
Praznicul Naºterii Domnului 

Sfânta Virginia mãrturiseºte suferinþa ei. Durerea Domnului,
adusã de nepãsarea creºtinilor. 

PP reasfânta Treime mi-a spus sã vorbesc cu voi,
mãi mãmicã, mi-a spus sã dau un picuþ la o parte

durerea, ºi sã v-o dau ºi pe a voastrã un picuþ la o parte, cã
iatã, îngerii din cer cântã ºi dãnþuiesc ºi sãrbãtoresc zi de
aducere-aminte a naºterii Mântuitorului lumii, cãci în aceastã
zi a acestei luni S-a nãscut atunci Domnul în ieslea cea sã-
racã. N-a gãsit loc pe pãmânt nici atunci, n-a gãsit nici acum.
Atunci a gãsit într-o iesle loc ca sã poatã ajunge pe lume în-
trupat, ºi acum, la sfârºitul lucrãrii Sale, iatã cât de alungat a
fost de peste tot. De când m-a nãscut pe mine Domnul, mãi
copii, vã spun ºi eu vouã, am fost tot oropsitã ºi tot dispreþui-
tã, ºi alungatã am fost de când copilã ºi pânã m-am dezbrãcat
de trup. Când coborâse Domnul cu cuvântul Sãu în mine, am
început sã-L port ºi sã-L adãpostesc ca într-o iesle sãracã, dar
ºi El ºi eu am fost dispreþuiþi ºi alungaþi ºi judecaþi ºi pedep-
siþi. Aºa a fost viaþa Domnului pe pãmânt, aºa este ºi a celor
ce-L poartã în ei, cãci El a cãutat numai spre lãcaºuri sãrace,
numai spre umilinþã, cã nu I-a plãcut duhul lumii, fiindcã El
nu era din lume. 

O, copiii mei, dacã ºi noi am fi fost din lume, lumea
ne-ar fi iubit, dar nu, copiii mei, iatã, suntem nãscuþi din cer,
ºi spre cer tânjim. Domnul ne-a scos din lume fiindcã nici noi
nu eram din lume. Dacã am fi fost din lume, lumea ne-ar fi
iubit, ar fi iubit ce este al ei, dar noi suntem ai Domnului, ºi
de Domnul suntem iubiþi. Surioara mea plânge ºi ea, ºi se roa-
gã, ºi face mãtãnii; face ºi ea ce poate face în pustiul acela în
care stã ea, dar ea este mângâiatã de Domnul ºi de cer, pentru
cã ea nu este a lumii, ºi lumea nu poate sã iubeascã pe cei ce
nu sunt din lume. 

Pace vouã, cu Sfânta Treime ºi cu Mãicuþa cea binecu-
vântatã, care ne-a dat pe Mântuitorul, pe Care L-a nãscut ºi
L-a crescut ca sã avem noi un Mântuitor Care sã fie din cer ºi
ca sã fie cu noi pe lume, ºi ca sã fim noi din cer, mãmicã. O,
am rãmas cu voi, ºi Domnul v-a spus vouã cã de voi este sigur
cã vã va avea pânã la sfârºit, ºi, apoi, dupã ce vom termina
taina cea de mântuire de la Domnul, vom fi mereu în sãrbã-
toare veºnicã, pentru cã aceasta este plata pentru cei ce poartã
pe Domnul în ieslea inimilor, pe pãmântul cel sãrac, cãci
sãrac este de Dumnezeu acest pãmânt. Dar Domnul a pãstrat
în toate veacurile câte o rãmãºiþã, ºi voi ºtiþi aceasta, ºtiþi cât
de ascuns a lucrat Dumnezeu în toate veacurile, ºi apoi ºtiþi
cât de ascuns a venit pe lume când S-a nãscut cu trupul ºi cât
de ascuns ºi de tãinuit a lucrat ca sã-ªi poatã face lucrarea. 

O, copiii mei, dar iatã cât de ascuns este Domnul acum,
cã voi sunteþi niºte copii, ºi sunteþi aºa de dispreþuiþi, aºa de

huliþi, aºa de loviþi! Bucuraþi-vã cã lumea ºi creºtinii cei care
sunt ai lumii acum, lovesc în voi. Bucuraþi-vã, cã la voi este
Domnul, Care-ªi ascunde faþa Sa ca sã poatã lucra pentru
mântuirea fãpturii Sale. Bucuraþi-vã, ºi iarãºi bucuraþi-vã, ºi
încãlziþi-L pe Domnul în braþele voastre, pe mânuþele voastre.
Daþi-L din braþ în braþ ºi bucuraþi-vã cu El în ascuns, ca sã fie
de folos ºi celor ce vã împung pe voi, cã nu pe voi vã împung,
ci pe Domnul, cã pentru Domnul sunteþi voi împunºi. Oricât
am fi de triºti, sã nu mai fim, mãmicã. Sã mai prindem ºi pu-
tere, cã iatã, cete-cete stau ºi cântã îngerii în jurul acestui lo-
caº care-L ascunde pe Domnul lor în el, cãci aºa este scris:
«Unde este stârvul, acolo se adunã vulturii». 

Ar fi trebuit sã am aici creºtini de ai mei, dar creºtinii
au venit ºi au fãcut negoþ cu voi ºi cu Domnul, au venit sã
cumpere ºi sã vândã, au venit sã afle ºi sã judece, au venit sã
sarã pe deasupra, dacã Domnul a pus sãmânþa spre pãstrare,
dacã Domnul a aprins aici un foc ca sã coacã pâine ºi peºte
pentru mulþimile care vor fi îndemnate de Duhul Preasfintei
Treimi sã vinã sã-ºi stâmpere foamea. Au vrut creºtinii mei
sã-mi omoare slugile mele pe care le-am pus aici de pazã, pe
care le-am pus la lucrul viei mele. Dacã aþi ºti ce arme folo-
sesc ei, v-aþi îngrozi, cã sunteþi ºi voi slabi, mãmicã, dar iatã,
credeþi ce vã spun, cã eu sunt aceea care stau în faþa armelor
lor, cã pe mine nu mã pot atinge. Eu sunt cereascã, eu sunt în-
tre voi ºi ei, eu sunt cu voi, mãmicã. 

Vom vedea cum vom mai lucra de acum încolo, cã e
greu de acum. Va trebui sã vã las singuri, chiar ºi fãrã aceia
despre care am crezut eu cã vã pot mângâia pe voi ca sã aveþi
ºi voi mângâiere în lucrul vostru cu mine. Se fac multe gre-
ºeli, cã ºi aceºtia cred cã a venit vremea bucuriei, ºi iatã, la
voi e numai durere. Voi aþi înþeles de la mine sã staþi în aºtep-
tare, cã Domnul este Acela Care face totul dupã planul Sãu
cel întocmit ºi cã voi nu trebuie sã treceþi peste Domnul. Voi
doar Îl aºteptaþi. Poporul acesta a fãcut mereu altfel, dar nici
aºa n-a vrut sã rãmânã cu Domnul acest popor. A fãcut Dom-
nul ca el, fãrã sã ºtie bietul creºtin cã Domnul este Cel Care
ar fi sã dea totul copiilor Sãi. N-a fost aºa, mãmicã, ºi Dum-
nezeu a vãzut inima acestui popor ºi n-a avut ce sã facã cu el,
decât sã facã Domnul ca el. A fost aºa ca vorba aceea care
spune: „Þine-mã, Doamne, dacã vrei sã mã ai“. Mã bucur de
voi, cã voi aþi înþeles mãreþia Domnului ºi dreptul Domnului,
ºi de aceea v-a spus vouã Domnul cã este sigur de voi. 

Am de dat un cuvânt amar, un amar al meu, ºi va fi ºi
al vostru, dar nu vã daþi din faþa suferinþei. Domnul este Cel
Care va purta greutatea suferinþei voastre. Chiar de veþi plân-
ge, plângeþi ºi vã rugaþi, ridicaþi mânuþele ºi plângeþi, cã nu
veþi fi singuri multã vreme, ºi apoi, cu voi este cerul. Gândiþi-vã
mereu la aceasta ºi mângâiaþi-vã cã e cerul cu voi ºi lucreazã
ca sã facã izbãvire ºi nu pieire. Vã voi ajuta eu mereu, cã voi
fi aici ºi voi lucra pace multã, ºi vom lucra mult în acest timp. 

CUVÂNTUL LUI  DUMNEZEU  DIN  ANUL 1991



Pregãtiþi-vã, mãmicã. Voi da cuvântul pe care trebuie
sã-l dau de ºtire celor pe care vi-i adãugasem sã vã fie vouã
de ajutor ºi de mângâiere. Vã voi învãþa pe toþi ce este de fã-
cut, vã voi mângâia pe toþi, ºi vom merge înainte dupã planul
cel întocmit. Fiþi credincioºi, cãci este bine întocmit acest
plan, dar vai! vãd cã nu mai aveþi pacea aceea pe care trebuie
sã o vãd aici, cã multe sãgeþi au fost îndreptate spre voi, ºi a
curs otrava lor pe voi ºi v-a îngãlbenit. Dar nu aºa. Eu voi fi
cu pacea, cã este mult de lucru, este vremea lucrului meu,
copiii mei. 

Acum, pace vouã pentru aceastã zi de aducere-aminte
a Celui nãscut în ieslea dobitoacelor necuvântãtoare, care nu
L-au spus pe Domnul nimãnui ca sã-L poatã descoperi. Aºa ºi
voi sã fiþi: fiþi necuvântãtori cu tainele cele ascunse, cãci se
numesc ascunse aceste taine, de Domnul se numesc aºa ºi nu
de voi. 

Pace vouã, ºi la tot poporul meu care se scoalã ºi se
prãbuºeºte din nou, cã iatã, se împlinesc cuvintele mele cu
care am vorbit aici când vã trimiteam prin cetãþi, cã vã spu-
neam cã în urma mea vor merge îngeri nimicitori ºi pãsãri de
pradã, care vor ciuguli sãmânþa mea. Poporul meu e slab ºi nu
are smerenie, ºi are pretenþii multe. Pretenþiile l-au nimicit pe
el, ºi bietul meu popor nu ºtie de ce moare mereu. 

Pace peste voi, mãmicã! Pace, cã pacea de aici este me-
reu lovitã, ºi voi sunteþi nemângâiaþi, dar cerul vã întãreºte, ºi
veþi putea cu cerul, ºi vom lucra pânã vom termina de lucrat,
ºi apoi ne vom odihni de toate ostenelile. Amin. 

Pace vouã de la mãmica Gigi! Eu sunt cu voi. Eu sunt
aici ºi nu vã las singuri. Sunt cu pace, ºi pace voi lucra peste
voi. Amin, amin, amin. 
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Sfânta Virginia despecetluieºte taina proorociei 

„Domnul va vorbi prin rãmurele“. Adevãrata dragoste de Dum-
nezeu ºi de aproapele. Bucuria ºi durerea minunilor. 

SS lavã întru cele de sus, ºi pace peste voi, copiii mei!
Pacea Preasfintei Treimi, pacea Mãicuþei cerului

ºi a pãmântului, pacea mea, mãmicã, vã dau pacea mea, dar de
astã datã v-o dau aºa cum este ea, cãci pacea mea de acum e
pace amarã, e pace aºa cum e pacea unei mame pe care o pã-
rãsesc copiii ºi uitã de ea ºi o lasã plânsã ºi cu inima tânjind,
ºi, biata mamã, cautã spre liniºte, spre pace cautã, dar pacea ei
e pace care nu poate fi mângâiatã, e pace amarã, mãi copii. 

Pace vouã de la mãmica Gigi! Mama Gigi vã doreºte
pace dulce ºi nu pace amarã aºa cum este pacea ei acum. Iatã,
vã aduc aminte cã mai spuneam uneori când poposeam prin
cetãþile poporului meu, spuneam aºa: «Luaþi din duhul meu,
ca sã fiþi un duh cu mine; eu în voi, ºi voi în mine, ca sã fim
una». Dar cei ce au luat din duhul meu, cei care au rãmas în-
tru mine, ºi eu întru ei, aceia, iatã, primesc acum pacea mea,
pacea pe care o am eu acum, cãci eu împart cu ei pacea mea
amarã ca s-o port cu ei. Dar o poartã ei, din dragostea lor, cãci
ei au rãmas întru mine, ºi eu întru ei. Poartã ºi ei ce port ºi eu,
cãci una suntem, fiindcã ei au rãmas întru mine ºi cred în mi-
ne, ºi ei nu mã tãgãduiesc aºa cum mã tãgãduieºte acela care
se lasã din nou doborât de îngerii cei nimicitori, care, am spus
cã vor veni în urma mea sã-mi culce iar la pãmânt pe cel ce
dã sã se ridice, pe cel ce cautã sã se îmbrace întru nestricãciu-
ne ca sã rãmânã viu. 

Mama Gigi vã doreºte pace dulce ºi nu pace amarã aºa
cum este pacea ei acum, dar cel ce o tãgãduieºte pe mama

Gigi, acela are pace dulce, pentru cã acela nu crede în mama
Gigi ca sã-i simtã ºi el amarul ei; acela nu are amar, ºi are
pace dulce. O, dar nu va mai fi aºa de-acum, nu, mãmicã, ºi
iatã, vã aduc aminte de prima mea oprire în cetatea Ghebo-
ieni, cãci am zis atunci, mãi creºtine, cã dacã nu revii la starea
de creºtin aºa cum cere vremea de acum, voi mai trece încã o
datã pe lângã tine, ºi ce ai sã mai faci atunci tu, care zici cã ai
pace? Am zis atunci cã voi mai trece o datã pe lângã tine ºi
am sã-þi iau toatã pacea pe care zici cã o mai ai, ºi ai sã vezi
atunci ºi ai sã crezi cã aºa va fi, cã voi veni ºi þi-o voi lua, ºi
vei cunoaºte cã þi-am luat-o, cã n-ai sã mai poþi nici dormi,
nici mânca, ºi ai sã fii tot într-un zbucium mereu. ªi sã ºtii cã
atunci ai sã mã cauþi, creºtine, ºi ai sã zici atunci cã vei face
orice îþi voi cere, numai sã-mi mai auzi cuvintele mele. Dar
de unde?! Tu þi-ai bãtut joc de ele când þi le dãdeam ca sã le
împlineºti ºi sã te bucuri împlinind faptele vieþii veºnice ºi sã
fii viu. Cã tu, creºtine, m-ai îmbrãþiºat ºi m-ai mângâiat atunci
cu ascultarea ta, ºi când a venit apoi ispita sã-þi încerce sta-
tornicia, m-ai luat ºi m-ai aruncat ºi m-ai cãlcat în picioare ca
pe ceva rãu ºi dãunãtor binelui tãu, de parcã eu te duceam la
tãiere ºi nu la luminã. 

V-am rugat, mãmicã, sã ne întâlnim aici acum, chiar
dacã credeþi, chiar dacã nu credeþi întoarcerii duhului meu,
dar aceastã carte care se scrie pentru aceastã zi, va mãrturisi
prin cuvintele ei, cã azi v-am adunat tot eu, ºi tot duhul meu,
ºi tot puterea mea, ºi tot iubirea mea a vorbit ºi azi cu voi; cu
voi, cei pe care vã adãugasem aici sã fiþi de mângâiere ºi de
întãrire acestor copii pe care i-am pus eu sã lucreze pentru po-
porul meu. Eu i-am pus, eu, mãmicã, eu, oricât de mult ar zi-
ce acest popor cã nu este aºa. 

Eram cu trupul între voi, ºi voi credeaþi atunci cã este
Dumnezeu în mine ºi credeaþi în cuvintele lui Dumnezeu, Ca-
re vorbea cu voi prin mine. Întoarceþi-vã înapoi ºi aduceþi-vã
aminte cã ºi Dumnezeu, ºi eu, ºi voi aveam cu toþii iubire ma-
re pentru aceºti copilaºi, dar aveau ºi ei iubire pentru Dumne-
zeu ºi pentru mine ºi pentru voi. ªi am lãsat cuvânt atunci
când am plecat ºi am zis cã aceºti copii vor fi prigoniþi ºi hu-
liþi ºi dispreþuiþi dupã ce eu voi pleca. Am zis aºa cum mi-a
spus Domnul sã spun, ºi n-a fost minciunã, mãi copiii mei,
fiindcã lucrarea lui Dumnezeu a fost adevãratã atunci, pre-
cum este de adevãratã ºi acum. Am lãsat poruncã la plecarea
mea ºi i-am spus copilului meu cel nedespãrþit de mine, i-am
spus cã dupã plecarea mea sã aibã el grijã sã-mi mângâie du-
rerea acestor copii care vor suferi amar ºi vinã ºi alungare.
Proorociile nu au rãmas niciodatã neîmplinite, mãi copii, ºi
iatã cã nici cuvintele lãsate la plecarea mea nu au rãmas ne-
împlinite. Aceºti copii aºa au pãþit, dar au pãzit cuvântul rãb-
dãrii pe care-l primiserã de la Domnul ºi n-au plecat din bra-
þul Domnului, ºi erau strãini printre voi, fãrã fraþi, fãrã pãrinþi,
fãrã mângâiere, dar au pãzit cuvântul rãbdãrii, mângâiaþi de
Dumnezeu ºi de mine, ºi n-au pierit sub greutatea crucii lor,
ºi au stat aici, cu obrazul brãzdat de lacrimi, sub greutatea în-
vinuirilor cele mai josnice, nãdãjduind cã va veni dreptatea
de la Dumnezeu, aºa cum s-a întâmplat cu pilda pe care o
avem de la rãbdarea lui Iosif cel prigonit de fraþii lui, cãci
aceºti fraþi, din invidie l-au vândut, ºi au venit ºi au minþit pe
tatãl lor cã fratele cel mic a fost mâncat de fiare, ºi a rãbdat
Dumnezeu douãzeci de ani aceastã minciunã, dar nimic nu
rãmâne tãinuit de faþa Domnului. Cine nu i-a crezut pe cei
care au vândut ºi au osândit fãrã de preþ pe fratele lor cel mai
mic? Dar când, mãi copii, când s-a pomenit ca dreptatea lui
Dumnezeu sã nu se arate pânã în sfârºit? 
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Iatã, în curând Dumnezeu, Cel Care a fost ºi este ade-
vãrat în aceastã lucrare, Îºi va arãta puterea Sa ºi dreptatea Sa,
cãci aºa am spus, cã un picuþ mai este, ºi puterea cea potriv-
nicã nu va mai fi putere, ºi va fi ruºine pentru cei ce au folosit
puterea cea rea. 

M-am ridicat, mãmicã, ºi v-am spus cã a venit vremea
lucrului meu, aºa cum spusese Domnul demult prin aceastã
lucrare, ºi nimic strãin n-ar trebui sã vi se parã, ci, din contra,
ar trebui sã vã amintiþi de cele spuse mai dinainte ºi sã vã bu-
curaþi când vedeþi împlinirile, aºa cum se bucurau apostolii
Domnului când vedeau împlinindu-se Scripturile sub ochii
lor, cãci ei ºtiau Scripturile ºi le credeau ºi le înþelegeau îm-
plinirile, dar apostolii erau cu inima curatã, ºi dacã credeau,
vedeau cum se împlinesc cuvintele Domnului, cãci credeau în
Învãþãtorul lor. 

Erau multe gloatele care umblau dupã Dumnezeu, dar
mulþi umblau dupã El sã-ºi stâmpere foamea, ºi apoi Îl pãrã-
seau ºi Îl huleau ca pe un rãufãcãtor, aºa cum a fãcut ºi po-
porul meu, care se aduna pe la mese ºi se alegea cu hrana pã-
mânteascã, iar cea cereascã, cea cu care venea Domnul prin
lucrarea aceasta, nu se prindea de inima lor, cã nu împlinea
poporul meu ce îi cerea Dumnezeu; ºi zice acum creºtinul cã
avea dragoste, cã era dragoste când era mama Gigi. Era, când
aveai slobozenie la toate. Era dragoste, cã nu era greu când îþi
iei voie pentru toate, dar când a spus Dumnezeu cã începe ur-
cuºul mai greu, mai spre vârf, atunci a început cârtirea, ºi dra-
gostea de cruce slãbea în inima creºtinului meu, cãci drumul
se îngusta ºi poarta se strâmta, cã se apropia vârful tot mai
mult, ºi creºtinul meu a uitat ce înseamnã dragostea de Dum-
nezeu ºi a zis cã nu mai este dragoste. Dar dragoste nu ai avut
tu, mãi creºtine, ºi a rãmas calea pustie de tine, cã þi se pãrea
grea ºi strâmtã faþã de slobozenia cu care erai tu învãþat, ºi ai
fãcut ca mulþimile care plecau ºi pãrãseau pe Domnul. Au rã-
mas câþiva ºi atunci. ªi dupã ce Domnul fusese vândut ºi
prins, apostolii rãmãseserã singuri, ºi venise satana sã-i ispi-
teascã ºi sã-i împrãºtie, dar i-a gãsit înarmaþi cu postul ºi cu
rugãciunea ºi nu i-a biruit decât numai pe unul, care era iubi-
tor de sine. 

N-ai dreptate, mãmicã, n-ai când spui acum cã nu mai
este dragoste la cei care au rãmas cu Dumnezeu, cãci cernerea
o face Dumnezeu, ºi tu te ridici ºi spui cã o face omul, ºi în-
vinuieºti pe fratele tãu, care nu are vinã, cãci fratele tãu, care
este ºi azi învinuit de tine, acela a înþeles de la Dumnezeu cã
Dumnezeu ºtie ce are de fãcut ºi nu trebuie sã-I aminteascã el
lui Dumnezeu ce sã facã, fiindcã uite unde a ajuns acest popor
dacã a fãcut aºa pânã acum. 

Aratã-mi rodul tãu ºi viaþa ta, mãi creºtine, dupã atâþia
ani câþi a stat Dumnezeu dupã tine ca sã te aibã. Aratã-mi pu-
terea pe care trebuia s-o ai astãzi, cã uite, n-ai putere acum sã
te învingi pe tine, sã învingi rãul din tine, rãul ºi pofta care te
biruie mereu. Nu spun cã nu ai putere, ai, dar iatã de care pu-
tere ai, mãmicã. Ai putere sã dobori pe cel care stã în picioare,
pe cel care se scoalã sã stea ºi el în picioare. Ai putere sã ri-
dici lui Dumnezeu pretenþii. Ai putere sã baþi cu pumnul în
masã ºi sã judeci felul cum lucreazã Dumnezeu. Ai putere sã
nu crezi în Dumnezeul acestei lucrãri ºi ai putere sã spui cã
erai credincios în lucrare când era mama Gigi. O, dacã atunci
credeai, de ce acum nu mai crezi? De ce, mãmicã, de ce? Pen-
tru cã, îþi spun eu de ce: ai uitat cuvintele lucrãrii, mãmicã. 

Eram eu cu trupul când spunea Dumnezeu cã atunci
când mã va lua la El, va vorbi Domnul cu tine prin rãmurele

de copac ºi nu te va pãrãsi, ºi a spus cã va vorbi cu tine ca prin
firul de telefon ºi nu te va lãsa. Ai uitat ce þi-a spus, ºi de ace-
ea nu mai crezi, ºi chiar dacã-þi amintesc eu, acum, din nou,
tu iar uiþi; uiþi din nou, uiþi ca sã nu poþi crede ºi ca sã poþi ju-
deca aºa cum îþi vine þie ºi ca sã nu rãmâi cu Dumnezeu. Cã
iatã, vine vremea, mãi copilul meu, vei trãi ºi vremea aceea
care a fost anunþatã cu multã vreme în urmã, cã vei vrea sã dai
mii de lei ca sã mai ai un cuvânt din cer ºi nu-l vei mai avea,
ºi vei cãuta sã-I faci rãu lui Dumnezeu atunci, ºi ai sã vezi cã
n-ai sã poþi, cã ai sã-þi faci tot þie, cã Dumnezeu e mai mare
ºi mai puternic decât tine. 

Pãi Domnul a avut destulã vreme sã încerce acest po-
por, ca sã ºtie ce are de fãcut cu fiecare, ce poate sã facã El
cu fiecare. ªi a venit acum Domnul la tine, cã m-a trimis pe
mine sã-þi spun sã te laºi lucrat, ca sã-þi dea Dumnezeu o în-
trebuinþare dupã puterea ºi dupã înþelepciunea ºi dupã purta-
rea ta, ºi te-a pus la o ultimã încercare, ca sã vadã ce faci, ce
poþi sã faci, cã era dreptul lui Dumnezeu sã facã aceasta, ca
sã vadã apoi cum ºi cu ce sã te mântuiascã, cum ºi cu ce sã te
vindece ºi sã te curãþeascã de neascultare. Dar iatã, cu mulþi
n-a putut Domnul face nimic, cã ei vor sã rãmânã aºa cum
sunt ei, aºa cum au fost ei pânã acum. O, aºa crede el, acest
popor, cã va putea intra pe porþi la Dumnezeu? Dar nu ºtiþi
voi cum scrie în Cartea Adevãrului cum trebuie sã fie cel ce
va birui? ªi tu, mãmicã, tu, creºtine, cu ce te lupþi ca sã fii cu
Dumnezeu? Tu zici cã lupþi cu dragostea, dar de care dragos-
te? Îþi trebuie dragoste de Dumnezeu mai întâi de orice dra-
goste. Adu-þi aminte de porunca pe care þi-o cere Domnul s-o
împlineºti, cã porunca dragostei spune sã iubeºti pe Dumne-
zeul tãu din toatã inima ta, din tot sufletul tãu ºi din toatã vir-
tutea ta, ºi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. Dar tu ai întors
cu celãlalt capãt porunca dragostei, cã tu, creºtine, te iubeºti
pe tine mai întâi, ºi de aceea n-ai cum sã înþelegi ca sã împli-
neºti bine porunca dragostei ºi ca sã nu te mai rãzvrãteºti. Tu
zici cã iubeºti pe fratele tãu, dar cum îl iubeºti? Crezi cã-l poþi
iubi tu mai mult decât îl iubeºte Dumnezeu? O, în acest popor
condus de Dumnezeu nu trebuia sã fie aºa, ci trebuia sã-l
conducã Domnul ºi pe aproapele tãu ºi pe tine. Dar n-a fost
aºa, cã dacã ar fi fost aºa, atunci era Domnul primul în iubirea
ta, atunci ar fi avut El tot dreptul sã conducã împlinirea po-
runcii dragostei, cãci Domnul ºtia bine pe fiecare cum sã-l
poarte ca sã-l mântuiascã, pentru cã tu nu cunoºti înãuntrul
din om ºi nu poþi sã-l ajuþi aºa cum îl poate ajuta Dumnezeu. 

V-am adunat, mãmicã, pe cei care vã alãturasem aici,
v-am strâns ca sã vorbesc cu voi ºi sã vã spun cât de mare îmi
este rana, cã iatã, nu L-aþi putut tãinui pe Dumnezeu, Care lu-
creazã aici pentru binele poporului meu. N-aþi vrut sã staþi
credincioºi tainelor lui Dumnezeu, n-aþi fãcut ce au fãcut cei
puþini de pe vremea naºterii Domnului, care din ziua bunei-
vestiri prin îngerul Gavriil ºi pânã în zilele lui Ioan Botezãto-
rul, taina Domnului a fost purtatã ascunsã de cei ce o cunoº-
teau. Ce ar fi fãcut Dumnezeu cu planul Sãu, cel din veac în-
tocmit, dacã Rebeca n-ar fi putut purta înãuntrul ei taina spu-
sã prin prooroc despre cei doi fraþi, Iacov ºi Esau? Iatã pildã,
mãi copii, cã dacã ºi bãrbatului ei i-ar fi spus, Domnul n-ar
mai fi putut înainta cu planul Sãu. Dar ea a pãstrat pe Dum-
nezeu cu taina Sa, iar când a fost sã rosteascã binecuvântarea
cea pentru Iacov, Domnul a luat vederea lui Isaac, ca sã poatã
el pune mâna sa pe capul lui Iacov ºi nu pe capul lui Esau. 

De ce, mãmicã, n-a avut Domnul ce sã aleagã din po-
porul acesta ca sã aibã ºi Domnul cu cine lucra taina Sa? Am
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cãutat sã vã adaug pe voi, cei pe care v-am adunat acum, ºi
am zis sã împart cu voi tainele cu care lucrãm în aceastã vre-
me. O, mãmicã, ºi iatã ce faceþi! Mã zbat ºi trag din greu, aju-
tatã de toate puterile cereºti, sã ridic acest popor spre viaþã ne-
stricãcioasã ºi n-am cu cine mã ajuta din poporul meu, cã iatã,
v-am ales sã mã ajutaþi, ºi voi vã puneþi împotrivã acum, vã
ridicaþi ºi vã luptaþi împotriva puterilor cereºti cu care eu mã
ajut ca sã vã ridic în picioare. Dar voi, mãmicã, nu mã cu-
noaºteþi ca sã mã credeþi cã eu sunt, ºi puneþi peste duhul meu
carne ºi sânge ca sã mã acoperiþi ºi sã nu mã puteþi cunoaºte
cã eu sunt. 

Zice un copil de al meu, zice el cã m-am arãtat lui ºi cã
i-am spus ce zice el cã i-am spus. Dacã m-aº fi arãtat lui, i-aº
fi spus lucruri adevãrate, i-aº fi spus ceea ce-i spun acum ºi
nu l-aº fi învãþat eu sã ispiteascã pe Dumnezeu aºa cum a
fãcut el. Dacã l-aº fi vãzut cu inima curatã, m-aº fi arãtat ca
sã-i întãresc curãþenia inimii ºi credinþa în mine, cã voi ºtiþi
cã scrie: «Fericiþi cei cu inima curatã, cã aceia vor vedea pe
Dumnezeu». Mãi copilaºul meu iubit, cã dacã nu te-aº iubi,
te-aº lãsa sã pieri de boala rãzvrãtirii, de boala ispitirii, dar nu
te las sã pieri bolnav, ºi am sã te vindec de aceastã boalã, cã
nu te pot duce bolnav în faþa lui Dumnezeu, ºi trebuie sã te
duc vindecat. Of, mãmicã, of, de ce eºti fãþarnic, poporule al
meu? De ce nu eºti curat cu inima? De ce, copilul meu? Cã
dacã n-ai sã dai de la tine fãþãrnicia ºi dacã vei tot ispiti pe
Dumnezeu ºi pe fratele tãu, nu pot, mãmicã, sã te mai rabd
aºa. 

M-am întors înapoi la tine, mãi poporul meu, ºi am
cãutat în faþa lui Dumnezeu ca sã vin acum cu iertarea la tine,
sã-þi ºterg de la ochii lui Dumnezeu toatã necurãþia inimii
tale, ºi þi-am spus sã nu mai mori din nou, ºi am spus aºa:
„Scoalã-te, mãmicã, scoalã-te, creºtine, bine, ºi lasã-te spre
înviere ºi nu mai muri de-acum, cã dacã mori, vei fi dat deo-
parte, cã Dumnezeu ªi-a sfârºit zãbava ºi aºteptarea“. Zici
cã Dumnezeu nu mai face minuni acum. O, cu tine nu poate
face minuni, fiindcã nu eºti credincios cuvântului lui Iisus
Hristos, Care a spus: «Cel ce crede în Mine, nu aceste minuni,
ci mai mari decât acestea va lucra acela». Necredincioºii po-
porului meu nu vor avea parte de bucuria minunilor din vre-
mea ce vine, ºi vor avea parte de durerea minunilor ce se vor
lucra. Când a ajuns Iisus Hristos în faþa lui Irod, s-a bucurat
Irod, cã nãdãjduia sã vadã o minune fãcutã de Domnul, cã
Irod auzise cã Domnul fãcuse minuni nenumãrate, dar degea-
ba, mãi copii, cã Domnul a lucrat numai cu cei credincioºi
minuni. 

Cum sã vezi tu, creºtinul meu iubit, cum sã vezi slava
lui Dumnezeu dacã tu eºti împietrit la inimã? Of, ºi când te
mai aud cã vorbeºti despre dragoste mã prinde suspinul, mã-
micã, fiindcã ar trebui sã ºtii ºi sã nu mai uiþi cã dragostea cea
adevãratã este dragostea lui Dumnezeu. Poporul meu nu-L
iubeºte pe Dumnezeu, darã sã mai iubeascã pe fratele lui creº-
tinul meu! Dacã vrei sã iubeºti pe fratele tãu, iubeºte-l, mã-
micã, dupã adevãr, cã aºa cum zici tu cã-l iubeºti, asta nu mai
înseamnã iubire. 

Ce sã fac eu acum cu voi, mãmicã? Cu voi, pe care am
voit sã fiþi de întãrire ºi de mângâiere acestor copii pe care i-a
pus Dumnezeu la lucru pentru acest popor? Ce sã mai fac cu
voi acum? Spuneþi, ce sã mai fac? Voi mi-i vindeþi hulitorilor,
mi-i daþi pe mâna celor ce mint împotriva lor ºi îi credeþi pe
cei ce mint împotriva lor. Iatã, vã întreabã mãmica acum pe
toþi: v-a spus vouã Dumnezeu vreodatã cã aceºti copii sunt

desfrânaþi sau fermecãtori sau mincinoºi sau lacomi? Atunci
de ce cãutaþi numai cu sãgeþi, numai cu dispreþul cel pe
care-l primiþi de la cei ce nu vor cu mine, de la cei ce vã
dãrâmã ºi pe voi? ªtiþi voi ce fac aceia? Se pot numi aceºtia
slujitori ai dragostei sau ai dreptãþii, câtã vreme varsã urã ºi
clevetire ºi vorbire de rãu ºi minciunã ºi rãtãcire de la adevãr?
Vã vor ei binele? Eu vãd cã voi nu vreþi cu mine ºi cu cei ce
au rãmas cu mine, ºi eu, mãmicã, nu mai am încredere în voi.
Nu mai pot lãsa acest locaº ºi aceºti copii în voia voastrã, cã
iatã, le faceþi rãu fãrã sã vã daþi seama ce faceþi. Iatã, îi vãd
strãpunºi de sãgeþi, îi vãd fãrã pace, îi vãd rãniþi ºi nu-i mai
pot lãsa aºa. Îi pun la adãpost de-acum, cã eu am nevoie de ei
sã strige în pace la Dumnezeu pentru acest popor, sã strige
pânã va zice Dumnezeu cã au strigat de ajuns. Eu mã frâng de
mila lor când îi vãd loviþi de peste tot, când îi vãd învinuiþi de
lipsa dragostei, când ei cu toatã dragostea lor stau în faþa lui
Dumnezeu pentru poporul meu, pânã va ajunge sã fie curat cu
inima acest popor. Eu îi aud când ei se roagã la Dumnezeu
sã-i întãreascã ºi sã-i ajute, dar eu vã spun ce vãd, cã eu îi vãd
cã ei nu vor mai putea lucra în felul acesta, cã pentru ceea ce
facem aici, au nevoie de pace deplinã ºi nu de supãrãri ºi nu
de lacrimi ºi nu de tulburãri. ªi dacã pacea mea este amarã,
sã ºtiþi cã ºi pacea lor este tot aºa. 

V-am chemat ºi am rupt un picuþ din ceea ce este de la
Dumnezeu, ca sã vã dea Dumnezeu putere bunã, ºi voi n-aþi
fost statornici în puterea cea bunã ºi îmi descoperiþi fãrã sã
ºtiþi taina mea de aici. Aºa ceva nu se mai poate, ºi iatã, pen-
tru binele poporului meu, eu dau cuvânt acestor copii de aici,
sã mã asculte ºi sã nu le vinã greu, sã aibã nãdejde în Dum-
nezeu ºi în mine, sã intre ºi sã se închidã înãuntru singuri
de-acum, sã plângã ºi sã strige la cer ºi sã poarte pe buzele lor
pomenirea poporului meu în dragostea ºi rãbdarea inimii lor,
ºi cu pace. Sã mai poatã un picuþ sã mai meargã cu mine pe
la rãmãºiþa de cetãþi care mai este de strigat la ea, ºi voi da
apoi carte ºi pentru cetatea în care am locuit cu trupul. ªi dacã
vom fi primiþi ºi acolo cu carte scrisã, vom merge ºi acolo, iar
dacã nu ne vor primi, va rãmâne cartea aceea de mãrturie pen-
tru aceastã cetate ºi va fi adãugatã cãrþii care va mãrturisi des-
pre vremea lucrului meu din zilele acestea. Sã mai poatã
aceºti copii zdrobiþi, sã mai poatã un picuþ, cã un picuþ mai
am de umblat prin poporul meu, ca sã mã spãl de sângele
acestui popor dacã el nu se va pocãi, cã nu vrea sã se pocãias-
cã poporul meu, ºi face la fel cum a fãcut poporul din vremea
lui Moise, ºi face cum a fãcut poporul din vremea lui Noe. 

Sã mai putem un pic, mãi copilaºii mei cei zdrobiþi ºi
cei huliþi, ºi nu uitaþi cã Domnul a dus crucea pânã în vârf, ºi
Domnul este cu noi, cã El este ºi rãmâne cu cei dispreþuiþi ºi
huliþi, cu cei învinuiþi, cu cei vânduþi. Hai încã un picuþ, mã-
micã. Nu mã lãsaþi cu lucrul neterminat. Hai, mãmicã, ºi apoi
veþi vedea de ce a trebuit sã lucrãm ºi sã terminãm de strigat
peste acest popor. Nici un cuvânt nu va rãmâne sã nu se îm-
plineascã, ºi fiecare cetate va avea cartea ei, ºi va mãrturisi
cartea aceasta, mãmicã, ºi veþi vedea, ºi va vedea poporul
meu cã voi aþi crezut în Dumnezeu ºi în mine, ºi cã voi aþi iu-
bit acest popor. 

I-am rugat pe cei ce au de reparat stricãciuni, i-am ru-
gat sã se ridice ºi sã repare toatã stricãciunea, dar nu s-a luat
aminte. Le vine greu la toþi, dar lui Dumnezeu nu-I va fi greu,
ºi va repara El, cã El este adevãr. Credeþi în adevãr ºi nu lãsaþi
crucea jos, cã numai cu voi am rãmas în durerea mea. Nu mã
lãsaþi, cã nici eu nu vã las. Hai sã lucrãm pânã la capãt pentru
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acest popor, cã eu vã voi îngrãdi cu pacea cerului ºi nu veþi
mai simþi sãgeþile care curg spre voi. Nu plângeþi cã sunteþi
învinuiþi. Iatã, eu iau asupra mea toatã vina voastrã, cã pe
mine mã învinuiesc cei ce vã învinuiesc pe voi. Eu v-am iubit
ºi vã iubesc, ºi Dumnezeu vã iubeºte ºi vã mângâie mereu. 

Nu e mult de când a spus Dumnezeu cã dacã nu poþi
veni aici ºi dacã þii ascunsã taina de aici, vei avea parte tu, ºi
toþi ai tãi. ªi a spus Domnul cuvânt hotãrâtor sã nu dea nimeni
vreun cuvânt de aici, cã dacã vinde creºtinul locul de aici, iau
acest loc ºi îl pun bine, cã n-are decât Dumnezeu putere aici,
ºi nu va lãsa pe nimeni sã strice ceva aici, ca sã poatã Dum-
nezeu merge pânã la capãt cu ceea ce trebuie sã meargã, cã
pentru izbãvirea acestui popor merge înainte Dumnezeu, ºi de
aceea trebuie sã-mi pãstrez aceºti copii, sã-i pun la adãpost,
sã-i feresc de vânzãtori ºi de iude, cã nimeni, nimeni n-a vrut
sã-i tãinuiascã, n-a vrut sã-i ocroteascã, nimeni, decât Dum-
nezeu. Nici voi, mãmicã, cei pe care v-am apropiat, n-aþi avut
grijã de taina de aici. Ba unii din voi aþi mers pânã acolo sã
credeþi cã puteþi pipãi, cã puteþi lua ºi puteþi da de aici. ªi aþi
fãcut ºi asta, unii cu deadinsul, alþii cu neatenþia. ªi acum ce
sã mai facem, decât sã punem la adãpost acest locaº? 

O, dacã nu vreþi sã credeþi, dacã nu vreþi sã împliniþi,
mãcar nu mai daþi în lãturi ce ºtiþi de la Domnul. Dacã vreþi
sã vã luaþi dupã cei care nu mai vor cu aceastã lucrare, luaþi-vã,
faceþi ce vreþi voi, dar nu mai faceþi rãu ºi celui ce vrea cu
Dumnezeu. Ce folos ai tu, copilul meu, dacã îl dãrâmi ºi pe
cel ce crede lui Dumnezeu? O, sã ºtii cã ºi tu vei crede, chiar
de nu vrei acum sã crezi. Vei crede, dar vei simþi atunci ruºi-
ne, ºi vei simþi atunci amarul pe care-l faci tu acum lui Dum-
nezeu. Mai e numai un pic, ºi va vedea acest popor împlinitã
Scriptura aceea care zice: «cei din urmã vor fi cei dintâi», ºi
vor vedea aceºtia slava lui Dumnezeu, cãci vor crede în Dum-
nezeu ºi vor lucra cu Dumnezeu.

Mare mi-e durerea, dar cu cine s-o mai împart, cu cine
s-o mai port? Poporul meu râde ºi glumeºte, cleveteºte ºi hu-
leºte, mãnâncã ºi bea ºi asupreºte pe cel cu Dumnezeu, ºi uite
aºa, ca pe neºtire, va fi sã dea socotealã în faþa lui Dumnezeu.
Mare durere este pe duhul meu, mare, mãmicã, ºi poporul
meu nu vrea sã-ºi vinã în fire, nu vrea sã fie aºa cum se cere
în vremea aceasta. 

Copiii mei cu care am vorbit acum, luptaþi-vã, mãmicã,
cu voi înºivã ºi închideþi în inimile voastre tainele pe care vi
le-a dat Dumnezeu, ºi aveþi rãbdare ºi fiþi cu înþelepciune. Ru-
gaþi-vã fiecare pentru copiii mei de aici, sã le dea Domnul tã-
ria cea bunã ºi rãbdarea cea mai mare, ºi mãcar de acum în-
colo nu-i mai loviþi, nu-i mai ispitiþi. Rugaþi-vã pentru pace
peste acest locaº, cã mult bine lucreazã Domnul aici pentru
tot poporul Sãu. Nu mai loviþi în pacea acestor copii, cã au ºi
ei neputinþele lor dupã atâtea încercãri. Hai sã-i pãstrãm, hai
sã-i punem la adãpost ca sã ne fie de folos la toþi, cã Domnul
binevoieºte întru ei, mãi mãmicã. Nu sunt adevãrate cleveti-
rile ºi hula care se nasc din inima celor ce nu mai vor sã crea-
dã în lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai plecaþi urechea la cuvin-
te care nasc urã ºi minciunã. V-am rugat pe cei care ºtiþi cã
aveþi de reparat, pe cei ce ºtiþi cã aþi semãnat neadevãr, v-am
rugat sã reparaþi, ºi am spus cã vã ajut ºi cã vom repara. Dacã
o buruianã o rupi fãrã sã-i smulgi ºi rãdãcina, buruiana aceea
dã iar ºi încurcã semãnãtura cea folositoare de suflet. Dacã nu
vom face aºa, iatã, uitaþi-vã la cei ce se duc pe urma mea, cum
reuºesc ei sã-mi culce iar poporul la pãmânt, ºi vai, sã nu rãs-
pundem în faþa Domnului pentru acest popor! Domnul, vine

El cu adevãrul, dar e greu sã ºi plãteºti, creºtine, dacã nu-þi
plãteºti singur datoriile. 

Eu am venit cu pace, dar pacea mea e pace amarã, mã-
micã, ºi eu vreau sã împart numai pace dulce. Îndulciþi-mi pa-
cea, mãmicã, ºi dacã voi vedea cã mi-o îndulciþi, voi veni în
curând ºi vã voi îndulci-o ºi eu pe a voastrã. O, cât va mai du-
ra amarul? Eu vreau sã vin cu vremea cea dulce, ºi voi veni
în curând cu ea ºi voi îndulci amarul celor ce au amar ºi voi
aduce bucurie celor ce nu au bucurie. 

Pãstorule Daniel, te-a rugat Domnul sã descurci o în-
curcãturã ºi þi-a spus cã te va ajuta s-o descurci. Ridicã-te cu
nãdejde ºi cu dreptate, pentru cã noi cu dreptate ºi întru drep-
tate trebuie sã lucrãm. 

Pãstorule Cristea, iatã câte dureri se ivesc pentru lipsa
de atenþie cu care s-a lucrat, de s-a dezvelit de atâtea ori taina
de aici! Iatã ce trebuie fãcut acum din pricina nestatorniciei
faþã de taina acestui loc. Nu mai este altceva de fãcut decât
sã-mi pun la adãpost aceºti copii, chiar de vor purta durere.
Dar decât sã-i vedem doborâþi de tot, hai sã lucrãm cu toþii,
sã se întreþinã pace aici, ca sã aibã putere în lucrul lor aceºti
copii, cã pacea lor este ucisã aproape de tot. Toþi se plâng, toþi
sunt nemulþumiþi, ºi iatã, aceºti copii nu mai au putere sã ducã
ºi greutatea greºalelor care se fac de peste tot. 

Copiii mei cu care vorbesc acum, simþiþi-mi amarul ºi
fiþi înþelepþi, mãcar de acum sã nu mai stricãm nimic. Îndul-
ciþi-mi pacea mea, ºi eu voi îndulci pacea voastrã. Lucraþi-mi
bucurie, ºi eu cu bucurie vã voi dãrui. Îndulciþi pacea copiilor
mei de aici ºi mulþumiþi-vã aºa cum lucreazã Dumnezeu, cãci
Domnul lucreazã bine, mãi copii. 

Sã fie pace peste tot poporul meu, mãmicã, pace ºi nu
dezbinare. Sã fie pace dulce ºi nu amarã, mãi copii. Dar sã
ºtiþi cã cea mai multã pace trebuie s-o lucrãm pentru aici, ca
sã se lucreze cu pace multã aici. Eu voi fi cu toate puterile ce-
reºti în ajutor, ca sã fie numai pace aici. 

Pace, copiii mei de aici! Pace ºi putere ºi rãbdare, cãci
prin rãbdarea noastrã vom câºtiga mulþime de suflete. Slavã
întru cele de sus, ºi peste voi pace ºi bunãvoire! Amin, amin,
amin. 

27 decembrie 1990/9 ianuarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Preotul va sta din nou la sfat cu profetul, ºi aºa va fi din nou
biserica dupã adevãr. 

PP ace þie, copil iubit de Dumnezeu! Pace de la cer, ºi
slavã Domnului tãu sã se lucreze prin tine! Amin. 

Pace vouã, pace de la Noi pânã la voi, ºi de la voi pânã
la Noi! Amin. Slavã întru cele de sus, ºi pace peste voi, copii
iubiþi de cer! Pace vouã, precum în cer aºa ºi pe pãmânt! Ce-
rul este scaunul Meu de domnie, ºi pãmântul este aºternut pi-
cioarelor Mele, iar voi, copiii Mei, sunteþi templul Dumne-
zeului Cel viu. Inima copiilor Mei este cerul lui Dumnezeu,
ºi trupul lor este pãmântul lui Dumnezeu, iar Domnul este
Împãratul cerului ºi al pãmântului. ªi iatã, grãiesc celui iubit: 

Pace þie, copil iubit de cer! Mã îndrept iar spre tine cu
cuvântul Meu ºi cu tãria cea bunã, cãci vreau sã ai mereu pes-
te tine tãria cea bunã ºi vreau în ea sã lucrezi mereu, cãci lu-
crul tãu trebuie sã rãmânã. De la cer vine lucrul pe care tre-
buie sã-l lucrezi, ºi vine însoþit de tãria cea bunã tot lucrul ce-l
ai de lucrat. Lucreazã-l cu cele de sus ºi lasã-te însoþit de cele
de sus, ºi aºa sã spui ºi la începutul ºi la sfârºitul lucrului tãu:
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„Nu eu, ci Tatãl meu este în lucru“. Aceastã credinþã sã te în-
fieze întru toate lucrurile ce le ai de lucrat, cãci prin credinþa
aceasta nimic nu va fi sã rãmânã nelucrat în lucrul ce-l pri-
meºti sã-l faci. Nu uita nici o clipã cã veacurile s-au întemeiat
prin credinþã din cuvântul Meu, ºi cele ce se vãd, din cele ne-
vãzute s-au lucrat. Sculele Mele din vechime lucrau cele ce
nu se vedeau încã, ºi toþi aceºtia au murit întru credinþã, fãrã
sã trãiascã vremea fãgãduinþelor, ci vãzând-o doar, de depar-
te, iar Domnul este numit Dumnezeul lor. Aceºtia au rãmas
urmaºilor pildã, dar iatã, copilul Meu, cã desãvârºirea, ei n-au
cãpãtat-o, fiindcã este scris cã pentru cei mai mici s-a fãgã-
duit ceva mai bun. Aceºtia vã aºteaptã pe voi, cei mai mici,
pe voi, cei din vremea aceasta, mãi copilul Meu, ºi cu voi vor
lua ei desãvârºirea spre care au lucrat. 

Iatã, trupul poporului Meu Israel e mare, copilul Meu,
e de la aceia ºi pânã la voi. O, cu cât mai bunã trebuie sã fie
credinþa din vremea aceasta, cã iatã ce menire are cel mai
mic! Dar Israelul Meu cel mai mic e mic de tot, mãi copilul
Meu. Îþi spun ºi Eu þie cã e mic de tot Israelul de azi, cã, uitã-te
tu, nu poate învia ºi el nici un mort, ºi nu poate zice lumii sã
învieze, ºi sã învieze lumea. Israelul Meu de azi nu crede cã
acestea sunt zilele învierii ºi ale gloriei Duhului Sfânt, Care
lucreazã în vremea aceasta ca sã facã învierea aceea despre
care scrie în Scripturi. 

Copilul Meu, fii fiu al credinþei care se cere sã fie în
vremea aceasta. Fii cel dintâi, ca sã te aºez în capul unghiului,
ca sã te aºez pe scaunul bisericii Mele ºi sã faci dreptate între
oaie ºi oaie. Fii destoinic ºi fii drept. Dã de la tine mila cea
dãunãtoare seminþiei noului Israel, cãci dreptatea va domni
peste poporul cel nou. Israelul acesta mic va trebui sã se în-
toarcã cu inima cãtre pãrinþii lui ca sã se întoarcã inima pãrin-
þilor lui spre el, cãci vai, nu vreau sã vin ºi sã lovesc cu plãgi
pe cel mic ca sã-l aºez cu faþa spre pãrinþii lui. 

Am dat de ºtire celor ce stau la cârma bisericii de azi ºi
le-am spus acestora cã voi veni ºi voi aºeza vremurile la loc
ºi voi aduce ºi vremea aceea când preotul va sta din nou la
sfat cu profetul, ca odinioarã, cãci aºa este biserica dupã ade-
vãr. Iar tu, copilul Meu, ai crezut în cele ce am venit ºi þi-am
vestit, cãci tu ai crezut cã am venit ºi te-ai aºezat cu Mine la
sfat, ºi iatã, stai în sfat cu Mine ºi lucrezi întru tãria cea bunã
ºi întru credinþa cea bunã ºi pãzeºti cuvântul Meu, precum
Avraam l-a crezut ºi l-a pãzit, ºi i s-a socotit dreptate credinþa
lui. Fii ca Avraam ºi lasã-te încercat prin credinþã, lasã-te, aºa
cum ai ºi fãcut, cãci Eu am scris dreptate pentru tine prin cre-
dinþa ta. 

Puþin mai este, ºi voi descoperi acest izvor, ca sã vadã
neamurile ºi sã se mântuiascã prin credinþã. Acest izvor este
ocrotit de toatã oastea cereascã, ºi din acest izvor voi adãpa
noroadele cele însetate. Þipã duhul rãu ºi se perpeleºte pe fo-
cul pe care l-am pus sã ardã aici, în ieslea în care cobor. Aceº-
tia sunt niºte copii, dar iatã, ei cred ºi Îmi lucreazã Mie. I-am
trimis cu carte scrisã prin cetãþile poporului Meu, aºa cum l-am
trimis pe Iona cãtre cetatea Ninivei, ºi ei n-au zis ca Iona, cã
nu vor merge pentru Mine. Dar inima poporului Meu este de
piatrã, ºi va trebui sã-Mi arãt puterea ºi sã trec prin piatrã, ca
sã nu vin sã lovesc cu blestem pe cel hrãnit atâta vreme de la
Mine, cãci mai uºor le-ar fi Sodomei ºi Gomorei decât aces-
tora dacã nu vor vrea sã-Mi audã glasul ºi cuvintele cu care
strig acum. 

Poporul Meu e prins de toropealã, e prins de duhul lu-
mii, ºi Eu trebuie sã-l trezesc ºi sã-l aºez pe cale bunã, ca sã
fie gãsit la datorie acest fiu mic ºi sã nu pãþesc cu el cum am

pãþit cu poporul lui Moise, care a cârtit ºi a picat în pustie. De
aceea am binevoit întru aceºti copii, de aceea i-am pus de mij-
locire pentru poporul Meu, ca sã pot ºterge de la faþa Mea fã-
rãdelegea ºi necredinþa acestui popor. Vai de acest popor, vai
de România Mea cea aleasã ºi vai celor ce vor veni spre cu-
vintele Mele dacã aceºti copii ar sta din lucrul lor cu Mine!
Eu de aceea i-am pus la lucru, de aceea am binevoit întru ei,
dar lucrul planului Meu este ascuns de ochii celor din jur, ca
sã pot lucra ºi sã desãvârºesc lucrul planului Meu, cãci vre-
mea cea bunã se zbate sã vinã, ºi va veni, cã Eu voi veni ºi
Mã voi arãta prin vremea cea bunã, prin unºii Mei ºi prin ser-
vii Mei. 

Toate puterile cereºti lucreazã pentru pacea acestui lo-
caº de coborâre cereascã ºi pentru ocrotirea servilor Mei de
aici. ªi iatã, copilul Meu, va trebui sã lucrez cu putere în acest
loc, va trebui sã merg numai înainte aici, ºi va trebui sã nu am
lipsã nici o zalã din acest lanþ care se întocmeºte prin rugãciu-
nile ce vin spre Mine din acest locaº. 

Voi cãuta sã gãsesc un om prin care sã lucrez încã un
adãpost pentru paza copiilor Mei slujitori aici, cãci vremea
îngerilor care vor porni sã-Mi cureþe aria ºi sã-Mi spele fãrã-
delegea de pe acest pãmânt al noului Canaan, vremea aceasta
se zoreºte ºi ea sã-ºi facã lucrul ei, dupã porunca lui Dumne-
zeu, iar copiii Mei slujitori aici, va trebui sã fie aici, la datoria
ce o au în slujba Mea, cãci vai, dacã ar tãcea aceºtia! Vai, co-
pilul Meu! Vai României Mele dacã lucrul legãmântului Meu
de azi ar sta din lucrarea sa! 

Ferice acelora ce vor da mãcar un pahar de apã celor
mai mici ai Mei. Voi lucra cu Duhul Meu ºi voi face un mij-
loc bun pentru paza copiilor Mei de aici, iar celui ce va ajuta
planului Meu, voi face cu acela aºa cum am fãcut cu desfrâ-
nata Rahab, care Mi-a pãzit ºi Mi-a scãpat iscoadele ce le tri-
misesem prin Iosua sã-Mi cerceteze Ierihonul. Iar cu slujitorii
Mei de aici voi lucra aºa cum am lucrat cu preoþii care au su-
nat din trâmbiþe, de au cãzut jos zidurile Ierihonului, ºi a dat
Domnul cetatea aceea lui Iosua, ºi poporului Sãu cel ales. 

Copilul Meu iubit, iatã, mare trebuie sã fie credinþa din
vremea aceasta, cãci aceasta este vremea când Dumnezeu
rosteºte sfârºit pentru fãrãdelege, pentru deºertãciune ºi pen-
tru duhul lumii, cãci lumea a ajuns la sfârºit. ªi precum Dom-
nul, la glasul trâmbiþelor preoþilor ºi la strigãtul poporului, a
dat Ierihonul în mâna aleºilor Sãi, aºa va fi în vremea aceasta,
cã scris este: «Bucuraþi-vã, cã Domnul voieºte sã vã dea vouã
împãrãþia!». Amin. 

Am trimis carte regelui României ca sã-l bucur ºi sã-l
întãresc ºi sã-l fac credincios lucrului ce-l lucrez în vremea
aceasta. Am dat de ºtire unsului Meu Mihail ºi i-am spus cã
va avea stãpânirea peste noroade, prin puterea Mea, ºi i-am
spus cã va fi un rege sfânt, dupã cum scrie în Scripturi. I-am
spus sã se aºeze întru voile ºi poruncile Mele ºi i-am dat de
ºtire despre tine cã te pregãtesc sã fii una cu el, ºi sã fie pace
între voi, ca sã putem lucra întru voi lucrul cel pentru sfârºit
de fãrãdelege ºi pentru început de împãrãþie cereascã întru
acest pãmânt al Noului Ierusalim. I-am spus cã voi aºeza Du-
hul Meu în inima poporului sãu, ca sã iubeascã acest popor pe
unsul cel de la Mine. 

Iatã câtã credinþã trebuie sã urce de la voi spre Mine,
mai mult decât de la aceia care prin credinþa lor au dobândit
împãrãþii, au îmblânzit fiarele sau au închis gurile leilor, au
stins puterea focului ori au alungat oºtile vrãjmaºilor. 

Copilul Meu iubit, lucreazã întru planul Meu, ºi totul
va fi spre slavã ºi spre biruinþã. Nu este din planul Meu ce-l
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lucrez cu voi acela despre care vrei sã ºtii ce sã faci cu el. Nu
pot lucra în el aºa cum lucrez în voi. Am spus când te-am dus
sã-Mi lucrezi un timp ºi acolo, am spus cã-þi voi da de ajutor
copii de ai Mei, copii încercaþi de Mine ºi gãsiþi credincioºi.
Iar despre acela care a fost un pic de vreme lângã tine iatã
ce-þi spun; îþi spun o vorbã înþeleaptã, care spune aºa: „Fe-
reºte-mã, Doamne, de prieteni, cã de duºmani mã feresc eu“.
Dar mai spun o datã vorba asta înþeleaptã, ca sã-þi fie spre în-
þelegere, ºi iatã ce-þi spun: fereºte-te tu de prieteni, cã de duº-
mani te feresc Eu. Amin. 

Lucreazã cu credinþa cea tare ºi cu aceea pe care am
numit-o apostol al României, cã vreau sã-i fac ºi ei parte pânã
în sfârºit. Ce este cu neputinþã la oameni, poate Domnul, co-
pilul Meu, ºi vom putea, ºi se va vedea puterea cea de sus. 

Pace þie, copil iubit de Dumnezeu! Pace ºi putere ºi
credinþã tare, cãci prin credinþa cea lucratã în vremea aceasta
ºi prin rãbdarea cea bunã vom câºtiga mulþime de suflete ºi se
vor mântui noroade multe. Pace ºi îmbrãþiºare dulce de la
Domnul ºi de la Mãicuþa Sa, care te acoperã cu cinstitul ei
acoperãmânt! 

Pace vouã, copiii Mei, iubiþii Mei, iubitorii Mei! Amin,
amin, amin. 

3/16 ianuarie 1991

Cuvântul Domnului peste trâmbiþele apocaliptice:
preotul Ioan ºi maica Veronica de la Vladimireºti 

Ei sunt chemaþi la unire cu planul cel ceresc al coborârii cuvân-
tului lui Dumnezeu, pildã de trãire fãcãtoare de minuni. 

CC uvânt ceresc se coboarã pe pãmânt. Slavã întru
cele de sus, ºi pace pe pãmânt! Amin. Pace celor

cu care vorbesc acum, celor pentru care cobor cuvântul Meu,
celor pe care-i iubesc! Amin. 

Pace vouã, iubiþii Mei! Pace ºi bucurie între Mine ºi
voi! Pace ºi binecuvântare de la Mine peste voi! Ferice celui
ce-Mi deschide ca sã intru ºi sã cinez cu el, ºi el cu Mine.
Amin. 

Pace vouã, servii Mei, lucrãtorii Mei, neuitaþii Mei cu
care am vorbit odinioarã prin aceastã lucrare, prin acest fir,
prin aceastã razã coborâtã de la cer pe pãmânt! Pace ºi unire
între Mine ºi voi, precum la început aºa ºi la sfârºit, cã Dum-
nezeu rosteºte sfârºit pentru fãrãdelegea de pe pãmânt ºi pen-
tru duhul lumii, cãci lumea a ajuns la sfârºit. Amin. 

Dumnezeul Preasfintei Treimi întreieºte întreita Sa lu-
crare, cãci aºa a spus Domnul Iisus Hristos: «Mã duc la Tatãl.
Mã duc ca sã pot veni la voi. Mã duc, ºi vã voi trimite pe
Mângâietorul, vã voi trimite pe Duhul Sfânt, Care va lua de
la Mine ºi vã va vesti vouã». Aceastã coborâre cereascã,
aceastã iesle prin care-ªi strecoarã Dumnezeu cuvântul Sãu,
este masa aceea din care aþi gustat ºi voi la începutul acestei
lucrãri prin care Duhul Sfânt lucreazã mântuirea cea de la
sfârºit. Duhul Sfânt întreieºte întreita lucrare a Preasfintei
Treimi, cãci Domnul este în lucru peste România ca sã facã
din ea Sion ceresc ºi Ierusalim nou ºi s-o ridice deasupra tu-
turor înãlþimilor de pe pãmânt. Amin. 

Iubiþii Mei, servii Mei, Ioan ºi Veronica, neuitaþii Mei
lucrãtori! Iatã, cei care fac parte din turma acestei coborâri
tainice, nici ei n-au uitat cuvintele Mele, ºi le-am dat cuvânt
sã-ºi aminteascã de cele scrise în cartea acestei lucrãri în care
scrie cã ºi aceste douã trâmbiþe ale Mele vor sta din nou la
aceastã masã, îmbrãþiºaþi cu Dumnezeu prin aceastã lucrare.

Am dat cuvânt atunci pentru acum, cãci a venit acum vremea
aceea sã plâng cu ei în braþe, sã plângem împreunã vremea
despãrþirii, ºi sã le dau cuvânt ceresc sã se ridice sã sune din
trâmbiþe peste turma lor, sã-ºi adune turma într-o singurã ini-
mã, într-o singurã iubire ºi într-o împlinire a celor ce se cer
acum sã se împlineascã de cãtre cei ce vor fi sã scape cu viaþã,
ca sã fie aceºtia spre slava care se va arãta în zilele ce vin. 

Iubiþii Mei, iatã, Domnul stã de vorbã cu voi. Ridicaþi-vã
ºi fiþi cu inimã mare ºi faceþi unire bunã cu planul cel cobo-
rât de Dumnezeu prin acest mijloc de coborâre a cuvântului
ceresc, cã de când ºtiþi voi ºi pânã acum, Dumnezeu a vorbit
aici ºi a dat de ºtire taina planurilor Sale pentru aceste zile, cã
iatã, vin zilele gloriei dumnezeieºti, despre care a scris evan-
ghelistul Ioan. Vine vremea sã ridice Domnul Ierusalim nou,
ºi vine vremea sã se arate cer nou ºi pãmânt nou, lucrate de
Dumnezeu. 

