºte ºi se rãzvrãteºte cã nu
poate veni aici, dar de unde sã ºtie el cã în fiecare zi este aici
ºi se împãrtãºeºte aici ºi este unit aici ºi mãnâncã din acelaºi
blid cu cerul ºi cu voi? Se zvârcoleºte ºi se rãzvrãteºte po-
porul, pentru cã nu-l lasã duhul rãu în pace, cã duhul rãu vede
ºi se perpeleºte în vãpaia focului care arde aici, ºi vede acest
popor pãrtaº aici ºi nu-l poate blestema, precum Valaam n-a
putut sã-l blesteme pe Israel, fiindcã Dumnezeu i-a arãtat lui
Valaam pe Israel în vârful muntelui cel binecuvântat, ºi s-a
întors Valaam ruºinat, ºi s-au ruºinat ºi duºmanii lui Israel cã
n-au putut sã blesteme poporul Domnului. 

O, poporul meu nu ºtie ce face Dumnezeu pentru el, ºi
de aceea încã se încumetã creºtinul meu sã dea ºi sã verse
blidul din care-l hrãneºte Domnul pe el. Nu ºtie, mãmicã, nu
ºtie, pentru cã aceasta este o tainã. Iatã trupul acestui popor
unde este! Iatã-i pe copiii înscriºi la numãrãtoarea acestui po-
por! Iatã-i unde sunt! Iatã-i unde se împãrtãºesc, ºi iatã, nu-
mele copiilor acestui popor este scris în ceruri ºi este auzit în
fiecare zi de cer numele copiilor acestui popor, ºi ei se rãzvrã-
tesc pe Domnul, nu pe voi, mãmicã, fiindcã nu ºtie poporul
acesta ce face aºa cum n-a ºtiut nici poporul din vremea tru-
pului Domnului, ºi de aceea Domnul Iisus Hristos a strigat de
pe cruce: „Tatã, iartã-i, cã ei nu ºtiu ce fac“, ºi dupã aceea
au vãzut cã El este Fiul lui Dumnezeu. Aºa ºi voi, mãmicã,
sã-I spuneþi Tatãlui: „Iartã, Tatã, poporul acesta, cã el nu ºtie
ce faci Tu pentru mântuirea lui, ºi nu ºtie ce face el când face
aºa, cã nu Te cunoaºte, fiindcã Tu lucrezi ascuns. Iartã-i ºi
primeºte jertfa aceasta pentru mântuirea acestui popor, cãci
aºa de bun ai fost, cã ai dat pe Fiul Tãu jertfã, de atunci de
când L-ai dat ºi pânã la ultimul glas al trâmbiþei, cã iatã, El
Se jertfeºte mereu pânã ce va încheia taina cea de mântuire
a fãpturii Tale, ºi cu El se dã jertfã toatã oastea cereascã,
fiindcã toate cele din cer sunt întru El, ºi El întru toate cele
din cer“. Aºa, mãmicã, sã vorbiþi cu Tatãl Cel ceresc, cãci El
a binevoit sã iubeascã fãptura Sa prin voi, cãci v-a pus mijlo-
citori, copiii mei. Eu m-am dus pentru poporul meu la Tatãl
sã-L rog, cãci sunt trup din trupul acestui popor, dar dacã m-am
dus am venit cu trupul duhului meu la voi, cã ºi voi sunteþi
trup din trupul acestui popor, ºi iatã, lucrãm ºi mijlocim îm-
preunã, eu în voi, ºi voi în mine, aºa cum le-a spus ºi Domnul,
ucenicilor Sãi atunci când S-a dus la Tatãl. 

Fiþi tari, copiii mei, cã poporul acesta rãzvrãtit nu ºtie
ce face, pentru cã Domnul Îºi ascunde faþa acum ca sã poatã
lucra pentru acest popor. Fiþi tari, dar fiþi credincioºi, ºi nãdãj-
duiþi în Dumnezeu cu putere, cãci El Se va arãta în curând. 

Aceastã carte se adaugã acum la mãrturiile care vor-
besc despre vremea mea ºi a lucrului meu. Aceastã zi este zi
de sãrbãtoare pentru cer ºi pentru mine ºi pentru voi. Sãrbã-
torim ºi prãznuim acum cu toþii ziua adormirii trupului meu
ºi ziua învierii duhului meu. E zi de praznic pentru tot po-
porul meu, dar el e mic. E mic poporul meu ºi nu ºtie sã simtã
ºi el aceastã bucurie, aceastã prãznuire. Copiii mei cei dupã
trup nici atât nu simt bucuria acestei zi de prãznuire, dar iatã,
eu mã slãvesc la voi, ºi voi prãznuiþi cu mine, copiii mei. Eu
la voi sunt vie, eu la voi lucrez ºi nu stau, cãci cu voi sunt ºi
cu voi lucrez pânã se va întregi trupul acestui popor al meu. 

Pace vouã! Prin uºile deschise pace vouã, copiii mei,
iubiþii mei! Slavã întru cele de sus, ºi din cele de sus pace

vouã! Pace de la noi pânã la voi, ºi de la voi pânã la noi! Pace,
copiii mei, pace ºi prãznuire sfântã ºi zile noi de sãrbãtoare! 

Îmi întind duhul meu peste voi ca sã rãmân în voi, ºi
voi în mine. Eu sunt cu voi, ºi voi sunteþi cu mine, ºi tot po-
porul va fi cu noi. Amin. 

Dragostea mea ºi pacea mea vã dau ºi vã las vouã.
Amin, amin, amin. 

1/14 decembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Izvodirile duhului rãu trebuie nimicite prin rugãciune ºi prin
iubire cereascã. 

CC obor cuvânt aici, ca sã ºtim ce mai este de fãcut,
mãi copii. Sunt multe de fãcut. Suntem în rãzboi

cu duhul rãu ºi cu îngerii lui, dar oastea cereascã lucreazã cu
voi. Rãzboiul e în toi, viforul demonilor bate de peste tot ºi se
luptã de peste tot ca sã biruiascã sã-i þinã la pãmânt pe cei
biruiþi ºi sã-i doboare din nou pe cei ce s-au sculat ca sã crea-
dã lui Dumnezeu ºi lucrului meu din vremea aceasta. Þipã du-
hul rãu ºi se vaitã de dogoreala focului de aici, dar nu slãbiþi
focul, mãi copii, pânã nu vom distruge aceste puteri potriv-
nice. Dumnezeu biruieºte pânã în sfârºit, dar fiþi puternici ºi
staþi cu mâinile ridicate pânã vom câºtiga lupta. Duhul rãu vã
vede pe voi cã staþi în faþa lui Dumnezeu ºi cã primiþi puteri
noi împotriva întunericului ºi a îngerilor rãi, ºi nu mai are
necaz mai mare pe nimeni ca ºi pe voi. Tot cerul se mirã cum
de mai staþi în picioare, cãci cerul vede cu duhul sãu pe duhul
cel potrivnic, care este pornit pe viaþã ºi pe moarte sã nimi-
ceascã biruinþa voastrã de la Dumnezeu. Toatã oastea ce-
reascã este în veghe ºi în luptã pe lângã voi ºi pe lângã acest
locaº ca sã sfâºie puterea duºmanã ºi sã zãdãrniceascã toate
laþurile care vi se pun de peste tot. 

Duhul rãu s-a coborât cu ceaþã ºi cu întuneric mare pes-
te locul ºi casele creºtinilor mei pe care i-am strâns odinioarã
aproape de mine ºi de locaºul unde am trãit eu cu trupul. O,
fereascã-vã Domnul sã vã vadã ochii cum lucesc armele du-
hului rãu pe care le mânuie acum cei din mijlocul cãrora eu
v-am scos pe voi. Nu mai rãmânea nimic din voi dacã nu vã
scoteam de acolo, dar eu vedeam cã se apropie vremea mea
ºi musai trebuia sã vã aduc ºi sã vã aºez bine aici, ca apoi sã
vin ºi sã-mi gãtesc iesle de coborâre la voi. 

Ce fãceam eu, mãmicã, dacã nu mai rãmâneam nici cu
voi în urma loviturii celei mari pe care a dat-o satana dupã du-
cerea mea? Voi nu vã puteþi închipui cu mintea voastrã ce pu-
teri a trebuit sã depun ca sã vã apãr ºi ca sã rãmân cu voi. Dar
ce puteri depun acum, nu poate sã priceapã mintea voastrã. Ce
are cerul de apãrat aici, nu se poate sui la mintea nimãnui, mãi
copii. Numai Duhul lui Dumnezeu cunoaºte ceea ce lucreazã. 

Acolo de unde aþi plecat este mare forfotã, mare armatã
sataniceascã. Se luptã duhul rãu cu colþiºorul acela de inimi
care s-au supus lui, se luptã prin toate mijloacele, cu toate ar-
mele sã vã rãneascã, sã vã taie puterea, sã vã piardã, mãi co-
pii, ºi când vede cã nu poate pune peste voi pieirea, se zbate
ºi rãcneºte ºi varsã foc de al lui prin inimile acelea care dau
sã dãrâme din picioare tot poporul meu ºi tot ce se scoalã în
picioare. Dacã aþi ºti voi ce folosesc aceia, aþi slãbi de tot ºi
cu liniºtea ºi cu pacea ºi cu puterea. Dar nu vã temeþi, mãi co-
pii, eu sunt cereascã, eu sunt aici cu mare putere, sunt cu cerul
ºi suntem cu veghe ºi luptãm. 
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Iatã, apucaþi-vã, prin putere cereascã ºi faceþi apã sfin-
þitã ºi citiþi peste ea rugãciuni puternice ºi alungãri de demoni
sã puneþi peste aceastã apã. Îngeri înarmaþi cu arme cereºti sã
chemaþi, ºi cu aceste arme sã se taie legãturi ºi lanþuri ºi cap-
cane ºi puteri duºmane, sã culce la pãmânt puterea cea rea ºi
sã ridice întru putere bunã pe tot creºtinul care s-a lãsat cum-
pãrat cu preþul duhului rãu. Mergeþi pe la toate locurile de
acolo, pe la toate uºile, pe la toate intrãrile ºi ieºirile ºi daþi
afarã pe demoni. Ungeþi cu mirul cel ceresc de aici toate lo-
curile de atingere, ºi prin atingere sã fie ars ºi nimicit lucrul
cel rãu din locul acela ºi din inimile acelea. Puneþi peste tot
pecetea ºi semnul lui Dumnezeu, ca sã se teamã duhul rãu de
semnul acesta ºi sã se depãrteze. Lucraþi cu credinþã, mãi co-
pii, cãci prin rãbdarea ºi credinþa voastrã veþi câºtiga ºi sufle-
tele acelea, cãci sufletele acelea sunt prizonierii cei prinºi în
întunericul duhului rãu. 

Însemnaþi pe tãlpile încãlþãmintelor voastre semnul lui
Dumnezeu ºi mirul lui Dumnezeu, ca sã cãlcaþi cu putere pes-
te ºerpi ºi peste scorpii. Puneþi peste apa aceea, puneþi din bo-
gãþiile lui Dumnezeu duhul înþelepciunii ºi al trezirii. Puneþi,
mãi copii, din cãmãrile lui Dumnezeu, puneþi peste apa aceea
toate cele ºapte duhuri dumnezeieºti ºi rugaþi apoi pe Domnul
sã iasã biruitor prin porunca Sa. Amin. Iatã, Sfânta Treime vã
dã întreitã putere sã cãlcaþi peste toatã puterea sataniceascã ºi
sã biruiþi pe duhul rãu. În numele Sfintei Treimi scoateþi afarã
pe demoni ºi vindecaþi poporul de întuneric, cãci Domnul
coboarã peste voi putere. Puneþi credinþa voastrã lângã pu-
terea de la Dumnezeu ºi mergeþi ºi stropiþi ºi ungeþi ºi goniþi
de peste tot duhul împotrivirii care se ridicã în faþa lucrãrii de
înviere ºi de mântuire spre care ne-am sculat. Îndrãzniþi ºi
credeþi, cãci prin credinþa voastrã se va vedea biruinþa. Amin.
Dumnezeu este cu voi, dar nu vã lãsaþi slãbiþi. Fiþi tari, cã vi-
forul e mare, dar eu sunt mereu cu voi ºi peste tot cu voi.
Amin. 

Putere ºi binecuvântare ºi biruinþã de la cer peste voi!
Pace peste voi ºi întãrire peste credinþa voastrã, ºi lucrul nos-
tru va propãºi ºi vom înainta înspre luminã, iar de la aceastã
luminã, luminã sã se facã peste tot! 

Hai, mãmicã, suntem în rãzboi, dar suntem fii ai
biruinþei, cãci Dumnezeu este cu noi. Amin, amin, amin. 

5/18 decembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Proviþa 

Sortarea celor credincioºi de cei necredincioºi. Împãcarea
creºtinului cu Dumnezeu. 

MM ama Gigi cãlãtoreºte ºi face popas din cetate în
cetate. Sunã din trâmbiþã sã-ºi deºtepte popo-

rul ºi sã-l însemneze cu pecetea Dumnezeului Cel viu, ca sã-l
ocroteascã de ceasul ispitei care va veni sã înceapã sfârºit
peste fãrãdelegea de pe pãmânt ºi peste duhul lumii care este
pe pãmânt. 

Intrã mama Gigi în cetatea Proviþa. Intrã ºi lucreazã ºi
aici. Pace peste aceastã cetate! Pace ºi duh de înviere! Amin.
Pace ºi duh de înþelepciune ºi duh de trezire! 

Pace þie, cetatea mea de aici! Pace vouã, celor cu care
am mai rãmas aici! Ceilalþi s-au speriat ºi au plecat din braþul
meu; s-au împrãºtiat care pe unde au voit. 

Când S-a dus Domnul Iisus Hristos spre pãtimire ºi
spre cruce, au fugit apoi în toate pãrþile cei ce-L urmaserã pâ-

nã atunci. Au mai rãmas numai câþiva lângã El, ºi El i-a între-
bat: „Dar voi nu vã duceþi?“. ªi ce au zis ei, mãi copii? „Un-
de, Doamne, sã ne ducem? cã Tu ai cuvintele vieþii“. Aºa au
spus aceia, ºi au rãmas lângã cuvintele vieþii ºi au rãmas cre-
dincioºi Învãþãtorului lor pânã la moarte, iar cei mulþi, care se
þineau pânã atunci dupã Domnul, au fugit, mãi copii. Aºa s-a
întâmplat ºi cu poporul meu dacã eu l-am lãsat pentru o vre-
me; s-a risipit ºi a picat rob duhului lumii ºi s-a fãcut din creº-
tin pãgân, ºi s-a fãcut lume creºtinul meu. 

Iatã ºi în cetatea aceasta cu ce am mai rãmas! Am mai
rãmas cu câþiva. Aþi rãmas lângã cuvintele vieþii, mãi copii.
Am venit ºi la voi sã vã spun cã m-am ridicat sã-mi înviez po-
porul ºi sã-l pecetluiesc cu semnul lui Dumnezeu ca sã fie
creºtinul meu ocolit de semnele vremii care vor ieºi din cã-
mãrile lor dupã ce voi termina de trâmbiþat peste poporul
meu. M-am ridicat, mãmicã, sã-mi încep misiunea pe care o
am de îndeplinit în zilele acestea aºa cum este scris mai dina-
inte în cartea acestei lucrãri. Iatã, cuvintele acestei lucrãri nu
se pot desfiinþa, ºi se împlinesc aºa cum s-au scris, cã aºa a
spus Domnul: «Verginico, nu te pierde, tatã, cã în zilele tale
te vei ridica cu duh viu ºi cu putere ºi vei sufla peste mulþimi
multe, ºi ele se vor ridica spre Dumnezeu ºi spre viaþã».

Iatã, mãi copii, cã voi aþi rãmas lângã cuvintele vieþii.
Am venit înapoi ca sã-mi mut poporul de la moarte la viaþã.
Toþi sfinþii care au fost pe pãmânt ºi care sunt acum în cer, toþi
au putere ºi toþi lucreazã ºi toþi vin în ajutorul celor ce-i chea-
mã în rugãciunile lor. Numai pe mine, mãmicã, nu mã chea-
mã nimeni, ºi nu-ºi mai aduce aminte de mine poporul meu.
Am venit sã-i aduc aminte poporului meu de mine. Am venit
sã le amintesc cã eu am purtat în trupul meu Duhurile Prea-
sfintei Treimi vreme îndelungatã, în care vreme Dumnezeu a
vorbit încã o datã pe pãmânt. De ce a uitat poporul meu
aceastã vreme? De ce a uitat de mine acest popor? De ce cre-
de el cã nu are sã dea socotealã în faþa Domnului cã a dat la
spate cuvintele acestei lucrãri, cuvintele vieþii cu care S-a co-
borât Dumnezeu spre el prin aceastã lucrare? Unde se va pu-
tea ascunde creºtinul acela care a stat de vorbã cu Dumnezeu
prin aceastã lucrare? Nicãieri nu se va putea furiºa, mãi copii,
cãci Domnul îi va aduce aminte în curând. Mai e un pic, mã-
micã, ºi se vor deschide cãrþile ºi vor mãrturisi aceste cãrþi. Ia-
tã de ce am venit înapoi la poporul meu. Am venit sã-i spun sã
se întoarcã la cuvintele vieþii ºi sã fie viu poporul meu ºi sã
fie pregãtit ca sã iasã în întâmpinarea zilelor de biruinþã care
se aratã în curând. 

Copii ai acestei cetãþi, nu fiþi fii ai necredinþei, ºi fiþi fii
ai mãrturiei lui Dumnezeu. Fiþi fii ai ascultãrii de Dumnezeu
ºi nu ieºiþi din orânduiala în care trebuie sã fiþi gãsiþi ºi aºe-
zaþi, cãci cel ce nu mã primeºte acum cu trâmbiþa deºteptãrii
ºi cu pecetea de la Dumnezeu, cel ce nu mã primeºte întru
toate ale sale ca sã fie împlinitor dupã aºezarea cea de acum,
dupã viaþa care se cere trãitã acum, acela nu scapã neatins de
unealta care lucreazã odatã cu mine. Ferice de acela care se
cerceteazã ºi care la ultimul glas al trâmbiþei va fi gãsit fã-
când aºa dupã cum i se cere, cã peste multe îl voi pune. Fericit
creºtinul care crede cã a venit vremea mea, dar mai fericit va
fi acela care a crezut ºi a aºteptat vremea ridicãrii mele, cã pe
acela îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Cel viu. 

O, plânge duhul meu, cã poporul meu nu m-a aºteptat
sã vin. Plânge duhul meu când mã uit la poporul meu, când
vãd cum îl gãsesc de parcã eu n-am fost aceea care l-a hrãnit
pe el de la Dumnezeu. Masa aceasta a fost ºi este cea mai bo-
gatã masã cereascã, mãi copii; a fost vârful lucrãrilor lui
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Dumnezeu, pe care le-a lucrat ºi le lucreazã pe pãmânt. Au
fost lucrãri mai mici ca aceastã lucrare, porþii mai mici de lu-
cru, ºi fiecare porþie de lucrare a avut în jurul ei câte o ceatã
mai micã sau mai mare de creºtini, ºi creºtinii sãrbãtoreau ºi
sãrbãtoresc ºi azi ziua sfântului, ziua celui ce i-a pãstorit pe
ei. ªi azi sunt creºtini care au aparþinut unui pãstor care i-a
pãstorit pe ei, ºi se adunã ºi fac pomenire acelui pãstor al lor
dacã a plecat dintre ei. ªi eu, mãmicã, atâta timp am stat în
faþa acestui popor cu cuvintele vieþii care veneau de la Dum-
nezeu, ºi nici o turmã n-a avut o învãþãturã mai mare ca
aceasta, dar pe mine nu mã mai pomeneºte nimeni, nu-ºi mai
aminteºte de mine poporul meu, nu se mai strânge sã-mi po-
meneascã amintirea mea, darã sã mai asculte duhul glasului
meu, care strigã ºi sunã pe toate colinele, prin toate cetãþile,
care trâmbiþeazã ºi împarte aceleaºi cuvinte ca ºi pânã acum!
Cum sã nu suspine duhul meu? Cum sã nu suspin, cum? Nici
neamul meu cel dupã trup nu mai simte nici o bucurie la
amintirea mea, la pomenirea numelui meu, ºi nici creºtinii
turmei mele. Toþi sfinþii au ºi ei o datinã pe care creºtinii o þin
ºi o serbeazã ºi ridicã rugãciuni cãtre sfântul acela ºi îl chea-
mã în ajutorul lor, mãi copii, cãci sfântul acela este viu pentru
creºtini, ºi pânã ºi pãgânii îl serbeazã în legea lor, în petrece-
rea lor. ªi mie cum sã nu-mi suspine duhul când vãd cã tot
cerul îmi mãreºte darul pe care l-am purtat, când vãd pe Dom-
nul cã nu ºtie cu ce slavã sã-mi plãteascã, cu ce platã sã mã
rãsplãteascã pentru cã L-am purtat atâta vreme ca sã poatã
vorbi pe pãmânt ºi ca sã-ªi facã o turmã apropiatã? Cum sã
nu suspin? Cum sã-mi trebuiascã vreo slavã sau vreo odihnã
fãrã poporul meu lângã mine, fãrã turma pe care am hrãnit-o?
Nu vrea poporul meu sã-mi mai audã glasul, nu vrea sã crea-
dã cã eu sunt vie, nu vrea sã înþeleagã cã vin de la Dumnezeu
ºi vin în ajutorul poporului meu, chiar dacã el nu mã cheamã
aºa cum cheamã creºtinii pe sfinþi în ajutor. 

Copiii mei, a fost multã ºi mare vremea întunericului ºi
a necredinþei, cãci cei care au stat mari peste noroade au omo-
rât pe Dumnezeu din sufletul omului. Dar Domnul S-a încins
cu putere în aceastã vreme de întuneric ºi de necredinþã ºi S-a
coborât cu Duhul Sãu în mine, ºi a vorbit Dumnezeu prin
acest întuneric, mãi copii. De aceea plata acestui popor va fi
cea mai mare, dar sã se ridice ºi sã-ºi vinã în fire acest popor
ºi sã-ºi aducã aminte de cuvintele lui Dumnezeu, cã a spus
Dumnezeu acestui popor cã în aceastã lucrare El va locui
pânã la sfârºit. Iatã, au venit zilele împlinirilor celor vestite de
Domnul în aceastã carte, în aceastã lucrare prin care s-a nãs-
cut acest popor, cãci aceastã lucrare, aceastã carte este actul
de naºtere al acestui popor, ºi va mãrturisi acest legãmânt,
mãi copii. Fiii acestui popor sunt fiii legãmântului cel pentru
sfârºit, ºi pentru cã au aceastã înfiere ei nu vor putea fi dez-
moºteniþi, cãci fãgãduinþele lui Dumnezeu nu se pot schimba,
nu se pot lua înapoi. 