Iubiþii Mei, trâmbiþele Mele, servii Mei, Eu sunt Dum-
nezeul Preasfintei Treimi ºi sunt în lucru ca sã descopãr ºi sã
lucrez taina planului Meu, cãci au venit zilele slavei Domnu-
lui, mãi iubiþii Mei. Are Domnul pe tot pãmântul scule prin
care lucreazã cerul, dar iatã cã planul lucrului Meu cel mare
din zilele ce vin, iatã cum îl aduc aici, iatã cum îl lucrez aici.
Nici poporul lui Moise nu a vorbit cu Mine aºa cum vorbesc
aceºtia din zilele de azi cu Mine, cãci Eu vorbeam cu Moise,
iar Moise vorbea poporului, dar acum iatã cum lucrez Eu aici.
Lucrez aºa cum ºtiþi ºi voi, aºa cum aþi vãzut ºi voi la înce-
putul coborârii Mele în aceastã iesle de sãlãºluire a Duhului
Meu, a cuvântului Meu, ºi am spus atunci când voi v-aþi des-
pãrþit de acest fir, de aceastã razã de luminã coborâtã de la
cer, i-am spus lui Veronica, i-am spus cã de Paºti va pune din
nou mâna pe clanþa mãnãstirii, dar atunci a fost vremea unei
cerneri mari, mãi iubiþii Mei, ºi s-a întâmplat atunci ca pe vre-
mea trupului Meu când mulþimile care strigau cu câteva zile
în urmã: «Osana!», s-au smintit apoi de cuvintele care nu se
tãlmãceau aºa cum le-au tãlmãcit aceia, ºi au dat apoi pe Fiul
lui Dumnezeu spre vinã ºi spre rãstignire, din duh de smintea-
lã. ªi s-a dus apoi acest duh ºi peste apostolii cei care rãmã-
seserã credincioºi Învãþãtorului lor, s-a dus ca sã-i cearnã ºi
pe ei, dar n-a putut, iubiþii Mei, cã aceºtia au fost înarmaþi cu
postul ºi cu rugãciunea. Iatã, duhul cernerii nu poate fi depãr-
tat, nu poate fi neprimit decât prin post ºi rugãciune. Aºa a
fost în toate timpurile, aºa a fost ºi în vremea acestei lucrãri,
iubiþii Mei, cãci la începutul ei era calea plinã de popor, dar
mulþimile nestatornice au fost ca norul cel purtat de vânt. 

Am coborât prin aceastã lucrare mereu de atunci, ºi
mereu am fost cu conducerea cea bunã ºi cu tãria cea bunã
prin cuvânt, ca sã fac un popor tare prin care sã lucrez în zi-
lele acestea. Am lucrat ca sã urc acest popor treaptã cu treaptã
spre vârful desãvârºirii, spre vârful virtuþilor cele fãcãtoare de
minuni, dar creºtinul Meu s-a speriat de urcuº, s-a smintit în-
tru Mine, s-a lãsat dus de duhul lumii, de duhul slobozeniei,
de duhul rãzvrãtirii ºi al neînþelegerii tainelor dumnezeieºti,
ºi a rãmas creºtinul pe cale, pe la mese mai cu slobozenie,
mai cu puþin urcuº, ºi n-a stat lângã stânca aceasta, n-a stat
lângã acest munte din care a izvorât mereu cel mai curat iz-
vor, cea mai mare învãþãturã, cãci aceastã învãþãturã l-a urcat
cu uºorul pe creºtin, treaptã cu treaptã, pânã la uºa cea strâm-
tã a vieþii nestricãcioase, aºa cum scrie în Scripturi. 

Iatã, iubiþii Mei, servii Mei, a ajuns Domnul aproape
de vârf. Se anunþã Domnul cu sãrbãtoarea Paºtelui cel mare
ºi cu zilele învierii fãpturii Sale. O, dacã aº da tainele pe care
le cobor aici, dacã aº da acest izvor pe mâna cãrturarilor ºi a
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fariseilor din zilele acestea, ar rosti o mai grea pedeapsã ca
atunci, pe vremea trupului Meu, când aceºtia Mã învinuiserã
numindu-Mã stricãtor de lege ºi hulitor de Dumnezeu. 

Învãþãtorii legii de azi, toþi Mã propovãduiesc pe Mine,
dar pe urmele Mele nu vor sã calce aceºtia, ºi nu mai e durere
mai mare ca aceasta, ºi iatã Scriptura aceea care spune: «Ce
se naºte din trup, trup este, iar ce se naºte din duh, duh este».
Sunt pline de trupuri bisericile de azi, dar Domnul nu are lãr-
gime, nu are împãrãþie, ºi nu se potriveºte astãzi Scriptura
aceea care spune: «Împãrãþia lui Dumnezeu este înãuntrul
vostru». Crede creºtinul de azi cã-L are pe Dumnezeu în ini-
ma lui, dar uitã bietul creºtin cã Dumnezeu nu sãlãºluieºte în
trupul supus pãcatului ºi cã Duhul Domnului fuge ºi Se dã
deoparte din cei fãrã de lege. 

Nu mai are Dumnezeu sfinþi pe pãmânt, mãi iubiþii
Mei, cãci toþi sunt robi pãcatului ºi poftei ºi pântecelui ºi du-
hului lumii, ºi iatã cã ºi aceasta scrie în Scripturã, cã pãrtãºia
cu lumea este despãrþire de Dumnezeu, ºi scrie cã Domnul es-
te un Dumnezeu gelos, Care ne vrea numai pentru Sine. ªi ia-
tã lumea, moartã, moartã de tot, moartã din lipsã de înþelep-
ciune, din lipsã de fricã de Dumnezeu, cãci Dumnezeu este
înþelepciune, iar începutul înþelepciunii este frica de Dumne-
zeu, ºi aceasta nu mai este în inima Israelului de azi. Israelul
de azi slujeºte legii pântecelui, legii pãcatului, ºi nu mai are
Dumnezeu sfinþi pe pãmânt. Pãmântul este plin de idoli, ºi nu
mai are Domnul sfinþi închinãtori dupã adevãr. Pãmântul lui
Dumnezeu este creºtinul, mãi iubiþii Mei, este trupul creºtinu-
lui, iar cerul lui Dumnezeu este inima creºtinului. Iatã casa ºi
iatã templul pe care trebuie sã-l zideascã creºtinul Meu, ca sã
stau Eu în aceastã casã ºi sã gãsesc în ea credinþã ºi pace ºi
viaþã ºi iubire; iubire, dar iubire de Dumnezeu. 

Iubiþii Mei, ridicaþi glasurile în sus ºi în jos, ridicaþi
trâmbiþele ºi sunaþi! Adunaþi-vã turma ºi sunaþi peste ea duh
de trezire ºi duh de înviere, cã vine Domnul la pãstori sã cea-
rã viaþa oilor din mâna pãstorilor. Duhul lui Dumnezeu a vor-
bit prin prooroci, ºi a rãmas scris care mãrturiseºte prin Scrip-
turi cã «Dacã strãjerul cetãþii vede sabia venind peste cei din
cetate ºi nu anunþã pe pãcãtos sã se întoarcã de la calea cea
rea, atunci sângele pãcãtosului va fi cerut din mâna pãstoru-
lui. Dar dacã pãstorul turmei va trâmbiþa ºi va vesti pe pãcã-
tos sã se întoarcã dupã adevãr la calea cea dreaptã, atunci
pãstorul s-a izbãvit de sângele pãcãtosului dacã pãcãtosul
aude trâmbiþa ºi nu se ridicã sã facã dreptate. Iar dacã ceta-
tea auzind glasul trâmbiþei se va întoarce ºi va lucra drepta-
te, atunci pãstorul a câºtigat viaþa celor din cetate». 

O, iubiþii Mei, Dumnezeu strigã prin aceastã coborâre,
strigã cãtre pãstorii turmei, strigã sã pãstoreascã turma. Strigã
Dumnezeu cãtre slugile Sale pe care le cunoaºte, cãci slugile
care au ºtiut calea dreptãþii ºi n-au umblat pe ea dupã adevãr,
aºa vor auzi acelea: «Nu v-am cunoscut pe voi niciodatã!». ªi
aceºtia vor auzi aºa pentru cã aceºtia nu L-au cunoscut pe
Dumnezeu dupã adevãr, cãci a-L cunoaºte pe Dumnezeu nu
este altceva decât a trãi Dumnezeu în om în toatã lãrgimea ºi
dupã adevãr. 

O, neuitaþii Mei, servii Mei, Ioan ºi Veronica! Iatã, vã
dau întreitã putere. Amin. Ridicaþi-vã ºi faceþi-vã pildã de
trãire fãcãtoare de minuni, cã iatã, în zilele voastre se vor lu-
cra minuni mai mari ca la început, cãci aºa este scris: «Cei ce
cred Mie, nu acestea, ci mai mari decât acestea vor lucra».
Toate sculele seminþiei lui Israel, începând cu Avraam, Isaac
ºi Iacov, au dorit, dar n-au vãzut zilele Domnului, ci numai le-au
nãdãjduit prin credinþã, cãci iatã, celor mai mici ai lui Israel

li se fãgãduise ceva mai bun, ca sã întocmeascã Domnul pla-
ta desãvârºirilor ºi sã lucreze prin cei mai mici mântuire în-
tregului Israel. 

Iatã glasul lui Dumnezeu! Întoarceþi-vã cu faþa cãtre
pãrinþii ºi cãtre sfinþii care au lucrat poruncile sfinþeniei ºi ale
vieþii veºnice. Fugiþi de robie, ºi cine este rob pãcatului, acela
sã se ridice ºi sã facã dreptate faþã de Dumnezeu. Aduceþi-vã
aminte cum am fost Eu, mãi iubiþii Mei, cã de aceea am luat
trup, ca sã vã întãresc în credinþa cã puteþi fi dumnezei încã
din trup. Slava care stã sã vinã ºi sã se arate de acum, nu s-a
putut pânã acum sui la mintea omului, dar este scris despre ea
în toatã Scriptura. Poporul Noului Ierusalim va fi un popor
ceresc, cu trupuri cereºti, ºi de aceea scrie în Scripturi cã Is-
rael suspinã pânã în ziua de azi cu duhul pentru rãscumpãra-
rea trupului. Iatã, trupul ºi inima celor din zilele acestea tre-
buie sã se facã cer nou ºi pãmânt nou ºi pietre vii la temelia
Noului Ierusalim cu care va ieºi Domnul la suprafaþã în cu-
rând ºi spre care vor curge noroadele cele depãrtate ca sã va-
dã slava Ierusalimului cel nou. Vine vremea celei de a doua
arãtãri, vine vremea Mea, iubiþii Mei, dar nimeni nu înþelege
ºi nimeni nu mai crede. Dar vor crede ºi cei care M-au îm-
puns, cãci vor vedea, iubiþii Mei. 

Îmbrãcaþi-vã întru nestricãciune ºi gãtiþi cãrãri drepte!
Gãtiþi cale dreaptã în deºert ºi în pustiul lumii, ca sã meargã pe
ea cei mântuiþi! Faceþi-vã pildã peste turmã, faceþi-vã templu
nou ºi cort sfânt al Dumnezeului celor mântuiþi! Învãþaþi mul-
þimile! Gãtiþi cale dreaptã în pustiul necredinþei ºi strigaþi la
timp ºi la netimp, strigaþi ca Ioan Botezãtorul: «Pocãiþi-vã cu
inima ºi cu viaþa, cã vine Acela despre Care scrie în prooroci
cã va veni acum!». Strigaþi peste mulþimi, cu credinþã strigaþi:
„Ieºiþi din mormintele voastre ºi împãcaþi-vã cu Dumnezeu!“.
Strigaþi aºa cum am strigat Eu, strigaþi ºi porunciþi acestor oa-
se uscate, ºi sã învieze aceºti morþi, mãi iubiþii Mei! Sã învieze
întru nestricãciune ºi sã fie gãsiþi sfinþi ºi curaþi! Strigaþi cum
am strigat Eu: «Lazãre, scoalã-te!», cãci Lazãr cel de atunci a
însemnat pilda seminþiei Mele de azi, care a uitat de poruncile
Mele ºi care umblã pe calea morþii, mãi iubiþii Mei. Strigaþi
peste Israel: „Israele, ia haina nestricãciunii pe tine, cã a ve-
nit vremea slavei tale. Hrãneºte-te cu hrana cea pe care au
mâncat-o cei dintâi în Eden ºi trãieºte aºa cum au trãit aceia
pânã sã cadã în neascultare, de au mâncat din mãrul cel
oprit! Opreºte-te, Israele, de la pãcatul trupesc ºi îmbracã-te
cu Dumnezeu! Precum la începutul lucrãrii Sale, aºa ºi la
sfârºitul lucrului Sãu, cãci fãrãdelegea va fi ridicatã ºi efa se
va aºeza la locul ei, cãci Dumnezeu a grãit aceasta. 

Israele, hrãneºte-te cu manã cereascã ºi nu te mai rãz-
vrãti de acum! Ai vãzut ce a pãþit poporul lui Moise, care era
hrãnit cu hranã nestricãcioasã, ºi el a cârtit împotriva manei
cereºti ºi a voit din nou carne ºi pãcãtuire. 

Israele, nu mai lua viaþa fãpturii lui Dumnezeu ca sã
mãnânci trupul fãpturii create de Dumnezeu. Nu mai fã din
pântecele tãu mormânt de trupuri care au viaþã de la Dumne-
zeu! Ajunge, Israele! Vrea Domnul sã-þi arate poarta de in-
trare în Canaan, ºi vrea sã aºeze din nou Edenul pe pãmân-
tul tãu. Nu mai lucra faptele cele cu care nu poþi ajunge cu
cerul. Nu mai fã rãu, Israele, ºi fã-te popor sfânt! De la mic
pânã la mare îmbracã-te, Israele, întru nestricãciune, cãci
moarte nu va mai fi, ºi moartea va fi înghiþitã de biruinþa din
zilele acestea!“. 

Iubiþii Mei, fiþi apostoli adevãraþi, fiþi apostolii Mei,
fiþi apostolii României Mele, cã România este mireasa Mea,
ºi Eu de la naºtere am iubit-o. România va fi sfântã, va fi un
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popor cu trupuri cereºti, cãci nimic muritor, nimic stricãcios
nu va mai rãmâne în aceastã cetate a strãlucirilor cereºti. Toa-
te popoarele vor lua luminã din acest munte binecuvântat ºi
vor bea apã din aceastã piatrã din care vor izvorî izvoarele
vieþii ºi din care se vor împãrþi fructele pomului vieþii. Amin. 

Iubiþii Mei fii, fiþi adevãraþii Mei fii, precum Eu sunt
Fiu adevãrat al Tatãlui Meu. 

Am pe acest copil iubit prin care voi lucra bisericã no-
uã ºi curatã ºi veºnicã. Am pus duhurile Mele, am pus cele
ºapte duhuri dumnezeieºti peste el, despre care a proorocit
Isaia, proorocul Meu, care a vorbit pentru Mine. Am pus du-
hurile Mele în el. Luaþi ºi voi ºi lucraþi alãturi de el, lucraþi bi-
ne cu el, cã el ºtie de la Mine ºi are peste el puterea cea bunã,
puterea cea lucrãtoare de putere, ºi iatã, întru el voi binevoi
pentru biserica Mea cea de la sfârºit, ºi nimeni nu poate sã-Mi
zãdãrniceascã aºezãrile Mele, ºi ceea ce fac Eu cine poate
strica? Dar ascundeþi taina izvorului Meu, iubiþii Mei, apos-
tolii Mei, servii Mei, neuitaþii Mei, ºi iatã, nedespãrþiþii Mei,
de acum. Lucraþi întru voile Mele întru toatã iubirea cu care
am lucrat Eu ºi daþi deoparte mila cea dãunãtoare sufletului ºi
mântuirii fãpturii Mele, iar fãptura Mea sã nu se mai întoarcã
la roºcovele pãcatelor, cãci cine mai moare iar, moare ºi gata,
ºi se dã deoparte. 

Pace vouã, nedespãrþiþii Mei! Pace ºi duh de înviere
peste noroade! Pace ºi viaþã cereascã în voi, cãci adevãr vã
spun: cine nu se naºte din cer, nu va fi cu cerul, oricine ar fi el. 

Pace ºi biruinþã asupra morþii ºi a pãcatului! Pace ºi
dreptate ºi credinþã sã semãnaþi la timp ºi la netimp, cãci
dreptul, din credinþã va fi viu! Amin.

Slavã întru cele de sus, ºi pace peste voi, servii Mei,
Veronica ºi Ioan, care sunteþi scriºi la Mine în numãrul celor
ºapte trâmbiþe din timpul domniei lui Edom ºi a fiarei roºii,
care a mers pânã acolo de Mi-a schimbat ºi vremurile ºi sãr-
bãtorile, ºi care a pus moarte peste viaþa bisericii Mele, de
Mi-a fãcut pustiire ºi urâciune în biserica Mea. Dar iatã,
Domnul Se ridicã ºi Se încinge ºi aºeazã la loc aºezãmintele
cele stricate de vremea rãutãþii, cãci Dumnezeu este Domnul
puterilor. Amin. Dumnezeul rãbdãrii, iatã, Se îmbracã în veº-
mântul dreptãþii ºi în haina puterii, ca sã dea la o parte pe
cele ºubrede ºi sã ridice pe vechile ruine întãrituri tari ºi
veºnice ºi vii. 

Pace vouã, ºi credinþã vouã, ºi unire între Mine ºi voi
prin aceastã legãturã cereascã cu care nu s-a mai lucrat nici-
odatã în neamul lui Israel, dar iubiþi lucrul lui Dumnezeu! Pa-
ce ºi unire vie, precum la început aºa ºi la sfârºit! Pace ºi iu-
bire, precum în cer aºa ºi pe pãmânt! 

Pace vouã, iubiþii Mei! Amin, amin, amin. 
3/16 ianuarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Duhul de copil. Îndemn la tãrie în încercãri. 

CC um sã pot Eu sã opresc izvorul cuvintelor Mele
cãtre tine? Cum, copilul Meu iubit? Cum, când

tu tânjeºti dupã cuvintele Mele aºa cum tânjeºte cãprioara du-
pã apa de izvor? 

Copilul Meu, iubitul Meu, iatã, Domnul îþi dã de lucru
mereu, ca unui copil credincios ºi statornic cuvintelor cereºti,
cãci tu ai vãzut cã nimic nu este cu neputinþã celui ce crede.
Ai o inimã dulce. Eºti ca un copil curat ºi alintat ºi mângâiat,
dar iatã, ºi rãsfãþat de Dumnezeu. Ce nu face Domnul pentru

cei dulci ai Sãi, pentru cei ascultãtori ai Sãi? Iatã, îi ºi ocro-
teºte, îi ºi alintã, îi ºi rãsfaþã, cãci cele ale firii tot din cele ce-
reºti purced, dar puþini ar înþelege aceste însuºiri care sunt ce-
reºti ºi ele, ºi din cele cereºti purced. Când un tatã sau o ma-
mã dulce îºi alintã copilul iubit, de unde purcede aceastã iu-
bire? De la Domnul purcede, mãi copilul Meu cel dulce, cel
alintat ºi cel rãsfãþat de Dumnezeu. Eu am sãdit în tine aceste
virtuþi, cãci virtuþi se numesc ºi acestea, ºi sunt virtuþile iubi-
rii cea exprimatã din inimi de copii, cãci copii trebuie sã fiþi
cu inima, mãi iubitul Meu. 

Ai vãzut, unii duhovnici spun despre copiii cei de pânã
la ºapte ani cã aceia nu au pãcate de spovedit. Aº vrea sã fie
tot poporul Meu aºa ca tine, dar ºi cu înþelepciunea, ºi cu cre-
dinþa, ºi cu viaþa sã fie aºa ca tine. I-aº lua pe toþi ca pe niºte
copii nevinovaþi ºi alintaþi ºi plini de bunãtate bunã ºi plãcutã.
I-aº mângâia mereu, aºa cum mângâie un bunic pe nepoþii sãi
pe genunchi, ºi pe braþe cereºti i-aº purta. 

Copilul Meu iubit, cu multã bucurie stau întru tine,
cãci Îmi place casa ta, mãi tatã. Eu te-am fãcut aºa, ca sã-Mi
placã de tine ºi sã-Mi gãsesc plãcerea în tine în toate stãrile,
dupã starea fiecãrui lucru, a fiecãrei clipe, cãci scris este:
«Bucuraþi-vã cu cei ce se bucurã; plângeþi cu cei ce plâng». 

Fiþi, tatã, cu inimã ºi cu dragoste de copil, cã ºtiþi ce
este scris despre copii, cã a unora ca aceºtia este împãrãþia ce-
rurilor. Fiþi prunci cu inima ºi cu iubirea. Fiþi ca pruncii care
nu ºtiu sã facã rãu în faþa lui Dumnezeu, ºi, în sfârºit, fiþi ca
îngerii, cãci îngerii joacã ºi dãnþuiesc în faþa tronului slavei
cereºti, care este învãluit de iubire ºi din care purcede iubirea. 

Dacã aº avea Eu inimi pline de iubire ca inima ta, dacã
ar fi mãcar cei cu care M-am trudit sã-i fac, aºa ca tine, dacã
i-aº avea mãcar pe aceºtia aºa, aº coborî în mijlocul lor cu trup
vãzut, cu slavã vãzutã, ca sã-i alint, sã-i bucur, sã Mã bucur ºi
Eu cu ei faþã cãtre faþã. Dar vine ºi vremea aceea, copilul Meu,
vine, tatã, cãci Eu voi lua inima de piatrã a acestui popor ºi voi
pune în locul ei inimã de carne, inimã vie, inimã cereascã, ºi
va fi atunci sã se vadã cuvintele rugãciunii domneºti prin care
Domnul spune: «precum în cer aºa ºi pe pãmânt», ºi iatã, va
fi cer pe pãmânt, dupã adevãrul acestor cuvinte. 

Chiar ºi poporul care Mã cunoaºte prin aceastã lucrare,
rãtãceºte ca aceia cãrora Domnul, fiind ispitit de ei, le-a rãs-
puns aºa: «Vã rãtãciþi, cã nu cunoaºteþi Scripturile, cãci în
împãrãþia lui Dumnezeu nu se însoarã ºi nu se mãritã, ºi vor
fi toþi ca îngerii. Nu este nici parte bãrbãteascã, nici parte fe-
meiascã, ºi vor fi îngeri cu toþii, acei ce se vor învrednici sã
dobândeascã împãrãþia cerurilor». Chiar ºi pe bieþii Mei
creºtini care au mâncat atâta vreme din masa Mea cereascã
i-a biruit necunoºtinþa ºi neînþelesul Scripturilor, cãci ei, în
loc sã primeascã putere din cer ºi credinþã din cer ºi viaþã din
cer, aceºtia primesc, bieþii de ei, putere ºi credinþã ºi viaþã de
pe pãmânt, ºi de aceea aceºtia sunt pãmânt ºi nu cer, ºi de ace-
ea rãtãcesc aceºtia. I-a biruit duhul cel strãin de Dumnezeu, ºi
iatã, ceea ce biruieºte pe creºtin, aceea îl ºi stãpâneºte, ºi
ajunge acela sã judece stãrile dumnezeieºti ca pe niºte stãri
ale pãcatului. Aºa a fost judecat ºi Domnul pe vremea trupu-
lui Sãu, cãci cei ce-L judecau nu pricepeau stãrile iubirii
dumnezeieºti ºi nu ºtiau sã înþeleagã cã iubirea este numai din
cer, ºi cu ea ºi din ea venise Domnul pe lume. 

Am iubire multã pentru tine, dar plãteºte-Mi ºi tu cu
aceeaºi mãsurã, cu aceeaºi putere de iubire, mai ales cã voi
ºtiþi cum lucrez Eu plata voastrã în aceastã vreme. Iatã, te mai
roagã Domnul încã, sã nu te laºi biruit de îndoialã atunci când
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te simþi slab ºi neputincios, ºi, aºa cum þi-am spus, aºa sã
spui: „Nu eu, ci Tatãl meu este în lucru“, cãci Tatãl tãu nu
este biruit întru nimic. Rãmâi întru Tatãl tãu mereu, ºi vei fi
puternic în vreme de slãbiciuni ºi de neputinþe. Ia o tãbliþã ºi
scrie cu litere mari pe ea: „Nu eu, ci Tatãl meu este în lucru“,
ºi pune-o s-o vezi mereu, ºi vei fi tare mereu. Fii tare în în-
cercãri ºi foloseºte rãbdarea cea mai presus de fire, cãci încer-
cãrile fac din creºtin aur lãmurit în foc, fiindcã în slãbiciune
Domnul Se vede ºi Se desãvârºeºte. ªi sã zici ºi aºa, cum a
spus Pavel apostolul: «Nu mã tem, cãci când sunt slab, atunci
sunt tare». Amin. 

Copilul Meu, aratã-Mã în tine, aratã viaþa Mea în tine,
ºi vei vedea rodul lucrului tãu ºi vei lucra înviere peste cei din
jur. Adu-þi aminte de cuvintele cu care te-am mângâiat la ple-
carea ta acolo, cãci cuvintele acelea nu se poate sã le uiþi
vreodatã, ºi ele trebuie sã trãiascã prin tine. 

Pune viaþã adevãratã în inima aleºilor Mei Ioan ºi Ve-
ronica, fiindcã ºi ei, de-acum, va trebui sã înceapã viaþã ce-
reascã, sã înceapã sã trãiascã aºa cum trãieºti tu. Propovãdu-
ieºte viaþa aceasta ºi virtuþile ei, cã e vremea începutului de
viaþã nestricãcioasã, mãi copilul Meu. Aratã celor din jur cum
ai învãþat tu pe Hristos, ca sã înveþe ºi ei viaþa lui Iisus Hris-
tos de la tine, ºi s-o trãiascã ºi ei, cãci lucrul nostru este sã-L
aºezãm în om pe Hristos, sã alcãtuim omul cel nou, dupã ase-
mãnarea cu Iisus Hristos. Învaþã-i pe toþi sã nu-L mintã pe
Dumnezeu, învaþã-i sã fie adevãraþi întru Hristos, cãci aceasta
este lucrarea ce o avem de lucrat spre înnoirea bisericii, cãci
va fi nouã biserica, iubitul Meu, ºi ne vom bucura. Amin. 

Pace þie, copil iubit de cer! Pace ºi duh de iubire ºi de
blândeþe bunã! Pace ºi credinþã tare, cãci iatã câte avem de fã-
cut, ºi pe toate le vom face, dar fii destoinic, cã nu-þi cer ceea
ce nu þi-am dat. Iar Eu voi fi biruitor prin tine, în toatã iubirea
cu care-Mi lucrezi planului Meu. 

Pacea ºi sãrutarea Mãicuþei Mele, care te are drag, pre-
cum tu cu dragoste mergi pe urma Fiului ei Cel preadulce. Pa-
ce ºi ocrotire cereascã peste tine, copil iubit de Dumnezeu!
Amin, amin, amin. 

7/20 ianuarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre preotul Ieronim 

Îndemn spre lucrare de ucenic credincios, netemãtor ºi statornic. 

PP ace þie, pace de la Dumnezeu! Slavã întru cele de
sus, ºi pace peste tine, cãci þi-am descoperit izvo-

rul Meu ºi te-am prins în cartea celor nãscuþi din pântecele
acestei lucrãri cu care Eu lucrez în România. 

Pace þie! Pace ºi iubire ºi tãrie bunã de la Dumnezeu! 
Iatã, vin spre tine cu mângâiere ºi cu cuvânt de viaþã

nestricãcioasã, ºi aºa sã spui mereu: „Ajutã-mi, Doamne, sã
nu-mi calc fãgãduinþele mele“. Eu te aud când spui aºa, ºi te
ajut ºi te ocrotesc ºi te însoþesc cu toate puterile cereºti, cãci
ai fãgãduit atunci când ai aflat acest izvor cã te vei aºeza sã
bei din el ºi sã fii aºa cum cere Domnul pentru cel ce trebuie
sã fie gãsit la datorie în vremea aceasta. Aºa cum ai învãþat tu
pe Iisus Hristos din acest izvor, aºa trebuie sã fie gãsit la da-
torie cel ce lucreazã cu Mine în vremea aceasta, dupã planul
cel coborât prin acest fir ceresc, prin aceastã iesle de coborâre
a cuvântului Meu. Cei ce stau sub aceastã razã cereascã, cei
ce beau din acest izvor, cei ce se hrãnesc din aceastã învãþã-
turã ºi rãmân întru ea ca sã creadã ºi sã lucreze din credinþa

în aceastã proorocie, aceia vor fi martori în faþa noroadelor
cãrora li se va descoperi de cãtre Duhul Sfânt acest munte bi-
necuvântat, acest Sion din care va curge învãþãturã ºi viaþã
peste cei însetaþi, peste cei ce vor veni din necazul cel mare
ca sã se alãture ºi sã se adauge numãrului celor scãpaþi cu via-
þã, al celor ce-ºi vor spãla viaþa în acest vas. 

Ferice celui ce este credincios atunci când aflã aceastã
apã ca sã bea din ea ºi sã fie viu în vremea aceasta. Amin. Fe-
rice celui ce crede ºi rãmâne întru aceastã învãþãturã, cã pe
unul ca acela îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Cel
viu. Dar mai ferice aceluia ce nu se sminteºte întru Mine pânã
în sfârºit, care crede în Mine ºi în coborârea Mea prin acest
fir coborât de la cer. 

Copilul Meu, fii ucenicul Meu, fii neamul Meu, cãci
neamul lui Israel din vremea aceasta este fiul cel mai mic al
poporului Israel, care va împãrþi de la Dumnezeu fãgãduinþe-
le fãcute pãrinþilor sãi, cei care nu au apucat vremea celor fã-
gãduite, ci numai le-au crezut ºi le-au vãzut de departe, aºa
cum scrie în Scripturi. Ia veºmântul nestricãciunii ºi stai cu el
pe tine ºi nu te teme cã-þi va fi greu prin mijlocul celor strãini
de viaþa cea dupã adevãr, care nu vor sã atingã cu degetele lor
dreptarul cel adevãrat ºi sã meargã dupã acest dreptar. 

Ferice þie, copil iubit, dacã vei stãrui în fãgãduinþa
care, iatã, este scrisã la Mine în dreptul numelui tãu. Ferice
þie, cãci unealta morþii ºi semnele vremii, care stau gata sã ia-
sã de peste tot din cãmãrile lor ca sã-Mi cureþe aria, acestea
nu te vor atinge pe tine, cãci dreptul, din credinþã va fi viu, ºi
credinþa lui i se va socoti neprihãnire.

Vin spre tine cu tãria cea bunã. Nu te teme de vremea
aceasta. Fii copil statornic ºi bucurã-te sub ploaia binecu-
vântãrii ºi a învãþãturii cu care lucrez prin aceastã iesle!
Bucurã-te ºi stai în Duhul Meu, în duhul credinþei tari, ºi vei
fi stâncã de nedoborât, cãci Domnul este stânca vieþii, ºi
Domnul este tare, copilul Meu. 

Vreau sã vin cu vremea cea bunã, vreau sã aºez Edenul
pe pãmântul României, ºi de la ea sã-Mi lãrgesc cortul pe tot
pãmântul apoi, cãci pãmântul a fost creat de Dumnezeu.
Vreau, copilul Meu, sã fac pãmânt nou ºi cer nou, cãci creº-
tinul este pãmântul aºternutului picioarelor Mele, iar inima
creºtinului este cerul scaunului Meu de domnie, iar Eu sunt
Împãratul acestei împãrãþii. 

Vreau sã fac din copiii Mei început de cer nou ºi de pã-
mânt nou. Vreau sã aºez peste ei Edenul cel de la început
când omul nu cãzuse încã în neascultare. Vreau sã fac stare
îngereascã pe pãmânt, ºi iatã, lucrez ºi fac ceruri noi ºi pã-
mânt nou. Amin. 

În curând acest munte se va ridica peste vârfurile mun-
þilor, ºi vor curge spre el noroadele cele scãpate cu viaþã. 

Pace þie! Pace ºi încredinþare ºi bunãvoire între Mine ºi
tine! Amin. 

Pace de la Mãicuþa Mea ºi de la toate puterile cereºti,
care te înconjoarã ca pe unul care ai venit sã cunoºti lungimea
ºi lãþimea, adâncimea ºi înãlþimea tainelor lui Dumnezeu cu
care lucreazã în vremea aceasta în România, prin ieslea cea
ascunsã, care þi-a fost descoperitã de steaua Duhului Sfânt,
care te-a adus aproape de ieslea Domnului. 

Pace ºi iubire sfântã! Pace ºi îmbrãþiºare cereascã,
fiindcã aºa este scris: «Bucurã-te, Ierusalime, cãci pruncii tãi
vor fi purtaþi pe genunchi ºi vor fi mângâiaþi în Ierusalim».
Amin, amin, amin. 

8/21 ianuarie 1991
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Cuvântul Domnului cãtre Victor Stãnculescu 

Îndemn pentru credincioºie faþã de planul ceresc de dezrobire a
României de sub cãlcâiul fiarei roºii: comunismul. 

CCCC ãtre mai-marele oastei armatei române, pace ºi
har ºi binecuvântare de la Dumnezeul Preasfin-

tei Treimi, Care lucreazã ºi vorbeºte în România! Amin. 
Mã îndrept spre tine cu cuvintele Mele, spre tine, cel ce

eºti aºezat mai-mare peste oastea României Mele cea binecu-
vântatã ºi aleasã de Mine, cãci de la naºterea ei am ales-o ºi
am binecuvântat-o sã fie aleasa Mea ºi sã vin sã Mã slãvesc
în ea cu slavã vãzutã în zilele ce vin. 

Dumnezeu este ºi lucreazã, ºi nimic nu se lucreazã în
afara planurilor Sale. Am binevoit în toate veacurile în mijlo-
cul poporului Meu Israel ºi am lucrat cu el ºi am vestit prin
servii Mei prooroci taina planurilor Mele, mai înainte ca
acestea sã se împlineascã. Nimic nu împlinesc pânã nu desco-
pãr taina planurilor Mele prin servii Mei prooroci. În toate
vremurile când poporul Meu cel binecuvântat se depãrta de
Mine ºi de poruncile Mele, Eu Îmi întorceam faþa de la el ºi
îl lãsam rob popoarelor strãine, ca sã-l pedepsesc prin unealta
Mea de pedepsire ºi sã-l îndemn la pocãinþã ºi la întoarcere
cu faþa spre Mine. 

Dar iatã, scris este în Cartea Adevãrului cã în zilele
cele de pe urmã Dumnezeu va alege din nou Ierusalimul,
fiindcã poporul cel dupã trup al lui Israel n-a intrat în odihna
ºi în credinþa cea adusã de Fiul lui Dumnezeu, ci, dimpotrivã,
acest Israel a tãgãduit ºi n-a crezut în venirea lui Iisus Hristos,
Cel prin Care s-au întocmit veacurile, Cel prin Care s-a des-
pãrþit timpul în vremea naºterii Sale. Scris este în Cartea Ade-
vãrului: «Vine vremea când adevãraþii închinãtori nu se vor
mai închina nici în acest munte, nici în Ierusalim, ºi se vor în-
china întru Duhul Adevãrului». Amin. 

Dumnezeu a ales-o pe România, a ales-o de la naºtere
ºi a numit-o reginã. Dumnezeul Preasfintei Treimi a venit,
spre sfârºitul lucrãrii Sale, prin puterea ºi lucrarea Duhului
Sfânt, Care întreieºte întreita lucrare a Treimii Dumnezeieºti.
Am coborât sã descopãr taina Mea despre România ºi am ri-
dicat pe servii Mei din popoare strãine, ca sã întãresc ade-
vãrul planului Meu peste România. Dar am lucrat în România
în toate vremurile, de la naºterea ei, ºi pânã în sfârºit voi lucra
în ea, cãci peste ea binevoiesc, ºi de aceea am sortit-o sã fie a
Mea ºi sã-i dau nume nou spre sfârºitul vremurilor ºi s-o nu-
mesc Ierusalimul cel nou al gloriei Mele. Nimeni nu poate
sã-Mi zãdãrniceascã planurile, cãci Eu voi fi împlinitor la
vremea hotãrâtã. Amin. 

România va fi tronul Meu întru care Mã voi arãta cu
slavã, ºi toate popoarele vor vedea slava celei oropsite pânã
acum, cãci ea a fost piatrã de poticnire ºi stâncã de încercare
pentru multe neamuri strãine de Mine, neamuri prin care Eu
am încercat-o aºa cum se încearcã aurul în foc. Dar ea a pãzit
rãbdarea Mea, ºi Eu, iatã, vin cu plata Mea spre ea, vin s-o
dezrobesc de sub cãlcâiul fiarei roºii, cãci aceasta ºi-a sfârºit
domnia celor ºaptezeci de ani despre care scrie în Cartea Ade-
vãrului. Vin sã curãþ rãul din ea ºi s-o aºez întru glorie ºi în-
tru serbare veºnicã, fiindcã aºa este scris despre ea, despre
cea alungatã, despre cea pustiitã. Vin sã aºez diademã de sla-
vã pe fruntea ei, ºi toþi prietenii o vor vedea ºi vor umbla întru
strãlucirea ei, cãci ea este iubita Mea, ea este cetatea cea iu-
bitã a strãlucirilor, ea este cea binecuvântatã, cãci Eu, Dum-
nezeu, am voit aceasta, ºi am grãit prin servii Mei prooroci.
Toþi cei ce au blestemat-o pe ea vor vedea strãlucirea ei ºi i se
vor închina, cãci ea este regina Mea. Amin. 

Iatã, vin sã-þi descopãr taina planurilor Mele, cãci am
în România izvorul cuvintelor Mele. Mai e un pic, ºi Eu voi
despecetlui acest izvor ºi voi descoperi râurile sale, ca sã se
adape din ele cei însetaþi, ºi sã ia înviere ºi viaþã vie ºi luminã
toate popoarele ºi neamurile care vor scãpa cu viaþã, cãci iatã,
M-am ridicat sã judec fãrãdelegea de pe pãmânt ºi sã fac ce-
ruri noi ºi pãmânt nou, în care vor locui dreptatea ºi pacea ºi
iubirea. Amin. 

Eu sunt în faþa urgiei care acoperã pãmântul; Eu ºi
toatã oastea cereascã; Eu ºi unealta de curãþire a fãrãdelegii ºi
de nimicire a Babilonului de pe pãmânt. Mã voi ridica sã
curãþ bine ºi acest pãmânt, cãci România va fi un popor sfânt
ºi neprihãnit, va fi cer nou ºi pãmânt nou, va fi împãrãþie ce-
reascã, va fi început de stare cereascã pe pãmânt, ºi de la ea
Îmi voi lãrgi cortul ºi va fi peste tot împãrãþie sfântã, aºa cum
scrie în Cartea Adevãrului pentru vremea aceasta. 

Eºti scris în cartea planului Meu din zilele acestea, eºti
servul Meu, eºti ocrotit de Mine, ºi iatã, vin sã-þi dau de ºtire
cã este Dumnezeu. Vin sã-þi spun sã crezi în Dumnezeu ºi sã
lucrezi întru Dumnezeu. Amin. Nimeni nu poate ieºi de sub
puterea Mea, ºi ceea ce voiesc Eu nimeni nu poate strica, ni-
meni nu poate schimba, cãci Eu sunt Dumnezeu. 

Eºti legat prin legãmânt cu þara, ºi ai jurat sã o aperi cu
preþul vieþii ºi sã pãstrezi taina slujbei tale. Iatã, încheie ºi
Dumnezeu astãzi legãmânt cu tine: sã pãstrezi cu sfinþenie ºi
cu fricã taina planurilor Sale ºi taina izvorului Sãu care curge
în România prin servii Sãi prooroci; sã pãstrezi taina lui
Dumnezeu mai mult decât orice tainã, cãci Domnul coboarã
poruncã cereascã pentru ascunderea lucrului Sãu ºi a planului
prin care lucreazã ºi descoperã voile Sale cele bine întocmite. 

Ridicã-te ºi serveºte-Mi planului Meu ºi lucrului Meu,
cãci servii Mei ºi martorii Mei au de stat lângã Mine, au de
împãrþit cuvintele Mele pe unde îi trimit Eu ºi au de strigat la
Mine pentru România Mea, dupã cum le poruncesc Eu sã lu-
creze cu Mine. Scoalã-te ºi crede în Mine ºi lucreazã-Mi
sã-Mi acoperi bine pe servii Mei! Ia mantia credinþei ºi cu ea
pune-Mi deoparte aceºti copii prin care Eu lucrez, cãci lucrez
pentru slava ºi gloria acestui pãmânt binecuvântat. Iar tu, ºi
toatã casa ta, vei cunoaºte cã Eu sunt Dumnezeu când te voi
ocroti ºi te voi purta spre mãrire ºi spre biruinþã, în fruntea
oºtirii cea binecuvântatã a acestui neam ales ºi binecuvântat. 

Iatã, facem unul pentru altul. Serveºte-Mi planului
Meu, ºi Eu voi fi cu tine, ºi voi fi cu glorie cu tine. Amin. Cel
ce dã mãcar un pahar de apã celor mai mici ai mei, Mie Îmi dã
acela, ºi Eu îl voi da de-a dreapta Mea în zilele gloriei Mele. 

România este þarã creºtinã de la naºterea ei, cãci nea-
mul ei s-a nãscut odatã cu Cel Unul nãscut, Care a fost mai
înainte de toþi vecii. De aceea Eu am ocrotit-o de la pieire,
cãci neamul ei avea sã fie neamul cel ales, cel fãgãduit prin
prooroci, ca sã facã Dumnezeu cu el izbãvire fãpturii Sale.
Am avut ºi am pãstrat în toate timpurile în ea rãmãºiþã sfântã
ºi turmã tare din care am ridicat sfinþi ºi apostoli ºi prooroci,
ºi aceºtia sunt astãzi rugãtori în faþa tronului Meu pentru acest
neam românesc, cãci aºa am rostit pe vremea trupului Meu:
«Cel ce este cu Mine, ºi de va muri, viu va fi acela». Amin. 

Iatã cã ºi azi am ascunºi în crãpãturile cele ascunse ale
acestui pãmânt, am rãmãºiþã sfântã, care lucreazã cu Mine ºi
care se pãstreazã întru sfinþenie ºi întru tainã cereascã. Pe
aceºtia îþi cer sã Mi-i pui deoparte, ca sã fie în lucrul Meu ºi
sã nu iasã din rânduiala în care Eu i-am aºezat cu viaþa, ca
sã-Mi fie vase plãcute Mie ºi sã binevoiesc întru ei, spre
izbãvirea acestui neam prin care Eu Mã voi preaslãvi. Voi
veni prin ei ºi îþi voi vesti la timp planurile Mele, dar în-
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chide-Mã bine întru tine, cãci nu Mã voi descoperi cu acest
izvor decât atunci când voi aduce neamul acesta la credinþa
care se cere în vremea aceasta. 

Voi lucra cu tãrie, voi lucra cu putere, ºi toate se vor
împlini ºi se vor desãvârºi, precum este scris în Cartea Ade-
vãrului, dar ridicã-te ºi crede planului Meu ºi lucreazã ocro-
tire planului Meu, cãci toate merg spre biruinþã sfântã, ºi
Dumnezeu este ºi vegheazã ºi grãieºte ºi împlineºte cele ves-
tite ºi adeverite dinainte prin robii Sãi prooroci. Fii credincios
Mie, cãci prin aceastã credinþã vei fi cu Mine, ºi Eu voi fi cu
tine. Amin. 

Pace þie, mai-marele oastei României Mele cea binecu-
vântatã! Pace þie, ºi binecuvântare ºi ocrotire þie! Amin. Pace
ºi biruinþã prin credinþa în Dumnezeul Preasfintei Treimi! Ri-
dicã-te ºi pune-Mi-i deoparte pe ai Mei, cãci ei sunt în lucrul
Meu, iar Eu voi întinde peste tine pacea ºi ocrotirea ºi biruinþa
cea scrisã pentru vremea aceasta, cãci România va fi ca o
oazã verde înaintea ochilor Mei ºi înaintea noroadelor. Amin. 

Pace ºi luminã ºi înviere peste aleasa Mea, peste Ro-
mânia Mea, cãci Eu voi ocroti în ea neamul ei cel binecredin-
cios, ºi prin acest neam Îmi voi anunþa împãrãþia pe pãmânt
nou, cã vin sã fac ceruri noi ºi pãmânt nou, cãci Eu, Dumne-
zeu, am grãit, ºi voi fi împlinitor la vreme. Amin, amin, amin. 

Iatã, pun dar de la Mine ºi pun putere de ocrotire ºi de
biruinþã peste aceastã cruce lucratã de mâini curate ºi din po-
runca Mea lucratã. Pune-o ºi o poartã pe piept, cãci puterea
Mea va lucra prin ea, ºi binecuvântarea Mea se va arãta prin
ea. Amin, amin, amin. 

9/22 ianuarie 1991

Trâmbiþarea Domnului ºi a sfintei Virginia peste
creºtinii din cetatea Viiºoara 

Sfânta Virginia îndeamnã creºtinii la credinþã, la rugãciune cu
mâinile ridicate pentru viaþa ºi învierea lor. 

IIII atã strigãtul lui Dumnezeu peste tot creºtinul care
a stat mãcar un pic la masa aceasta cereascã, de

vorbã ºi la sfat cu Dumnezeu. Mai are Domnul un pic de stri-
gat ca sã-ªi sfârºeascã anunþarea ridicãrii turmei care a fost
odatã una cu aceastã lucrare de coborâre cereascã ºi ca sã ri-
dice aceastã turmã spre credinþa cea pe care a avut-o la în-
ceput în aceastã coborâre. 

Domnul strigã peste cetãþile prin care a vorbit odinioa-
rã, strigã sã-ªi adune turma risipitã ºi s-o întoarcã în staulul
cel bine îngrãdit ºi bine întocmit, ca sã-ªi punã rodul la adã-
post ºi sã-ªi aibã grijã de cei ce sunt gãsiþi scriºi la numãrã-
toarea acestui popor, cãci Domnul voieºte sã rãmânã cu acest
popor, voieºte sã-l adune ºi sã-l aºeze bine pe cale ºi sã lucre-
ze cu el aºa cum este proorocit despre acest popor prin cu-
vintele cu care a vorbit Dumnezeu prin aceastã lucrare. 

Cu pace binecuvinteazã Dumnezeu cuvântul coborât
acum ºi lucrarea ce o lucreazã acum în aceastã cetate. Cu
pace voieºte Domnul sã stea la sfat cu cei adunaþi aici acum,
cãci aceºtia au fost apropiaþii Mei, au fost încredinþaþii Mei.
Aceºtia M-au iubit ºi M-au urmat ºi au crezut cu credinþã tare
în cuvintele acestei lucrãri. Este scris în cartea Mea zi de adu-
cere-aminte, mãrturie de lucru cu Dumnezeu, ºi numele aces-
tora este înscris la numãrãtoarea acestui popor. Tot pasul care
a mers pe drum, îmbrãþiºat cu aceastã lucrare, toate urmele lã-
sate, toate mãrturiile care adeveresc credinþa cea de odinioarã
a celor ce au mers pe cale cu aceastã lucrare, toate sunt scrise,
ºi iatã, Dumnezeu strigã adunarea tuturor la ospãþul cel mare,

la ospãþul zilelor Paºtelui cel mare, al mesei fãgãduite celor
ce au mers pe cale cu Dumnezeu. 

Pace vouã, de la Dumnezeul Preasfintei Treimi! Pace
vouã, de la toatã oastea cereascã! Pace ºi încredinþare, pace ºi
unire, precum la început aºa ºi la sfârºit! 

Amin, amin zic vouã: cel ce aude glasul trâmbiþei ºi se
ridicã sã creadã ºi sã facã dreptate de-acum, acela ºi-a scãpat
viaþa sa. Amin, amin, zic vouã: cel ce aude glasul strãjerului
ºi nu se ridicã sã creadã ºi sã facã dreptate, acela, vai, sângele
aceluia se va cere din mâna sa, iar strãjerul s-a spãlat de sân-
gele celui ce rãmâne necredincios glasului trâmbiþei. Amin. 

Pace vouã, celor cu care vorbesc acum! Pace ºi înviere
ºi duh de aducere-aminte, cãci cuvintele de mãrturie nu se pot
desfiinþa de la faþa lui Dumnezeu, ºi acelea vor mãrturisi în
curând pentru sau împotriva celor despre care mãrturisesc cu-
vintele acelea. Toate cele ce se vãd vor trece, dar cuvintele cu
care a strigat ºi a vorbit Dumnezeu prin aceastã lucrare, nu se
vor desfiinþa în veci. Toate care trebuie sã treacã ºi sã se sfâr-
ºeascã vor trece ºi se vor sfârºi de-acum, dar Dumnezeu ºi
împlinirea cuvintelor cele proorocite prin aceastã lucrare, ia-
tã, de acum, toate se vor împlini ºi se vor vedea împli-
nindu-se. Nici un creºtin, nimeni din cei ce au mâncat din
masa acestei lucrãri nu va mai putea sã spunã nimic împotriva
acestei lucrãri, cãci ea se va desãvârºi din zi în zi, ºi Dumne-
zeu va locui în ea ºi va grãi prin ea ºi va împlini prin cuvin-
tele ei toate câte vor fi sã se vadã lucrate în zilele ce vin. 

Iubiþii Mei, iubiþii Domnului de odinioarã, iatã, Dom-
nul vã iubeºte ºi acum, ºi vã aminteºte cã vã iubeºte, dar vine
sã vã întoarcã cu faþa spre aceastã lucrare, ºi vine sã vã spunã
sã iubiþi viaþa cu Dumnezeu, cãci viaþa care i se cere acum
creºtinului, este viaþa cu care se va intra pe porþi la Dumnezeu
ºi în cetatea cea nouã, a Noului Ierusalim. 

Iat-o pe România Mea! Numai un pic mai este, ºi se va
vedea împlinitã proorocia acestei lucrãri, cãci România este
cea aleasã în vremea aceasta. Scrie în Cartea Adevãrului cã în
zilele din urmã Dumnezeu va alege din nou Ierusalimul, cãci
cei ce trebuiau sã intre în odihna ºi credinþa aceasta, aceia s-au
împietrit ºi n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, ºi
L-au judecat ca pe un necunoscut ºi nu L-au primit ºi nu L-au
recunoscut. Dar iatã, cei ce au crezut în El, cei ce nu L-au tã-
gãduit, aceia au propãºit ºi au prãsit ºi s-au înmulþit. ªi iatã,
în zilele acestea a întocmit Domnul, luând de ici ºi de colo
câte o piatrã, ºi a zidit o cetate, a zidit acest popor, ºi a stat
Domnul la sfat cu acest popor în zilele acestea de întuneric, a
stat ºi a descoperit Dumnezeu sfatul voii Sale, spre rãscum-
pãrarea celor dobândiþi de El ºi spre plinirea vremurilor. 

Coboarã Dumnezeu învãþãtura Sa ºi aduce sfatul voii
Sale peste acest popor, ºi iatã, sunã din trâmbiþã cu putere, ca
sã se ridice acest popor ºi sã iubeascã viaþa ºi aºezarea care
este cerutã de Dumnezeu pentru aceastã vreme, pentru plini-
rea vremurilor. Scrie în Cartea Adevãrului cã nimic întinat,
nimic spurcat, nimic stricat nu va intra la Dumnezeu, ºi iatã,
iubiþii Mei, vârful urcuºului veacurilor, cãci vremea ºi lumea
ºi duhul lumii, toate se vor sfârºi, ºi Dumnezeu Îºi va începe
împãrãþia, ºi va începe masa Paºtelui cel veºnic, masa nunþii
cea aºteptatã ºi de cei din cer, ºi de cei de pe pãmânt, cãci ºi
aceia, ºi aceºtia aºteaptã rãscumpãrarea ºi plata cea desãvâr-
ºitã, care se va împãrþi în vremea aceasta de biruinþã. 

Iatã, iubiþii Mei, a venit ºi vremea când cei ce vor sta
la masa aceasta sã ia pe ei haina cu care se poate intra la ma-
sã cu Dumnezeu, cãci Iisus Hristos este uºa, ºi peste porþi nu
se va putea sãri în cetatea cea slãvitã a mesei cereºti. Vrea
Dumnezeu sã aºeze iarãºi Edenul pe pãmânt, ºi iatã, Se ridicã
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Domnul sã facã ceruri noi ºi pãmânt nou, în care vor locui ne-
prihãnirea ºi pacea ºi iubirea cereascã. Vrea Domnul sã facã
din creºtinul Sãu Eden, aºa cum a fost la începutul veacurilor,
cãci creºtinul este pãmântul lui Dumnezeu, iar inima creºti-
nului este cerul lui Dumnezeu. Iatã, a venit vremea curãþirii
pãmântului lui Dumnezeu, ca sã facã Domnul din el aºternut
picioarelor Sale, iar din cerul inimii copiilor Sãi sã facã sca-
un de odihnã ºi de domnie, mãi copii, cãci Domnul este Stã-
pânul ºi Împãratul cerului ºi al pãmântului. Iatã, vine vremea
sã vã lãsaþi lucraþi, ca sã se împlineascã cu voi Scriptura aceea
care spune: «Împãrãþia lui Dumnezeu este înãuntrul vostru».
Amin. 

Iubiþii Mei, am venit la voi sã vã spun ºi vouã viaþa ºi
trãirea cu care trebuie sã fiþi gãsiþi la datorie în zilele ce vin,
cã vreau sã aºez pe creºtin în Edenul cel de la început. Vreau
sã fie creºtinul de azi aºa cum au fost cei de la început, mai
înainte de a se atinge ei sã guste din pomul cel oprit, cãci vreau
sã fie din nou Eden ºi viaþã fãrã de moarte, ca sã aºez la mijloc
pomul vieþii, ºi sã fie stare cereascã ºi bucurie veºnicã. 

Am strigat peste tot poporul Meu, am strigat pe de-a
rândul. Am strigat ºi la cei nãscuþi pe cale, dar iatã, am strigat
ºi mai strig ºi azi, strig ºi peste cei ce au plecat la început cu
Mine, cã nu vreau sã pãþeascã ºi cei de acum ce au pãþit cei
din vremea lui Moise, care au cârtit ºi au pierit cârtind pânã
în sfârºit. Nu vreau, creºtine, sã las acest popor sã piarã, ºi ia-
tã ce fac: M-am ridicat sã sun peste el, sã-l trezesc, sã-l fac sã-ºi
vinã în fire, sã-l fac sã stea bine pe picioare. ªi dacã n-o vrea
sã stea cu Mine ºi sã se uneascã cu Mine ºi sã lucreze în vre-
mea aceasta cu Mine ºi dupã planul Meu, îl voi împinge de la
spate ca sã vrea cu Mine; îl voi lua cu tãrie ºi cu zdruncin, îi
voi lua pacea, ca sã nu mai aibã pace pânã ce nu se va împãca
cu Mine, ca sã lucrez cu el ce este scris cã voi lucra cu el în
zilele ce vin, cã aºa este scris, cã Dumnezeu va lumina prin
lume cu acest popor, ºi va învia lumea cea necredincioasã,
prin credinþa ºi prin viaþa acestui popor. Scrie cã va muta
munþii pe care trebuie sã-i mute prin credinþa acestui fiu mic
al lui Israel din vremea aceasta. Scrie cã prin acest fiu mic va
da mâna întregului trup al lui Israel, care este de la Avraam,
de la Isaac ºi de la Iacov ºi pânã în vremea aceasta. Scrie
Dumnezeu prin cuvintele acestei lucrãri cã prin acest popor
va fi sã se ridice morþii din mormintele lor. Scrie cã se vor
pleca regi ºi înãlþimi ºi noroade ºi mulþimi în faþa luminii care
va lumina pãmântul prin acest popor. Scrie cã vor curge râuri
de apã vie de la învãþãtura care este coborâtã peste acest po-
por, ºi din aceste râuri se vor adãpa noroadele cele însetate, ca
sã vinã pe calea celor mântuiþi. 

Iatã misiunea ta, poporule creºtin care ai stat la masa
acestei învãþãturi coborâte din cer, cu care nu s-a mai lucrat
niciodatã în poporul lui Israel. Nici poporul lui Moise n-a
avut parte de aºa ceva, cãci Eu vorbeam cu Moise, iar Moise
spunea poporului, dar astãzi, spre sfârºitul plinirii vremurilor,
iatã, mãi copii, ce a fãcut Dumnezeu: a ales un popor ºi a vor-
bit cu el gurã cãtre gurã, aºa cum ºtiþi voi cã a folosit Dum-
nezeu un trup pãmântesc ºi a vorbit prin el cu poporul de azi. 

Iatã, Verginica, pe care o cunoaºteþi voi, este mare la
Mine, mãi copii. De când Eu am adus-o lângã Mine, ea a stat
mereu cu mâinile ridicate spre Mine pentru poporul ei; a stat
aºa cum a stat Iosua, cu mâinile ridicate, pentru ca sã biruiesc
pentru poporul lui. ªi iatã, scris am lãsat în vremea trupului
Meu, ºi aºa este scris: «Mã duc la Tatãl, cã dacã nu Mã duc,
nu voi putea veni la voi. Mã duc sã vã pregãtesc loc, ca acolo
unde voi fi Eu, sã fiþi ºi voi». Aºa am spus când am plecat la
Tatãl Meu. ªi iat-o ºi pe Verginica, a venit la Mine ca sã poatã

veni înapoi la voi, ºi ca sã poatã mijloci pentru voi, cãci al ei
este acest popor. Ea a suferit, ea l-a nãscut, ºi în dureri l-a nãs-
cut. Ea a stat în faþa Mea ca sã pot Eu vorbi cu voi, ºi iatã, am
vorbit atâta vreme, ºi iatã, vorbesc pânã la sfârºit, cãci adevãr
vã spun despre ea, cã a venit la Mine ca sã poatã veni înapoi
la voi ºi a venit la Mine ca sã vã pregãteascã loc, ca acolo un-
de veþi fi voi, sã fie ºi ea, ºi acolo unde va fi ea, sã fiþi ºi voi.
Amin. Ea este mare la Mine, mãi tatã. Ea M-a purtat vreme
de douãzeci ºi cinci de ani, ca sã pot vorbi încã o datã pe pã-
mânt. ªi iatã, am vorbit, ºi iatã, vorbesc ºi acum, cãci i-am tri-
mis duhul înapoi pe pãmânt, fiindcã aºa este scris, cã voi
locui pânã în sfârºit în acest munte binecuvântat. Toþi sfinþii
care au fost pe pãmânt sfinþi ºi care acum sunt cereºti, toþi au
duh viu, toþi lucreazã, ºi creºtinii se roagã la sfinþi ca sã-i
ajute, cãci sfinþii sunt vii ºi sunt puternici cu duhul ºi lucreazã
peste cei ce-i cheamã în ajutor, ºi se aratã celor ce-i strigã ºi
îi cinstesc pe ei. Dar Verginica este mare la Mine, mãi tatã,
cãci ea a purtat vreme multã în pieptul ei Duhurile Preasfintei
Treimi. ªi iatã, Dumnezeul Duhului Sfânt, Care întregeºte în-
treita lucrare a Treimii, lucreazã ca sã încheie lucrarea ºi taina
veacurilor ºi plinirea veacurilor. 

Verginica este aici cu Mine. Duhul ei vã acoperã ca sã
luaþi din duhul ei ºi sã fiþi din nou una cu ea, întru numele
Meu, cãci voi sunteþi poporul ei, ºi fãrã ea voi nu puteþi veni
la Mine, cãci fiecare va sta la rândul cetei sale. 

Hai, Verginico! Iatã, Duhul Meu dã voie duhului tãu sã
vorbeascã cu aceºtia pe care i-am adunat, cã sunt legaþi de
tine, tatã, ºi cu tine va trebui sã vinã la Mine aceºtia. Amin. 

– PPPP ace vouã de la mãmica Gigi! Pace vouã de
la Verginica! Pace ºi iubire ºi unire întru

Domnul! 
Nu pot fãrã voi. Nu vreau slavã ºi odihnã fãrã voi. Nu

pot fãrã poporul meu. Vreau cu voi, cã voi sunteþi munca mea
ºi rodul lucrului meu, ºi nu pot avea odihnã fãrã poporul meu.
Nu cumva sã desfiinþaþi ziua aceasta ºi strigãtul din ziua
aceasta. Nu cumva sã vã astupaþi urechile la glasul cuvintelor
cu care v-a fãcut Dumnezeu chemarea în ziua aceasta. Ridi-
caþi-vã ºi primiþi-L pe Dumnezeu, ºi El vã va primi pe voi.
Amin. Primiþi-L în viaþa voastrã, dar primiþi-L aºa cum a fost
El. Hrãniþi-vã cu ce S-a hrãnit El, cã altfel nu veþi putea intra
la masã cu El. Trãiþi aºa cum a trãit El ºi nu mai treceþi peste
rânduiala cea aºezatã de El prin aceastã lucrare. Mâncaþi aºa
cum a mâncat El ºi beþi ce a bãut Domnul, cãci altfel nu veþi
putea sta la masã cu El. Daþi de la voi legea slobozeniei, cãci
iatã, din cer cobor cuvânt: nu va putea nimeni þine piept zile-
lor ce vin dacã nu va fi sã calce creºtinul pe urmele lui Iisus
Hristos, Cel propovãduit de sfinþi ºi de apostoli. Lãsaþi-vã lu-
craþi, ca sã puteþi fi puºi deoparte ºi sã-ªi poatã Domnul întin-
de mantia ocrotirii peste voi. Scoateþi din voi duhul lumii, cã
lumea ºi duhul lumii au ajuns la sfârºit. Sfinþiþi-vã, cã Dom-
nul este sfânt, ºi a venit vremea ca cel ce este sfânt sã se sfin-
þeascã ºi mai mult, ºi cel ce crede, sã creadã ºi mai cu putere,
iar cel ce vorbeºte despre Iisus Hristos, acela sã-L poarte pe
Domnul ºi sã-L aºeze pe Domnul în el aºa cum a fost Dom-
nul. Amin. 

Iatã, Dumnezeu voieºte sã vã dea vouã împãrãþia ºi sã
facã din acest popor ºi din acest pãmânt neam ºi loc sfânt, ca-
le sfântã ºi curatã, ca sã vadã sã meargã pe ea ºi cei ce nu vãd
sã meargã. Iubiþi dreptatea, iubiþi curãþenia ºi sfinþenia, iubiþi
pe Dumnezeu, cã iatã, mã aºteaptã Domnul sã mã înfãþiºez
gata cu poporul, ca sã-ªi lucreze planul cel proorocit cu acest
popor. Ridicaþi-vã ºi luaþi pe voi veºmânt curat ºi neprihãnit.
Îmbrãcaþi-vã întru nestricãciune, cãci iatã, vin zilele despre
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care scrie în Scriptura aceea care zice cã «Moartea va fi în-
ghiþitã de biruinþã». Faceþi cãrãri drepte ºi curate paºilor voº-
tri, cãci curaþi va fi sã intraþi la Dumnezeu. Amin. 

Voi sta cu mâinile ridicate în faþa Sfintei Treimi ºi nu
mã voi astâmpãra pânã nu-mi voi vedea ridicat acest popor,
pânã nu se va ridica tot creºtinul care a mâncat la aceastã ma-
sã cereascã ºi din aceastã învãþãturã care mãrturiseºte despre
acest popor în faþa scaunului puterii dumnezeieºti. Eu strig ºi
stãruiesc pentru viaþa ºi pentru învierea poporului meu, ºi
dacã voi vedea inimi de piatrã, mã voi da deoparte, ca sã las
loc dreptãþii Domnului, ºi sã se trezeascã acest popor prin tã-
ria zilelor ce vin. 

Vreau sã scap de la pieire trupul poporului meu, ca sã
se vadã ºi sã se audã aceastã minune pânã departe, mãi iubiþii
mei, mãi ucenicii mei, cã ai mei sunteþi. Vine vremea cea tul-
bure pe urma mea, vine curãþirea ariei, cãci se apropie vremea
celei de a doua arãtãri a Fiului lui Dumnezeu, aºa cum scrie
în Scripturi. 

Scoalã-te, poporule al meu! Trezeºte-te ºi nu mai sta în
sângele tãu, creºtine! Ridicã-te, cã iatã, vremea biruinþei ºi a
bucuriei stã gata sã te poarte spre glorie ºi spre soarta ce o ai,
fiindcã tu eºti fiu al acestei lucrãri, ºi cu aceastã lucrare Se va
ridica Domnul în curând deasupra tuturor vârfurilor ºi înãl-
þimilor de pe pãmânt. Nimic nu se va atinge de tine dacã vei
primi dupã adevãr pecetea Dumnezeului Cel viu, Care, iatã,
stã deasupra ta sã te însemneze ºi sã faci parte din numãrul
celor scãpaþi cu viaþã, cãci iatã, se ridicã nor negru ºi furtunã
de la apus, dar tu vei fi ocrotit, cãci Domnul este ocrotitorul
tãu, Domnul, Cel Care i-a scos nevãtãmaþi din cuptor pe ti-
nerii cei binecredincioºi. Amin. 

Pace vouã, celor cu care am vorbit acum! Pace vouã de
la Dumnezeul Preasfintei Treimi! Pace de la Mãicuþa Fiului
lui Dumnezeu! Pace de la toatã oastea cereascã, ºi pace de la
Verginica! Pace ºi unire, cãci Verginica a fost ºi este trâmbiþa
cea prin care se aude glasul Domnului ºi sfatul voii Sale, pen-
tru plinirea vremilor! 

Pace vouã, iubiþii mei, ucenicii mei, dar ridicaþi-vã ºi
fiþi ucenici destoinici, ºi fiþi credincioºi! 

Iatã, suflã duhul ceresc peste voi. Luaþi din duhul ce-
resc ºi ridicaþi-vã ºi sfinþiþi-vã! Amin. 

Pace peste Israel! Amin, amin, amin. 
11/24 ianuarie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste pãstori ºi peste
creºtinii din cetatea Gheboieni 

Fãþãrnicia, ispitirea, viclenia, lipsa iubirii de Dumnezeu, piedici
ale mântuirii sufletului. 

PPPP ace vouã, cãci pace am venit sã aduc ºi nu dezbi-
nare, dar iatã cã ºi cu poporul meu se împlineºte

Scriptura aceea care zice: «N-am venit sã aduc pacea, ci dez-
binarea; ca sã despart pe femeie de bãrbat; pe mamã, de fii-
cã; pe soacrã, de norã; pe frate, de sorã», ºi iatã, mãi copii,
pe creºtin, de creºtin, cãci creºtinii mei nu vor sã aduc pace
peste ei. Vor ei sã facã pace între ei, ºi iatã, ei nu pot sã facã
pace între mine ºi ei, ºi iatã, fac dezbinare. 

Eu am venit din cer înapoi, ºi poporul meu nu crede;
zice cã nu e cu putinþã. Zice aºa pentru cã nu crede poporul
cã este cu putinþã, fiindcã nu cunoaºte adâncimea ºi înãlþi-
mea, nu cunoaºte lãþimea ºi lungimea ºi nu crede în tainele lui
Dumnezeu ºi nu crede în puterea lui Dumnezeu. Nu crede po-
porul cã nimic nu este cu neputinþã la Dumnezeu, nu crede cã

eu sunt vie, ºi iatã, de aceea nici un sfânt din cer nu se mai
bucurã de poporul cel necredincios mie, cã ºi aceºtia îºi întorc
spatele de la ei aºa cum îmi întorc mie unii creºtini spatele. 

Eu sunt iubitã în cer, mãi copii. Toþi sfinþii ºi toþi îngerii
mã iubesc. Toatã oastea cereascã, toate cetele cereºti m-au aº-
teptat sã ajung în cer, dar timp de zece ani au aºteptat aceºtia
sã mã ºi întorc înapoi la poporul acesta atât de aºteptat de cer.
Vã aºteaptã cerul, aºa cum m-a aºteptat ºi pe mine, dar când
mã vede zbuciumatã ºi rãnitã ºi fãrã odihnã ºi fãrã pace, când
mã vede cerul pe mine aºa, se supãrã ºi sfinþii cerului de su-
pãrarea mea. Eu am venit înapoi ca sã aduc ºi sã aºez pace
peste acest popor hrãnit de Duhurile Preasfintei Treimi atâta
vreme prin gura mea, prin sfatul meu, cãci sfatul meu era în-
tru Dumnezeu. 

Am venit din nou la tine, copilul meu, creºtinul meu,
ucenicul meu. Am venit sã-þi aduc pace ºi sã fac pace între
mine ºi tine. ªi iatã, nu este pace între mine ºi tine, cã nu vrei
tu sã fie. Tu vrei sã faci pace peste poporul meu, peste pãstorii
mei; vrei sã faci pace între oi ºi pãstori, între pãstori ºi oi; vrei
sã faci pace între creºtinii mei; vrei sã faci pace între oaie ºi
oaie, ºi tu nu ai pace cu mine, mãi copilul meu. Nu este pace
între mine ºi tine. Între mine ºi tine este dezbinare, cã aºa vrei
tu, cã zici cã nu poþi, cã zici cã te doboarã neputinþa sau cã te
râcâie duhul rãu cu zvonuri ºi clevetiri ºi minciuni ºi pofte ºi
te doboarã mereu. Atunci cum zici cã te mai ridici sã faci pace
unde zici tu cã e dezbinare? Cum, mãi mãmicã? 

Vorbesc ºi eu cu voi, vorbesc cu dragoste cu voi, vor-
besc cu pace cu voi ca sã vã fac sã înþelegeþi cã omul este mic
ºi nu ºtie sã facã ceea ce trebuie sã facã Dumnezeu. De ce v-am
spus eu sã vã lãsaþi lucraþi? De ce, mãmicã? Iatã de ce: ca sã
aveþi într-adevãr putere sã faceþi ceea ce ziceþi cã vreþi sã fa-
ceþi, ºi sã puteþi sã faceþi cu putere, în numele Domnului, ceea
ce ar fi sã faceþi, cã de aceea m-am ridicat ºi am venit spre voi
cu atâta trezire, cu atâta viaþã; de aceea tânjesc sã vã fac înþe-
lepþi ºi sã vã vãd cã lucraþi cu înþelepciune dumnezeiascã, ºi,
uitaþi-vã voi ce faceþi! Ziceþi cã vreþi sã faceþi pace? E bine sã
vreþi, ºi e bine sã faceþi. Dar faceþi, mãmicã? Aþi fãcut pace?
Aveþi pace în voi mai întâi? ªtiu cã vreþi sã vã faceþi dreptate
ºi sã vã dezvinovãþiþi. Hai, dezvinovãþiþi-vã, dar fiþi atenþi, cã
vreau sã se vadã ºi rodul dreptãþii voastre. Asta vreau, ºi asta
nu vãd. Vãd dezbinare ºi mai mare, vãd clevetire, vãd rãzboi.
ªi vai, ce vãd! Vãd fãþãrnicie ºi ispitire. Mã uit la voi pânã un-
de mergeþi cu fãþãrnicia ºi cu viclenia, mãmicã. De a cui parte
este aceastã vinã, aceste pãcate strigãtoare la cer? De la cine
este, mãmicã, rãdãcina acestor pãcate aºa de urâte, aºa de ne-
vrednice pentru inima unui creºtin hrãnit de cuvântul lui
Dumnezeu atâta vreme? Iatã, voi, în loc sã-i îndreptaþi pe cei
fãþarnici, pe cei mândri, pe cei nesmeriþi, vã faceþi ºi voi ca ºi
ei ºi lucraþi în slujba lor, în loc sã lucraþi în slujba pãcii, în
slujba lui Dumnezeu. Le daþi apã la moarã, ºi iatã, se fãleºte
duhul rãu de nu mai ºtie de el, cã zice cã uite aºa þine vremea
pe loc ºi cã-ºi câºtigã el vreme ºi cã-ºi câºtigã teren ºi creºtini
ºi cã-i stricã pe toþi cu viclenia lui. 

Iatã, mãi creºtine, cã eºti neputincios. Iatã cã nu poþi sã
faci nici pace, fiindcã nu ºtii sã lucrezi, nu vrei ca Dumnezeu,
Care cunoaºte mai bine ca tine. Îþi spun aºa ca sã nu-þi mai
arãt cât eºti de mic, cã dacã ar fi sã-þi spun cum trebuie, ar tre-
bui sã-þi spun cã Dumnezeu este cunoscãtor a toate câte sunt
vãzute ºi nevãzute, pipãite ºi nepipãite, grãite ºi negrãite, lu-
crate ºi nelucrate, ºi totdeauna nu este nimic de ajuns când
vrei sã spui cât este Domnul de nepãtruns. 
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Iatã, unii suferã, ºi alþii râd; aºa este între creºtinii mei.
Unii rabdã, ºi alþii þipã ºi se dau puternici. Unii tac, ºi alþii ju-
decã. Unii se smeresc, ºi alþii se trufesc. Unii cautã spre Du-
hul lui Dumnezeu, ºi alþii, spre duhul lumii ºi al poftelor. Unii
cautã înþelepciunea lui Dumnezeu, alþii vor sã stea cu înþelep-
ciunea lor, ºi se aud la cer pretenþii cã nu e pace. Aºa pace,
mãmicã? Iatã, v-am spus ce fac unii ºi ce fac alþii. Se poate
pace aºa? Se poate, dacã se dau unii dupã alþii: ori cei buni
dupã cei rãi, ori cei rãi dupã cei buni. ªi voi care parte o ale-
geþi, mãi copii? Judecaþi ºi spuneþi. Spuneþi, cã mereu aþi
spus, ºi aþi rãmas cu spusul. 

Mãi mãmicã, nu mai fiþi fãþarnici. Nu mai minþiþi asu-
pra capului vostru, cã asta faceþi, fãrã sã vã daþi seama cã
acesta va fi rezultatul, dacã daþi mereu sã schimbaþi mereu
aºezãrile cu care am venit la voi. Aþi vãzut voi ce spunea
Domnul pe vremea trupului Sãu? Iatã ce zicea: «N-am venit
sã aduc pace, ci dezbinare. Am venit sã-i fac sã vadã pe cei
ce nu vãd, ºi am venit sã-i fac sã nu vadã pe cei ce vãd». ªi
fariseii s-au simþit ºi I-au spus Domnului: «Nu cumva ºi noi
suntem orbi?». ªi iatã ce le-a rãspuns Domnul: «Dacã aþi fi
orbi, n-aþi avea pãcat, dar pentru cã ziceþi cã vedeþi, pãcatul
rãmâne asupra voastrã». 

Cine are urechi, sã audã, cã iatã pilda poporului meu de
azi. Cine zice cã vede ºi face stricãciune celui ce într-adevãr
nu vede, acela rãmâne cu acest pãcat asupra sa. Lasã-l, mãi
creºtine, pe cel ce nu vede, lasã-l, cã Domnul de aceea a ve-
nit, sã dea vedere bunã celor ce nu vãd bine. Lasã-l, mãmicã,
lasã-l, cã dacã nu-l laºi în mâna lui Dumnezeu, vai, cum ar fi
sã poþi da tu socotealã de sângele aceluia? Lasã-te, copilul
meu, sã te îndumnezeiascã Dumnezeu, ca sã faci orbii sã vadã
ºi sã meargã pe cale. 

V-am cerut ajutorul. Am spus sã mergeþi cu mine, am
spus sã mã ajutaþi sã-mi sfârºesc cu bine lucrul, dar nu aveþi
încredere în mine, nu. Nu credeþi îndeajuns cã eu am venit la
voi ºi cã sunt cereascã. Vã îndoiþi, toþi vã îndoiþi, toþi, mãmi-
cã. Am vãzut mereu îndoialã ºi mereu m-a durut ºi mereu mã
doare. Mã doare, pentru cã eu vãd cã un pic mai este, ºi voi
da ochii cu poporul meu, ºi se va îngrozi ºi se va îngãlbeni
creºtinul. Dar mai rãu se va îngãlbeni cel care a crezut cu în-
doialã decât cel ce n-a crezut deloc, cã iatã, acest fel de creº-
tin va pãþi nu ca Petru, ci mai rãu ca Petru când se dãduse jos
din corabie ca sã meargã spre Domnul, Care Se ducea spre
corabia lui pãºind ca pe uscat. Îl vedea pe Domnul cã merge
ca pe uscat, ºi tot s-a îndoit Petru, ºi era cât pe ce sã se înece. 

E plinã Scriptura de pilde, cã de aceea a venit Domnul
întrupat, ca sã lase carte cu pilde, ca sã fie apoi credinþã în El,
ca sã fie credinþã pe pãmânt, ca sã fie Domnul cu cei ce cred
ºi sã facã mai mari lucruri ca atunci, cãci atunci fãcea minuni
ca sã-L cunoascã noroadele ºi sã creadã cã El este Fiul lui
Dumnezeu, dar acum Domnul cere altceva celor ce cred în El
ºi în dumnezeirea Lui, cãci ªi-a lãsat Trupul ºi Sângele, ca sã
fie El în cei ce cred în El ºi sã-i facã dumnezei, fiindcã este
scris: «Cel ce mãnâncã ºi bea Trupul ºi Sângele Meu, acela
rãmâne în Mine, ºi Eu întru acela rãmân». Mai mare minune
ca aceasta nu este alta. Aceasta este cea mai mare minune, dar
nu este credinþã aºa cum a spus Domnul sã fie când a spus:
«Cel ce se uneºte cu Mine, acesta este un trup cu Mine».

Ce sã-þi mai spun eu þie, copilul meu? Tu n-ai fricã de
Dumnezeu, n-ai credinþã, n-ai iubire, cã uitã-te tu cum trebuie
sã înþelegi ºi cum trebuie sã fii ca sã trãieºti ºi sã fii una cu
Dumnezeu. Dacã Domnul n-ar fi venit atunci cu trupul ca

sã-l lase nouã, n-ar mai fi scãpat nimeni de pedeapsa pãcatu-
lui neascultãrii, fãcut de cei dintâi, care au cãlcat porunca as-
cultãrii ºi au lãsat urmaºilor lor moartea, din neam în neam
pânã azi. Dar azi voi nu vã daþi seama ce lucreazã Dumnezeu,
cã dacã v-aþi da seama, aþi sãlta de bucuria cea prin credinþã
trãitã. N-am bucurie de la voi. O, ºi cât aº vrea sã am, ºi sã
mã pot bizui pe voi ºi sã facem lucru mult ºi bun, ºi sã rãmânã
lucrul în picioare! ªi dacã vãd aºa, ce sã mai fac? Mã zbat sã
þin pe picioare aceºti copii mititei faþã de voi, mititei în ochii
voºtri, dispreþuiþi ºi neiubiþi, vorbiþi de rãu ºi urâþi de toþi. Dar
la aceºtia le va da Domnul înzecitã putere ca sã nu mã lase ºi
ei, ca sã nu moarã ca ºi voi, ºi ca sã fie ºi sã facã lucru bun,
spre învierea cea pânã în sfârºit ºi pe care mã zbat s-o aºez
peste acest popor. 

O, nu mai ºtiu de durere! V-am pus mereu la încercare,
v-am dat mâna, v-am apropiat de tot adâncul vistieriei puterii
cu care lucreazã cerul azi pe acest pãmânt al fãgãduinþei pen-
tru sfârºitul plinirii vremurilor, ºi iatã, mã lupt sã fac din voi
om nou, dupã asemãnarea cu Iisus Hristos, cã de El sunteþi
voi creaþi ºi nu de acela care vã trage mereu la robia în care
vã închide ca într-un lagãr de surghiun. Fugiþi de robia aceas-
ta, mãi copiii mei. Fugiþi, mãmicã, ºi hai sã vreþi cu mine, cã
eu vã iubesc. Iubiþi-vã ºi voi, mãi copilaºii mei, dar sã ºtiþi ºi
sã înþelegeþi cã dacã nu-i veþi putea iubi pe aceºtia de care eu
sunt legatã spre dezrobirea acestui popor, sã ºtiþi cã dacã pe
aceºtia îi tãgãduiþi, pe mine mã tãgãduiþi voi ºi nu pe ei. Nu
vã cer sã înþelegeþi aceasta atâta vreme cât nu cunoaºteþi pu-
terea ºi adevãrul dragostei dumnezeieºti, cãci ca sã iubiþi pe
cei ce sunt iubiþi de Dumnezeu, vã trebuie iubire curatã, vã
trebuie inimã curatã. Nu pot sã fiu cu voi decât aºa cum ve-
deþi cã sunt. Altfel nu putem fi uniþi. Altfel nu poate fi pace ºi
unire între mine ºi voi. Altfel nu va fi niciodatã pace peste po-
porul meu ºi între cei ce nu au pace. Voi nu ºtiþi sã duceþi bine
la capãt lucrul pãcii. Lãsaþi-mã pe mine, mãi copii, cã eu de
aceea am venit la voi. 

Pace vouã, cãci pace am venit sã lucrez peste poporul
meu, ºi voi lucra dacã veþi crede în mine. Domnul de aceea
m-a trimis, ca sã-mi sfârºesc cu bine lucrul cel bun, ºi mân-
tuire peste poporul meu, ºi slavã vãzutã cu poporul meu. Si-
mon Cireneanul L-a ajutat pe Domnul sã-ªi ducã crucea, dar
poporul meu nu vrea sã punã umãrul nici pentru mântuirea
lui. Am spus nu demult, când umblam ºi sunam duh de învie-
re prin cetãþi, am spus cã cine mai moare de acum, moare ºi
gata, ºi se dã deoparte, cã eu trec înainte, cã am mult de lucru,
ºi nu mai este timp de stat, de reparat stricãciunile care încã
se mai fac ºi acum. 

„Mama Gigi era bunã“, aºa zic creºtinii mei. ªi acum
este bunã mãmica, dar acum este cereascã, ºi voi nu înþelegeþi
ce vreme este aceasta ºi cum trebuie sã fie mama Gigi în vre-
mea aceasta, ºi ce trebuie sã facã ea în vremea aceasta. Iatã,
întunericul acoperã pãmântul, ºi o veþi vedea pe mama Gigi
în faþa urgiei care dã sã se nãpusteascã peste acest pãmânt
ales. Dar mama Gigi are acum de fãcut mai mult decât a fãcut
Iosua când a câºtigat rãzboiul cu cei cu care se lupta el. 

Aº vrea sã fiþi înþelepþi, aº vrea sã fiþi mari, ca sã nu tre-
muraþi de fricã. Aºa popor voiam eu sã am acum, dar va tre-
mura poporul meu, cã n-a vrut altfel, n-a vrut sã aibã parte de
înviere bunã ca sã nu mai moarã nici un pic, n-a vrut. Dar
ceea ce e cu neputinþã la voi, sã vedeþi voi cât de multã putere
se va arãta de la Dumnezeu, ca sã ºtiþi cã este Dumnezeu ºi
cã este mare Domnul, mai mare decât credeþi voi cã este. Va
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fi, ºi se va arãta mãrirea Domnului de acum încolo, ºi eu n-aº
fi voit sã se teamã poporul meu. Dar mãcar de aº auzi
suindu-se spre cer glasul poporului meu, ºi sã zicã: „Ajutã,
Doamne, necredinþei noastre ºi nu ne lepãda!“. Amin. 

Pace vouã, iubiþii mei, cãci eu vã iubesc! Vã iubesc, ºi
voi lucra pentru voi ca sã vã fac credincioºi, sã vã fac eu cre-
dincioºi. 

Mama Gigi coboarã pace acum, ºi adaugã ºi aceastã
carte spre mãrturie, cãci este vremea lucrului ei. 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
17/30 ianuarie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre fiicele duhovniceºti,
Maria ºi Elena 

Duh de mângâiere prin cuvânt ºi pace sufletelor fiicelor duhov-
niceºti din casa sfintei Virginia. 

II ubiþii mei copii, coboarã mama Gigi cuvânt cu pa-
ce ºi cu bucurie ºi cu lacrimi de bucurie pentru bu-

curia pe care o vãd eu în aceste inimioare ale mele. Inimioa-
rele lor bat cu putere acum, bat în pieptul lor cu bucurie. Pen-
tru ele ziua aceasta este cea mai mare zi, cãci mult mã doresc
ele pe mine. Este zi mare pentru ele, cã acum aflã ele despre
întoarcerea duhului meu ºi despre vremea lucrului meu din
vremea aceasta. Au plâns inimile lor multã vreme, dar acum
vor înþelege de ce a trebuit sã le încerc rãbdarea, cãci ceea ce
lucreazã mama Gigi azi, nu este cu putinþã sã poarte oricine,
nu e cu putinþã sã iasã la ivealã aceastã tainã, sã pice pe mâna
necredincioºilor din poporul meu, pe mâna vânzãtorilor ºi a
hulitorilor, pe mâna celor rãzvrãtiþi ºi nestatornici, pe mâna
celor fãþarnici din poporul meu. Am coborât poruncã cereas-
cã: nimeni sã nu-mi descopere acest loc ºi aceastã minune,
aceastã tainã ºi aceastã lucrãturã, aceastã aºezare cu care am
venit eu în acest locaº. 

Nu puteam lãsa acest popor sã piarã, nu puteam, mã-
micã. Nu pot sta eu în odihna cereascã fãrã poporul meu, ºi
iatã, am dat deoparte toatã slava, toatã odihna, ºi am venit la
poporul meu, cã nu pot sã-l las sã piarã. Când l-am vãzut
aproape mort, când am vãzut pe poporul meu înghiþit de du-
hul lumii, n-am mai putut. N-a mai putut nici Domnul aºtep-
ta, ºi mi-a trezit duhul ºi aºa a spus: «Ridicã-te, Verginico, ºi
du-te, tatã, la poporul tãu! Du-te ºi nu mai zãbovi! Du-te, cã
trage sã moarã poporul tãu, ºi trebuie sã-l sculãm pe pi-
cioare, cã iatã, a sosit vremea sã se împlineascã cuvintele
proorociei care au fost rostite de Mine prin guriþa ta cu multã
vreme în urmã. Cerul ºi pãmântul pot sã treacã, dar nu poa-
te sã rãmânã mãcar o iotã din cuvintele care s-au coborât din
cer prin aceastã lucrare. E vremea sã se împlineascã cele
scrise în cartea acestei lucrãri, unde este scris cã în zilele de
pe urmã te vei ridica cu duh tare, Verginico, ºi vei hrãni no-
roade multe, aºa cum ºtii tu de la Mine de pãtura aceea de
grâu verde, pe care þi-am arãtat-o Eu ºi despre care þi-am
spus cã aceia sunt creºtinii ºi mulþimile care vor fi îndemnate
de Duhul Sfânt pânã la acest munte din care va izvorî cuvân-
tul ceresc; pânã la aceastã lucrare pe care, iatã, creºtinii tãi
ºi copiii tãi o tãgãduiesc acum».

O, iubiþii mei, coboarã mama Gigi mângâiere ºi iubire
ºi pace cereascã peste aceste inimioare care tânjesc dupã bi-
nele ceresc, care cred în mine cã eu sunt vie. Ele ºtiau ºi cre-
deau, ºi cred ºi acum cã eu nu se putea sã mor. Nici un sfânt
care este viu ºi lucrãtor în cer, nu este mort; darã eu, care L-am

purtat pe Dumnezeul Preasfintei Treimi vreme de douãzeci ºi
cinci de ani! Iatã, prin gura mea a vorbit Domnul încã o datã
pe pãmânt, aºa cum a spus El când S-a înãlþat la Tatãl, cãci a
spus cã iarãºi va veni. Dar cine sã fi priceput cum trebuia sã
fie aceastã tainã spusã atunci de Domnul? 

O, neuitatele mele, iubitele mele, m-am întors înapoi la
poporul meu; m-am întors pentru ca sã-l mântuiesc ºi sã nu-l las
morþii ºi necredinþei, ºi iatã, scumpele mele, cu ce am venit!
Acum v-am adus aici ca sã vã arãt cu ce am venit eu cãtre
poporul meu ºi ce fac eu pentru el. V-am adus sã vã arãt cu
cine mã ajut ºi cu ce lucrez. V-am adus aici ca sã vã spun cã
aici lucrez eu scãparea ºi iertarea ºi ridicarea ºi salvarea po-
porului meu. ªi sã ºtiþi cã de aici voi lua ºi voi împãrþi lumi-
nã ºi înviere ºi râuri de viaþã vie peste toate noroadele care
vor mai scãpa cu viaþã. Iatã ce am fãcut! Iatã pentru ce am
venit! 

Sunt în lucru ceresc. Am pus aceºti copilaºi cu mine la
lucru. I-am iubit, fiindcã ºi ei m-au iubit ºi au crezut în mine,
aºa cum au crezut apostolii în Învãþãtorul lor, de au rãmas cu
El pânã la vremea crucii ºi a morþii ºi a învierii Domnului lor.
Aºa ºi aceºti copilaºi au rãmas cu mine. Vã spun eu cã au rã-
mas cu mine, ºi iatã, lucreazã cu mine ºi mã ascultã pe mine
ºi lucreazã pentru acest popor, cãci eu i-am pus sã lucreze, ºi
lucreazã de multã vreme, dar iatã cât de ascuns lucrãm ºi câtã
luptã duc eu, cu toatã oastea cereascã, pentru acest locaº ºi
pentru ocrotirea lucrului ce-l lucrãm aici. 

Nu e cu putinþã sã pãtrundã aici poporul meu cel necre-
dincios, cel nestatornic, cel hulitor de Dumnezeu, cel plin de
urã ºi de fãþãrnicie ºi de viclenie. Nu, mãmicã, nu se poate.
Aici a sfinþit Dumnezeu locul, ºi aºa trebuie sã-l menþinem,
curat ºi pãzit ºi sfânt, ca sã aibã Dumnezeu putere prin rugã-
ciunile pe care le ia de aici zi de zi. Iatã, voi cunoaºteþi aceºti
copilaºi ai mei, le cunoaºteþi ºi viaþa ºi suferinþele ºi rãbdarea
ºi credinþa. Am mai adus lângã ei copilaºi curaþi ºi credincioºi
ºi sfinþiþi de Dumnezeu ºi am fãcut un cuibuºor curat, cu
inimi curate, cu viaþã curatã, ca sã ridic la cer prin mânuþele
lor jertfã plãcutã lui Dumnezeu, jertfã de fiecare zi, pânã voi
vedea acest popor iertat ºi curãþit ºi curat cu inima. Le dau pu-
tere acestor copii, nu-i las nici un pic singuri. Sunt cu veghe
aici, sunt cu toatã oastea cereascã. Lucrãm cu ei. Se îngrã-
mãdesc sfinþii cerului, care de care sã-i ajute, sã-i ocroteascã,
sã-i întãreascã, sã lucreze ºi ei cu aceºti copii, sã ducã ru-
gãciunile de aici la scaunul Sfintei Treimi, ca sã iasã Domnul
cu biruinþã ºi cu mântuire în zilele ce vin. 

Se vaitã ca pe jeratec duhul rãu, sare în sus ºi îºi pune
ultimele puteri, dar puterea îi piere zi cu zi, clipã cu clipã,
cãci focul ºi puterea slujbelor de aici îl topeºte ºi îl sfârºeºte,
ºi þipã duhul rãu; uitaþi-vã cum þipã. Uitaþi-vã ce fac cei care
se lasã în slujba lui. Uitaþi-vã la creºtinii cei necredincioºi ºi
fãþarnici ºi ispititori, uitaþi-vã cum sar în sus de rãutate.
Uitaþi-vã la copiii cei pe care i-am lãsat acolo unde am fost eu
cu trupul, acolo unde suferiþi acum ºi voi. Uitaþi-vã ce fac
aceºtia, ce arme mânuie aceºtia, cã n-ar avea fricã sã-mi ºi
omoare pe copiii de aici. Dar nu, mãmicã, eu sunt cereascã ºi
stau în faþa armelor lor, cã pe mine nu mã pot atinge. S-au
zbãtut ca niºte orbi prin întuneric sã-mi vândã aceºti copii ºi
acest locaº, ºi mi-au fãcut ºi asta, mi-au vândut copiii aceºtia.
ªi aþi vãzut ce am fãcut? În ziua când veniserã antichriºtii
aici, tot atunci am întors armele ºi am început pieirea celor ce
voiau sã-mi stârpeascã lucrul meu, lucrul lui Dumnezeu. 

O, iubitele mele, mama Gigi este cu mare putere acum.
Mama Gigi lucreazã minuni mari acum. În curând voi lucra
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peste poporul meu cu putere ºi cu dreptate. Un pic mai am de
trâmbiþat. Mai am o micã rãmãºiþã care a mâncat din aceastã
lucrare, ºi dacã termin aceastã strigare peste tot, abia aº-
tept, mãmicã, ºi va vedea poporul meu puterea ºi duhul ºi
dreptatea lui mama Gigi, ºi va vedea poporul meu cã n-am
murit ºi cã sunt venitã înapoi sã trezesc acest popor, sã-l fac
sã creadã, sã-l fac prin puterea semnelor în care vor crede
vrând-nevrând; vor crede, cã nu le vor putea purta, cã de
aceea mã voi ridica cu semne, fiindcã asta cautã poporul meu.
A lucrat Dumnezeu numai pe placul lor, ca sã-i þinã aproape.
Le-a cãutat în gusturi ºi le-a dat tot ce au voit, numai sã nu-L
tãgãduiascã pe Dumnezeu ºi lucrarea Sa. Acum le va da tot
aºa, le va da ce cautã, cãci semne cautã ca sã creadã. Au în-
ceput sã umble dupã prooroci, ca sã le prooroceascã dupã
placul lor, dar Domnul va slobozi duh de rãtãcire pe la toate
mesele strãine ºi vor seca toate fântânile care au purtat izvor
de cuvânt dumnezeiesc. Pentru creºtinii mei care au mâncat
de la aceastã masã, nu va coborî Domnul adevãrul cuvântului
ceresc prin prooroci strãini de aceastã masã. Mai mare lucrare
ca la aceastã masã din care a mâncat acest popor, nu s-a po-
menit, mãmicã, în tot neamul lui Israel, de la început ºi pânã
la capãtul plinirii vremurilor, cãci capãtul plinirii vremurilor
va fi lucrat tot din aceastã lucrare. 

Se duc la preoþi sã dea slujbe împotriva lui Dumnezeu,
împotriva lucrãrii lui Dumnezeu, se duc la prooroci mici, ºi
iatã, vã spun cã lua-va Dumnezeu izvorul de la aceia, ºi pãca-
tul acelora se va cere din mâna acestora, care sunt mai mari
decât aceia, cãci mai mari i-a scris Dumnezeu cã sunt aceºtia
decât toþi slujitorii, decât toþi proorocii. I-a scris mai mari, ºi
scris rãmâne, chiar dacã se duc sã-ºi cheltuiascã înþelepciunea
cu care i-a hrãnit Domnul prin aceastã lucrare, cãci tot pe mâ-
na Domnului va ajunge poporul meu cel care rãtãceºte, aºa
cum a rãtãcit cel din pilda fiului risipitor, ºi pânã la urmã a ve-
nit înapoi la tatãl sãu, de se ruga sã-l primeascã înapoi ca pe
un argat, nu ca pe un fiu. 

Aºa a pãþit poporul meu, mãi mãmicã. S-a dus ºi a rã-
tãcit peste tot, s-a dus în lume ºi a mâncat roºcovele pãcatelor
ºi ale învãþãturilor strãine, dar va flãmânzi poporul meu ºi va
cãuta spre credinþã ºi spre Dumnezeu. O, ºi ce va plânge! Va
sta la aceastã masã vrând-nevrând, dar va plânge, mãi copii,
ºi îi voi pune sã stea jos, la picioarele celor ce au crezut în mi-
ne ºi în lucrarea ce am purtat-o eu. 

Rãbdarea celor din vremea aceasta are mare platã, este
rãsplãtitã cu mare bucurie, ºi nu poate înþelege creºtinul meu
ce fel de vreme vine în zilele ce vin, cãci cerul este în mare
pregãtire, ºi se va aºeza Ierusalimul cel nou pe pãmânt. Ro-
mânia va fi ºi ea bine curãþitã, ºi va face Domnul din ea pã-
mânt nou, ca sã coboare pe ea cerul ºi Ierusalimul ceresc, iar
în mijlocul acestui Ierusalim va sta pomul vieþii, ºi moarte nu
va mai fi, mãi copii. Nãdejdea sã fie mare peste voi, cãci cele
nãdãjduite se vor arãta în curând. Amin. 

Pace vouã de la mama Gigi, care lucreazã cu putere ºi
cu duh împuternicit de Duhurile Preasfintei Treimi! În curând
se va desãvârºi taina mântuirii pe pãmânt ºi peste fãptura lui
Dumnezeu, cãci Dumnezeu lucreazã taine pentru plinirea
vremurilor ºi pentru anunþarea împãrãþiei lui Dumnezeu pe
pãmântul cel nou al Noului Ierusalim, care se lucreazã acum. 

Pace vouã, iubitele mele, cã ºtiu ºi vãd cât mã iubiþi! Pa-
ce ºi lacrimi de bucurie ºi de la voi, ºi de la mine! De acum veþi
cunoaºte lucrul meu din vremea aceasta, dar fiþi întru duhul
meu, cã iatã, suflu din duhul meu peste voi. Închideþi bine taina
mea, cu preþul vieþii þineþi la aceastã tainã, ºi viaþã veþi câºtiga.
Fiþi una cu mine ºi cu ai mei, cãci aceºtia sunt ai mei acum. 

Pace peste tot poporul meu! Pace ºi înviere ºi biruinþã
asupra morþii, cãci moartea va fi înghiþitã de biruinþa care se
va arãta ºi va fi vãzutã în zilele ce vin. Amin, amin, amin. 

18/31 ianuarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Sorin Dumitrescu 

Fãgãduinþa împlinirii duhului proorociei peste cei credincioºi. 

HH arul ºi pacea Mea peste tine ºi peste casa ta, cãci
prin harul cel de la Mine te vei îmbogãþi întru

cunoºtinþa tainelor, potrivit sfatului voii Mele, ºi bogãþia ha-
rului Meu va fi sã prisoseascã întru tine din cuvintele izvo-
rului cel ascuns prin care Eu am lucrat pe acest pãmânt al fã-
gãduinþei, spre iconomia plinirii vremurilor. Amin. 

Duhul descoperirii cu care Eu lucrez prin acest izvor, va
fi sã te adape de acum ºi pe tine, cãci moºtenire ai, mai dina-
inte rânduit fiind. Eu sunt Cel ce plinesc toate întru toþi, ºi cre-
dincios sunt fãgãduinþelor cele din veac întocmite. Fericiþi cei
ce nu se smintesc întru Mine, ºi fericit vei fi tu când necredin-
cioºii te vor privi cu mirare sfârºindu-þi drumul tãu cu ei. Feri-
ce þie dacã aceºtia te vor huli pentru cã ai fugit de întinãciunile
lumii, prin cunoaºterea vieþii nestricãcioase întru tine. Ferice
þie dacã vei rãmâne neînvins, de-acum, de cele stricãcioase,
cãci cel ce scapã de pãrtãºia duhului lumii ºi iarãºi se atinge
de el, aceluia cele din urmã i se fac mai rele decât cele dintâi.
Ferice þie dacã înþelepþii acestui veac te vor privi cu mirare,
cãci scris este: «Voi pierde înþelepciunea învãþaþilor ºi o voi
stârpi». ªi va fi sã se vadã Scriptura aceea care spune: «Unde
este înþeleptul sau cãrturarul acestui veac?», cãci Dumnezeu
va vãdi nebunia înþelepciunii acestora. 

Iatã, în curând va fi sã se vadã cuvântul care grãieºte
despre cei chemaþi de Dumnezeu, care nu dupã trup sunt înþe-
lepþi sau puternici sau cu nume bun, cãci Domnul aºa a lucrat
în toate vremurile, aºa a fãcut alegerea vaselor prin care a
ruºinat ºi a pleºuvit creºtetul celor ce s-au crezut înþelepþi.
Domnul i-a ridicat pe cei de jos ca sã-i doboare pe cei ce sunt
pe înãlþimi, ca nimeni sã nu aibã a se fãli faþã de Dumnezeu. 

Ferice þie dacã cei ce se cred a fi de neurnit, vor întoar-
ce spre tine priviri trufaºe, cãci atunci înþelepciunea lui Dum-
nezeu va rodi întru tine ºi va lucra spre ruºinarea acelora, iar
cel ce vrea sã se laude, în Domnul sã se laude, ºi lucrul înþe-
lepciunii tale sã ridice din pietrele acelea fii ai lui Dumnezeu. 

Pace þie, ºi lucreazã cu Mine pentru rodul lucrului Meu
din zilele ce vin. Când am venit pe lume întrupat, am venit
spre lucrul cel pentru care fusesem trimis de Tatãl ºi am lu-
crat minuni în mijlocul lumii ca sã fac lumea sã creadã cã de
la Dumnezeu sunt venit, ca sã creadã aceia cã sunt Fiul lui
Dumnezeu, ca sã creadã aceia Scripturile în care era scris des-
pre Mine ºi despre vremea Mea, despre vremea trupului Meu.
Am lucrat minuni nemaiauzite pânã atunci, ca sã mãrturi-
seascã acelea pânã la sfârºitul plinirii vremurilor ºi sã creadã
Israel în Mine, cãci aºa am spus pe vremea trupului Meu, prin
Duhul pe Care L-am lãsat sã lucreze. Am spus cã «Întru El nu
mai este nici iudeu, nici elin, nici grec, ºi toþi întru El una
sunt, ºi întru El „da“ sunt toate». Vorbesc aºa cu tine pentru
cã tu ºtii care este Israelul Meu, care este neamul Meu întru
care binevoiesc, cãci scris este cã Dumnezeu va alege iarãºi
Ierusalimul. 

Fii întru Mine, cãci cel ce este întru Mine acum, acela
va fi, în zilele ce vin, sã lucreze minuni mai mari ca acelea lu-
crate atunci. Minunile pe care Eu le lucram atunci, de aceea
le lucram, ca sã creadã lumea cã vin de la Tatãl, ca sã înþelea-
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gã împlinirea Scripturilor. Dar minunile care se lucreazã în
zilele acestea, sunt minuni cu anevoie de înþeles, pentru cã
aºa am spus atunci: «Cel ce crede în Mine, nu acestea, ci mai
mari decât acestea va lucra, pentru cã Eu Mã duc la Tatãl;
Mã duc ca sã pot veni la voi; Mã duc, ºi vã voi da pe Duhul
Sfânt, Care va lua de la Mine ºi vã va învãþa pe voi». Iatã, cel
ce este întru Mine în vremea aceasta, va fi învãþat de Dumne-
zeul Duhului Sfânt, va fi sã lucreze întru acest Dumnezeu,
Care întregeºte lucrarea Preasfintei Treimi ºi plineºte lucrarea
Preasfintei Treimi spre plinirea vremurilor. 

Dumnezeu lucreazã ºi Îºi trezeºte lucrãtori la lucru, ca
sã-ªi desãvârºeascã, în zilele ce vin, lucrarea minunilor ºi a
tainelor cele cu anevoie de înþeles, cãci aºa este scris: «Lua-voi
ºi voi strânge ºi voi pecetlui aceastã mãrturie între ucenicii
Mei, ºi va rãmâne între ei aceastã învãþãturã», iar faþa Dom-
nului va fi ascunsã ºi va fi aºteptatã de mulþimi numeroase,
care vor aºtepta sã vadã tainele cele lucrate în ascuns, pânã va
fi sã se împlineascã cuvintele cele care spun: «Iatã Eu ºi
pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu spre semne ºi minuni în
Israel». 

Iatã, vin din nou spre tine, ca sã aºez peste tine în-
treitã putere ºi ca sã fii apostol, dupã adevãrul cel întru Mine.
Aºeazã-te întru sfinþenia cea purtãtoare de duh, cãci lucrarea
ºi rodul lucrãrii Duhului Sfânt va fi sã se vadã lucrând de-acum.
Aºeazã-te întru virtuþile cele trãite prin puterea credinþei, cãci
credinþa din vremea aceasta se cere sã fie mai mare decât a
acelora care prin credinþa lor au stins puterea focului, au îm-
blânzit fiarele sau au învins oºtile duºmane, cãci Iudita cea
credincioasã nu s-a îndoit întru credinþã când s-a ridicat ºi a
cerut prin rugãciune sã dea Domnul în mâinile ei pe cãpetenia
oastei care venise sã piardã pe Israel. ªi a scãpat Iudita, prin
credinþa ei, a scãpat de la pieire pe poporul cel binecuvântat
de Dumnezeu. Iatã credinþã care se cere sã fie în vremea
aceasta. 

Vin din nou spre tine, ca sã te întãresc întru credinþã
tare, cãci vei vedea cele proorocite împlinindu-se sub ochii
necredincioºilor care tãgãduiesc pe Dumnezeul Cel ce lucrea-
zã ºi împlineºte aºa cum vesteºte despre cele ce trebuie sã se
împlineascã în zilele ce vin. Puterea cea întreitã a Duhului
Sfânt este mare în zilele acestea, ºi se va vedea Scriptura
aceea care spune: «Lua-voi în zilele acelea ºi voi turna din
Duhul Meu peste fii ºi fiice, peste bãtrâni ºi tineri; ba ºi peste
robi ºi roabe voi vãrsa din Duhul Meu, ca sã prooroceascã ºi
sã se facã semne în cer ºi pe pãmânt». Voi turna ºi peste robi
ºi roabe, cãci rob pãcatului este tot trupul acestor vremi, rob
necredinþei, rob îndoielii ºi rob duhului lumii ºi legii pântece-
lui, ºi iatã, Israel nu Mã mai cunoaºte pe Mine. Dar în zilele
acestea, iatã, îþi dau de ºtire sfatul voii Mele, cã între cei mân-
tuiþi acum, vor fi numai cei ce cheamã numele Meu. Dar Is-
rael nu Mã mai are pe Mine, ºi nu ºtie creºtinul cum sã Mã
cheme, ºi duhul lumii a pus moarte peste fiii lui Israel. ªi iatã
cã animalul cel necuvântãtor ascultã de stãpânul cãruia-i slu-
jeºte, dar Israel nu mai ascultã de Mine, ºi tot trupul sãu este
numai rãni de moarte. Dar Eu am pus mereu sub adãpostul
Meu rãmãºiþã curatã ºi credincioasã, ca sã lucrez pentru izbã-
virea Israelului Meu, cãci scris este: «Iatã, Eu voi fi cu voi
pânã la sfârºitul veacului». Amin. 

Am pe acest pãmânt izvor tainic, cãci Eu n-am pãrãsit
pe poporul Meu cel credincios, ºi în toate vremurile am fost
ºi am lucrat, dar pãmântul acesta este cel ales de Mine ca sã
Mã slãvesc în el în vremea aceasta; este þara strãlucirii, cãci
Eu voi vãrsa din mijlocul ei înviere ºi luminã peste popoare

ºi voi face din ea Sion ceresc ºi Ierusalim ceresc, cãci scris es-
te: «Domnul va alege iarãºi Ierusalimul», iar în zilele ce vin
toate popoarele vor pricepe aceasta. De aceea Mã ridic prin
servii Mei ºi mai dinainte vestesc sfatul voii Mele, cã nimic
nu lucrez pânã nu vestesc taina Mea proorocilor. Iatã, Eu
sunt, ºi lucrez pânã la sfârºitul plinirii vremurilor, ºi fericit es-
te acela care ia parte la sfatul Meu ºi lucreazã cu Mine, cãci
acesta peste multe va fi pus. 

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. ªi dupã ce Mi-am fãcut lucrarea pentru care
venisem, M-am suit apoi de-a dreapta Tatãlui Meu ºi am lã-
sat putere multã peste cei ce sunt cu Mine în lume ºi am spus
cã cei ce vor crede Mie, aceia vor lucra în numele Meu mi-
nuni mai mari ca acelea pe care le fãcusem Eu în mijlocul lu-
mii ca sã fac lumea sã creadã cã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. 

Iatã, totul este cu putinþã celui cu credinþã, celui ascul-
tãtor aºa cum am fost Eu, dar Israelul de azi e mic de tot ca
sã creadã ºi sã lucreze cu Mine. Dar am pãstrat în toate vea-
curile o rãmãºiþã vie ºi am ajuns cu ea pânã spre sfârºitul pli-
nirii vremurilor ºi Mã voi desãvârºi prin ea, cãci în curând va
fi sã vinã popoarele cele scãpate cu viaþã, sã bea din râul vie-
þii, ºi sã învieze noroadele, ºi sã se vesteascã încã o datã pe
pãmânt taina lui Dumnezeu, aºa cum este scris cã «În zilele
acelea voi vorbi încã o datã la popoare ºi la limbi ºi la nea-
muri ºi la împãraþii pãmântului». ªi fi-va apoi sã vadã ºi sã
creadã ºi sã înþeleagã toatã fãptura de sub cer cã Eu sunt
Dumnezeu din veºnicie, ºi de aici încolo, Eu sunt. 

În zilele ce vin va fi sã cunoascã tot trupul cã Eu sunt
Cel ce grãiesc. Amin, amin, amin. 

28 ianuarie/10 februarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Legea neîmplinitã în bisericã a orbit pe cei ce se dau a fi cãlãuze
orbilor. Duhul Domnului Se face cunoscut prin adevãratele temple 

ale Duhului Sfânt. 

PP ace de la cer, pace ºi tãrie bunã de la Dumnezeu!
Pace þie, copil iubit de cer! Pace ºi binecuvânta-

re ºi împuternicire, ca sã te ridici cu credinþã ºi sã lucrezi du-
pã sfatul voii Mele! Amin. 

Scoalã-te ºi ia aminte, dar auzi-Mã, ca sã te scoli ºi sã
lucrezi planului Meu, cã mult nu va mai fi, ºi vei mãrturisi
împlinirile cele care au fost mai dinainte vestite prin izvorul
cuvintelor Mele din care te hrãneºti ºi tu de când þi-am des-
coperit lucrul Meu din zilele acestea, lucru întru care stai ºi
împlineºti cele cu care vin spre tine prin servii Mei. Fã-þi car-
te în care sã scrii toate cuvintele cu care vin spre tine, cãci
cartea aceasta va mãrturisi în zilele ce vin. ªi iatã, adaugã la
aceastã carte ºi aceste cuvinte ºi lucreazã dupã planul Meu cel
bine întocmit. Nu pot scoate acest izvor la suprafaþã, nu-l pot
scoate acum, dar iatã, lucrez ca sã împart lucrul Meu spre a fi
lucrat. 

Am venit spre tine prin cuvintele Mele ºi te-am încre-
dinþat cã Eu sunt Dumnezeu, ºi te-am aºezat credincios lucru-
lui Meu din zilele acestea. Am vorbit din cer ºi am pus pe ser-
vii Mei sã scrie pe pãmânt, ca sã se vadã împlinirile cele ves-
tite prin acest fir ceresc, prin aceastã razã de luminã din care
împart luminã ºi viaþã cu Mine ºi împlinire. Eu sunt Dumne-
zeu din veºnicie, ºi de aici încolo, Eu sunt; sunt, ºi lucrez tai-
na plinirii vremurilor, ºi nu gãsesc credinþã pe pãmânt. Ni-
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meni nu mai cautã cu Duhul Meu, ºi duhul lumii Mi-a întu-
necat vremea, ca sã nu mai caute omul la cele scrise în toate
veacurile, ºi care mãrturisesc despre Dumnezeu ºi despre lu-
crãrile Sale prin Cartea Adevãrului. 

M-am întâlnit pe vremea trupului Meu cu femeia sa-
marineancã ºi am stat de vorbã cu ea la puþul lui Iacov, dar ea
cunoºtea cuvintele proorociilor ºi ºtia ºi credea cã va veni
vremea lui Mesia, iar când i-am spus despre împlinirea cea
care era în faþa ochilor ei, a crezut samarineanca în Mine, a
crezut cã Eu sunt Dumnezeul Cel proorocit, Mesia, Cel Care
era scris cã va veni, ºi a rãmas credinþa ei de mãrturie. O, ºi
era de neam strãin aceea, ºi a crezut în Mine, copilul Meu, ºi
s-a dus în cetatea ei ºi a mãrturisit despre Dumnezeu. Era cu
inimã mare samarineanca, ºi dacã M-am întâlnit cu ea, am lã-
sat luminã peste ea, ºi a rãmas lumina Mea în ea, ºi ea a ple-
cat ºi a împãrþit luminã de la Mine, a plecat cu râvnã ºi cu dor,
cu credinþã ºi cu iubire, ca sã împartã luminã în þinuturile nea-
mului ei. 

Am ales pe apostolii Mei din Galileea ºi le-am spus sã
Mã urmeze pe Mine ºi învãþãtura Mea, ºi au crezut în Mine
aceia ºi au rãmas cu Mine. ªi dacã au crezut, a rãmas lumina
Mea în ei, ºi s-au rãspândit apoi în lume ºi au împãrþit lu-
mina Mea curatã. M-au împãrþit pe Mine, cãci Eu sunt Lu-
mina lumii. Eu sunt, dar astãzi cine Mã mai împarte? O, cine
Mã mai împarte pe Mine aºa cum sunt Eu? Nimeni, copilul
Meu. Îþi spun ºi Eu þie cã nimeni nu Mã mai are pe Mine aºa
cum sunt, nimeni, ºi iatã cuvintele acelea care spuneau odatã:
«Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi El, oare, credinþã pe
pãmânt?».

Mã mint cei care zic cã Mã poartã pe Mine, Mã mint
cei care Mã mãrturisesc pe Mine, cã aceºtia sunt cu buzele
aproape de Mine, dar cu inima unde sunt? Unde? Ei sunt cu
inima la plãceri ºi la slobozenii. Au luat legea slobozeniei ºi
au pus-o stãpânã peste ei, ºi iatã, ºi-au însuºit puterea sã îm-
partã aceastã lege peste cei necunoscãtori. O, vai orbului cel
cãlãuzit de cãlãuzã tot oarbã, cãci oarbã a ajuns ceata cea ma-
re a cãpeteniilor, care stã judecãtoare peste fãptura Mea. O,
cine sã Mã mai împartã pe Mine aºa cum sunt? Cine, cã din
creºtet pânã în tãlpile picioarelor tot trupul este plin de rãni,
rãni care dau sã-Mi nimiceascã ultima picãturã de viaþã a fãp-
turii. Iatã, copilul Meu, Scriptura aceea care spune: «Nici voi
nu intraþi, ºi nici pe cei ce vor sã intre nu-i lãsaþi sã intre în-
tru împãrãþia Mea». Îþi amintesc acum de Scriptura aceea ca-
re zice: «N-am venit sã aduc pace, ci dezbinare. Am venit sã-i
fac sã vadã pe cei ce nu vãd, ºi sã-i fac orbi pe cei ce vãd. ªi
fariseii s-au simþit ºi au spus: „Nu cumva ºi noi suntem
orbi?“». O, ºi ai vãzut ce rãspuns au primit: «Dacã aþi fi orbi,
n-aþi avea pãcat, dar pentru cã ziceþi cã vedeþi, pãcatul rãmâ-
ne asupra voastrã».

O, copilul Meu, au fost anii cât a domnit fiara cea ne-
credincioasã, ºi când scoteam deasupra câte un preot care
vorbea dupã adevãr ºi prin care Eu strigam ca ºi prin Botezã-
torul Ioan când spunea: «Pui de vipere, cum veþi scãpa de mâ-
nia cea viitoare?», o, ce se întâmpla cu unul ca acela? Cã îl
lua ºi îl ascundea prin închisori ºi Îmi bãga cuvintele luminii
la întuneric, aºa cum s-a întâmplat cu Ioan, care se ridicase
sã-Mi gãteascã Mie calea ºi arãtarea în mijlocul lumii. 

Au fost ani de ceaþã, ºi am venit ºi M-am arãtat adevã-
rat la vreme, aºa cum am grãit prin cuvintele acestei lucrãri
prin care ºi astãzi grãiesc, ca sã împlinesc apoi tot cuvântul
Meu. Am venit cu mult înainte ºi am spus prin acest fir ceresc
despre vremea cea prezisã pentru zdrobirea capului fiarei, ºi

vremea spusã de Domnul a vorbit prin cele împlinite la
vreme. 

O, cu greu este Domnul înþeles ºi crezut, cãci cei de azi
zic aºa cum a fost scris cã se va auzi: «Unde este fãgãduinþa
venirii Lui?». Dar vai oamenilor necredincioºi, cã zice Scrip-
tura: «Dumnezeu nu rãmâne mincinos întru fãgãduinþele Sale
ºi nu va întârzia. Dar El este îndelung rãbdãtor pentru voi,
voind ca nimeni sã nu piarã, ci toþi sã vinã spre credinþã ºi
spre pocãinþã». O, ziua Mea se zoreºte, ºi toate cele vechi vor
trece. De aceea, copilul Meu, Mã uit la cei din cer, cã plâng
cei din cer. Dar cei de pe pãmânt, în loc sã se sfinþeascã ºi sã
se cucerniceascã ºi sã grãbeascã venirea Mea, ei zac în necre-
dinþã, ºi iatã, venirea Mea vine, ºi vine cu foc, cãci aºa este
scris, ºi tot ochiul va vedea. Dar am rãmãºiþã care trebuie sã
rãmânã credincioasã fãgãduinþelor Mele ºi sã aºtepte cerul cel
nou ºi pãmântul cel nou socotind rãbdarea Mea drept izbãvi-
re, dar nu sã se lase ºi aceºtia sã cadã din întãriturile în care
sunt aºezaþi prin fãgãduinþele Mele. 

Am venit ºi am spus mereu prin cuvintele acestei lu-
crãri: «Ferice celui care nu se va sfãrâma de aceastã piatrã.
Ferice celui ce-ºi va spãla viaþa în acest vas», cãci piatra este
Însuºi Domnul, Cel ce locuieºte pânã la sfârºit în acest munte
prin cuvintele acestei lucrãri, cãci învãþãtura care va curge
prin aceastã lucrare se va ridica în zilele ce vin peste vârfurile
munþilor, ca sã curgã noroadele înspre acest râu ºi sã bea din
aceastã piatrã apã curatã ºi netulburatã ºi sã se spele în acest
vas, în aceastã învãþãturã mântuitoare, cãci scris este: «Din
Sion va ieºi legea, ºi din Ierusalim vor curge râuri de apã vie
ºi curatã».

Iatã, am ales-o pe România ca sã fie a Mea, ºi vin sã Mã
desãvârºesc în mijlocul ei ºi sã-Mi lãrgesc cortul Meu prin
aceastã învãþãturã cu care voi vorbi încã o datã la popoare ºi
la limbi ºi la neamuri. Am ales acest pãmânt ca sã fac din el
Edenul ºi Canaanul pentru plinirea vremurilor; sã fac din el Ie-
rusalim ceresc ºi sã vãrs de aici luminã peste popoare, ca sã
cunoascã ºi sã vadã noroadele poarta de intrare în Canaan.

Am rãspândit cuvânt cãtre popoarele de pe pãmânt, ca
s-o vestesc pe România ºi ca sã creadã noroadele în lucrarea
Mea cea vestitã dinainte, cã de aceea M-am ridicat, ca sã vor-
besc popoarelor despre cele ce am de împlinit. ªi iatã, vor-
besc cu tine, copilul Meu, vorbesc ca ºi cu un prieten, pentru
cã tu eºti apropiat cu Mine ºi cu lucrul Meu ºi cu cuvântul
Meu care vorbeºte în România.

Am spus apostolilor Mei aºa: «Nu vã mai numesc slugi,
cã sluga nu ºtie ce face stãpânul, ci vã numesc prietenii Mei».
Tu eºti prietenul Meu, eºti copilul Meu, eºti iubitul Meu, eºti
cu Mine ºi de partea Mea, aºa cum a fost Nicodim de pe vre-
mea trupului Meu. Era ºi el din soborul care era sub Anna ºi
Caiafa, dar era cu Mine Nicodim, ºi dupã ce Eu am trecut prin
moarte, s-a dus la Pilat ºi a cerut trupul Meu ca sã-l ia de pe
cruce. S-au dus Iosif ºi Nicodim cu miresme ºi au fãcut aceia
cele spre îngropãciunea Mea, cãci ei aºteptau împãrãþia lui
Dumnezeu ºi nãdãjduiau s-o vadã. Au rãmas aceºtia cu Mine,
cãci au crezut în Mine. Ei au fost cu trupul pe vremea trupului
Meu, au fost în vremea pãtimirii ºi a morþii ºi a învierii trupului
Meu, ºi iatã, voi sunteþi în vremea biruinþei ºi a arãtãrii ºi a
slavei Duhului Meu prin voi, sunteþi în vremea în care Eu lu-
crez sfârºitul plinirii vremurilor, dupã sfatul voii Mele. 

Când am rãspândit cuvânt cãtre popoare despre cele ce
am de îndeplinit în zilele acestea, am zis cã Mã voi scula sã
judec pe împãraþi ºi pe domni, pe bogaþi ºi pe puternici, pe
robi ºi pe slobozi, cãci îngerii Mei vor dezlãnþui chin ºi durere
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peste cei ce n-au pecetea Celui viu, ºi am zis cã voi vãrsa mâ-
nia Mea peste popoare ºi se va ridica fumul focului în care va
arde Babilonul. Iatã, am zis, ºi împlinesc, ºi voi ridica efa în-
tre cer ºi pãmânt, cãci cuvintele Mele nu se pot desfiinþa. 

Copilul Meu cel binecuvântat, cel iubit ºi cel credin-
cios, vin spre tine iar, sã-þi întãresc statornicia. Îþi amintesc,
ne amintim împreunã de lucrul credinþei multor scule din ve-
chime, cã pe vremea trupului Meu am avut pe Melchior în
spate, care Mã ocrotea de stãpânii lumii cei de atunci, ºi a
mers acesta în urma Mea, de la naºterea Mea ºi pânã la vre-
mea patimilor, vreme în care trebuia ca Eu sã Mã las în mâna
stãpânilor lumii, spre plinirea Scripturilor. Era ºi atunci prigo-
nit Domnul, precum este ºi acum, ºi de câte ori Eu ºi ucenicii
Mei eram prinºi în strâmtorãri prin lumea prin care umblam,
Melchior apãrea ºi îºi prezenta sigiliul împãrãtesc ºi scãpa pe
Domnul ºi pe ai Sãi din strâmtorarea legii rãutãþii ºi a
necredinþei. 

Am venit acum cu libertate pentru cei credincioºi Mie,
dar iatã, fiii lumii se zbat ºi se jertfesc pentru libertatea vieþii
pãmânteºti, iar fiii Sionului Meu nu se ridicã sã lupte pentru
învierea din moartea pãcatelor. Plânge cerul, plâng sfinþii ºi
mucenicii care ºi-au vãrsat sângele de dragul Celui ce S-a dat
pe Sine jertfã pentru lume. Dar azi când se apropie sfârºitul ºi
plinirea vremurilor, azi nu se mai împotriveºte nimeni pânã la
sânge de dragul lui Iisus Hristos. 

Iatã, stau gata sã-Mi fac arãtarea. Am ales acest pãmânt
sã fac în el slavã vãzutã ºi biruinþã peste lume, peste duhul lu-
mii, ºi iatã ce gãsesc, cã peste tot domneºte moartea, cãci le-
gea pãcatului este moarte. N-are cine sufla peste lume, ºi iatã,
ca ºi pe vremea lui Noe, lumea bea ºi mãnâncã, se însoarã ºi
se mãritã, ºi iatã ce vine! Vine mânia Mea, vine judecata Mea,
vine Domnul cu vãpaie! Vreau sã-Mi trezesc Duhul Meu pes-
te cei ce cunosc numele Meu ºi peste cei ce Mã iubesc pe Mi-
ne, cãci mulþi Mã iubesc pe Mine, dar nu ºtiu cum sã Mã iu-
beascã, nu ºtiu cum sã-Mi urmeze pentru ca sã am putere în
ei. Am spus cã voi ocroti acest pãmânt ales; am spus, ºi voi fi
împlinitor, ºi iatã, vreau sã lucrez în mijlocul acestui neam,
vreau sã-Mi trezesc lucrãtori, vreau sã-i fac sã cunoascã pu-
terea cea din credinþã rãsãritã, vreau sã Mã arãt ºi sã fiu îm-
plinitor cuvintelor Mele prin care M-am adresat tânãrului cel
bogat care voia sã-Mi urmeze, dar nu se îndura de ale lui. ªi
am spus ucenicilor care priveau la întâlnirea Mea cu el: «Ce
este cu neputinþã la om, este cu putinþã la Dumnezeu». Este,
copilul Meu, cu putinþã, dar vreau sã Mã ridic ºi sã semãn
credinþã peste multe inimi mari, cã nu pot, mãi tatã, nu pot lu-
cra decât numai cu cei credincioºi cuvintelor ºi proorociilor
prin care Domnul Îºi anunþã lucrãrile Sale. Nu pot sã trec pes-
te cele scrise, fiindcã aºa este scris: «Nimic nu împlinesc pâ-
nã nu vestesc prin prooroci». 

O, nu pot scoate acum la suprafaþã izvorul cuvintelor
Mele. Crede tu Mie cã nu se poate acum, ºi de aceea am venit
spre tine ºi þi-am dat de ºtire cã voi cãuta sã-Mi adãpostesc bi-
ne locul izvorului Meu ºi pe servii Mei prin care lucrez. Iatã,
în curând va fi sã se vadã cuvântul care grãieºte despre cei
chemaþi de Mine, care nu dupã trup sunt înþelepþi sau puter-
nici sau cu nume bun, cãci Domnul aºa a fãcut alegerea vase-
lor cele prin care a ruºinat ºi a pleºuvit creºtetul celor care
s-au crezut înþelepþi. Domnul a ridicat pe cei de jos ca sã-i do-
boare pe cei ce sunt pe înãlþimi, ca nimeni sã nu aibã a se fãli
faþã de Dumnezeu. Iatã, întunericul acoperã faþa pãmântului,
ºi cine poate stãvili puterea rãului? Sã se ridice ºi s-o opreas-
cã. Voi pierde înþelepciunea învãþãtorilor ºi o voi stârpi, ºi va

fi sã se vadã Scriptura aceea care zice: «Unde este înþeleptul
ºi cãrturarul acestui veac?», cãci Domnul va vãdi nebunia
înþelepciunii acestora. 

Stai cu Mine în lucru, cã vreau sã-þi folosesc credinþa,
dar vreau sã stai bine aºezat prin credinþã, cãci Eu sunt cre-
dincios fãgãduinþelor Mele, iubitul Meu. Voi lucra cu tãrie de
duh, de-acum, dar Duhul Meu Se face cunoscut prin cei în
trup. Iatã, vorbesc pe pãmânt, dar am nevoie de trupuri. Dacã
n-aº fi avut mâini care sã-Mi fi scris cuvintele Duhului Meu,
cum aº fi întocmit Eu cartea Mea, care este una, precum Eu
sunt Unul, Domnul Iisus Hristos? Eu sunt Cel ce le împlinesc
pe toate, dar prin cei lucraþi de Mine. 

Lasã-te lucrat, ºi lucreazã apoi, lucreazã, cã Eu nu-þi
dau sã lucrezi ceea ce nu poþi, cã odatã cu lucrul îþi dau ºi pu-
tere în lucrul tãu cu Mine, dar bucurã-te cu Mine ºi lucreazã-Mi
cu bucurie Mie. Nu pot numi mai fericit pe altul, mai mult
decât pe cel ce lucreazã pentru Mine ºi pentru planul Meu, cã
acela peste multe va fi pus întru împãrãþia Mea. Iatã, iar îþi
spun cã prin tine voi împãrþi de la Mine multe cuvinte, ºi vei
fi între Mine ºi cei peste care voi lucra, cãci vom lucra mult
de-acum ºi vom propãºi din zi în zi, dar nu vom descoperi în-
cã izvorul Meu. Aºa trebuie sã lucrãm, ca sã rãmânã lucrul
nostru, ºi aºa vom grãbi vremea cea bunã, cã iatã, trebuie lu-
cratã vremea cea bunã. Tu ºtii cum lucrez la ea, tu cunoºti tai-
na Mea ºi toatã aºezarea Mea, dar trebuie bine pãstratã taina
Mea ºi lucrul Meu, trebuie sã am ºi acum ocrotitori lucrãrii
Mele, cãci proorocul Zaharia a purtat taina întrupãrii Mele,
taina vremii trupului Meu, a purtat-o din vremea zãmislirii
botezãtorului Ioan ºi pânã la trecerea lui la Mine. Lucreazã cu
Mine, ºi altã bucurie mai mare sã nu ai, cã vei fi Mie martor
în faþa noroadelor atunci când voi ieºi deasupra cu lucrul Meu
lucrat tainic, prin care Eu lucrez mântuirea care va sã vinã în
curând. Fii mare în lucru ºi în cuvânt acolo unde lucrezi sluj-
ba ta, cã Unul este Dumnezeu peste toatã fãptura. 