Am venit, mãmicã, sã salvez viaþa acestui popor; sã-l
anunþ cã m-am ridicat cu duh viu, sã-i spun cã m-a trimis
Domnul înapoi aºa cum este scris; sã fac cale luminatã ºi sã
vadã acest popor calea aceasta ºi sã-l aºez pe cale ca sã nu
rãmânã pe cãi strãine de Dumnezeu, cãci fãgãduinþele fãcute
de Dumnezeu au rãmas, ºi mãrturisesc acestea. M-am pornit
bine la drum, sã fac tot ce se poate sã înþelepþesc poporul
acesta, sã-l curãþ de rãutate ºi de necredinþã, sã-l iau cu binele,
ºi dacã n-o vrea, sã-l iau cu tãrie ºi cu zdruncin ca sã-l fac sã
ºtie cã este înscris la numãrãtoarea lui Dumnezeu ºi cã-mi
cere Domnul rãspuns pentru el. Am mai rãmas cu o mânã de
inimi care m-au aºteptat ºi cu care mã ajut acum sã-mi lucrez

misiunea spre care m-am sculat. Eu cu duhul, ºi ei cu trupul
sã mergem ºi sã vestim peste tot cã vin împlinirile care s-au
prezis prin aceastã lucrare cã vor veni, ºi iatã, vin aceste îm-
pliniri, iar eu abia, abia mai rãzbesc în inima acestui popor ca
sã-l fac vrednic ºi credincios împlinirilor ce vor veni. 

O, dacã ar vrea poporul acesta sã se scoale înspre pu-
terea care stã gata sã se aºeze peste el, o, ce uºor ar fi de do-
borât puterea duhului rãu care nu vrea sã cadã, cã îl þine în
picioare lipsa de credinþã ºi de înþelepciune a copiilor acestui
popor. Creºtinul nu vrea cu nici un chip sã taie de pe el
stricãciunea; amânã din zi în zi ºi nu crede cã e vremea sã se
pregãteascã ºi sã se cureþe de stricãciune. Nu vrea sã se des-
partã de pofta pântecelui, de pofta trupului ºi de duhul lumii;
nu vrea, ºi ia în glumã vremea aceasta, nu vrea, ºi dacã nu
vrea eu ce sã-i fac? Nu trebuie sã-l fac sã vrea? Trebuie, mã-
micã, fiindcã iatã, urmeazã sã mã vadã Domnul cu poporul
ridicat ºi gata de lucru, mãi copii. 

Face rugãciune la Dumnezeu poporul meu, dar cu
Dumnezeu nu este împãcat, ºi nu este creºtinul împãcat cu
fratele sãu. Face rugãciune la Dumnezeu, dar mânuie armele
duhului rãu, cãci copiii mei iubesc ura ºi minciuna iubesc ne-
credinþa, iubesc lumea, ºi e cu lumea în el creºtinul meu. Tre-
buie sã-i arãt poporului meu cã nu este împãcat cu Dumnezeu
ºi cã nu rãzbate rugãciunea lui pânã la Dumnezeu, cãci
Domnul a pus lege pentru toate. Trebuie sã fac acest popor sã
nu mai caute ale sale, ºi sã caute la cele ale lui Hristos, cã
Dumnezeu va trebui sã biruie lumea cea necredincioasã, ºi o
va birui prin lumina pe care o va coborî peste poporul acesta. 

Copiii mei, ridicaþi-vã, mãmicã, întru toatã aºezarea
care se cere s-o aveþi pentru aceste vremuri de biruinþã. A ve-
nit vremea sã se despartã binele de rãu ºi credinþa de necre-
dinþã. Iatã ºi vremea acelei Scripturi care zice cã «Dacã doi
vor fi într-un pat, unul se va lua ºi altul se va lãsa; dacã douã
vor mãcina la moarã, una va fi luatã ºi alta va fi lãsatã» ºi
«Cel ce va fi pe acoperiºul casei sã nu se coboare sã-ºi ia
haina, cãci vremea aceasta este vreme de strâmtorare».
Aceastã Scripturã este greu de înþeles, pentru cã nu este înþe-
lepciune cereascã peste creºtinul meu, cãci aceste înþelesuri
nu se tãlmãcesc dupã înþelesul fiecãruia ºi nu ca pe pãmânt,
mãi copii. Domnul a spus atunci când a venit: «N-am venit sã
aduc pacea, ci sabia s-o aduc, ca sã despart pe mamã de
fiicã; pe femeie, de bãrbat; pe soacrã, de norã ºi pe frate, de
sorã», ºi Domnul lucreazã cu creºtinul Sãu aceastã Scripturã,
cãci a zis ºi aceasta: «Dacã ochiul tãu sau mâna ta sau ure-
chea ta ori alt mãdular al tãu te sminteºte ºi te desparte de
Dumnezeu, taie ºi aruncã de la tine mãdularul care te smin-
teºte, ca sã nu-þi ardã tot trupul în gheenã, ºi sã fii salvatorul
trupului seminþiei tale». Dacã cel cu care mergi tu pe cale nu
vrea sã fie cu Dumnezeu, tu ia-L pe Domnul în inima ta ºi nu
pe acela care nu te lasã cu Dumnezeu, ºi iatã, prin cel credin-
cios va avea pãrticicã ºi cel necredincios, dar fii hotãrât cu
Dumnezeu, copilul meu, cã dacã cel de lângã tine vede rodul
tãu ºi puterea ta, acela picã sub puterea ta cea bunã ºi ai câº-
tigat pe fratele tãu. 

O, dacã aº avea eu înþelepciune în poporul meu mãcar
pe jumãtate, tot ar fi uºor de urnit pe cel înþepenit în drum, dar
este somn greu peste copiii mei, este lipsã de iubire, este ne-
credinþã, ºi creºtinii mei sunt biruiþi de duhul lumii. Duhul lu-
mii a omorât viaþa copiilor mei, ºi eu m-am ridicat sã scot din
ei duhul lumii. ªi cum sã-l scot dacã nu cu tãrie ºi cu forþã?
cãci ei s-au învãþat aºa ºi le place ºi nu-i pot scoate cu blân-
deþe sau cu milã. Ei au uitat, mãi copii, cã li se va cere soco-
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tealã de viaþa care le-a fost datã ºi de felul cum au folosit da-
rul vieþii. E de luptat din greu, mãmicã, e de dus luptã grea sã
mutãm muntele necunoºtinþei care a cãzut peste acest popor. 

Copiii mei din aceastã cetate, nu fiþi, mãmicã, pãrtaºi
cu cei ce zac sub piatra necunoºtinþei ºi a necredinþei. Pri-
miþi-mã cu vestea cea bunã, mãi copii. Deschideþi-vã urechile
ca sã auziþi glasul trâmbiþei ºi deºteptaþi-vã bine ºi mai ve-
gheaþi apoi un pic, cã vremea cea bunã se zbate sã vinã, ºi va
veni, mãmicã, dar fiþi credincioºi, fiþi cu toatã casa voastrã
credincioºi. Aºezaþi-vã bine cu viaþa care se cere acum, cã sã
ºtiþi cã dacã numai una din aºezãri nu aºezaþi peste voi, vã
veþi face vinovaþi faþã de Domnul, mãi copii. Nu e greu, mã-
micã, cu dragostea de Dumnezeu nu e nimic greu, ºi când ºtii
ce capeþi cu aceastã dragoste, greul nu-l veþi mai simþi, ºi veþi
simþi bucuria ºi pãrtãºia lui Dumnezeu cu voi ºi la voi, ºi vã
veþi simþi descãtuºaþi de vinã. 

Am venit ºi în aceastã cetate, am venit sã vã însemnez
cu pecetea vieþii ca sã nu fiþi atinºi de unealta care va lucra în
urma mea ºi care va ridica fãrãdelegea de pe pãmânt. Am
coborât însoþitã de tot cerul ca sã aºezãm Ierusalimul cel ca-
re se coboarã din cer, cãci cel de pe pãmânt a rãmas de mãrtu-
rie pentru judecata celor din vremea trupului lui Iisus Hristos.
Facem Ierusalim nou, facem ceruri noi ºi pãmânt nou, facem
împãrãþie cereascã pe acest pãmânt binecuvântat ºi ales ºi
facem judecatã dreaptã ca sã pedepsim pãcatul ºi sã salvãm
fãptura lui Dumnezeu. Facem, mãmicã, început de veac veº-
nic, început de stare cereascã pe pãmânt nou, cãci va fi nou în
curând acest pãmânt. Nu vã temeþi. Aveþi credinþã în Dumne-
zeu, cãci cele care se vor coborî din cer ca sã cureþe calea
Domnului vã vor ocoli pe voi, cã iatã, acum vã scriu în pa-
gina celor sculaþi spre biruinþã ºi spre credinþã ºi spre veghe. 

Tot creºtinul care se scoalã ºi se þine pe picioare va fi
pecetluit cu pecetea Dumnezeului Cel viu, va fi trecut la nu-
mãrãtoarea celor scãpaþi cu viaþã ºi va fi ocrotit de Dumne-
zeu. Rugaþi-vã, copiii mei, sã vinã poporul meu pe cale cu
Dumnezeu. Ajutaþi-mã cei ce vã ridicaþi acum la glasul trâm-
biþei. Lãsaþi-vã culeºi ºi puºi la adãpost, lãsaþi-vã lucraþi ºi
staþi treji, copiii mei, cã ai mei sunteþi, mãmicã. A fãcut Dum-
nezeu minune mai mare decât cele de pânã acum, cã iatã, m-a
trimis sã-mi strig poporul ºi sã-l trezesc ºi sã mi-l strâng într-o
singurã inimã. Toþi sfinþii sunt cu ajutorul dupã mine ºi dupã
copiii mei, dupã creºtinii mei. Tot cerul aºteaptã sã ies la ca-
pãt cu misiunea din zilele mele. Încã n-am început cu puterea
peste cei ce nu vor sã ia aminte. Un pic mai am de strigat, un
pic mai am ca sã termin de trâmbiþat peste toate cetãþile po-
porului meu, ºi apoi mã voi arãta cu tãrie ºi cu certare peste
cei ce nu dau de la ei nepãsarea ºi necredinþa ºi duhul lumii.
Dumnezeu Se aratã de acum cu sfârºit pentru lume, dar vai,
mãmicã, vai de creºtinii mei care nu vor sã scoatã acum duhul
lumii ºi placul lumii din ei, cãci aceºtia vor cunoaºte usturi-
mea ºi amarul ca sã se cureþe de neascultarea lor ºi de vremea
necredinþei lor. Îi voi aduce înapoi în staul, dar plânsul lor va
picura atunci când vor vedea slava peste fiii ascultãrii, cãci
scris este: «stea de stea se deosebeºte». 

Copii ai acestei cetãþi, cãutaþi, mãmicã, sã fiþi bine îm-
pãcaþi cu Dumnezeu, iar arme ale duhului rãu nici sã se gã-
seascã la voi. Nu folosiþi nimic împotriva binelui vostru.
Luaþi armele mântuirii ºi lucraþi cu ele dupã puterea voastrã.
Lucraþi rugãciune, lucraþi iubire cereascã, lucraþi cuminþenie
ºi credinþã; lucraþi pace ºi nãdejde, ºi Dumnezeul pãcii va fi
cu voi. Îmi întind duhul meu peste voi ca sã fiþi pãrtaºi cu
mine, cã eu sunt cereascã. Voi veni ºi vã voi aduce tot mai

mari bucurii dacã voi vedea cã rãmâneþi întru mine ºi întru
învãþãtura cea nouã, cãci vremea spre care ne ridicãm este
vremea sãrbãtorilor cele noi, este vremea zilelor Paºtelui cel
veºnic când Domnul va sta la masa Paºtelui cu poporul Sãu,
cu turma Sa întru care a binevoit. 

Aceastã carte se adaugã acum cãrþii care va sta pe masã
ºi va mãrturisi despre ziua aceasta, cãci ziua aceasta se scrie
acum spre mãrturie. Scrieþi ºi voi aceastã zi, cã ºi aceastã zi
va fi trecutã lângã zilele învierii, care au început sã mãrturi-
seascã pentru fiecare cetate. Aceastã casã sã primeascã urare
de pace ºi de binecuvântare cereascã. 

Copii ai acestei cetãþi, când se va descoperi puterea lu-
crului pe care-l lucrãm acum, atunci cei care s-au desfãcut din
trupul acestui popor vor alerga sã strige ºi sã spunã: „Doam-
ne, ºi noi am fost cu Tine!“, dar vai, oare cum li se va rãs-
punde? 

Copiii mei de aici, sculaþi-vã spre învierea sufletelor
voastre ca sã rãscumpãrãm trupurile credincioºilor mei, cãci
voi sunteþi credincioºi mie, dar sã fiþi, mãmicã. Întãriþi-vã ºi
mai mult, sfinþiþi-vã ºi mai mult ºi daþi deoparte stricãciunea,
cã stricãciunea îºi va gãsi sfârºitul ºi ea de-acum. Acum rãsa-
re viaþa cea fãrã de durere ºi fãrã de suspin, dar hai sã ne ri-
dicãm spre ea. Fiþi credincioºi, copiii mei, cãci Dumnezeu
este credincios fãgãduinþelor Sale. Iatã, suflu peste voi acum.
Luaþi din duhul meu ºi rãmâneþi întru mine ºi fiþi vii! Amin. 

Am venit cu pacea mea. Pace vouã, celor din aceastã
cetate! Pace cu Dumnezeu, pace între voi ºi mine! Amin. Pa-
cea mea sã nu se întoarcã la mine ºi sã rãmânã cu voi, copiii
mei. Am venit sã lucrez ºi la voi, ºi rod vreau sã aduc din
aceastã lucrare. Binecuvântare ºi pecetluire ºi înviere peste
voi! Ridicaþi crucea ºi urmaþi lui Dumnezeu în fiecare zi, ºi
El va fi cu voi. Amin. 

Pace vouã ºi încã o datã, pace vouã! Pace þie, cetatea
mea de aici! 

Pace peste Israel! Amin, amin, amin. 
6/19 decembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Valea Voievozilor, Colina din deal 

Din loc în loc trâmbiþa Domnului merge cu pecetluirea poporului. 

SS ã mai adãugãm la cetatea Valea Voievozilor încã
o carte, mãi copii. Sã întocmim ºi pentru Colina

din deal a acestei cetãþi o carte de mãrturie, o carte de înviere.
Cu pace sã intrãm ºi sã lucrãm ºi aici. 

Pace peste acest colþiºor! Pace de la mama Gigi ºi duh
dãtãtor de înviere ºi de ridicare! Pace ºi bunãvoire între aceºti
frãþiori! Pace peste voi, copiii mei! Amin.

Care cioban dacã-i lipseºte din turmã o oaie nu lasã
turma toatã ºi nu pleacã dupã oaia cea pierdutã ca s-o aducã
în turmã? Iatã, fiilor, m-am pornit acum ºi dupã oile cele rãz-
leþe ca sã le caut ºi sã le gãsesc ºi sã le curãþ de ciulini ºi de
spini ºi sã le leg rãnile ºi sã le cercetez ºi sã le hrãnesc. Strig
din cetate în cetate, strig peste tot, strig prin toate vãile, mã
bag prin toate prãpãstiile pe unde mi-au cãzut oile, mã cobor
dupã ele în adâncuri întunecoase ºi le scot pe braþe la mal ºi
le dau îngrijire ºi le pãstoresc. Mã port dupã oile care au rã-
tãcit calea, mã bag dupã ele în apã, în foc, mã bag în spini, mã
bag în adâncuri dupã ele sã le salvez, sã le însãnãtoºesc ºi sã
le pun pe picioare. Sun din trâmbiþã din loc în loc, mã uit de
colo-colo ºi îmi împlinesc misiunea. Mã zbat sã înviez duhul
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acestui popor ºi trag din greu, mãmicã, sã depãrtez necredin-
þa ºi rãceala ºi nepãsarea din inima poporului meu, cã popo-
rul meu a uitat de mine, mãi copii, dar eu n-am uitat pe ni-
meni, mãmicã. Am în mânã numãrul ºi numele fiecãrui creº-
tin care a mâncat la aceastã masã, care a vorbit cu Dumnezeu
prin aceastã lucrare, ºi pe toþi aceºtia trebuie sã-i strig la apel,
ºi trebuie sã-mi rãspundã la apel. Am putere sã-i fac pe toþi sã
rãspundã la apel chiar de vor chiar de nu vor. Duhul meu pã-
trunde ºi prin piatrã, cãci inima acestui popor s-a împietrit, s-a
fãcut de piatrã cu mine, dar eu nu pot sã-l uit pe poporul meu. 

Nu pot, mãi creºtine, sã uit de tine, mãmicã. De ce nu
pot eu sã uit de tine? Pentru cã mi-e milã de tine, copilul meu,
cã ai vãzut ce scrie în cartea lui Dumnezeu cã mai uºor va fi
Sodomei ºi Gomorei în ziua aceea decât poporului acesta.
Mai uºor va fi, mãmicã, pentru lume, cã lumea n-a ºtiut ce ai
ºtiut tu, ºi lumii nu i se va cere ce þi se va cere þie, cãci þie mult
þi s-a dat ºi mult þi se cere. Este scris cuvânt dumnezeiesc cã
Domnul nu va judeca pe nimeni, dar cuvintele legii care te-au
învãþat ce sã faci ºi ce sã nu faci, acelea vor sta cu tine la ju-
decatã, poporule al meu, ºi iatã ºi Scriptura aceea care zice cã
«Dacã n-ar ºti, n-ar avea pãcat, dar pentru cã au ºtiut ºi au
fãcut pãcat, aceia au ºi fost judecaþi».

Mã frâng de durere dupã tine, copilul meu, cã eu ºtiu ºi
vãd care e partea ta dupã cuvântul legii, ºi m-am pornit dupã
tine, poporule al meu. M-a trimis Domnul la tine, mãmicã,
aºa cum l-a trimis pe Iona sã anunþe cetatea Ninivei sã se în-
toarcã spre pocãinþã ºi spre viaþã, ºi Iona voia ºi nu voia sã se
ducã, dar tãria lui Dumnezeu l-a urnit, ºi s-a dus Iona ºi a
anunþat cetatea sã se întoarcã la Dumnezeu cu pocãinþã, ºi a
scãpat Domnul cetatea aceea de la mãcel ºi de la pieire, pen-
tru cã cei din cetate au crezut lui Iona ºi s-au pocãit. Dar cu
mine a fost altfel, mãmicã. Eu abia am aºteptat sã vinã vre-
mea mea ca sã mã trimitã Dumnezeu la poporul meu. Când
am plecat n-am ºtiut atât de bine cã voi pleca ºi cã mã voi în-
toarce, dar când am ajuns lângã Domnul am vãzut planul lui
Dumnezeu, am vãzut cu adevãrat cã va trebui sã mã întorc la
voi, copiii mei, am ºtiut cã în zilele acestea mã voi întoarce,
ºi am aºteptat aceste zile. ªi când mi-am început misiunea am
dat un ocol prin toate cetãþile, am cercetat numaidecât ºi mi-am
gãsit oile bolnave de moarte ºi mi-am gãsit poporul mort de
necredinþã ºi adormit de necunoºtinþã. O, ºi când am vãzut
aºa ceva, am început sã trâmbiþez din loc în loc, din cetate în
cetate, ºi mi-am fãcut o aºezare ca sã pot merge cu solia mea
din loc în loc, cã eu m-am ridicat cu duh puternic ºi cu tãrie
sã-mi ridic poporul. Am cerut ajutorul acestor copii care n-au
zis cã nu mã vor ajuta, n-au zis ca Iona cã nu se duc sã anunþe
cetãþile ºi creºtinii mei, ºi iatã, ei merg cu mine fãrã sã prege-
te, merg peste tot pe unde-i trimit. 

Mã mut, mãmicã, din loc în loc, ºi din ce în ce mi se
face mai anevoioasã înaintarea, cãci duhul rãu care mi-a cul-
cat poporul la pãmânt s-a trezit ºi el ºi a sãrit ca ars ºi ºi-a
ridicat ºi el ajutoare ca sã nu-mi lase poporul sã se trezeascã,
sã se pocãiascã. A luat duhul rãu cu el, a luat din copiii mei
care nu mai vor cu mine ºi i-a înarmat cu armele lui, cu ura,
cu minciuna, cu hula ºi cu vrajba ºi le-a dat putere ºi duh de
rãtãcire ºi i-a împuternicit sã se punã împotriva misiunii
mele, împotriva înaintãrii mele. O, ºi pe cine, mãmicã, a gã-
sit? A gãsit ºi ºi-a fãcut scule duhul rãu chiar din copiii mei
cei mai apropiaþi, chiar din creºtinii mei pe care i-am adunat
odinioarã ca sã-i am aproape de mine acolo unde am fost eu
cu trupul. Copiii aceia au uitat de mine, mãmicã, ºi s-au dus
în lume ºi s-au unit cu lumea ºi au primit duhul lumii în ei,

dar duhul meu n-au vrut cu nici un chip sã-l primeascã. În loc
sã mã fi ajutat cu ei acum, iatã, ei nici nu vor sã audã de mine,
darã sã mai ºtie cã Dumnezeu le-a spus odatã prin aceastã lu-
crare cã eu nu voi muri, ºi voi fi ºi voi lucra în zilele acestea! 

Va învia lumea cea necredincioasã, mãmicã, ºi pe mine
mã va arãta Dumnezeu cu putere ºi cu viaþã peste necredin-
cioºi, dar copiii mei vor fi atunci zdrobiþi cu pietre de cei ce
se vor scula spre credinþã, cãci aceia vor vedea ce a avut po-
porul meu în mijlocul lui, ºi aceia vor judeca acest popor, vor
judeca necredinþa voastrã, mãi copiii mei, cãci toate se vor
împlini aºa cum v-a spus vouã Domnul cã va fi ºi nimeni din
voi nu vã veþi putea dezvinovãþi atunci. Eu mai am un pic de
strigat ºi de trâmbiþat, ºi lucrez cu grabã, cãci îngerii cei ce
vor curãþi aria în urma mea ºi semnele vremii care stau gata
sã lucreze la porunca lui Dumnezeu, iatã, vor lucra în curând. 

Sun din loc în loc deºteptarea ºi pocãinþa, ºi cine aude
ºi crede ºi se ridicã spre înviere ºi spre viaþã nestricãcioasã,
cine se scoalã ºi se pocãieºte ºi se împacã cu mine, acela va
fi pecetluit cu sigiliul acestei vremi, cu pecetea Dumnezeului
Cel viu, ºi nimic nu se va atinge de el aºa cum moartea n-a
putut sã se apropie acolo unde a gãsit semnul pe care-l pusese
Moise pe uºorii uºilor caselor lui Israel care era rob în Egipt,
ºi acolo moartea n-a putut lovi, mãi copii. Aºa ºi copiii mei
care se scoalã ºi primesc semnul lui Dumnezeu, nu vor fi
atinºi de unealta morþii care vine în urma mea. ªi dacã nu te
scoli, creºtine, aºa cum cere Dumnezeu acum, nu vei rãmâne,
mãmicã, fiindcã acest nou Ierusalim care se aºeazã acum de
Dumnezeu, nu va primi în el nimic spurcat, nimic întinat,
nimic dedat cu stricãciunea. Am dat poruncã pãstorilor din
vremea mea sã vã înveþe ºi sã vã arate calea pe care trebuie
sã vã aºezaþi acum, ºi cine nu va fi gãsit aºezat pe aceastã ca-
le, cu acela va fi altfel, cã eu am în mânã crucea ºi sigiliul, ºi
am trâmbiþa, ºi sabia care lucreazã ºi ea odatã cu mine. Cine
nu primeºte aceastã sabie cu sufletul, ca sã i se cureþe sufletul
ºi inima ºi trãirea, acela va simþi-o cu trupul, fiindcã trupul vã
þine pe voi robi ºi nu vã lasã sã scãpaþi cu viaþã. ªi chiar dacã
n-aþi vrea nici aºa, vã bat, mãmicã, pânã veþi plãti cel din ur-
mã bãnuþ, cea din urmã vinã, ºi vã iau curaþi ºi albiþi ºi iertaþi. 