România a fost creºtinã de la naºterea ei. România a
fost ortodoxã, copilul Meu, ºi Domnul este Unul. Mã doare
când vãd dezbinare în Sionul Meu, dar Duhul Meu va arãta în
curând voia Mea peste Sionul din zilele ce vin, cãci biserica
este Sionul. Aºa era ºi pe vremea trupului Meu, dar peste
acest pãmânt ales va lucra Domnul peste bisericã, ºi va birui
Domnul, ºi va face pace prin una singurã ºi apostoleascã bi-
sericã, spre iertarea ºi împãcarea fãpturii, cãci Unul este
Dumnezeu. România va fi regina Mea ºi va fi îmbrãcatã într-un
singur veºmânt de slavã ºi va fi mare peste popoare prin bi-
serica Mea cea din ea, cãci Domnul va fi sã Se slãveascã pe
acest munte al binecuvântãrii. 

Am stat mult de vorbã cu tine, copilul Meu iubit. O, ºi
cât aº vrea sã te bucuri cu duhul! Vreau sã fii credincios, cã Eu
sunt adevãrat în lucru prin acest fir de cuvânt ceresc. Îndoiala
cautã sã intre sã înjumãtãþeascã puterea Mea în voi, dar Eu v-am
îmbrãcat întru putere de duh ºi de credinþã, ºi hai sã rãmânem
bine uniþi ºi sã biruim neputinþele! Hai, cã vã voi întãri mereu,
ca ºi pe Petru, care, deºi Mã vedea în mijlocul apei venind spre
el ca pe uscat, s-a îndoit Petru cã aº fi Eu, dar l-am întãrit în
credinþã dacã l-am auzit cã-Mi cere ajutorul. 

Hai, cã Eu sunt! Hai sã biruim! Hai, cã plata voastrã,
multã este în ceruri! Adu-Mi cu inima aproape de Mine ºi de
tine pe aceea pe care Eu am numit-o apostol al României Me-
le. Adu-o lângã lucrul Meu, cã vreau s-o fac apostol pentru
lucrul Meu. Eu voi fi Acela Care voi putea ceea ce nu poate
nimeni pe pãmânt; Eu, cã Eu le împlinesc pe toate. Îþi dau o
putere aparte pentru ca s-o uneºti pe ea cu lucrul Meu, cãci
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prin acest lucru pe care-l lucrez Eu în România, voi aduce în
curând slava ºi fericirea acestui pãmânt ales. Vreau sã-Mi fac
legãturã bunã cu cel uns al Meu, cã va trebui sã lucrãm dupã
planul Meu, cãci cu voi este tot cerul. Iatã, merg cu cuvântul
înainte ºi vorbesc cu ea acum, dar mai întâi terminãm aceastã
carte cu cel mai dulce cuvânt: pace! 

Pace þie, copil iubit de cer, ºi întru dreptate sã veghezi
peste turmã! Fii împuternicit ºi binecuvântat prin puterea
Sfintei Treimi, cã vom lucra, ºi mare va fi biruinþa. Amin. Du-
hul Meu sã te umple de mângâiere ºi de pace. Pace peste tine
de la Mãicuþa Mea, care iubeºte ºi ocroteºte pe România! Nu
este biruinþã ºi nu este pace fãrã Mine. Fiþi întru Mine, cã fãrã
Mine nu puteþi birui, copiii Mei. 

Pacea Mea v-o las vouã! Amin, amin, amin. 
10/23 februarie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Doina Cornea 

Pilda vitejiei sufleteºti a Iuditei, fiicã a poporului Israel cel dupã
trup. 

OO,iatã Eu ºi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu
spre semne ºi minuni în Israel! Voi strânge lao-

laltã ºi voi sigila aceastã învãþãturã, pentru ucenicii Mei. Ori-
cine va primi în numele Meu pe unul din aceºti copii, pe Mi-
ne Mã primeºte, ºi pe Cel ce M-a trimis pe Mine, cã iatã, se
scrie cuvântul Meu pe pãmânt, ºi precum se scrie pe pãmânt,
aºa ºi în cer se scrie. Totul este cu putinþã celui cu credinþã,
celui ascultãtor Mie aºa cum Eu am fost ascultãtor Tatãlui
Meu, ºi adevãratã este Scriptura aceea care zice: «Iatã, Eu voi
fi cu voi pânã la sfârºitul veacului».

Har ºi binecuvântare peste tine, iubita Mea, cãci de Mi-
ne este lucratã inima-þi dulce ºi dragostea din ea! Pacea Mea
peste tine, cã tu porþi pe România Mea în inima ta! Fericiþi cei
curaþi cu inima, fericiþi cei ce cred în Mine ºi în puterea Mea
ºi în sfatul voii Mele, cã întru Mine nu mai este nici iudeu,
nici elin, nici grec, ºi una sunt toþi întru Mine, precum Eu,
Unul sunt. 

Porþi pe România Mea în inimioara ta ºi lupþi cu toatã
puterea ta, lupþi cu tot ce ai tu mai bun ºi mai frumos. Dar ia-
tã, ridicã-te spre Mine, cã vin spre tine. Ridicã-te ºi fii ca Iu-
dita, ºi fã ce a fãcut ea pentru neamul ei, cãci Iudita cea cre-
dincioasã nu s-a îndoit în credinþã când s-a ridicat ºi a înãlþat
rugãciune cãtre Dumnezeu, sã-l scape Domnul pe poporul ei
de cei care veniserã sã piardã pe Israel. S-a rugat Iudita sã-i
dea Domnul în mâinile ei pe cãpetenia oastei duºmane, ºi a
crezut cã Domnul i-a ascultat rugãciunea, ºi s-a dus apoi ºi a
biruit pe duºmanii poporului Israel cel binecuvântat. Iatã cre-
dinþã care se cere în vremea aceasta. 

Vin spre tine prin izvorul cuvintelor Mele cu care ves-
tesc ºi împlinesc ºi lucrez în mijlocul acestui pãmânt binecu-
vântat, cã nu se pot desfiinþa cuvintele acelea care spun: «Ni-
mic nu împlinesc fãrã sã vestesc prin prooroci». Alãturã-te
planului Meu, cã inima ta e mare, e toatã România Mea în ea,
dar fãrã Mine n-ai putere tu. Planul cel din zilele acestea este
bine întocmit de Mine, ºi dupã acest plan se lucreazã biruinþa
din zilele acestea. Toate cele ce s-au petrecut în toate vea-
curile, au fost vestite prin Duhul Meu, prin prooroci mai dina-
inte, precum ºi în vremea aceasta mai dinainte vestesc prin
sculele Mele, ca sã fie credinþã în Mine când vin ºi împlinesc. 

Iatã, vin spre tine ca sã te aºez întru unire cu cel care
Mã aduce spre tine, cãci peste toatã biserica Mea vreau sã

aduc vremea aceea care a fost, când preotul stãtea la sfat cu
profetul, cãci Eu grãiesc prin prooroci pânã la sfârºit, dupã fã-
gãduinþa pe care am fãcut-o când am spus: «Iatã, Eu voi fi cu
voi pânã la sfârºitul veacului».

Am ales-o pe România ca sã binevoiesc întru ea, dar
cei ce luptã fãrã Mine pentru cea binecuvântatã de Mine, pen-
tru aleasa Mea din vremea aceasta de glorie cereascã, aceia
sunt cei pentru care s-a scris Scriptura care zice: «Vai celor ce
fac planuri fãrã Mine! Vai celor ce fac planuri care nu sunt
din Duhul Meu!». 

Vin spre tine, vin sã Mã unesc cu tine, vin cu puterea
Mea peste tine, ca sã poþi lucra întru puterea Mea. Ferice ace-
luia ce se bizuie pe Domnul, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu
om, ºi crede tu în cuvintele din Cartea Adevãrului care spun:
«Ceea ce este cu neputinþã la oameni, este cu putinþã la Dum-
nezeu». Vin cu bucurie spre tine, vin sã te vestesc cã puterea
Mea va lucra de acum, ºi va lucra în timp, dar Duhul Meu are
nevoie de cei credincioºi. O, dã-Mi inima ta ca s-o lucrez!
Lasã-te lucratã, aºa cum s-a lãsat samarineanca, ºi crede Mie,
cã Eu Mã las gãsit! Lucreazã cu Mine, cã M-am ridicat sã
aºez împãrãþie cereascã peste România, dar am nevoie de cre-
dinþã în Mine ºi în puterea Mea. Vreau sã pregãtesc calea un-
sului Meu Mihail, cãci el este de la Mine, ºi este vestit de
prooroci. Eu sunt Cel ce am grãit prin prooroci, ºi Eu sunt cu-
noscãtorul celor proorocite. Scris este în cartea proorociilor
cã în zilele ce vin Domnul va alege din nou Ierusalimul. Am
turnat din Duhul Meu ºi am vestit prin servii Mei prooroci din
neamuri strãine; am dat de ºtire planul Meu despre România,
ºi iatã, în curând vor vedea popoarele ºi vor crede cele proo-
rocite prin Duhul Meu, cãci România va fi ca o oazã verde în
mijlocul focului care acoperã faþa pãmântului, aºa cum este
scris pentru aceastã vreme în Cartea Adevãrului. 

Fã-þi unire bunã cu cel drag al Meu pe care-l ai aproa-
pe, cã el este legat cu Mine ºi cu izvorul Meu care curge în
România, ºi cere-i apã din acest izvor, ca sã bei ºi ca sã crezi
în cuvintele Mele care curg prin acest izvor. Eu sunt Unul
Dumnezeu, ºi în curând toate vor fi una întru Mine, precum
în cer aºa ºi pe pãmânt, cã nu se poate altfel decât aºa cum
scrie în Scriptura aceea care spune cã «va fi o turmã ºi un
Pãstor». Eu sunt uºa oilor, iar Cel ce intrã prin uºã este Pãs-
torul oilor ºi Îºi pune sufletul pentru oile Sale, iar cel care nu
este pãstor ºi ale cãrui oi nu sunt de ale lui, vede lupul venind
ºi lasã oile ºi fuge, ºi lupul le rãpeºte ºi le împrãºtie. Eu sunt
uºa, ºi cine intrã prin Mine, va fi izbãvit, ºi va intra ºi va ieºi
ºi va afla pãºune. Voi lucra în curând o singurã turmã, ºi va fi
apoi sã Mã slãvesc în România Mea, ºi voi arãta calea cea
dreaptã, ca sã meargã pe ea cei mântuiþi, cã peste tot locul
slava Domnului va fi adãpost, ºi din toate neamurile cei care
vor fi scãpat cu viaþã vor veni sã poarte nume sfânt ºi numele
cetãþii sfinte a Noului Ierusalim. 

Am dat de ºtire unsului Meu Mihail cã el este de la
Mine ºi cã va fi un rege sfânt. Am vãrsat peste el mângâiere
ºi rãbdare cu Mine. Am scos din acest izvor ºi am dus spre el
ºi i-am spus cã el prin Mine va domni, dar nu vreau necredin-
þã în cele ce Eu voi împlini. Fii ca Iudita, cã Eu n-am fost un
Dumnezeu neputincios faþã de rugãciunea ei, rostitã din cre-
dinþã. Eu sunt Izbãvitorul, Eu sunt Împlinitorul, dar veniþi-Mi
lucrãtori. Lucreazã cu Mine, lucreazã planului Meu, cã M-am
ridicat sã-Mi trezesc apostolii la lucru, ºi pe mulþi îi voi scula
ºi Mã voi îndrepta spre ei prin izvorul cuvintelor Mele, ºi
vom lucra întru planul Meu cel bine întocmit. Nu este biruin-
þã fãrã Domnul, ºi iatã, Eu sunt în sfatul celor ce sunt scriºi în

Cuvântul lui Dumnezeu 428



lucrul planului Meu din zilele acestea. Adu-Mi aproape de le-
gãtura izvorului Meu inimioarele cele din casa unsului Meu
Mihail, cãci vreau sã le fac unire cu Mine, cu acesta care este
legat cu Mine, cãci acest fiu credincios lucrului Meu are de la
Mine poruncã sã aºeze viaþa Mea ºi puterea Mea peste casa
unsului Meu Mihail, rege al României. Eu sunt Cel ce voi
împlini; Eu ºi Duhul Meu; Eu ºi servii Mei; Eu ºi apostolii
Mei, ºi vom ridica pe România spre vremea slavei ei, cã ea
este regina Mea ºi gloria Mea din vremea aceasta. 

Cere sã bei din izvorul Meu. Cere, ca sã cunoºti sfatul
voii Mele ºi stai întru unire cu cel iubit de Mine care este lân-
gã tine, ºi fiþi apostolii Mei, cãci plata voastrã, multã este în
ceruri. Eu în voi, ºi voi în Mine, cãci vin sã Mã desãvârºesc.
Amin. 

Amin, amin zic vouã: toate trec ºi se sfârºesc, dar cu-
vintele Mele vor fi ºi se vor împlini. Amin. 

Pace þie! Pace dulce de la Dumnezeu! Pace peste inima
ta dulce ºi firavã, ºi pace peste inima ta mare, dar nu Mã tã-
gãdui! Dacã iubeºti pe România Mea, nu Mã tãgãdui, cãci Eu
lucrez în România, ºi toatã fãptura de sub cer va vedea slava
Mea peste acest Canaan din vremea aceasta. 

Pace ºi întreitã putere de la Dumnezeul Preasfintei
Treimi! Pace ºi încredinþare, pace ºi împãrãþia Mea peste tine,
ºi o singurã iubire, precum în cer aºa ºi pe pãmânt! Pace ºi
duh de credinþã ºi duh de iubire cereascã! 

Iubirea Mea ºi pacea Mea sã fie peste tine, peste cea iu-
bitã! Amin, amin, amin. 

11/24 februarie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste preotul Gherasim 

Îndemn la ascultare de cei aleºi ai Domnului pentru lucrarea
mântuirii fãpturii. 

SS e aºeazã mãmica Gigi la lucru ca sã scrie încã o
carte, mãi copii. Am mers cu voi prin cetãþile po-

porului meu, am mers ºi am lucrat ºi am sunat din trâmbiþã
sã-mi fac trezire vie peste turmã. Am mers cu voi, ºi numai
un pic mai avem de mers ºi de strigat. Dar iatã, acum po-
posesc din nou ºi lucrez din nou, lucrez cu altã cetate, cã
inima acestui slujitor este o cetate, mãi copii. 

Iatã încã o cetate în care lucrãm. O, aceasta este o ce-
tate tare, o cetate întãritã ºi luminoasã, o cetate care vegheazã
ºi lucreazã, mãi copii, ºi este ºi ea o cetate a poporului meu.
L-am condus cu mânã tare, l-am adãugat cu putere cereascã,
fiindcã ºtiam cã este tare, ºi l-am lipit la poporul meu ca sã-mi
dea ajutor la lucru. 

O, fiule Gherasime, de când am intrat eu sã lucrez cu
putere mare în acest locaº, am lucrat ca sã te adaug lucrului
meu din vremea aceasta. Am lucrat aºa pentru ca sã fie crezut
lucrul lui Dumnezeu, pentru ca sã fie întãritã mãrturisirea lui
Dumnezeu, cãci iatã ce s-a întâmplat cu poporul meu! Cã mã
dusesem la Domnul ca sã lucrez pentru acest popor, dar dupã
ce am plecat, poporul meu a început sã mã uite, ºi iatã cum s-a
împlinit ºi cu mine Scriptura aceea care zice cã «proorocul nu
este preþuit în casa lui». Te-am adus ºi te-am lipit lucrului
meu ca sã mãrturiseºti despre Domnul ºi despre mine, ca sã-ºi
aminteascã acest popor despre mine ºi sã se ridice spre dra-
goste, spre unire cu mine. Te-am adãugat lucrului meu, ºi þi-a
dat Domnul mãrturisiri ca sã le laºi sã vorbeascã, ºi au vorbit.
Þi-am folosit ºi mânuþa ta, ºi am pus ºi în ea putere de ungere
cereascã, ºi a fãcut Domnul semn vãzut de mulþi martori,

semnul întreitei cruci, în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, atunci când Domnul a uns peste biserica Sa ce
va sã fie pe cel pe care-l avem ales sã fie în fruntea turmei
bisericii, cãci biserica va fi nouã în curând. Te-am ales ºi te-am
lipit de mine ca sã fie crezutã aºezarea pe care o stricaserã cei
care au stãpânit biserica în vremea cea mai de pe urmã, ºi am
lucrat ca sã aºezãm peste acest popor, sã punem la loc sãrbã-
torile sfinþilor, cãci erau strãmutate de la locul lor. 

Sunt venitã cu ultimele aºezãri. Sunt ridicatã cu putere
de înviere peste acest popor, ºi iatã, lucrez sã fac un popor ce-
resc ºi nestricãcios, sã fac trupuri cereºti din copiii mei, sã fac
om nou, dupã asemãnarea lui Iisus Hristos. Te-am lipit cu mi-
ne ºi am venit împreunã în acest acoperãmânt, pentru cã eu
am gãsit scris în planul lui Dumnezeu pe copilul cu care am
fãcut legãmânt sã încep aici jertfã de fiecare zi pentru acest
popor slab de tot faþã de puterea care trebuia sã se vadã la fiii
acestui popor. Am avut scris acest copil ales de Dumnezeu ºi
am venit la vremea hotãrâtã ºi te-am luat cu mine, ca sã vii
aici ºi ca sã fii crezut de la mine în poporul meu, ºi ca sã fie
acest copil aºezat la lucru ca sã aducã lui Dumnezeu jertfã
plãcutã ºi curatã pentru izbãvirea ºi luminarea poporului meu.
Þi-am fãcut cunoscut planul cel cu poporul meu ºi am lucrat
peste tine cu tot cerul, dupã planul cerului, ca sã aduci spre
ºtire aºezarea cea de aici. A dat Domnul spre împlinire ºi a
vestit prin tine, mai înainte ca sã se împlineascã cele ce s-au
împlinit, ºi iatã, am adãugat acestui copil, ca sã fie trei stâlpi
întãriþi aici, întreitã jertfã, ca sã se lucreze cu putere în vre-
mea aceasta, cã iatã, se lucreazã la vremea biruinþei acum.
Am pus aici la lucru pe fiecare, dupã cum am gãsit scris în
planul de la Dumnezeu, cãci Domnul lucreazã aici pentru
acest popor, ºi lucreazã dupã plan bine întocmit. 

Te-am rugat sã pui proptea sãnãtoasã ºi sã lucrezi mân-
gâiere ºi întãrire peste acest cuib de copilaºi, cã uitã-te la ei
cât sunt de loviþi pentru numele Domnului ºi pentru numele
meu. ªi ei sunt tari în lucru cu mine, mãi iubitul meu, dar sunt
îndureraþi în duhul lor, în tãria lor cea de la cer, cea de la
Domnul, cã Domnul aºa a fost mereu, lovit a fost mereu, ºi
loviþi au fost ºi ai Sãi. Am avut aici sufleþele alipite de mine,
ca sã fie de ajutor ºi de mângâiere acestor copilaºi ai mei, cã
iatã, lucrez prin ei, fiindcã aºa este scris la Dumnezeu, dar
sufleþelele care fuseserã alãturi de ei, nimeni din aceia n-au
vrut sã þinã bine minte sã-mi ocroteascã acest cuib, sã-mi
tãinuiascã acest acoperãmânt ceresc. Proorocul Zaharia a fost
omorât între templu ºi altar pentru cã n-a vrut sã dea din
tainele cele ascunse de pe vremea aceea când venise Domnul
întrupat pe pãmânt ºi când se ridicase Irod sã ucidã pruncii de
doi ani ca sã-i ucidã ºi pe Iisus Hristos, ºi pe Botezãtorul
Ioan. Iatã cum trebuie lucrat cu tainele cele ascunse, dar po-
porul meu n-a vrut sã pãstreze tainic lucrul cel care le adusese
lor binele ºi izbãvirea ºi scãparea. Nu vrea creºtinul meu sã
vinã spre înþelepciune, nu vrea, pentru cã nu este smerenie
peste poporul meu, nu este umilinþã, nu este inimã curatã. Dar
va fi, pentru cã aici de aceea lucrãm; lucrãm la vindecarea
acestui popor ºi lucrãm la vindecarea ºi învierea fãpturii lui
Dumnezeu, cãci trupul Israelului lui Dumnezeu este de la
Avraam ºi pânã la sfârºitul plinirii vremurilor. 

Te-am unit cu mine ca sã mã ajuþi, ºi când am intrat ca
o reginã în acest locaº ca sã împãrãþesc aici ºi ca sã încep sã
sun aici, ºi de aici peste tot poporul meu, atunci când am vã-
zut cã se apropie vremea ridicãrii mele spre lucru prin aceºti
copilaºi, am venit spre ei ºi le-am arãtat în vedenie cereascã
încã un lucrãtor alãturi aici, cu mine ºi cu ai mei. ªi te-am
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adus apoi aici cu mãrturisiri cereºti, ºi au fost scrise aici toate
mãrturisirile care întãresc vremea lucrului meu cu aceºti
copii. 

O, cât s-a luptat duhul rãu sã te þinã departe de lucrul
meu de aici! Eu sunt aici mereu, ºi mereu te aºtept, cã mã
doare, ºi rãu de tot mã doare când îi vãd zdrobiþi de sãgeþi ºi
când îi vãd nemângâiaþi. Iatã, îþi spun acum cã nimeni din
poporul meu nu te-a iubit atât cât te iubesc aceºtia, ºi nimeni
n-a lucrat credinþã în cele de sus aºa cum au lucrat ei, cu
credinþã în aºezarea pe care am venit s-o pun la loc aºa cum
a fost ea în toate vremurile strãmoºeºti ºi pãrinteºti, aºezarea
sãrbãtorilor cereºti, cãci de cer au fost aºezate ºi nu de cineva
de pe pãmânt, aceste sãrbãtori ale bisericii. Aceastã aºezare la
loc trebuie sã fie în curând lucratã peste toatã biserica
Domnului. ªi iatã, va fi bisericã nouã, bisericã sfântã, bisericã
vie. Aici avem început de bisericã vie, aici a pus Domnul o
temelie vie, ºi lucreazã Domnul aici, ca sã se facã luminã de
aici peste tot. 

Dar poporul meu, o, îþi spun ºi eu þie, poporul meu nu
iubeºte cunoºtinþa, nu tânjeºte dupã înþelepciunea cea din cer.
N-a tãiat poporul meu ca sã dea de la el duhul lumii, n-a tãiat
de tot duhul lumii din inima lui ca sã fie numai Duhul lui
Dumnezeu peste creºtinul meu. Iatã, trag din greu ºi sun cu
putere prin toate cetãþile, dupã cum este de lucrat peste fieca-
re cetate. O, ºi eu cunosc bine inima acestui popor, ºi plânge
duhul meu ºi trage din greu ca sã fie luminã vie peste fiii po-
porului meu. Sunt aici mereu ºi aduc tot ce este de fãcut ºi lu-
crez cu grabã mare, cã sunt aºteptatã de Domnul. Mã aºteap-
tã cerul sã fiu gata cu poporul, ºi poporul meu e mic de tot, cã
mã uit la el ºi nu-i pot pune pe umeri mai nimic; nu poate
duce, cãci ca sã-L porþi pe Domnul cu lucrul Sãu, trebuie
curãþenie de inimã, ºi trebuie lepãdare de sine, ºi mai trebuie
peste acestea dreapta socotealã. O, ºi aceasta nu este peste
poporul meu ca sã pot eu face îndreptare bunã pe cale ºi sã
îndrept pe fiecare în parte. Dar nu se lasã lucrat acest popor,
nu crede aºa cum trebuie sã fie credinþa cea din vremea
aceasta, ºi iatã câtã durere face duhul rãu acolo unde gãseºte
intrarea deschisã! Nu vor sã închidã bine uºa, nu vor sã fie
numai cu Dumnezeu, ºi dacã nu vor, iatã, Dumnezeul Cel
gelos va trebui sã-ªi arate puterea Sa ºi iubirea Sa, cãci din
iubire Se va ridica cu putere, ca sã urneascã din loc pe tot
creºtinul care stã înþepenit pe cale, cãci ca sã meargã pe cale
aºa cum se cere, aceasta este departe de inima acestui popor.
Nu mai poate face Domnul ca omul. S-a încheiat ºi aceastã
vreme, ºi iatã, e vremea biruinþei acum. De aceea Domnul
mi-a trezit duhul ºi l-a fãcut sã rãsune ºi sã facã Domnului
cale luminatã, cãci cu aceastã lucrare eu voi începe sã hrãnesc
un neam mare, ºi va fi sã aplece Domnul spre aceastã învãþã-
turã vie toate înãlþimile care nu ºtiu a se pleca. 

Stai în lucru cu mine. Stai cu inima ºi cu mângâierea
peste acest cuib de inimioare care sunt puse la lucrul mântui-
rii fãpturii lui Dumnezeu. Stai cu inima lipitã aici. Fii un duh
cu ei mereu, cã duhul rãu îºi face mereu cotloane ascunse, ca
sã atace la timp ºi la netimp acest acoperãmânt ºi acest înce-
put de împãrãþie cereascã. 

Iatã, suflu cu putere peste tine. Hai sã lucrãm prin
aceastã temelie nouã, care s-a coborât din cer în mijlocul
acestei Românii, care este ºi va fi reginã peste popoare. Du-
hul meu este împuternicit de Duhurile Preasfintei Treimi, Ca-
re lucreazã sã aducã ziua mântuirii fãpturii lui Dumnezeu. Fii
un duh cu mine ºi cu aceºtia în mijlocul cãrora sunt ºi lucrez
cu putere de duh ca sã se facã luminã peste tot. Fii una cu mi-

ne, ºi vom ºti mereu ce este de lucrat, cã mult este de acum
de lucru. Eu sunt mereu aici, dar vreau sã punem mereu mân-
gâiere peste inima acestor copilaºi care mã aduc pe mine cu
cuvântul în mijlocul poporului meu. Misiunea acestor copii
este cereascã ºi nu este uºoarã, dar aici lucreazã cerul. Hai cu
cerul, cã eu sunt aici ºi lucrez dupã planul cel întocmit de cer.
Amin. În curând vom fi cu toþii ºi ne vom bucura împreunã
de slavã vãzutã, cãci aceasta este plata cea de la cer. Un picuþ
mai avem de tras din greu, ºi apoi vom intra în bucurie. 

Binecuvântatã ºi împuternicitã sã fie munca cea pentru
cer. Pace ºi înviere ºi trezire peste poporul Israelului din vre-
mea aceasta! Pace peste Israel ºi duh de credinþã, cãci trebuie
credinþã în Dumnezeu! Amin. 

Aceastã carte sã fie adãugatã cãrþii care va mãrturisi
despre vremea lucrului meu din vremea aceasta. Amin, amin,
amin. 

18 februarie/3 martie 1991

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Îndemn pentru veghere în jertfa de fiecare zi. 

SS unt cu mila peste voi, mãi mãmicã, ºi sunt cu aju-
torul cel ceresc peste voi. Voi sã nu uitaþi nicio-

datã cuvintele acelea din Scripturã care spun aºa: «Cãutaþi
mai întâi împãrãþia cerurilor, ºi toate celelalte vã vor fi vouã
adãugate». Voi sunteþi singura mea bucurie, mãmicã. N-a fost
nimic sã vã cer ºi sã nu mã ascultaþi. Întãriþi-mi bucuria, mãi
copii, cã nu mai are mãmica bucurie de pe nicãieri. Poporul
meu presarã în calea mea ºi pe urmele mele numai durere, nu-
mai ispitire. Inima acestui popor nu vrea sã fie în cer, vrea nu-
mai pe pãmânt, ºi mama Gigi nu mai are bucurie. 

Va fi de lucrat peste acest popor, va fi cu tãrie de lucrat,
cãci va fi luat din spate creºtinul meu, cã n-a vrut sã se mu-
ceniceascã de bunãvoie aºa cum i-a cerut Dumnezeu. N-a
vrut sã vinã cu dragoste înspre poarta cea îngustã, care duce
la izbãvire ºi la pace cu Dumnezeu, ºi iatã, sângele acestui
popor va fi, pânã în sfârºit, sã se cearã de la el. 

Vom mai lucra, mãmicã, vom mai trudi un pic cu acest
popor neastâmpãrat, care nu mai cãpãtuieºte cu necunoºtinþa,
care ispiteºte pe Dumnezeu ºi care nu se lasã spre umilinþã
dãtãtoare de pace cu Dumnezeu. Vom mai trudi, mãmicã,
vom mai lupta sã aºezãm pace între poporul acesta ºi între
Dumnezeul pãcii, cãci Dumnezeu este pace, mãi copii; pace,
dar nu aºa cum înþelege acest popor pacea. Nu înþelege, mã-
micã, nu înþelege taina pãcii, nu înþelege poporul meu, ºi n-am
bucurie de la creºtinul meu. Aºa de rãu s-a lucrat, mãi copii,
cã dacã n-ar fi Dumnezeu peste tot în preajma voastrã ºi dacã
n-ar ocroti El cuvântul lucrãrii cereºti, voi aþi fi fost de multe
ori zdrobiþi de cei rãi ºi de duhul cel rãu, care râcâie în toatã
vremea sã caute cumva, sã caute ceva cu care sã vã piardã ºi
sã frâneze lucrul cel bun, care s-a coborât din cer la voi. 

Fiþi, mãmicã, înþelepþi în toatã vremea ºi fiþi întãriþi în
toatã vremea, cã dacã sunteþi aºa, Dumnezeu va avea putere
mare cu voi, cã avem de învins mereu puterea duhului rãu. S-a
umplut poporul meu de iude, ºi vinde creºtinul binele lui fãrã
sã ºtie ce face. Dacã ar fi umilinþã peste acest popor, ar fi
Dumnezeu mare în inima creºtinilor mei. Dar umilinþã nu se
vede, ºi Domnul n-are sãlãºluire în inima poporului meu. N-a
rãmas aproape nimic sã nu fie vândut Dumnezeu ºi lucrul
Sãu, ºi eu am venit acum ºi v-am pus deoparte, mãmicã, dar
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peste tot vãd cârtire ºi nemulþumire ºi necredinþã. Mã uit pes-
te tot, cercetez în fiecare clipã, ºi vãd pe duhul rãu cum îºi fa-
ce loc ºi cum cautã sã vã tulbure, sã vã loveascã. Sunt aici cu
tot cerul, mãi copii. Nu vã temeþi, dar fiþi precauþi, cãci creº-
tinii mei au vândut pe Dumnezeu, ºi dacã au fãcut aºa, iatã,
v-am ascuns de la faþa lor, ºi voi birui eu ºi nu ei, ºi veþi birui
voi, cã voi aveþi pe Dumnezeu biruitor pentru voi. 

Iatã cã stau gata sã-ºi arate colþii preoþii care au aflat
despre voi. Au aflat, cã n-a fost credinþã atunci când am spus
cã se va afla din pricina neascultãrii. Eu ºtiam acest popor, ºi
nu i-am dat ce nu poate duce, dar s-a semeþit poporul meu ºi
a întins mâna în blid odatã cu Domnul, ºi s-a dus apoi la Anna
ºi la Caiafa, ºi a luat ºi a dat de la Dumnezeu. Vai, câtã luptã
trebuie sã duc eu acum, cã nimeni, nimeni nu vrea sã se scoa-
le sã repare stricãciunile! 

Fiþi înþelepþi, ºi puneþi în faþa lui Dumnezeu pe toþi cei
care vor sã loveascã în aceastã piatrã, ºi piatra vã va fi vouã
stâncã tare ºi izbãvire în toatã vremea. Eu vã aduc spre cu-
noaºtere tot planul cel rãu care se îndreaptã spre voi, iar voi,
folosiþi apãrarea cea tare, care este de la Dumnezeu, cãci pes-
te aceasta nu se poate trece. Dar vã spun cã nu mai am nimic
din poporul meu, nu mai am, ºi vreau sã am acest popor, ºi
vreau sã-l iau cu tãrie ca sã-l pot avea, cã nu e cu putinþã ca
sã curãþ necredinþa ºi sã vindec viaþa poporului meu, decât cu
tãrie ºi cu durere. 

Fiþi atenþi cu locul de aici, cu acoperãmântul de aici, ºi
vegheaþi bine, mãmicã, ºi voi, cãci cerul e cu voi tot timpul.
Puneþi la adãpost ºi maºinuþa, cã vin noaptea ºi se uitã în
curte; vin, cã n-au somn ºi n-au pace. Dar de unde sã aibã da-
cã se luptã cu Dumnezeu ca sã-L învingã? O, dar ei nu ºtiu ce
fac, mãi copii, dar vor ºti ºi se vor tângui ºi se vor ruºina când
vor privi ºi vor vedea cu toþii lucrul lui Dumnezeu, ºi pe voi
în lucrul lui Dumnezeu, cãci ei v-au dat mereu vânzãrii ºi vor-
birii de rãu. 

Sunt gata sã aduc multe spre lucru, ºi iar vã spun cã
aceasta este vremea lucrului meu, iar prin jertfa cea de fiecare
zi, prin aceastã întreitã jertfã, cereþi, de acum, doborârea cea
mai de pe urmã a rãmãºiþei puterii fiarei necredincioase, cãci
se apropie capãtul luptei cu domnia cea rea. Cereþi sã se facã
luminã, ºi se va face luminã, cãci Domnul este Lumina lumii.
Cereþi pe Domnul, cu semne peste acest pãmânt ales. Cereþi
sã Se arate Domnul cu putere, de-acum. Cereþi, ºi veþi primi,
cãci Domnul binevoieºte prin voi. Cereþi sã vinã ºi sã se vadã
împãrãþia lui Dumnezeu, ºi sã se ruºineze necredincioºii. Ce-
reþi, ºi veþi primi ºi veþi fi auziþi. Amin. 

Acest foc de la voi sã ardã cu putere ºi tot mai cu pu-
tere, ºi din aceastã putere sã iasã biruinþã în faþa celor ce se
aºeazã în faþa planului lui Dumnezeu. Mai e un pic, ºi nu
veþi mai trudi voi, cãci plata ostenelilor voastre vine de la
Dumnezeu.

O, mã uit mereu peste cetatea din care am plecat, ºi
caut ºi iar caut sã-mi fac deschidere, sã-mi fac intrare. ªi am
sã-mi fac, mãmicã, fiindcã am putere, ºi am sã lucrez cu pu-
tere peste pietrele cele de acolo. Acolo domneºte duhul ispi-
tirii ºi al vicleºugului. Acolo e mare întunericul. Am sã mã
apropii de-acum, ca sã-mi pregãtesc cãrarea ºi ca sã pot intra.
Voi umili împietrirea cea de acolo. Iatã câtã împotrivire am de
doborât. E vremea lucrului meu, mãi copii, ºi voi lucra în
timp, cãci toate sunt aproape. 

Hai, copiii mei, hai, cã vom putea ºi pe toate le vom
face! Amin, amin, amin. 

24 februarie/9 martie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Cei slujitori în bisericã nu sunt întregi, ºi n-au viaþa ºi puterea
Domnului în ei. 

CC u dragoste Mã port cu tine, ca sã-þi ocrotesc pa-
ºii, ca sã te umplu de putere în cuvânt, ca sã lu-

crãm dupã planul cel ceresc ºi ca sã-þi întãresc credinþa, copi-
lul Meu cel credincios ºi cel ascultãtor. Iatã, vom face suflete
vii din multe pietre, vom despietri necredinþa ºi necunoºtinþa
multor suflete mari ºi vom lucra un neam nou ºi sfânt, cã Eu
voi aºeza puterea Mea peste aceºtia, ca sã fie trãire sfântã pe
pãmânt. 

Fii întreg întru Mine, învaþã-Mã pe Mine bine, ca sã
Mã vadã noroadele întru tine ºi sã meargã acestea pe urmele
tale, precum creºtinii din vremea trupului Meu mergeau dupã
Mine. Îþi amintesc din nou sã nu lucrezi nimic cu îndoialã, cã
îndoiala dã sã intre ºi sã-ºi facã loc ca sã înjumãtãþeascã biru-
inþa care vine din lucrul cel lucrat de Noi. Fii întreg întru toate
virtuþile, cãci va fi sã se ia mulþimile dupã pilda trãirii tale,
dupã pilda iubirii ºi a credinþei tale. Fii întreg întru Mine ºi
bucurã-te întru Mine, cã n-am pe altul ca ºi pe tine prin care
sã Mã pot desãvârºi în zilele acestea. Iatã, te am cel dintâi în
lucrul din zilele acestea, cel dintâi din neamul acestui pãmânt
ales, cel dintâi prin care lucrez peste acest neam ales. Vreau
sã te folosesc ca pe un izbãvitor al acestui neam, ºi iatã, aces-
ta este rodul lucrului ce-l lucrãm. Toþi cei care vor sã dezro-
beascã acest neam, vor fãrã Mine, cã nu Mã au pe Mine cu
viaþa lor de fiecare zi. Ei zic cã sunt cu Mine, dar tu ºtii ce
scrie în Cartea Adevãrului, cãci aºa este scris: «Poporul aces-
ta Mã cinsteºte cu buzele, dar cu inima este departe de Mi-
ne». ªi iarãºi zice: «Boul îºi cunoaºte stãpânul, ºi asinul, ies-
lea domnului sãu, dar Israel nu Mã mai cunoaºte». 

Vezi tu, copilul Meu, ce lucruri mari sunt de împlinit în
zilele acestea? Folosim cuvânt puternic, cuvânt de trezire, cu-
vânt de înviere, ºi folosim tãrie de cuvânt. Stau proorocii ºi se
uitã la voi, cei din zilele acestea; stau ºi privesc împlinirile ce-
le proorocite prin ei, ºi se bucurã toatã oastea cereascã de cei
ce lucreazã plinirea vremurilor din zilele acestea. 

Stai mare la lucru, stai cu bucurie ºi stai cu înþelepciu-
ne, cãci când crezi în Mine întru toate, nu se poate greutate cu
Domnul, copilul Meu. Am lucrat ca sã te aºez bine ºi ca sã pot
prin tine în faþa multor înãlþimi, dar fii întreg întru Mine, cã
Eu am pus în tine putere, ºi Eu nu sunt un Dumnezeu nepu-
tincios, dar iatã, puterea Mea lucreazã în cei ce Mã poartã aºa
cum am fost Eu. 

Ridicã-te peste mulþimi ºi slobozeºte de acum glas cu
putere de înviere, cãci trebuie sã învieze lumea, mãi copilul
Meu, trebuie sã ridicãm pe om din mormântul necunoºtinþei,
trebuie sã-l facem pe om sã meargã dupã poruncile lui Dum-
nezeu, ca sã nu vin ºi sã lovesc cu blestem pe cel binecuvân-
tat. Nu te teme. Ia cu tine peste tot cuvintele cu care am vor-
bit prin Cartea Adevãrului, ºi seamãnã sãmânþã vie, de acum,
sãmânþã binecuvântatã, cã iatã, a venit vremea sã dãm deo-
parte neghina din grâu. 

Învãþãtura teologilor din zilele acestea a dat la o parte
legea lui Dumnezeu, ºi aceºtia se propovãduiesc pe ei înºiºi,
în loc sã propovãduiascã viaþa Mea peste mulþimi, vârsta ºi
trãirea Mea peste gloata cea necunoscãtoare, care cautã prin
întuneric cãrarea ºi nu dã de ea. Umblã gloatele dupã cãlãuze
drepte, dar nu mai este trãire sfântã în cei ce învaþã dreptatea
ºi calea cea cu luminã. Ridicã-te la timp ºi la netimp ºi spune
lumii cum sã trãiascã ºi cum sã Mã caute, ca sã Mã pot lãsa
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gãsit. Eu trebuie sã-i cunosc pe cei ce vor sã Mã cunoascã,
trebuie sã cunosc dintr-o mie pe cel ce este cu Mine; aºa de
bine trebuie sã se vadã ºi sã lumineze prin întuneric cel ce es-
te cu Mine.

Nu are omul putere, cã nimeni nu mai iubeºte rugãciu-
nea cea roditoare, cãci ca sã rodeascã rugãciunea, ea trebuie
sã fie aºezatã lângã post, ºi iatã, din biserica Mea nu mai
curge râul cel curat al învãþãturii adevãrate. Se mint pe ei în-
ºiºi cei ce zic cã Mã au pe Mine în mâna lor, cãci aceºtia n-au
viaþa Mea în ei ºi n-au putere întru Mine aceºtia. Fii întreg în-
tru Mine, cã iatã, ne apucãm sã zidim biserica cea nouã. Voi
coborî cuvânt din cer ºi voi vorbi noroadelor ºi voi învãþa pe
tot omul calea cea dreaptã, cãci una este calea cea cu Mine. 

Hai sã vã am cu duhul plin de credinþã, hai, cã Eu sunt
Dumnezeul puterilor. Eu sunt, ºi voi acoperi noroadele cu lu-
mina pe care vreau s-o împart prin cei ce Mã urmeazã în
zilele acestea de întuneric. Hai cu cerul Meu în voi, cãci cerul
este împãrãþia Mea, ºi voi sunteþi odihna Mea, cãci Eu în voi
Mã odihnesc de osteneli. Nu mai este iubire de Dumnezeu,
iubire dupã adevãr. Hai sã învãþãm iubirea de Dumnezeu pe
tot sufletul pe care-l gãsim în cale. Hai sã facem din pietre
inimi vii. Hai, cã voi fi împlinitor la vreme ºi voi face cu voi
izbãvire peste fãptura Mea. 

Copilul Meu iubit, pace þie! În toatã vremea, pace þie!
Pace ºi-n culcare ºi-n sculare! Pace din zori ºi pânã în searã,
ºi din searã pânã în zori! Poartã-Mã întru tine ºi fii întreg în-
tru Mine! 

Nu este greutate cu Mine, cãci nu voi, ci Eu sunt Acela
Care poate întru toate. Amin, amin, amin. 

3/16 martie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorii poporului creºtin 

Netezirea cãii poporului Domnului. Rugãciunea cea curatã ºi calea
ei spre cer. Vicleºugul, minciuna, clevetirea ºi hula omoarã credinþa 

creºtinului neputincios. 

CCCC opiii mei cu care mã ajut, copiii mei cei cu ranã,
care aþi luat din rana lui Dumnezeu, care purtaþi

din durerea lui Dumnezeu, din durerea cea pe care o poartã
Dumnezeu de pe urma poporului meu cel rãzvrãtit, cel cleve-
titor, cel neascultãtor, cel necredincios ºi neîmplinitor! Scula-
þi-vã în picioare, sculaþi-vã ºi staþi cu putere, cã puterea ce-
reascã vã þine numai în picioare. Nu vã daþi spre slãbire, nu
uitaþi cã un pic mai este, ºi eu voi fi aceea care voi ºterge tot
noroiul pe care l-au aruncat în voi fiii poporului meu cei ne-
curaþi la inimã. Eu voi fi aceea care va lucra cu tãrie, ca sã
opresc rãutatea care bate înspre voi de atâta vreme. 

Mama Gigi se scoalã sã vã scoatã de sub piatra învinui-
rilor, cãci piatra aceasta nu mã lasã pe mine sã-mi duc lucrul
înainte ºi sã aduc împãcarea ºi mântuirea cea spre care m-am
ridicat, dar nu pot sã mã ridic sã împlinesc, pânã nu vin sã
vestesc mai întâi. Sus credinþa în Dumnezeu! Hai numai cu
nãdejde pânã la capãt, cã mai e un pic, ºi veþi primi plata rãb-
dãrii. Iatã, ne apucãm de lucru cu tãrie de cuvânt. Staþi la lu-
cru cu mine, de-acum; staþi ºi nu vã daþi spre slãbire, cã a ve-
nit vremea sã fim tari, copiii mei la care am coborât ca sã lu-
crez, cã e vremea lucrului meu, mãi copii. O, dar poporul meu
mi-a scos mãrãcini în cale, ca sã-mi încurce venirea mea spre
el. S-a pãrut cã e o glumã când se începuse cu mãrturiile min-
cinoase, care v-au acoperit de tot. La toþi li s-a pãrut un lucru
uºor de fãcut, ºi iatã ce au fãcut: mãrturiile mincinoase au

prins rãdãcini în inima acestui popor, ºi aceste rãdãcini au ro-
dit mãrãcini ºi ciulini, care ies acum în calea misiunii mele
din zilele acestea. Credeþi voi cã ºi cea mai micã nedreptate
va ieºi ca sã fie cunoscutã? Credeþi voi cã veninul minciunii
va îngãlbeni ºi va vãdi pe cei ce au lucrat de partea minciunii?
Eu sunt aceea care m-am ridicat cu duh treaz, ca sã curãþ toatã
fãrãdelegea acestui popor. ªi voi curãþi-o, mãi copii, cã nu pot
lãsa acest popor sub stãpânirea duhului rãu. Poporul acesta
este poporul meu, ºi eu lucrez din cer acum, ºi voi pune capãt
rãtãcirii la care a slujit acest popor. 

O, neuitaþii mei, pãstori ai poporului meu, sã ne ridi-
cãm cu putere ºi sã netezim calea poporului meu, ca sã vadã
creºtinul calea mea spre el ºi sã mã întâmpine, ºi sã nu mã
blesteme, aºa cum se aude la cer. Nu trebuie sã vi se parã ni-
mic necunoscut mai dinainte, nimic strãin, cãci voi aþi fost
primii care ºtiaþi de la Dumnezeu despre vremea lucrului meu
din zilele acestea, pentru plinirea vremurilor lui Dumnezeu.
ªtiaþi cã aceastã lucrare va fi sã se ridice peste înãlþimi ºi sã
vorbeascã mulþimilor care se vor îndrepta spre mântuirea care
se coboarã din cer prin aceastã lucrare. ªtiaþi ºi credeaþi când
Dumnezeu cuvânta despre acest Sion din al cãrui munte se va
rãspândi lumina aceea care este proorocitã în Cartea Adevã-
rului cã va fi rãspânditã peste neamuri. 

M-a ridicat Domnul ºi mi-a spus sã vin la poporul meu,
sã sun peste el, sã-l deºtept, sã-l vestesc cã a venit vremea sã
se scoale la lucrul cel pentru care a fost ales, cãci a ales din
lume Dumnezeu acest popor, ºi a fost lucrat de Dumnezeu, ca
sã facã cu el izbãvire peste fãptura Sa. ªi ce face poporul
meu, mãi iubiþii mei pãstori, mãi iscusiþii mei ciobani pe care
eu v-am lãsat veghetori peste turma mea pânã la întoarcerea
mea? Ce face poporul nostru, mãi pãstorilor? E gata poporul?
Putem porni la lucru? Aceasta este vremea. Putem începe lu-
crul cel pentru plinirea mântuirii fãpturii lui Dumnezeu? 

O, dragii mei, m-am dus la Dumnezeu ca sã pregãtesc
cetate tare ºi am venit cu ea în braþele mele cereºti ºi am aºe-
zat-o cu aºezare binecuvântatã, ºi stau în unghiul ei ºi cuvin-
tez cuvânt ceresc ºi þin puterea duhului rãu sub aceastã piatrã
aºezatã, pentru ca sã am temelie bine întãritã ºi sã lucrãm lu-
cru întãrit în zilele acestea de biruinþã cereascã. ªi poporul
meu iatã ce face! A aflat despre aceastã temelie de piatrã pe
care va fi sã se ridice în curând biserica cea veºnicã ºi nestri-
cãcioasã, ºi iatã, dragii mei pãstori, s-au sculat cu toþii ºi lo-
vesc în piatra aceasta, ºi ei n-au de unde sã ºtie cã cine se lo-
veºte de ea, se sfãrâmã, iubiþii mei. 

De când am plecat din trup, n-am stat o clipã; am lucrat
fãrã rãgaz aceastã cetate tare, am lucrat la ea cu multã durere
ºi cu mult suspin, cã de la prima piatrã de temelie am fost lo-
vitã ºi izgonitã, cãci lucrãtorii viei mele s-au sculat sã batã ºi
sã stârpeascã slugile care au rãmas credincioase rodului aces-
tei vii, ai acestei lucrãri lucrãtoare. 

Eu nu se putea sã-mi sfârºesc lucrarea, dar am lãsat tru-
pul cel plin de rãni. Nu mai puteam aºa, ºi am lãsat trupul
care-mi rãpea puterea ºi am lucrat înainte, cu puterea duhului
cel lucrãtor, aºa cum era scris, aºa cum ºtiaþi cã v-a spus
Dumnezeu. Dar am fost cu trudã grea, mãi iubiþii mei, cãci
n-a fost credinþã peste inima poporului meu, ºi iatã, iatã ce
rod a adus poporul meu! Rod de blestem ºi de tãgãduire, cã
mã blesteamã poporul meu, ºi am auzit din gurã de creºtin
blestem asupra mea sã mã mãnânce viermii iadului ºi întune-
ricul adâncului. Dar nu lasã Domnul pe sfântul Sãu sã vadã
stricãciunea, cãci Domnul Iisus Hristos, Sfântul lui Israel, a
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avut casã la mine ºi locaº de odihnã în casa trupului meu.
Cine mã tãgãduieºte pe mine, Îl tãgãduieºte pe Domnul Iisus
Hristos, Care a trãit în mine, aºa cum ºi cei care-L tãgãduiesc
pe Fiul lui Dumnezeu, Îl tãgãduiesc pe Tatãl Cel ceresc. 

Iatã ce face acest popor. ªi ce sã facem noi acum cu
acest popor? Ce este scris în lege? Voi ce ziceþi, iubiþii mei?
Mã întreb ºi eu cu voi, cãci dacã greºeºte cineva faþã de legea
lui Moise, unul ca acela este ucis cu pietre, dar cel care gre-
ºeºte împotriva Dumnezeului Duhului Sfânt, ce este scris în
carte despre unul ca acesta? Iatã, acesta este pãcatul care a ni-
micit acest popor, cãci pãcatul sãvârºit aºeazã moarte peste
cel pãcãtos. Eu am venit înapoi, dupã cum este scris în cartea
acestei proorocii, ºi am strigat trezirea din moarte peste popo-
rul meu cel mort. Am voit sã zic numai cu cuvântul ºi sã în-
vieze poporul meu, dar el n-a vrut sã creadã în mine. ªi de ce
n-a vrut sã creadã? Iatã întrebare la care trebuie sã dãm rãs-
puns lui Dumnezeu. 

O, Domnul n-a lãsat flãmând acest popor dacã el n-a
vrut sã fie ºi cu mine. A folosit trupul cel dintr-o rãdãcinã cu
mine, ca sã vorbeascã ºi sã nu lase poporul sã se înstrãineze
de lucrarea cea coborâtã, care va lucra pânã în sfârºit în mij-
locul poporului creºtin, precum este scris. Dar iatã, mãi mã-
micã, a venit Dumnezeu mereu cu cuvântul Sãu, a venit ºi
când a fost sã vinã, ºi când n-a fost sã vinã. ªi dacã a vãzut
Domnul cã viaþa poporului Sãu nu este trãitã întru poruncile
cereºti, n-a mai avut putere Domnul peste acest popor, mãi iu-
biþii mei, cãci Domnul era sã-ªi arate puterea Sa prin credinþa
ºi ascultarea ºi smerenia creºtinului. S-a semeþit creºtinul
meu ºi nu s-a condus dupã Dumnezeu, cãci s-a condus dupã
dorinþa inimii lui poporul meu, ºi Dumnezeu n-a mai avut loc
cu ale Sale. Nici un creºtin nu s-a dat cu totul lui Dumnezeu;
nici pe jumãtate nu s-a dat atunci când a venit sã fie cu Dum-
nezeu sub aceastã lucrare de învãþãturã din cer. A fãcut ca
Anania ºi Safira, care veniserã dupã Domnul cu toate ale lor,
dar nu se dãduserã Domnului întru toate, ºi au mai rãmas ºi
de ale lor cu ei. Aceia au minþit pe Duhul Sfânt ºi au murit cu
trupul, dar poporul meu a murit cu sufletul, ºi aºa mort cum
este, þãrâna lui ridicã glas ºi se judecã cu Dumnezeu, Care nu
va pãrãsi acest popor, ºi va mãrturisi duhul dumnezeiesc, cãci
este Dumnezeul Treimii, Care lucreazã spre sfârºitul plinirii
lucrãrii Treimii Dumnezeieºti. 

Poporul meu a ispitit mereu pe Dumnezeu, ºi a ridicat
apoi cuvânt cã Dumnezeu grãieºte minciunã. O, ce putea face
Domnul cu cel mincinos, cu cel ce pârãºte, cu cel ce urãºte ºi
vinde pe fratele sãu? Venea ºi aducea la Domnul minciunã ºi
pârã ºi urã ºi clevetire. Venea, ºi nu venea cu fricã. Venea ºi zi-
cea cã are credinþã în lucrarea cea dumnezeiascã, fãrã sã ºtie
cã la Domnul n-are pe unde intra nedreptatea ºi minciuna ºi rã-
utatea. Ajungea cu rãutatea în braþe pânã la uºa lui Dumnezeu,
ºi tot cu ea se întorcea, cãci la Dumnezeu nu intrã nimic rãu. 

A venit o monahie din cetatea Nãmãieºti cu o minciu-
nã scrisã, ºi Dumnezeu i-a dat-o înapoi tot scrisã, cãci ce dai
Domnului, aceea ºi primeºti de la El. Minciunã Îi aduci, min-
ciuna aceea þi-o dã înapoi, cã la El nu intrã minciuna, ºi te
duci înapoi cu ea, de unde ai venit. Nu se poate intra la Dum-
nezeu cu nimic rãu, dar nici Domnul nu poate intra în inima
celui rãu ca sã lucreze în ea voia cea din cer. Iatã, acesta este
poporul meu, aceasta este plata trudei lui Dumnezeu. Nici o
tainã cereascã n-a putut purta ºi n-a putut pãstra poporul meu,
ºi a luat ºi a aruncat în noroi ºi în gura porcilor mãrgãritarele
cereºti, cele cu mare preþ. 

A venit ºi a descoperit Dumnezeu toate cele pentru vre-
mea aceasta, ºi creºtinul meu a aruncat pe jos bogãþia cea din
cer ºi a ispitit pe Dumnezeu, ºi în loc de umilinþã mare, po-
porul meu s-a semeþit în sine ºi s-a lovit frate pe frate în toatã
vremea, ºi n-a fost cel ce face dreptate, n-a fost, mãmicã, ºi s-a
împlinit cuvântul cel proorocit prin aceastã lucrare care a
spus: «Creºtine, dacã tu vezi pe fratele tãu în foc, tu te ridici
ºi îi faci vânt, ca sã nu mai scape cu viaþã». 

O, cu durere vã spun: n-a fost cel ce face dreptate, n-a
fost, cãci îþi amintesc acum, pãstorule Daniel, de cuvântul cel
dumnezeiesc care a spus odatã: «Daniele, la sfârºitul vremii
vei fi pus sã faci judecatã strâmbã». Eu, dacã am plecat
atunci, v-am lãsat nãdejde pentru poporul meu, ca sã judecaþi
întru dreptate pe tot creºtinul, ca sã nu îngãduiþi minciuna ºi
nedreptatea ºi ca sã nu vã faceþi pãrtaºi cu duhul celor cleve-
titori, care, din iz de invidie, dau cu noroi în cel curat cu ini-
ma. Eu dupã plecarea mea v-am lãsat sã staþi cu dreptate pes-
te turma aceasta ºi sã judecaþi între frate ºi frate, dar între fra-
te ºi frate, iubiþii mei. Aþi vãzut pe Solomon cum a fãcut drep-
tate, cãci a chemat cele douã femei ºi n-a chemat numai una.
Venise cea cu minciuna mai întâi, dar Solomon a folosit legea
întreagã ºi nu pe jumãtate, ºi când a vrut sã taie în douã prun-
cul cel rãmas în viaþã ca sã vadã prin aceasta pe mama cea
adevãratã, atunci mama cea bunã a copilului s-a lepãdat de
copil, ca sã nu taie Solomon pe copilul ei, ºi a fãcut Solomon
dreptatea, ºi apoi a fãcut dupã dreptate. N-a judecat dreptatea
numai cu jumãtate de adevãr, nu, mãmicã. 

A venit Fiul lui Dumnezeu ºi a dezrobit de vinã pânã ºi
pe cel pãcãtos, ºi iatã, pânã ºi în pilda vameºului ºi a fariseu-
lui a fost vãditã nedreptatea cea dinãuntrul inimii celui care
se credea credincios legii lui Dumnezeu, ºi s-a scos la ivealã
umilinþa inimii vameºului, cel care-ºi bãtea pieptul cu cãinþã,
socotindu-se nevrednic de iertarea Domnului. 

O, iubiþii mei, pãstori ai turmei mele, e vremea sã ne
aºezãm bine, e timpul sã lucrãm numai dupã dreptarul cel în-
treg, cãci toate câte trebuie sã folosim sunt scrise în cartea în-
vãþãturii lui Dumnezeu, ºi dupã ea trebuie sã lucrãm. Iatã cã
din nou vã rog ºi vã îndemn sã staþi drepþi în faþa acestui po-
por, ca sã vadã creºtinul calea cea dreaptã prin voi ºi sã mear-
gã pe ea. Trebuie sã aveþi puterea sã dezbãraþi pe creºtin de
toate obiceiurile cele care nu sunt din Dumnezeu, ºi sã ia
acest popor în braþe curãþenia de inimã ºi umilinþa, cã nu este
om care sã se poatã îndreptãþi în faþa lui Dumnezeu. Dar
avem, mãmicã, de scos din rãdãcinã mãrãcinii ºi ciulinii care
au crescut în calea mea ca sã nu mã poatã cunoaºte ºi sã nu
mã poatã primi poporul meu. Iatã cât venin aduce lui Dumne-
zeu lipsa adevãrului ºi nedreptatea care stãpâneºte peste fiii
poporului nostru! Duhul minciunii ºi al clevetirii ºi al vorbirii
de rãu a fãcut zid rugãciunilor pe care le mai citeºte acest po-
por, ºi nu ajung rugãciunile la Dumnezeu. Rugãciunea po-
porului meu a mai rãmas pe ici, pe colo, dar ca o orânduialã
fãcutã de oameni, cãci nici nu ajunge ea la inima creºtinului
când o citeºte, darã sã mai ajungã la inima lui Dumnezeu! Nu
este dragoste, nu este ca sã simtã creºtinul pe Domnul. 

Iubiþii mei, daþi de la voi pe cel ce cleveteºte pe aproa-
pele sãu, cãci cel ce face aºa, acela a ºi fost judecat prin pã-
catul clevetirii. Cine este mai bun ca sã arunce cu piatra în
aproapele sãu sau sã mânjeascã obrazul fratelui sãu cu înjosiri
ºi cu învinuiri? Sã se dezbare creºtinul de vorbirea de rãu, ºi
de pârã asupra fratelui sãu. Cel ce vine la Domnul sau la voi
cu plângere ºi cu pârã asupra semenului sãu, acela sã nu se
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gândeascã, sã nu creadã cã va primi vreun rãspuns dupã ade-
vãr, cãci adevãrul adevãrat al acestei stãri este rãbdarea ºi
smerenia ºi dragostea, dar nu învinuirea ºi nu rãzbunarea.
Cine vine la Domnul cu aºa ceva, acela sã ºtie cã se întoarce
înapoi tot cu cele aduse. 

Vino, creºtine, la Domnul, dar vino cu pãcatele tale ºi
cu nevrednicia ta ºi cu neputinþa ta ºi cu greutatea ta. Vino ºi
învaþã de la Dumnezeu, învaþã pentru totdeauna rugãciunea
aceea pe care numai o citeºti, dar nu vrei ca ea sã se vadã la
tine. Rugãciunea aceea aºa spune: „Doamne, ia de la mine
duhul iubirii de sine ºi al vorbirii de rãu sau al grãirii în de-
ºert ºi mã ajutã sã nu învinuiesc pe fratele meu ºi sã nu dez-
vinovãþesc viaþa mea cea cu pãcate“. 

Iubiþii mei pãstori, daþi de la voi pãrtãºia cu vorba cea
deºartã, cã nu este curatã inima celui ce vine sã punã vinã pes-
te fratele sãu. De ce nu-L vedem pe Domnul, Care nu ªi-a des-
chis gura ºi Care era fãrã pãcat? Dar n-a scos cuvânt de dez-
vinovãþire, ca sã luãm învãþãturã noi, cei pãcãtoºi, ºi sã nu ju-
decãm pe cel creat de Dumnezeu ºi sã nu judecãm fãrã ade-
vãr. Dacã vrem sã judecãm pricina cuiva care vine cu ea grea,
o, cu câtã dreptate ºi cu câtã dragoste trebuie vindecatã prici-
na celui necãjit! Dar acest popor cu trupul plin de rãni, vino-
vat pânã la cer, are glas de ridicat mereu, ºi nu vrea sã se de-
prindã cu smerenia cea lãsatã de Domnul. Învãþaþi, mãmicã,
pe creºtin; vã rog din inima cerului. Eu sunt cereascã acum;
luaþi de la mine. Învãþaþi pe creºtin sã nu se mai plângã, sã nu
se mai semeþeascã unul împotriva altuia, cã nu este de la
Dumnezeu nemulþumirea, ºi nu intrã nimeni la Dumnezeu da-
cã mai foloseºte aceastã rãutate. Cel ce vine la voi, sã vinã
dupã cuvântul lui Dumnezeu ºi sã-l împlineascã. Acesta este
singurul lucru care rãmâne de fãcut, ca sã fie apoi cu Dumne-
zeu poporul meu. Limba care se miºcã sã rosteascã vinã sau
vorbire de rãu, sã se opreascã de la aceasta. Luaþi de la mine
ºi daþi poporului meu, ca sã se deprindã acest popor cu bunã-
tatea ºi cu umilinþa cea plãcutã. 

Vreau sã vãd la voi înþelepciunea aceea care vãdeºte vi-
cleºugul din creºtin. Vreau sã vã vãd iscusiþi, cãci este fãþãr-
nicie la fiii poporului meu, este lipsã de curãþenie de inimã,
este vicleºug. Ce fel de fiu al lui Dumnezeu mai poate fi acela
care nu cinsteºte ºi nu iubeºte pe aproapele Domnului? Ce
fel? Acela care necinsteºte obrazul fratelui sãu, acela nu mai
este aproapele Domnului. 

Iatã, pe surioara mea au nãpãdit-o creºtini cu inimi pli-
ne de pretenþii, pline de ispitire, ºi nu are cine o ajuta, nu are
cine o apãra, nu are cine s-o ocroteascã de cei fãþarnici ºi de
cei vicleni ºi de cei linguºitori care stau ascunºi în poporul
meu. Dar cât cred ei cã vor mai putea sta? Iatã-L pe Domnul,
este pornit la lucru sã-ªi facã frumoasã ºi curatã cãrarea, sã
lase pe ea numai ce este sãnãtos ºi curat, numai ce este ade-
vãrat întru Dumnezeu. 

Mãi iubiþii mei pãstori, sã vedem acum, cã iatã, Dom-
nul începe curãþenia. Am de curãþit o mulþime de rãu, am de
lucrat mult, ca sã curãþ pãmântul poporului meu, cãci voi lovi
acum pe cei fãþarnici, pe cei ce slujesc duhului rãu al min-
ciunii ºi al clevetirii, pe cei ce împrãºtie duh de rãtãcire, pe
cei ce cautã sã încurce calea mea ºi lucrul meu, ºi iatã, pe cei
ce sunt murdari ºi cãlcãtori ai trãirii de creºtin. Vor rãmâne în
picioare numai cei cu inima curatã, cu inima neprihãnitã ºi cu
trupul purtat întru cele cu care am venit. Vor începe sã se îm-
plineascã în zilele ce vin cele proorocite pentru aceastã vre-
me, ºi se va începe cu acest popor, mãi mãmicã. 

Nu mai este dupã Dumnezeu acest popor. N-a vrut sã
se trezeascã ºi sã fie aºezat la datorie. N-a vrut sã asculte gla-
sul trâmbiþei ºi sã se aºeze întru sfinþenie de inimã ºi de trup
nestricãcios. Iubeºte mai mult mâncarea ºi bãutura cea tru-
peascã, ºi prea puþin pe aceea cereascã. Iubeºte trupul, mãi
mãmicã, ºi nu taie de la ei ca sã poatã fi una cu cei din cer. Au
rãmas pe pãmânt, au rãmas cu pãmântul; au ales pãmântul ºi
nu cerul, dar iatã cã ºi pãmântul va fi netezit de Dumnezeu ºi
nu de ei. Nu vor rãmâne cu nimic; vor rãmâne sãraci de cele
de aici, ca sã-i pot apoi îndrepta cu faþa spre Dumnezeu. N-a
lãsat nimeni nimic dintr-ale lor ca sã vinã cu Dumnezeu, dar
iatã, nu aºa va rãmâne acest popor, ºi va fi rãnit de dreptatea
Domnului, cãci Domnul are acum sã-ªi aºeze împãrãþia Sa ºi
stãpânirea Sa. 