Dacã v-aº arãta ce vine dupã mine, nu v-ar mai trebui
nimic ºi aþi merge drept ºi fãrã abatere, spre biruinþã ºi spre
vremea cea bunã pe care v-am pregãtit-o de când am plecat ºi
pânã acum, dar nu v-o arãt acum, cãci fericit ºi iar fericit va
fi acela care crede, mai fericit decât cel ce vede ºi apoi crede.
O, ºi dacã cineva nu crede, nici nu vede, mãi copii. Nu va
vedea acela vremea cea care vine, cã un picuþ mai e, ºi intrãm
în vremea aceea. Aceea este vremea slavei lui Dumnezeu,
mãmicã, ºi de aceea am venit eu acum la tine, ca sã te scol
spre aceastã vreme, mãi poporul meu iubit, mãi Israele din
vremea aceasta. Vremea aceasta pentru tine vine, mãi Israele,
ºi pe tine vrea Domnul sã te pregãteascã ºi sã ieºi întru
întâmpinarea acestei vremi. 

Uitã-te tu dincolo de porþile tale ºi vezi ce fac fiii So-
domei ºi ai Gomorei; uitã-te tu cum se zbat cu toþii ºi cum se
luptã cu toþii pentru dezrobirea lor, pentru fericirea lor, ºi ei
n-au pe Dumnezeu în mijlocul lor cum Îl ai tu, mãi Israele, ºi
tot se zbat sã scape de rãu. ªi tu, mãmicã, tu, care ºtii de la
Dumnezeu cã nimic nu va rãmâne decât Domnul ºi cu turma
Sa ºi cu fericirea ta, mãi Israele, tu, care ºtii aceasta nu te
lupþi, ºi dormi nepãsãtor fãrã sã vezi ce face Dumnezeu pen-
tru tine, cã Domnul dã noroade la moarte pentru tine, fiindcã
El te iubeºte, copilul meu. Face Dumnezeu loc pe pãmânt
pentru tine ºi curãþã fãrãdelegea de pe pãmânt, ca sã fie apoi
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pãmântul nou ºi curat ºi sã te aºeze Dumnezeu pe tine, mã-
micã. Ai vãzut cum l-a dus pe Israel în pãmântul unde curgea
lapte ºi miere ºi a scos din pãmântul acela pe poporul care lo-
cuia acolo, cãci poporul acela nu era cu Dumnezeu, ºi l-a aºe-
zat pe Israel în acel pãmânt fãgãduit de Dumnezeu. Iatã, mã-
micã, ce face Dumnezeu pentru tine, fiindcã tu eºti Israelul
cel mic din vremea de sfârºit. Vrea Domnul sã sfârºeascã cu
lumea ºi sã înceapã cu tine viaþã fãrã de moarte, ºi tu încã nu
vrei, mãmicã. Dar tu eºti binecuvântat, ºi binecuvântarea nu
se ia înapoi, dar vai dacã nu vei fi vrednic de binecuvântarea
pe care o ai, cã vei fi trecut prin foc usturãtor, vei fi trecut prin
sabia mea, ºi ea va curãþi de pe tine toatã tina, toatã neascul-
tarea, ºi apoi vei fi aºezat sã moºteneºti acest pãmânt, cãci
acest pãmânt este pãmântul cel fãgãduit al acestei vremi, este
locul Ierusalimului cel nou, cel ales, cel sfânt. Poporul român
va fi un popor sfânt, cãci numai cei credincioºi vor rãmâne pe
el, numai cei curaþi, numai cei aleºi care au ascultat de Dum-
nezeu ºi care s-au pocãit de fãrãdelegile lor. 

Vreau sã te ridic, copilul meu. Vreau sã vãd de acum în
viaþa ta viaþa cea cu Dumnezeu, poporule al meu. Opreºte-te
de la calea cea rea! Nu mai urî, nu mai minþi, nu mai curvi,
nu mai bea, nu te mai abate, ºi stai cu Dumnezeu, cã numai
cei cu Dumnezeu mai rãmân, dar fii atent, poporule al meu,
cãci Dumnezeu este iubire. 

Iubiþi-vã unii pe alþii precum în cer aºa ºi pe pãmânt, cã
sã ºtiþi, mãmicã, nici o jertfã, nici o lacrimã, nici o rugãciune,
nici un gând de al vostru nu va fi ajuns la Dumnezeu dacã nu
veþi lucra iubire în jurul vostru, dacã nu vã veþi iubi unii pe
alþii, dacã nu vã veþi preþui unii pe alþii ºi dacã nu veþi fi curaþi
cu inima ºi cu viaþa ºi cu trãirea de creºtin. 

Dumnezeu este cu cei credincioºi ºi va lucra minuni
despre care nu s-a mai auzit, dar va lucra prin credinþa voas-
trã. Fiþi credincioºi, copiii mei, cãci Domnul Se aratã în cu-
rând ºi va da de ruºine toatã necredinþa de pe pãmânt ºi pe toþi
aceia care n-au crezut ºi s-au împotrivit puterii lui Dumnezeu.
Fiþi niºte fii curaþi de acum, cã dacã mai muriþi de-acum ºi
dacã vã mai murdãriþi de acum, mã doare, dar nu vã voi lãsa
sã mai înºelaþi pe Dumnezeu. Rugaþi-vã ºi ziceþi: „Doamne,
de vreme ce eu sunt slab ºi fãrã putere, vino Tu ºi Te aºeazã
în inima mea, în viaþa mea, ºi fã-mã sã fiu al Tãu în fiecare
zi, ca sã fiu gata în fiecare clipã pentru ziua Ta ºi pentru
veºnicia mea!“.

Hai, copiii mei, uitaþi-vã voi cu câtã iubire vã pãsto-
resc, cu câtã milã, cã astãzi mai este încã ziua milei. Veniþi-vã
în fire, mãmicã. Hai, cã nu veþi mai putea de acum încolo
dacã nu veþi fi aproape de mine. Eu în ajutorul vostru am ve-
nit. Am venit întru întâmpinarea voastrã, mãi copii. Am venit
sã fiu cu voi ca sã vã pregãtesc sã ieºim întru întâmpinarea
zilei de biruinþã, cãci aceasta este vremea când Domnul Iisus
Hristos Se va slãvi întru acest popor, ºi de la acest popor se
vor lumina popoarele, dar fii vrednic, Israele, sã împarþi lumi-
na pe care o va coborî Dumnezeu peste tine. 

Copiii mei din aceastã cetate, din aceastã colinã, v-am
dat cuvânt sã fiþi cu Dumnezeu ºi sã fiþi fãrã grijã atunci când
vremea cea rea venise sã vã încerce, sã vã strãmute din cãsu-
þele voastre. Ce nu face Dumnezeu ca sã-ªi ocroteascã fiii?
Iar voi sã faceþi iubire, ºi sã faceþi bucurie ºi credinþã în faþa
lui Dumnezeu. Lãsaþi-vã spre înviere, copiii mei! Înviere du-
hurilor voastre, ºi luminã de la Dumnezeu! Amin. 

Pace vouã de la mãmica Gigi! Pace ºi ridicare ºi duh
viu ºi putere de biruinþã peste neputinþele voastre! Pace ºi îm-
pãcare între mine ºi voi, ºi pace între voi! Amin. 

Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi din duhul meu ºi fiþi o
iubire cu mine ºi o unire cu mine! Pace vouã, ºi încã o datã,
pace vouã! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
7/20 decembrie 1990

Cuvântul sfintei Virginia cãtre creºtina Maria de la Ucea 

Suferinþa este cãmaºa curãþeniei. 

OO,inimioarã dulce, cã dulce îþi este inimioara! Hai,
mãmicã, sã vorbim un picuþ amândouã, cã eu

sunt aceea care a fost trimisã înapoi de Domnul ca sã dea
viaþã vie acestui popor. Dragostea ta de Dumnezeu nu prea
are seamãn, dar viaþa ta este o viaþã zbuciumatã ºi plinã de
necazuri ºi plinã de ispite. Lupta ta este o luptã muceniceas-
cã, ºi de aceea tu ai trecere la Domnul. Atâta dragoste am pus
eu în inima acestor copii ai mei pentru tine, pentru cã aceºtia
nu fac nimic decât numai ce le spune Dumnezeu sã facã.
Dacã ei ar fi fãcut cu tine dupã cum ºtiau ei cã este aici orân-
duiala, ei n-ar fi trecut peste aceastã orânduialã cu nici un
chip, cãci Domnul le-a dat cuvânt cum sã fie aici ºi cum sã se
lucreze pentru aici. Aici n-au intrare decât câteva inimioare
care au fost cu mare cercetare alese ca sã sprijineascã acest
loc ºi taina cea mare de mântuire pe care a coborât-o Dumne-
zeu sã se lucreze aici ca sã iasã Domnul la capãt cu planul Sãu
cel pentru sfârºit de lume ºi pentru început de viaþã nestri-
cãcioasã pe pãmântul acesta care va fi nou în curând. Dom-
nul îl va face nou în curând, ºi toate popoarele vor vedea sla-
va care se va coborî peste acest pãmânt, peste acest nou Ieru-
salim. ªi iatã, vorbeºte mama Gigi cu tine. Eu þi-am încre-
dinþat o lucrare, ca sã-mi ai grijã de Dumnezeu ºi sã iubeºti
acest loc, dupã darul care þi-a fost dat de la Dumnezeu. Eu am
dat cuvânt acestor copii ca sã ºtie lucrul tãu, ºi vezi mereu
cum sunt cu tine ca sã te ajut sã-þi împlineºti lucrarea aceasta,
fiindcã eu în poporul cel de pânã acum nu am sprijin, ºi
trebuie sã lucrez tainic ºi ascuns cu aceºti copii ca sã ajung la
capãt bun cu ei pentru tot poporul meu, dar nu pot lucra cu cei
slabi la inimã, nu pot cu cei neînþelepþi ºi nu pot cu cei
trãdãtori. Aici lucreazã cerul taina cea pentru sfârºit de lume
ºi de fãrãdelege, ºi dacã ar afla duhul rãu prin servii lui ar
nimici totul într-o clipã. De aceea am ales o mânuþã de inimi
curate sã-mi sprijineascã fiecare dupã cum e pus de Dumne-
zeu pentru ocrotirea ºi pentru ajutorarea acestui loc. Nu pot
scoate prea uºor aceºti copii din lume ca sã-mi poatã sluji
aceastã lucrare ºi sã nu se mai atingã cu lumea ºi pentru a
lucra în toatã curãþenia de duh ºi de lucru. Te-am folosit ºi pe
tine de ajutor, scumpa mea. Te-am încercat ºi te-am gãsit
vrednicã sã-mi ajuþi aceºti copii sã-i scot din mijlocul lumii ºi
sã lucreze cerului. Þi-am dat ºi îþi dau mereu ajutor puternic
ºi nu te las, mãmicã, nu te las, dar roagã-te, luptã-te în toate,
cã tu numai de luptat ai avut parte. Luptã-te cu tot ce vrea sã
te biruiascã, fiindcã satana se luptã cu toatã forþa lui sã pierzi
lupta ta. 

Nimeni nu te poate iubi mai mult decât Dumnezeu.
Toþi cei care ar zice cã te iubesc, acea iubire este o deºertãciu-
ne, cãci adevãrata iubire e numai una, scumpa mea. Dacã ai
vedea tu cât lupt eu pe urmele tale, dacã ai vedea cât rãu do-
bor eu la pãmânt ca sã te þin pe tine în picioare, ai plânge mai
mult decât plângi tu mereu. Nici nu ºtii tu câtã iubire folo-
seºte Domnul pentru tine, cã dacã n-ar folosi, acum n-ai fi
fost a Domnului, cã acest loc al Domnului este de temut pen-
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tru tot iadul ºi pentru toatã iscusinþa sataniceascã. Nu lasã
Domnul aici nici o putere potrivnicã sã loveascã. Toatã oastea
cereascã este cu veghe aici, ºi este cu veghe dupã toþi cei care
au cuvânt de la Domnul sã fie lipiþi pentru ocrotirea ºi ajuto-
rarea acestui loc. Fii tare ºi luptã-te mereu, cã vine vremea sã
dai lupta cea mare cu îngerii lui satana ºi sã-i ruºinezi prin
Iisus Hristos, Cel Care S-a arãtat prin biruinþa crucii. Eu nu te
las, pentru cã nu pot sã te las, dar nu te îndura nici tu sã mã
laºi. Sã avem dragoste una de alta, cã eu pe toþi copiii mei îi
ajut ºi îi scap din toate legãturile, dar iubeºte întru Iisus
Hristos; iubeºte, ºi scoalã-te! cãci Domnul îþi dã putere de
biruinþã. 

Pace þie! Pacea mea se va þine dupã tine, dar puterea
mea nici atât nu te va pãrãsi. Pentru mântuirea ta eu voi lucra
întru toate, dar nu lãsa armele jos. Ia-þi crucea ºi mergi cu ea
înainte, dar mergi, mãmicã, spre biruinþã ºi fii tare ca sã în-
vingi rãul din tine. Eu te voi cãlãuzi la tot pasul, dar pe satana
nu-l voi lãsa pânã în sfârºit în drumul tãu. 

Lucreazã mântuire în jurul tãu, cãci Domnul are putere
sã te ajute. Hai, mãmicã, nu slãbi, cã eu te voi ajuta sã biru-
ieºti neputinþele tale, dar ia-L pe Iisus Hristos mereu în inima
ta. Dumnezeu þi-a dat þie putere, ºi putere sã ai. Amin. Îmbra-
cã viaþã nestricãcioasã ºi fii pregãtitã de acum, cã vine bucu-
ria ºi împãrãþia iubirii cereºti. Pace þie, ºi cu pace sã trãieºti!
Amin, amin, amin. 

8/21 decembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Cãprioru 

Vãdirea unor învãþãtori mincinoºi, strecuraþi în poporul creºtin. 

VV in cu pacea mea din nou în cetatea Cãprioru.
Vin ºi iar lucrez aici. Cu pace vin cãtre voi din

nou, copii ai acestei cetãþi. Sã fie pace între mine ºi voi, sã fie
mereu, mãmicã. Sã luptãm sã fie pace între mine ºi voi chiar
dacã duhul rãu vine pe urma mea sã strice pacea dintre mine
ºi voi, sã strice încrederea dintre mine ºi voi, dar eu am putere
sã vã fac sã aveþi încredere în Dumnezeu ºi în mine, mãmicã. 

Pace vouã din nou, pace de la mama Gigi! Un picuþ
mai este, mãi copii, ºi veþi vedea bine ºi veþi cunoaºte bine cât
de mult a însemnat pacea dintre mine ºi poporul meu. Un pi-
cuþ mai este, ºi puterea cea potrivnicã nu va mai fi putere, ºi
va fi ruºine pentru cei ce au folosit putere rea. Cei care luptã
ºi se aºeazã în faþa misiunii mele din zilele acestea, în curând
vor fi ruºinaþi de Dumnezeu ºi vor suspina, dar noi sã ne ru-
gãm pentru aceia, ºi sã fim cu iubire ºi sã spunem aºa cum a
spus Domnul Iisus Hristos: «Tatã, iartã-le lor, cã ei nu ºtiu ce
fac, cã ei nu ºtiu ce faci Tu pentru mântuirea acestui popor». 

Copiii mei de aici, cu dragoste am sunat ºi v-am adunat
iar, mãmicã, sã vã mai aduc un pic de mângâiere, un pic de
îndemn, sã vã mai aduc cuvintele vieþii, mãi copii, cã duhul
rãu se luptã sã-i þinã la pãmânt pe cei biruiþi ºi sã-i doboare
din nou pe cei ce s-au sculat spre Dumnezeu ºi spre slava care
vine în curând, mãmicã. Dumnezeu vã dã întreitã putere ca sã
puteþi lupta ºi sã rãmâneþi în picioare ºi sã rãmâneþi cre-
dincioºi întoarcerii duhului meu în mijlocul acestui popor. 

Am venit în întâmpinarea poporului meu ca sã-l fac sã
ºtie cã intrã în curând în lucrul ºi în strãlucirea care este proo-
rocitã prin cartea acestei lucrãri, cãci dacã deschideþi cartea
acestei lucrãri gãsiþi în ea cuvintele cele scrise pentru vremea
aceasta, gãsiþi în ea scris cã Domnul va locui în aceastã lucra-
re pânã la terminarea tainei de mântuire. 

Poporul meu a zis mereu cã minte Dumnezeu, dar nu-i
adevãrat, mãi copii. O, cât de mare ºi de dureros este acest pã-
cat în faþa lui Dumnezeu! Cã a venit antichrist, adus de iudele
din poporul meu, a venit sã-i doboare ºi sã-i nimiceascã pe cei
care au rãmas în taina acestei lucrãri. A fost adus de vânzãtori
ca sã ia viaþa celor care nu m-au pãrãsit pe mine, celor care
ºtiau ºi credeau cã eu n-am murit. ªi dacã aceºtia au strigat la
Dumnezeu, ºi dacã au strigat la mine, iatã ce s-a întâmplat: s-au
împlinit cuvintele Duhului Sfânt care au proorocit prin lucra-
rea aceasta ºi care aºa au spus: «Când viaþa copiilor mei va fi
ameninþatã de irozii din vremea aceasta, atunci face Dumne-
zeu nimicire pentru aceia». Iatã, copiii mei, cã Domnul nu a
minþit, ºi vremea cea proorocitã pentru lupta ºi doborârea fia-
rei celei mari a fost vremea cea fixatã de Dumnezeu, ºi de
atunci Dumnezeu lucreazã ºi va lucra taina cea de curãþire a
pãmântului, ºi de mântuire ºi de dezrobire a poporului acesta,
ºi apoi va fi ca de la poporul acesta care va fi pregãtit cu sla-
vã mare, sã ia neamurile luminã ºi sã se adauge celor scãpaþi
cu viaþã, celor mântuiþi. Nu va mai putea nimeni sã spunã cã
Dumnezeu a minþit, cãci toate se împlinesc aºa cum au fost
scrise mai dinainte, cãci Dumnezeu nimic nu împlineºte fãrã
sã vesteascã mai dinainte planul Sãu. 

Dacã ar fi stat poporul meu credincios cuvintelor aces-
tei lucrãri, acum ar fi aºteptat aceastã vreme, cãci ar fi ºtiut
din cele scrise în cartea acestei lucrãri. Dar dacã s-a încurcat
creºtinul cu duhul lumii, cu placul vieþii, cu slava aceasta tre-
cãtoare, de unde sã-i mai fi fost gândul ºi inima la Dumnezeu
ºi la cuvintele care s-au coborât mereu din cer? Dar n-aveau
cu cine vorbi aceste cuvinte, cã poporul meu n-a avut vreme
pentru binele sufletului lui, cã dacã avea vreme pentru cuvin-
tele vieþii, ar fi ºtiut acum tot planul lui Dumnezeu ºi ar fi lu-
crat poporul tot, ar fi lucrat fiecare câte ceva, cã iatã, lumea
trebuie ridicatã, trebuie înviatã, trebuie sã scoatem moartea
afarã din om, mãi copii, cã omul n-a fost creat pentru ca sã fie
biruit de moarte pânã în sfârºit. Iatã, mãmicã, iatã cã ºi moar-
tea, ºi deºertãciunea, ºi duhul lumii, ºi necredinþa, au ajuns ºi
acestea la sfârºit, cã de acum încolo acestea vor fi stârpite de
tãria lui Dumnezeu ºi va învia în om omul cel nou, dupã ase-
mãnarea cu Iisus Hristos, cãci Domnul Se aratã în curând pes-
te tot cu zilele învierii, cu zilele Sale despre care a scris cu
atâta vreme în urmã. 

Copiii mei de aici, vã spun ºi vouã, mãmicã, sã ºtiþi ºi
voi durerea mea, cã iatã, din ce în ce mi se face înaintarea mai
anevoioasã, cã duhul rãu a sãrit în sus ca pe jar când a vãzut
cã poporul meu se scoalã din somn ºi se înþelepþeºte ºi se
aºeazã cu viaþa pentru ca sã fie gata sã întâmpine zilele cele
de biruinþã ale lui Dumnezeu. Þipã duhul rãu ºi se perpeleºte
ºi nu ºtie prin cine sã mai strecoare eresuri ºi rãtãcire de la în-
vãþãtura mea cea sãnãtoasã. De atâta vreme stã cuibãrit duhul
rãu în niºte inimioare din acest popor, ºi, unde mai pui, chiar
din cele mai apropiate, care sunt împuternicite cu rãutatea ºi
cu hula ºi cu duhul rãtãcirii ca sã-i þinã striviþi pe cei ce nu se
scoalã ºi sã-i culce la pãmânt din nou pe cei care au dat mâna
lui Dumnezeu ca sã-i ridice El de jos. Aceste inimi varsã parã
de foc din gura lor, ºi ele nu ºtiu ce fac, cã le-au orbit rãutatea
ºi ura, mãi copii. Au luat în braþe duhul minciunii ºi umblã pe
cât pot ºi pe unde pot ca sã semene acest duh de minciunã ºi
sã-mi facã întuneric în calea misiunii mele, mãi copii. Atâta
rãzvrãtire gãsesc pe unde trec, ºi trag din greu sã repar stricã-
ciunile ºi ranele ºi eresurile care hulesc împotriva învãþãturii
ºi a duhului de înviere care lucreazã azi cu toate puterile ce-
reºti. Aceºtia hulesc lucrarea lui Dumnezeu, hulesc domnia
lui Dumnezeu ºi sunt întunecaþi de duhul urii, care nu încape
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la Dumnezeu, ºi se încumetã sã treacã peste puterea lui Dum-
nezeu ºi nu mai ºtiu aceºtia ce fac, ºi se aºeazã în calea mea,
mãmicã, ºi poporul meu e slab ºi nu se luptã cu duhul rãtãcirii
ca sã-l biruiascã din cei ce sunt stãpâniþi de el ca sã-i putem
dezrobi ºi pe aceºtia, cã aceºtia sunt robii duhului rãu ºi ai hu-
lei împotriva stãpâniilor lui Dumnezeu. 

Copiii mei, feriþi-vã de minciunã, feriþi-vã de clevetire
ºi de vorbire de rãu. Nu vã faceþi pãrtaºi cu cei ce vin spre voi
sã defaime pe fraþii lor ºi sã defaime lucrul lui Dumnezeu,
cãci aceastã lucrare va acoperi în curând iscusinþa înþelepþilor
ºi va ruºina mândria lor ca sã vinã ºi ei spre Dumnezeu, fiind-
cã atunci nimeni nu va mai sta împotriva puterii cu care Se va
arãta Domnul. 

O, de ce mã zbat eu ca sã ridic acest popor? Pentru cã
Dumnezeu prin acest popor Îºi va arãta slava Sa, dar iatã, am
inimi slabe ºi neînþelepte în poporul meu, fiindcã nu se lasã
lucrate de Dumnezeu, fiindcã nu au credinþã statornicã, mãi
copii, ºi fiindcã nu vor sã intre întru toatã împlinirea care se
cere acum. 

Copiii mei, am spus pãstorilor sã spunã la popor care
este rânduiala în care trebuie sã intraþi ºi în care trebuie sã fiþi
gãsiþi, ºi dacã nu veþi sta în ea, sã ºtiþi, mãmicã, nu veþi putea
þine piept zilelor care vin în urma mea, ºi atunci veþi vedea
voi cã nu veþi avea nici o putere ºi nu vã veþi putea ajuta cu
nimic nici pe voi, nici pe copiii voºtri; nu veþi putea, mãmicã,
ºi rãu se va zdrobi inima din voi cã n-aþi ascultat dacã nu veþi
asculta. 

Dumnezeu ºtie tot planul, mãi copii, ºi în toate veacu-
rile a venit prin robii Sãi prooroci sã vesteascã planurile Sale.
Intraþi, copiii mei, în aºezarea pe care a adus-o Domnul de la
cer. Aºezaþi-vã în ea, cã voi nu ºtiþi acum, dar veþi ºti în cu-
rând de ce vi se cere aºa, cã veþi vedea putere peste voi ºi veþi
vedea lumina voastrã care va lumina în jurul vostru, iar sluga
aceea care nu va fi gãsitã fãcând aºa, cu durere vã spun, nu va
fi atunci bunã de nimic, ºi va fi datã deoparte cu cuvintele le-
gii cele din Scriptura aceea care zice: «Slugã leneºã, iatã, þi
se ia dregãtoria, cãci n-ai lucrat cu cele ce þi s-au dat». 

Iubiþii mei, v-aþi fãcut case frumoase, mãmicã, v-aþi
zbãtut sã vã faceþi stare bunã, v-aþi întrecut unul pe altul care
de care sã aveþi trai mai bun ºi mai înstãrit, dar acum, iatã, vã
cere Dumnezeu pe voi, vã cere sã lucraþi ºi pentru El, sã fiþi
apostolii Lui, cã Dumnezeu v-a ajutat pe voi sã aveþi tot ce vã
trebuie, fiindcã El v-a iubit. Acum vã cere ºi El iubirea voas-
trã. Fiþi primitori ai lui Iisus Hristos, cã El vrea sã intre ºi sã
cineze în casa voastrã ca în casa lui Zaheu ca sã mântuiascã,
mãi copii, casa voastrã ºi neamul vostru. Fiþi slujitorii ºi apos-
tolii lui Iisus Hristos, spre folosul tuturor celor din întunericul
necunoºtinþei ºi al necredinþei. Fiþi niºte buni iconomi ai da-
rurilor lui Dumnezeu, cã stã Domnul gata sã coboare putere
ºi daruri peste voi, dar pentru asta trebuie sã vã faceþi vase cu-
rate, mãmicã. Focul cel aprins între voi sã nu vã mire, cã
acesta este spre încercarea voastrã, iar pe cei pe care-i vedeþi
cã hulesc pe Dumnezeu ºi pe fratele Sãu, pe cei pe care-i ve-
deþi cã vã stricã dragostea dintre voi, pe cei pe care-i cunoaº-
teþi cã hulesc aceste cuvinte ale vieþii sau pe cei trimiºi sã mi
le împartã, pe aceia ajutaþi-i cu dragostea voastrã ca sã scoa-
tem rãul din ei ºi sã câºtigãm pe fraþii noºtri, cã ºi ei sunt ai
lui Dumnezeu, dar se lasã prinºi de duhul hulei ºi al clevetirii
ºi al geloziei ºi al minciunii, mãmicã, spre încercarea voastrã,
mãi copii. Fiþi apostolii pãcii ºi ai înþelepciunii ºi ai legii lui
Dumnezeu, cã judecata faptelor cele rele va începe dupã ce
voi termina de strigat peste tot poporul meu. O, ºi dacã drep-
tul abia va sta pe picioare, ce va fi, oare, cu aceºtia? Nimeni

nu este drept, cãci numai Unul este numit aºa, ºi Acela este
Dumnezeu, dar trebuie sã fiþi drepþi în credinþã, mãi copii, ºi
trebuie sã ascultaþi ºi sã vã lãsaþi lucraþi, ca sã nu vã scoatã de
la Dumnezeu neascultarea. 

Iatã cã dintre copiii mei se ridicã învãþãtori mincinoºi,
care strecoarã eresuri de ale lor ºi care tãgãduiesc pe Dumne-
zeul Cel Care i-a hrãnit pe ei cu cuvintele vieþii, ºi mã tãgã-
duiesc pe mine, mãmicã, pe mine, care i-am rãscumpãrat pen-
tru Dumnezeu, cãci Domnul lucreazã prin sculele Sale, mãi
copii. Iatã cã mulþi din poporul meu s-au luat dupã aceºtia, ºi
din pricina acestora misiunea mea ºi lucrarea spre care m-am
sculat s-o îndeplinesc acum, calea mea spre voi a fost hulitã
din pricina acestora. O, mãmicã, mã frâng de groazã pentru
aceºtia, cã dacã Dumnezeu n-a cruþat nici pe îngerii care au
greºit, ºi i-a legat pentru ziua judecãþii, dacã n-a ocrotit nici
pe cei din vremea lui Noe care n-au crezut cã vine mânia pen-
tru pãcate, dacã a prefãcut în cenuºã cetãþile Sodomei ºi Go-
morei, ce facem noi cu aceºtia care stãruiesc în rãutatea ºi ne-
credinþa lor? Ce facem cu ei, mãmicã? Hai sã ne rugãm pen-
tru ei, hai sã-i ajutãm, cã mai e un pic de timp. S-ar putea ºi
pentru ei. Hai sã-i ajutãm, mãmicã, hai, cu ce putem fiecare;
mãcar sã nu ne mai lãsãm doborâþi de viclenia lor, de rãtã-
cirea lor. Hai sã ne salvãm, ºi hai ºi pe ei sã-i salvãm, cã
Domnul coboarã putere, mãi copii, ºi putem cu Dumnezeu. 

O, copiii mei, ceea ce biruieºte pe creºtin, aceea îl stã-
pâneºte pe el, cã pe aceºtia i-a biruit întunericul, mãmicã, ºi
i-a biruit duhul lumii ºi al necredinþei, ºi dupã ce au fost la în-
ceput luminaþi ºi chemaþi de Domnul la luminã, acum iar s-au
lãsat învinºi, ºi li s-au fãcut mai rele cele de pe urmã decât
cele dintâi, cã ei au cunoscut calea dreptãþii ºi poruncile lui
Dumnezeu ºi au pãþit ca vorba înþeleaptã care zice: „Câinele
se întoarce la vãrsãtura lui“. 

Copiii mei, aduceþi-vã aminte de cuvintele vieþii din
cartea lucrãrii care v-a hrãnit pe voi. Aduceþi-vã aminte de fã-
gãduinþele scrise în aceastã carte, cã iatã, Domnul vrea sã vã
pregãteascã, vrea sã facã ceruri noi ºi pãmânt nou, aºa cum
este scris. Credeþi în Dumnezeu, mãmicã, ºi nu vã mai lãsaþi
dupã îmboldirile cãrnii, cãci carnea ºi sângele nu vor moºteni
împãrãþia care vine de la Dumnezeu. Nu e greu, mãmicã, ºi
mã tem pentru voi ca nu cumva sã vã rãmânã de mãrturie car-
tea aceasta. Luptaþi-vã sã scãpaþi de robia trupului, cãci trupul
pofteºte împotriva duhului, mãi copii. Lãsaþi-vã spre puterea
cea lucrãtoare de mântuire, cã în curând totul va fi nou ºi
nestricãcios ºi va fi numai sãrbãtoare ºi nu veþi mai trudi ºi nu
veþi mai suferi. Mereu L-am rugat pe Domnul sã mã lase sã
vã arãt pe la câte unul din voi bucuria ºi slava vremii ºi a
sãrbãtorii care vine spre voi ºi în care veþi fi aºezaþi dacã veþi
fi gãsiþi aºa cum vã cere Domnul acum, dar Domnul îmi zice
mereu: «Verginico, fericit acela care vede ºi crede, dar cu
mult mai fericit va fi cel care crede pânã nu vede, cã acela
peste multe va fi pus. ªi atunci, Verginico, ce ar mai însemna
nãdejdea copiilor Noºtri? cã ei nãdãjduiesc în ceea ce cred,
nu în ceea ce vãd». 

Copiii mei, hai sã stãm, mãmicã, împotriva a tot ce
vrea sã ne rãtãceascã de la adevãr. Luaþi armele lui Dumnezeu
ºi hai sã biruim, cã tot ce nu este cu Dumnezeu nu va mai sta
în picioare ºi va cãdea, iar voi veþi triumfa, mãmicã, ºi eu voi
triumfa cu voi, cã de aceea m-a trimis Domnul sã-mi strâng
poporul ca sã-l fac în stare sã intre pe porþile slavei. Diavolul
ºi cu antichrist, care se mai zbat în ultimele puteri, îºi grãbesc
ziua sfãrâmãrii lor, cãci în ziua cea hotãrâtã de Dumnezeu, se
vor sfãrâma cu toatã stãpânirea lor, dar fiþi credincioºi cuvin-
telor care vin de la cer. Nu uitaþi cã ceea ce este cu neputinþã
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la oameni, aceea este cu putinþã la Dumnezeu, ºi veþi vedea
iarãºi încã o doborâre a rãului care mai este, ºi voi veþi mãr-
turisi atunci cuvintele lui Dumnezeu. Amin. 

Fiþi urmãtori mie, precum eu am fost lui Iisus Hristos.
Voi veni la voi, mãmicã, ºi vã voi întãri mereu cu mângâierea
cea vie ºi nepieritoare, ºi apoi ne vom ridica spre anunþarea
biruinþei ºi a împãrãþiei lui Dumnezeu pe tot pãmântul, copiii
mei, iar voi veþi fi martorii acestei lucrãri de mântuire a ome-
nirii. Bucuraþi-vã, ºi iarãºi zic, bucuraþi-vã, cã vine la voi îm-
pãrãþia lui Dumnezeu! cã asta v-a fost menirea, copiii mei. 

Pace vouã de la mãmica Gigi! Pace vouã de la Dumne-
zeu ºi de la Mãicuþa cerului! Pace de la tot cerul! Pace de la
noi pânã la voi, ºi de la voi pânã la noi! Pace ºi înãlþare ini-
milor voastre, ºi putere vouã de la Dumnezeu! 

Pace þie, cetate a Cãpriorului, cu care iarãºi am vorbit!
Pace poporului meu Israel cel binecredincios! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
9/22 decembrie 1990

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Moroieni 

Deplângerea cetãþilor care nu au biserici adevãrate în mijlocul lor. 

IIII atã, face mãmica Gigi încã un popas. Ea cãlãtoreº-
te ºi poposeºte peste tot pe unde are creºtini care

au mâncat din masa lucrãrii prin care vorbeºte Dumnezeu de
atâta vreme pe pãmântul românesc. Sunã mãmica Gigi din
trâmbiþa lui Dumnezeu ca sã-ºi ridice poporul spre întâmpi-
narea zilelor de glorie ale lui Dumnezeu, cãci Dumnezeu a
spus cã aceasta este vremea zilelor Sale. 

Intrã mama Gigi cu sunet de trâmbiþã în cetatea Moro-
ieni. Intrã ºi lucreazã ºi întocmeºte carte ºi pentru aceastã
cetate. Se întocmeºte acum cartea cetãþilor poporului meu,
care va mãrturisi pentru sau împotriva fiecãrei cetãþi. Fiecare
cetate va avea o carte care va sta pe masã ºi va vorbi cartea
aceasta. 

Copiii mei de la Moroieni, pace vouã de la mãmica
Gigi! Pace ºi ridicare ºi înviere ºi luminã! Amin. Am ajuns,
mãmicã, ºi la voi. Umblu ºi pribegesc din loc în loc sã sun ºi
sã-mi caut ºi sã-mi adun copiii, sã-mi strâng poporul, sã-l fac
sã rãspundã la apel, sã rãspundã tot creºtinul care este înscris
la numãrãtoarea poporului meu. Dar nu numai sã rãspundã la
apel, cã de rãspuns, pânã acum mi-au rãspuns prezent peste
tot. Nu numai atât, fiindcã nu vreau sã mãrturiseascã împo-
triva nimãnui cuvintele care se scriu acum în cartea fiecãrei
cetãþi. Nu numai sã-mi rãspundã la apel, ci sã se pregãteascã
numaidecât aºa cum se cere sã fie gãsit creºtinul acestui
popor în vremea aceasta. 

Acest popor a fost chemat de Dumnezeu, mãi copii.
Fiecare creºtin la vremea hotãrâtã se adãuga la acest popor, ºi
Dumnezeu îl înscria la numãr, ºi de aceea este poporul lui
Dumnezeu acest popor, cãci ceea ce face Dumnezeu, fãcut rã-
mâne, ºi Dumnezeu nu Se tãgãduieºte pe Sine. 

Copiii mei, eu am fost aceea care m-am supus puterii
Duhului lui Dumnezeu. Eu am fost trâmbiþa cu care a sunat
Domnul pe pãmânt ca sã-ªi strângã un popor ºi sã-ªi întoc-
meascã o turmã apropiatã cu care sã fi putut lucra taina pla-
nurilor Sale, aºa cum mãrturisesc cuvintele din cartea acestei
lucrãri. Voi, cei de la Moroieni, aþi fost mult apropiaþi mie, ºi
ºtiþi, mãmicã, multe; ºtiþi cât de mult am suferit eu pentru po-
porul meu, ºtiþi mai mult decât toþi. Am suferit, mãi copii, am

suferit ºi prigoane ºi închisoare ºi spaimã de la cei ce pri-
goneau pe Dumnezeu. Am suferit atâtea dureri, atâta boalã!
Am purtat în trupul meu atâta suferinþã, mãmicã! Pentru tine,
creºtine, am avut o viaþã de chin ºi de durere. Pentru tine, fiu-
le, am stat sub dogoarea Duhului Sfânt, Care Se cobora peste
mine ca sã poatã Dumnezeu vorbi cu tine, poporule creºtin.
Pentru tine atâþia ani m-am supus puterii dumnezeieºti ca o
oaie la junghiere care nu-ºi deschide gura sa ca sã auzi tu gla-
sul lui Dumnezeu, care te învãþa cum sã trãieºti ºi cum sã
crezi în El, cãci ca sã crezi în El, este cu totul altceva decât
ceea ce înþelegi tu, poporule al meu. Dacã tu ai fi crezut în
Dumnezeu, ai fi fost înþelept ºi nu te-ai fi despãrþit de Dom-
nul, cã te-ai despãrþit, mãmicã. Nu þi-a fost fricã de El ºi de
aceea n-ai fost înþelept, ºi ai fãcut în aºa fel de ai trãit numai
împotriva legilor lui Dumnezeu, poporule al meu. 

De câtã milã ai avut tu parte, creºtine! Cât de mult te-a
rãbdat cerul pe tine! Câtã moarte ai pus tu peste viaþa cu care
te îmbrãcase pe tine Dumnezeu prin cuvintele vieþii acestei
lucrãri! Când ai aflat acest izvor al vieþii, cu câtã sete, cu câtã
iubire beai din el ºi câtã cinste Îi dãdeai tu lui Dumnezeu, Ca-
re te chemase ºi te aºezase la aceastã masã cereascã, mãi co-
pilul meu! Toate puterile sufletului le puneai cu iubire la pi-
cioarele celui mai dulce nume, la picioarele Mântuitorului
tãu, Iisus Hristos, Care ªi-a vãrsat sângele pe cruce de dragul
tãu, popor al lui Israel, poporule creºtin. Plângeai, copilul
meu, de bucuria pãrtãºiei tale cu Domnul ºi erai în clocot cu
inima ta ºi umblai cu Domnul, umblai dupã cuvintele Lui aºa
cum umblau ucenicii Lui din vremea aceea. Adu-þi aminte,
mãmicã, ºi de mine, cã stãteam îmbrãþiºaþi pe drum cu Dum-
nezeu. ªi sã ºtii cã acum vine o vreme frumoasã, care nu se
poate asemui cu vremea cea de atunci. Vine vremea slavei vã-
zute, poporule al meu, ºi vine vremea sã ne întâlnim, copilul
meu.

Mãi fiule, n-aº vrea sã te aud ºi pe tine cã eu am murit.
Nu mai fã ºi pãcatul acesta, creºtine, fiindcã tu ai crezut odatã
cã eu nu voi muri. Ai crezut, pentru cã tu credeai în cuvintele
lui Dumnezeu atunci, cã Dumnezeu þi-a spus þie ºi mi-a spus
mie, copilul meu, cã în zilele acestea mã va ridica ºi voi hrãni
cu cuvintele vieþii ºi cu duh de înviere mulþime de noroade,
aºa cum ºtii tu despre pãtura aceea de grâu verde despre care
spunea Dumnezeu cã acea pãturã verde sunt creºtinii mul-
þimilor care se vor ridica ºi vor fi hrãnite ºi mântuite prin
cuvintele acestei lucrãri. 

Atunci când m-a luat Domnul ca sã mã ascundã de faþa
ºarpelui cel rãu, care prigonea pe Domnul, Cel pe Care-L pur-
tam eu, atunci am fost pusã de popor mult la locul pe care-l
ºtiþi voi, am fost condusã la locul în care m-aþi pus voi, ºi a
plâns poporul meu dupã mine ºi se mira cum de am plecat.
Cum, copilul meu, sã nu fi plecat dacã aºa stã scris cã voi ple-
ca «o vreme ºi vremuri ºi jumãtate de vreme din faþa ºarpe-
lui»? Aºa stã scris, mãmicã, ºi mã tem sã vorbesc cu poporul
meu tainele cele necunoscute, cã de la cel mai mare ºi pânã la
cel mai mic nu poate creºtinul meu sã poarte ascuns în taina
ºi rãbdarea inimii lui greutatea înþelesurilor celor care nu mai
sunt ascunse, cã se duce creºtinul ºi spune tot, se duce la
Anna ºi la Caiafa, se duce la Irod, se duce creºtinul ºi umple
poporul de Iude ºi nu pot spune poporului meu mai nimic.
Atâta timp a vorbit Domnul cu acest popor tainele vremii de
acum, ºi creºtinul meu se duce ºi aruncã aceste mãrgãritare în
gura porcilor. Venea creºtinul meu sã bea apã curatã, iar dupã
ce lua sã bea, fãcea ce fãcea ºi tulbura izvorul din care bea, ca
sã se îmbolnãveascã oile care veneau pe urmã sã bea ºi ele, ºi
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îmi mureau oile, mãmicã, ºi se omorau între ele, ºi iatã durere
fãrã de hotar, cã astãzi oile mele fac mai mare stricãciune ca
întotdeauna. Se ucide creºtin pe creºtin, mãi copii. Nu-i de
ajuns cã L-a alungat creºtinul din el pe Dumnezeu ºi stã ne-
pãsãtor în sângele lui creºtinul meu. Nu-i de ajuns ce vãd, cã
vãd grozãvii ºi mai mari, mãi copii, cã poporul meu a dat la
o parte învãþãtura cea sãnãtoasã care vine mereu din cer ºi Îl
tãgãduieºte pe Dumnezeu, Care n-a pãrãsit acest popor. A
uitat poporul meu cã Dumnezeu i-a spus lui cã dacã mã va
duce pe mine de la el, va vorbi Domnul cu el prin rãmurele
de copac. Dar s-a împietrit creºtinul, s-a fãcut cu inima de
piatrã, ºi iatã, copiii mei, ce a fãcut Domnul acum! Mi-a trezit
duhul meu ºi mi-a spus:

– RR idicã-te, Verginico, ºi du-te, tatã, înapoi la
poporul tãu ºi suflã peste el, cã e mort, Ver-

ginico! Du-te, tatã! Numaidecât du-te ºi nu mai sta! Du-te ºi
apucã-te de sunat ºi de trâmbiþat, ºi sunã cu putere, tatã, ca sã
învieze poporul tãu la glasul trâmbiþei. Poporul tãu este închis
de duhul rãu în mijlocul zidurilor cele reci ale necredinþei ºi
ale necunoºtinþei. Sunã, Verginico, ia cu tine tot cerul, sunã,
tatã, cu putere, sunã din trâmbiþã pânã vor cãdea zidurile jos
ºi scoate-þi poporul la luminã, Verginico. Scoate-l, tatã, ºi
suflã, cu Duhul Meu Cel Sfânt, suflã peste el ca sã prindã via-
þã, cã Eu te ascult pe tine, Verginico, cã ºi tu M-ai ascultat,
scumpa Mea. Fiul Meu S-a rugat la Mine când a fost sã fie
învierea lui Lazãr; S-a rugat ºi a crezut cã L-am ascultat, ºi a
zis apoi: «Tatã, Îþi mulþumesc cã M-ai ascultat», ºi numai
dupã aceea ªi-a arãtat puterea Mea care era în El, ºi a zis:
«Lazãre, scoalã-te!», ºi Lazãr a ascultat ºi s-a ridicat. ªi tu,
Verginico, de când eºti lângã Mine ai stat de atunci ºi pânã
acum cu mâinile ridicate pentru poporul tãu, ºi iatã, tatã, a
sosit ºi vremea ta, a venit vremea aceea despre care þi-am
spus Eu þie cã va veni, ºi te-am ridicat ca sã te trimit la po-
porul tãu. Du-te, tatã, cã abia ai aºteptat sã vinã vremea ta,
Verginico. Du-te, ºi sunã sã se trezeascã poporul tãu! Strigã-l
de peste tot, tatã, strigã-þi copiii, scumpa Mea, ºi scoalã-i din
morþi, cãci iatã zilele învierii despre care au scris toþi proo-
rocii. Hai, mãi tatã, hai, Verginico, e poporul tãu, e munca ta,
e rodul tãu. Ridicã-te ºi pune-þi rodul deoparte ºi te grãbeºte,
cãci îngerii cei pentru seceriº sunt gata sã-Mi cureþe aria, cã
vin sã Mã slãvesc, fiindcã a venit vremea celei de a doua
arãtãri, vremea slavei ºi a biruinþei lui Dumnezeu. Amin. 

– OO,poporule al meu, copiii mei de peste tot,
copii ai acestei cetãþi, poporule al meu,

scoalã-te din morþi! Ieºiþi din mormintele voastre, copiii mei,
ca sã vedeþi slava lui Dumnezeu cum au vãzut-o Marta ºi Ma-
ria, cum a vãzut-o mulþimea care era acolo ºi cum a vãzut-o La-
zãr, mãi copii. 