Poporul meu a vãrsat multã hulã din gura sa, a împãrþit
dispreþ ºi minciunã în jur ºi s-a îndeletnicit cu fãþãrnicia ºi cu
ispitirea. Am creºtini împuterniciþi de duhul cel rãu, cãci s-au
lãsat câºtigaþi, mãi mãmicã, ºi calcã ºi stricã rodul, ºi îmi cal-
cã peste semãnãtura cuvintelor mele, care sunt cu viaþã în ele. 

Aprindeþi-vã fãclia ºi puneþi-o la loc înalt ºi mergeþi ºi
cãutaþi, ca sã scoateþi rãul afarã din acest ogor. Sunt buruieni
învechite, mãi mãmicã, ºi acestea ºi-au întins rãdãcinile. Iatã
cât de adânc trebuie sã sãpãm acum ca sã scoatem din rãdãci-
nã buruiana cea rea, cãci nu s-au smuls rãdãcinile la vreme, ba
au mai fost ºi întreþinute, ºi udate, ºi ocrotite. ªi dacã nu vom
smulge rãul din pãmântul poporului creºtin, sã ºtiþi cã va fi
lepãdat acest popor, va fi cu mânie ºi cu certare dat deoparte. 

Mãi pãstorii mei iubiþi! Pãstorule Cristea, ia, mãmicã,
de la mine, dar foloseºte-te dacã iei. Dar dacã iei cu îndoialã,
nu pot fi una cu acela care mã pune la îndoialã. Iatã, vorbesc
din cer cu tine, dar dacã nu poþi sã fii credincios celor ce sunt
scrise în cartea acestei lucrãri despre vremea lucrului meu din
zilele acestea, dacã te îndoieºti de împlinirea celor proorocite
mai dinainte, dacã pui la îndoialã, o, mãmicã, cum mai vine
asta? Dacã tu nu crezi îndeajuns ºi dacã te îndoieºti, iatã, ºi
eu mã îndoiesc ca sã cred în tine. Ai venit sã întrebi la Dom-
nul multe lucruri pe care trebuia sã nu le mai pui la îndoialã
dacã crezi cã Domnul este ºi conduce lucrarea, dacã crezi cã
Domnul lucreazã prin jertfelnicul cel de foc cu care am venit
eu ºi l-am aºezat ca sã lucrez din el peste acest popor. Iatã,
îndoiala înjumãtãþeºte biruinþa creºtinului, ºi eu te aveam pe
tine ºi pãstor al creºtinului meu. Ce sã mai zic de creºtinul
meu? Sã mai zic cã nu crede în mine creºtinul meu? O, pãsto-
rule al oilor mele, vino spre mine, ca sã vinã ºi oile apoi.
Vino, dar nu cum eºti acum. Însãnãtoºeºte-te, mãmicã, nu
este greu. Dã-mi mie voie dacã nu poþi singur, cã iatã, nu poþi
singur. Eu vreau sã te fac tare, mai tare decât oricând, dar
lasã-te lucrat, mãi mãmicã. E vremea sã fim înþelepþi ca ºer-
pii ºi sã fim buni ºi blânzi ca porumbeii. E vremea sã fim cu-
raþi, curaþi, pãstorule al oilor mele. E vremea sã fie în noi nu-
mai unul, mãi mãmicã, numai unul ºi înãuntru ºi în afarã; sã
fim ca în cer, cã iatã, am venit din cer, iubiþii mei, pãstorii oi-
lor mele. Am venit din cer ca sã vã fiu mereu alãturi, ca sã ne
sfãtuim mereu ºi sã lucrãm numai dupã planul cerului. Am
venit, iubiþii mei pãstori, dar nu pot locui la un loc cu îndoia-
la. Nu pot merge pe acelaºi drum cu cel care se îndoaie sau se
sminteºte întru mine. Iubiþi dreptatea, mãi iubiþii mei, ºi jude-
caþi dupã Domnul ºi nu dupã om ºi nu dupã sânge ºi nu dupã
neam. Judecaþi în Domnul Iisus Hristos, ca sã fie numai
Domnul judecãtor peste toate, cãci al Sãu este dreptul acesta.
Uitaþi-vã în legea cea dreaptã ºi faceþi dreptatea ºi iubirea sã
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fie stãpâne peste inima poporului nostru. Nu lãsaþi poporul sã
piarã. V-am spus sã scoateþi din Scripturã fãgãduinþele ºi bi-
necuvântãrile în care va intra acest popor dacã va vrea sã fie
întru Dumnezeu. V-am rugat sã daþi poporului din învãþãturile
apostolilor, care se uitã din cer ºi aºteaptã sã prindã viaþã în-
vãþãturile cele lãsate de ei. 

Iubiþii mei, daþi de la voi pãrtãºia cu cei ce ispitesc pe
Dumnezeu, cu cei ce vor sã întunece învãþãtura cea din cer.
Feriþi-vã de aluatul celor fãþarnici, cã vã trage în cursa acestui
pãcat al fãþãrniciei. Eu cunosc din cer pe fiecare, dar dacã nu
voiþi sã lucrãm împreunã, sã ºtiþi, nu va rãmâne lucrul în pi-
cioare. Dacã nu voiþi sã fiþi întru mine ºi dacã nu voiþi sã fiu
întru voi, nu va rãmâne lucrul, mãi mãmicã, ºi timpul vostru
va fi ºi el întrebat ce rod a purtat în fiecare vreme. Sã ºtiþi cã
se poate sã fie vindecat acest popor, dar dacã nu va fi credinþã
sãnãtoasã în cele fãgãduite de Dumnezeu, mã voi duce spre
neamuri, ºi ele vor crede ºi se vor vindeca, ºi voi lucra prin
pietre mai mult decât prin fiii acestui popor, care mã tãgã-
duiesc ºi mã înstrãineazã dintre ei. Mã duc, mãmicã, ºi voi lu-
cra ºi voi prãsi, ºi vor auzi noroadele de pe tot pãmântul ºi vor
veni înspre acest Ierusalim care, iatã, mã omoarã cu pietre ºi
mã tãgãduieºte. 

Daniele, pãstorule iubit de cer, ce sã fac eu cu copiii
tãi? Ce sã facem cu ei? Cã de la ei s-a întins rãtãcirea, ºi s-au
rãtãcit mulþi din copiii poporului meu ºi s-au dus cu duhul lu-
mii ºi au lãsat pe Dumnezeu, cã s-au luat dupã copiii tãi ºi
s-au fãcut unii mai rãi decât alþii. Am mãrturie în cer, am fo-
tografie în cer. Mi-a dat-o Domnul sã mã uit la ea ºi sã vãd ce
creºtere le-ai dat. Am sã vin cu ea sã le-o arãt ºi sã-i întreb pe
fiecare, de ce au plecat în lume? O, nu vor avea ce sã rãspun-
dã, ºi vor fi loviþi din faþã pe neaºteptate. Îi voi opri sã mai
trãiascã viaþa lor. Voi pune iar în faþa lor dreptarul cel curat,
ºi dacã vor cãlca peste el, vor pãþi cu toþii la fel ca Iuda, cãci
de la ei s-a întins rãtãcire mare peste copiii poporului nostru.
Dumnezeu nu Se lasã târât pânã în sfârºit, nu Se va mai lãsa
rãstignit pânã în sfârºit. Fii cu mine, pãstorule Daniele, ºi fii
dârz cu Dumnezeu, cã Domnul aºa trebuie sã înceapã, cu cei
mari trebuie sã înceapã, fiindcã aºa este scris, ºi cele scrise nu
se pot desfiinþa. Eu nu pot sã ºterg numele lor din cer, pentru
cã nu aºa este în planul lui Dumnezeu, dar vreau sã ºterg pã-
catul lepãdãrii lor de Dumnezeu, ºi nu se poate, nu se poate,
mãi Daniele, decât cu mare certare. Iatã, lupta lor cu Dumne-
zeu ºi trãdarea iubirii care le-a purtat-o Dumnezeu, va fi sã-ºi
aibã sfârºit acum, cãci va fi sã vadã ce au fãcut ei lui Dumne-
zeu, va fi sã vadã fãgãduinþele pe care le-au cãlcat ºi credin-
cioºia pe care au aruncat-o de la ei ºi au luat în schimb duhul
lumii, care nu are viaþã în el. Iatã, lumea ºi duhul din ea au
ajuns la sfârºit, iar Dumnezeu va ieºi deasupra cu cei ce L-au
iubit cu statornicie. 

Nu te teme, Daniele, eu voi fi cu tine, dar lasã-mã sã
fac mântuire peste casa ta. Nu pot decât cu tãrie. Nu pot dacã
ei nu pot sã mã primeascã cu cele de la cer. Nu te teme, cã
vom ieºi cu bine; vom ieºi, cã eu voi fi cu tine, dar fii ºi tu cu
mine. Ia spune-mi tu, cum sã facem noi, ce sã folosim pentru
fiii tãi? Cã iatã, nu mai sunt ai tãi. Sunt ai lumii, sunt ai vieþii
stricãcioase. Spune, ºi eu te voi asculta, cã ºi tu ai fost de par-
tea mea în toatã vremea lucrului Domnului. Fii ºi acum cu
mine. Eu sunt; eu ºi copiii cei cu care am mai rãmas; eu, ºi
am cerul spre însoþire în lucru. 

Iubiþii mei pãstori, scoateþi-i în faþa bisericii pe cei care
au dus în rãtãcire calea adevãrului. Scoateþi la ivealã toate ce-

le vechi, tot ce a stricat pe creºtin, tot vicleºugul, ºi pe cel ce
foloseºte vicleºugul ºi minciuna. Puneþi statornicie bunã în
inima celor ce mai vor cu Dumnezeu, ºi apoi vegheaþi ºi
feriþi-i pe aceºtia de puterea de distrugere a duhului cel vi-
clean, care lucreazã sã omoare credinþa ºi inima ºi viaþa creº-
tinului cel neputincios. Spuneþi la cei statornici ce aþi pãþit voi
de la cei ce au venit ºi au minþit ºi au luptat ca sã fie crezuþi,
ca sã murdãreascã obrazul aproapelui ºi ca sã facã pãcat în
faþa lui Dumnezeu. Învãþaþi-i pe toþi cei ce vor sã fie cu Dum-
nezeu ºi cu voi, sã nu mai facã pãrtãºie cu clevetirea, cu min-
ciuna, cu învinuirea ºi cu hula cea grea. Staþi treji în faþa tur-
mei, staþi drepþi ºi staþi cu iscusinþã cereascã. Nu fiþi descu-
rajaþi, nu aceasta avem de fãcut. Ajutaþi-mã sã am încredere
în voi, ca sã mã pot rezema de voi. Fiþi credincioºi faþã de pu-
terea jertfelnicului pe care l-am coborât sã ard pe el fãrã-
delegea acestui popor. Acest jertfelnic întreit lucrãtor este te-
melia pietrei pe care voi zidi în zilele ce vin biserica nepri-
hãniþilor ºi a neadormiþilor care vor slãvi pe Dumnezeu, în
taina Ierusalimului cel din cer coborât. 

Iatã-l pe cel ce mi-a oprit drumul ºi începutul meu de
drum dupã ce am plecat; vrea ºi se luptã sã vã facã iar pãrtaºi
cu cele lucrate de el din duh de prostie, din duh de îngâmfare
ºi de îndãrãtnicie. Fiþi atenþi, cã duhul rãu se luptã sã spargã
blidul din care mâncãm cu toþii. Feriþi-vã de pãrtãºia vorbirii
în deºert. Fugiþi de omul limbut. Uitaþi-vã ce scrie în carte
despre cel limbut. Deschideþi cartea ºi citiþi în tot poporul
meu ce iese din lucrul omului limbut, care urmãreºte cele ale
sale, cele ale inimii sale. Acela aruncã mreaja sa ca sã te prin-
dã; acela are douã limbi. Vegheaþi, iubiþii mei, cã Dumnezeu
nu lasã în mâna celui batjocoritor pe cei care se bizuie pe
Domnul. 

Iubiþii mei pãstori, folosiþi cuvinte înþelepte, care sã
scoale acest popor din sângele lui. Îndeletniciþi-vã cu cea mai
mare înþelepciune ºi fiþi buni ca Dumnezeu. Vreau sã vã vãd
cã lucraþi minuni. Vreau sã puneþi înviere peste cel mort,
peste cel neînþelept, peste cel necredincios, dar credinþã ca a
voastrã sã nu mai fie pe nicãieri. Nu fiþi îndoielnici în cele de
la cer. Lucraþi cu cerul. Rugaþi-vã ca Solomon, cã ºtiþi ce a
cerut el la Dumnezeu. Lãsaþi-vã spre cele smerite, cãci Dum-
nezeu dã har celor smeriþi. Voi trebuie sã aveþi har, mulþime
de har, dar fiþi înþelepþi ºi fiþi numai cu cerul. Duhul lui Dum-
nezeu este Acela Care nu vã lasã sã pãrãsiþi cerul. Fiþi plini de
Duh dumnezeiesc. Duhul vostru sã scadã, ºi sã creascã peste
voi Duhul Treimii Dumnezeieºti. Amin. 

Lucraþi, iubiþii mei, lucraþi bine, ca sã am încredere în
voi, cãci lucrul meu din vremea aceasta trebuie sã fie bine
pãstrat ºi adãpostit, cã nu e cu putinþã sã încapã peste el nici
o stricãciune, nici o uneltire. Luaþi pildã de la preotul Zaharia,
care a fost ucis între templu ºi altar, dar n-a scãpat din gura sa
taina cea ascunsã, de pe vremea trupului Domnului. El a pur-
tat taina lui Dumnezeu, de la vestirea naºterii botezãtorului
Ioan, de la vestirea naºterii Domnului ºi pânã s-a dezbrãcat de
trup. Sã nu te temi cã vei muri dacã vei þine cuvântul în tine.
Citeºte, mãmicã, în cartea lui Dumnezeu ºi învaþã pe creºtin
sã înþeleagã cele scrise în carte, cãci tainele Domnului sunt
pãstrate între ucenici. 

Iubiþii mei, nu mai am alt dor decât sã fie pace între mi-
ne ºi poporul meu. Acesta-i singurul meu dor. Iatã, pace vouã,
iubiþii mei! Lucraþi duh de pace peste creºtin, lucraþi duh de
credinþã, cã nu este credinþã, mãmicã. Aduceþi Domnului ini-
mile voastre ºi nu vã clãtinaþi întru Domnul, cãci El este con-
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ducãtorul lucrãrii Sale. Ferice celui ce nu se va sminti întru
Domnul. Ferice celui ce nu se va sminti întru mine. 

Pace vouã, iubiþii mei pãstori! Luaþi din duhul meu,
luaþi mereu ºi fiþi un duh cu mine. Eu sunt. Nu vã temeþi, nu
vã îndoiþi, nu vã clãtinaþi. Eu sunt, iubiþii mei; eu ºi pruncii pe
care mi i-a dat Dumnezeu spre semne ºi minuni în mijlocul
acestui Israel cãzut în necredinþã. 

Pace vouã! În toatã vremea pace vouã! Îndeletniciþi-vã
sã staþi alipiþi de cei cu inima curatã. Îndeletniciþi-vã sã-i cu-
noaºteþi pe cei curaþi ºi, iarãºi, pe cei fãþarnici, ca sã-i vinde-
cãm ºi pe cei bolnavi, iubiþii mei. Nu vã duceþi spre cei fãþar-
nici. Lãsaþi-i pe ei sã se umileascã. Vedeþi, nu cumva sã fie
dispreþuit Domnul din pricina acestora. 

Pace peste voi, pãstori ai poporului meu! Pace ºi înþe-
lepciune ºi senin pe inimioarele voastre! Amin, amin, amin. 

5/18 martie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Victor Stãnculescu 

Proorocie pentru venirea regelui Mihai. Neliniºtea iscoadelor. 

CCCC uvântul lui Dumnezeu se coboarã pe pãmânt. Sã
se scrie cuvântul cel din cer ºi sã ajungã la cel cu

care grãieºte Dumnezeu. 
Harul Meu ºi pacea Mea peste tine din nou, mai-marele

oastei României Mele! Pace, iubitul Meu, cãci duh de pace ºi
de liniºte bunã vreau sã aºez peste acest neam prin lucrul ce-l
voi împlini prin tine. Iatã, vin din nou spre tine. Vin sã te
vestesc sã fii înþelept, vin sã-þi spun sã nu fii fãrã Mine, cã
dacã eºti mereu cu Mine, nici un rãu nu se va apropia de tine.
Fii cu Mine, din zori ºi pânã în searã ºi din searã pânã în zori,
ºi nici un gând pornit cu rãu spre tine nu va izbuti, cãci Eu
sunt Dumnezeul Cel Care veghez ºi ocrotesc în toatã clipa pe
cei ce sunt cu Mine, pe cei ce lucreazã ºi Mã ajutã pe Mine.
Iatã, îþi amintesc de cuvântul cel înþelept care spune: „Fe-
reºte-mã, Doamne, de duºmani, cã de prieteni mã feresc eu“,
dar vin acum spre tine, mai-marele oastei române, vin ºi îþi
spun aºa: fereºte-te tu de prieteni, cã de duºmani te feresc Eu.
Ajutã tu planului Meu, ºi Eu voi fi ajutorul tãu ºi pãzitorul tãu
în toatã clipa. Amin. Semnul crucii Mele sã-þi fie arma cea de
biruinþã ºi pentru tine, ºi peste România Mea. Poartã-Mã cu
tine, ºi iatã ce-þi aduc din nou, ºi peste aceasta nu se poate tre-
ce. Iatã, binecuvântate sã-þi fie intrãrile ºi ieºirile; binecuvân-
taþi sã-þi fie paºii în tot locul pe unde te porþi; binecuvântate
sã-þi fie hrana ºi apa ºi vinul cel curat; binecuvântate sã-þi fie
patul de odihnã ºi masa ºi casa ºi toatã agoniseala ta; binecu-
vântate sã-þi fie somnul ºi odihna ºi gândul ºi inima ºi iubirea
cea pentru Mine ºi pentru neamul românesc. Amin. Binecu-
vântat sã fii cu binecuvântarea Preasfintei Treimi în toatã cli-
pa, în toate ale tale, cãci peste aceasta nimeni ºi nimic nu poa-
te trece. 

Stai mereu pe stânca Mea cea tare ºi nu te vei teme de
nimic ºi de nimeni. Nu te teme, mai-marele oastei române, nu
te teme nici atunci când ai sã vezi paºii tãi ameninþaþi de cei
care vor sã te piardã, cãci nu vor izbuti. Vei vedea ºi te vei bu-
cura, dar fii cu Mine în toatã vremea. Pune-Mã pe Mine în
faþã la tot greul, la tot pasul, cã Eu sunt biruitor cu tine. Îþi
amintesc de ªtefan cel sfânt, care a domnit peste acest neam,
cãci el cu Mine mergea ºi biruia gloatele duºmane, care ve-
neau sã facã rob neamul cel binecuvântat, cãci ªtefan cel
sfânt se ducea sã ia binecuvântarea Mea, ºi apoi pleca la rãz-
boi. Se ducea la sihastrul Daniil, ºi dacã acela era la rugãciu-
ne, ªtefan aºtepta la uºa chiliei lui ºi nu pleca la oaste pânã ce

nu lua binecuvântarea Mea din mâna servului Meu, care lo-
cuia ºi trãia întru sfinþenie. ªi când se întorcea domnul þãrii de
la oaste cu biruinþã, aducea lui Dumnezeu mulþumire, ridi-
când altare de închinãciune ºi de slavã pentru Dumnezeu,
cãci aveau credinþã tare domnitorii acestui neam. 

Iatã, îl voi aºeza pe cel binecuvântat de Mine, cã el este
de la Mine, el este proorocit prin proorocii care au avut cu-
vânt de la Mine. Îl voi aºeza cu braþul Meu cel tare, cã de la
el ºi pânã astãzi nici un mai-mare stãtãtor care a stat peste
acest neam nu a mai avut ungerea de la Dumnezeu. Eu nu pot
desfiinþa cele proorocite, cãci Duhul Meu lucreazã ºi vesteºte
ºi împlineºte în toatã vremea. 

Fii cu Mine, mai-marele oastei române, cã iatã, îþi tri-
mit mirul binecuvântãrii de aici, din locul în care Eu lucrez ºi
cuvintez ºi aduc spre împlinire cuvântul Duhului Meu. Fã pe
fruntea ta semnul crucii Mele cu acest mir al binecuvântãrii ºi
al ocrotirii. Fã semnul crucii Mele pe tãlpile încãlþãmintelor
tale cu acest mir al binecuvântãrii, ºi vei cãlca cu putere de la
Mine peste ºerpi ºi peste stârpituri ºi peste puii fiarei roºii,
care încã miºunã sã-ºi facã cotloane pe pãmântul acestui
neam ales ºi binecuvântat. Nu te teme, cãci vei cãlca peste tot
duºmanul Meu ºi peste tot duºmanul tãu ºi va curge veninul
ºi se va risipi în întuneric, iar Eu voi face luminã, ºi va fi
luminã. Sã nu foloseºti îndoiala întru Mine, cãci îndoiala în-
jumãtãþeºte biruinþa creºtinului. Fii viteaz, cãci eºti fiu adevã-
rat, din pãmântul acestui neam, eºti suflet din sufletul cel viu
ºi viteaz al acestui neam. Fii statornic cu Mine, cã tu ai mul-
tã nevoie de ocrotire. Cei ce vor sã robeascã sub stãpânirea
lor acest neam, aceia nu te iubesc, ºi vor sã nu mai fii. Le este
teamã de tine, cãci Eu am pus în tine de la Mine. Le este tea-
mã cã le vei zdrobi puterea lor, dar nu te teme tu. Mirul bine-
cuvântãrii sã facã din tine un fiu al minunilor, ºi minunile
acelea sã fie spre dezrobirea ºi pacea ºi liniºtea acestui pã-
mânt al acestui neam. Voi lucra cu putere, ca sã te am credin-
cios planului Meu din zilele acestea, ºi îþi voi arãta, ca sã ºtii
cã sunt cu tine ºi cã te ocrotesc. Stai aproape cu inima ºi cu
sfatul de cel pe care l-am trimis spre tine ca sã te vesteascã de
la Mine. Stai cu el mereu aproape. Fã-þi timp sã stai cu el în
sfat ºi cere-i pâinea cea vie, cãci Eu sunt pâinea care se co-
boarã din cer ºi care dã viaþã. Eu sunt viaþa fãpturii Mele. Iatã
postul sfintelor Paºti, al sfintei ºi de viaþã fãcãtoare Învieri a
Fiului lui Dumnezeu. Pregãteºte-te cu post, ºi ia apoi Trupul
ºi Sângele Meu, ca sã intru cu fiinþa Mea în tine, mai-marele
oastei României Mele. 

Iatã, îþi dau sfat ceresc, ca sã fii cu mare atenþie când
vorbeºti cu Mine prin servii Mei, cãci neliniºtea iscoadelor se
bagã cu iscusinþã sataniceascã, se bagã cu ºtiinþã omeneascã,
dar tu ai totul la îndemânã ca sã poþi zãdãrnici urmãrirea lor.
Fii iscusit, cãci eºti cu Dumnezeu. Cei care nu sunt cu Mine,
se vor sfãrâma, cãci nu este izbândã fãrã Mine, nu este viaþã
fãrã Mine. Unge-þi casa ºi unge-þi locaºul în care-þi desfãºori
slujba ta. Unge peste tot cu mirul cel împuternicit cu binecu-
vântarea Mea ºi stai dârz ºi bizuie-te pe Dumnezeul Sfintei
Treimi, Care þine pe România ºi pe fiii ei cei curaþi pe mâna
Sa cea tare. 

Pace de la Fiul lui Dumnezeu, Care a înviat din morþi
ºi a cãlcat cu moartea pe moarte! Pace ºi înviere întru cele de
sus! Pace de la Mãicuþa Mea, cea una binecuvântatã între fe-
mei, care este ocrotitoarea neadormitã a noii cetãþi din zilele
acestea, cãci România este pãmântul Noului Ierusalim al glo-
riei cereºti. 

Tot cuvântul pe care-l îndrept spre tine, este ºi va fi ri-
dicat la vremea potrivitã spre mãrturia lucrului Meu din zile-
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le acestea, ºi toþi cei peste care lucrez ºi cu care lucrez vor fi
ridicaþi spre mãrturie ºi spre glorie în zilele ce vin. Amin,
amin, amin. 

9/22 martie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre poporul creºtin în vreme
de încercare 

Cuvânt pentru credinþã ºi pentru ferire de cârtire ºi de pedeapsa
cârtirii. Venirea la Domnul a celor din lume în locul celor 

ºovãielnici. 

NN umai un picuþ de atenþie, dragii mei, creºtini ai
poporului meu. Un picuþ sã staþi în sfat din nou

cu mama Gigi. Cel ce crede cã eu sunt în sfatul acestui popor,
cel ce nu se îndoieºte ºi nu se sminteºte întru mine, cel ce cre-
de întoarcerii mele, care a fost proorocitã prin cartea acestei
lucrãri, cel ce este statornic în credinþã ºi în lucrul meu din zi-
lele acestea, acela se va învrednici sã întâmpine în trup slava
lui Dumnezeu, care a fost proorocitã sã se vadã în vremea
aceasta. Aceasta a fost menirea acestui popor cules din lume.
A zis Dumnezeu sã nu mai fie din lume acest popor, sã nu mai
fie. Sã fie din cer creºtinul acestei lucrãri coborâtã din cer.
Dumnezeu a ales fiii acestui popor, din lume, ca sã nu mai fie
apoi din lume. 

Mãi mãmicã, sã mã fi putut ruga ºi eu, sã fi putut ºi eu
mijloci, sã fi putut ºi eu îndrãzni ºi spune Domnului Iisus
Hristos aºa cum El I-a spus Tatãlui când a plecat de lângã
apostolii Sãi, cãci aºa a spus: «Tatã, Eu vin la Tine, ºi cât am
fost cu ei, Eu i-am pãzit în numele Tãu. Din lume i-am scos,
pentru cã nici ei nu erau din lume, precum Eu nu sunt din lu-
mea aceasta. Pãzeºte-i Tu, de acum, pentru cã Eu vin la
Tine». Mãi copii, aºa sã fi putut avea ºi eu îndrãznealã la Fiul
lui Dumnezeu, Care este mijlocitor între noi ºi Tatãl. Sã fi
spus ºi eu: „Doamne, ei nu sunt din lume, precum nici eu nu
sunt. Eu vin la Tine, pãzeºte-i Tu, de acum!“. 

Eu am trecerea cea mai mare în cer, fiindcã am fost
trâmbiþã lucrãtoare spre sfârºitul vremurilor, ºi a locuit în mi-
ne cuvântul celor ºapte tunete care au vorbit în timpul vede-
niei apocaliptice, care au fost pecetluite de Dumnezeu pânã în
zilele voastre, cãci aceste zile au fost apucate de voi, ºi voi
n-aþi voit sã înþelegeþi ºi sã credeþi. Au vorbit atunci cele ºapte
tunete, dar au fost pecetluite cuvintele acelea ºi nu s-au scris,
dar s-au scris în vremea voastrã, mãi copii. Au trâmbiþat în
toatã vremea, de atunci, îngerii lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi
au adus spre împlinire toate câte s-au scris în cartea prooro-
ciilor lui Dumnezeu. Dar spre sfârºitul plinirii vremurilor a
folosit Dumnezeu trâmbiþele cele ce erau scrise în carte ca sã
trâmbiþeze în vremea domniei fiarei apocaliptice, ºi a ajuns
Dumnezeu pe vremea trupului meu sã sune din trâmbiþa cea
de dinaintea celei de a doua arãtãri a Fiului lui Dumnezeu,
Iisus Hristos, cãci scris este cã se vor arãta la sfârºitul plinirii
vremurilor cele scrise în carte. 

Am trecere mare în cer, mãi poporule al meu, ºi þie, mã-
micã, îþi este greu sã crezi în mine. Te îndoieºti, creºtine, ºi eu
mã supãr pe tine, mãmicã, atunci când vãd cã mã tãgãduieºti. 

Poporule al meu, nu mã mai tãgãdui! Iatã, te rog din
nou: împacã-te cu mine, poporule al meu! Fã pace între mine
ºi tine, poporule al meu! Mã supãr pe tine, mãmicã, ºi te las
ºi mã duc spre lume dacã tu nu mai vrei sã fii copilul meu. ªi
am sã-mi fac mulþime de fii din pietrele cele de la rãspântii,
ºi am sã culeg ologii ºi orbii ºi surzii ºi am sã-i fac sã mear-
gã ºi sã vadã ºi sã audã ºi sã creadã cã sunt de la Dumnezeu,

din cer. ªi am sã fac masã mare, cu bucate cereºti, ºi mã voi
bucura cu strãinii care n-au fost ai acestui legãmânt, dar aceia
mã vor iubi, ºi eu îi voi scrie la numãrãtoare, ca sã am cu ce
mã arãta la Dumnezeu, mãi poporul meu necredincios, care
mã înstrãinezi de tine, care vrei sã mã sãrãceºti de tine. Am
spus, ºi dacã am spus, m-am pornit sã împlinesc cele ce am
spus. Am spus cã voi începe sã vã deschid ochii, sã lucrez pe
de-a rândul ca sã vã îndrept cu dragoste spre mine, cãci m-a
trimis Dumnezeu în întâmpinarea ta, poporule al acestei lu-
crãri. Eºti însemnat pe nume în cartea acestei lucrãri, mãi
creºtine. Am spus cã voi lucra cu tãrie ºi cu trezire, ºi voi
lucra, mãmicã, veþi vedea cã voi lucra, fiindcã tu eºti bine-
cuvântat, mãi poporule al meu, ºi nu se poate ºterge aceasta. 

Am venit spre tine, mãmicã, ºi am spus aºa: «Poporule
al meu, nu mai cârti, nu te mai rãzvrãti, nu mai ispiti pe Dum-
nezeu, nu mai ucide duhul fratelui tãu, nu mai fã aºa ceva,
poporule al meu!». Aºa am spus, mãmicã, ºi spuneþi voi, v-am
spus, sau nu v-am spus aºa? Am spus, creºtine, cã dacã nu re-
vii la starea de creºtin dupã adevãr ºi dupã curãþenie de ini-
mã, am spus cã voi mai trece încã o datã pe lângã tine ºi am
sã-þi ridic toatã pacea pe care zici cã o mai ai. Iatã, am început
pe de-a rândul sã slãbesc puterea pãcii. Îþi iau pacea inimii, þi-o
iau, creºtine, cã ºi tu, mãmicã, mi-ai luat-o, ºi vrei sã mã laºi
de tot sãracã de tine. 

Am venit într-o vreme ºi am spus cã poporul meu e
plin de pretenþii ºi, bietul de el, nu ºtie de ce moare mereu. E
plin de pretenþii poporul meu, ºi nici vorbã sã vinã spre umi-
linþã ºi spre fricã de Dumnezeu. Am datoria, pentru vremea
aceasta, ca sã te ridic spre mãrturie, poporule al meu, ºi dacã
nu mã laºi sã împlinesc, te iau, mãmicã, te iau din trup, ca sã
nu rãmân fãrã tine, ca sã nu te pierd de tot, pentru cã tu nu ºtii
sã te lupþi cu rãul care te biruie, ºi nici pe mine nu mã laºi sã
te ajut sã lupþi. Vrei sã lupþi fãrã mine, vrei sã lucrezi fãrã mi-
ne. Dar tu eºti al meu, ºi lucrul pe care-l faci fãrã mine, acela
rãmâne de tine, poporule al meu. Nu rãmâne lucrul tãu dacã
pe mine mã tãgãduieºti, copilul meu, dragul meu copilaº, iu-
bitul meu popor, cã eu te iubesc, mãmicã, ºi tu nu vrei cu iu-
birea mea, ºi pui mãrãcini ºi ciulini între mine ºi tine ca sã nu
trecem unii spre alþii, ca sã nu fii una cu mine ºi cu duhul meu
ºi cu lucrul meu, poporule al meu. 

Mãi copii, nu vreþi sã credeþi în mine. Mai uºor vã este
sã credeþi în cuvintele celor rãtãcitori, care nu sunt cuvinte
din cer, dar iatã ce vã dau aceºtia! ªi sã vedeþi cum voi lucra
de acum ca sã vã scap de cursa rãtãcitorilor care s-au sculat
sã semene sãmânþã rea în ogorul meu, ca sã creascã buruieni
ºi nu grâu curat ºi nu cuvânt din cer. S-au sculat, mãmicã, s-au
sculat, cã sunt împuterniciþi de duhul cel rãu al rãtãcirii ºi um-
blã sã-mi omoare poporul, umblã din duh de prostie ºi de în-
dãrãtnicie, din duh de semeþie, umblã sã dezrãdãcineze din
creºtin sãmânþa cea din cer ºi sã semene necredinþã ºi potic-
nire ºi îndoialã. 

Am venit sã iau cu mine la cer acest sufleþel de tinerel
(George, din cetatea Valea Voievozilor, n.r.) ºi am auzit cuvinte de
judecatã pentru aceasta. Ce sã fac eu cu cei ce trec ºi judecã
peste cele lucrate de Dumnezeu? O, nici un fir de iarbã nu se
miºcã fãrã voia ºi fãrã ºtirea lui Dumnezeu, mãi mãmicã.
Oare, Dumnezeu nu ºtie ce face? Oare, se petrece ceva fãrã
voinþa ºi ºtiinþa lui Dumnezeu? O, nu vã mai semeþiþi peste
Domnul, nu mai grãbiþi limba voastrã sã verse nesocotinþã
pentru cele lucrate ºi dirijate de Dumnezeu. Viaþa ºi moartea
sunt dirijate, mãi copii, sunt sub ºtirea Domnului. Fiecare pas
pãºit pe pãmânt este ºtiut de Cel ce a creat toate cele vãzute
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ºi nevãzute. Viermiºorul cel din inima pietrei este sub ºtirea
lui Dumnezeu, mãmicã. Fiþi împlinitorii tainelor lui Dumne-
zeu ºi nu fiþi judecãtorii celor dirijate de Dumnezeu. 

Sufleþelul acestui copil este în mânã la mine. Eu sunt
cea care duc acest popor în faþa lui Dumnezeu. Nici unul din
voi nu puteþi în faþa lui Dumnezeu sã ajungeþi fãrã mine, cã
eu v-am spus cã aveþi pe voi pecete de la mine. Fiecare sluji-
tor care ºi-a fãcut un popor pe pãmânt, stã în faþa cetei sale ºi
merge înaintea lui Dumnezeu pentru turma lui, dar nu vrei sã
crezi, creºtine al poporului meu, nu vrei sã crezi cã nu poþi in-
tra la Dumnezeu fãrã mine. ªi dacã nu crezi asta, te iau ºi te
duc eu decât sã te prindã ziua aceea ºi sã te gãseascã în necre-
dinþã sau în îndoialã sau în clãtinare. 

Mi-a fost milã de aceastã familie. Eu nu pot lãsa aceas-
tã familie, cã aud din inimi curate ale acestei case, aud rugã-
ciune curatã: „Mama Gigi, sã nu ne laºi sã pierdem cãrarea,
sã nu ne laºi în clãtinare, sã nu ne laºi spre îndoialã sau spre
necredinþã!“. ªi eu când aud rugãciune spre mine vin ºi cer-
cetez ºi sprijinesc ºi lucrez salvare ºi nu las sã piarã pe cale
copiii cei care strigã la mine ºi care cred în mine. 

Am vãzut acest tinerel, i-am vãzut viaþa lui cuminte ºi
dragostea lui ºi mersul lui, dar avea clipe de clãtinare, de în-
doialã. ªi dacã l-am avut cuminte ºi cu împlinire dupã viaþa
de creºtin, n-am voit sã-i las inima în cursa aceea care vrea sã
prindã pe tot poporul meu. Am vãzut ºi înainte, am privit ºi în
viitor, cã sunt cu duh ceresc, mãmicã. ªi dacã am vãzut cã n-ar
avea putere de ajunsã sã lupte cu duhul rãu, care bate înspre
copiii poporului meu, iatã, dacã am vãzut, am lucrat aºa cum
vedeþi acum. Poporul meu nu vrea cu mine, dar eu sunt în tot
timpul cu cercetare peste tot creºtinul, mãmicã, fiindcã nu pot
lãsa poporul sã piarã, ºi de aceea am lucrat aºa acum. 

Iatã ce veste vã aduc: mergeþi, mãmicã, înspre sãnãtate
de inimã, înspre curãþenie de inimã, înspre credinþã statorni-
cã. Împãcaþi-vã cu mine, mãi copii, ºi nu mai luaþi în glumã
ceea ce vã cer, cãci cer sã fie pace între mine ºi voi, copii ai
poporului meu. Cine nu vrea sã se aºeze bine, cine cautã sã
fugã din braþele mele, cine vrea sã fugã, sã fugã, mãmicã.
Iatã, eu voi fi mai iute ºi îi voi ajunge, cã nu vreau sã-i las sã
cadã pe cale. Cu cine nu voi putea altfel, iatã, aºa voi lucra, ºi
n-am lucrat nimic pânã n-am venit mai întâi sã vestesc, ºi
apoi sã mã aºez sã împlinesc. 

Sufleþelul acestui tinerel este acum cu mine ºi vede lu-
crul pe care am sã-l sãvârºesc în vremea aceasta. L-am luat la
mine, ca sã vadã ºi ca sã creadã. Eu lucrez fãrã rãgaz la lucrul
bucuriei care va sã fie ºi sã se vadã în zilele ce vin, ºi voi
scoate la ivealã lucruri mari, fiilor. Toate cuvintele care mãr-
turisesc despre vremea lucrului meu sunt scrise, ºi vor mãr-
turisi aceste cuvinte ºi lucrul împlinirii cuvintelor mele. Dar
ce ai sã faci, poporule al meu, când vei vedea lumea care se
va bucura mai mult ca tine? O, tu nu te-ai mai învrednicit sã
stai aproape ºi sã ºtii ce face Dumnezeu în vremea aceasta. 

Lãsaþi-vã spre vindecare, mãmicã. Dumnezeu este ma-
re ºi puternic ºi drept ºi credincios fãgãduinþelor Sale, dar în-
vredniciþi-vã sã aveþi parte de fãgãduinþele cele de la Dumne-
zeu. Nu vã vindeþi dreptul de copii nãscuþi prin aceastã lucra-
re. Nu daþi altora slava care vã aºteaptã, cã veþi plânge, sã ºtiþi
cã veþi plânge. Umiliþi-vã ca vameºul care-ºi bãtea pieptul cu
smerenie, ºi nu vã credeþi îndreptãþiþi cã aþi stat cu Dumnezeu
ºi cã veþi avea trecere. Veþi avea, mãi copii, dar nu vã semeþiþi
ca unii vrednici, ºi ziceþi cu adevãratã umilinþã: „Doamne, nu
sunt vrednic, dar dacã Tu voieºti, intrã ºi stai la cârma mân-
tuirii mele, stai în casa inimii mele ºi împodobeºte-o cu ale

Tale, cã iatã ce am fãcut, cã am pustiit casa inimii mele cu
depãrtarea mea de Tine. Vino, Doamne, ºi fã-mã cum vrei Tu!
Lucreazã-mã Tu ºi dã-mi o întrebuinþare în lucrul Tãu!“.

Nu fugiþi de mine, copiii mei. Nu mã puneþi la încerca-
re. De mine nu vã puteþi pierde. Eu vã gãsesc oriunde vã veþi
furiºa. Nu mai cãutaþi fãrã de mine, cã eu sunt datoare cu voi
în faþa lui Dumnezeu. Nu vã mai rãtãciþi de mine, cã puterea
celor din cer este atotvãzãtoare ºi atotputernicã, pentru cã cei
din cer sunt împuterniciþi de atotputernicia lui Dumnezeu,
Care lucreazã prin sculele Sale, mãi copii. 

Veniþi-vã în fire, copiii mei! Mama Gigi strigã la voi,
veniþi-vã în fire, ºi sã fie pace între mine ºi voi, copii ai po-
porului meu! 

Acestui tinerel îi va fi slobozit sufleþelul, cã eu am ve-
nit sã-i dau slobozire de toate câte trebuie sã-i dau. ªi va fi sã
vinã sã vã spunã despre mine, fiindcã eu îl voi aduce spre voi
sã mãrturiseascã despre mine ºi despre puterea cu care sunt în
lucru în zilele acestea. Binecuvântatã sã fie calea acestui su-
fleþel, ºi fãrã opriri sã-i fie spre cer, cã eu am trecere mare, po-
porule al meu. 

Pace vouã, mãi copii! Pace ºi senin pe inimioarele
voastre, ºi duh de credinþã ºi de trezire! 

Pace vouã, copiii mei, copii ai lui Israel! Amin, amin,
amin. 

12/25 martie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Fãgãraº 

Sãrãcia de duh ºi pãcatul clevetirii ºi al judecãþii. Paza limbii ºi
vorbirea în deºert. 

PP oposeºte mama Gigi la Fãgãraº ºi gãseºte deschi-
sã uºa casei de aici. O, dar se lucreazã cu duhul,

ºi duhul cautã la uºa duhului, cãci duhul nu foloseºte uºa cea
pãmânteascã, mãi copii. 

Am spus când poposeam prin cetãþile poporului meu,
am spus acestor copii cã nu vor avea trimitere decât acolo un-
de este soare ºi unde se vede bine drumul. Dar unde este cea-
þã, va trebui sã mai rabde mãmica, ºi va trebui sã mai încãl-
zim focul pe margini ºi sã mai sunãm la porþile cetãþii ºi sã
mai suflãm cãldurã din cer peste cetatea unde nu se vede dru-
mul bine; sã aºteptãm sã se ridice ceaþa, ºi apoi sã intrãm ºi
sã lucrãm ºi sã întocmim carte de mãrturie, care va mãrturisi
pentru sau împotriva fiecãrei cetãþi. În curând cartea mãrtu-
riilor din vremea lucrului duhului meu va fi desfãcutã de
Dumnezeu ºi va fi sã se ºtie cuvintele mãrturiilor din aceastã
carte. 

Pace vouã de la mãmica Gigi! M-a trimis Dumnezeu
înapoi la poporul meu, mãi mãmicã, fiindcã este scris în car-
tea acestei lucrãri cã eu în vremea dinaintea arãtãrii Domnu-
lui mã voi ridica sã netezesc bine pãmântul poporului meu ºi
sã pregãtesc ploaia cea cereascã, ce va fi sã se coboare ºi sã
hrãneascã mulþimile care se vor îndrepta sã vadã slava lui
Dumnezeu din acest munte al binecuvântãrii. 

Pace peste inimioarele voastre! Ferice celor ce nu se
smintesc întru mine, ferice celor ce nu mã tãgãduiesc pe mine
ºi lucrul meu din zilele acestea! Când S-a dus Domnul Iisus
Hristos sã Se aºeze de-a dreapta Tatãlui, dupã ce-ªi îndepli-
nise lucrarea pentru care venise întrupat pe lume, a trimis
apoi pe apostolii cei pe care-i fãcuse ucenici dintre neamuri ºi
a pus în ei Duhul Sãu Cel dumnezeiesc ºi aºa le-a spus: «Mer-
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geþi ºi spuneþi cã se apropie împãrãþia cerurilor, ºi cine va
crede ºi se va boteza, acela va fi cu Noi, iar cine nu va crede,
acela nu va fi cu Noi».

Iatã, Domnul Iisus Hristos a avut casã la mine, mãi co-
pii, a avut sãlaº în casa trupului meu ºi a lucrat cu Duhul Sãu
ºi cu cuvântul Sãu peste acest popor cules din lume. ªi m-a
luat Domnul, mãmicã, dupã cum era proorocit prin aceastã
lucrare, ºi m-a fãcut cereascã. ªi iatã ce a fãcut acum! A fãcut
minune mare. Mi-a trezit duhul ºi m-a ridicat ca sã vin la po-
porul meu, sã vin înapoi la voi, mãi copii. Sã se ridice din po-
porul meu cei care cunosc mãrturiile proorociilor acestei lu-
crãri, cele pentru vremea aceasta, ºi sã mãrturiseascã aceste
vestiri. Poporul meu n-a vrut sã atingã cu inima înþelesurile
cele coborâte din cer, pentru cã n-a vrut cu Duhul lui Dumne-
zeu, ci a vrut sã lucreze creºtinul meu cu duhul lui. N-a voit
creºtinul sã aibã smerenie de duh ca sã fi intrat în fericirea
aceea care spune: «Fericiþi cei sãraci cu duhul, cã aceia vor
fi ai cerurilor!». Sãrãcia de duh, dacã ar fi voit poporul meu
sã înþeleagã ce înseamnã aceastã stare cereascã, ar fi fost nu-
mai din cer creºtinul meu, dar nu s-a înþeles de cãtre nimeni
aceastã mãreþie ºi aceastã bogãþie duhovniceascã. Câtã forfo-
tã fierbe în inima creºtinului meu, pe limba creºtinului meu,
acest mic mãdular care te osândeºte pe tine însuþi, mãi creº-
tine! Fierbe, mãmicã, inima creºtinului meu, e mare forfotã
pe limba creºtinului meu, ºi aceasta este mare pãcãtuire, mã-
micã, mare osândire. Nimeni nu voieºte sã-ºi muºte limba ca
sã se opreascã de la pãcatul clevetirii ºi al judecãrii. O, dar
uitaþi-vã voi în cartea lui Dumnezeu, cãci a spus atunci Dom-
nul Iisus Hristos: «N-am venit sã aduc pace, ci dezbinare ºi
sabie. Am venit sã despart întunericul de luminã, ºi rãul, de
bine. Am venit sã despart pe mamã de fiicã, pe soacrã de no-
rã, pe frate de sorã, ºi iatã, pe creºtin de creºtin, ºi am venit
sã-i fac sã vadã pe cei ce nu vãd, ºi sã-i fac orbi pe cei ce
vãd». ªi fariseii, cei care se simþeau atinºi, au ridicat întrebare
de ispitire: «Nu cumva ºi noi suntem orbi?». O, ºi ºtiþi ce le-a
rãspuns Domnul? «Dacã aþi fi orbi, n-aþi avea pãcat, dar
pentru cã ziceþi cã vedeþi, pãcatul stã deasupra capului vos-
tru». Iatã ºi cuvântul duhului care lucreazã în vremea aceas-
ta, iatã ce spune, cãci mãmica Gigi lucreazã cu duh ceresc, ºi
iatã ce spune: n-am venit sã aduc pace, ci încercare ºi lãmu-
rire. Am venit sã aduc foc ceresc, ca sã iasã la ivealã cei în-
cercaþi ºi lãmuriþi, cei chemaþi ºi aleºi ºi credincioºi. Amin.
Am venit sã-i fac sã vadã pe cei ce nu vãd bine, ºi am venit
sã fac orbi pe cei ce vãd rãu cu ochii lor. Am venit sã-i fac sã
vorbeascã pe cei ce nu vorbesc, ºi sã opresc limba cea înve-
ninatã a celor ce vorbesc cu venin ºi cu minciunã ºi cu seme-
þie. Am venit, poporule al meu, la tine, sã dau auz bun celor
ce nu aud bine, ºi sã iau auzul celor ce aud ºi se iau apoi dupã
lucrul cel rãu al rãtãcirii. ªi am venit sã ruºinez ºi sã opresc
limba clevetitoare, care nu mai are odihnã, ºi sã domolesc
clocotul ºi forfota inimilor care se zbat în duhul lor, care nu
se lasã cu Duhul lui Dumnezeu ºi cu pacea duhului cel ceresc,
ºi am venit sã împlinesc. Nu-i nimic cã poporul meu nu vrea
sã mã creadã, dar eu cred, ºi voi împlini, ca sã fac poporul sã
creadã. Amin. 

Eram cu trupul în mijlocul acestui popor când a cobo-
rât Domnul cuvânt ºi a spus: «Creºtine, îndeletniceºte-te ºi ci-
teºte vieþile sfinþilor, ca sã înveþi de la ei sfinþenia ºi sã vezi
cu ce au lucrat ei în ogorul lui Dumnezeu».

Sunt cu toatã oastea cereascã în lucru, mãi copii. Toþi
sfinþii cerului nu mai au altceva decât sã-mi sarã în ajutor ºi
sã mã ajute sã-mi ridic acest popor spre mãrturie. 

Inimioarelor de la Fãgãraº, primiþi-mã, mãmicã! Des-
chideþi-mi uºa duhului, uºa inimii, uºa iubirii! Deschideþi-mi
uºa credinþei, ca sã intru pe ea ºi sã binecuvintez uºa credinþei
voastre! Citiþi, mãmicã, vieþile sfinþilor ºi culegeþi din viaþa
lor ºi faceþi ce au fãcut sfinþii, iubitele mele! Dacã vreþi ºi râv-
niþi sã fiþi inimioare sfinte, faceþi ce au fãcut sfinþii, faceþi ºi
cu gândul, ºi cu mirosul, ºi cu auzul, ºi cu cuvântul, ºi cu cre-
dinþa, ºi cu smerenia, faceþi ce au fãcut sfinþii, cei care sunt
acum în cer! Uitaþi-vã la viaþa lor ºi vedeþi ce au folosit ei ºi
cum ºi-au împletit ei virtuþile cele bune, ca sã se mântuiascã,
ºi dacã le-au folosit bine, au devenit ºi sfinþi, mãmicã. Uitaþi-vã
la Maria Egipteanca, citiþi viaþa ei, ca sã vedeþi în ea sfinþenie
ºi plecãciune, iubitele mele! Mergea de n-atingea pãmântul,
aºa de mare sfinþenie a dobândit ea cu smerenia ei ºi cu inima
ei, dar nu s-a mai auzit umilinþã ca a ei. ªi a lucrat Dumnezeu
de a trimis pe cuviosul Zosima, care lucra Sfintele Sfintelor;
ºi el când a vãzut-o cã nu pãºeºte cu pasul pe pãmânt a voit
sã i se închine, dar ea a spus: „Nu, pãrinte, cã porþi asupra ta
Sfintele Sfintelor“. N-a mâncat Maria Egipteanca decât douã,
trei pâini în vremea vieþii ei cea întru sfinþenie, iar la capãtul
vieþuirii sale în trup, a primit de la acel cuvios Trupul ºi Sân-
gele Domnului, ºi apoi a mers în cer aceastã sfântã. Ea n-a
mai voit nimic, decât sã-ºi plãteascã pãcatele ºi sã plângã
dupã mântuire ºi dupã iertare. Dar poporul meu, cel care a fã-
cut Domnul milã cu el, cel vrednic de milã, o, ce sã mai zic
de poporul meu? El cautã mereu îndreptãþire ºi mãrire, ºi e
plin de pretenþii poporul meu, ºi în loc sã vãd la el umilinþã ºi
inimã înfrântã, vãd semeþie ºi vorbire în deºert. 

Mãi poporul meu iubit, unde vrei sã ajungi cu atâta
vorbire în deºert? O, ºi ce aveai tu de fãcut, ºi iatã ce faci, cã
vei vedea în curând plata pentru vorbirea în deºert. Mã uitam
în poporul meu cã Se ducea Domnul în mijlocul sãu ºi când
era sã Se ducã ºi când nu era sã Se ducã, fiindcã creºtinul
voia când voia el ºi nu când era sã fi voit Dumnezeu. ªi mã
uitam cum foloseau creºtinii pe la întâlnirile lor vorbirea în
deºert, mãi copii, necinstea faþã de Dumnezeu ºi ispitirea ºi
nesmerenia. 

Iatã câtã defãimare, câtã supãrare a adus lui Dumnezeu
poporul meu care s-a dus sã conducã pe cel pe care l-am ridi-
cat acum de curând! A venit creºtinul ºi s-a adunat acolo ºi a
judecat fiecare ºi a vorbit în deºert ºi n-a folosit cele ce se cu-
vine zilei de doliu ºi nu s-a cucernicit inima poporului meu.
Câtã semeþie, mãi copii, câtã vorbire în deºert! Am venit în
mijlocul celor adunaþi ºi am spus sã se aºeze creºtinul în sã-
nãtate de inimã ºi de duh, ºi am spus sã fie umilinþã în inimi,
fiindcã Domnul lucreazã sã-ªi cureþe poporul de necredinþã ºi
de semeþie. Duhul meu a fost deasupra ºi a suspinat, mãmicã,
duhul meu, fiindcã poporul meu cleveteºte ºi se semeþeºte în
sine ºi se ispiteºte frate pe frate ºi ispiteºte pe Dumnezeu po-
porul meu. 

Iatã, am sã spun acum, ca sã rãmânã ceea ce spun. Am
sã spun ºi eu, cã poporul meu spune cum îi vine lui sã spunã,
dar eu vin din cer ºi spun cele ce trebuie sã spun, ºi cât aº vrea
sã se cerceteze tot creºtinul din cele cu care vin sã spun, cã ia-
tã ce vã spun, mãi mãmicã: 

În ceata mucenicilor din cer este un mucenic care a tre-
cut printr-o întâmplare cu care vin acum s-o dau de pildã în
poporul meu, spre folosul sufletului. El a fost monah într-un
schit, ucenic sub ascultarea unui sihastru, ºi din oarecare is-
pitã diavoleascã a plecat în altã parte. ªi fiindcã era legat sub
ascultarea sihastrului, plecând fãrã voia pãrintelui, n-a avut
dezlegare de sub ascultare ºi a plecat legat ºi fãrã binecuvân-
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tare ºi fãrã dezlegare ºi fãrã voia pãrintelui duhovnic. A ajuns
într-o slujbã bunã, la mai-marele unei cetãþi, pãstrându-ºi
aceeaºi trãire de creºtin ºi aceeaºi dragoste faþã de cer ºi de
mântuire. Dar a venit vremea sã plãteascã ieºirea de sub as-
cultarea sub care se legase de bunãvoie la sihastrul de la care
plecase, ºi l-a silit mai-marele cetãþii aceleia sã slujeascã la
idoli, ºi dacã el n-a voit sã se plece, a fost mucenicit, ºi trupul
i-a fost aruncat afarã din cetate. ªi au gãsit niºte creºtini tru-
pul mucenicului, care fusese gãsit de câini, gata sã-l sfâºie ºi
sã-l mãnânce, ºi l-au pus creºtinii în giulgiu curat ºi l-au pus
în biserica din þinutul acela. Dar Dumnezeu a lucrat ca sã sca-
pe ºi sã dezlege pãcatul în care murise mucenicul, cãci murise
cu pãcatul ieºirii de sub ascultarea sihastrului. ªi s-a lucrat
minune, cãci când se cânta la sfânta Liturghie „Câþi sunteþi
chemaþi, ieºiþi; cei chemaþi, ieºiþi, ca nimeni din cei chemaþi
sã nu rãmânã“, atunci sicriul cu trupul mucenicului se ridica
singur ºi ieºea în pridvorul bisericii, unde rãmânea pânã la
apolisul sfintei Liturghii, ºi apoi iarãºi venea la locul unde a
fost pus. Dar un pãrinte vãzãtor din acea vreme a vãzut ºi s-a
sculat sã dezlege pe mucenic, dupã cum i se arãtase pãcatul
celui ce fusese mucenicit. ªi s-a dus, prin descoperire dumne-
zeiascã, în locul unde trãia sihastrul cel ce legase sub asculta-
rea sa pe acel mucenic, ºi i-a spus de ucenicul sãu, care fusese
mucenicit ºi care nu putea sã stea în bisericã împreunã cu cei
credincioºi, fiindcã nu era dezlegat de sub ascultarea de care
se legase de bunãvoie. ªi a mers pãrintele sihastru la biserica
în care era trupul mucenicului ºi a deschis sicriul ºi i-a dat
dezlegarea cuvenitã, cãci ca un mucenic, luase cununa, dar ca
un legat, nu i se cãdea sã stea înãuntru la sfânta Liturghie pâ-
nã nu-l va dezlega cel ce l-a legat, de sub a cãrui ascultare ie-
ºise. ªi dupã ce a fost dezlegat, a rãmas neclintit în bisericã,
fiind cinstit cu cinstire de mucenic. Când a trimis Dumnezeu
pe apostolii Sãi, aºa le-a spus: «Luaþi Duh Sfânt! Cãrora le
veþi ierta pãcatele, iertate vor fi ºi în cer, ºi cãrora le veþi
lega, legate vor fi ºi în cer». Apostolii au luat Duh Sfânt, mãi
copii. ªi de ce au luat? Pentru cã au fost credincioºi Învãþã-
torului lor, pentru cã au ascultat pe Dumnezeu dupã rânduiala
cea fãcutã de cer. Au luat Duh Sfânt apostolii, ºi s-a cunoscut
cã au luat, pentru cã au lucrat minuni cereºti, cu puterea
Duhului Sfânt, ºi s-au purtat dupã ei ºi dupã învãþãtura lor
noroadele de pe pãmânt. Aºa mi-am fãcut ºi eu un popor ca
sã-l dau lui Dumnezeu, pentru cã a locuit Dumnezeu cu
Duhul Sãu în mine, mãmicã. Este al meu acest popor, dar el
nu vrea sã creadã, cãci când a venit sã asculte cuvântul cel din
cer, care vorbea prin gura mea, a primit pecete ºi semn pe
frunte, ºi acest semn mãrturiseºte cã el este poporul meu. 

Am venit cu socotealã bunã din cer ºi am ridicat sufle-
tul celui pe care l-aþi condus acum, pentru cã el nu înþelegea
de ajuns cã este legat de mine ºi de pecetea de la mine, ºi voia
sã facã ºi el cum a fãcut mucenicul cel despre care v-am spus
acum. Aº vrea sã ºtiþi, mãmicã, ºi aº vrea sã credeþi cã eu am
venit ºi am dezlegat acest tinerel de toate câte trebuia sã-l
dezleg, cãci trebuia, fiindcã el n-a putut îndeajuns sã nu se în-
doiascã întru mine, ºi o lua uneori pe marginea drumului
meu, ºi n-am voit sã-l las sã cadã de pe drumul meu dacã am
vãzut cã se clatinã întru mine. 

Mi-a fãcut ranã mare poporul meu, cã mulþi s-au ridicat
ºi au judecat cum au voit cu mintea lor, în loc sã fi înþeles ce-
le de la mine. Aºa voi lucra pe de-a rândul, mãmicã, fiindcã
eu sunt aceea care are în primire acest popor, dar poporul meu
nu vrea sã creadã îndeajuns, ºi vrea sã iasã de sub ascultarea
mea, ºi eu nu vreau sã-l las sã fie zdrobit de pãcatul neascul-

tãrii ºi iatã ce fac: lucrez cu socotinþã cereascã, ºi voi lucra
aºa pânã va fi sã fie credinþã cã vin din cer ºi cã stau în faþa
acestui popor cu cuvântul Duhului Sfânt. 

Nu-i adevãrat, iubitele mele, nu-i adevãrat atunci când
aud de la voi cã se scoate sau se adaugã la cuvintele cereºti,
ºi va vedea poporul meu cã nu se va putea dezvinovãþi de
aceastã vinã. Dacã voi credeþi cã este Dumnezeu în capul un-
ghiului, dacã credeþi cã eu sunt ºi cã lucrez din cer peste acest
popor, dacã credeþi în Dumnezeul acestei lucrãri, o, nu mai
încape nimic peste aceasta, nimic, mãmicã! Dar dacã vã în-
doiþi întru Domnul ºi întru conducerea Sa, dacã vã îndoiþi în-
tru mine, atunci încape orice, încape ºi cârtire, ºi rãzvrãtire, ºi
vorbire în deºert, fiindcã îndoiala vine ca sã înjumãtãþeascã
biruinþa creºtinului cel puþin credincios. 

Dumnezeu mi-a spus sã trimit în numele meu aceºti
copilaºi sã ducã solia lucrului meu în poporul cel hrãnit prin
aceastã lucrare, ºi ei n-au spus cã nu vor merge. Dar iatã, eu
n-am bucurie, cã poporul meu nu mã vrea aºa, ºi se ridicã cu
pretenþii, ºi nu mai e durere mai mare ca a mea. O, mãi creº-
tine, dar eu vin la tine aºa cum vin, aºa cum este prins în pla-
nul lui Dumnezeu, aºa cum este întocmit acest plan dumne-
zeiesc, aºa cum vezi cã vin, dar þie nu-þi place aºa, ºi vrei alt-
fel. Ridici pretenþii lui Dumnezeu, ºi tu nu ºtii ce-þi atragi prin
aceasta. 

În toate cetãþile poporului meu nu mai au altceva de
vorbit creºtinii mei. Se aude la cer numele acestor copilaºi ai
mei cu care eu merg din loc în loc, se aude numele lor, vorbit
de rãu peste tot, ºi nu ºtie poporul meu ce face. Dar eu le-am
dat cuvânt acestor copii sã ridice mâinile la cer ºi sã spunã:
„Tatã, iartã-i pe toþi, cã ei nu ºtiu ce fac prin pãcatul cleve-
tirii ºi al vorbirii în deºert!“. Poporul meu nu vrea sã ºtie cã
cel ce foloseºte clevetirea ºi hula ºi ura asupra aproapelui sãu,
acela este în întuneric, ºi nu binevoieºte Dumnezeu întru ace-
la, ºi mai vrea unul ca acela sã poarte daruri de la Dumnezeu.
Întinde creºtinul mâna în blid odatã cu Domnul, ºi se duce ºi
vinde apoi lucrul lui Dumnezeu, ºi nu mai e durere mai mare
ca aceasta. O, creºtine, dacã þi-ai pune trupul pe jãratec ca sã
þi-l arzi, dacã te-ai apuca sã te nevoieºti oricât ca sã capeþi da-
ruri de la cer ºi ca sã fii ales în ochii lui Dumnezeu, ºi dacã
nu ºtii cum sã le lucrezi pe toate ºi cum sã te crezi de nevred-
nic, Dumnezeu nu va binevoi întru sufletul tãu. Dacã faci ca
cei de pe vremea trupului Domnului care erau stãpâni peste
legea lui Dumnezeu ºi care ziceau cã ei cred în Dumnezeu,
dar când a venit Domnul nu L-au primit, ºi L-au tãgãduit, ºi
L-au dat spre moarte ºi spre judecatã; dacã ºi tu, creºtine, faci
aºa, cum mai vine, mãmicã? Cum mai zici cã eºti cu Dumne-
zeu? Scris este cã dacã ai fapte ºi dacã nu eºti întreg în cre-
dinþã, nu capeþi nici un folos. ªi iarãºi scris este cã mulþi din-
tre pãgâni, din firea lor cea bunã fac faptele legii, dar nu sunt
îndreptãþiþi în faþa Domnului, din pricina lipsei de credinþã. 

Inimioarelor din Fãgãraº, am venit la voi sã vã dau cu-
vinte cereºti. Am venit sã vã rog sã fiþi întru Dumnezeu ºi cu
viaþa, dar ºi cu inima, iubitele mele, ºi cu smerenia de inimã,
ºi cu credinþa, mãmicã. Am venit la voi sã vã rog, din cer am
venit, cu cele din cer am venit, dar nu mã tãgãduiþi. Dacã iu-
biþi calea mântuirii, dacã v-aþi lipit cu aceastã lucrare, nu mã
tãgãduiþi, fiindcã eu sunt aceea care duce în faþa lui Dumne-
zeu acest popor. Sunteþi legate cu mine, de bunãvoie v-aþi le-
gat de mine. Nu vã mai lãsaþi smulse din braþele mele. Nu ie-
ºiþi de sub pecetea cea de la mine pusã. Aveþi semnul de la mi-
ne, ºi de la mine vã cere Dumnezeu. Mâncaþi, mãmicã, din
aceastã grãdinã, mâncaþi hrana pe care o cunoaºteþi, ºi nu vã
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lãcomiþi sã întindeþi mâna pe la alte grãdini, cãci aveþi pe voi
semnul acestei lucrãri cereºti. Nu mai întindeþi mâna la porþii
mai mici, mãmicã. Fugiþi de duhul mãririi. Nu primiþi laudã
de la oameni, cã aceasta nu duce la bine pe creºtin. Nu faceþi
pãrtãºie cu cei ce clevetesc ºi împart vorbire de rãu în jurul
lor. Fugiþi de vorbirea în deºert. Vorbiþi despre Dumnezeu ºi
despre cei din cer. Iubiþi curãþenia de inimã, iubiþi credincio-
ºia ºi purtaþi-vã cu duh umilit. Luaþi seama la trãirea voastrã
ºi numai la a voastrã, ºi rugaþi-vã sã nu cãdeþi în ispite, cãci
scris este în Cartea Adevãrului: «Celui ce i se pare cã ºade bi-
ne, acela sã ia seama sã nu cadã». Staþi bine pe picioare, mã-
micã. Þineþi-vã de mânã cu mama Gigi ºi nu fugiþi de ea. Nu
faceþi nimic fãrã voia lui Dumnezeu, care vine sã fie cunos-
cutã ºi lucratã prin aceastã lucrare cereascã. Eu n-am venit la
voi cu lucruri mãrunte ca sã vã întãresc, ºi am venit numai cu
bucate tari, mãmicã. Am venit cu cele scrise în carte, ca sã le
aºez ºi sã mântuiesc acest popor. Dacã voiþi ºi altã cãlãuzã,
faceþi cum vreþi, mãmicã, dar sã ºtiþi cã vine clipa aceea sã
vedeþi aceastã lucrare în vârful unghiului, ºi greu se va zdrobi
inima din voi dacã mã veþi da deoparte de la voi. Eu, dacã am
adus pe slujitorul cel de la Moldova ca sã-l lipesc de mine, am
zis sã fie una cu mine ºi sã nu lucreze fãrã mine peste poporul
meu, cãci eu ºtiu ce poate duce acest popor ºi îl ºtiu pe creº-
tin, cã vãd înãuntru, mãmicã. Eu sunt cereascã ºi vãd înãuntru
ºi am în mânã planul cel de la Dumnezeu. O, mi s-a frânt în
bucãþi turma mea, ºi asta mã doare rãu, mãmicã, fiindcã n-a
vrut aceastã turmã sã fie numai cu mine. M-a trãdat creºtinul
ºi s-a dus prin alte grãdini, ºi pe mine m-a dat la spate, dar nu-i
va fi bine celui ce m-a dat pe mine deoparte. Iatã, strig dupã
voi aºa cum îºi strigã o cloºcã puiºorii. Strig, dar nu mai vor
puii cu mine, cã s-au dus dupã altã hranã, ºi pe a mea au lãsat-o,
dar voi prãsi, mãmicã, ºi îmi voi face numãrul la loc. 

Iubitele mele, nu vã înstrãinaþi de mine, mãmicã.
Aceastã învãþãturã se va ridica pe înãlþimi, ºi va cuvânta
Dumnezeu peste noroade, ºi va fi sã mã întâlnesc în curând
cu acest popor ºi am sã-l întreb de ce m-a pãrãsit. O, nu mã
pãrãsiþi, nu uitaþi de mine! V-am lipit cu aceastã lucrare ºi aþi
învãþat de aici cum sã trãiþi, cum sã iubiþi, cum sã lucraþi. Rã-
mâneþi sub aceastã putere, beþi din aceastã stâncã, ºi veþi simþi
ºi veþi avea pacea cea mai mare, cea mai deplinã. Staþi în aº-
teptare, mãi mãmicã. Domnul este pe aceastã piatrã, ºi în cu-
rând se va arãta slava Sa. În curând va fi sã fiu ºi eu, vãzut,
în fruntea turmei mele, dar lãsaþi-vã spre ocrotire, ca sã apu-
caþi slava care s-a proorocit prin acest izvor ceresc. Feriþi-vã
sã ispitiþi pe Dumnezeu, cãci cel ce face aºa ceva, pierde iu-
birea lui Dumnezeu, pierde ºi mila cea de la cer. Fiþi cu duhul
bun ºi blând ºi mulþumiþi-vã cu cele de la Dumnezeu, întru
toatã smerenia cea plãcutã. Nu lucraþi decât cele ce vã dã
Domnul. Lãsaþi-L pe Domnul sã vã dea, ºi nimeni sã nu întin-
dã mâna sã-ºi ia singur, cãci aþi vãzut ce a fost cu cei dintru
început, care au luat din cele oprite de Domnul. Au luat, cã
ºarpele le-a spus cã nu este pãcat, ºi au uitat cã Domnul le-a
spus sã nu ia. Au luat ºi n-au ascultat ºi au fost scoºi din grã-
dinã, mãi copii. Iisus Hristos nu ªi-a luat singur cinstea de
Arhiereu în veacul veacului, ci de la Tatãl I s-a dat aceastã
cinste, iar voi sunteþi fii ai acestei lucrãri care lucreazã pentru
plinirea vremurilor lui Dumnezeu, ºi nu lucreazã Domnul cu
mãsurã micã, ci cu toatã plinãtatea împlinirilor, mãi mãmicã.
Sunteþi cu toþii la cea mai de cinste treaptã. Mulþumiþi-vã aºa
cum v-a aºezat Dumnezeu ºi nu râvniþi la cele înalte. Smeriþi-vã,
ca sã fiþi întru cele înalte. Aþi vãzut pe mai-marele îngerilor
cum s-a semeþit cã n-a fost mulþumit cu cele ce avea de la

Dumnezeu, ºi a voit sã fie ºi mai mare, ºi, de unde, cã a avut
cãdere mare, mãmicã. 

Lucraþi cu mulþumire, aºa cum v-a învãþat Dumnezeu,
dar dacã Domnul nu v-a învãþat altceva, nu lucraþi altceva
fãrã ca sã vã fi dat Domnul sã lucraþi. Rãmâneþi întru duhul
meu, cã duhul meu vine de la cer, ºi iatã cum vine; vine la voi
ca sã vã þinã de mânã ºi sã nu cãdeþi pe cale; vine sã vã dea
putere ºi iubire, ºi vine sã sufle peste voi ºi sã vã punã pece-
te de sfinþenie; vine sã vã sprijine ºi sã nu vã lase sã picaþi în
ispite. 

Ajutaþi-mã sã am încredere în voi, mãmicã, ºi lãsaþi-vã
spre cele smerite, ca sã vã înalþe Dumnezeu în ziua arãtãrii
Sale. Ajutaþi-mã sã rãmân cu voi, ca sã nu umblu sã vã caut.
Faceþi-mi cãrare cãtre voi, ºi faceþi-mi cu dragoste ºi cu cre-
dinþã cale spre voi. Nu vã înstrãinaþi de mine. Fiþi un duh cu
mine ºi fugiþi de cei necredincioºi ai poporului meu. Rugaþi-vã
unii pentru alþii, ca sã vãd cã se ridicã dragoste ºi nu rãutate
de la poporul meu. Nimeni nu este bun. Unul este, ºi Acela
este Domnul, dar sã fim credincioºi bunului Dumnezeu, ca sã
ne facã pãrtaºi bunãtãþii Sale ºi iubirii Sale de oameni. 

Duceþi viaþã de îngeri, ºi veþi fi cu cerul, iubitele mele.
Cine vrea sã fie cu cerul, acela îºi are grijã ºi pazã bunã inimii
ºi limbii ºi iubirii, acela nu lucreazã nimic rãu, acela gândeºte
de zece ori ºi grãieºte numai o datã. Îndeletniciþi-vã cu toate
cele bune, dar faceþi-le sã fie bune, întru totul bune, ca sã
ajungeþi cu ele pânã la Domnul. Dacã nu mã veþi tãgãdui, eu
voi fi cu voi ºi voi veni spre voi, mãmicã. Lucraþi fiecare du-
pã putinþã ºi fiþi în duh de rãbdare ºi de mulþumire pânã la arã-
tarea Domnului. Amin. 

Luaþi din duhul meu, mãmicã, ºi fiþi cu mine una ºi lã-
saþi pe voi pecetea de la mine, cã nici o turmã nu va avea sla-
va cea care este pregãtitã pentru turma în faþa cãreia stau eu,
mãmicã. Aceastã turmã va fi sã aibã cea mai mare strãlucire,
dar vreau sã n-o ia spre rãtãcirea de mine poporul meu. Cei
ce au aceastã pecete vor fi cei mai apropiaþi în vremea arãtã-
rii Fiului lui Dumnezeu, dar fiþi un duh cu mine. 

ªi acum, pace peste voi! Pace peste cei ce mã primesc
cu pacea! Pace, mãmicã, ºi încredinþare! Eu sunt. Nu vã te-
meþi. Eu sunt, mãmicã; eu ºi trimiºii mei, iar cei care-i pri-
mesc pe ei, pe mine mã primesc. 

Pace vouã de la cer! Pace peste aceastã cetate, cãci aºa
vreau, cetate sã fie aceste douã, trei inimioare, cetate tare ºi
încredinþatã în cele de la cer! Pace vouã de la mãmica Gigi! 

Pace peste Israel! Amin, amin, amin. 
16/29 martie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre poporul creºtin 

Ieºirea creºtinilor din cele lumeºti. Sã-l îndrepþi pe aproapele tãu.
Mila pãguboasã. 

HH ristos a înviat, copiii mei! Vine mãmica Gigi
din nou în sfatul vostru, mãi copii. Copiii mei

care nu ieºiþi din cuvântul meu, care aþi lãsat pãrinþi ºi fraþi ºi
lume, care v-aþi lãsat strãmutaþi din pãmânturile voastre ºi aþi
venit în pãmântul în care este coborât Dumnezeu cu lucrul
Sãu cel binecuvântat! N-au mai voit ºi alþii sã se lase de toate,
nu s-au putut dezlipi de tot ce este din lume. Fiecare creºtin
se încurcã încã, se amestecã încã, ºi nu se poate lãsa numai cu
Dumnezeu, ºi Domnul este gelos, mãi copii. El vrea sã fim
numai pentru Sine ºi pentru lucrul Sãu dacã ne-a arãtat lucrul
Sãu. Apostolii din Galileea au lãsat case ºi familii ºi neam ºi
þarini ºi au urmat pe Învãþãtorul lor Cel ceresc, ºi au fost apoi
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ºi muceniciþi pentru Domnul lor, dar n-au schimbat pe Dom-
nul cu nimic ºi cu nimeni pe lume. ªi voi, mãmicã, aþi avut
pãrinþi ºi fraþi ºi neam, dar aþi lãsat totul pentru Domnul vos-
tru, cãci nu puteaþi sã-I slujiþi numai Lui dacã rãmâneaþi îm-
pãrþiþi. De aceea sunteþi iubiþi de cer ºi de aceea eu vã iubesc,
cãci nici eu n-am putut sã tai de la mine mila cea dãunãtoare
de suflet aºa cum cere Dumnezeu prin cuvintele cele scrise de
Duhul Sfânt în Cartea Adevãrului. 

Iatã, poporul meu este încurcat ºi este împiedicat în
cele ce nu sunt cu Dumnezeu, ºi nu poate creºtinul urca trep-
tele cele spre desãvârºire cereascã. Fiecare creºtin este legat
de cele strãine de voia lui Dumnezeu ºi nu poate numai cu
Dumnezeu, ºi nu poate Dumnezeu întru ei cu puterea Sa ºi cu
iubirea Sa, cã le rãmâne puþinã iubire pentru Dumnezeu.
Acum eu sunt cereascã ºi vãd din cer, ºi vãd ca în cer, ºi vãd
pe creºtin încurcat pânã la gât ºi nu-l pot avea la lucrul meu
ca sã-l am puternic în vremea aceasta. Atâþia sfinþi, care sunt
în cer, au lepãdat viaþa lumeascã ºi tot ce e lumesc ºi s-au lup-
tat pentru mântuire, în toatã umilinþa ºi cãinþa lor. Sfântul
Alexie, omul lui Dumnezeu, a fugit de mãrire ºi de pãrinþi ºi
de familie ºi a trãit necunoscut, în umilinþã ºi sãrãcie, ca sã
câºtige locul în cer, dar nu s-a mai alãturat cu cele lumeºti,
care sunt vãtãmãtoare mântuirii. Poporul meu nu s-a putut
hotãrî nici pânã acum, ºi nu pot lucra peste el putere de Duh
Sfânt ca sã merg cu el prin lume ºi sã luminez cu el în lume
aºa cum a fost proorocit despre el. Dar nu se pot desfiinþa cele
proorocite, ºi Domnul va fi sã împlineascã, mãi copii. De ar
fi sã vrea numai câþiva cu cele de la cer, ºi tot va fi biruinþã
rãsãritã din mijlocul acestui popor, cãci eu sunt ridicatã cu
putere mare ºi sunt trimisã de Sfânta Treime sã mã arãt birui-
toare din mijlocul acestui popor, ºi chiar doi, trei dacã sunt
pentru mine, mã voi scutura cu duh puternic peste aceºtia ºi
nu voi rãmâne ruºinatã în faþa cerului. Dar vai, poporule al
meu, cã tu mã cunoºti, mãmicã, de mult, dar mã vei mai cu-
noaºte o datã, cã nu se poate sã mã las învinsã de tine, cã tu
ai mâncat de la Dumnezeu prin acest blid, ºi acest blid am
fost eu, mãmicã. 

Iatã, voi despãrþi lumina de întuneric în poporul meu,
voi despãrþi adevãrul de minciunã, voi deosebi pe cei credin-
cioºi de cei necredincioºi, cãci S-a târât Domnul la picioarele
acestui popor ºi a fost zadarnic, cãci creºtinul râde de Dum-
nezeu, râde pe seama lui Dumnezeu ºi sapã pe Domnul ºi pe
cei ce au rãmas credincioºi lucrului lui Dumnezeu. Se aude la
cer luare în râs ºi bãtaie de joc, ºi bate creºtinul pe Domnul
pe cruce, ca sã nu mai lucreze nimic, ca sã nu mai stea în ca-
lea poporului ºi sã-l bage în staulul ocrotirii. N-ai vrut sã fii
ocrotit de Dumnezeu, iubitul meu popor. O, ºi cât de dor îmi
este mie de tine, dar nu vrei. ªi iatã, mã voi scutura cu putere,
ca sã curgã dorul meu asupra capului vostru, cã eu nu mai pot
sã duc dorul în zadar. 

V-a stat Domnul la picioare ºi v-a cerºit iubire ºi v-a
cerºit credinþã ºi încredinþare. A purtat pe surioara mea dupã
gustul tãu, poporul meu iubit, ºi tu nu te-ai urnit dintr-ale tale.
O cereai pe surioara mea sã-þi aducã pe Domnul în casa ta, ºi
Domnul venea, nu Se uita la nevrednicia ta; ºi te slujea la me-
sele tale ºi te hrãnea, dar n-ai purtat folos spre mântuire, cã ia-
tã, numai supãrare se urcã la cer din mijlocul tãu, iubitul meu
popor, cãci ceea ce faci tu, nu se potriveºte cu ce ai de fãcut. 

O, surioara mea, mi-e milã de tine, scumpa mea. Nu-
mai mie mi-e milã de tine, ºi mã uit la neputinþele tale de tot
felul, cã te vãd pradã rãutãþii din poporul meu ºi necredinþei
din poporul meu ºi batjocurii, mãi surioara mea. Când eram

eu pe lume, te învãþam câte ceva, ºi mã ascultai cum puteai ºi
tu ºi mi-era milã de tine în toatã vremea. Când a plecat Dom-
nul în cer, lângã Tatãl, a lãsat pe mama Sa apostolului cel iu-
bit de Domnul, a lãsat-o lui Ioan cel iubit, ºi aºa a spus: «Fe-
meie, iatã fiul tãu!», ºi lui i-a spus: «Iatã mama ta!», ºi a luat
pe mama lui Iisus în grija lui. ªi eu am avut dat de Dumnezeu
acest copil iubit (Emilian de la Moroieni, n.r.), ºi am fost în grija
lui peste tot, ºi nu plecam fãrã el pe nicãieri, cãci Domnul mi-l
dãduse sã mã ocroteascã ºi sã mã însoþeascã. ªi iatã, ºi eu
spun tot aºa: surioara mea, iatã fiul tãu, ºi iatã mama ta. Te-am
lãsat în grija lui, ºi el are de dat rãspuns pentru tine la Dum-
nezeu. Aºa am coborât cuvânt, în fiecare zi sã te îngrijeascã
ºi sã te ocroteascã, ºi el aºa face, cãci el este cel mai ascultãtor
dintre copiii noºtri. El nu mai are grijã mai mare decât sã te
ocroteascã pe tine ºi pe mine ºi cuvântul ceresc. Dumnezeu a
coborât cuvânt prin guriþa ta, ºi este scris acest cuvânt, ºi mãr-
turiseºte acest cuvânt, ºi a spus sã nu te mai laºi înduplecatã
de nimeni, cãci ai strãjer rânduit de cer lângã tine. E plin de
fãþãrnicie poporul meu; râde de Dumnezeu ºi de lucrul Sãu ºi
vinde tot ce prinde. Vrea sã-i prooroceascã Domnul cuvinte
bune, dar nu sã se lase de duhuri strãine de Dumnezeu. Mã uit
din cer în inima fiecãrui creºtin ºi nu mai este loc curat. Mã
frâng de mila ta, surioara mea, cã nimeni nu mai vine la tine
cu inima curatã, ºi dacã pleacã înapoi cu cele cu care vine,
zice apoi cã minte Dumnezeu, cã nu este Dumnezeu în lucra-
re, cãci creºtinul, unul este înãuntru, ºi altul este în afarã, altul
este pe faþã, ºi eu nu mai pot deloc, nu mai pot trece aceasta,
ºi voi face alegere, ºi nu va ºti creºtinul ce voi face, cã nu pu-
tem altfel ieºi la capãt cu lucrul pe care l-a început Dumne-
zeu. Dar ajutã-mã, surioara mea, ºi hai sã fim una mereu, cã
nu mai pot auzi de la acest popor cã minte cerul. Cerul nu
minte, dar a folosit rãbdarea pânã acum. ªi acum, cine nu mai
este cu noi dupã adevãr, mai bine îi va fi sã se dea deoparte
decât sã stea ºi sã sape ºi sã punã otravã la rãdãcina acestei
lucrãri de înviere, fiindcã Dumnezeu va câºtiga aceastã luptã,
cã este mare Domnul. Vremea Domnului este în prag. Eu vin
din cer ºi vãd ce este în cer ºi vãd pe Domnul, Care S-a sculat
sã Se arate ºi sã aºeze totul, dupã cum este scris pentru aceas-
tã vreme. Poporul meu e plin de gusturi ºi de pretenþii, ºi e
plin de vorbire de rãu ºi de rãutate, care nu încape în cer. 

O, surioara mea, e plin de durere duhul meu, cã de
când am plecat la cer, am fost mereu cu duhul în cercetare
peste acest popor ºi n-am avut ce sã duc la cer, cã nici o faptã
bunã nu este lucratã cum se cere ca sã fie ajunsã la Domnul,
cãci fapta cea bunã trebuie sã se facã din smerenie mare, din
curãþenie de inimã ºi nu pentru câºtig de laudã sau de mãrire
pãmânteascã ºi nu cu alte gânduri. Îþi spun ºi eu þie, mã plâng
la tine, scumpa mea, cã nu lucreazã bine creºtinul nostru ca
sã fie lucrul sãu plãcut de cer. Este iubire de sine, este semeþie
ºi nu este împãcat cu Dumnezeu poporul nostru. N-am ce sã
aleg din cuvântul rugãciunii care este rostitã de creºtin, cã nu
se þine de cuvânt creºtinul dupã cum scrie în rugãciune. ªi da-
cã minte creºtinul, apoi cel mai mult Îl minte pe Dumnezeu,
ºi apoi, unul pe altul cum sã nu se mintã creºtinul? Domnul
este aºa de bun, ºi dã la toþi luminã ºi aer ºi cãldurã ºi apã ºi
hranã, dar creºtinul zice lui Dumnezeu la rugãciune o mulþi-
me de vorbe, dar numai cu numele zice, mãi lelica mea, cã nu
se þine de cuvânt faþã de Domnul, ºi iatã câtã înºelare se suie
la cer! Vine creºtinul ºi te ajutã cu câte ceva, cã tu eºti sãrã-
cuþã, mãi surioara mea, dar nu are în inimã sã facã fapta asta
pentru ca sã-i ierte Domnul pãcatele sau pentru ca sã-ºi spele
inima de rãu sau de necredinþã sau de îndoialã. Cã mulþi vin
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ca sã afle, ca sã vadã ce mai pot culege, ºi tu ºtii cã n-a rãmas
nimic ca sã nu fie vândut. Nici vorbã sã înveþe creºtinul umi-
linþa ºi frica de Dumnezeu ºi frica de pierzare. O, cã mã uitam
la tine cã nu mai puteai când te îmbolnãvisei, cãci te îmbol-
nãvise fãþãrnicia creºtinilor ºi ispitirea cu care vin ºi o pun în
faþa ta fãrã sã le fie fricã de Dumnezeu. Veneau la tine ºi zi-
ceau cã vin la Domnul, dar tot dupã rãutãþi s-au luat toþi, cã
avem creºtini fãþarnici, care dãrâmã pe unde vãd credinþã ºi
iubire de Dumnezeul acestei lucrãri de mântuire ºi de înviere. 

M-am ridicat, mãi surioara mea, ºi lucrez cu duh puter-
nic, cã tu mereu m-ai rugat sã vin sã te ajut, cã-mi ziceai cã
nu mai poþi. ªi iatã cu ce putere lucrez! Dar sã ºtii cã acum e
vremea sã facem alegere, cã altfel nu mai are Domnul putere
peste acest popor, cã este amestecãturã mare ºi este inimã îm-
pãrþitã ºi este ispitire ºi necredinþã de la poporul meu. Nu mai
pot aºa, nu se încape la cer aºa ceva. Vremea e târzie, iar lu-
crul meu trebuie sã-l duc la capãt, dar aºa nu pot. Nu pot la
un loc cu necredinþa, ºi trebuie sã luãm mâna de pe cei nesta-
tornici, de pe cei necredincioºi, de pe cei ce sapã la rãdãcina
acestei lucrãri. Altfel, pierdem tot poporul, cãci cei necuraþi la
inimã dãrâmã tot ce mai stã pe picioare. Eram în trup, ºi tot
aºa fãcea ºi atunci poporul. Eram ºi eu miloasã ºi slabã cu fi-
rea, dar acum sunt cereascã ºi vãd tot înãuntrul din creºtin. E
neagrã inima multor creºtini ºi sunt numai cu numele în
aceastã lucrare coborâtã din cer. 

Of, mãi poporul meu, popor hrãnit de Dumnezeu, cu ce
ai sã te dezvinovãþeºti tu, oare?! Cu ce vei rãspunde pentru
atâta milã ºi iubire cereascã pe care ai cãlcat-o ºi n-ai ºtiut sã
o preþuieºti? Mai bine nu te nãºteai, mãi creºtine, decât sã fi
cunoscut aceastã lucrare ºi sã-þi baþi joc de ea ºi de cuvântul
cel din cer, pe care l-ai ascultat ºi l-ai judecat cum ai vrut tu,
mãmicã. Cã tu nu ºtii ce este aceastã lucrare, n-ai voit sã în-
þelegi ce este. Trebuia sã fi strãlucit mai mult ca soarele creº-
tinul acestei lucrãri; aºa trebuia dacã s-ar fi înþeles ºi dacã
s-ar fi crezut cã e ruptã din focul Sfintei Treimi aceastã lucra-
re. Dacã ai fi avut ochi buni ºi sãnãtoºi ºi curaþi, ai fi vãzut
mãcar o datã scaunul Sfintei Treimi, care a fost ºi care este în
mijlocul tãu, poporule al meu. Dar n-ai fost înþelept ºi n-ai
vrut sã-L cunoºti pe Domnul, Cel Care lucreazã de atâta vre-
me în preajma ta, poporule creºtin al acestui pãmânt binecu-
vântat. Iatã, acum nu eºti bun de lucru, ºi voi ridica din praful
acestui neam ºi îmi voi face numãrul cu care sunt aºteptatã în
vremea aceasta. Iatã cã þi-ai fãcut rost de plâns ºi de ruºine,
cã-þi vine acum rândul sã cunoºti umilinþa ºi cãinþa ºi ruptura
de inimã, pentru cã Dumnezeu a fost adevãrat pentru tine, dar
tu n-ai fost adevãrat cu Dumnezeu. 

Iatã, surioara mea, iatã, dragii mei pãstori cu care mã
ajut, voi lua mâna mea de pe cei necredincioºi ai acestui po-
por, de pe cei ce râd ºi împroaºcã aceastã coborâre cereascã.
Voi lua mâna de pe cetãþile care nu m-au primit ºi care n-au
crezut întoarcerii mele, dar nimeni sã nu uite cã este mãrturie
scrisã pentru fiecare cetate. Nimeni sã nu uite cã eu am întoc-
mit carte de mãrturie, care mãrturiseºte despre aceastã vreme
a lucrului meu, care mãrturiseºte cã eu am bãtut la uºa ta, po-
porule al meu. ªi pentru cã tu ai pe tine semnul meu ºi pentru
cã ai ieºit de sub ascultarea mea ºi pentru cã ai întins mâna în
blid ºi ai luat ºi ai dat ºi ai fãcut atâtea fãrã cuvântul care con-
duce aceastã lucrare, pentru cã ai crezut cã mergi bine fãrã
mine ºi fãrã binecuvântarea cea din cer, pentru cã ai fãcut ca
tine, pentru cã ai îmbrãþiºat altã ascultare care þi-a ieºit în ca-
le, iatã, voi lua mâna de pe tine, ca sã vezi bine ce a însemnat
ocrotirea mea care a stat deasupra capului tãu, poporule creº-

tin, popor îndoielnic. Iatã, îndoiala ta þi-a strivit biruinþa, cãci
biruinþa ta n-ai cum s-o capeþi fãrã mine, cã nu te primeºte
Domnul fãrã mine. Rugãciunile tale ºi tot ce zici tu cã faci,
acelea le faci fãrã mine, ºi Domnul nu te cunoaºte fãrã mine.
În curând ai sã vezi cu ochii tãi cã aºa este, ca sã ºtii ºi tu ce
rod a ieºit de la zbaterea ta fãrã mine. 

Iubiþii mei pãstori, în cetatea Colentina eu n-am fost
primitã. Am fost huiduitã ºi lovitã ºi hulitã. Iatã, îmi iau mâna
de pe ei, ca sã-i fac sã cunoascã aceasta, sã-i fac sã vadã cã în
zadar s-au ascuns de mine ca sã meargã cu altã cãlãuzã. 

M-am dus cu toatã dragostea mea, m-am dus cu Dom-
nul în cetatea Fãgãraº, la inimioarele acelea pe care eu le iu-
besc, ºi a stat Domnul ºi a mâncat cu dragoste la masa lor, ºi
cu senin în casa lor, dar n-a voit copila aceea bunã sã stea cu
Iisus Hristos la masã, sã mãnânce la masã cu Domnul, ca sã
ia din masa binecuvântãrii ºi ca sã fie binecuvântatã ºi ea, ca
sã fie în iubire, aºa cum este Domnul, cu iubire peste tot. ªi
am plecat de acolo fãrã bucurie, cãci am privit înãuntru dacã
am fost acolo. Am fost, ºi am intrat pe uºa duhului, ºi n-am
intrat numai pe uºa casei, ºi n-am fost primitã cu credinþã.
Mãi mãmicã, nu este înþelepciune ºi nu este smerenie de duh
peste poporul meu. 

Mãi copii, iatã, îmi plâng o durere de a mea, cãci am
adus în aceastã grãdinã un lucrãtor, ca sã-i arãt lucrul acestei
grãdini ºi sã-i dau sã mãnânce din aceastã grãdinã, sã-l bucur
ºi pe el, sã-i dau ca o platã pentru viaþa lui ºi pentru mersul
lui. ªi iatã ce s-a întâmplat, cã mi s-a frânt turma în bucãþi, mi
s-a fãrâmiþat dragostea de aceastã lucrare, pe care o mai ve-
deam pe ici pe colo în poporul meu. A venit acest lucrãtor ºi
zice cã a împãrþit daruri la unii din creºtini, ºi ei au lãsat în-
vãþãtura mea ºi au luat-o pe aceea. Dar eu sunt cu braþele pli-
ne de bunãtãþi cereºti, pline de daruri cereºti, pline de mãrgã-
ritare cereºti. Oare, eu nu ºtiu ce poate purta acest popor, ce
trebuie sã poarte el? Oare, nu ºtiu ce trebuie sã-i dau acestui
popor? Dar poporul meu are dat de la Domnul mai mult decât
i-ar da orice lucrãtor, cãci orice lucrãtor este mic în faþa aces-
tui popor care are peste el mulþime de binecuvântãri, mulþime
de daruri. Daruri peste daruri a îngrãmãdit Domnul peste el,
dar el n-a preþuit nimic. Toate au fost fãrã preþ, ºi o mulþime
de mãrgãritare au fost date în noroi. 

Pãi dacã tu, creºtine, te-ai scuturat de sarcini mici, cum
îþi bagi tu grumazul sã duci un munte în spate? Cã þi-a cerut
Dumnezeu, mãmicã, sã-þi faci pregãtire ºi cu trupul ºi cu ini-
ma, ºi sã te pregãteºti cu multã socotinþã. ªi iatã, unii postesc
ºi se roagã, dar cu inima duc greutatea urii ºi a semeþiei ºi a
clevetirii ºi a îndoielii, iar alþii au inima mai aplecatã, dar cu
trupul nu s-au aºezat întru toatã curãþenia. 

Adam ºi Eva erau aºezaþi în toatã strãlucirea Edenului,
în toatã binecuvântarea, între toate darurile cele din rai, ºi nu
le mai trebuia nici un dar decât ascultarea ºi smerenia faþã de
Dumnezeu. Dar nu, cã ºi-au întins mâna sã ia mai mult, cã vo-
iau sã fie ºi mai mult decât erau. ªi de unde, cã i-a scos Dom-
nul din grãdinã. ªi tu, poporule al meu, te-a rugat Domnul pe
tine sã nu mai mãnânci din alte grãdini, cã le face duhul rãu
mai dulci, ºi te duci, mãmicã. Iatã cã te-ai dus la alte mese ºi
te-ai rãtãcit, dar este scris mai dinainte cele ce ai fãcut tu
acum. O, ceea ce ai tu, n-ai sã gãseºti pe nicãieri, ºi ai sã vii
când vei flãmânzi, ai sã vii ca fiul cel pierdut, sã fii ca un ar-
gat, numai sã fii iar în staulul acesta. Dar iatã ce orã este, cã
tu nu ºtii ce orã este, mãi poporul meu. Dacã ai fi fost sta-
tornic ºi credincios, þi-ar fi dat Domnul tot, ºi þi-ar fi dat de-a
gata, fãrã sã munceºti, cãci Domnul este în lucru, ºi þi-ar fi dat
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de-a gata ceea ce nu are nimeni de unde sã-þi dea, cãci nici o
lucrãturã nu s-a mai lucrat ca ºi aceasta. 

Cãutaþi-vã vindecarea, mãi copii. Vindecaþi-vã de vor-
bire de rãu ºi de cârtire ºi de necredinþã ºi de semeþie, ºi apoi
puteþi sã îndrãzniþi dacã vreþi sã luaþi ceva ºi sã duceþi. Fa-
ceþi-vã sãnãtoºi pentru Dumnezeu, cã iatã, vin din nou cu o
pildã cãtre voi. 

Mergea odatã un bãieþel printr-o pãdure ºi s-a rãtãcit ºi
a început sã plângã, ºi l-a gãsit un pustnic ºi l-a dus la chilia
lui ca sã-i dea mângâiere, ºi bãieþelul s-a lipit cu sufletul de
bunãtatea ºi de blândeþea pãrintelui pustnic ºi n-a mai voit sã
plece de acolo. ªi dacã a vãzut viaþa cea sfântã a pãrintelui, a
început bãiatul sã-L înþeleagã pe Iisus Hristos, Care trãia în
sfântul pãrinte. ªi a crescut bãiatul mai mãriºor, ºi sfântul pã-
rinte îl învãþa cum sã-ºi ducã viaþa cu Iisus Hristos. ªi s-a de-
prins copilul cu nevoinþa, cu postul, cu rugãciunea, cu mãtã-
niile ºi cu multe virtuþi, de întrecuse întru toate trãirea pãrin-
telui duhovnic, ºi se bucura pãrintele cu bucurie mare când
vedea multa nevoinþã a ucenicului. ªi, nevoindu-se copilul
din greu, a adormit într-o zi, ºi sfântul pãrinte l-a plâns amar
ºi l-a înmormântat ºi a rãmas cu dor greu pentru ucenicul sãu
ºi nu putea sã înþeleagã de ce-i este aºa de dor de el ºi de ce
mãcar nu se poate sã ºtie nimic de la el, nimic despre el, cãci
trecuse un an de atunci. Ucenicul nu i se arãta cu nici un chip,
ºi nici o înºtiinþare nu avea despre el, ºi plângea pãrintele cu
amar ºi cu dor ºi se ruga plângând la Dumnezeu sã-l poatã ve-
dea pe copil, ºi zicea: „Doamne, mi-e dor de el, ºi nici o ºti-
re nu am. Slobozeºte-l sã-l vãd, fã sã ºtiu de el, cã el mult
Te-a iubit pe Tine!“, ºi Domnul nu-i rãspundea nimic nicide-
cum. ªi atâta s-a rugat sfântul pãrinte, pânã când, dupã o vre-
me, i-a spus Domnul sã nu-l mai plângã pe ucenic, ºi cã nu
este ucenicul lui la Domnul, ºi cã nu este la bine. O, mãi co-
pii, învãþaþi din aceastã pildã, cã pentru folosul vieþii v-o dau
spre ºtiinþã, cãci Domnul i-a spus apoi pãrintelui acela tot ce
a fost cu ucenicul lui, ºi iatã ce i-a spus: „Ucenicul tãu este
în iad, nu este la Mine. Tu l-ai învãþat sã trãiascã întru toate
cele bune, ºi a trãit ºi te-a întrecut mult pe tine cu trãirea lui,
dar a picat rãu de tot ºi n-a bãgat de seamã ºi aºa a vieþuit,
ºi Eu n-am binevoit întru el ºi l-am lepãdat. S-a crezut mult
mai bun ºi mult mai sus ºi mult mai sfânt decât tine, cãci s-a
luptat mai mult ca tine. S-a crezut, ºi n-a ºtiut ºi n-a priceput
cã M-a pierdut, cãci tu nu l-ai învãþat ce era mai de preþ. Nu
l-ai deprins cu virtutea smereniei de duh ºi de inimã, ºi a lup-
tat ca sã te întreacã, a cugetat sã fie mai bun ºi mai în faþã
decât tine. Þi-a luat-o înainte ºi n-a mai vãzut cãlãuza ºi n-a
mai þinut bine drumul mântuirii ºi a picat în pãcatul semeþiei
ºi al nesmereniei, ºi iatã, în aceastã prãpastie este ºi acum.
Nu l-ai deprins sã împleteascã virtuþile sale cu virtutea sme-
reniei de duh, ºi iatã, l-ai pierdut. N-am ce sã-i fac nici lui,
nici þie acum“. O, ºi s-a rugat apoi multã vreme sfântul pãrin-
te, s-a rugat cu fricã ºi cu durere sã-i fie ascultatã ruga ºi sã
scoatã Domnul de la rãu pe ucenicul cel pierdut. S-a rugat pâ-
nã ce a fost înºtiinþat de Domnul cã-l va scoate pe copil din
iad atunci când va fi sã vinã pe nori cu judecata cea mare. Dar
nu s-a liniºtit pãrintele, ºi atâta ºi-a bãtut pieptul cu durere, ºi
atâta a strigat la cer, pânã ce a fost sã audã în vãzduh dezlãn-
þuirea venirii pe nori a Domnului, cãci aºa a fãcut Domnul, a
venit cu judecata Sa pentru acel ucenic pierdut ºi a fãcut ju-
decatã, dupã rugãciunile pãrintelui pustnic, ºi l-a scos pe co-
pil din prãpastia morþii. Iatã ce putere are un duh smerit, care
lucreazã cu cerul, ºi iatã câtã rãtãcire aduce un duh fãrã sme-
renie, pentru cel ce îl poartã.

O, creºtine al poporului meu, sã nu crezi cã vei avea
vreo trecere cu Dumnezeu dacã n-ai sã foloseºti duh umilit ºi
micºorare de inimã întru tine. 

Pãstori ai poporului meu, cel ce vine sã spunã de rãu la
voi pe aproapele lui, acela este din lume, iubiþii mei, acela se
crede mai bun ca alþii. Dacã creºtinul nu se va lãsa ajutat ca sã
se dezbare de toate aceste rãutãþi, acela va pica din cele de la
cer coborâte. Iatã, vine culesul ºi vine alegerea, cãci se va cu-
lege numai ce este întreg ºi nevãtãmat, iar ce nu este sãnãtos
ºi bun nu intrã în hambar. Sã nu mai ai, creºtine, în faþã ºi în
inimã, decât pe tine ºi nevrednicia ta, ºi vei fi miluit de Dom-
nul, cãci Domnul cautã spre duhul umilit, ºi aceea este jertfa
pe care þi-o cere Dumnezeu. Cine foloseºte clevetirea ºi ura ºi
cârtirea ºi defãimarea, acela nu este curat. Depãrtaþi de la voi
pe unul ca acela, iar de alþii fie-vã milã smulgându-i din foc. 

Cuvântul cel purtat, sã fie lucrat cu el prin mãrturia a
doi sau trei martori, aºa cum este scris în carte. Altfel, sã nu
se mai lucreze pentru adevãr. Feriþi-vã de vorbirea în deºert,
cã dacã nu scãpaþi din aceastã încurcãturã, veþi rãmâne prinºi
în acest laþ neiertãtor. E vremea sã fie în tine numai unul, mãi
creºtine, unul ºi înãuntru ºi în afarã, cãci iatã, nu mai poþi alt-
fel. Eºti vãdit de cei ce rãmân împãcaþi cu Dumnezeu, cãci
aceia nu vor mai primi mãrturiile tale mincinoase, care mãr-
turisesc asupra aproapelui tãu. Cautã sã îndrepþi pe aproapele
tãu dacã poþi. ªi dacã nu poþi, mai ia cu tine unul sau doi ºi
mergi de ajutã-l pe acela, ºi dacã nici aºa nu se lasã ajutat,
lasã-l spre certare, cãci dacã lucrezi dupã cele lãsate, atunci
lucreazã credinþa ta, ºi cuvântul cel spus de Domnul se vede
împlinindu-se. Numai aºa sã se lucreze de acum, cã altfel nu
vom scoate rãul afarã din acest ogor. Dacã s-ar fi lucrat aºa
mereu, nu s-ar fi deprins aºa de mult acest popor cu clevetirea
ºi cu pâra ºi cu ura ºi cu minciuna. Ar fi fost leac mai din vre-
me ºi ar fi fost bine pentru fiecare, cã nu s-ar mai fi înjosit fra-
te pe frate, nu s-ar mai fi deprins cu vorbirea deºartã, ºi ar fi
vorbit creºtinul despre cer ºi despre Dumnezeu ºi despre
sfinþi ºi despre iertare ºi bunãtate, cãci de aceea a ales Dum-
nezeu acest popor, ca sã fie deosebit de lume ºi sã lucreze
dupã cele scrise în cartea învãþãturii lui Dumnezeu. 

Cele încurcate care se descurcã pe pãmânt, acelea vor
fi descurcate ºi în cer, iar cele ce nu se descurcã pe pãmânt,
vor fi ºi în cer încurcate. Iatã, tainã nouã vã spun: descurcaþi-vã
de încurcãturile care vã þin legaþi, descurcaþi-vã pe pãmânt, ca
sã fie descurcate ºi în cer. Vindecaþi-vã de cele ce nu v-aþi
vindecat, ca sã fie vindecate ºi în cer. Depãrtaþi-vã de toate
ale lumii, cãci lumea a ajuns la sfârºit. Dacã ochiul tãu sau pi-
ciorul tãu sau mâna ta, dacã mama ta sau fiul tãu sau alt mã-
dular al tãu te sminteºte întru cele de la cer, scoate-le de la
tine, ca sã nu-þi ardã tot trupul în gheenã, ºi sã rãmâi salva-
torul trupului seminþiei tale. Nu poþi fi ºi cu cele lumeºti, ºi
cu Dumnezeu. Nu te înºela, creºtine, cã te înºeli dacã aºa
crezi. Am zis, ºi am rãmas cu zisul; am zis sã dai de la tine
mila cea dãunãtoare, care te face sã te amesteci cu cei din lu-
me. Nu te amesteca cu lucrul lumii, mãi copilul meu, cã sã ºtii
cã-þi pierzi puterea cea bunã ºi pierzi biruinþa ºi sminteºti pe
cel care se luptã sã se lepede de lume, ºi îl faci ºi pe cel slab
sã facã pãrtãºie cu lumea, ºi pierzi pe cel slab. 

Am aceºti copii cu care merg din loc în loc. Aceºtia au
fost chemaþi de Domnul ºi au lepãdat de la ei lumea, ºi au lã-
sat ºi pãrinþi ºi fraþi ºi neam ºi lume ºi s-au lipit lângã Dom-
nul ºi nu s-au mai uitat înapoi. Au tãiat de la ei mila cea dãu-
nãtoare ºi au mers numai cu Domnul, ca sã fie scãpare pentru
tot neamul lor cel strãin de Dumnezeu. Dar n-a mai vrut ni-
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meni sã fie numai cu Domnul, ºi e împãrþitã inima creºtinului
meu, ºi aceasta este mare stricãciune. Este împãrþitã dragos-
tea creºtinului meu, ºi eu cunosc din cer ºi vãd câtã stricãciu-
ne aduce aceastã împãrþire de inimã. Iatã una din cele ce stri-
cã puterea creºtinului. 

Cine lasã pãrinþi ºi fraþi ºi neam ºi þarini ºi case pentru
numele Domnului, acela va primi înapoi ºi pe pãmânt ºi în ce-
rul sfânt. Amin. 

Poporule al meu, nu mai înºela pe Dumnezeu. Am sã
vin sã-þi arãt câtã iubire ai avut pentru Dumnezeu, cãci atâta
vei avea ºi tu de la Domnul. Mãsurã pentru mãsurã, mãmicã.
Poate ai crezut cã va fi altfel. 

Am un sufleþel din cetatea Moroieni, care a trecut prin-
tr-o suferinþã; suferinþã plãcutã lui Dumnezeu, cãci n-a cârtit,
n-a deznãdãjduit, n-a supãrat pe Domnul. Din toatã casa ei nu
mai vrea nimeni pe calea cea dreaptã, pe calea cea aleasã. Vor
toþi pe calea cea largã ºi cu slobozenie. Suferinþa ei se scrie cu
aur, mãi copii, ºi e de preþ la Domnul suferinþa ei. Suferinþa
celui credincios, celui statornic, este bucãþicã ruptã din sufe-
rinþa celor ce au câºtigat cerul sfânt. Eu iubesc mult acest su-
fleþel, cã iatã, a suferit în locul celor din casa ei, pentru care ea
plânge, ºi ceea ce a suferit va pune Domnul pentru iertarea ºi
întoarcerea celor din casa ei, ca sã poatã ºi ei alege calea cea
strâmtã, care duce la salvare în vremea aceasta. Dreptul Iov
aducea jertfã de iertare pentru pãcatele copiilor lui, iar ea a
adus jertfã de suferinþã pentru iertarea casei ei. Suferinþa celui
ce iubeºte pe Dumnezeu este aur lãmurit în foc, iubiþii mei, dar
suferinþa celui nestatornic, aceea este certare, aceea nu se pu-
ne pe aceeaºi înãlþime ca sã poarte rod bogat. Cei din casa ei
au mâncat dupã pofta inimii lor, dar ea a dat jos de pe ea ºi ce
mai avea, ºi a spus ºi s-a rugat: „Doamne, sã nu fie numai
pentru mine; sã fie ºi pentru ai mei, cã nu vreau sã-i laºi de pe
cãrare. Sã meargã ºi ei cu mine dupã Tine“. Dragostea ei este
aºa cum o cere cerul, ºi Domnul este cu veghe la rugãciunea
ei, cã ea nu vrea nici sã sufere cei din casa ei, ºi vrea sã-i în-
drepte Domnul pe calea cea care este arãtatã acum. 

Poporul meu iubit, te aºtept, mãmicã, sã fii cu mine; în-
cã te mai aºtept o clipã. Curãþeºte-þi inima ºi întãreºte-þi cre-
dinþa. Adu-þi aminte cã este scris în cartea acestei lucrãri des-
pre mine ºi despre lucrul ce-l sãvârºesc în zilele acestea.
Dumnezeu nu te minte niciodatã, iubitul meu popor. El nu ui-
tã nimic din ce þi-a fãgãduit, ºi iatã, m-a trimis înaintea ta ca
sã te conduc spre cele fãgãduite, ca sã-þi aduc cele fãgãduite.
Era scris în cartea proorociilor cã Domnul Iisus Hristos va
veni ca sã izbãveascã lumea, ºi când a venit, n-a fost crezut
cã a venit, dar a venit, dupã cum era scris. Este scris în cartea
acestei lucrãri cã Domnul va lucra cu mine peste mulþimi ºi
va hrãni mulþimile cu cuvântul Sãu. Nimic nu împlineºte
Dumnezeu fãrã sã vinã sã spunã mai dinainte, dar tu vrei sã
te forþeze Domnul sã crezi. O, credinþa forþatã nu este din dra-
goste ºi nu are plata dragostei. Scoate de la tine duhul nepã-
sãrii ºi ridicã-te, poporul meu iubit! Eu sunt. Pânã când mã
goneºti, copilul meu? Eu am venit sã-þi fac bine, mãmicã, ºi
tu de ce nu crezi în mine? Mã scoþi de la tine mereu ºi mã în-
locuieºti cu plãcerile tale de care nu te înduri, de care nu te
poþi dezlipi, dar acestea te vor lãsa în curând, ºi vei rãmâne
neputincios, ºi cum ai sã te ajuþi atunci? Am venit la tine, mã-
micã. Din cer vin, ºi cu cerul vin la tine, ºi nu-þi cer nimic
decât sã-mi deschizi sã-þi dau scãpare ºi viaþã veºnicã. Vei rã-
mâne în trup, copilul meu, ºi vei intra în slava cea veºnicã
dacã mã primeºti ºi dacã mã crezi. Dar dacã nu, nu vei rã-
mâne, poporul meu iubit, ºi îþi va lua altul locul tãu, ºi acela

va iubi calea cea dreaptã ºi va fi pe ea ºi se va scula numai-
decât din þãrânã ºi va fi viu pe veci, cãci aceasta va fi plata
celor credincioºi. N-ai sã poþi þine piept zilelor ce vin, ºi ai sã
te temi de ele, dar dacã vei fi cu mine, vei vedea minune
mare, copil al poporului meu. Roagã-te cerului pentru credin-
þã, roagã-te Domnului sã-þi întãreascã El inima, ºi cautã sã
scapi ºi sã te scoli din somnul nepãsãrii. Fiþi fii ai zilei, iubiþii
mei, cã vine ziua Domnului, vine ca un fur, ºi va fi greu,
mãmicã. 

Iatã, te întâmpin, iubitul meu popor, cu vestea cea creº-
tineascã, ºi vin din cer cu ea. Hristos a înviat, poporul meu iu-
bit! Lãsaþi-vã spre înviere. Fiþi fii ai lui Iisus Hristos. Nu fiþi
fii ai lumii. Fugiþi din lume, cã în lume-i numai moarte, mã-
micã. Am venit sã vã ajut sã scãpaþi de moarte. Deschideþi-mi
uºa duhului, uºa inimii, cã eu nu folosesc uºa cea pãmânteas-
cã, eu trec prin uºile închise ºi intru, cã sunt cereascã, iubiþii
mei. Iatã cel mai dulce cuvânt cu care a venit Domnul în mij-
locul ucenicilor Sãi dupã înviere: pace vouã! 

Pace între mine ºi voi, iubiþii mei! Cel ce crede în mine,
acela va vedea slava lui Dumnezeu, care se aratã în curând, iar
cel ce nu crede, iau mâna mea de pe acela, ºi va ºti cã am luat-o. 

Binecuvântaþi sã fie de Dumnezeu cei ce cred în mine. 
Pace þie, poporul meu iubit, popor aºteptat de cer! Dar

dacã eºti nepãsãtor, pacea mea sã se întoarcã la mine. Pace
peste cei credincioºi ai poporului meu! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
29 martie/11 aprilie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre poporul creºtin 

Necredinþa din cetãþi. Vorbirea de rãu ºi fãþãrnicia creºtinilor din
cetatea Gheboieni. Împãrþirea poporului din cetatea Cãprioru. 

Neamurile vor împlini numãrul poporului Domnului. 

IIII atã, a trecut un pic de vreme de când am venit sã
caut rod în aceastã vie. Am venit sã cercetez via

mea ºi s-o îndemn spre desãvârºire, dar n-a voit. Am pus lu-
crãtori sã mi-o cureþe ºi sã mi-o ude de la mine, dar s-au ri-
dicat cu mânie ºi s-au rãzvrãtit. Aºa a zis Domnul despre
smochinul care nici în al treilea an n-a gãsit rod în el: «Taie-l,
cã ocupã locul. De ce sã ocupe locul în zadar?». ªi stãpânul
locului a zis: «Doamne, mai lasã-l ºi anul acesta. Voi sãpa ºi
am sã-i pun gunoi; poate va rodi. Iar de nu va face rod nici
acum, îl vei tãia apoi». 

Mama Gigi lucreazã cu cuvântul ei la timp ºi la netimp,
ºi iatã ce spune: am stat în mijlocul acestui popor ºi l-am în-
vãþat din cer, cãci Domnul a locuit în mine, dar n-a vrut sã
aducã rod viu acest popor, ºi a rodit spini ºi ciulini, care mã
acoperã acum pe mine; a rodit venin, ºi acest venin a curs me-
reu de pe limba fiilor poporului meu; ºi a rodit rãzvrãtire ºi
judecatã ºi hulã, a rodit urã ºi dispreþ ºi luare în râs, ºi a rodit
necredinþã în toatã vremea. ªi Dumnezeu a voit sã taie aceas-
tã vie ºi sã lase rãdãcina, ca sã dea din ea mlãdiþe noi, ºi eu
aºa am zis, mãi poporul meu iubit: „Doamne, un pic mai
lasã-l, poate va rodi acum; iar de nu va face rod nici acum,
îl vei tãia apoi“. ªi am venit, mãi poporule al meu, ºi am
lucrat peste tine dupã cum a fost poziþia ta, mãmicã, ºi am zis
cã te vei înþelepþi ºi te vei scula din sângele tãu. M-am purtat
din loc în loc cu cei ce am zis sã mã ajute, ºi ce am gãsit? Cã
iatã ce am gãsit! Am gãsit tãgãduire ºi ameninþare ºi necre-
dinþã ºi cârtire ºi pietre aruncate pe urma mea. 

O, mãi Ierusalime, mãi popor binecuvântat de Dumne-
zeu! N-am venit la tine sã te distrug. Am venit sã te adun, mã-
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micã, ºi sã scot întunericul din mijlocul tãu. Am venit sã te
adun ºi sã te acopãr ºi sã te încãlzesc aºa cum îºi adunã pasã-
rea puii sub acoperãmântul ei, dar tu n-ai voit. Iatã, acum te
las de sub ocrotirea mea, cãci n-ai voit sã crezi în mine, ºi mã
vei vedea din nou atunci când se vor adeveri cuvintele cele
care vor umple cerul ºi pãmântul, atunci când se va spune:
«Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!»,
cãci Domnul vine la tine cu mine, mãi poporul meu, ºi vei
amuþi ºi vei crede atunci. Cã dacã acum nu crezi în mine ºi în
lucrarea care nu se va sfârºi în veac, sã ºtii, poporul meu iu-
bit, cã nu se va scrie cã ai crezut vreodatã în aceastã lucrare,
ºi în zadar vei spune atunci: „Doamne, am fost ºi eu cu ea;
iartã-mã, pentru mijlocirea ei, ºi mã primeºte, cã i-am fost
rudenie, cã am mâncat de la masa ei“. Dar aºa veþi auzi: «Nu
ºtiu de unde sunteþi!». Acum râde ºi mã bate cu pietre poporul
meu, ºi nu crede cã m-a trimis Dumnezeu la el. Zice cã nu-i
adevãrat, ºi eu îmi iau mâna de pe aceºtia, de-acum. Îi las,
de-acum, cãci e vremea alegerii. Nu eºti obligat, creºtine.
Du-te, mãmicã, cu cine vrei, ascultã pe cine vrei, crezi ce vrei
tu, ce-þi place þie stricã, dacã eºti pus pe stricãciune, cãci
acum este vremea Scripturii aceea care zice: «Cine este ne-
drept, sã nedreptãþeascã ºi mai departe; cine este spurcat, sã
se spurce încã; cine este drept, sã facã dreptate mai departe;
cine este sfânt, sã se sfinþeascã încã». 

M-am dus în cetatea Valea Voievozilor sã le duc solia
învierii, sã le spun „Hristos a înviat!“, ºi am gãsit acolo tã-
gãduire ºi rãzvrãtire încã, ºi am gãsit necredinþã. Nu mã mai
duc, dar este scris cã m-am dus, ºi mãrturisesc aceste cuvinte
scrise. 

Am voit sã ridic spre mãrturie de credinþã ºi de lucrare
cetatea cea din Gheboieni, ºi este scrisã aceastã mãrturie, dar
n-au voit aceºtia sã poarte chipul lui Iisus Hristos prin trãirea
lor. Ba au grãit cuvânt nesocotit, ca sã-L aducã pe Domnul la
asemãnarea cu ei. O, aºa ceva nu se va trece cu vederea. I-am
luat cu mine la lucru, pentru cã misiunea acestui popor este
ca sã lucreze lui Dumnezeu, ºi rod sã aducã. I-am luat, ºi nu
i-am luat pentru ceea ce au spus ei cã i-am luat. Dar iatã, dacã
i-am luat, le-am vãdit fãþãrnicia cea dinãuntru, cãci a privit
cerul la ei ºi le-a vãzut cele douã mantii pe care le poartã, cele
douã feþe pe care le folosesc. Apostolul Toma a pus degetul ºi
a crezut apoi, dar ei nici aºa n-au crezut, ºi li s-a socotit
ispitire. 

Vai celor fãþarnici din acest popor, cãci râsul lor se va
preface în tânguire ºi li se va vãdi fãþãrnicia. Iatã ce puternic
s-a fãcut creºtinul meu, cã trage cu sãgeata frate în frate ºi
moare din picioare cel însãgetat. Un picuþ, ºi toþi vor vedea ce
lucru au sãvârºit, cãci s-au fãcut cu toþii ceatã de judecãtori ºi
de defãimãtori. 

În cetatea Cãprioru s-a fãcut alegere. Fiecare a apucat
pe cãrarea pe care a voit. Pãstori ai poporului meu, rãzvrãtiþii
ºi necredincioºii ºi cei puternici în rãutate ºi în duh de rãtãci-
re sã fie necuraþi pentru cer. Lãsaþi-i spre certarea Domnului;
lãsaþi-i, cã n-au fost curaþi; lãsaþi-i, cã este mãrturie scrisã
pentru fiecare cetate. Sã fie deosebiþi de cei ce cred lucrului
ceresc, cã nu mai rãmânem cu nimic dacã mai lãsãm aceastã
amestecãturã. Cine vrea sã intre pe porþi la Dumnezeu, cine
vrea sã intre pe poarta cea anevoioasã, acela sã fie cu noi de
acum, iar cei ce au altceva de fãcut, cei ce se ocupã cu cleve-
tirea ºi cu vorbirea în deºert ºi cu judecatã asupra aproapelui,
aceia sã facã ºi mai departe aºa, cãci aceºtia ºi-au ales partea.
Fiþi liniºtiþi, fiþi cu pace ºi fiþi cu înþelepciune, cãci din mijlo-
cul acestui popor se va vedea rãsãrind biruinþã mare, iubiþii
mei, dar pecetluiþi cuvântul limbii voastre faþã de cei rãzvrã-

tiþi ºi necredincioºi. Lãsaþi-i, cã nu se pot aceºtia despãrþi de
ceea ce ºi-au ales. Cel ce vorbeºte de rãu pe aproapele sãu,
aceluia nu-i mai trebuie altã judecatã, cãci unul ca acela a cãl-
cat în picioare cuvântul legii care spune: «Sã iubeºti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi». O, creºtine, pe tine însuþi nu
te vezi cât eºti de rãu, þie însuþi nu te înduri sã-þi faci rãu, dar
aproapelui tãu numai piedici îi pui, mãmicã. Iar în aceastã lu-
crare de mântuire dacã tu nu vrei, stai ºi faci rãul acesta ma-
re, cã nici tu nu vrei, dar nici pe altul nu-l laºi sã vadã bine
drumul. 

O, dacã nu credeþi în mine, n-aþi putut mãcar în aceste
cuvinte sã credeþi, cãci sunt cuvintele legii, mãmicã. Dacã ºi
un stârv de câine þi le-ar cuvânta, ar trebui sã iei din acestea
legea lui Dumnezeu ºi s-o împlineºti. Dar tu nu te rãzvrãteºti
împotriva mea, ci împotriva legii lui Dumnezeu, care vine sã
te þinã de mânã ºi sã mergi drept ºi sã te mântuieºti prin îm-
plinirea cuvintelor legii, ºi iatã cã Domnul te scoate vinovat
faþã de lege, mãi poporule rãzvrãtit din vremea lucrului meu,
cã n-ai vrut, mãmicã, sã crezi cã eu sunt vie ºi cã sunt cu
Domnul ºi cã vin din cer, cãci sunt vii în vecii vecilor cei ce
sunt cu Dumnezeu. 

A fost o cãlugãriþã într-o mãnãstire, ºi atâta ascultare a
arãtat ºi atâta plecãciune ºi sfinþenie a folosit, cã s-a lãsat pil-
dã de ascultare ºi de aplecare pentru toate sufletele din acea
mãnãstire. ªi dacã a murit, a rãmas de pomenire ºi de pildã
trãirea ei ºi supunerea ei, cãci a rãmas vie ºi dupã ce a adormit
cu trupul, fiindcã s-a descoperit cã a rãmas vie. Cã a adormit
dupã o vreme ºi stareþa mãnãstirii, ºi au rânduit sã fie pusã
lângã trupul celei adormite care a fost sub ascultarea acestei
stareþe. ªi când au dat piatra deoparte, sã facã loc s-o aºeze pe
maica stareþã, atunci sfânta s-a strâns cu trupul, ca sã facã loc
celei cãreia i-a fost supusã ºi ascultãtoare. ªi a vãzut minunea
aceasta toatã mulþimea care a fost la sãrbãtoarea punerii în
mormânt a stareþei acelei mãnãstiri, ºi a rãmas mãrturie scrisã
despre aceastã minune. ªi tu, mãmicã, eºti viu, ºi nu-mi faci
loc lângã tine, ºi iatã, poporule al meu, mã tãgãduieºti ºi mã
dai de la tine, ºi iatã cine te va judeca pe tine. 

O, de câte ori am voit eu sã te adun ca sã te am ºi ca sã
fii tu cel mai binecuvântat popor din toate câte au fost! Nu
vrei sã crezi în mine, poporul meu, ºi faci ca ºi cei de pe vre-
mea trupului Domnului care ziceau cã Iisus este fiul teslaru-
lui Iosif, ºi nu voiau sã creadã cã este Fiul Tatãlui Sfintei
Treimi. Nu-i nimic, mãmicã. Tu nici n-ai cum sã-L pricepi pe
Dumnezeu, de vreme ce ispiteºti ºi nu te mai saturi sã ispi-
teºti. Dar n-au primit nimic vreodatã cei ce au ispitit pe Dum-
nezeu, ci au rãmas pe calea rãtãcirii bâjbâind pe întuneric,
cãci Domnul nu intrã cu înþelesurile Sale în cei ispititori. 

Dar vor veni, poporule al meu, mulþimi din cele patru
colþuri ale lumii ºi vor bea din aceastã piatrã, mãmicã, ºi
aceasta va fi spre judecata ta, popor necredincios din vremea
aceasta. ªi va fi aºa cum este scris: «Cei din urmã vor fi cei
dintâi», ºi cele scrise aºa se vor împlini. Dumnezeu a fost
adevãrat cu tine, dar tu n-ai vrut sã fii adevãrat cu Domnul.
Iatã, mai uºor va fi Sodomei ºi Gomorei în zilele ce vin, dar
tu nu vei putea þine piept, fiindcã se va vedea pe tine semnul
lui Dumnezeu, ºi nimeni nu te va milui, ºi se va teme de tine,
cãci se va ºti cã L-ai trãdat pe Domnul. O, mai bine îþi era sã
nu te fi nãscut, cã greu îi va fi celui ce a bãut din aceastã stân-
cã ºi apoi s-a lãsat zdrobit de ea. 

Iatã, acum, pace peste cei credincioºi din poporul meu!
Iar dacã eºti necredincios, creºtine, pacea mea sã se întoarcã
la mine. Peste puþinã vreme vine timpul sã scot deasupra cele
ce se sãvârºesc acum în tainã cereascã, cãci Domnul Se va
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arãta cu lucrul Sãu, spre înþelepþirea celor credincioºi. Dum-
nezeu ocroteºte pe cei credincioºi ºi îi va vãdi pe cei ascunºi
sub vãlul fãþãrniciei. Un pic, ºi seceriºul va lucra cu repezi-
ciune, cãci Dumnezeu are nevoie de curãþenie pe acest pã-
mânt binecuvântat, ºi va începe cu cei binecuvântaþi. 

Iatã, mãi pãstorule Daniel, cuvântul pe care þi l-a spus
þie Dumnezeu cu câþi ani în urmã, cã þi-a spus cã vei numãra
pe degete pe cei din popor care vor fi cu Dumnezeul acestei
lucrãri, cãci cei ce n-au dat de la ei poftele ºi duhul rãu al rã-
tãcirii, aceia nu sunt ai acestui popor. Poporul meu va fi mare,
aºa cum este scris în cartea cea din cer coborâtã, dar vor veni
de la rãsãrit ºi de la apus ºi se vor adãuga ºi vor face faptele
legii ºi ale credinþei, ºi Domnul va ieºi biruitor. Aºa va fi, ca
ºi cu poporul lui Moise. Aºa ºi acum va fi, cãci cele ce au fost,
iarãºi se lucreazã de Dumnezeu, ºi nimic strãin care sã nu fi
fost vestit nu se va împlini. 

Copii ai poporului meu care credeþi pe Dumnezeu!
Hristos a înviat! Hristos, lumina învierii, iatã, Se aratã în cu-
rând, ºi toate cele din cer ºi de pe pãmânt, ºi toate cele de de-
desubt vor cânta împreunã cântecul cel scris prin prooroci:
«Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!», ºi
tot ochiul va vedea. Amin, amin, amin. 

5/18 aprilie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Cei credincioºi nu sunt iubiþi de lume. Omul limbut are douã limbi
ºi douã feþe. Preoþii lumii n-au chipul ºi viaþa lui Hristos. 

CCCC el mai dulce cuvânt: pace þie! Pace þie, copil cre-
dincios lucrului Meu din vremea aceasta! Pace

þie de la Dumnezeul celor credincioºi, cãci Domnul este
Dumnezeul celor credincioºi ºi lucreazã cu cei credincioºi.
Iatã, ºi din cer urarea cea creºtineascã de aducere-aminte a în-
vierii Domnului: Hristos a înviat! Hristos este începãtura în-
vierii, ºi dupã aceea fiecare, la rândul cetei sale. 