O, poporul meu cel fãrã credinþã, scoalã-te la glasul
meu, la strigãtul meu! Ascultã-mã, poporule al meu, as-
cultã-mã, aºa cum L-a ascultat Lazãr pe Iisus Hristos, ca sã
pot sã spun apoi: „Doamne, Îþi mulþumesc cã m-ai ascultat“,
pentru cã eu nu pot sã spun mai dinainte aºa ceva, cãci Marta
a crezut când i-a zis Domnul: «Dacã vei crede vei vedea mi-
nunea». Marta a crezut ºi a vãzut slava Domnului, dar tu, po-
porule al meu, tu eºti necredincios, fiule. Tu nu mã iubeºti pe
mine aºa cum iubeau pe Domnul Marta ºi Maria ºi Lazãr. Nu
mã iubeºti, ºi nici pe tine nu te iubeºti, cã stai cu moartea în
braþe ºi nu vrei s-o dai de la tine; faci ce-þi spune ea sã faci,
faci ce-i place ei, de parcã ai fi copilul ei ºi nu al meu. Tu nici
nu mai ºtii cã eºti copilul meu, mãi creºtine, darã sã-mi mai
urmezi mie aºa cum L-au urmat ucenicii Domnului pe Dom-

nul, cã L-au urmat ºi dupã ce S-a dus dintre ei cu trupul, dar
ei au rãmas credincioºi cuvintelor Învãþãtorului lor, Care le-a
zis: «Iatã, Eu voi fi cu voi pânã la sfârºitul veacurilor; Eu în
voi, ºi voi în Mine», ºi nu ºi-au iubit viaþa lor pânã la moarte,
pentru cã ei au ales viaþa cu Dumnezeu ºi L-au mãrturisit pe
Dumnezeu cu viaþa lor. 

O, poporul meu, o fi mare întunericul acestor vremi,
dar mare este ºi necredinþa ta ºi mare este ºi lipsa de dragoste
din tine, cã tu nici nu ºtii ce iubeºti, ºi te mai încumeþi, poate,
sã crezi cã iubeºti pe Dumnezeu. Tu nici iubire nu vrei sã ºtii
ce înseamnã, mãi copil fãrã iubire, cã dacã ai ºti ce e iubirea
ai iubi iubirea ºi n-ai mai iubi pãcatul. 

O, pe tine te stãpâneºte întunericul necunoºtinþei, po-
porule al meu, ºi zaci mort sub aceastã piatrã ºi nu vrei sã-mi
dai mâna sã te scot de sub ea, fiindcã tu te crezi înþelept, dar
eu nu cred aºa ceva, fiule. Eu te vãd cum eºti, eu te vãd cã nu
eºti cum te cere Dumnezeu, ºi eu ºtiu despre tine cã ai cunoº-
tinþã de la Dumnezeu cum trebuie sã fii, ºi fii atent, copilul
meu, cã sluga aceea care a ºtiut de la stãpânul ei ce trebuie sã
facã ºi n-a fãcut, va fi bãtutã mult acea slugã. 

Poporule al meu, te-a învãþat mereu Dumnezeu ce sã
faci ºi ce sã nu faci, ºi tu de ce nu vrei sã mã asculþi, copilul
meu? De ce ai fãcut tu în aºa fel sã dai de la tine frica de
Dumnezeu? Iatã, ai pierdut calea cea dreaptã, ai pierdut înþe-
lepciunea ta, mãi creºtine, ºi acum trãieºti în aºa fel cã faci tot
felul de rele, faci rele cu slobozenie ca ºi cum Dumnezeu n-ar
fi, ca ºi cum n-ai crede cã este Dumnezeu. Creºtinii mei care
cred cã este Dumnezeu îºi zic în inima lor cã Domnul este
bun, cã Domnul iartã ºi trece cu vederea de parcã Domnul
n-ar fi fost Acela Care a pus lege peste toate. Ei zic cã Dom-
nul trece cu vederea, de parcã Domnul ar fi om cãlcãtor de
lege. O, aceastã rãtãcire, aceastã încredere oarbã este pãcat
împotriva Duhului Sfânt, Care vãdeºte totul. Da, aºa este, fiu-
le; este bun Dumnezeu, ºi chiar pentru cã este bun, de aceea
a pus lege pentru toate, de bun ce este, ca sã-þi arate de ce sã
te fereºti ca sã nu rãmânã Domnul fãrã tine. Nu, mãmicã, nu
te înºela ºi de acum încolo. Domnul nu va judeca pe nimeni,
dar te va judeca legea pe care a pus-o pentru tine, ºi a pus-o
între tine ºi moarte, ca sã nu treci peste ea ºi ca sã mori; a
pus-o în faþa ta aºa cum stau în drumul tãu semnale de atenþie
ca sã ºtii cum e drumul ºi sã împlineºti aceste semne ca sã nu
te loveºti, ca sã nu cazi în vreo prãpastie. 

De ce, mãmicã, nu pricepi tu din cele ale firii? Dacã
cele ale firii te învaþã cum sã mergi pe cale ºi de ce sã te
fereºti, cum, mãmicã, nu vrei tu sã crezi ºi sã înþelegi pe cele
ale Duhului, care nu sunt pieritoare, ci sunt veºnice? Fie cã le
lucrezi bine sau rãu, sunt veºnice, poporule al meu. O, copilul
meu, focul Duhului Sfânt, care vine peste tine sã te cureþe de
murdãrie, acela se îmblânzeºte dupã puterea firii tale ca sã-l
poþi purta spre certare ºi spre curãþire, dar sã ºtii, creºtine, cã
focul cel pieritor pe care stai tu, acela este uºor ºi nesimþitor,
cãci duhul rãu, care te þine pe tine rob, ascunde de tine, ascun-
de cu totul puterea focului pentru care lucrezi tu ºi pe care-l
vei simþi când îþi va arãta duhul rãu faþa lui cea adevãratã.

Cum sã mã pot astâmpãra, copilul meu, când îmi aduc
aminte de iubirea ta dintâi ºi de Dumnezeul Cel adevãrat în
Care credeai ºi Care nu te minþea niciodatã? ªi, acum când
vãd cât de mult iubeºti minciuna, ce sã mai fac eu cu tine? Iu-
beºti minciuna, mãi creºtine, fiindcã fericirea pe care o crezi
tu fericire ºi pe care o foloseºti ºi cu ochii ºi cu fapta ºi cu ini-
ma ºi cu iubirea, o, fericirea aceea e minciunã, copilul meu;
te minte, te duce cu vorba ca sã nu-i vezi adevãrata ei faþã, dar
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Dumnezeul Cel adevãrat va dezgoli într-o zi ruºinea min-
ciunii ºi va ruºina pe dumnezeul minciunii.

Copiii mei, folosiþi, mãi fiilor, adevãrul ºi numai ade-
vãrul. Folosiþi ºi trãiþi în voile ºi poruncile lui Dumnezeu. Iu-
biþi adevãrul, copiii mei, ºi nu vã mai lãsaþi înºelaþi ºi robiþi
de duhul deºertãciunii, care nu are nimic din cer. Am în mânã
schiþa acestei cetãþi ºi eºti trecut în ea, poporul meu, ºi vin de
la cer cu ea. Dumnezeu mi-a spus sã-mi ridic poporul ºi sã-l
aºez numaidecât pe cale ca sã coboare peste el puterea Sa ºi
sã vadã necredincioºii pe poporul cel binecuvântat, care a fost
hrãnit cu mana cereascã a acestei lucrãri de mântuire. Vreau
sã vin la voi cu vremea cea bunã care este fãgãduitã de Dum-
nezeu celor credincioºi. Vreau, creºtine, sã fac din tine cer.
Vreau sã fac din tine scaun de odihnã pentru Dumnezeu.
Vreau sã te fac bisericã neîntinatã ºi curatã, prin care sã se
mântuiascã toatã seminþia ta care nu vrea cu Domnul. 

Vai de cetãþile ºi de neamurile cetãþilor care nu au
bisericã în mijlocul lor, cã aceia ca ºi orbul nu vãd calea ºi nu
umblã pe ea. Vai de seminþia ta, creºtine, dacã nu va avea nici
un salvator! Ai ºi neamuri plecate din trup, care suspinã dupã
vremea rãscumpãrãrii lor, ºi ai ºi neamuri în trup, copilul
meu, care nu iubesc calea luminii. Þi-a spus Domnul, prin cu-
vintele adevãrului cu care Se cobora la tine, þi-a spus cã
nimeni din cei plecaþi nu vor primi platã pânã nu vei veni tu
sã le-o împarþi, cã dacã Domnul þi-a dat þie aceastã menire,
Domnul nu trece peste cele aºezate de El aºa cum te încumeþi
tu de treci mereu hotarul dintre bine ºi rãu. Iatã cã ceea ce a
fãgãduit Domnul, nimeni nu poate schimba. Nu poþi schimba
nici tu, creºtine, nu poþi trece peste cele scrise, ºi acelea se vor
împlini aºa cum s-au prezis. Tu eºti trecut cã eºti fiul lui
Dumnezeu, ºi Domnul nu-l va pedepsi pe duhul rãu care te-a
cumpãrat cu preþ vremelnic, ºi te va bate pe tine, copilul meu.
Vrei, nu vrei, te va bate, cã ai plecat din faþa Stãpânului tãu ºi
ai cheltuit atâta avere dumnezeiascã, atâta înþelepciune ce-
reascã ai lepãdat de la tine ºi ai batjocorit pe Tatãl tãu, Care
þi-a dat viaþã ºi þi-a dat înfãþiºare dupã a Sa asemãnare. ªi
când a vãzut Tatãl tãu fãptura Sa înghiþitã de moarte, S-a aºe-
zat în faþa morþii ºi a murit El pentru tine ca sã nu pieri tu, mãi
Israele, cã tu ca un copil neînþelept te bãgai prin toate no-
roaiele, prin toate gunoaiele, prin toate împuþiciunile pânã fã-
ceai din tine o împãrãþie ruinatã, o împãrãþie a morþii.

Iatã, poporule al meu, încã o datã ªi-a arãtat Domnul
mila ºi mâna Sa întinsã spre tine, cã a venit ºi a vorbit încã o
datã pe pãmânt, a vorbit vreme multã cu tine, poporule creº-
tin, ºi m-a folosit pe mine, fiule, ca sã poatã vorbi cu tine, cã
El este Duh, copilul meu, ºi este fãrã de început ºi fãrã de
sfârºit. A venit Domnul încã o datã, ca sã descopere taina cea
pentru sfârºit de lucrare mântuitoare; a venit ca sã te pregã-
teascã pe tine, poporul meu iubit, ºi cu tine sã lucreze mân-
tuirea cea promisã în toate vremurile prin toþi proorocii. ªi
iatã, vine vremea Scripturii care zice cã «acest munte se va
ridica peste vârfurile munþilor, ºi toate popoarele se vor adu-
na sã bea din izvoarele vieþii ca sã-ºi primeascã mântuirea».
ªi iatã, copilul meu, cã Domnul a spus cã tu eºti poporul cel
binecuvântat, muntele cel înalt despre care au proorocit proo-
rocii, pentru cã peste tine S-a coborât Dumnezeu, ºi a venit ºi
vremea aceea ca sã Se ridice cu tine peste toate înãlþimile ºi
sã cadã înãlþimile lumii, sã cadã sub muntele binecuvântãrii
ºi sã se plece înþelepciunea cea deºartã sub lucrarea mâinilor
lui Dumnezeu. 

Iatã de ce suspinã duhul meu! Eu ºtiu cum trebuie sã fii
tu, poporule al meu, cã trebuie sã vinã nelegiuiþii la munþii tãi

ºi sã strige: „Cãdeþi, munþilor, peste noi ºi ne acoperiþi, ca sã
scãpãm de mânia vremii de acum!“. Ce faci tu, creºtine,
acum, fãrã aceastã înþelepciune? Cã iatã, cei ce zac în fãrãde-
lege vor veni spre tine sã se plece sub învãþãtura pe care þi-a
dat-o Domnul s-o ai. Vor veni sã þi se plece înãlþimile cele
fãrã de Dumnezeu. Vor veni nelegiuiþii sã te roage sã poarte
numele tãu ca sã scape de urgie; vor veni, poporule al meu,
pentru cã este scris cã «numai în muntele Sionului ºi în Ieru-
salim va fi mântuire». Iatã Ierusalimul cel ceresc! Iatã po-
porul Noului Ierusalim. Nimic n-a rãmas sã nu-þi descopere
þie Dumnezeu, mãi poporule cel ales al Noului Ierusalim
coborât din cer. Atâtea taine þi-aº mai descoperi eu þie acum,
cã asta este vremea sã te ridic sus de tot deasupra tuturor înãl-
þimilor, poporule al meu, dar tu nu eºti pregãtit sã porþi pe
Domnul nici cu viaþa curatã, nici cu inima, cã inima o iei me-
reu din faþa Domnului ºi faci cu ea ce-þi vine þie, faci cu ea
dupã plãcerea ta, ºi iatã cã acum este vremea sã stai cu inima
numai în faþa lui Dumnezeu, ca sã-þi fie viaþa ca ºi inima. 

Ce ai sã faci tu, mãi creºtine? Cã vor veni la tine regi
ºi înþelepþi ai pãmântului, fiindcã aºa este scris, cã numai tu
vei avea atunci apã, fiindcã vor seca toate fântânile învãþãtu-
rilor, numai ca sã se arate puterea ºi binecuvântarea care s-au
odihnit de atâta vreme peste acest popor. Dacã þi-ai fi înþeles
alegerea, ar fi lucrat Domnul dupã cuvântul tãu, dupã credinþa
ta, fiindcã ai fi ºtiut tot adâncul planului lui Dumnezeu, ºi
atunci ar fi fost Domnul descãtuºat de durere ºi de lacrimã ºi
s-ar fi împlinit Scriptura aceea care zice: «Dumnezeu stã în
mijlocul dumnezeilor ºi face sfat».

Mãi copilul meu, sã vezi tu ce urgie se va coborî peste
tine ca sã te modeleze numaidecât, cãci va fi în curând sã fii
gata sã se lucreze cu tine taina de mântuire a lumii cea nefe-
ricitã. Mãi poporul meu, în curând va afla lumea despre tine,
vor afla noroadele cele mai îndepãrtate, ºi va trebui sã vadã
în tine Edenul ºi raiul ºi Ierusalimul ceresc. Se împlineºte
proorocia lui Ioil în aceste zile, ºi Duhul lui Dumnezeu Se va
coborî peste fii ºi fiice, peste bãtrâni ºi tineri, peste robi ºi
roabe, ºi vor pãþi aceºtia ce au pãþit magii, copilul meu, cãci
magii au fost cãlãuziþi de Domnul prin cãlãtoria unei stele
care se ridicase de la asfinþit spre rãsãrit, acolo unde era prun-
cul cel nãscut; ºi aºa se va întâmpla ºi cu tine, cã tu eºti po-
porul cel binecuvântat, cel din vremea mântuirii care se lu-
creazã în aceastã vreme. ªi se va descoperi popoarelor aceas-
tã mântuire, ºi tu, mãmicã, dacã nu te ridici spre mãrirea în
care ai fost aºezat, vei fi ridicat de mâna lui Dumnezeu, vei fi
cu tãrie ºi cu certare ridicat, ca sã fii gãsit la datorie atunci
când noroadele vor curge spre izvorul acesta, spre râul vieþii
ºi spre pomul vieþii despre care a proorocit evanghelistul
Ioan. Fã ºi tu ce au fãcut magii ºi nu mai trece pe la irozii cei
ascunºi ºi fãþarnici ºi nu mai da viaþa acestui popor pe mâna
strãinilor, cã acesta este poporul Domnului. Strânge-te aproa-
pe de ieslea Domnului tãu, cãci aceastã lucrare a fost ieslea în
care a nãscut Dumnezeu acest popor, acest Israel, care este
cel mai mic popor al lui Israel, cel mai mic fiu. ªi iatã, iar vã
spun: cel mai mic va fi cel mai mare în vremea aceasta. Nu
vindeþi acest fiu mic, nu-l mai daþi pe mâna arhiereilor, cãci
arhiereii de azi au mai mare putere de urã atunci când se
ridicã sã dea spre moarte pe fiii lui Israel. 

Poporul meu, scoate de la tine carnea ºi sângele, care
nu au loc în cer. Nu cãuta sã mai cazi din cer, nu mai crede cã
te poþi ascunde, cãci ochiul Domnului vãdeºte totul, mãmicã.
Am venit la tine în vremea aceasta, copilul meu. A venit îna-
poi la tine mãmica Gigi, fiindcã aºa este scris. Primiþi-mã ca
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sã fim una, cã vom împãrþi apã vie ºi luminã peste noroade.
Toate cuvintele cãrþii acestei lucrãri din care aþi mâncat voi,
toate se vor împlini, ºi altele se vor adãuga ºi vom lucra cu
toþii ºi vom încheia taina de mântuire a lumii, cã acesta a fost
planul lui Dumnezeu când a nãscut acest popor din pântecele
acestei lucrãri. 

Iubiþii mei cu care am vorbit acum, aruncaþi de la voi
duhul lumii, duhul stricãciunii. Aruncaþi, mãmicã, nepãsarea
ºi naºteþi-vã din cer, cãci cu cerul veþi lucra în curând, ºi toatã
lumea va cunoaºte de la Dumnezeu cã voi aveþi cerul în mij-
locul vostru. Voi sunteþi niºte copii cu inimã dulce ºi bunã,
dar vã trebuie iubire curatã, iubire cereascã, mãi mãmicã. Nu
vã mai iubiþi pe voi înºivã mai mult ca pe Dumnezeu, cãci cel
ce-ºi iubeºte încã viaþa, acela ºi-o va pierde, cã aºa va face
Dumnezeu, cã þi-o pierde El, ºi þi-o va pune pe a Lui în tine
ca sã-L vadã lumea pe Dumnezeu la tine, mãi copilul meu. Te
voi pregãti cu spaimã, poporule al meu, te voi pregãti repede,
mãmicã, dacã nu vrei din dragostea ta, cã eu trebuie sã fiu
numaidecât gata cu poporul meu, ca sã-ªi întindã Domnul
cortul Sãu peste el ºi sã-l scape cu viaþã, cã în urma mea vine
curãþirea ariei, ca sã fie curatã calea Domnului ºi calea slavei
Domnului. 

Scoate lumea din tine, copilul meu. Scoate rãceala din
tine, scoate-l din tine pe duhul rãu, care te face sã-L înºeli pe
Dumnezeu. Ia pe tine veºmântul cel nestricãcios ºi fii ascul-
tãtor cu Dumnezeu, mãmicã. Scoalã-te bine spre Dumnezeu ºi
spre mãrirea Sa, cã tu, copilul meu, eºti al meu, ºi suntem ai
lui Dumnezeu. Hai, mãmicã, sã-mi faci bucurie! Scoalã-te ºi
dã-mi mâna ºi ieºi din mormântul cel rece ºi hai în braþele
mele, fiindcã eu te iubesc, eu te iert, eu te îmbrãþiºez, dar po-
cãieºte-te ºi nu mai trece peste cele curate ºi sfinte ca sã calci
peste ele; nu mai fã aºa, ºi vegheazã cu toatã casa ta. Iubiþi-vã
unii pe alþii precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Hai sã mã bucuri,
copilul meu, cã mult am lãcrimat pe urma ta, mãmicã. 

Iatã, pace þie de la mãmica Gigi, cetate de la Moroieni!
Pace iubiþilor mei de aici, cã dintre voi am un lãstar de aur, ºi
fiþi alãturi de acest lãstar, cã el se lasã frânt în bucãþi ºi se dã
vouã, precum cu dragostea lui împarte dragoste peste tot pe
unde-l trimit cu dragostea mea ca s-o împartã. 

Pace vouã, ºi iar pace vouã! Slavã întru cei cereºti, ºi
peste voi pace ºi bunãvoire ºi iubire cereascã! Pace de la
Domnul Savaot! Pace de la Fiul Sãu, Cel Unul nãscut! Pace,
copiii mei, de la Mãicuþa cerului, ºi de la mine pace! 

Întoarceþi-vã la dragostea dintâi, iubiþii mei copii. Lu-
craþi ºi voi cu ce puteþi, sã-i îndreptãm pe cei ce hulesc, pe cei
ce urãsc, pe cei ce dispreþuiesc stãpâniile lui Dumnezeu. Mã
apropii tot mai mult de capãtul misiunii mele când apoi va
trebui sã intru în cetatea din mijlocul cãreia am plecat. O, ce
va fi atunci? O, poarta este zãvorâtã acolo. Ce tãrie se va co-
borî? Peste poartã nu vom sãri, ºi tot pe poartã vom intra, dar
vom folosi tãrie cu pietrele acelea. 

Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi ºi voi din duhul meu,
luaþi, copiii mei, ºi aºa sã fie: eu în voi, ºi voi în mine. Amin.
Lucraþi de acum cu bucurie învãþãturile mele, lucraþi-le cu
dragoste ºi cu credinþã, cãci cu dragostea de Dumnezeu,
crucea este ca un fulg de uºoarã. Pace, copiii mei, ºi putere ºi
iubire ºi înviere duhurilor voastre! Amin. 

Hristos Se naºte, slãviþi-L ºi întâmpinaþi-L, cãci El vine
ºi Se preaslãveºte. Amin. 

Pace peste poporul meu Israel! Amin, amin, amin.
11/24 decembrie 1990

Trâmbiþarea Domnului ºi a sfintei Virginia peste
creºtinii din cetatea Mãneºti 

Sfânta Virginia, trâmbiþã ºi pãstoriþã a poporului întâmpinãrii
Domnului, merge din cetate în cetate. 

DD uhurile Preasfintei Treimi strigã ºi lucreazã cu
tãrie pe pãmânt. Domnul Iisus Hristos Se încin-

ge ºi aºeazã la masã cereascã poporul creºtin în mijlocul cã-
ruia lucreazã ºi grãieºte de multã vreme, cãci aºa a spus Dom-
nul: «Iatã, Eu voi fi cu voi pânã la sfârºitul veacului». Amin. 

Am spus: «Mã duc la Tatãl, cã dacã nu Mã duc nu pot
veni la voi. Mã duc ca sã pot veni la voi. Mã duc, ºi vã voi
trimite un Mângâietor, vã voi trimite pe Duhul Sfânt, Care va
lua de la Mine ºi vã va da vouã ºi vã va învãþa ºi vã va
descoperi de la Mine». 

Dumnezeu grãieºte din nou cu aceastã cetate, aºa pre-
cum a grãit la începutul acestei lucrãri prin care S-a coborât
ºi în care a spus de la începutul ei cã va locui întru ea cu Du-
hul Sãu pânã la sfârºit. Amin. 

Duhul lui Dumnezeu lucreazã ºi grãieºte în cetatea
Mãneºti. Pace de la Dumnezeu peste aceastã cetate! Pace ºi
înviere ºi credinþã! Pace ºi ridicare ºi unire, precum la înce-
put, aºa ºi la sfârºit, cãci Domnul voieºte sã-ªi sfârºeascã cu
biruinþã lucrarea de mântuire a fãpturii Sale, ºi voieºte apoi
sã-ªi anunþe împãrãþia. 

S-a coborât Duhul Domnului în aceastã lucrare, iar po-
porul acestei cetãþi cunoaºte acest început de lucrare ºi nu va
putea spune acest popor cã n-a vorbit cu Dumnezeu, cãci a
vorbit cu Dumnezeu aceastã cetate. Oricât ai crede tu, creº-
tine, cã vei scãpa sã mãrturiseºti aceasta, iatã, vine Domnul
cãtre tine ºi îþi spune astãzi cã vei fi martor în faþa omenirii cã
a vorbit Dumnezeu pe acest pãmânt binecuvântat ºi ales ºi cã
a vorbit cu tine Domnul. Vei fi martor, mãi copilul Meu, cã
numai un picuþ mai este, ºi vei vedea aceastã lucrare ridicatã
de Dumnezeu din ascuns la vedere. Vei vedea acest munte cã
se va ridica deasupra munþilor, deasupra puterilor, deasupra
înãlþimilor ºi va vorbi Domnul prin aceastã lucrare de pe aco-
periºuri, mãi creºtine care vrei, nu vrei, va trebui sã mãr-
turiseºti cã eºti fiu înfiat al acestei lucrãri. Eºti copil al acestei
lucrãri, poporule creºtin, cãci când ai crezut atunci când ai ve-
nit ºi te-ai alãturat, când ai venit ºi ai spus „Da, Doamne“, sã
ºtii, creºtine, cã de atunci ai pe tine pecetea de la Dumnezeu,
ai semnul acestei lucrãri dumnezeieºti. ªtiu cã acum þi-e greu
sã mai crezi cã ai acest semn pe tine, dar la Domnul eºti trecut
cã faci parte din numãrãtoarea poporului care a mâncat de la
aceastã masã. Aceastã numãrãtoare mãrturiseºte înaintea
scaunului domniei Preasfintei Treimi ºi nu se pot desfiinþa cu-
vintele acestei lucrãri, care au fost scrise precum pe pãmânt,
aºa ºi în cer, cãci Duhul Cel ceresc vorbea cu tine, creºtine,
iar pe pãmânt se coborâse poruncã sã se scrie cuvintele Duhu-
lui Sfânt, ºi s-au scris, poporule al Meu, ºi cartea aceasta mãr-
turiseºte la Domnul despre tine cã eºti scris în ea, copilule
care ai uitat cã eºti scris în aceastã carte. Cuvintele Duhului
Sfânt nu se pot desfiinþa, aºa cum nici o iotã din cuvintele din
Cartea Adevãrului, din cartea legii, din cartea proorociilor, nu
se poate desfiinþa. Nici numele tãu nu se poate desfiinþa din
aceastã carte scrisã de Duhul Sfânt, ºi iatã, vorbeºte Domnul
cu tine, popor creºtin din aceastã cetate, ºi te roagã sã-þi amin-
teºti ºi sã nu uiþi cã eºti scris în cartea pe care a scris-o Duhul
Sfânt în vremea cea de întuneric a stãpânirii fiarei despre care
scrie în Cartea Adevãrului, cã iatã, vine vremea ca lucrul lui
Dumnezeu sã-ºi capete înfãþiºarea cea dintâi, ºi vine vremea
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zilelor de biruinþã. Vine vremea celei de a doua arãtãri a
Domnului, oricât de greu îþi este þie sã crezi, poporule creºtin
din vremea aceasta, cã dacã tu nu vei crede, vor crede noroa-
de multe, care vor fi cãlãuzite de Dumnezeu pânã la acest
munte, pânã la acest Sion ceresc, din vârful cãruia va cuvânta
Duhul lui Dumnezeu încã o datã la popoare ºi la limbi ºi la
neamuri, aºa cum a scris evanghelistul Ioan în cartea proo-
rociei sale. 

O, Israele din vremea aceasta, copil al lui Israel, copil
al fãgãduinþei fãcute lui Avraam, pãrintele tãu, adu-þi aminte
de cuvintele Domnului pe care þi le-a lãsat când S-a dus sã Se
aºeze de-a dreapta Tatãlui, cã þi-a spus cã dacã vei fi credin-
cios nu acele minuni vei lucra, ºi vei lucra lucruri ºi minuni
mai mari decât acelea. Dar Dumnezeu a zis atunci mulþi-
milor: «Ferice aceluia care nu se va sminti întru Mine», ºi
þi-a spus ºi þie, mãi poporule creºtin: «Ferice de acela care nu
se sfãrâmã de aceastã piatrã». ªi iatã cã s-a întâmplat ca pe
vremea poporului lui Moise, pe care l-a scos Domnul cu mâ-
nã tare din robie ºi a fost cãlãuzit în stâlp de nor ºi de foc, aºa
cum ai fost ºi tu cãlãuzit de Domnul, poporule creºtin. ªi po-
porul lui Moise a cârtit fãrã încetare ºi s-a rãzvrãtit la cea mai
micã încercare, ºi s-a sfãrâmat poporul acela cârtitor ºi necre-
dincios, ºi a pierit în pustie înghiþit de pãmântul de sub el ºi a
murit cu mâncarea în dinþi atunci când cârtise împotriva ma-
nei cereºti care se cobora din cer peste acel popor, cãci era po-
porul cel sfânt ºi binecuvântat, ºi de aceea mânca mâncare ºi
manã din cer. Se smintea mereu poporul lui Moise, ºi s-au
rãzvrãtit împotriva lui Moise pânã ºi fraþii lui cei dupã trup ºi
au fost ºi ei atinºi de mânia lui Dumnezeu, spre certare. O, cât
de greu îi venea lui Moise sã stea în faþa acelui popor, ºi Îi
spunea Domnului mai bine sã-l mute sus decât sã-l mai lase
sã ducã în spate durerea poporului acela care cârtea mereu. ªi
Domnul l-a mângâiat ºi i-a spus sã ia din cãpetenii ºi din bã-
trânii lui Israel ºi sã-i aºeze în faþa cortului, ºi a spus Domnul
sã se odihneascã duhul lui Moise peste aceºtia, ºi aºa a fost,
ºi aceia au început sã prooroceascã ºi Moise s-a bucurat ºi s-a
mângâiat în duhul sãu, iar când Iosua i-a zis lui Moise sã-i
opreascã pe ei de a prooroci, Moise, cel plin de blândeþe, ce
a spus atunci, mãi copii? Aºa a spus: «O, de ar fi tot poporul
acesta prooroc, ca sã Se coboare Duhul Sfânt peste el!»; aºa
a spus, ºi l-a certat pe Iosua spunându-i: «Nu cumva eºti ge-
los, de-mi spui tu sã-i opresc?». 

O, poporul Meu iubit, Mã doare cã poporul din vremea
aceasta ca ºi acela piere din lipsã de înþelepciune, cãci cine
este acela care poate sã încurce planurile ºi lucrãrile lui Dum-
nezeu? Cine a putut opri mãcar una din împlinirile ºi din
proorociile care trebuiau sã se împlineascã în timpul trupului
Domnului ºi care au fost proorocite prin prooroci cu multã
vreme înainte, cãci aºa cum s-au proorocit, aºa s-au împlinit,
întocmai s-au împlinit. A putut cineva desfiinþa ceva? Nu, mãi
copii. 

Iatã, mãi Israele din vremea aceasta, cã trupul tãu este
de la Avraam ºi pânã la tine. Iatã, tatã, cã ºi de tine stã scris
în Cartea Adevãrului, cãci precum proorocii cei de demult nu
ºtiau ce scriu când Duhul Sfânt proorocea prin ei vremea lui
Mesia, tot aºa nu ºtiau ce scriu când Duhul lui Dumnezeu a
scris prin ei ºi despre vremea aceasta, despre vremea Israelu-
lui cel mai mic ºi despre vremea slavei lui Dumnezeu, care se
va arãta în curând, cãci vrei nu vrei, crezi nu crezi, a venit ºi
vremea aceasta, mãi poporule creºtin. 

Am ridicat, atunci când am început sã te nasc Eu pe
tine, mãi Israele mic, am ridicat un trup ºi am fãcut din el un

vas în care au locuit Duhurile Preasfintei Treimi vreme de
douãzeci ºi cinci de ani, ºi am spus de atunci de mai multe ori
poporului care se nãºtea: «Ferice de acela care-ºi va spãla
viaþa în acest vas, ºi ferice de acela care nu se va sfãrâma de
aceastã piatrã». Dar tu nu ai înþeles aºa cum trebuia sã înþe-
legi ca sã fi rãmas Eu cu tine pânã la sfârºit, ºi ai înþeles du-
pã înþelepciunea ta, ºi nu dupã înþelepciunea Mea, ºi te-ai sfã-
râmat, copilul Meu, cãci dacã ai fi înþeles cã în vasul acesta a
fost cuvântul vieþii, care vorbea prin aceastã lucrare, ºi dacã
ai fi priceput cã piatra de care te-ai sfãrâmat tu a fost Domnul
Iisus Hristos, Care lucra aceastã lucrare, dacã ai fi vrut tu sã
rãmâi sub lumina acestei înþelepciuni, Eu te aveam ºi astãzi,
ºi te aveam mare ºi cu putere ca sã zici muntelui sã se mute
ºi ca sã înviezi morþii acestei vremi, mãi Israele al acestei
vremi de întuneric prin care tu trebuia sã luminezi ºi sã îm-
parþi luminã. Dar tu, creºtine, L-ai coborât pe Dumnezeul Du-
hului Sfânt, L-ai coborât pânã la om ca sã-L poþi judeca ºi sã
te poþi sminti ºi sã te poþi sfãrâma de aceastã piatrã, pentru cã
uitai mereu cã Domnul nu este din lumea aceasta ºi cã El este
fãrã de pãcat, ºi de aceea l-a numit El fericit pe cel cãruia îi
zice: «Ferice celui ce nu se va sminti întru Mine». N-ai avut
tu pilda Scripturii aceea care zice: «A venit Ioan Botezãtorul
nemâncând ºi nebând ºi aþi spus cã are demon; ºi a venit
Iisus Hristos mâncând ºi bând, ºi aþi spus cã are demon ºi cã
mãnâncã cu desfrânaþii»? Ai avut, creºtine, pildã, cã aceia au
stârpit din mijlocul lor ºi pe Botezãtorul Ioan ºi pe Fiul lui
Dumnezeu ºi nu i-au primit pe ei în mijlocul lor. Dar iatã-i,
mãi copii, cã Ioan este ºi lucreazã ºi vine iar sã pregãteascã
Domnului calea pentru a doua oarã. ªi iatã-L pe Domnul Iisus
Hristos cã este capul bisericii ºi este cu voi pânã în veºnicie,
aºa cum a fost de la început pânã la acest sfârºit, cãci prin
acest sfârºit se sfârºeºte fãrãdelegea ºi moartea ºi iadul ºi se
ridicã efa între cer ºi pãmânt ca sã fie aºezatã la locul ei, ºi
iatã, vine vremea ca Domnul sã-ªi anunþe împãrãþia ºi sã aºe-
ze Ierusalimul cel nou ºi izvorul vieþii ºi pomul vieþii, vine sã
facã ceruri noi ºi pãmânt nou, aºa cum este scris, ºi nimic nu
se poate desfiinþa din Cartea Adevãrului ºi toate se împlinesc,
poporule creºtin. 

Copii ai acestei cetãþi, copii ai lui Dumnezeu, am venit
odatã în aceastã cetate cu puþin în urmã, am venit sã scriu car-
te de mãrturie pentru creºtinii care au rãmas lângã cuvintele
vieþii, care curg din acest izvor ºi astãzi, din izvorul pe care-l
ºtiþi ºi voi, cei peste care am trâmbiþat ºi v-am adunat sã mai
scriu ºi pentru voi o carte de mãrturie; pentru voi cei care aþi
fost odatã îmbrãþiºaþi cu Domnul pe calea acestui drum ºi aþi
bãut din acest izvor de viaþã vie. Când am strigat apelul care
se face în zilele acestea, când i-am strigat pe cei ce cred
acestei coborâri cereºti, le-am spus lor cã voi mai ridica o
datã poarta cerului pentru cetatea Mãneºti, ca sã-i strig ºi sã-i
adun ºi sã le spun ºi celor care au fost la început ºi nu mai
sunt astãzi, sã le spun ºi lor cã duhul cel ceresc strigã sã-ºi
adune turma cea risipitã ca s-o cureþe ºi s-o aducã în staulul
acesta ºi s-o adauge poporului care a mai rãmas în urma luãrii
din mijlocul lor a duhului ºi a trupului care L-a purtat pe
Dumnezeu, cãci la acest popor pe care-l ºtiaþi voi, s-a mai
adãugat popor nãscut pe cale, ºi iatã, acum se cerceteazã tot
creºtinul care a fost trecut la numãrãtoarea acestui popor. 

Au trecut zece ani de atunci de când am ridicat la Mine
trupul cel care M-a purtat ºi prin care am trâmbiþat ºi am
vorbit încã o datã pe pãmânt, aºa cum era scris pentru vremea
aceasta, ºi scris era cã-l voi ridica pentru un timp ca sã-l as-
cund de faþa ºarpelui cel rãu ºi sã-Mi încerc poporul, sã încerc
credinþa acestui popor. Dar iatã cã stã scris cuvânt de mãrturie
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în cartea acestei lucrãri când Domnul aºa a spus: «Verginico,
nu te pierde, tatã, cã în zilele tale te vei ridica cu duh tare ºi
vei hrãni mulþimile care vor fi cãlãuzite spre slava Noului
Ierusalim ca sã asculte cuvintele Domnului de pe acest mun-
te al binecuvântãrii care nu se va lua înapoi». ªi iatã, mãi
copii ai acestei cetãþi, intrã Domnul cu lucrarea Sa încã o datã
în cetatea Mãneºti, intrã precum intra odinioarã când vorbea
cu mulþi în aceastã cetate; intrã din nou cu aceeaºi bunãves-
tire sã vã aducã ºi vouã vestea cea bunã, cã am trimis înapoi
pe pãmânt duhul trâmbiþei prin care Eu am trâmbiþat în zilele
de întuneric ale domniei fiarei roºii ºi, aºa, prin întunericul
necredinþei, am lucrat ºi Mi-am fãcut o turmã apropiatã ºi am
spus cã voi face din ea ºi cu ea luminã pe pãmânt ºi sare pe
pãmânt ºi mântuire pe pãmânt. Au trecut ºaptezeci de ani de
stãpânire a fiarei roºii, ºi iatã, Domnul a cercetat pe poporul
Sãu precum odinioarã cerceta pe Israel când el ridica mâinile
ºi se ruga Domnului de izbãvire când pica rob altor popoare
sau când pentru pãcatele lui purta peste el jugul unor judecã-
tori rãi ºi fãrã Dumnezeu. Iatã, a cercetat Domnul poporul
care a mâncat manã din cer prin blidul acela pe care-l ºtiþi voi,
prin trupul acela pe care l-am folosit ca sã vorbeascã cerul cu
tine, popor al lui Israel din vremea de sfârºit, cã iatã, vrea sã
facã Domnul cu tine sfârºit de lume ºi de fãrãdelege, ºi aºa va
fi, pentru cã aºa stã scris, ºi vrea sã facã Domnul cu tine înce-
put de veac nou ºi neîntinat, un popor cu trupuri cereºti, care
va fi aºezat pe pãmânt curat, pe pãmânt nou, ºi vrea sã facã
Domnul Ierusalim nou ºi sã aºeze în mijlocul lui cele scrise
în carte, cãci acest râu al vieþii va curge cu bogãþie de apã vie,
ºi precum magii au fost cãlãuziþi de Dumnezeu pânã la ieslea
în care a venit pe lume rodul cel de mântuire al neamurilor,
aºa vor curge în zilele ce vin noroade ºi neamuri spre izvorul
vieþii, care curge din Ierusalim, ºi se vor ridica pe picioare ºi
vor învia ºi se vor adãuga celor mântuiþi. 

Iatã cã am trezit duhul trâmbiþei prin care Eu am trâm-
biþat vreme multã pe pãmânt; l-am trezit ºi l-am îmbrãcat cu
puterea ºi cu tãria Duhurilor Preasfintei Treimi, ca sã-ºi în-
ceapã ºi sã-ºi lucreze misiunea din zilele ei, cã iatã, acestea
sunt zilele lucrului ei, cãci ea abia a aºteptat sã se ridice ºi sã-Mi
gãteascã Mie calea ºi sã-ºi ridice poporul spre zilele biruinþei
Domnului; ºi aºa i-am spus: ridicã-te, Verginico, cã a sosit,
tatã, vremea aceea despre care Eu am spus cã tu vei hrãni cu
cuvânt ceresc mulþime de noroade, ºi vei pregãti un popor
mare, care sã iasã întru întâmpinarea zilei Mele, ca sã intri cu
el în sãrbãtoarea Paºtelui cel mare când Eu Mã voi încinge ºi
voi hrãni încã o datã mulþimile din fructul vieþii, din pomul
vieþii, ca sã fie ºi sã trãiascã veºnic fãptura Mea. Scoalã-te, de
acum, scoalã-te, Verginico! Trezeºte-þi duhul ºi dã ocol, mãi
tatã, ca sã vezi poporul tãu, cã s-a uscat de tot ºi au rãmas oa-
se uscate copiii tãi, cã ai tãi sunt, tatã, este al tãu acest popor,
e agoniseala ta, e munca ta, e turma ta, cã tu ai stat în faþa
Mea ºi Mi-ai dat sãlaº ºi adãpost ca sã pot vorbi cu acest po-
por pe care l-am nãscut din tine, cã tu ai suferit. Ai suferit mai
mult decât toþi cei pe care-i am Eu acum la Mine pe fiecare
cu turma sa. Fiecare sfânt pe care-l am acum ceresc, fiecare a
muncit ºi ºi-a fãcut un rod, un lucru, o turmã. ªi iatã, mãi Ver-
ginico, cã poporul tãu e cel mai mic ºi este aºteptat de tot
cerul, cã e fiul cel mai mic, pe care-l pune Tatãl sãu sã împar-
tã plata ºi averea cereascã, sã împartã fiecãruia dupã cum a
muncit. Aºa face Tatãl cu fiul cel mai mic, cã aºa stã scris:
«Cel mai mic va fi cel mai mare peste împãrãþie». 

Hai, tatã, hai, Verginico, vorbeºte ºi cu aceºtia care au
fost cu tine atunci, cã aceºtia au pãþit ca ºi cei din Scriptura
aceea care zice: «Bate-voi pãstorul ºi se va împrãºtia turma».

Iatã, te-am ridicat ºi þi-am dat putere sã suni ºi sã-þi aduni tur-
ma cea risipitã. Adun-o, tatã, de prin toate prãpãstiile, de prin
toate vãile, de pe munþi ºi de pe dealuri. Suflã, Verginico, su-
flã, tatã, peste aceste oase uscate, ca sã învieze ºi sã ºtie cã în
mijlocul lor a fost Dumnezeu, Care a lucrat ºi a proorocit ºi a
împlinit, ºi va împlini cu acest popor al tãu Scriptura aceea
care zice: «Mulþime multã, îmbrãcatã în veºminte albe va sta
în faþa tronului ºi va cânta cântarea cea nouã a Noului Ieru-
salim, care se coboarã din cer». Spune, tatã, vorbeºte, Vergi-
nico, ºi cu cei pe care i-am adunat Noi astãzi, cãci cel ce crede
în trimiºii Mei, în Mine crede acela. Amin.

– SSSS lavã Þie, Preasfântã Treime, ºi pace de la
Tine ºi pânã aici unde sunt coborâtã cu pu-

tere de duh sã scriu carte pentru cetatea Mãneºti în care in-
tram cu Tine odinioarã, ºi sã-Þi dau Þie apoi cartea ca s-o
adaugi cãrþii de înviere ºi de pecetluire a poporului meu. 

Iubiþii mei, creºtini iubiþi, copii ai lui Dumnezeu, v-am
gãsit scriºi la Domnul. V-am gãsit trecuþi la numãrãtoarea po-
porului meu. Eu sunt aceea cu care voi mergeaþi îmbrãþiºaþi
pe calea cea cu Dumnezeu. Eu sunt trâmbiþa cea de deºtepta-
re cu care a sunat Domnul în mijlocul acestui popor. Poporul
lui Moise s-a învârtit în loc patruzeci de ani pentru patruzeci
de zile pentru cã a cârtit ºi s-a lepãdat de Moise, ºi s-a rãzvrã-
tit poporul acela ºi a picat în pustie cârtind împotriva manei
cereºti, care cobora la ei în fiecare zi. Poporul acela a mâncat
mâncare duhovniceascã ºi a bãut din piatra duhovniceascã ce
avea sã vinã, cãci piatra era Hristos; dar au cãzut în pustie,
cãci s-au închinat la idoli, precum este scris cã «au mâncat ºi
au bãut ºi s-au sculat sã joace», ºi s-au desfrânat ºi au cãzut
cu miile într-o singurã zi, ºi ispiteau pe Dumnezeu ºi mureau
muºcaþi de ºerpi. Dar iatã, poporule al meu, a fãcut Domnul
aºa cu aceia ca sã iei tu pildã de la aceia, ºi s-au scris acele
pilde spre luminarea noastrã, s-au scris pentru noi, cei care
am ajuns sfârºitul veacurilor.

Iatã, sun din trâmbiþã sã se audã. Sun cu putere, sã se
trezeascã poporul meu, de peste tot sã se trezeascã. Trezeºte-te
ºi tu, popor al acestei cetãþi, cã ºi tu eºti trecut la numãrãtoa-
rea poporului meu. Trezeºte-te, ºi vino-þi în fire! Întoarce-te
la cuvintele vieþii din care te hrãneai odinioarã! Scoalã-te, co-
pilul meu, scoalã-te, ucenicul meu, ºi hai cu mine, hai sã mer-
gem sã nimicim pe vrãjmaºul cel din veac, care s-a rãzboit
mereu cu Israelul lui Dumnezeu. Scoalã-te, cã nici faptele
tale cele rele nu vor putea sta în faþa lui Dumnezeu ca sã te
dezmoºteneascã pe tine, popor din vremea aceasta, pentru cã
nimic ºi nimeni nu poate sã blesteme pe cel binecuvântat, cãci
adu-þi tu aminte de proorocul Isaia, prin care Dumnezeu
scrie: «Iatã, îþi iert fãrãdelegea, ca sã nu te nimicesc». 

Ridicã-te, mãi creºtine, ridicã-te cu dragoste ca sã nu
fii ridicat cu tãria lui Dumnezeu, cã tu ºtii ce scrie în Scriptura
aceea: «Sluga aceea care a ºtiut de la stãpânul ei ce sã facã
ºi n-a fãcut, acea slugã va fi bãtutã mult». Împacã-te cu
Domnul, mãi poporul meu, ca nu cumva pârâºul tãu cel din
veac rãu sã te dea pe mâna temnicerului ca sã nu poþi scãpa
de acolo pânã ce nu vei plãti ºi ultimul bãnuþ. Am venit întru
întâmpinarea ta, ºi am putere sã te ridic într-o clipã ºi sã te
împac cu Domnul într-o clipã, numai sã vrei, creºtine, cã
uitã-te tu cã vine Domnul ºi Se împacã cu tine; vine ºi îþi iartã
totul ºi nu te nimiceºte; vine sã facã din tine luminã pe pã-
mânt; vine sã Se aºeze în tine, sã intre în tine cu împãrãþia Sa,
cãci aºa stã scris cuvânt din timpul trupului Domnului: «Îm-
pãrãþia Sa nu vine vãdit; ea este în voi», dar a venit vremea
Scripturii care zice: «Vine Domnul sã strângã la un loc po-
poare ºi limbi ca sã vadã slava Sa», ºi când acest pãmânt bi-
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necuvântat ºi ales ºi numit cu nume nou, rostit de gura Dom-
nului, va fi ridicat întru mãrire, ºi fericit va fi acela care va
crede cuvintelor proorociilor din cartea acestei lucrãri lucrate
la sfârºitul veacurilor, cã aceste cuvinte sunt adevãrate, cãci
Domnul duhurilor proorocilor le-a trimis ºi le-a scris spre
mãrturie. A trimis Domnul cuvintele cele care s-au scris, ca sã
mãrturiseascã aceste cuvinte despre cele ce trebuie sã se în-
tâmple în curând, aºa cum scrie în Cartea Adevãrului.