Hristos a înviat! Dar câþi înþeleg aceastã tainã ca sã trã-
iascã dupã adevãrul acestei învieri? Lumea face din aceastã
amintire, din aceastã sãrbãtoare, o sãrbãtoare de petrecere ºi
de slobozenie ºi nu de cucernicie ºi nu de slãvire cereascã, ºi
nu se suie bucurie de pe pãmânt la cer. Aºa era ºi pe vremea
trupului Meu, mãi copilule iubit, cã se aduna lumea de peste
tot la sãrbãtoarea Paºtelui din Ierusalim ca sã ducã jertfã de
rugãciune lui Dumnezeu. Da’ de unde! cã nu era în aceia
Duhul lui Dumnezeu, cã dacã ar fi avut Duhul lui Dumnezeu
cei ce se adunau, ar fi cunoscut cã Eu sunt Mielul lui Dumne-
zeu, Care a venit sã ridice pãcatul lumii. Ai vãzut mãrturisirea
lui Petru, dacã am întrebat pe ucenici: «Dar voi cine ziceþi cã
sunt?». ªi Petru a zis: «Tu eºti Hristosul». Dar Domnul a
descoperit lucrarea Duhului Dumnezeiesc ºi a zis: «Fericit
eºti, Simone, cã nu trup ºi nu sânge þi-a descoperit þie aceas-
ta», ºi a lucrat Domnul ascuns în toatã vremea, cãci le-a spus
apoi: «Nimãnui sã nu spuneþi cã Eu sunt Hristosul». Iatã,
Domnul n-a cãutat în petrecerea lumii pe vremea Sa, ºi a lu-
crat ascuns cu o mânã de ucenici, cãci altfel nu putea ajunge
vremea ca sã Se desãvârºeascã prin moarte, ºi apoi prin învie-
re, dupã cum era scris în cartea proorociilor. Iar când vremea
venise, S-a suit la Ierusalim sã Se lase spre pãtimire, ºi sã-ªi
arate apoi slava Sa.

O, iubitul Meu, am coborît din cer ºi am purtat trup ºi
M-am smerit pânã la cruce, ca sã fiu pildã de iubire pentru cei
ce vor crede în Mine. Am fost slujitor ascultãtor Tatãlui Meu
ºi M-am plecat în faþa tuturor, ca sã fac bine tuturor. Am venit

din cer ºi am spãlat picioarele învãþãceilor Mei ºi n-am fãcut
nimic pentru Mine. Am alinat durerile tuturor, am vindecat
suferinþele celor credincioºi ºi am dat mâncare mulþimilor flã-
mânde, ºi apoi am mers spre pãtimire ºi spre plinirea deplinã
a tainei pentru care venisem întrupat, ºi n-am lucrat decât iu-
bire în toatã vremea trupului Meu. ªi când M-am suit la Tatãl
Meu, aºa am zis: «Tatã, pe cei ce Mi i-ai dat din lume pãzeº-
te-i Tu de acum, fiindcã Eu vin la Tine. Ei nu sunt din lume,
precum Eu nu sunt din lumea aceasta. Lumea nu-i iubeºte,
pentru cã lumea iubeºte ce este al ei». Aºa ºi acum, lumea nu
poate iubi pe cei ce sunt cu Dumnezeu, pe cei ce nu ies din
cele ale legii lui Dumnezeu. Dar cei credincioºi care nu suferã
ocarã ºi dispreþ ºi judecatã de la cei din lume, o, aceia încã n-au
ieºit cu totul din cele ale lumii, aceia au încã inima împãrþitã.
Aºa sunt mulþi din poporul Meu pe care l-am hrãnit ºi l-am
învãþat din cer în toatã vremea, ºi nu poate creºtinul sã taie de
la el ºi sã fie numai cu Mine ca sã-l fac puternic pe cel din po-
porul Meu.

Am aceºti copilaºi prin care Eu lucrez ºi prin care se
vede Scriptura aceea care zice: «Cine nu lasã pãrinþi ºi fraþi
ºi þarini ºi case ºi lume pentru numele Meu, acela nu poate fi
ucenicul Meu», iar cel ce lasã totul pentru Mine, acela este
ucenicul Meu. O, aceºti copilaºi nu s-au mai uitat înapoi. Au
tãiat de la ei, ºi iatã, fericiþi vor fi ºi peste multe vor fi puºi
cei ce ascultã cuvintele Mele ºi le împlinesc. De aceea te-am
lipit cu ei, ºi vai, copilul Meu, vai celor care numai ar cugeta
sã punã bârnã între tine ºi aceºtia de care Eu Mã servesc ºi
prin care Mã leg cu tine pentru sãvârºirea lucrului Meu din zi-
lele acestea! Spun aºa fiindcã se iscodeºte încã lucrul Meu cu
tine de cãtre cei fãþarnici care zic cã sunt ºi ei cu lucrul Meu,
ºi numai puþin aluat dacã este de la aceia, umblã sã strice frã-
mântãtura cea din cer. Fereºte-te de aluatul celor fãþarnici,
cãci aceia nu lucreazã în via Mea. Fereºte-te tu de prieteni, cã
de duºmani te feresc Eu. Dar Eu voiesc sã înþelegi ce-þi spun,
cãci cel ce nu este cu lucrul planului Meu, acela nu este cu ti-
ne dupã adevãr. Fereºte-te de omul limbut, cã acela are douã
limbi. ªi te fereºte încã de cel linguºitor, cãci cuvântul mieros
al acestuia este cu douã înþelesuri. Eu sunt în toatã vremea cu
pazã tare peste tine, ºi cete de îngeri tari lucreazã în preajma
ta, cãci vreau sã te am, copilul Meu iubit, ºi vreau puternic sã
te am, ºi vreau dreptar sã te am în mijlocul unui neam îndã-
rãtnic ºi necredincios. 

Apostolii din Galileea au luat Duh Sfânt. ªi de ce au
luat? Fiindcã au crezut în Învãþãtorul lor; de aceea au luat, ºi
s-a cunoscut cã au luat, cãci au mers ºi rod au adus ºi minuni
nenumãrate au sãvârºit, ºi au mers dupã ei noroadele de pe
pãmânt, cãci în numele Meu scoteau demoni ºi în limbi noi
grãiau ºi minuni mari lucrau. Dar astãzi, duhul lumii, acest
soi de duh rãu, cu ce sã mai fie stârpit? Cu ce, iubitul Meu?
Cãci soiul acesta de duh rãu din vremea aceasta, nu iese de-
cât cu credinþã nemaiauzitã, lucratã lângã post ºi lângã rugã-
ciune vie, dupã duh ºi dupã adevãr, ºi iatã, aceastã putere nu
se mai vede lucratã din biserica Mea, cã nu este viaþã cu Mi-
ne, nu este. Cã mãnâncã preotul carne în toatã vremea, ca toa-
tã lumea cea rãtãcitã, mãnâncã fãrã oprire, de la cel din capul
bisericii ºi pânã la cel mai slab. Nu vrea preotul sã fie aseme-
nea cu Mine, ºi iatã, ºi azi vãd aceastã înºelare, cã ºi de cele
mai mici sarcini se scuturã omul, ºi îºi mai bagã, încã, gruma-
zul sã ducã în spate un munte, cã se duce sã se facã preot, ºi
nu ºtie ce face unul ca acela. ªi dacã preoþii ar ºti ce fel de
vreme este aceasta ºi dacã ar pricepe ce înseamnã sã stai între
om ºi Dumnezeu, dacã ar putea pricepe, îþi spun ºi Eu þie, mãi
tatã, îþi spun cã preotul de azi ºi-ar lua o traistã pe umãr ºi s-ar
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duce dincolo de cel mai mare pustiu ca sã scape de gheenã,
cãci preotul de azi nu lucreazã dreptatea lui Dumnezeu, ºi
scris este: «Vai vouã, cãci strecuraþi þânþarul ºi înghiþiþi cãmi-
la, cã vã arãtaþi drepþi oamenilor, iar înãuntrul vostru este
stricat. Vai, cã întreceþi mãsura pãrinþilor voºtri, care au vãr-
sat sângele proorocilor, cã iatã, mãrturisiþi voi înºivã cã sun-
teþi fii ai acelora».

O, iubitul Meu, fii cu Mine, mãi tatã, cã preotul de azi
face din Trupul ºi Sângele Meu mãdulare ale desfrânaþilor ºi
ale nelegiuiþilor. Mai uºor i-ar fi unuia ca acesta sã-ºi ia o le-
gãturã cu pâine ºi sã plece în pustiu, cã nu numai pe el, dar ºi
pe cel pe care-l dã de partea lui îl face fiu al gheenei. Crede
tu Mie, ca sã fii plin de Duh ºi sã vezi cu duhul, cãci adevãr
adevãrat îþi grãiesc, cã înainte vreme preotul nu-ºi pãrãsea
costumul sfânt, ºi trecea prin sat ºi era cinstit cu cinstire sfân-
tã ºi cu întâietate, mãi copilul Meu, ºi pãºtea turma dupã
dreptarul cel întreg. Dar uitã-te ºi tu azi, uitã-te cu Mine, cã
nu mai ºtii cã este preot acel preot care bea ºi fumeazã, care
nu numai cã umblã îmbrãcat ca lumea ºi cã pãrãseºte portul
cel sfânt, dar mai mari grozãvii se ridicã la cer, cã se duce ºi
face ca toatã lumea, ºi nu-l mai deosebesc din lume. 

Nu mai pot, copilul Meu, nu mai pot, tatã, ºi vreau sã
fac curãþenie bunã. Vreau sã curãþ toate uscãturile, vreau sã
Mã ridic sã tai pomii cei care n-au adus rod. De ce sã ocupe
locul în zadar? Vin, ºi vreau sã las tot ce mai gãsesc sãnãtos,
dar ajutã-Mã, cã iatã, vreau sã fac cu tine început de lucrãturã
nouã. Nu te pripi, nu Mã ascunde sub obroc. Scoate-Mã ºi fã
sã luminez cu tine prin ceea ce lucrezi! Stai întru puterea cea
bunã, cãci acest soi de întuneric ºi de ceaþã nu se poate risipi
decât cu puterea cea bunã. 

Nu Mã mai da la cei ce nu merg pe cale cu Mine. Spu-
ne-le ºi le aratã calea, ºi dacã vezi cã merg pe ea, uneºte-i cu
Mine, dar dacã nu vor, Eu nu Mã voi lãsa întru aceºtia, ºi Mã
voi întoarce în Mine. Sã ºtii cã adevãr grãiesc, Eu nu Mã las
cu împãrãþia Mea întru cei ce nu-Mi deschid dupã adevãr,
cãci cei ce sunt cu Mine, aceia calcã pe urmele Mele, ºi Eu
binevoiesc întru aceia. Eu am venit întreg pe lume ºi întreg
M-am dat de pildã spre tãiere ºi spre jertfire, ºi nu pot trece
peste aceasta. Aºeazã-Mã tu, cu dragostea ta, cu credinþa ta ºi
cu cuvântul tãu, aºeazã-Mã în om, ca sã Mã pot vedea în om,
ºi apoi lucreazã cu Însuºi Trupul ºi Sângele Meu peste acela,
cãci Eu sunt curat, copilul Meu cel ascultãtor, ºi, lucreazã,
mãi tatã. Nu este greu cu Mine. Este greu, dar nu când eºti cu
Mine, cãci Eu nu sunt neputincios întru nimic.

Lasã-Mã pe Mine întru toate, dar toate ale tale sã fie în-
tru Mine. Nimic fãrã Mine: nici fapta, nici grãirea, nici iubi-
rea, nici privirea. Nimic fãrã Mine, iubitul Meu, cãci Eu fac
zece paºi la un pas de al tãu, ºi mergem ºi lucrãm ºi biruim.
Cautã cu împãrãþia Mea mereu, ºi pe toate celelalte þi le voi lu-
cra Eu, dar fãrã Mine niciodatã ºi pe niciunde sã nu fii. Ai vã-
zut pe unii credincioºi, îºi dau cu mâna lor de pomanã tot ce
vor sã aibã în cer. Aºa ºi pe pãmânt, ceea ce vrem sã primim
din jur, aceea sã împãrþim, cãci înþelepciune mai mare nu mai
este alta, ºi virtute mai mare nu poate întrece aceastã virtute.
E mare întunericul acestei vremi, iar cel ce-ºi împleteºte virtu-
þile cu socotealã dreaptã ºi cu umilinþã de duh, acela întrece pe
cei ce au lucrat virtuþile pe pãmânt ºi sunt acum în ceata sfin-
þilor. Acela de azi întrece pe aceia, pentru cã e vremea aceea
spre sfârºitul plinirii vremurilor, ºi aºa este scris: «Cel ce
rabdã pânã la sfârºit, acela se va mântui». Amin.

Cautã cu dragoste împlinirea planului ceresc, ºi pe toa-
te celelalte lucrãri þi le voi face uºoare spre lucrat, cãci iatã,
vremea aºteaptã pe urma noastrã, iar Eu suspin sub aºteptare,

iubitul Meu. Vreau sã vã vãd lucrând cu dragoste de cer, cu
dragoste pentru lume, aºa cum Eu, din iubire pentru lume am
lucrat ºi M-am dat jertfã ca sã plinesc începãtura lucrãrii de
mântuire a fãpturii lui Dumnezeu. Iar voi sã fiþi aceia prin
care Eu voi sfârºi cu biruinþã lucrarea Mea, cãci iatã, lucrez,
dar puþini lucrãtori am la via aceasta. O, dar Mã scutur cu pu-
tere de duh peste aceºti puþini ai Mei, ºi biruinþa va rãsãri, ºi
se va vedea rãsãrind. Amin. 

Mai am de stat cu tine în sfat, ºi aº sta mereu, cã n-am
cu cine Mã mângâia, dar iatã, nu avem încã apropiere aºezatã,
ºi Domnul trebuie sã aºtepte o aºezare, o cale mai deschisã ºi
o legãturã mai strânsã, cãci cuvântul Meu este legãtura. 

Acum, iarãºi, pace þie! Pacea Mea sã rãmânã peste tine
ºi sã lucreze duh de pace întru tine. Mã bucur întru tine, cãci
Îmi gãsesc plãcerea întru tine. Fii curajos, fii dârz, cãci Eu
sunt cu tine. Toiagul dreptãþii sã te poarte ºi sã te sprijine în
tot lucrul dreptãþii cea din credinþã rãsãritã. Ploaia harului
Meu sã te creascã ºi sã te desãvârºeascã întru mulþimea haru-
lui ceresc care curge de la Sfânta Treime peste tine. 

Mãicuþa Mea te întâmpinã ºi ea cu vestea cea mare: 

– HHHH ristos a înviat, copil iubit al Fiului meu!
Pace þie! Pacea Fiului meu sã fie cu tine!

Amin. 

– IIII atã, sã ne întâlnim la ieslea coborârii Mele ºi
sã întãrim de la Mine ºi de la tine pe cei pe

care-i aºteptãm, pe cei cu care ne ajutãm, cãci vreau sã-i fac
sã priceapã bine lucrul Meu din vremea aceasta. Vreau sã
pricepi bine cã în acest acoperãmânt în care Eu cobor cuvân-
tul Meu, vom lucra adesea peste multe scule ale planului
Meu, ºi vom lucra peste ei ºi cu ei apoi, ca sã desãvârºim via
aceasta ºi s-o ridicãm pe România în vârful gloriei Ierusali-
mului ceresc. 

Voi mai sta în sfat cu tine, cã multe sunt ca sã le aduc
spre ºtire ºi spre împlinire. Tot ce þi-am dat de lucru, fii des-
toinic ºi lucreazã-le pe toate pânã la capãt, copil credincios al
cerului sfânt, cã vremea e târzie, copil iubit de Dumnezeu.
Amin, amin, amin.

7/20 aprilie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Gheboieni 

Taina celor ºapte tunete. Sfinþii sunt vii ºi lucrãtori pe pãmânt ºi
vin la masa poporului Domnului. 

HH ristos a înviat! Din cer vã spun, copiii mei din
Gheboieni: Hristos a înviat! Nu-i nimic dacã

poporul nu crede. Nu-i nimic dacã nici voi nu vreþi sã credeþi,
dar eu, iatã, mai scriu o mãrturie încã, fiindcã vã spun din ce-
rul sfânt: Hristos a înviat, copii din Gheboieni! Mai primiþi-mã
ºi acum, ºi pe urmã eu nu vã mai supãr. Eu v-am iubit ºi vã
iubesc, cãci cine mã poate pe mine despãrþi de dragostea pe
care o port eu poporului meu? Cine? Necredinþa poporului
meu sau tãgãduirea sau cârtirea cea de la el? 

Dar am voit cu altfel de dragoste sã ridic spre mãrturie
acest popor. Am voit cu dragostea aceea despre care ziceþi voi
când ziceþi: „mama Gigi era bunã cu toþi“. Eram bunã, mãi
mãmicã, dar adu-þi tu aminte, iubitul meu popor, cã ºi Dom-
nul era bun cu tine, fiindcã tu erai atunci micuþ, ºi îþi punea
Domnul în faþa ta toate câte voiai tu, cã era calea largã, fiind-
cã îþi luai voie atunci sã trãieºti viaþa ta, ºi nu Se îndura Dom-
nul sã-þi frângã voile, ca sã nu te piardã, ca sã nu þi se parã
greu. ªi a aºteptat Dumnezeu sã te faci mare, ºi ca sã te de-
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prindã apoi cu grija cea pentru mântuire ºi sã aºeze peste tine
viaþã sfântã ºi curatã. ªi atât de mult te-a binecuvântat Dum-
nezeu pe tine, cu nãdejdea cã va trezi în tine dragostea aceea
care sã te facã sã urci urcuºul spre cer, cãci drumul cel spre
cer este cu urcuº la capãtul lui, fiindcã aºa este acest drum. Ai
vãzut pe Domnul tãu când a ajuns aproape de glorie, ai vãzut
cât a suferit ºi cât de greu a fost drumul, dar n-a fugit ca sã
scape de acest urcuº, cã S-a gândit la tine ºi la dragostea ce o
avea pentru tine, ºi a suspinat ºi a luat urcuºul în faþã ºi l-a
suit cu sudoare de sânge, ºi ai vãzut ce biruinþã s-a arãtat dupã
aceea. Te-a iubit, mãmicã; pentru tine a suferit Domnul. El a
fost începãtura, ca sã vezi tu cum este drumul mântuirii ºi
cum poþi sã ajungi în starea cea veºnicã. Te-a luat cu uºorul,
poporul meu iubit, aºa cum trece omul prin toate treptele pu-
terii sale, de la naºtere ºi pânã la viaþa cea fãrã de sfârºit. 

Când ai venit tu la Domnul, ai venit aºa cum ai venit,
ºi ai gãsit dragoste ºi sprijin, cãci Domnul este Acela Care iar-
tã pãcatele, iubitul meu popor. ªi te-a þinut apoi de mânã ºi ai
mers cu El, mãmicã, ºi n-a fost nimic sã ceri ºi sã nu-þi dea,
ca sã poatã apoi sã-þi cearã ºi El þie ajutor, dacã ajungi sã poþi
lucra ºi sã poþi aduce rod pentru cer. El þi-a dat þie cerul, iu-
bitul meu popor, ºi cum ai sã poþi tu spune cã nu þi l-a dat? Ai
sã ai, oare, curaj sã spui cã n-a venit Domnul la tine cu cerul?
O, n-o sã mai fie o durere mai mare ca a ta, fiindcã nimeni, în
nici un veac, nimeni n-a avut ce ai avut tu de la Dumnezeu. 

Mãi poporul meu, mã lãsam cu dragoste sub tãria cu
care a lucrat Dumnezeu în mijlocul tãu, ºi intra Domnul, ºi
intra cerul în trupul meu cel slab, ºi îl fãcea Domnul ceresc,
ºi vorbea Domnul cu tine din acest cer, cãci sãlaº ceresc a fost
vasul trupului meu. A venit Domnul încã o datã pe pãmânt ºi
a vorbit încã o datã aºa cum vorbea pe vremea trupului Sãu.
Dar nu numai aºa, cã þi-a dat þie tot ceea ce n-a mai dat pânã
acum, tot planul cel ceresc pentru plinirea tainei Sale a venit
ºi þi l-a vestit, fiindcã aºa este scris: «Încã o datã voi mai clã-
tina cerul ºi pãmântul», cã S-a scuturat Dumnezeu cu tot ce
a mai fost sã Se scuture, ºi a fãcut aceasta în vremea voastrã,
mãi copii, ºi a adus peste voi cuvântul celor ºapte tunete, care
nu s-a scris atunci când au vorbit aceste tunete. Toate sunt
aduse, ºi acum ele vin spre împlinire, fiindcã au fost vestite
de Însuºi Domnul, Care a vorbit cu tine prin graiul trupului
meu. ªi þi-a spus ºi aceasta Dumnezeu, cã eu, în zilele împli-
nirilor cele de pe urmã, voi hrãni mulþimile care vor fi cãlãu-
zite de Duhul Sfânt ºi voi sta în faþa lor cu cuvântul Duhului
Sfânt aºa cum a stat Ioan Botezãtorul în faþa gloatelor care
L-au vãzut apoi pe Iisus Hristos în vremea aceea. 

Dacã Dumnezeu a grãit minciunã prin aceastã vestire,
atunci nu veþi avea vinã cã nu credeþi lucrului meu din zilele
acestea. Dar este scris cuvântul credinþei tale atunci când þi-a
vestit Domnul despre vremea mea ºi a lucrului meu. Este
scris cã aceastã lucrare începutã spre sfârºit, nu se va sfârºi în
veac, fiindcã ea va lucra pentru plinirea aºezãrii împãrãþiei
veºnice despre care scrie în carte, mãi copil al acestei lucrãri. 

Degeaba, mãmicã, ai trecut tu prin aceastã ºcoalã, cã ia-
tã, n-ai purtat folos dupã învãþãtura care a lucrat peste tine. Nu
este de mirare cã n-ai ieºit cu premiu ºi cu înþelepciune din
aceastã ºcoalã, fiindcã tu n-ai fost curat la aceastã masã, cã
dacã ai fi fost curat cu inima, ar fi lucrat în tine puterea înþe-
lepciunii cereºti ºi ai fi fost acum ceresc, ºi s-ar fi cunoscut cã
eºti ceresc, de departe te-ai fi cunoscut cã eºti nãscut din cer,
ºi ai fi spus cu cuvântul, ºi cuvântul tãu s-ar fi vãzut împlinit. 

O, copilul meu, nu-þi mai spun sã crezi în mine. Mi-e
greu sã mai spun aºa ceva, ºi folosesc smerenia de duh ºi nu

mai trec peste tine. Dar îþi spun, mãcar în cuvintele acestea sã
crezi, fiindcã aceste cuvinte te vor osândi pe tine, cã aºa este
scris: «Sã crezi, din pricina celui ce þi-a spus», cã ai pãcat, cã
ai ºtiut, copilul meu. 

Trecãtorul care trecea pe cale, însetat de arºiþa soarelui,
s-a rugat la Dumnezeu sã-i scoatã în cale un izvor sã-ºi stâm-
pere setea, pe care n-o mai putea purta, ºi Dumnezeu l-a auzit
ºi l-a purtat înspre izvor, ºi s-a aplecat ºi a bãut, ºi I-a mulþu-
mit Domnului spunând: „Doamne, eu n-am mai bãut vreoda-
tã o apã atât de bunã, atât de vie. Îþi mulþumesc cã m-ai cer-
cetat, Dumnezeul meu“. Dar i-a venit în gând sã se ducã în
susul apei de izvor, sã vadã locul de unde þâºneºte izvorul ºi
sã se bucure ºi mai mult. ªi pe când mergea ºi urca pe mun-
te, a întâlnit un stârv de câine, ºi pasul lui s-a muiat, cãci a
vãzut ºuviþa izvorului trecând prin acel stârv ºi a pãcãtuit cu
gândul ºi cu gustul ºi cu credinþa, mãi copii, ºi numaidecât a
auzit glasul lui Dumnezeu, care i-a spus: „Puþin credinciosu-
le, puþin în dragoste! Când te-ai plecat ºi ai bãut apa aceea
bunã, a fost bunã, cã þi-a stins setea ºi arºiþa care te sfârºea
de pe picioare, iar acum te scârbeºti ºi tãgãduieºti pe Dum-
nezeu, Care este curat ºi adevãrat ºi bun“. De aceea ºi eu vã
spun, mãi copii: aºa faceþi ºi voi, ca drumeþul cel care a jude-
cat pe Dumnezeu, fiindcã vouã vã vine greu sã beþi de la mine
aºa cum vã dau eu sã beþi, ºi daþi cu mâna peste blidul din ca-
re vã dau sã beþi, ºi îl vãrsaþi ºi risipiþi apa cea vie a cuvintelor
mele. Nu-i nimic, mãmicã, mã voi întoarce spre neamuri, ºi
acelea se vor vindeca ºi vor da mulþumire lui Dumnezeu, cãci
acelea vor avea credinþã, ºi se vor vindeca aceia. 

O, fiule Miticã, ce bine ai fi fãcut dacã ai fi voit sã aº-
tepþi un pic, cã ai fi ajuns sã vezi ºi sã crezi! Dar ce sã-þi mai
zic acum? Nu-þi mai zic nimic. Mã doare însã pentru alte su-
flete care ar fi voit sã fie cu mine ºi sã intre în bucuria biru-
inþei pe care o pregãtesc eu acum. Dacã n-ai voit, sã fi fost
mãcar liniºtit, dar iatã câtã ucidere ai lucrat! Ucidere de duh
ºi de credinþã, ºi prilej de hulã ºi de tãgãduire, prilej de ispi-
tire ºi de defãimare ºi de vânzare. O, nu mai am de spus ni-
mic, cãci nu voi mai spune, ºi altfel vor fi cele ce vor fi sã se
vadã. O sã vedem cum ai sã poþi sã dai lui Dumnezeu rãspuns
pentru întãrirea necredinþei la care ai ajutat, cã ai lucrat dãrâ-
mare ºi peste tine, ºi peste alþii care erau neputincioºi cu cre-
dinþa ºi cu împlinirea. Ce zici acum? Sã te las sã pierzi totul?
Sã te las sã crezi cã e bun lucrul ce-l sãvârºeºti? Sã te las cu
înþelepciunea ta? Cã vãd cã pe cea de la Dumnezeu ai schim-
bat-o cu a ta. Tot tu eºti mai deºtept, tot tu eºti mai priceput
ºi mai înþelept. Pãcat, mãmicã, de dragostea voastrã, cã voi nu
vreþi s-o puneþi în slujba lui Dumnezeu, ºi stricaþi miezul dra-
gostei voastre cea din fire. Mai bine era sã fi avut dragoste din
cer, cã aþi fi ºtiut s-o împletiþi cu cea dupã fire ºi aþi fi fãcut
împãrãþie cereascã în voi. Dar aþi cheltuit acest talant fãrã so-
cotealã, ºi iatã, v-aþi fãcut vouã înºivã duºmani, ºi apoi ºi al-
tora, cãci celor pe care-i tulburaþi cu înþelesul cel rãu al inimii
voastre nu le sunteþi fraþi, nici prieteni, ci duºmani le sunteþi,
ºi... nu vã mai spun ce le sunteþi, cã daþi cu pietre în mine ºi
mã omorâþi de tot de la faþa voastrã. 

Iatã, iau din calea voastrã aceºti copilaºi. De ce sã fie
ei aºa de loviþi, aºa de batjocoriþi, aºa de defãimaþi ºi de vino-
vaþi? Dar ce vinã au ei? ªi dacã ei au vinã, iau vina lor asupra
mea, cã a mea este vina dacã voi ziceþi cã ei sunt stricãtori ºi
vinovaþi ºi mincinoºi. E vina mea, mãmicã, eu sunt aceea care
le-am cerut ajutorul, pentru cã ei au ascultat pe Dumnezeu ºi
L-au iubit pe Dumnezeu ºi nu L-au tãgãduit niciodatã, nici
atunci când au fost acoperiþi de ruºinea ºi de noroiul ºi de bat-
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jocura care a curs de peste tot asupra lor. N-a mai fost nimeni
mai defãimat ºi mai judecat ºi mai învinuit decât ei, ºi mai
vândut decât ei. 

Nu-i nimic cã mi-aþi fãcut atâta durere. Aceastã durere
va fi sã fie vindecatã, cãci cerul sfânt va fi mai puternic decât
voi ºi decât toþi cei din popor care mi-au strivit tot rodul care
a mai fost. Dar voi aveþi mult mai mult rãspuns de dat, cã n-aþi
voit mãcar sã staþi liniºtiþi cu cele ce aþi avut, ºi aþi pus
degetul ca Toma, dar nu v-a folosit la nimic. Ce vinã au avut
aceºti copii cã au mers cu mine pe unde am mers eu sã-mi în-
tocmesc cartea mãrturiei lucrului meu când am mers sã aºez
deºteptare peste ai mei? Dar ce vinã a avut Iona dacã a fost
trimis sã anunþe cetatea Ninivei sã se întoarcã la calea cu
Dumnezeu ca sã nu piarã acea cetate? Mãi copii, nici în lume
n-am sã gãsesc atâta necredinþã, cã se vor scula cei din lume
sã se judece cu acest popor hrãnit cu ce a fost mai bun din cer. 

O, mã doare neprimirea ta, dar am îndrãznit, încã, cu
vestea pe care þi-o dau acum. Iartã-mã, poporul meu iubit,
iartã-mã, poporul meu din Gheboieni! Te-am supãrat, mã-
micã. Am voit sã-þi iau de la gurã ºi de la inimã ceea ce te des-
pãrþea de biruinþa de care se vor bucura cei credincioºi ºi cei
ce au îmbrãþiºat intrarea cea îngustã, care duce în grãdina cea
pregãtitã pentru cei biruitori ai întunericului din vremea voas-
trã, ai necredinþei din vremea voastrã. Iartã-mã, poporul meu
iubit, dar sã ºtii cã mult te-am iubit ºi mult te-am dorit sã fii
cu mine ºi sã vin cu cerul în mijlocul tãu, cã vine Dumnezeu
pe pãmânt, mãi poporul meu, sã ºtii cã vine. Este scris cã
vine, ºi cele scrise s-au împlinit ºi se împlinesc ºi se vor îm-
plini, ºi nici o iotã nu va fi sã nu se împlineascã. Iartã-mã, po-
porul meu iubit! Te-am supãrat, þi-am ieºit în cale, ºi pentru
asta te-am supãrat amar, ºi te-am fãcut sã te rãzvrãteºti asupra
mea ºi sã mã alungi ºi sã mã goneºti ºi sã mã tãgãduieºti. Iatã,
iau acoperãmântul meu de peste tine, iau mâna mea de pe
tine. Eºti liber, mãmicã, sã-þi alegi plãcerea. Fã ce vrei, alege-þi
ce vrei, lucreazã ce vrei, bucurã-te cum vrei tu, de-acum. 

O, Ierusalime, o, iubitul meu popor, dar mã duc de la
tine cu duhul frânt, pentru cã eu te-am iubit ºi pentru cã am
suferit ca sã te nasc ºi sã te am pentru Dumnezeu. Mã duc,
mãmicã, de la tine, ºi am sã pun în locul tãu cartea mãrturiei
lucrului meu pe masa Tatãlui ceresc, Care m-a trimis în în-
tâmpinarea ta, dupã cum era scris în planul cel întocmit de cer
ºi pe care tu îl ºtiai, poporul meu iubit. Voi ridica aceastã car-
te între cer ºi pãmânt, ca sã nu mi se cearã sângele tãu, dar nu-
mãrul poporului sfânt care este aºteptat acum, mi-l voi ridica
din praful acestui neam ºi îmi voi spãla ruºinea, ºi Domnul va
deschide porþile cerului, ºi voi intra pe porþile slavei ºi voi fi
întâmpinatã cu mai multã sãrbãtoare, cãci din oasele cele
uscate ale acestei vremi voi face fii pentru Dumnezeul pu-
terilor cereºti. Amin. 

Ce uºor v-a venit sã lucraþi rãzvrãtire, sã lucraþi vân-
zare ºi tãgãduire ºi necredinþã! Iatã, acum sunteþi vãdiþi, ve-
deþi ºi voi cã sunteþi vãdiþi, cã unul aþi fost înãuntru, ºi altul
aþi fost în afarã. Aþi purtat hainã peste hainã, ºi ziceþi cã v-aþi
priceput sã faceþi aceasta ºi cã aþi izbutit sã biruiþi pe Dum-
nezeu, cã ziceaþi cã Acesta este un Dumnezeu mincinos. Dar
n-aþi spart voi aceastã gheaþã, nu voi aþi început acest fel de
înfãþiºare. Au fost mulþi, mãmicã, ºi Dumnezeu pe toþi i-a în-
gãduit, pentru cã este cu neputinþã sã nu lucreze încercãrile
peste lucrul lui Dumnezeu. 

Hai sã mai vorbim un pic încã, sã ne amintim împreunã
despre creºtinii cei din toate timpurile care au fost supuºi bat-
jocurii ºi chinurilor ºi morþii de cãtre cei tari din fiecare vre-

me, cãci nu aceea era tãrie, ci era tãrie tãria celor chinuiþi, ca-
re nu L-au schimbat pe Dumnezeu cu nimeni ºi cu nimic pe
lume. N-au voit cei sfinþi viaþa fãrã Dumnezeu, ºi au murit cu
trupul ºi sunt vii în vecii vecilor, cãci aºa este scris, ºi sunt vii
ºi lucreazã minuni, mãi copii. Cãci sfântul mucenic Mina, din
cer a venit ºi a vorbit pe cale cu cel ce tãiase în bucãþi pe creº-
tinul care se ducea sã aducã rugãciune cãtre sfântul Mina, ºi
a cules bucatã cu bucatã din pãmânt ºi a întocmit trupul cel
tãiat în bucãþi ºi a suflat peste el ºi l-a înviat, ºi mãrturiseºte
aceastã minune. 

Sfinþii ierarhi Vasile, Grigorie ºi Ioan erau în cer, ºi din
cer au venit ºi mi-au dat Sfintele Sfintelor dupã ce am împli-
nit porunca Domnului pentru postul cel de patruzeci de zile
pe care a trebuit sã-l împlinesc. Am stat în mijlocul acestui
popor ºi mereu am stat faþã în faþã cu cei din cer, de parcã
n-ar fi fost dezbrãcaþi de trup aceºtia. O, dacã voi aþi fi fost pe
deplin încredinþaþi întru aceastã lucrare, aþi fi putut sã vedeþi
de câte ori aþi stat la masã cu cei din cer. Când eram în mij-
locul vostru la câte o sãrbãtoare de sfânt, n-aþi vãzut, cã n-aþi
avut ochi curaþi. Au stat cu voi la masã mulþime de sfinþi. Am
vãzut pe fraþii Macabei cu voi la masã. Am vãzut mironosiþele
cu voi la masã. Au stat la masã cu voi îngerii, care n-au purtat
trup pe pãmânt, ºi au venit ºi au mâncat la masã cu voi. Au
stat la masã cu voi cei ce au plecat dintre voi, mãmicã, dar aþi
uitat cu toþii, aþi uitat ºi de ei, ºi de mine, ºi de aceea nu puteþi
sã mã primiþi sã stau cu voi ºi sã mã bucur cu voi. Locul meu
era sã fie numai cu voi, peste tot cu voi, mereu cu voi, pânã
la sfârºitul veacului cu voi, ºi apoi în vecii vecilor cu voi. 

O, de ce, oare, v-a venit aºa de greu sã credeþi în mine?
De ce aºa de greu v-a fost sã mã primiþi? ªtiu cu ce vreþi sã
vã dezvinovãþiþi; ºtiu, mãmicã, ºtiu. Dar vã spun cã n-aveþi
dreptate voi. ªi iatã, ºtiu cã ºtiþi, dar vã mai spun ºi eu o datã,
ºi din cer vã spun, cã apostolii aºa au spus Domnului:
«Doamne, aratã-ne nouã pe Tatãl!». ªi aþi vãzut rãspunsul ce
l-au primit: «O, de atâta vreme sunt cu voi ºi n-aþi priceput
cã Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl este în Mine?».

Mãi iubiþii mei, spuneþi, mãmicã, ce sã folosesc eu
pentru voi ca sã mã pricepeþi ºi sã credeþi cã eu sunt? Cã
Domnul aºa a spus ucenicilor Sãi: «Eu în voi, ºi voi în Mine».
«Cine vã primeºte pe voi, pe Mine Mã primeºte acela». De ce
nu vreþi voi sã fiþi cu pricepere ca sã puteþi crede pe Dumne-
zeu? Domnul lucreazã aºa cum a lucrat în toate vremurile, cã
aºa a spus: «Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor pe cei ce sunt
cu Mine». Spuneþi, mãmicã, cu ce vreþi sã lucrez peste voi ca
sã vã fac sã credeþi în mine, ca sã vã fac sã mã ascultaþi ºi pe
mine ºi nu numai pe cei care vin ºi pun peste voi necredinþã
ºi rãtãcire? O, ce uºor vã întovãrãºiþi cu aceia! Vã este uºor,
cã vã potriviþi la slobozenie, mãmicã, ºi de aceea au putere
aceºtia peste voi. Dacã eu n-aº fi venit cu calea cea îngustã,
care duce la salvare ºi care vã scapã de judecata Domnului, o,
atunci ar fi fost numai pace ºi înþelegere, ºi ar fi fost la voi ºi
credinþã în aceastã lucrare. Dar sã ºtii, creºtine, cã numai
aceasta te-a fãcut pe tine sã întorci spatele lui Dumnezeu. Tu
ai zis cã stai cu aceastã lucrare ºi cã ai credinþã în ea, dar mân-
tuire nu vrei, mãmicã? Tu aveai mult mai multã datorie faþã
de toþi cei care cred cã este Dumnezeu, cã tu ºtii ºi datoria
celor ce cred în Dumnezeu, ºi trebuia sã faci ºi mai mult decât
erai dator sã faci, cãci aºa þi se cere þie. Dacã am venit ºi te-am
luat sã lucrezi cu mine, te-am luat, mãmicã, pentru ca sã am
lucru fãcut de tine, ºi pentru ca sã fii lângã mine ºi atunci
când va fi sã mã arãt în faþa acestei turme, cã nu mai este
decât un pic, ºi mã veþi pipãi ºi veþi vedea cã eu sunt. Mã veþi
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vedea, ºi veþi alerga spre mine când mã veþi vedea. Veþi aler-
ga, fiindcã mã cunoaºteþi. Va fi tot cerul atunci, dar voi pe
mine mã cunoaºteþi, ºi la mine veþi alerga. Atunci mã voi
îndrepta ºi eu spre cei pe care-i cunosc, spre cei care m-au
iubit, care au lucrat cu mine, care au crezut în mine, iar pe cei
care m-au osândit ºi m-au tãgãduit, chiar de vor veni spre
mine, n-am sã am cum, n-am sã pot decât sã le spun: «Nu ºtiu
de unde sunteþi», cãci va sta deschisã atunci cartea, copii ai
poporului meu, ºi cartea lui Dumnezeu, una este, ºi adevãratã
este, precum Unul ºi adevãrat este Dumnezeu. Amin. 

Iatã, pacea mea peste cei credincioºi din poporul meu!
Iar dacã este necredinþã, pacea mea sã se întoarcã la mine. 

Hristos a înviat, popor chemat de Dumnezeu! O, nu ui-
ta cã este scris cã vor fi cu Dumnezeu numai cei care vor fi
chemaþi, ºi apoi aleºi, ºi iarãºi, apoi, credincioºi. Amin. Dacã
ai fost chemat, ºi dacã n-ai fost ºi ales, ºi dacã n-ai fost ºi cre-
dincios, aºa vei auzi, oricine ai fi tu: «Nu ºtiu de unde sunteþi». 

Pace peste cei credincioºi! Pace peste Ierusalimul cel
adevãrat! Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 

8/21 aprilie 1991

Cuvântul sfintei Virginia în zi de pomenire pentru
adormiþi 

Necredinþa în cuvânt zãdãrniceºte credinþa în Dumnezeu. Pilda
jertfelniciei lui Moise. Mãrturie de dincolo de mormânt: sfânta
Virginia are lucrare mare ºi slavã ºi trecere la cer, cãci „stea de 

stea se deosebeºte“. 

HHHH ristos a înviat! Mãmica Gigi, mãi copii, vã spu-
ne: Hristos a înviat! Vã spune ºi din cer, vã spu-

ne ºi de pe pãmânt: Hristos a înviat, ºi bucuraþi-vã, copiii mei
de aici, cã iatã, sunt oaspetele vostru, ºi de aici vã spun:
Hristos a înviat! 

Cel ce nu crede cã eu sunt vie ºi cã stau în faþa acestui
popor cu cuvântul cel din cer, cel ce nu crede cã sunt cu în-
vierea venitã din cer, pentru unul ca acela nici Hristos n-a în-
viat, ºi unul ca acela în zadar crede în Dumnezeu, cã nu i se
socoteºte credinþã, cãci scris este: «Dacã cei cu Dumnezeu nu
sunt vii dupã moarte, atunci nici Hristos n-a înviat. Dacã
morþii nu înviazã, nici Hristos n-a înviat, ºi atunci, în zadar
este credinþa celor ce cred în Dumnezeu». 

Nici nu vreau sã aud atunci când zice câte un creºtin cã
el crede în aceastã lucrare care a fost prin mine ºi care este prin
mine dacã nu crede unul ca acela în cuvintele acestea care sunt
de la mine. Cine nu bea ºi cine nu se foloseºte de la aceastã
apã vie pe care o revãrs eu acum peste fiii poporului meu,
unuia ca acela nu i se socoteºte cã a crezut vreodatã în aceas-
tã lucrare dumnezeiascã, ºi unul ca acela iese acum din rândul
celor ce vor rãmâne buni sã þinã piept ºi sã lucreze în zilele ce
vin. Nu crede poporul meu cã vin zilele gloriei cereºti, nu
crede cã eu am venit trimisã de cer, trimisã de Sfânta Treime
ca sã pregãtesc calea gloriei care se apropie ºi care se vede
venind. Se vede venind, mãi copii, dar cum sã vadã ochii cei
întunecaþi ai poporului meu? Cã aºa este scris: «Dacã ochiul
tãu este curat, atunci tot trupul tãu este curat, iar dacã ochiul
tãu este rãu, atunci tot trupul îþi este în întuneric».

Eu am venit sã dau vedere bunã peste tine, poporul
meu iubit, dar tu, mãmicã, mi-ai dat peste mânã ca sã nu-þi
dau cu alifie pe ochiul tãu ºi pe rana ta. Ai zis cã nu mã cu-
noºti, aºa ai zis, fiindcã dacã ai zis cã nu sunt eu aceea care-þi
dau aceste cuvinte, înseamnã cã aºa ai zis, cã nu mã cunoºti.
O, cum, mãmicã, sã mã cunoºti? Cum, când tu nici nu m-ai

lãsat sã mã ating de ochiul tãu ºi sã þi-l ºterg ºi sã þi-l luminez
ºi sã þi-l fac ceresc? Eu sunt cereascã, ºi nu mã poþi cunoaºte
decât dacã ai ochi ceresc. 

O, iubitul meu popor, tu nu ºtii ce ai fãcut dacã m-ai
alungat, mãmicã. Tu zici cã ºtii ce ai fãcut. Nu ºtii, creºtine, nu
ºtii. Zici cã ai dat deoparte de la tine lucrul diavolului, ºi ai zis
cã ºtii ce faci ºi cã scapi de ceva rãu care vine sã te ispiteascã
ºi sã te rãtãceascã. Vai, cã tu nu ºtii ce ai fãcut, ºi iatã cã nu eºti
nici cu diavolul pe care zici cã l-ai alungat, dar nu eºti nici cu
Dumnezeu, creºtine care zici cã ai nume de creºtin. 

Îþi aduc eu, acum, aminte de Valaam, îþi amintesc eu,
care zici cã nu sunt eu. Cãci Valaam avea ca dumnezeu pe
diavolul ºi îl slujea. ªi dacã îl slujea, îl vedea pe satana, ºi era
vãzãtor. Avea ochi vãzãtori pentru dumnezeul lui, ºi avea ºi
minte la fel. ªi a fost Valaam cumpãrat de duºmanii poporului
Israel ca sã meargã cu putere sataniceascã ºi vrãjitoreascã sã
blesteme pe Israel, ca sã poatã apoi sã pice poporul lui Dum-
nezeu în robia duºmanilor lui. ªi pe când mergea pe cale cã-
lare, a fost oprit de îngerul lui Dumnezeu, care s-a aºezat în
calea lui, cãci mãgãriþa pe care el mergea cãlare, s-a oprit ºi
s-a zbãtut în drum, ºi apoi a cuvântat animalul cel necuvântã-
tor ºi a spus cu grai omenesc: «Stãpâne, îngerul lui Dumne-
zeu este în faþa noastrã ºi nu putem trece înainte». ªi iatã, po-
porul meu iubit, duhul cel potrivnic lui Dumnezeu s-a lãsat
supus ºi n-a înaintat cu lucrul cel rãu, cã nu se poate trece pes-
te Dumnezeu ºi peste voia lui Dumnezeu ºi peste cei ce sunt
ai lui Dumnezeu. Dar peste tine de ce a cãlcat, oare, puterea
cea care a venit sã te despartã de adevãr? O, te-a despãrþit de
adevãr, mãmicã; a avut putere ºi voie peste tine. De ce a avut,
oare? De ce, mãmicã, de ce? Dacã tu erai adevãrat cu Dum-
nezeu, avea, oare, putere peste tine necredinþa ºi cârtirea ºi
întunericul care nu þi-a mai îngãduit sã vezi cerul ºi sã-l cu-
noºti, care nu þi-a mai îngãduit sã-þi aminteºti de cuvintele pe
care þi le-a spus þie Dumnezeu demult despre vremea aceasta,
despre împlinirile ce vin ºi despre împãrãþia cea din cer, care
trebuie sã vinã? 

Ce pot eu sã mai fac cu tine, mãi iubitul meu popor, da-
cã tu n-ai voit sã slujeºti Dumnezeului tãu, Cel Care a vorbit
cu tine prin graiul trupului meu? Pe mine m-a luat Domnul
din calea ta atunci când m-a luat în cer, cã nu se putea sã nu
mã ia pe mine în cer Dumnezeu. Dacã pe Moise l-a luat în
cer, iatã, în mine a fost mai mult decât în Moise, ºi dacã pe
Moise l-a luat din calea poporului sãu, l-a luat de milã, cã
Moise a suferit din greu duhul cel rãzvrãtit care stãpânea pes-
te poporul lui, ºi Moise era plin de milã atunci când Dumne-
zeu lovea pe cei rãzvrãtiþi din poporul lui. De aceea m-a luat
ºi pe mine Domnul, ºi iatã, poporul meu, ce a fãcut acum
Dumnezeu! De mila ta a fãcut ce n-a fãcut în nici o vreme, ºi
n-a fãcut fãrã sã-þi fi spus ce va face. Þi-a spus demult, mã-
micã, de când eram eu cu tine cu trupul, de atunci þi-a spus,
ºi unde mai pui cã atunci ai crezut în acest adevãr. Dar iatã,
acum ºi credinþa cea de atunci þi se socoteºte necredinþã,
fiindcã acum când S-a ridicat Dumnezeu sã împlineascã cele
ce þi-a vestit þie din vreme, iatã, acum tãgãduieºti ºi te întorci
cu spatele, ºi aceasta þi se socoteºte necredinþã. 

Unii din poporul meu îºi zic cã ei cred în mine, dar nu
ºi în cuvintele acestea, ºi aceia nu cred în mine. Sã ºtie aceia
cã nu cred în mine, ºi nu li se socoteºte credinþã. Alþii din po-
por vor cu aceste cuvinte, vor sã le audã ºi zic cã le cred, dar
cu voia ºi cu zbuciumul ºi cu calea fac tot ce vor ei, fac de la
ei ºi nu de la mine, ºi nu li se socoteºte credinþã, ºi aceia sã
ºtie cã asta nu înseamnã cã mai cred în mine. Aceia strecoarã
þânþarul ºi înghit cãmila ºi nu li se scrie credinþã, ci minciunã,

Anul 1991 451



mãi copii, ºi eu n-am mai putut sta strivitã sub apãsarea înºe-
lãciunii cu care m-a înºelat acest popor, cã nu aºa se cãdea sã
fie viaþa ºi ascultarea ºi mersul poporului meu. El trebuia sã
vrea numai ca Dumnezeu ºi nu ca el, ºi abia atunci se putea
vorbi cã este cu Dumnezeu acest popor. A fost Dumnezeu cu
el, dar el n-a fost cu Dumnezeu. Acesta este rezultatul credin-
þei tale, creºtine al acestei lucrãri de care încã zici cã te þii.
Zici, dar nu te þii, mãmicã. 

Moise când era încã în mijlocul poporului sãu ridica
mâinile la Dumnezeu ºi oprea mânia Domnului atunci când
Domnul Se mânia pe mersul cel rãu al lui Israel, ºi Domnul
nu trecea peste Moise, fiindcã îl pusese pe el peste popor, ºi
nu trecea peste cuvântul cel spus de Moise. Când eram eu în
mijlocul tãu, poporul meu iubit, stãteam scut ºi Îi spuneam lui
Dumnezeu sã nu te loveascã, sã te rabde, sã te aºtepte ºi sã te
ierte de câte ori pãcãtuiai, ºi Domnul nu trecea peste cuvân-
tul meu, cã mã aºezase pe mine strãjer peste tine, poporul
meu iubit. Iatã mila mea de tine, iatã ce ai fãcut cu ea, cã ºtii
cum eºti tu, mãmicã? Eºti ca ºi copilul cel care face mereu
stricãciuni ºi pe care-l cerceteazã mama lui ºi îl plânge ºi um-
blã dupã el prin închisoare, ca sã-l scape ºi ca sã-l vadã din
nou acasã ºi ca sã-l ierte ºi sã-l iubeascã. Dar când copilul ei
scapã de la închisoare, stã douã, trei clipe lângã mama lui, ºi
apoi, din firea lui cea rea, se apucã ºi face mai mari rãutãþi de-
cât toate cele de pânã atunci, ºi face fãrã teamã. ªi dacã mama
lui plânge ºi se roagã de el sã se opreascã de la rãutãþile lui,
atunci el o dã deoparte, ba o ºi bate, ba o ºi omoarã, fiindcã
cele dintâi ale lui i se fac ºi mai rele apoi. Dacã eu te lãsam
sub usturimea biciului de câte ori îþi trebuia þie bici, mãcar te-aº
fi oprit de la traiul tãu cel neplãcut lui Dumnezeu, de la pof-
tele tale cu care în vremea aceasta nu mai poþi sta alãturi cu
Dumnezeu, cã vremea aceasta nu mai este a ta, mãmicã, ºi
este a lui Dumnezeu, de-acum, ºi pentru ea tu trebuia sã fii
pregãtit acum. Dar n-ai crezut cã aºa trebuia, ºi ai cãutat sã
tâlcuieºti înþelesurile lui Dumnezeu dupã gustul tãu, ca sã-þi
faci lege slobodã ºi sã nu mai ajungi unde era sã ajungi. 

Mã doare acum, dar ce sã-þi mai fac, popor iubit? Cã
prea mult te-am iubit, prea mult, ºi tu iatã ce ai ºtiut sã faci
din iubirea mea! Acum ai dat de tot de la tine iubirea mea, cã
dacã pe mine m-ai dat de la tine, mi-ai dat ºi iubirea mea ºi
mila mea ºi ocrotirea mea, mi le-ai dat de la tine. Numai tu
ºtii cine vrei sã te ocroteascã ºi sã te cãlãuzeascã, iar tu nu
aveai dreptul sã faci aceastã alegere pentru tine, fiindcã tu
porþi numele meu, mãmicã. Îl porþi încã, sã ºtii cã îl porþi. ªi
dacã nu crezi, iatã, ai sã vezi ºi ai sã crezi, fiindcã eu þi-am
spus cã am sã te fac sã cunoºti cã ai dat sã ieºi de sub pecetea
mea, ca sã ºtii cã ai pe tine semnul cel pus de mine. Nu-i ni-
mic dacã nu crezi, dar eu cred cã ai sã vezi cã ai pe tine pece-
tea mea, cã n-ai voit sã crezi cã o ai, ºi iatã, acum trebuie sã-þi
arãt eu cã o ai. Iau de pe tine acoperãmântul meu, ca sã ºtii ce
a însemnat acest acoperãmânt ºi ca sã cunoºti ce nume ai,
creºtine, fiindcã tu ai fost înfiat în aceastã lucrare atunci când
ai venit sã fii cu ea ºi cu mine. ªi dacã tu pe mine mã trãdezi
ºi mã tãgãduieºti, iatã, legea mea stã cu tine la judecatã ca sã
te rãscumpere, ca sã nu te piardã dintre numele scrise în schi-
þa care este întocmitã de Dumnezeu peste acest popor. 

Cine este slab în poporul meu, ºi sã nu mã doarã pe mi-
ne? Cine se sminteºte în poporul meu, ºi eu sã nu ard? Ard,
mãmicã, sunt cereascã ºi ard, dar dacã mã faci sã te aduc sã
simþi dogoarea focului în care ard eu când tu te sminteºti întru
mine, o, te aduc, poporul meu, cã mie nu-mi mai este milã de
trupul tãu. Acum sunt în cer ºi vãd ca în cer, ºi altfel de milã
folosesc pentru tine, de-acum. 

Mi-e dor de tine, mãmicã, ºi de aceea am venit ºi þi-am
spus cã încep sã te trezesc. ªi dacã nu te trezeºti, încep sã te
zdruncin ºi sã te zgudui ca sã faci ochii mari, copil al poporu-
lui meu. Dacã tu vrei fãrã mine, eu nu vreau fãrã tine, ºi ai sã
vezi cã sunt adevãratã cu cele ce vin la tine sã þi le vestesc, ºi
apoi sã împlinesc. 

Iatã, iubiþii mei la care am venit acum. Am venit ºi am
cercetat aceastã casã ºi am luat din ea la cer sufleþelul tinere-
lului din aceastã casã, cã n-am voit sã-l las sã mã piardã de tot
acest tinerel (George, n.r.). El credea în mine, dar nu ºtia cum
sã creadã în mine, nu ºtia cum sã mã cunoascã ºi cum sã mã
primeascã în ajutor. Acest sufleþel era mereu în zbucium, cã
se lãsa condus, dar nu de mine, mãi copii. ªi dacã am vãzut
cã este purtat pe mai multe cãrãri ºi cã poate rãtãci cãrarea
mea, cãrarea acestei lucrãri pe care a pãrãsit-o aproape de tot
spre sfârºitul trupului sãu, dacã am vãzut cã începe sã schim-
be adevãrul cel bun cu altceva, dacã am vãzut cã paºii lui nu
mai sunt purtaþi lângã cei care erau pe cale cu mine, dacã am
vãzut durerea acestor copii care priveau în urma lui ºi nu ºtiau
unde merge el ºi cum merge el, l-am luat, mãmicã, sã nu-l
pierd. Lui nu-i plãcea pe cale cu cei ce mã ascultã numai pe
mine, ºi, unde mai pui, ajunsese sã creadã cã aceia merg rãu
ºi cã el merge bine. Nu-i mai plãcea tovãrãºia nici cu cei dragi
ai lui, ºi cãuta mereu mângâiere pe alãturi. O, dacã ar fi auzit
el de la Dumnezeu cã cei din casã cu el nu merg bine, atunci
ar fi avut dreptate sã-ºi facã mângâiere de inimã cu cei cu care
el se însoþea sufleteºte. Scris este în Scripturã cã dacã cu casa
ta nu eºti în bunã rânduialã, nu poþi sã porþi ceea ce zici cã
vrei sã porþi de la Dumnezeu. ªi dacã nu poþi sã fii în bunã
orânduialã cu familia ta, sã nu iei sã porþi ceva din cele ce vrei
sã porþi. Dumnezeu nu este jucãrie, mãi mãmicã. Dumnezeu
este greu de purtat, ºi nimeni sã nu spunã ceva asemenea cu
cele ce au spus cei din neamul lui Zevedei, cãci cinstea în ca-
re vrei tu sã fii, creºtine, nu cãuta sã þi-o alegi singur. ªi îþi
spun asta fiindcã vreau din nou sã-þi amintesc cã tu erai po-
porul meu, mãmicã, ºi cioban peste aceastã turmã eu sunt ºi
nu altcineva. Cine vine sã scoatã din aceastã turmã vreo oiþã,
acela este fur, copiii mei, acela întinde laþul ca sã vâneze ºi ca
sã fure de la alt stãpân, ca sã aibã el de la altul. 

O, iubiþii mei, am venit acum la voi de mânã cu cel pe
care l-am luat de aici, dar vã spun cã este necredinþã întru
aceastã minune. Bogatul nemilostiv, care era în iad, se ruga ºi
spunea: «Pãrinte Avraam, sã se ducã cineva sã spunã fraþilor
mei ce este cu mine aici, ca sã nu fie ºi ei ca mine, cã iatã cât
mã chinui!». ªi Avraam a rãspuns: «Au pe Moise ºi pe proo-
roci, ºi dacã în aceia nu cred, nu vor crede nici dacã se va
duce cineva dintre morþi». O, poporul meu, cu tine n-a fost tot
aºa, cãci începãtura aceasta a fost apoi Iisus Hristos, Cel în-
viat din moarte. De aceea a venit ºi S-a întrupat ºi a fost dus
printre cei morþi, ca apoi de la El sã se facã începãtura învie-
rii, mãmicã. 

O, popor iubit, n-ai, mãmicã, înþelepciune ca sã pricepi
aceastã tainã cereascã, dar cine are urechi, sã audã, cãci am
venit de mânã acum la voi cu acest tinerel care este din aceas-
tã cetate luat la cer. Am venit, ºi iatã, îl slobozesc sã vorbeas-
cã peste voi, cã este copilul meu. 

– HH ristos a înviat, dragii mei! ªi dacã El a în-
viat, de aceea pot eu acum sã vorbesc cu

voi. Mulþumiþi-i lui mãmica Verginica, fiindcã ea este reginã
în cer. Eu n-am cunoscut-o pe pãmânt, dar numele ei umple
cerul, dragii mei. Am fost necãjit amar când îmi pierdusem
simþul minþii atunci când cãzusem lovit în drum, dar nu vã
mai spun decât cã tot timpul pânã ce am lãsat trupul, de acolo
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din drum ºi pânã ce am terminat de suflat, am vãzut o sabie
de foc care stãtea între mine ºi cei care veniserã sã mã ia de
partea lor. ªi apoi, când s-a apropiat ridicarea mea, am ºtiut-o
pe aceea care a stat despãrþitoare între mine ºi cei rãi, cãci are
cu ea cete de îngeri care-i cântã numele ºi darul. ªi am întins
mâinile spre ea cu mare sfialã, dar am îndrãznit, cã-mi dãduse
nãdejde sabia ei pe care am vãzut-o între mine ºi cei strãini
de mine, ºi am zis: „Mama Verginica, ia-mã ºi pe mine!“. ªi
m-a luat ea de mânã ºi nu mi-a pomenit de nimic, dar eu ºtiam
câte ar fi trebuit sã-mi pomeneascã. Ea este plinã de milã,
dragii mei, ºi mila ei a înduioºat tot cerul. Acum m-a luat cu
ea aici ºi mi-a spus sã vorbesc cu voi. 

Fiþi buni ºi fiþi atenþi ºi staþi cu mama Verginica de
mânã. Fiþi curaþi în toatã vremea, curaþi cu inima ºi cu viaþa,
cã mama Verginica este în mare lucrare. Feriþi-vã de mândrie
ºi de mãrire, dar feriþi-vã ca de foc sã nu judecaþi pe nimeni
pe pãmânt, ºi feriþi-vã de urã ºi de duh tulburat, cã aici, în lu-
crul lui mama Verginica, este aºa cum scrie în carte, cã stea
de stea se deosebeºte. Ea nu stã deloc. Ea lucreazã ajutatã de
cei din cer, ºi de îngeri cu mulþimile, dragii mei. Eu nu aveam
locul acesta acum, dar n-a putut sã facã nimeni nimic cu mi-
ne, cã eram cu semnul ei pe mine. Vreau sã fiu tot timpul cu
ea, de-acum, dar vreau sã mã iertaþi ºi voi de mersul meu cel
anevoios ºi de clãtinarea mea, ca sã fiu iertat ºi aici, ca sã nu
fiu pãtat aici, cã mama Verginica este în mare slavã aici. 

Pe cei din casa din care am plecat îi rog din cer sã mã
ierte, cã au ce sã-mi ierte. Dacã v-aº fi înþeles eu pe voi, eu
eram cu voi acum, dar am fost îndãrãtnic ºi nu m-am lãsat
mic. Cereþi ºi voi fericirea mea, cã eu nu pot sã spun cã o me-
rit, dar mãmica Verginica este în cer izvor de milã, ºi este cu
trecere mare, dragii mei. Sã vorbiþi mai mult cu mama, cã ea
duce lipsa mea, ºi aº vrea sã înþeleagã ºi ea mai bine viaþa ca-
re urmeazã. 

Fratele Zaharia este iubit de mama Verginica, ºi pe el îl
are mare din turma ei de aici, dintre cei cereºti veniþi din tur-
ma ei de pe pãmânt. Mama Verginica este ca o reginã bunã ºi
cu multã iubire. Fiþi buni ºi fiþi atenþi, cã vãd la ea grabã mare
în lucru. Fiþi rugãtori pentru voi ºi pentru cei mai slabi ca voi,
dar feriþi-vã sã aveþi în minte gând de judecatã, ca sã nu ajun-
gã nimic de judecat pe limba voastrã. 

Mama Verginica are lacrimi pentru cei de la Pucioasa,
din casa ei, care nu o primesc, ºi plâng cu ea îngerii ºi sfinþii,
cã e pregãtitã mare durere pentru cei care nu o primesc. 

Tot poporul creºtin sã-mi ierte mie ce are sã-mi ierte,
ca sã fie ºi în cer iertat, ºi pentru mine ºi pentru ei. Fiþi buni
ºi curaþi, dragii mei. 

Hristos a înviat, ºi slavã lui mama Verginica pentru iu-
birea ei ºi pentru mila ei! Eu sunt cu ea acum, ºi ea va fi cu
milã. Fiþi în pace cu ea, dragii mei, fraþii mei; fiþi cu mama
Verginica. 

Pe Ionicã îl rog sã nu mã pãrãseascã nici pe mine, nici
pe ai mei, ºi sã fie cu Domnul mereu. 

– OO,iatã, mama Gigi ia acum acest sufleþel sã-l
aºeze. Nu fiþi necredincioºi. Feriþi-vã de

necredinþã. Totul este cu putinþã celor ce cred în Dumnezeu ºi
în înviere. Ceea ce vi se pare cu neputinþã dupã înþelesul
inimii voastre, aceea la Dumnezeu este cu putinþã. Aceastã
minune de care v-aþi împãrtãºit acum, este un lucru mic la
Dumnezeu, ºi mai mari ca aceasta veþi avea dacã veþi fi sta-
tornici cu mine, dacã veþi fi credincioºi. Amin. 

Copiii mei de aici, pace vouã! Am sã vin sã mai vorbim
împreunã ºi vã voi mai spune despre acest tinerel. Vã priveºte

cu sfialã, are durere dupã voi, cã zice cã v-a greºit. Aveþi grijã
de el ºi voi, cã ºi eu am. Lucrãm împreunã, ºi în curând vom
fi împreunã, cã iatã, se face ziuã ºi se va vesti vestea cea mare
a învierii, cãci în veci va fi sã se mãreascã cerul ºi pãmântul
cu aceastã vestire cereascã. 

Hristos a înviat! Adevãrat a înviat! Pace vouã, iubiþii
mei care mã iubiþi, cã ºi eu vã iubesc, mãmicã! Pace ºi duh de
ascultare ºi de lucru ceresc ºi de credinþã! Pace peste voi, cei
credincioºi! 

Pace þie, Israele! Amin, amin, amin. 
14/27 aprilie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Moroieni 

Duh de mângâiere peste popor. Îndemn la pocãinþã. Þinerea sãr-
bãtorilor ca în strãmoºi. 

HH ristos a înviat, spun acestei familii din aceastã
curte. Am spus cu câtva timp în urmã cã am de

lucrat ceva în cetatea Moroieni. ªi iatã, iubiþii mei, am venit
cu cuvântul meu aici la voi ca sã lucrez ce am de lucrat cu cu-
vântul meu peste voi, ºi sã rãmânã scris cuvântul acesta în
cartea mãrturiei lucrului meu din vremea aceasta. 