Am venit sã întregesc trupul acestui popor, cãci trupul
acestui popor este desfãcut ºi risipit prin toate locurile pustii.
Luaþi pildã ca sã credeþi, cã eu ºtiu cã poporul acesta este tare
la cerbice ºi este fãrã de credinþã. O, neam necredincios, nu
cãuta sã mãrturiseascã împotriva ta cuvintele pe care le-ai
crezut odatã ºi apoi le-ai negat. Ia pildã de la sfinþii pe care-i
mãresc creºtinii, cãci sfântul mucenic Mina a plecat la Dom-
nul ºi s-a întors înapoi cu trupul ºi a vorbit cu cei pãcãtoºi ºi
a întregit la loc trupul cel desfãcut în bucãþi ºi îngropat bucatã
cu bucatã de omul cel rãufãcãtor care uitase cã Domnul este
ºi vede ºi vãdeºte. Dar creºtinul cel tãiat în bucãþi era rugãtor
al sfântului Mina, ºi iatã minunea cea cunoscutã prin credinþa
binecredinciosului creºtin. Dar pe mine, ce durere mare, ce
suspin greu pe duhul meu, cã am stat atâta vreme în faþa aces-
tui popor ºi am suferit ºi am plâns ºi am purtat chin ºi spaimã
de la stãpânii lumii ºi de la irozii din vremea aceea. Am stat
în faþa Domnului atâta vreme pentru tine, poporule creºtin, ºi
n-ai sã-I poþi spune Domnului cã n-ai ºtiut; n-ai sã poþi, cã ai
vãzut cã Dumnezeu ºtie totul. Ai vãzut cum i-a spus lui Cain
întrebându-l de sângele fratelui sãu, ºi a zis Cain cã nu ºtie de
sângele fratelui sãu, dar în zadar a zis, mãi creºtine. O, n-ai sã
poþi spune nimic. Este scris la Dumnezeu cã eºti fiu al acestei
lucrãri ºi n-ai sã ai unde te ascunde, oricât îþi este de greu sã
crezi, cã nici timp n-ai sã ai ca sã te gândeºti sã te ascunzi.
Mai e prea puþin timp, ºi iatã, am venit cu iubire cãtre tine ca
sã plâng cu tine vremea despãrþirii ºi sã ne unim apoi, ca sã
folosim bine picul acesta de timp ºi sã ne ridicãm ºi sã ne
iertãm ºi sã ne împãcãm, cã apoi avem de lucru, poporule al
meu. Uitã-te peste lume, cã lumea este moartã ºi trebuie în-
viatã aceastã lume. Scoalã-te, poporul meu iubit, cã de tine
este scris cã vei învia morþii, ºi ei se vor ridica din mormintele
lor, la cuvântul tãu. Aºa este scris în Cartea Adevãrului, cãci
cel ce crede lui Dumnezeu, râuri de apã vie ºi de viaþã vor
curge din gura aceluia. 

Copii ai acestei cetãþi, iatã, ºi vouã vã spun, sculaþi-vã,
ºi fiþi întru Iisus Hristos! O, nu-i de ajuns sã crezi ce-þi spun,
cãci trebuie apoi sã-L aºezi pe Domnul în viaþa ta, în trãirea
ta de fiecare zi. Ridicã-te cu dragoste, ca sã-L poþi cerceta
bine pe Iisus Hristos, ºi ca sã te cerceteze ºi El pe tine apoi,
sã te curãþeascã de necredinþã, de neputinþã, de stricãciune, ºi
ca sã se vadã Domnul la tine. Dar fii atent, cã se aºeazã de la
cer Ierusalimul cel nou, ºi fii atent cã va fi ceresc, ºi nu va pu-
tea rãmâne pe acest pãmânt al fãgãduinþei nimic spurcat, ni-
mic întinat, nimic stricãcios, cãci iatã, poporule al meu, vre-
mea aceea în care trupul acesta stricãcios sã se îmbrace întru
nestricãciune ºi acest trup muritor sã se îmbrace în nemurire
ca sã biruim moartea. Scriptura aceea care spune aºa, nici ea
nu se poate desfiinþa, aºa cum nimic nu se poate scoate sau
adãuga la cuvintele acestei cãrþi, dar vai aceluia ce scoate sau
adaugã, cãci ºtii ce este scris pentru acela. 

Vreau sã se împlineascã cu poporul meu biruinþa asu-
pra morþii, ºi de aceea strig ca o disperatã ºi umblã duhul meu
strigând prin toate cetãþile, prin toate colþiºoarele pe unde am
inimi înscrise la numãrãtoarea poporului meu, sã le adun în
braþele ºi în staulul acestei lucrãri, sã le aduc înapoi pe cale ºi

sã fac poporul sã fie curat în ziua Domnului, cã Domnul vine
la tine, poporul meu, vine sã te tocmeascã pentru culesul viei
ºi sã facã cu tine înviere pe pãmânt. Vrei, nu vrei, te strigã. ªi
dacã n-ai sã vrei sã te aºezi bine cu El, ºi dacã o vrea El sã rã-
mânã cu tine ºi tu nu vrei, te va lua ºi te va împinge de la spa-
te, cã iatã, mi-a dat Domnul în mânã trâmbiþa ºi sabia pentru
deºteptarea ta, popor al lui Israel din zilele acestea. Vino, po-
por iubit, cã întru tine Domnul a binevoit, ºi întru tine bine-
voieºte ºi acum, dar vino, cã fãgãduinþa cea pentru tine nu se
poate desfiinþa. Vino cu mine, cã iatã, mã cere Domnul sã mã
înfãþiºez cu tine gata la lucru, dar lasã-te lucrat, mãi Israele.
Nu te împietri, cãci astãzi strigã Dumnezeu la tine, ºi sã ºtii
cã Domnul mi-a dat putere mare, ca sã pot trece ºi prin piatrã
dacã vei fi de piatrã. 

Copii ai lui Iisus Hristos, voi sunteþi martorii Sãi, ºi va
trebui sã mãrturisiþi despre lucrarea de mântuire a Duhului
Sfânt, Care întreieºte întreita lucrare a Preasfintei Treimi. Du-
hul Sfânt este Dumnezeul Sfintei Treimi, Cel din vremea de
sfârºit. Vine sfârºitul lumii, mãi creºtine. Vine sfârºitul duhu-
lui lumii. Scoate din tine duhul lumii, ºi vei fi viu ºi vei face
parte dintre cei scãpaþi cu viaþã, vei face parte din numãrul cel
pecetluit de Dumnezeu. Se întocmeºte numãrãtoarea cea no-
uã a poporului cel nou, cã va fi nou, va fi nestricãcios, va fi
ceresc acest popor ºi va moºteni pãmântul cel nou, cãci în cu-
rând va fi nou, va fi de douã ori nou acest pãmânt al fãgãdu-
inþei, cãci în el ºi din el va rãsuna cântarea Noului Ierusalim.
De aceea vreau, creºtine, sã te fac nestricãcios ºi ceresc, cãci
acest nou popor al Ierusalimului nou se va uni cu cel ceresc
ºi se va auzi cântarea cea nouã: «Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu, ºi pe pãmânt pace!». ªi se va auzi cântând:
«Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot, Cel ce iarãºi
vine!». Amin. 

Sã se scrie aceastã zi ºi de tine, cetate înviatã, cã iatã,
se scrie ºi de cer. Amin, amin zic vouã, mai uºor va fi Sodo-
mei ºi Gomorei în zilele ce vor urma decât celor ce strigã
Domnul acum la ei, ºi ei vor tãgãdui pe Domnul. 

Sã creadã în Dumnezeu aceastã cetate ºi sã se ridice!
Amin. Domnul m-a împuternicit sã suflu peste pãmânt ºi sã
se facã cer pãmântul tãu ºi trupul tãu, Israele. Iatã, suflu peste
voi acum. Luaþi din duhul meu, cãci duhul meu este împuter-
nicit de Duhurile Preasfintei Treimi, Care suflã înviere peste
cei din mormântul necredinþei. Ridicaþi crucea, ridicaþi porþile
sã intre Împãratul slavei, sã intre împãrãþia lui Dumnezeu în
voi, copii ai lui Israel! 

Scoalã-te, Israele, cã te aºteaptã neamul tãu, te aºteaptã
Avraam ºi Isaac ºi Iacov, te aºteaptã trupul seminþiei tale, te
aºteaptã rãdãcina ta, Israele, cãci vei sta la masã cu toatã se-
minþia ta ºi cu toþi cei care se vor adãuga þie dupã fãgãduinþa
fãcutã prin Avraam cel credincios; vei sta la masã cu cerul, Is-
raele, cãci cele vechi trec de acum, ºi cerul cel nou ºi pãmân-
tul cel nou vor cãpãta înfãþiºarea cea dintâi, ºi Domnul va
strãluci, ºi va fi luminã. Când Domnul a zis: «Sã fie luminã!»,
aºa a fost; a fost luminã. Iatã, încã o datã zice Domnul sã fie
luminã, peste tot sã fie luminã! Amin.

Pace vouã, celor ce v-aþi ridicat din aceastã cetate!
Pace ºi sãrbãtoare de aducere-aminte! Pace acestei cetãþi, ºi
înviere ºi luminã de la rãsãrit peste tine, cetate a poporului
meu! O, numai voi aþi venit? Dar cei mulþi, unde sunt? 

Pace ºi întreitã putere peste voi, ca sã daþi deoparte les-
pedea cea rece care a cãzut ºi a strivit fiii acestei cetãþi. Iatã
încã o zi de mãrturie, încã o carte, încã o zi de înviere. Pãrin-
þii tãi, Israele, au dorit dar n-au vãzut aceste zile, dar iatã, ei se
bucurã cu tine, cã vãd ºi ei acum, ºi saltã de bucurie pãrinþii
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tãi, mãi popor al lui Israel. Dã-i mâna seminþiei tale, Israele!
Ieºi în întâmpinarea zilei celei mari ºi fii gata, cã Domnul,
Care-ªi ascunde faþa acum, iatã, Se aratã în curând. Amin. 

Pace vouã, ºi încã o datã, pace vouã! Pacea cerului sã
nu se întoarcã, ºi sã rãmânã cu voi! Amin. Pace þie, popor al
Noului Ierusalim! Pace þie, Israele nou! Amin. 

Sunt în mânã cu sigiliul acestei vremi, sunt în mânã cu
trâmbiþa deºteptãrii ºi cu pecetea Dumnezeului Cel viu, a
Dumnezeului lui Avraam, Isaac ºi Iacov. Este scris cuvânt de
mãrturie în cartea acestei lucrãri, cã multe case de creºtini ca-
re nu vor avea semnul lui Dumnezeu vor fi lovite de unealta
de nimicire care vine în urma mea, de unealta morþii, mãi Is-
raele. Lasã-te pecetluit, ºi fii apoi creºtin dupã adevãr. Aruncã
din casa ta armele duhului rãu ºi fii copil al iubirii lui Dum-
nezeu, cãci Dumnezeu este iubire, Israele. Dã de la tine legea
ta, cã nu e bunã legea ta, ºi ia legea lui Dumnezeu, ca sã nu
mai mori, creºtine. Leapãdã pofta trupului, leapãdã pofta pân-
tecelui ºi nu fã ce au fãcut cei din vremea lui Noe care n-au
vrut sã ia aminte ºi n-au vrut sã creadã aºa cum a crezut Noe
ºi cu casa lui de ºi-au fãcut barcã de salvare. Vai, creºtine,
vegheazã, cã aºa va fi ºi acum, aidoma ca în vremea lui Noe
când toþi mâncau ºi beau, se însurau ºi se mãritau, ºi a venit
fãrã veste moartea peste ei, dar Noe ºi cu casa lui au stat cu-
raþi ºi credincioºi ºi au câºtigat viaþa. 

Ieºi din lume, poporul meu, cã lumea a ajuns la sfârºit!
Ridicã-te ºi te naºte din cer, cãci ce este din trup, trup este, dar
ce este din duh, duh este, poporule creºtin. Nu mai fi lume,
Israele, cã lumea a ajuns la sfârºit.

Ierusalime, fii vrednic de numele tãu, cãci va trebui sã
mãrturiseºti cum ai primit tu acest nume nou, cã pe fruntea ta
se va vedea scris nume nou ºi numele cetãþii celei noi, a Ieru-
salimului cel nou. 

Pace þie, Ierusalime nou! Amin. 
Pace þie, Israele. Amin, amin, amin. 

13/26 decembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre Sorin Dumitrescu 

Chemarea cãtre sfinþenie ºi lucrarea credinþei. 

SS crieþi cuvântul lui Dumnezeu ºi mergeþi cu el la
acela spre care Domnul vã trimite, cãci cel ce nu

este împotriva Domnului, acela este cu Noi, acela este cu voi,
iar cel care vã primeºte pe voi, pe Mine Mã primeºte. Amin. 

Mergeþi, cã vreau sã aºez ºi sã trimit apostoli în lume,
dar vreau sã-i îmbrac cu putere pe aceºtia, vreau sã-i aºez în-
tru puterea cea bunã, cea lucrãtoare de putere, întru puterea
cea roditoare. Vreau sã-Mi scol lucrãtori la lucru, vreau sã cu-
legem via, cã a venit vremea Domnului ºi a poporului sfânt. 

Cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptã cãtre cel care vor-
beºte despre Mine ºi care Mã zugrãveºte pe Mine. Vin cãtre
el prin voi, servii Mei, ºi staþi cu Mine la lucru, cã este mult
de lucru de-acum. Acest izvor ceresc, voi sã nu-l descoperiþi,
cã numai Domnul va lucra atunci când va fi timpul, atunci
când va veni vremea sã fie descoperit. 

Mergeþi ºi daþi de ºtire cuvântul Domnului: 
Fii cu luare-aminte la cuvântul Meu, tu, cel ce Mã iu-

beºti, cãci vin spre tine sã-þi dau de ºtire cum sã Mã iubeºti.
Am pe pãmântul României un izvor viu, o fântânã bine aco-
peritã ºi am pe servii Mei lângã ea. Niciodatã n-a lãsat Dom-
nul pãmântul fãrã cuvânt proorocesc, pentru cã Dumnezeu ni-
mic nu împlineºte pânã nu descoperã planul Sãu proorocilor,
dar aºezãmântul pe care-l am pe acest pãmânt binecuvântat ºi

ales, ieslea în care Eu cobor cuvântul ºi sfatul voii Mele, locul
acesta este mai tainic decât orice tainã, pentru ca sã poatã
Domnul sã-ªi desãvârºeascã planul Sãu cel din veac întocmit. 

Ia aminte, cã-þi dau de ºtire voia Mea întru tine. Iatã,
Eu lucrez un lucru nou, un popor curat, cu trupuri cereºti, un
neam sfânt ºi puternic întru Mine, ºi cu acest popor voi ieºi
deasupra în curând. Iatã, îþi dau de ºtire ºi þie voia Mea ºi via-
þa Mea întru acest popor ascuns de ochii lumii pentru ca sã-l
pot avea ºi cu care sã pot lucra taina cea pentru sfârºiturile
veacurilor, pentru început de cer nou ºi pãmânt nou, pentru
început de veac nou ºi de împãrãþie cereascã. Va trebui sã-þi
fie descoperitã aceastã iesle de coborâre a cuvântului Meu,
dar întru acest început nou de viaþã nestricãcioasã peste acest
popor coborâtã va fi sã intri tu, ºi casa ta, ca sã pot apoi sã-þi
arãt poarta de intrare în Canaanul cel lucrat tainic zi de zi,
piatrã cu piatrã, cãci aceastã lucrãturã dumnezeiascã va fi
scoasã la suprafaþã ºi va fi ridicatã deasupra înãlþimilor ºi pu-
terilor ºi munþilor care se cred a fi de neurnit, cãci peste pu-
terea Domnului nu poate trece nimeni.

Eºti scris în planul Meu pe care-l lucrez în zilele aces-
tea, cãci în zilele ce vin se va vedea bine lucrul tainei de mân-
tuire a fãpturii Mele, ºi iatã zilele Scripturii aceea care spune:
«Mulþi vor fi curãþiþi ºi albiþi ºi lãmuriþi, iar cei fãrã de lege
nu vor pricepe, ºi numai cei înþelepþi vor înþelege, ºi mulþi se
vor scula din þãrâna pãmântului». Aºeazã-te întru înþelepciu-
nea cea coborâtã prin acest izvor, cãci iatã, vreau sã te toc-
mesc pentru lucrul Meu cel ascuns; ascuns, ca sã-l pot lucra
ºi ca sã-l pot împlini. 

Iatã zilele în care aºez din nou Ierusalimul. Dumnezeu
lucreazã azi mai ascuns ca pe vremea trupului Sãu ºi lucreazã
minuni mai mari decât atunci, minuni cu anevoie de înþeles,
pentru cã Domnul a scris sfârºit pentru lume, pentru duhul
lumii, pentru fãrãdelege, ºi vine sã ridice efa între cer ºi pã-
mânt ca s-o aºeze la locul ei, cãci din ea s-au înfruptat nele-
giuiþii Babilonului, ºi Domnul a scris sfârºit, ºi a scris început
de împãrãþie nestricãcioasã. Iatã, aºa am spus atunci: «Cel ce
va crede Mie, acela nu acestea, ºi mai mari decât acestea va
lucra, cãci vremea este aproape». 

Toate neamurile, ºi de departe ºi de aproape, vor vedea
strãlucirea României, cãci ea este cea aleasã, «cea cu bãrbat»
ºi întru ea binevoieºte Domnul, ºi va numi-o cu nume nou, cu
numele Ierusalimului cel nou. ªi fi-va apoi ca acest Ierusalim
sã-ºi lãrgeascã cortul sãu, ºi multe popoare vor veni sã vadã
ºi sã se adauge, ºi va fi sã despecetluiesc fântânile Mele ºi din
ele sã bea mulþimile ºi sã învieze. 

Iatã, voi veni spre tine ºi îþi voi descoperi tainele Mele,
cã te-am gãsit vrednic sã le poþi purta ºi sã ajuþi planului Meu
ceresc, dar iatã, îþi cer sã te îmbraci în veºmânt nou, în viaþã
nestricãcioasã, în hainã îngereascã, fiindcã cei ce lucreazã
pentru cer, trebuie sã fie cereºti. Nimeni dintre cei ce vorbesc
despre Dumnezeu nu au rod bun în lucrul lor, ºi lucrul lor nu
rãmâne dacã nu lucreazã întru puterea cea bunã, întru puterea
cea lucrãtoare. Iatã, te cere Domnul sã fii ca El, ca sã fii cu El
ºi sã lucrezi cu El ºi sã lucrezi întru puterea Sa. Toate sunt în-
gãduite, dar de folos nu sunt toate ºi nu toate zidesc. Îþi amin-
tesc de aceastã Scripturã ca sã te iau cu uºorul, ºi nu te teme,
cãci iatã încã o întãriturã bunã a Scripturii aceea care spune:
«Ce este cu neputinþã la om, este cu putinþã la Dumnezeu» ºi,
iarãºi: «Nimic nu este cu neputinþã celui ce crede, celui ce iu-
beºte ºi crede».

În numele Preasfintei Treimi, aºeazã peste casa ta cele
trei zile de post în care sã mãnânci hrana pe care o mâncau cei
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doi de la început în grãdina Edenului. Aºeazã-þi trupul ºi toa-
te mãdularele trupului în sfinþenia în care erau aceia mai îna-
inte de a cãdea ei în neascultarea de a nu gusta din pomul cel
oprit. Aºeazã-þi trupul ºi inima întru aceastã sfinþenie, de
acum, cãci neamul lui Dumnezeu, care va rãmâne viu, va fi
sã intre în Edenul cel de la început, cãci moartea ºi lumea ºi
iadul au ajuns la sfârºit. Îþi dau de ºtire cã a venit vremea
Scripturii aceea care zice: «Cãci trâmbiþa va suna, ºi morþii
vor învia, iar voi vã veþi schimba într-o clipã» ºi, iarãºi:
«Acest trup stricãcios trebuie sã se îmbrace întru nestricãciu-
ne, ºi acest trup muritor, sã se îmbrace în nemurire, ºi moar-
tea va fi înghiþitã de biruinþã».

Proorocul Iona n-ar fi vrut sã meargã sã scape neamul
cel din Ninive de la pieire, dar mâna lui Dumnezeu l-a împins
de la spate, ºi Domnul ªi-a fãcut lucrarea Sa. Aºeazã-te cu
toatã casa ta, aºeazã-te ºi nu fugi dintru aceastã aºezare, cãci
prin ascultarea aceasta vei intra pe porþi la Dumnezeu. Nimic
spurcat, nimic întinat nu va mai rãmâne în acest nou aºezã-
mânt, în acest Ierusalim coborât din cer, ºi peste porþi nu se
va sãri în cetatea cea sfântã. Opreºte-þi pântecele tãu de a mai
fi mormânt al fãpturii cea cu viaþã în ea. Fã din tine templu
sfânt ºi curat, în care sã sãlãºluiascã Dumnezeul Cel adevãrat,
cãci adevãratul Dumnezeu este Acela fãrã de pãcat, fãrã de
moarte. Hrãneºte-te cu hrana pe care a folosit-o Domnul tãu,
cã iatã, El voieºte sã Se aºeze în tine cu putere, cu lãrgime, ºi
vei vedea rodul lucrului Sãu, rodul cuvântului Sãu întru tine.
Crede ºi te aºeazã întru aceastã credinþã, cãci râuri vii vor
curge din gura celui ce crede. 

Îþi voi trimite, de acum, apã din acest izvor ca sã bei tu
ºi casa ta ºi sã te sfinþeºti ºi ca sã te poþi apropia apoi; ºi îþi
voi descoperi vistieriile Mele ºi planurile Mele ºi te voi aºeza
sã lucrezi întru ele, cãci Domnul face Ierusalim nou, face bi-
sericã nouã, face neam sfânt ºi preoþie sfântã, face om nou,
dupã asemãnarea lui Iisus Hristos, cãci cele vechi trec de
acum, ºi Domnul din zi în zi lucreazã ºi Îºi anunþã împãrãþia. 

Iatã, vin spre tine ºi strig la porþile tale: deschide por-
þile sã intru cu împãrãþia Mea întru tine, aºa cum este scris:
«Împãrãþia lui Dumnezeu este în voi». Ferice ºi iar ferice þie
dacã nu te vei sminti întru Mine. Lucreazã pentru Mine ca sã
rãspândeºti cuvântul Meu cãtre cei ce nu-l cunosc ºi nu cu-
nosc planurile Mele, dar ascunde izvorul Meu, cãci din ace-
laºi izvor am scos ºi pentru tine. Unul este Domnul, ºi Dom-
nul lucreazã în tainã pe acest pãmânt românesc ºi Îºi tocmeºte
lucrãtori iscusiþi pentru ca sã-ªi sfârºeascã lucrul Sãu ºi sã fie
glorios Domnul prin apostolii Sãi, prin ucenicii Sãi ºi prin ro-
bii Sãi prooroci. 

Am dat sã cunoascã popoarele lumii despre taina Ro-
mâniei ºi despre venirea celui uns de Mine. Iatã, intrarea lui
în Ierusalim a fãcut sã rãsune în cer cântec de slavã, dar ai sãi
nu l-au primit, ºi l-au alungat din nou în Egipt. Mâna Mea ºi
puterea Mea îl va aduce, ºi Eu voi triumfa cu puterea Mea
prin unsul cel de la Mine. Am scris, prin servii Mei cuvânt de
mãrturie pentru ziua aceea, ºi va mãrturisi acel cuvânt. 

Iatã, îþi voi descoperi în curând ieslea lucrului Meu, cãci
Eu am arãtat celei de lîngã tine acest loc, ºi Eu îi voi aminti de
locul cel pe care i l-am arãtat ca sã creadã aºezãrii Mele ºi sã
fiþi credincioºi ºi sã lucraþi Mie, cãci mântuirea fãpturii Mele
este aproape de sfârºit, ºi se va arãta, ºi se va vedea. Amin. 

Fii credincios, cãci Domnul face ºi aºeazã bisericã no-
uã, bisericã sfântã, preoþie curatã, aºa cum este scris, ºi biseri-
ca se va slãvi, ºi morþii acestei lumi vor învia, cãci Domnul va
birui prin biserica Sa cea vie, prin biserica Noului Ierusalim. 

Pace þie! Prin uºile închise pace þie, ºi prin uºile des-
chise pace þie! Pace vouã, ºi casei în care am intrat acum!
Pacea Mea sã rãmânã peste aceastã casã! 

Pace ºi înviere peste neamul cel nou, care se va ridica
în curând, dar veniþi-Mi lucrãtori, cãci iatã, vreau sã vã adaug
lucrului Meu cel nou, cel lucrat în tainã ºi ocrotit de toate pu-
terile cereºti. 

Pace vouã de la Dumnezeu! Pace ºi sãrutare ºi pecete
sfântã spre putere ºi biruinþã cereascã! Amin, amin, amin. 

16/29 decembrie 1990

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Regele României este unsul Domnului. 

IIII atã cuvântul Domnului, cãci în România curge iz-
vorul cuvântului lui Dumnezeu, ºi din acest izvor

ascuns se va adãpa în curând toatã fãptura de sub cer, cãci aºa
este scris în Cartea Adevãrului. Amin. 

Iubiþii Mei, servii Mei, împãrþitorii cuvintelor Mele,
prin care Eu Îmi lucrez ºi Îmi vestesc planul care trebuie lu-
crat în zilele acestea de glorie cereascã! Luaþi aminte ºi scrieþi
cuvântul lui Dumnezeu cãtre regele României, Mihail, unsul
Meu întru care binevoiesc ºi pe care-l voi aºeza sã-Mi câr-
muiascã noroadele. 

Iatã, vin spre tine, iubitul Meu, unsul Meu. Vin cu pa-
cea Mea peste tine, peste toatã casa ta ºi peste cei ce te iubesc
pe tine, cã numai aceia vor rãmâne înaintea Mea ºi înaintea
ta. Îmi îndrept cuvântul Meu cãtre tine ca sã te vestesc încã o
datã cã tu eºti unsul Meu. Vin sã-þi spun sã fii credincios
cuvântului Meu ºi planului Meu. Vin sã te bucur de la Mine,
pentru cã tu ai pãzit rãbdarea Mea ºi îþi voi da în curând plata
rãbdãrii, cãci cu glorie ºi cu putere vei fi peste noroade, ºi
acestea vor ºti cã eºti unsul Meu, cã eºti unsul lui Dumnezeu.
Nimeni nu poate sta în faþa planurilor Mele, ºi în ziua hotãrâtã
toate se vor aºeza ºi se vor împlini. 

Nu te teme, Eu sunt cu tine ºi te ocrotesc, cã tu eºti fiu
al legãmântului Meu, tu eºti scris ºi vestit ºi proorocit în Car-
tea Adevãrului, ºi de aceea antichrist ºi îngerii fiarei celei ro-
ºii dau ultima lor bãtãlie, cã iatã, se apropie zdrobirea celei
din urmã puteri a fiarei care ºi-a sfârºit stãpânirea ºi puterea,
ºi se apropie doborârea capetelor ei. Intrarea ta în România
mai înainte de pãtimirea României, a fost intrarea ta în Ieru-
salimul Meu cel nou ales, iar cei ce aduceau Domnului osa-
nale pentru aceastã intrare a ta în pãmântul de astãzi al fãgã-
duinþei, au fost întristaþi apoi de împotrivirea celor mulþi, de
glasurile îngerilor fiarei care strigau împotriva ta, aºa cum
strigau cei de pe vremea Mea: «Rãstigneºte-l! Rãstigneºte-l!».
Dar fii credincios lui Dumnezeu, cãci a fost planul Meu sã vii
ºi sã calci pe pãmântul tãu în ziua când s-a împlinit un an de
la doborârea fiarei care te-a vândut pe tine fãrã preþ. Dar iatã,
n-au putut peste tine, cãci Eu am fost cu tine ºi te-am ocrotit
ºi te-am mângâiat ºi þi-am dat rãbdarea Mea ca sã poþi purta
vremea înstrãinãrii. 

Fii credincios, cãci în curând cei ce ºi-au umplut acum
cupa fãrãdelegii, care stã de mãrturie la Mine împotriva lor,
aceºtia în curând nu vor mai fi, cãci mâna Mea se va atinge de
ei ºi îi voi stârpi ºi te voi aºeza la locul tãu, cãci eºti alesul Meu,
eºti unsul Meu, ºi scris este aceasta. România este regina Mea,
este mireasa Mea, este binecuvântata Mea, ºi peste ea tu eºti de
la Mine rege, cãci prin tine Eu, Domnul, îi voi fi soþ. 

Vin spre tine prin servii Mei, vin sã pun în inima ta po-
runcile Mele ca sã le împlineºti, ºi prin ele sã biruieºti, cãci
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va trebui sã triumfi mai mult decât toþi unºii Mei de pânã
acum, ºi vei triumfa prin puterea Mea, ºi iatã, vin sã aºez întru
tine puterea Mea ca sã calci ºi sã striveºti cu piciorul tãu ºer-
pii ºi puii fiarei, antichriºtii ºi duhurile rele care stau împo-
triva planului Meu. Iatã, vin cu poruncile Mele cãtre tine ca
sã le aºezi întru tine ºi sã te ridici prin Mine, cãci tu prin Mi-
ne vei domni, ºi întru Mine vei lua stãpânirea, cãci coroana
românã este simbolul României reginã, este semnul celei bi-
necuvântate, ºi tu vei fi un rege sfânt, cãci Domnul te-a uns
ca sã fii rege sfânt. 

Iatã, vin sã Mã aºez întru tine ºi sã Mã arãt întru tine,
cãci ungerea ta este sfântã. Vin sã te aºez întru viaþã de creºtin
dupã adevãr, ca sã biruieºti prin sfinþenie. Pãzeºte, de acum,
tu ºi toatã casa ta, zilele Mele de odihnã, zilele Mele de post,
ºi pãzeºte-þi trupul curat, ca sã pot sãlãºlui cu puterea ºi cu
sfinþenia Mea întru tine, cãci Domnul este sfânt ºi curat. Zi-
lele de luni, miercuri ºi vineri sã fie zile de post, cu hranã de
post, dupã datina creºtineascã cea de dinainte de venirea la
putere a fiarei roºii. 

Am trimis la tine sol ca sã-þi aducã hranã cereascã,
fiindcã aºa este scris în Cartea Adevãrului: «Cel ce mãnâncã
Trupul Meu ºi bea Sângele Meu, acela rãmâne întru Mine, ºi
Eu întru acela rãmân». Þi-am trimis mirul cel binecuvântat ºi
împuternicit cu sfinþenie, ca sã te ungi cu el în fiecare zi, fã-
când pe fruntea ta semnul crucii Mele cu acest mir al binecu-
vântãrii. 

Locul cel tainic de pe pãmântul României, locul acesta
ascuns de înþelesurile cele din jur, este loc de temut pentru
duhul rãu ºi pentru îngerii lui, cãci iatã, în ziua de 16 a lunii
decembrie, a anului 1989, a venit adus de iude antichrist ºi ni-
micitorii lui ca sã-Mi stârpeascã locul acestei mese tainice.
Dar iatã, Domnul a întors armele lui antichrist asupra capului
lui, cãci capul a fost apoi doborât, ºi Domnul a biruit pentru
ai Sãi, cã ei au strigat la Mine pentru dezrobirea poporului tãu
ºi pentru nimicirea puterii fiarei care, iatã, ºi-a sfârºit cei ºap-
tezeci de ani de domnie, aºa cum era scris mai dinainte. Mâ-
na Mea cea tare va stârpi ultimele zvârcoliri, ultimii pui ai fia-
rei, cãci scris este cã voi scormoni cu fãclii peste tot ºi ochiul
Meu va fi necruþãtor ca sã curãþ acest pãmânt binecuvântat. 

Aºeazã poruncile Mele întru tine. Pregãteºte-þi sfinþe-
nia, cã Eu voi pune Duhul Meu în inima poporului tãu, ca sã
fie cu tine, iar cei care s-au aºezat în calea venirii tale vor tre-
mura de groaza mâniei Mele ca sã-þi gãtesc venirea, ºi la vre-
mea hotãrâtã voi fi împlinitor. Nimeni nu va putea sta împo-
triva planurilor Mele, ºi vor ºti aceºtia cã este Dumnezeu ºi
cã Domnul binevoieºte întru unsul Sãu Mihail, rege al Româ-
niei. Amin. 

Din acest izvor îþi voi da mereu de ºtire planul Meu,
cãci Eu ocrotesc acest izvor aºa cum l-am ocrotit ºi am co-
borât cu sfatul Meu în toatã vremea întunericului de sub stã-
pânirea lui antichrist ºi a fiarei comuniste. Din acest izvor îl
hrãnesc ºi îl pregãtesc ºi pe acela care va fi aºezat sã-Mi facã
bisericã vie ºi curatã ºi sfântã, ºi veþi fi una întru Mine ºi întru
iubirea ºi voile Mele în mijlocul unui neam sfânt ºi bine-
cuvântat. Pe acela þi l-am fãcut cunoscut, cãci i-am dat po-
runcã sã-þi descopere acest izvor ºi sã-þi dea de ºtire cuvintele
Mele din vremea lucrãrii Mele, prin care am prezis servilor
Mei despre vremea care va veni ºi despre vremea ta din zilele
ce vin. Acela a fost trimis la Ierusalimul patimilor Mele ca sã
ºtie sã mãrturiseascã despre Mine, ºi de acolo l-am trimis cu
carte cãtre tine ca sã-þi dea de ºtire taina Mea ºi lucrarea Mea,
ºi sã ºtii apoi cã þara ta va fi cetatea cea nouã a Noului Ieru-
salim al gloriei Mele. Acela este martorul Meu, precum aceº-

tia de care Mã servesc Îmi sunt Mie martori ºi servi ºi lu-
crãtori. 

Nu te teme, Eu sunt cu tine, dar fii cu Mine ºi fii întru
poruncile Mele, cãci pentru poporul Meu cel ales ºi iubit, dau
noroade la pieire ºi îl izbãvesc, ca sã întregesc trupul po-
porului Meu ºi al tãu, ºi toate noroadele vor ºti ºi vor cunoaºte
cã Eu sunt Dumnezeul lui Israel cel binecredincios, cãci nea-
mul cel credincios este Israelul lui Dumnezeu. Amin. 

Pace þie, rege al României! Pace ºi har ºi binecuvânta-
re! Pace ºi sfinþenie ºi biruinþã! Amin, amin, amin. 

16/29 decembrie 1990

Cuvântul Domnului ºi al sfintei Virginia cãtre Marian
Zidaru 

Numirea lui ca sol al vestirii cuvântului cãtre regele României. 

II atã, iar vorbesc cu voi, copiii Mei cu care Mã ajut
sã-Mi împlinesc planul voii Mele. Am dat cuvânt

cãtre regele României ºi va trebui sã ajungã cuvântul Meu la
el. Eu voi lucra sã vã scot în cale mijlocul cel mai bun sã
trimitem unsului Meu cuvântul mângâierii Mele ºi al mãrtu-
riei Mele. Cuvântul lucrãrii Mele ºi al coborârii Mele este lu-
minã de la Mine, ºi iatã, voi veþi împãrþi luminã de la Domnul
cãtre cei ce vor intra întru calea luminii ºi vor umbla pe ea,
cãci credincios este Dumnezeu, Cel Care are putere sã lumi-
neze inimile ºi sã le aºeze pe calea Sa cea cu luminã. Am spus
cã se vor pleca înãlþimile la înþelepciunea acestei lucrãri dum-
nezeieºti, cãci cuvintele acestea se coboarã cu putere ºi îm-
part putere ºi înþelepciune cereascã celor ce beau din izvorul
din care ele izvorãsc. 

– CC opiii mei, v-a spus mãmica vouã cã vã dã
de lucru atunci când este de lucru, ºi v-a

spus sã aveþi mare grijã de voi, cãci am mare nevoie de voi,
dar vreau, mãmicã, sã vã am întru rãbdarea cea bunã. Caut
mereu sã vã ajut, dupã dragostea voastrã, dupã puterea dra-
gostei voastre dar voi, copiii mei, sã fiþi niºte buni iconomi ai
dragostei voastre, ca sã lucraþi cu ea ºi s-o folosiþi întru toatã
ascultarea de Dumnezeu, ca sã lucrãm bine planul lui Dum-
nezeu, cel bine întocmit, cãci este întocmit, ºi dupã el lucrãm.
Toate vin spre împlinire la vremea lor. Fiecare împlinire îºi
are hotãrâtã vremea, iar Domnul lucreazã prin ai Sãi pe care
i-a ales. Acest izvor este ocrotit de tot cerul, cã iatã, prin el
lucreazã cerul ca sã cureþe calea poporului sfânt prin care
Dumnezeu va birui lumea. 

Sunt cu voi mereu, iar când vã vãd cã staþi în duhul
pãcii, duhul meu îºi gãseºte peste voi odihna cea bunã. Nici
eu, mãmicã, nu mai am rãbdare. Uitaþi-vã cum alerg ºi câtã
nevoie am de voi ºi cu câtã putere de lucru ºi de pace caut
spre aceºtia prin care pot sã vorbesc. ªi dacã mi-aþi simþi mai
din plin aºteptarea sub care stã duhul meu, o, v-aº avea pe toþi
în clocot, în strigãt puternic cãtre Dumnezeu ºi în stãruinþã
cãtre Dumnezeu, cã El este Cel Care împlineºte ºi Cel Care
poate întru toate. 

Mã zbat acum din greu sã-mi ridic ºi sã-mi trezesc po-
porul pe unde mai am de trecut; mã zbat sã-l trezesc ºi sã-l
pun pe picioare, dar din poporul meu n-am, mãmicã, ce ridica
spre lucrul planului cel mare, cã poporul meu abia se ridicã,
împins din spate se urneºte din locul lui în care stã înþepenit.
Se zbate în sângele lui creºtinul, ºi abia, abia se scoalã de jos,
cã e necredincios ºi rece cu mine poporul meu. Dar va suspi-
na din greu acest popor, cã slava cea mare de care trebuia sã
se bucure el, iatã, se va da celor mulþi care se vor ridica sã as-
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culte ºi sã creadã ºi sã vadã împlinirile de la Dumnezeu, ºi se
vor adãuga la acest popor. Dar poporul meu care se va ridica
va fi cu putere, cãci va fi cu dragoste, mãi copii, ºi va fi cu
duh de înþelepciune ºi va fi cu sete dupã izvoarele vieþii. 

Copiii mei, voi lucraþi pentru mine, mãmicã, ºi voi lu-
cra ºi eu pentru voi. Facem unul pentru altul ºi ne ajutãm ca
sã ieºim cu toate ale noastre la capãt, cãci iatã, ale noastre
sunt lucrate de voi, ºi ale voastre sunt lucrate de noi, cãci ce-
rul tot vã ajutã, ºi pe toþi vã ajutã, fiindcã ºi voi ajutaþi cerul,
care tânjeºte dupã rãscumpãrarea fãpturii lui Dumnezeu. 

Voi mai folosi un mijloc de trezire pentru poporul ro-
mân, ca sã pun în inima românului iubire pentru Dumnezeu
ºi iubire pentru cel uns de la Dumnezeu, dar voi lucra cu mare
tainã, cu mare ascundere, cãci izvorul acesta, cu nici un chip
nu trebuie pus în primejdie, ºi trebuie cu toþii sã-l ocrotim ºi
sã-l acoperim.

Am rupt de aici ºi am trimis ºi celui care Îl iubeºte pe
Dumnezeu ºi Îl cunoaºte pe Dumnezeu, dar ca sã-l fac sã aibã
putere, sã aibã rod în lucrul lui cu mine, am cãutat sã-i dau de
ºtire puterea cea bunã, ºi voi cãuta sã-l fac sã poatã aºa cum
cere Dumnezeu unui lucrãtor bun ºi iubitor; ºi uite aºa, cu
rãbdare, pic cu pic, sã aºteptãm unirea pe care Domnul o lu-
creazã ºi o întocmeºte spre unirea multora, aºa dupã cum este
scris în aceastã carte mai dinainte. 

Vã voi ajuta cu putere ºi vã voi da spor sã lucraþi ca
sã-L mãrturisiþi pe Dumnezeu celor înþelepþi care au nevoie
de înþelepciunea cea întru Dumnezeu, dar iatã, pentru aceasta
trebuie lucrat în inima fiecãruia, dupã puterea de pricepere a
fiecãruia ºi cu ceea ce-l poate ajuta pe fiecare ca sã-L poatã
pricepe pe Dumnezeu ºi stãrile lui Dumnezeu cele nepricepu-
te, ca sã poatã Domnul adãuga la înþelepciunea omului înþe-
lepciunea Sa. 

Iatã, copiii mei, trebuie lucrãtori, trebuie sã facem lu-
mea sã-L cunoascã ºi sã-L înþeleagã pe Dumnezeu ºi sã-L iu-
beascã, mãi copii. Acest izvor de viaþã, aceastã masã la care se
lucreazã taina de mântuire a fãpturii lui Dumnezeu, este masa
la care Se coboarã Domnul cu cerul Sãu ca sã stea cu voi la
masã ºi sã vã împuterniceascã din zi în zi mai mult spre cele
care trebuie lucrate ºi aºezate de Domnul în zilele ce vin. Fiþi
cu inimã mare, fiþi cu credinþã tare, cãci fiii lumii vor fi biruiþi
de lumina care va curge spre ei de la voi, ºi mulþi se vor scula
ºi vor lua luminã, cãci voi veþi lumina prin lume. Domnul vine
cãtre voi cu toate câte va avea de împlinit, dar fiþi în duhul
pãcii ºi fiþi cu rãbdare întru aºteptarea fiecãrei împliniri. 

Aveþi grijã, mãmicã, sã nu vã faceþi pãrtaºi cu cei care
se ridicã mãcar cu un cuvânt împotriva aºezãrii mele de aici
ºi a celor pe care-i am aici puºi la lucrul meu ºi la lucrul aces-
tei mari taine de mântuire ºi de înviere. Lucraþi ºi pentru cei

din poporul nostru care nu înþeleg sã se ridice. Lucraþi cu du-
hul blândeþii ºi cu cuvântul puterii cereºti, ca sã cadã sub pu-
terea cuvântului cel bun cei care încã mai stau în sângele lor,
cã iatã, creºtinii mei de la Bucureºti nu vor sã mã lase sã le
ºterg pãcatul pe care-l au scris la Dumnezeu, ºi pentru asta su-
ferã cu toþii greutatea duhului întunericului, care este peste ei,
cã aºa este scris: «Cel ce urãºte pe fratele sãu, este în întune-
ric». Aceia urãsc pe copiii mei de aici ºi îi vorbesc de rãu ºi
le ridicã vinã, ºi ei nu ºtiu ce fac cu pãcatul acesta, ºi mare
este pãcatul acesta la Dumnezeu, cã eu nu ºtiu cum sã-i mai
iubesc, cum sã-i mai întãresc, cum sã-i mai mângâi pe aceºtia
pe care-i am aici la lucru, ºi vai celor ce-i dispreþuiesc ºi îi în-
vinuiesc pe ei, cã ei nu ºtiu de ce se ating bieþii de ei cã se sfã-
râmã lovind în aceastã piatrã pe care a pus-o Sfânta Treime în
acest unghi. Hristos este piatra, ºi Hristos este întru aceºtia,
dar aceia nu ºtiu ce hulesc ei. Lucraþi cu ce puteþi ºi pentru ei,
poate vom reuºi sã le micºorãm acest pãcat, sã nu rãmânã
pânã în sfârºit sfãrâmaþi de aceastã piatrã, cãci ei singuri se
lovesc în ea. 

Mãi copii, aº dori sã stau de vorbã ºi cu pãrintele pe
care-l iubim, cãci noi îl iubim mai mult decât toþi cei care zic
cã-l iubesc, dar nu împlinesc aºezarea sãrbãtorilor aºa cum
am adus-o când l-am trimis s-o aducã, fiindcã eu l-am trimis,
eu, mãmicã. Venise vremea de la Domnul sã fie ºi aceastã
aºezare pusã ºi de aceea l-am cãlãuzit pe el aici, ca sã vestesc
prin el venirea acestei aºezãri. Aº vrea sã-i spun cã eu cunosc
bine acest popor ºi inima ºi puterea acestui popor, ºi aº vrea
sã-i spun cã acesta este poporul meu, ºi cã eu îl pãstoresc, ºi
cã eu îi dau de lucru. Aº vrea sã-i spun cã l-am adãugat ºi pe
el la poporul meu, ca sã lucrez ºi prin el ceva, ºi fiecare sã-ºi
facã parte cu ceva la planul pe care-l lucreazã Domnul prin
aceastã lucrare. Dar aici trebuie ascultare întru lucrare, cãci
iatã, Domnul vine cu sfatul voii Sale dupã planul Sãu, ºi
Domnul ºtie ce sã facã cu fiecare. Am vorbit cu voi ca sã ºtiþi
ce aº vrea sã-i spun pãrintelui acesta pe care eu l-am vrut unit
aici, dar l-am vrut credincios lucrului tainic pe care l-am aºe-
zat aici. 

Copiii mei, eu vã voi scoate în cale putere de cuvânt sã
lucrãm ºi pentru cei ce sunt încã de neurnit, dar învãþaþi ºi voi
rugãciunea aceea cu putere de învingere ºi puneþi-o în faþa
Domnului în orice loc pe unde veþi lucra cu cuvântul; puneþi
puterea ei între voi ºi cei spre care vã îndreptaþi cu cuvântul,
iar Domnul Dumnezeul pãcii va fi cu voi, ºi va fi ºi cu aceia.
Amin. 

Vã dau din nou pacea mea, ºi în pace sã fiþi ºi sã lu-
craþi, ºi rod sã rãmânã din lucrul vostru cel bun! Amin, amin,
amin.

17/30 decembrie 1990
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