Vreau sã stau de vorbã cu voi, mãmicã, ºi vreau sã vã
aduc aminte de vremea când aþi plecat alãturi de mine pe dru-
mul acestei lucrãri dumnezeieºti, ºi vreau sã vã amintesc des-
pre dragostea ºi despre credinþa voastrã cea de atunci, despre
bucuriile cu Dumnezeu de care voi aþi avut parte mai mult de-
cât toþi, cãci v-am avut aproape ºi cu credinþa, ºi cu iubirea,
ºi cu fapta, aºa cum se cerea atunci. A stat Dumnezeu cu cu-
vântul lucrului Sãu în mijlocul acestui popor de atâta vreme,
mãi copii, dar poporul acesta n-a voit sã fie cu Dumnezeu aºa
cum se cerea. A venit Dumnezeu pic cu pic cu cele de sus, ºi
n-a venit odatã cu toate, cãci copilul, cât e mic, îi fac pãrinþii
toate gusturile, ºi apoi, crescând din ce în ce, trebuie sã ia mai
cu atenþie rostul vieþii, ºi apoi sã-ºi formeze sufletul ºi inima
pentru rostul vieþii cea care vine dupã aceasta. Dar poporul
acesta are altã alegere, mãmicã, ºi îi este greu sã creadã cã el
a fost ales pentru ca sã rãmânã sã întâmpine cu trupul arãtarea
împãrãþiei lui Dumnezeu, care se va coborî în zilele ce vin
peste acest pãmânt binecuvântat al României. ªi pentru cã-i
vine greu sã creadã cã planul lui Dumnezeu vine spre împli-
nire, pentru cã este puþin credincios acest popor, iatã, în cu-
rând Duhul Cel Sfânt va lucra vãzut ºi va purta înspre acest
izvor dumnezeiesc mulþimile din toate pãrþile, cãci am venit
iar, sã vã mai spun iar ºi vouã, celor de la Moroieni, cã aceste
împliniri vin, mãmicã. Aceasta este vremea în care suntem,
când eu voi coborî ploaia cuvântului lui Dumnezeu peste
mulþimile însetate de mântuire, care se vor trezi ºi vor merge
spre sfinþenie ºi spre înþelepciune cereascã. 

Mã doare, mãmicã, de tot poporul meu, cã poporul
meu va plânge amar, fiindcã lumea cea care va învia acum, se
va bucura mai mult decât acest popor hrãnit din cer atâta vre-
me. N-am sã am cu ce sã mã arãt la lumea care se va ridica
spre Dumnezeu. Nu trebuia sã se mai fi auzit pe undeva mai
multã sfinþenie ca aceea pe care ar fi trebuit s-o aibã acest po-
por, cãci trebuia sã se lucreze minuni nemaiauzite pânã acum,
ºi trebuia de la acest popor sã se vadã lucrul minunilor. O, ºi
va lucra credinþa lumii, mãi copii, cã în lume n-am sã gãsesc
atâta necredinþã aºa cum vãd eu acum în poporul meu. 

Voi, cei din aceastã cetate în care Domnul a lucrat, voi
cum vreþi acum? Spuneþi-mi! Iatã, stau cu voi în sfat ºi vã în-
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treb. Voi ce o sã faceþi de acum încolo? Veþi rãmâne aºa cum
sunteþi acum, sau voiþi sã intraþi pe poarta împlinirilor care se
cer acum? Voiþi sã rãmâneþi sã vedeþi slava lui Dumnezeu,
care, iatã, un pic, ºi se va arãta, mãi copii, sau nu voiþi sã ve-
deþi aceastã slavã care vine? Mãmica Gigi vã întreabã ºi scrie
ceea ce vorbeºte cu voi, mãi copii; scrie, ºi rãmâne scris. 

Am venit, mãmicã, cu ultimele aºezãri. Voi ar fi trebuit
sã vã fi aºezat în ele pânã acum, dupã atâta apropiere de care
aþi avut parte lângã aceastã lucrare. Sã nu vi se parã aºa de
greu de crezut aºezãrile cu care am venit acum, cã este scris
în cartea lui Dumnezeu cã în zilele cele de pe urmã mai-marii
cei de pe pãmânt se vor încumeta sã schimbe ºi vremurile, ºi
iatã, aºa a fost, ºi aceia încã miºunã ºi azi ºi zic cã au legea
lui Dumnezeu pe mânã ºi cã o stãpânesc, dar de unde, cã o
calcã mai mult decât cel mai neputincios creºtin, ºi iatã, aceº-
tia nu sunt ai legii, ci sunt cãlcãtori ai legii. Nu mai are Dum-
nezeu ce sã aleagã bun ºi sãnãtos din învãþãtorii legii cei de
azi, cã nu Se vede Dumnezeu la ei. Au pus peste lume legea
slobozeniei ºi a murit lumea de tot. Nu mai este post, nu mai
este smerenie ºi fricã, nu mai este cãinþã ºi grijã de suflet, ºi
se duce lumea aºa cum este de pãcãtoasã ºi se împãrtãºeºte la
preot. Dar de ce nu are putere, oare? De ce lumea nu înviazã?
Pentru cã Domnul nu Se lasã întru aceºtia atunci când se duc
ºi se împãrtãºesc, cãci nu Se lasã Domnul lucrat de preoþii
care calcã în picioare vrednicia de preot. E lume mare ºi deº-
teaptã, dupã cum e astãzi lumea, ºi are credinþã cã dacã se du-
ce ºi se împãrtãºeºte, are parte de iertare ºi de trecere cu
Dumnezeu. Mã uit în biserici ºi vãd mari grozãvii, mai mari
decât în Sodoma ºi Gomora, cã vãd într-o bisericã un medic
care se duce ºi se împãrtãºeºte la preotul bisericii aceleia, cã
preotul îl dezleagã de pãcate ºi îi dã apoi împãrtãºanie. Se du-
cea preoteasa la doctorul acela ºi fãcea avort, ºi preotul tre-
buia sã-i dea împãrtãºanie, fiindcã avea obligaþia sã-i dea. Se
duc femei descoperite ºi vopsite ºi se împãrtãºesc, cã are
preotul obligaþia, cã este a nu ºtiu cui femeia aceea. Dar se
duc creºtinii mei, cu inima plinã de urã ºi de judecatã, se duc
plini de necredinþã în aceastã lucrare pe care o cunosc, se duc
ºi se împãrtãºesc, ºi Domnul Iisus Hristos nu Se lasã întru
aceºtia, nu Se lasã întru lumea cea care nu are nici o orându-
ialã, nu Se lasã, mãi copii, ºi de aceea lumea nu poate învia
ca sã facã faptele cele cerute de cer ºi sã se îndrepteze ca sã
se poatã uni cu Cel ce este Dumnezeul dreptãþii ºi al sfinþeniei
ºi al orânduielii. Dar mã doare cel mai greu de poporul meu,
mãmicã, fiindcã el trebuia sã fie sfânt cu viaþa, cã a fost ales
de Dumnezeu ca sã fie mãrturie în lume, ca sã fie luminã în
lume acest popor. 

Dacã preoþii ar fi fost cu Dumnezeu, dacã ar fi fost
buni pentru Dumnezeu, n-ar mai fi ales Dumnezeu un popor
în vremea aceasta ca sã-l facã curat ºi sfânt ºi sã-l aºeze dupã
cele cerute de lege. Mãnâncã mai-marele bisericii carne în
postul cel rânduit de Dumnezeu, ºi cum sã nu calce preoþimea
cea mãruntã peste toate cele care erau odatã respectate cu
sfinþenie ºi de preoþi, ºi de credincioºi? 

O, n-are sã aibã Dumnezeu ce sã aleagã bun, ºi iatã, mã
zbat fãrã rãgaz sã suflu înviere sfântã peste rãmãºiþa poporu-
lui meu care nu s-a rãzvrãtit încã împotriva acestei lucrãri
dumnezeieºti, cãci cu cei ce au împãrþit rãzvrãtire cu limba
lor ºi cu inima lor, nu mai pot sã lucrez, cã nu se poate sã mai
pot eu crede în ei. Dacã tu te duci de acasã ºi laºi cuiva che-
ia casei tale ca sã-þi vegheze în lipsa ta, ºi dacã acela îþi stri-
cã sau îþi vinde sau îþi batjocoreºte lucrurile tale ºi tainele ca-
sei tale, mai poþi tu crede încã o datã în unul ca acela ca sã-i

mai laºi iarãºi lucrul tãu pe mâna sa? Chiar dacã s-o cãi de
rãul pe care þi l-a fãcut, ca sã-l ierþi; îl ierþi, dar ai putea sã te
mai bizui pe el? Aºa este acum cu cei ce au apucat sã se rãz-
vrãteascã ºi sã se rãzboiascã cu Dumnezeul acestei lucrãri, ºi
cu mine, mãmicã; cu mine, care m-a trimis Dumnezeu la tine
ca sã-þi îndrept paºii ºi inima ºi iubirea ºi credinþa ta. 

Am gãsit rãzvrãtire peste tot, mãi copii, ºi de aceea am
spus cã voi lucra cu zdruncin peste acest popor ca sã mai pot
alege ceva din el ºi ca sã-l înþelepþesc de la cer. Dar am creº-
tini care au fost ai acestei lucrãri ºi care sunt pãstraþi pentru
judecatã, mãmicã, aºa cum îngerii cei care au greºit în cer,
sunt pãstraþi pentru judecata zilei hotãrâte pentru aceasta. Am
creºtini peste care nu mai pot lucra îndreptare, ºi pe aceia eu
trebuie sã-i plâng mult, cãci aceia sunt pãstraþi pentru ziua
aceea, iar pe cei ce-i mai pot îndrepta, mã doare, dar le dau cu
biciul, ºi le dau rãu, mãmicã. Am zis cã-mi iau acoperãmântul
meu de pe ei, ca sã-i fac sã vadã ce a însemnat acest acoperã-
mânt care a fost peste ei, ºi îi fac, mãmicã, sã vadã, cã vreau
sã-i fac sã creadã, mãi copii. Unii dintre ei au inimã bunã ºi
mare, dar nu ºtiu aceºtia sã ia cum trebuie pe cele din vremea
aceasta, cãci vremea aceasta nu mai este a ta, creºtine. Aceas-
ta este vremea lui Dumnezeu, nu mai este a ta, ºi iatã de ce-þi
este þie încã rãu, fiindcã nu înþelegi acest adevãr. Scris este sã
cauþi întâi împãrãþia cea din cer, ºi toate celelalte þi se vor da
apoi. Dar ºi ai mei, aproape toþi, toþi, mãmicã, tot poporul
meu cautã ale lor, ºi puþinã cãutare le mai rãmâne pentru îm-
pãrãþia cea din cer. 

Am venit la acest popor cu ultimele aºezãri, cã am venit
sã aºez înapoi vremurile care s-au schimbat, cãci scris este cã
«se vor încumeta sã schimbe ºi vremurile», ºi s-au încumetat.
Atât a mai rãmas în picioare: sãrbãtoarea învierii ºi toate cele
ale acestei sãrbãtori. A murit lumea, mãmicã, au cãlcat peste
aºezãrile sfinþilor care au suferit sã ne lase credinþa cea curatã
ºi cea adevãratã. Dacã Dumnezeu arãta acestui popor stricã-
ciunea aceasta care s-a fãcut peste bisericã, nimic nu mai pu-
tea lucra cerul, cãci creºtinul, de la cel mai mare ºi pânã la cel
mai mic, nu ºtie cum ºi nu vrea sã aibã grijã de tainele cereºti.
Dacã n-ar fi fost vremea lui antichrist, ar fi venit Dumnezeu
mai din vreme cu îndreptarea celor peste care s-a cãlcat. A în-
ceput de la voi Dumnezeu, ºi peste un pic de vreme vor fi
peste tot aºezate la loc cele peste care s-a umblat ca sã le strã-
mute de la locul lor. Cine nu vrea, în acest popor, sã intre întru
aceastã aºezare pe care am venit s-o pun la loc, acela va simþi
certare pentru neîndreptarea lui, va primi certare ca sã se
îndrepteze ºi ca sã creadã. Am copii credincioºi, care au primit
vestea de la cer ºi nu s-au mai atins ca sã calce cele ce au fost
bine aºezate, nu s-au mai atins ca sã mai þinã ºi pe altã limbã
sãrbãtorile, ºi aºa au zis aceºtia: „Am fost destulã vreme
abãtuþi de la dreptarul cel drept, ºi acum numai pe cel bun îl
oprim, ca sã ne ierte Dumnezeu rãtãcirea cea de pânã acum,
prin ascultarea pe care o îmbrãþiºãm acum“.

Cine încã nu intrã pe fãgaºul cel drept, cel românesc al
sãrbãtorilor cereºti, acela va fi forþat din spate ca sã intre, cãci
îl pun jos, ca sã stea ºi sã nu mai lucreze nici în alte zile, ºi ca
sã sãrbãtoreascã fãrã muncã sãrbãtorile cele româneºti, cele
strãmoºeºti, cele pãrinteºti. Cine încã nu intrã pe fãgaºul cel
drept cu care a venit Dumnezeu pentru hrana pe care trebuie
s-o mãnânce poporul acesta ales ca sã fie popor sfânt ºi deo-
sebit de sfânt, pe acela îl pun jos, ca sã nu mai poatã mânca
nici cele pe care trebuie sã le mãnânce. Când eraþi mititei, voi
nu eraþi avuþi, ºi mâncaþi sãrãcãcios ºi eraþi întru mai multã
sfinþenie. Iar acum când Dumnezeu te cere sã fii ca El ca sã
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te bage la masa cea sfântã, tu încã þii la viaþã. Dar vreau sã te
fac sã vezi cu tine împlinirea aceea care spune aºa: cine-ºi dã
viaþa lui pentru viaþa cu Dumnezeu, acela îºi câºtigã viaþa, iar
cine vrea viaþa lui încã, acela o va pierde acum, cã acela pier-
de pe Dumnezeu, pierde viaþa cu Dumnezeu, pierde masa lui
Dumnezeu ºi pierde tot. ªi pentru ce pierde? Pentru o nimica
toatã, pentru lipsã de voinþã, pentru lipsã de credinþã. Acum
este vremea lui Dumnezeu, ºi dacã vrei sã fii ºi tu întru aceas-
tã vreme, ca sã fie ºi a ta, apoi aºeazã-te dupã cum poþi sã stai
întru aceastã vreme, cã nu mai este vremea ta acum ca sã fii
cu ale tale. Acum te cere Dumnezeu, ºi a venit sã-þi spunã
cum trebuie sã fii. ªi dacã nu vrei, nu vrei. ªi dacã nu vrei, nu
eºti pentru aceastã vreme. Aceasta e vremea plinirii tuturor
vremurilor care au fost, ºi pentru aceasta trebuie aºezare cum
n-a mai fost pe pãmânt. 

Ce ziceþi, mãmicã? Rãmânem împreunã? Rãmâneþi cu
mine aºa cum vã cer, sau rãmâneþi cu viaþa voastrã? Daþi-mi
mie viaþa voastrã, daþi-mi-o, mãi copii, ca s-o arãt la cei din
lume ºi ca sã fiþi fericiþi de lume ºi nu judecaþi de lumea care
va învia întru cele cu care am venit peste acest pãmânt româ-
nesc, cãci peste toatã România voi începe de acum sã lucrez,
ºi apoi de la ea va lua tot pãmântul luminã. Dacã voi mã veþi
asculta, dacã voi mã veþi alege pe mine ºi nu pe voi, eu voi
veni spre voi cu mari bucurii ca sã vã plãtesc ascultarea. Nu
vã mai stricaþi mersul cel bun, ºi îndreptaþi-vã mersul vostru
ºi fiþi cu mine una, mãmicã. 

Ricuþa mea, sã nu te superi pe mama Gigi cã þi-a cerut
jertfã de suferinþã pentru aceastã familie. O, dacã ai ºti tu un-
de este pusã suferinþa ta! Am voit sã te fac ºi mai sãnãtoasã
de cum ai fost. Strigã, mãmicã, la mine, cã eu te aud, ºi voi
lucra îndreptare bunã peste toþi cei de aici pe care-i am copii
ai mei. 

Petricã ºi Ricuþa mea! Petricã al meu, ajutã-mã, mãmi-
cã, sã-þi îndreptez viaþa ta ºi viaþa copiilor tãi! Roagã-te pen-
tru copiii tãi, roagã-te cu lacrimi ºi cu post, ºi nu uita de rãs-
punsul pe care trebuie sã-l dea lui Dumnezeu pãrinþii copiilor
din acest popor. Ajutã-i sã fie cu cerul. Eu sunt ºi te ajut, dar
fie-þi milã de ei, mãi Petricã, pentru cã alta este mila pe care
cere Dumnezeu sã o ai pentru ei. Mila pe care o ai acum nu
este milã bunã. Fie-þi mila ta cu folos de suflet ºi smulge-i din
foc pe copiii tãi, cã lumea este focul cel mistuitor, care mis-
tuie pe om pânã la os, mãmicã, ºi rãmâne omul os uscat, mãi
copilul meu. Pe toþi vã iubesc, ºi pe toþi vã rog sã mã primiþi
la voi ºi în voi cu aºezãrile cu care am venit, cã pentru asta
am venit spre poporul meu, ca sã-l iau ºi sã-l pun lângã Dum-
nezeu, mãmicã. 

Copiii mei de la Moroieni, veneam cu dragoste la voi
mereu. Aºa am venit ºi acum, cu toatã dragostea, dar acum
am venit din cer, ºi cu dragostea din cer am venit la voi acum.
Dumnezeu este cu poporul meu, dar poporul meu nu este cu
Dumnezeu. Nu vrea, mãi mãmicã, ºi eu vreau sã-l fac sã vrea. 

Hai sã fim cu toþii una, mãi copii. Hai, mãmicã, hai, cã
iatã, se face ziuã, ºi va fi frumos ºi va fi soare ceresc. Va fi
Iisus Hristos în veci, Soare peste tot. Amin. Al Sãu este pã-
mântul ºi tot ce va fi pe el. Amin. Aºa sã fie. 

Pace vouã, iubiþii mei copii! Sã se ridice ascultare de la
voi la cer. 

Pace peste România lui Dumnezeu! Pace ºi înviere ºi
biruinþã cereascã! Eu sunt cu biruinþã venitã. Amin, amin,
amin. 

15/28 aprilie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Victor Stãnculescu 

Oastea românã trebuie sã fie o oaste sfântã. Unsul României tre-
buie aºezat în cinstea ce i se cuvine celui ales. 

II atã, vine Dumnezeu cu cuvântul Sãu spre tine; vi-
ne iar, cãci în vremea aceasta eºti scris la Dumne-

zeu mai-mare peste oastea românã. Aºa eºti scris în cer, aºa
eºti prins în planul Meu din zilele acestea. 

Cuvântul dumnezeiesc este sabie cu multe tãiºuri, cãci
Dumnezeu vorbeºte duhovniceºte ºi nu trebuie sã încapã în-
doialã peste cele cuvântate de Dumnezeu. Oastea românã va
fi o oaste sfântã, iubitul Meu, ºi de aceea am zis sã stai bine
lângã Mine ºi lângã izvorul Meu care curge în România. Eu
Îmi pregãtesc bine lucrul Meu ºi lucrez dupã plan bine întoc-
mit ºi pregãtesc ºi ocrotesc pe cei pe care-i chem sã-Mi fie
servi în zilele gloriei Mele, dar am nevoie de credinþã tare ºi
nu de îndoialã ºi nu de tãgãduire. 

Iatã, iarãºi, pace þie, ºi pace peste toatã casa ta! Pace de
la Dumnezeu ºi nu de la oameni, cãci pacea de la oameni este
cursã ºi laþ, dar Eu am zis, ºi dacã am zis, iatã, sunt împlinitor,
cãci am zis cã nici un rãu nu se va apropia de tine dacã eºti
cu Mine, dacã crezi în Mine, ºi am zis cã tu ai nevoie de ocro-
tire. Am zis cã cei ce vor sã þinã încã rob acest neam, le este
teamã de tine, le este teamã cã le zdrobeºti puterea, ºi am zis
cã voi lucra ºi îþi voi arãta, ca sã ºtii cã sunt cu tine ºi cã te
ocrotesc. Duhul cel rãu nu te poate iubi, iar cei ce nu te iubesc
vor sã nu mai fii, dar Eu nu voiesc aºa, ºi iatã ce fac: te pun
sub ocrotire, cãci mâna Mea este deasupra ta ºi te acoperã, ca
sã te am în zilele gloriei Mele. Nu te teme cã-þi va fi greu în
treapta în care ai fost aºezat, cãci aºa am gãsit Eu bine ca sã-þi
întãresc ocrotirea, dar fii cu inima ta întru Mine ºi nu te îndoi.
Eu sunt, Eu, ºi lucrez aºa ca sã te ocrotesc. Fii ºi tu veghetor
ºi poartã-Mã cu tine la tot pasul, ca sã cunoºti mereu cât aco-
perãmânt aºez deasupra ta. Nu te închina idolilor acestei
vremi, ºi vei fi mereu sub grija Mea. Fii dârz ºi nu te pleca
decât Evangheliei Domnului Iisus Hristos, Care Se aratã în
curând ºi Care va lucra vãzut prin fiii cei unºi ai acestui neam,
ºi te luptã la timp ºi la netimp ca sã fii al oastei române, ca sã
fii neîntrecut fiu al acestui neam, cã Eu nu uit ºi nu calc peste
cele vestite, peste cele fãgãduite, dar sã nu calce ai Mei peste
acestea. 

O, nu mai pot aºtepta ºi nu mai pot rãbda. Nu mai pot
sta sã Mã uit peste cei ce se zbat sã-Mi zãdãrniceascã planu-
rile. Eu sunt un Dumnezeu bun, ºi de aceea, iatã, zoresc sã
aduc despãrþirea binelui de rãu. Mã voi scula sã sfârºesc cu
rãul ºi cu fãrãdelegea ºi voi începe sã împlinesc. O voi ocroti
pe România ºi voi lucra cu putere de jur împrejur ca s-o în-
spãimânt ºi s-o îndemn la pocãinþã ºi la înviere, ºi apoi voi în-
cepe sã curãþ pãcatele ei, ca s-o albesc ºi s-o îmbrac de
sãrbãtoare. 

Nu te despãrþi de Mine, tu, cel ce eºti scris la Mine
mai-mare al oastei române. Fii mare în oastea Mea, fii credin-
cios pentru ea, cãci oastea Mea va acoperi ºi va doborî orice
oaste duºmanã. Oastea românã este cea binecuvântatã, ºi va
fi sã fie sfântã, cãci este Dumnezeu peste România. România
va fi bine curãþitã de Dumnezeu, ºi apoi oastea ei cea sfântã
va fi stãpânã pe pãmântul ei cel sfânt. Amin. 

Stai sub obrocul Meu ºi lasã-te lucrat, ca sã ºtii ºi sã în-
þelegi cum lucreazã Dumnezeu. Îmbrãþiºeazã viaþa de creºtin
dupã adevãr. Nu este greu, iar creºtinul cel adevãrat va birui
tot rãul ºi nu va fi biruit. Amin. Oastea Mea cea binecuvântatã
va fi oastea României, iar cel uns de la Mine este scris cã va
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fi de la Mine peste Ierusalim. Iubeºte pe unsul cel de la Mine,
cãci el îi va iubi ºi va lucra cu cei ce sunt cu Mine. Eu sunt cu
el ºi îi întãresc rãbdarea ºi îi alin dorul lui cel greu, cãci greu
mai este dorul lui, mãi iubitul Meu. Îþi spun ºi Eu þie cã greu
îl mai apasã dorul de acest pãmânt, ºi acest pãmânt este pã-
mântul cel binecuvântat, cel ce se va arãta binecuvântat, cel
peste care va domni pacea ºi dreptatea cea din cer, iubitul
Meu. 

Iatã, îþi întãresc din nou statornicia cu Mine. Fii credin-
cios întru Mine, cãci Eu ºtiu cum trebuie sã lucrez. Sã nu te
temi de Mine când Mã voi scula sã curãþ acest pãmânt. Mânia
Mea nu este pentru ai Mei. Ea este pentru cei ce sunt fãrã
Mine. Cei fãrã Mine nu vor mai fi, iar Eu voi fi biruitor cu
turma Mea în România Mea, cu oastea ei cea binecuvântatã
între toate oºtirile de pe pãmânt, cãci ea va fi o oºtire cereas-
cã, ºi voi pune peste ea pe cei unºi de la Mine. Amin.

Cheamã-Mã de câte ori eºti necãjit, cheamã-Mã! Eu
vin. Iatã-Mã cum vin. 

Fii curat în mijlocul celor ce domnesc fãrã Mine, ca sã
fac biruinþã din cer peste ei. Ia mirul binecuvântãrii pe care-l
ai de aici de unde lucrez Eu ºi fã cu el semnul sfintei cruci
peste tot pe unde umblã ºi calcã cei ce domnesc ºi se zbat fãrã
Mine, ºi vei vedea mâna Mea lucrând ºi te vei bucura ºi Mã
vei ajuta. Iatã cum lucrez ca sã te ocrotesc. Aºa cum te aveam,
tu nu erai dintre ei, ºi de aceea le era teamã de tine ºi îþi ur-
mãreau paºii, dar am întins mâna Mea peste tine. 

Pace þie, acum! Pace peste tine în toatã vremea, dar rã-
mâi cu Mine ºi nu Mã tãgãdui ºi nu Mã înstrãina de tine. Eu
sunt Cel bun, iar cei buni în credinþã aud glasul Meu ºi merg
dupã Mine, cã aceia Mã cunosc pe Mine. Pace þie, ºi pace
peste oastea României, peste oastea cea care este cu Mine ºi
cea care va fi cu Mine! Lucreazã cu Mine peste oastea Româ-
niei, ca sã fie ea cu Mine ºi sã ocrotesc pe tot sufletul cel pe
care-l voi gãsi credincios Mie. Lucreazã, ºi cu dreptate lu-
creazã. Fereºte-te de idoli ºi fii cu Iisus Hristos, de aici ºi pâ-
nã în cer, pânã întru cele cereºti. Amin, amin, amin. 

19 aprilie/2 mai 1991

Cuvântul Domnului cãtre Doina Alexandru ºi Constan-
tin Mãnciulescu 

Ei sunt chemaþi sã vesteascã alegerea României ºi pe regele ei cel
binecuvântat peste ea. 

SS ã se scrie aceastã zi ºi de voi, cã ºi în cer se scrie.
Amin. Iubiþii Mei, copiii Mei, pace vouã! Pace

de la cer pânã la voi, ºi de la voi pânã la cer! Prin uºile închi-
se, pace vouã, ºi prin uºile deschise, pace vouã! Pace, ºi zile
noi de aducere-aminte pe pãmânt ºi în cer, cãci iatã, în acest
acoperãmânt coboarã cuvântul lui Dumnezeu ºi se scrie spre
mãrturie. Sã fie fricã de Dumnezeu ºi sã fie curãþenie de ini-
mã, cãci acest acoperãmânt se pãstreazã curat pentru cer, ca
sã aibã putere puterea cea din cer în acest acoperãmânt, ca sã
lucreze Dumnezeu ºi sã vinã cu vestirea planului Sãu spre a
se face cunoscut acolo unde este trimitere. 

Pace celor de aici, ºi pace celor de departe, ca sã fie
aproape, sã fie cu duhul aproape ºi sã-L primeascã pe Dum-
nezeu întru ei; sã-L primeascã ºi sã-L poarte apoi. 

Iatã, iubiþii Mei de departe, alãturaþi-vã cu duhul
aproape de cuvântul cel din cer, care vorbeºte în România.
Din acest acoperãmânt s-a auzit rugãciune la cer ºi s-a împli-
nit cuvântul rugãciunii, cãci cete-cete stau îngerii în jurul

acestui locaº, ca sã aducã ºi ca sã ducã de la cer ºi la cer cu-
vântul care se aude aici. Dupã porunca cereascã se lucreazã
aici, ºi rod viu sã se lucreze de aici. Amin. 

Vã întâmpin. Eu vã întâmpin, Eu. Eu sunt aici, ºi vom
sta de vorbã. Fiþi binecuvântaþi, iubiþii Mei, românii Mei, cã
Eu iubesc românul. Pace vouã, ºi fiþi bineveniþi ºi fiþi ai Mei,
dar fiþi pe veci ai Mei! Amin, amin, amin.

*

II atã Eu ºi cei mici ai Mei ºi acoperãmântul Meu
peste ei ºi la ei ºi cu ei. Mã fac cuvânt peste cei ce

Mã pot vesti cu venirea Mea. Amin.
Este scris în Cartea Adevãrului cã vor fi zile când toþi

se vor abate de la învãþãtura cea sãnãtoasã ºi vor lua calea cea
cu patimi ºi cu slobozenie. 

O, pace vouã, ºi iubire peste voi! Pace ºi îmbrãþiºare
cereascã, iubiþii Mei! Dacã Eu n-aº avea rãmãºiþã sfântã prin
care sã Mã desãvârºesc cu lucrul Meu, o, n-aº fi avut atâta
rãbdare, atâta aºteptare! 

Binecuvântaþi sã fie cei ce cred Mie ºi lucrului Meu din
vremea aceasta. 

Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care aþi voit sã beþi din iz-
vorul cel din cer care curge în România acum, spre plinirea
vremurilor. Sã se ridice porþile cerului, ºi sã vin pentru cel
care este credincios ºi care va rãsãri în zilele ce vin. Deschi-
deþi ºi voi porþile ºi uºile voastre, ca sã intre Împãratul slavei
cu împãrãþia Sa în voi. Ridicaþi porþile, iubiþii Mei, ca sã intru
ºi sã cinez cu voi, ºi voi cu Mine, ºi apoi sã nu mai fie des-
pãrþire între Mine ºi voi. Domnul puterilor este numele Meu.
Eu nu-Mi mai gãsesc pacea pe pãmânt, ºi iatã ce fac: Mã sã-
lãºluiesc cu cei slabi, ca sã ruºinez pe cele tari, cãci Eu sunt
în duhul smereniei. 

Am venit atunci cu trupul pe pãmânt, cãci era scris cã
voi veni. Am venit ca sã împlinesc cele ce erau scrise. O, ºi
nu gãseam sãlaº în cei tari, în cei mari, cã n-aveau loc pentru
Mine aceia, n-aveau vreme pentru Mine ºi cãutau vinã asupra
Mea ca sã Mã prindã, ca sã se sminteascã întru Mine. Dar am
gãsit casã în cei sãraci cu duhul, ºi aceia au mers dupã Mine.
Mergeam umil ºi curat, însoþit de cei ce Mã iubeau. Treceam
prin cetãþi ºi lucram ca un bun cu cei credincioºi, ca sã-i vin-
dec, ca sã-i mângâi, ca sã-i iert ºi ca sã-i iau întru împãrãþia
Mea. Mergeam ºi cãutam dupã oaia cea pierdutã, ca s-o aduc
în staulul cel din cer, ºi suspinam ºi tânjeam pentru fãptura
Mea, cãci Eu eram Dumnezeul Cel întrupat. Colindam lumea
ºi suspinam ºi cãutam spre locuri singure ca sã plâng la Tatãl,
ca sã plâng de pe pãmânt, ºi sã Mã vadã Tatãl Meu de lângã
Care coborâsem. Mergeam însoþit de cei sãraci cu duhul, cãci
cei bogaþi nu se îndurau sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie.
Tânãrul cel bogat despre care este scris în cartea Mea, n-a
putut sã Mã urmeze pentru cã era bogat. Era bun, dar era bo-
gat ºi n-a putut cu Mine. Au putut cei sãraci, cei sãraci cu du-
hul, ºi întru aceia am putut ºi Eu, cãci aceia s-au lãsat cu Mine
ºi au rãmas întru Mine. Dar scris este, dupã cum a fost rãs-
punsul pentru tânãrul bogat: «Ce este cu neputinþã la oameni,
aceea este la Dumnezeu cu putinþã». Eu nu eram bogat, cãci
nu eram din lumea aceasta, ºi cei mari din vremea Mea se ru-
ºinau cu Mine ºi nu credeau în dumnezeirea Mea. Nu cre-
deau, pentru cã nu înþelegeau taina cea din cer. Nu puteau sã
creadã, pentru cã ei nu voiau fãrã duhul lor, ºi duhul lor nu era
întru Mine. Dar Tatãl Meu ªi-a împlinit întru Mine lucrarea
pentru care Mã trimisese pe lume, ºi apoi M-au cunoscut ºi
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cei care M-au împuns, ºi au ºtiut atunci cã sunt Fiul lui Dum-
nezeu ºi cã fusesem vestit prin prooroci. Cãrturarii ºi fariseii
M-au tãgãduit pe pãmânt ºi au fãcut sfat sã Mã prindã ºi sã nu
mai fiu, cãci ei n-aveau ochi curaþi ca sã Mã fi putut cunoaºte
cã sunt din cer ºi nu de pe pãmânt, dar Eu am cãlcat cu moar-
tea pe moarte, ºi sunt biruitor în veacul veacului. 

Aºa am zis celor sãraci cu duhul care mergeau dupã
Mine: «Mã duc la Tatãl, ca sã pot veni la voi. Mã duc, ºi vã
voi trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, Care va lucra
lucrarea de sfârºit a Preasfintei Treimi, ca sã fie apoi lucra-
rea de început a împãrãþiei cerurilor peste fãptura lui Dum-
nezeu». Am venit, iubiþii Mei, dupã cum am fãcut fãgãduinþa,
am venit întru puterea Duhului Sfânt, cãci aºa am spus atunci:
«Vine vremea aceea când adevãraþii închinãtori vor fi cei în
duh ºi în adevãr, cãci astfel de închinãtori voieºte Tatãl». Am
venit cu Duhul Adevãrului, am venit cu Mângâietorul, cãci
am fãgãduit cã va veni ºi din al Meu va lua ºi vã va vesti vo-
uã. Iatã, nimic nu împlinesc fãrã sã vestesc mai întâi. Nimic
din cele scrise nu rãmân, ºi se vãd împlinindu-se în vremea
aceasta. Eu lucrez în România, cã am ales-o ca sã fac din ea
Ierusalim ceresc ºi sã fac din ea fântânã de binecuvântãri ºi
de slavã cereascã. Dar lucrez ascuns, iubiþii Mei, ca sã pot lu-
cra, ca sã pot împlini. Mãicuþa Mea este cu veghea ei cereascã
peste România, peste cetatea iubirii Mele, peste grãdina lu-
crãrii Mele. 

Am pus lucrãtori în via Mea, cãci este vremea culesu-
lui acum, ºi apoi voi pune vinul cel nou pe masã, vinul cel cu-
rat, iubiþii Mei, vinul cel sãnãtos, care dã viaþã. Paharul este
în mâna Mea ºi îl trec de la unul la altul, dar din drojdia lui
voi da ca sã bea pãcãtoºii, ºi ei vor cunoaºte pe Dumnezeu
apoi, cãci îi voi îndemna la pocãinþã. 

Via Mea este mare, dar puþini lucrãtori am la ea. Lucrã-
torii viei Mele au adormit, iubiþii Mei, ºi via Mea este jefuitã
ºi culcatã la pãmânt. M-am ridicat ca sã curãþ ºi sã îngrijesc ºi
sã desãvârºesc via Mea, dar lucrez cu ocrotire mare peste cei
puþini ai Mei, ca sã-i am treji la lucru ºi ca sã nu piarã. Aºa a
spus Dumnezeu despre via Sa: a trimis la ea lucrãtori mereu,
dar au gãsit aceºtia lucrãtori rãi, care au forþat ºi au luat via
Mea în stãpânire, ºi lucrãtorii cei rãi au omorât pe trimiºii Mei
ºi i-au scos afarã din vie. ªi a trimis Stãpânul pe Însuºi Fiul
Sãu, doar se vor teme lucrãtorii cei rãi, dar ºi pe El L-au omo-
rât ºi L-au scos afarã. ªi acum, Stãpânul vine cu oºtirea Lui ca
sã facã dreptate peste via Sa. O, va fi greu când va veni Stã-
pânul, iubiþii Mei, cãci va lucra atunci vãzut ºi va lua via Sa ºi
o va da altora, care vor veni în ceasul al unsprezecelea din zi,
ºi aceºtia vor lucra ºi rod vor aduce, ºi vinul cel nou va fi sã
curgã ºi sã adape pe cei ce au lucrat credincioºi viei Mele. 

Iubiþii Mei, românii Mei, v-am tocmit sã lucraþi în via
Mea în vremea aceasta, ºi rod de credinþã sã aduceþi ºi rod de
înviere sã lucraþi. Am lucrat peste voi aºa cum am lucrat, dar
am ºtiut ce fac, cãci sunt Dumnezeu. Am lucrat ca sã vã des-
copãr izvorul Meu ºi sã beþi din el ºi sã fiþi credincioºi, ºi sã-L
înþelegeþi pe Dumnezeu apoi. V-am scris în planul Meu din
zilele acestea ºi am lucrat ca sã vã dau de lucru dupã cum este
de lucru în vremea aceasta ºi v-am numit apostolii Mei, apos-
tolii României Mele. Aveþi la Mine mijlocitor. Fiþi fericiþi cã
este la Mine acum, cã l-am trimis ca sã vã conducã înspre iz-
vorul Meu. Iatã, a trebuit sã-l iau cu Mine din cer, cã venise
vremea sã vã alãtur lucrului Meu, ºi am fãcut apoi de l-am tri-
mis pe el ca sã vã conducã înspre izvorul Meu. O, Verginica
este cu el de mânã aici. Verginica este mare la Mine ºi lucrea-
zã în vremea aceasta, lucreazã mai mult decât toþi lucrãtorii

cei din cer. Tot cerul este în ajutorul ei ca s-o vadã ieºitã la ca-
pãt cu lucrul ei. Cerul vede lucrul ce-l are ea de împlinit, ºi se
bucurã tot cerul. Stau proorocii ºi se uitã sã vadã împlinirile
cele proorocite prin ei. Stau îngerii ºi sfinþii în jurul lucrului
ei, cã ei vãd misiunea ei. Ea a fost trâmbiþã apocalipticã prin
care Eu am lucrat ºi am sunat ºi am vorbit pe pãmânt spre
sfârºitul plinirii vremurilor cele scrise. Am trezit duhul ei ºi
aºa am spus: «Du-te, Verginico, du-te, tatã, ºi adunã-þi po-
porul, cã a venit vremea sã-Mi fac arãtarea! Du-te ºi sunã în-
viere ºi deºteptare peste cei nãscuþi din tine, peste fiii poporu-
lui tãu, cã al tãu este, tatã. Tu ai suferit ca sã naºti pe cel mai
mic al Meu. Scoalã-te ºi te du ºi sunã din trâmbiþã pe de-a
rândul, ca sã se trezeascã poporul tãu!».

Iubiþii Mei, Verginica este mare la Mine. Mãicuþa Mea
nu ºtie cum sã-i mulþumeascã acum, dar tot cerul o ajutã pe
Verginica. Iatã, ea este de mânã cu îngeraºul vostru înainte-
mergãtor aici (Vadim, fiul lor adormit, n.r.), ºi acum, iubiþii Mei,
el saltã ºi se bucurã printre îngerii cei buni, dar el este un
înger mare, fiindcã a purtat trup pe pãmânt. Nu-i umbriþi
fericirea dacã-l iubiþi. El se veseleºte cu cerul, dar are lacrimã
pe obraz când curge lacrima voastrã. Bucuraþi-vã de el, dar nu
plângeþi pentru el. Un picuþ, ºi vom fi cu toþii, iubiþii Mei. Un
picuþ, ºi cele de pe pãmânt vor cânta ºi vor serba cu cele ce-
reºti. Verginica este cu el de mânã, este aici. Nimic nu este cu
neputinþã la Dumnezeu, ºi acesta este un lucru mic la Dum-
nezeu, cãci mai mari lucruri se vor lucra cu cei ce cred în
Mine. 

Îngeraºul vostru ar voi sã vã cuprindã, dar el este ce-
resc, este curat, ºi voieºte sã fiþi ºi voi curaþi ca sã vã cuprin-
dã, ca sã poatã sã vã cuprindã. Acum se apropie de cel ce i-a
fãcut crucea cea cereascã. Crucea aceasta este din cer, iubiþii
Mei, este lucratã din cer, cãci cei ce sunt cu Mine, aceia sunt
cerul Meu ºi scaunul Meu ºi unealta Mea ºi iubirea Mea.
Aceastã minune este cu putinþã Celui ce a înviat din morþi,
cãci El este începãtura învierii. 

Sunt vii în vecii vecilor cei ce cred în Mine, cãci întru
ei nu este sãmânþã de pieire. Iatã, îl slobozesc pe îngerul
vostru sã grãiascã vouã, cãci este cu putinþã la Dumnezeu. 

– EE   u sunt cu cerul cel bun, dar vreau sã fiþi ºi
voi cu mine. Fiþi curaþi, ca sã fiþi cu mine.

Dacã mã iubiþi, fiþi curaþi ºi fiþi credincioºi. Marian mã iubeº-
te ca cei din cer. ªi voi sã mã iubiþi aºa ºi nu altfel. 

Nu plângeþi! Plânsul vostru este singura mea tristeþe.
Plângeþi sã vã dea Iisus Hristos ajutor ºi sã fiþi cu ai Lui, cã
nu este fericire pe pãmânt fãrã Acest Mire ceresc. Cei mari de
pe pãmânt se ruºineazã sã-L urmeze. El este Cel bun, Cel ce
dã viaþã. El trebuie iubit de toþi cei buni, cã El nu este sãrac.
El este Stãpânul luminii, ºi este veºnic. Cei ce vorbesc despre
El ºi nu sunt curaþi ºi nu sunt adevãraþi, aceia nu-L cunosc pe
Acest Iisus Hristos. Iisus Hristos este adevãrat ºi nu Se lasã
minþit. 

Luaþi în mânã paharul lui Iisus Hristos ºi mergeþi cu el
în mânã prin lume ºi nu vãrsaþi din el pe jos. Uitaþi-vã la pa-
harul cel de la Iisus Hristos. Vegheaþi sã nu vãrsaþi din el, cãci
cei ce sunt ai lumii vã strigã. Dacã vã uitaþi spre cei ce vã stri-
gã spre ei, se varsã din pahar. Fiþi treji, fiþi atenþi la paharul pe
care vi l-a dat Iisus Hristos sã-l duceþi, ºi sã nu cadã pe jos din
pahar. Tovãrãºiile cele multe, cele lumeºti, Îl dau pe Iisus
Hristos de la voi, ºi El stã ºi aºteaptã dupã voi. El este Cel mai
bun prieten, dar nu vã ruºinaþi cu El. Cei ce se ruºineazã cu
El, vor fi ruºinaþi de Tatãl Cel mare, dar voi fiþi cu El, ºi veþi
fi cu mine, ºi eu voi fi întreg cu fericirea cea de aici. 
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Vin cu îngerii de mânã, vin ºi cânt cu ei ºi dãnþuiesc cu
ei aici. Aici este ºi numele duhului meu. Aceºtia sunt iubiþi de
cer, ºi cerul vine aici mereu, ºi vin ºi cei ce sunt scriºi aici.
Aceºtia mã iubesc, ºi mi-au fãcut atâta bine, cã de la ei am
aflat cã nu sunt singur aici, ºi sunt cu ai mei, ºi sunt ºi ei în-
geraºi, cãci au primit aripioare de aici. O mulþime de îngeraºi
au aripioare primite de aici. Aici iubesc eu mult pe cel ce
mi-a dat apã sã mã scald în ea, ºi mi-a adus, încã, îngeraºi în
apa mea. Aici sunt toþi cu suflete de copii, ºi îmi place aici cu
ei. Ei ºtiu ce este iubirea cea mare. Lumea voastrã nu ºtie care
este iubirea cea mare. Iisus Hristos este iubirea cea mare, ºi
numai una este iubirea. Vreau sã credeþi în mine: numai una
este iubirea. Aceea care mã þine acum de mânã este buna cea
din cer, care este aici. Staþi ºi voi în cer, dar cerul este curat.
Dacã mã iubiþi, staþi în cer, lângã mine, dar una singurã este
iubirea, ºi ea este rãzbunãtoare pentru cei ce o dau de la ei. Aº
voi sã vã mângâi, dar eu sunt din cer. Vreau sã pot sã vã mân-
gâi, vreau sã pot sã vã alint. 

– OO,iubiþi cerul cel sfânt ºi cel veºnic, vã spune
îngeraºul vostru. Lumea va trece cu tros-

net, dar cei vii din ea vii vor fi ºi vor rãmâne ºi Mã vor întâm-
pina cu cântec de serbare. Îngeraºul vostru are pecetea aceea
pe care o are acest popor hrãnit de cer. 

Iatã, Duhul Meu vã cerceteazã. Fiþi un duh cu Mine, ca
sã fiþi cu Mine. Primiþi-Mã în voi, ca sã fac luminã de la Mine
în voi. Fiþi tari cu Mine, cã lumea este cruce pentru Mine.
Luaþi din Duhul Meu ºi beþi din izvorul Meu ºi sfinþiþi-vã.
Amin. Ridicaþi ochii cãtre Mine. Eu sunt Cel ce vã iubeºte.
Am lucrat ºi v-am apropiat lucrului Meu. Ocrotiþi-Mi lucrul
Meu, fiþi întãriturã pentru via Mea, ºi veþi fi ai bucuriei Mele. 

Vreau sã-i trimit mângâiere regelui care este de la Mine
(regele Mihai, n.r.). Daþi-i mângâiere de la Mine ºi spuneþi-i
despre lucrul Meu, cã iatã, v-am adus la aceastã iesle ca sã
vedeþi ieslea coborârii Mele, ieslea cuvintelor Mele. Duceþi
mângâiere celui uns al Meu, cã un pic mai este ºi îi voi sfârºi
aºteptarea. Sã fie întru Mine, ca sã am putere cu puterea Mea
cea bunã. Iatã, Mã duc sã pun pacea Mea peste el ºi mereu Mã
duc sã-l ajut sã poarte vremea înstrãinãrii. Vreau sã-l aduc,
iubiþii Mei. Lucrez ca sã-l aduc, ºi din greu lucrez, cã mare
este împotrivirea ºi puþinã credinþã este în Mine, dar lucrez ca
sã-l aduc. Faceþi-Mi cale bunã spre el, ºi faceþi-i cale spre
Mine ºi spre lucrul ce-l lucrez în România. România este re-
ginã, ºi el este regele ei. Aºa este scris la Mine, ºi nu se poa-
te ºterge aceasta. Iatã, la toþi ai Mei vã trebuie putere bunã,
cãci vã trebuie ocrotire mare. Nu vã temeþi. Eu sunt peste tot
cu ai Mei ºi le arãt ocrotirea mereu ºi îi îndemn sã stea cre-
dincioºi lângã Mine. 

Pace peste voi! Pace peste cel iubit din biserica Mea,
cãci este credincios lucrului Meu, ºi de aceea este mare la Mi-
ne! Cei din bisericã nu voiesc sã fie împlinitori întru toate, ºi
este scris în lege cã dacã iei toatã legea ºi numai un lucru din
ea îl calci, eºti vinovat faþã de toatã legea. Eu nu voi judeca
pe nimeni, dar legea este pe masa tuturor. 

Iubiþii Mei, Mã las lucrat aici, cu toatã dragostea Mea
Mã las, cãci cu dragoste stau aceºtia întru Mine. Sunt mereu cu
ei, ca sã pot sã Mã bizui pe ei. Sunt, ºi îi ajut de la cer, ca sã Mã
ajute ºi ei, ºi Mã ajutã, iubiþii Mei. Ajutaþi-Mã ºi voi, ca sã vã
am în cerul Meu. Ajutaþi-Mã sã aºez cerul Meu pe pãmânt. 

ªi acum, pace ºi nedespãrþire, ºi zi de aducere-aminte,
zi de mãrturie pentru zilele ce vin! Sunt cu cerul Meu aici.
Din acest cer de la voi, pace vouã! Iatã, acolo unde se adunã
ai Mei, acolo sunt, acolo este cerul Meu. 

O, Tatã ceresc, aºa am voit, ca acolo unde sunt ai Mei,
sã fiu ºi Eu, sã vin ºi Eu. 

Binecuvântarea Mea se coboarã peste voi acum. Fiþi
întru Mine, ºi voi fi cu voi, ºi veþi vedea cã sunt cu voi. Ver-
ginica merge sã aºeze pe cel cu care a venit acum. Amin,
amin, amin. 

21 aprilie/4 mai 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre Nicu Spirea 

Tocmirea celui ce va întocmi zidirea chivotului Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim. 

SSSS crie mãmica Gigi carte de mãrturie pentru cei
cercetaþi de Dumnezeu, pentru copiii mei de la

Cãprioru care au cãzut, împlinindu-se cele vestite spre trezi-
rea poporului meu, cãci am spus cã nu pot lãsa poporul sã
piarã sau sã se piardã de mine. Nu pot sã-l las dacã nu vrea cu
mine, ºi am spus cã-l iau cu zdruncin ºi cu spaimã ca sã-l fac
sã stea cu mine ºi sã vrea cu mine ºi sã creadã în mine ºi în
întoarcerea mea la el. 

Mama Gigi vorbeºte cu Nicuºor Zidaru, cãci aºa este
scris la Dumnezeu ºi aºa i-am spus ºi eu când eram cu trupul
în mijlocul poporului meu: Nicuºor Zidaru, mãi copii. A spus
de multe ori Dumnezeu prin cuvintele acestei lucrãri cã pe
acest creºtin al acestei lucrãri nu poate Domnul sã-l lase sã se
rãceascã de El. Nu poate, cãci are ctitorie în cer; are, cã a fost
zidar în Ierusalim, mãmicã. Sfântul apostol Petru era pescar,
ºi Domnul i-a spus: «Vino dupã Mine! Te voi face pescar de
oameni!». ªi eu iatã ce-i spun acestui copil al meu: vino dupã
mine! Te voi face zidar de case vii, de inimi vii, de suflete vii!
Vino dupã mine, Nicuºor Zidaru! Vino, mãmicã, vino! Vino,
de acum! 

Aºa am spus: „Scoalã-te, popor iubit, scoalã-te bine,
mãmicã!“. Sun din trâmbiþã, scoalã-te! Dacã nu te scoli, te las
ºi trec mai departe, cã e târzie vremea, iubitul meu popor. 

Vino dupã mine, Nicuºor Zidaru, vino, cã vremea e târ-
zie! Te voi face zidar de case vii. Aceasta este vremea sã lu-
crãm case vii, mãmicã. Ai lucru în cer, lucru fãcut pe pãmânt.
Ai, ºi dacã ai, cum aº putea sã te las fãrã lucrul tãu cel din cer,
fãrã agoniseala ta cea din cer, fãrã comoara pe care o ai strân-
sã în cer? Tu ai inimã bunã, inimã mare, mãmicã, ºi pentru
asta vreau sã fii cu cerul în inimã, ºi dacã eu aºa vreau, iatã
ce fac: sun sã-mi trezesc poporul. 

Am venit în cetatea Cãprioru ºi aºa am spus: „Mi-e ru-
ºine, creºtine, cu tine la Dumnezeu, ºi de aceea nu te mai pot
ajuta cu milã ca sã te îndrept, ºi am spus cã dau cu sabia ca
sã te scol bine pe picioare“. Am venit la voi ºi am zis sã fac
din voi cer nou, dar ºi pãmânt nou; sã fac trup nou din trupul
tãu, creºtine. E vremea pregãtirii cu care vei intra pe porþile
slavei, pentru cã tu, poporul meu, eºti poporul acela care vei
rãmâne în trup, sã întâmpini arãtarea cea de a doua a Fiului
lui Dumnezeu, fiindcã aºa este scris în carte. Este scris cuvân-
tul îngerilor care au stat lângã apostoli în clipa când Iisus
Hristos S-a înãlþat pe nor la cer, cãci aºa au spus îngerii:
«Acest Iisus, Care S-a înãlþat de la voi la cer, tot aºa va ºi ve-
ni; aºa cum L-aþi vãzut mergând la cer, aºa va ºi veni înapoi».

Vedeþi, mãi copii, cât sunteþi voi de neînþelepþi,
mãmicã? Mãi poporul meu iubit, tu n-ai voit ºi n-ai cãutat sã
ºtii cele scrise de Dumnezeu. Tu te-ai ocupat cu altele, mãmi-
cã, ºi de aceea acum nu ºtii. Apostolii din Galileea stãteau de
vorbã cu Iisus Hristos, cãci, vorbind cu ei, a venit norul ºi L-a
luat pe Domnul lor. ªi L-au întrebat apostolii pe Domnul:
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«Doamne, oare, acum este vremea ca sã aºezi Tu la loc îm-
pãrãþia lui Israel?». ªi Domnul aºa le-a spus lor: «Nu este al
vostru sã ºtiþi anii ºi vremurile pe care Tatãl le-a pus în stãpâ-
nirea Sa». O, copiii mei, aceastã tainã era întru Duhul Sfânt,
mãmicã. Duhul Sfânt este Dumnezeul Care lucreazã acum cu
tine, poporul meu iubit, ºi tu, mãmicã, încã nu ºtii ce trebuie
sã ºtii ºi ce trebuie sã crezi. O, bine a spus Domnul cãtre apos-
toli: «Nu este al vostru sã ºtiþi aceasta». ªi dacã aceasta a fost
al vostru, mãi copii ai Duhului Sfânt, de ce, mãmicã, nu ºtiþi?
Al vostru era; de ce nu ºtiþi nimic din acestea? Sfânta Treime
ªi-a încheiat lucrarea cea întreitã, cãci iatã lucrarea Duhului
Sfânt! Dumnezeul Duhului Sfânt este aproape de sfârºit ºi El
cu lucrarea Sa. 

Apostolii Îl întrebau pe Domnul despre împãrãþia lui
Israel, dar tu nici habar nu ai de nimic, ca ºi cum ai crede cã
tu nu mai ai sfârºit ºi cã aºa vei sta ºi vei trãi; aºa, în nepãsa-
rea din care nu mai vrei sã ieºi, popor ales de Dumnezeu, po-
por necredincios ºi rece, popor mincinos, cã nu este aºa cum
spui tu, poporul meu, nu Dumnezeu e mincinos. Tu eºti min-
cinos, mãi poporule cu nume creºtin. Tu nu întrebi nimic, de
parcã ai ºti tot, de parcã ai fi tu Dumnezeu ºi ºtii tot. De ce nu
întrebi pe Dumnezeu despre vremea aceasta, despre împãrãþia
care va veni? Este scris cã va veni. De aceea nu are nici un
preþ în ochii lui Dumnezeu înþelepciunea ta ºi mintea ta ºi ini-
ma ta, cã te-ai fãcut casã pustie, ai fãcut din tine o împãrãþie
pustie. Nu mai este viaþã vie în casa ta, în inima ta, nu mai
este. Este viaþã moartã, eºti pãmânt, mãmicã, fiindcã nu do-
reºti de cer, ºi te cerþi cu cerul. Am copii care stau cu parul în
mânã, stau cu cuvântul aspru ºi cu împotrivire pe limbã ca nu
cumva sã lase sã se strecoare vreo razã din cer în ei, ca nu
cumva sã-i lumineze ºi sã-i îmbogãþeascã cineva cu cele din
cer, cu tainele lucrãrii lui Dumnezeu din vremea aceasta. 

Aceasta este vremea sã se aºeze la loc împãrãþia lui Is-
rael. Iatã cea din urmã tainã, cea mai aºteptatã. Toþi proorocii,
toþi sfinþii, toþi apostolii, toþi lucrãtorii ºi toatã spiþa lui Dum-
nezeu laolaltã au aºteptat sã se aºeze la loc împãrãþia lui Is-
rael, dar numai acum este vremea, mãmicã. Toþi cei din cer
sunt în bucurie, cãci ei aºteaptã de mult sã vadã aceastã vre-
me, aceste zile, ºi iatã, le vãd venind. Numai tu, poporule re-
ce, rece ca sloiul, mãmicã, rece ºi strãin de cele de sus, rece
ºi nepãsãtor, numai tu rãmâi în nesimþire, numai tu rãmâi în
tine ºi nu ieºi afarã din tine ca sã vezi ºi tu venind împãrãþia
cea aºteptatã de atâta vreme. Ce sã-þi fac eu acum? Spune, ce
sã-þi fac? Ce sã-þi fac, oare? Am fãcut mereu ca tine. Tot pe
tine te întreb ºi acum. Ce sã-þi fac, oare? Ce sã fac cu tine
acum? Dar iatã, vezi cum te întreb, cã n-ai voit sã-mi rãspunzi
tu, ºi îþi rãspund eu, dar tu n-ai vrut sã mã bagi în seamã. S-a
sculat Dumnezeu sã aºeze la loc împãrãþia lui Israel ºi a zis s-o
aºeze mai întâi în tine, ºi apoi de la tine sã lucreze peste tot.
A venit aceastã vreme, ºi tu spui cã nu-i adevãrat, ºi nu vrei
sã te primeneºti, nu vrei sã te speli, nu vrei sã deschizi ochii,
mãmicã. Dar pot eu sã þi-i deschid. Am sabie cereascã ºi te
strãpung cu ea, ca sã te doarã ºi sã deschizi ochii. 

O, fericiþi aceia care sunt acum cercetaþi ºi treziþi ºi
luaþi din spate ca sã intre pe poarta slavei! Dar mai fericiþi
aceia care ascultã glasul lui Dumnezeu ºi cred ºi împlinesc
cele de la cer. Mai am însã ºi altfel de spus. Vai ºi vai de aceia
care sunt pãstraþi pentru ziua aceea, cãci peste aceºtia nu mai
vine nici certarea, nici trezirea, nici forþarea. Aceºtia sunt pãs-
traþi pentru ziua aceea care este hotãrâtã pentru ei. Pentru cã
dacã ai fost din acest popor ºi ai fãcut pãcat întreit asupra
Dumnezeului Duhului Sfânt, mai este de acum încolo vreun

alt veac, vreun alt dumnezeu care sã-ºi facã toatã lucrarea sa
din nou pentru aceºtia cu care nu s-a putut lucra nimic bun?
Tot poporul meu sã plângã pentru aceºtia, cãci pentru lume va
fi mai puþin de plâns. Lumea are mai puþin de dat rãspuns,
mãi copii. Tot poporul cel credincios din aceastã lucrare sã
plângã pentru aceºtia, cãci poporul cel credincios are mare
trecere la Dumnezeu. Sã plângã, ºi plânsul acesta sã fie milã
rãsãritã din lacrimi, care sã-L facã pe Dumnezeu sã aibã milã
de aceºtia în ziua aceea.

Copiii mei cei cercetaþi, fericit acela care rabdã mustra-
rea cea din cer, cãci lãmurindu-se va lua plata credinþei ºi a
rãbdãrii ºi a vindecãrii. Copiii mei cei biciuiþi de biciul milei
dumnezeieºti, bucuraþi-vã cã aþi avut parte de aºa mare milã,
dar nu-L mai puneþi pe Domnul la încercare, mãi mãmicã. Sã
se aºeze la loc împãrãþia lui Dumnezeu cea ruinatã, sã se aºe-
ze ºi în voi, mai întâi în voi, ºi apoi sã fiþi zidari de case vii. 

Când mergea sfântul apostol Pavel spre Damasc ca sã
facã împotrivire lucrãrii lui Iisus Hristos, i-a ieºit Domnul în
cale ºi l-a înspãimântat ºi i-a spus: «Saule, de ce Mã prigo-
neºti?». A avut acesta parte de întoarcere, mãmicã, ºi a crezut,
ºi dacã a crezut în lucrarea lui Dumnezeu, a fost fãcut vas ales
ºi sfânt ºi curat, ºi a lucrat cu el trezire peste neamuri. Aºa ºi
eu vã strig, ºi dacã nu mã auziþi, vã ies în cale ºi vã mustru ºi
vã întreb: de ce mã prigoniþi? Întoarceþi-vã cu credinþã ºi cu
dragoste spre lucrarea care v-a hrãnit ºi aºezaþi-vã acum pen-
tru sãrbãtoarea acestei lucrãri, cãci vine capãtul lucrãrii ºi
vine sãrbãtoarea. Lãsaþi trupul. Trupul sã fie rob sufletului, de
acum. Lãsaþi pãcatul trupesc, lãsaþi cele cu care nu puteþi
moºteni împãrãþia lui Israel, care se aºeazã acum la loc. Omul
trebuie sã intre înapoi în grãdina Edenului, cãci toate se în-
toarnã acum înapoi spre sfinþenie ºi spre duh. Sfârºiþi cu tru-
pul, ca sã trãiþi cu duhul, de-acum. 

Întoarceþi-vã la moºii ºi strãmoºii voºtri, copiii mei, la
sfinþenia lor, la starea cea fãrã de pãcat, cãci pãcatul este
osândit în vremea aceasta, pãcatul a ajuns spre sfârºit. 

Pace ºi însãnãtoºire peste cei miluiþi de biciul certãrii,
cãci au avut încã parte de milã. Pace ºi însãnãtoºire de duh ºi
de inimã! Hristos a înviat! Adevãrat sã fie acest cuvânt creº-
tinesc. Amin, amin, amin. 

22 aprilie/5 mai 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorii poporului creºtin 

Poveþe pentru citirea sfintelor Scripturi. Despãrþirea de cei ce au
ales lumea. 

SS uspinã duhul lui mama Gigi, suspinã pentru po-
porul ei necredincios ºi neîmplinitor, dar ce sã

fac? Sã-i dau fiecãruia ce este sã-i dau, iar celui ce nu este sã-i
dau nimic, nu-i dau, îl las ºi plâng, dar merg mai departe cu
lucrul meu, ca sã-l sfârºesc ºi sã mã odihnesc de osteneli. 

Suspinã duhul meu, chiar ºi pentru pãstori suspinã, cã
nici pe ei nu-i am mulþumiþi întru mine. Ei mã ascultã, dar nu
le place felul cum lucrez eu. Se duc ºi plâng la Domnul ne-
mulþumirea lor, ºi nu ºtiu ce sã fac, nu ºtiu. Sã fac din nou ca
ºi pânã acum? Sã fac tot dupã inima celui nemulþumit, aºa
cum spune Dumnezeu cã nu e bine? Oare, nu este bine cum
spune cerul? Dacã nu e bine nici aºa, atunci hai sã facem sfat
cu voi dacã noi nu lucrãm bine. 

Hai, mãmicã, sã vorbim, hai, mãi pãstorilor! Am venit
la voi. Hai sã punem nemulþumirile pe masã ºi sã vedem cum
facem cu ele, ºi dacã e bine cum vreþi voi, lãsãm voia cea de
sus ºi o facem pe aceasta de aici, ca sã fie mulþumire. E bine
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ºi aºa, dar asta nu mai înseamnã cã este voia cea din cer. E
bine ºi aºa, dar sã vedem cum merge acest bine. 

Mãcar cu voi vreau sã pot vorbi deschis, pãstorii mei;
cu voi, ajutorii mei. Eu am zis sã mã ajutaþi bine, ca sã rãmâ-
nã lucrul în picioare, dar iatã, tot cu biciul ceresc trebuie aju-
tat acest popor, cãci cu cuvântul nu vãd cã lucraþi aºa cum v-am
rugat eu. Am venit din cer la voi ºi v-am rugat, dar nu vãd cã
e bine ceea ce v-am rugat. Zic aºa cã nu vã vãd cã împliniþi
rugãmintea mea, ºi în loc de lucrul cel pe care v-am rugat sã-l
împãrþiþi în popor, se lucreazã alt lucru în timpul în care ar
trebui sã lucraþi lucrul pe care vi l-am adus. Eu nu v-am mai
zis cã nu sunt mulþumitã de felul cum lucraþi, dar voi, iubiþii
mei pãstori, vã plângeþi cu nemulþumire pe inimã ºi þineþi sã
se schimbe cerul dupã inima voastrã. Dacã tot aºa vreþi, dacã
ziceþi voi cã e mai bine aºa, facem ca voi, mãmicã, fiindcã
cerul nu vrea sã vadã nemulþumire ºi la voi. 

Vãd pe unii creºtini care vin la voi, ºi mã uit din cer, ca
sã vãd cum lucraþi ºi cu ce lucraþi peste ei, ºi suspinã duhul
meu, cã vãd pe fiecare creºtin, vãd ce i-ar trebui, ºi aº vrea
prin voi sã dau fiecãruia ceea ce-i trebuie ºi ce-i foloseºte,
dupã starea fiecãruia. ªi vãd cu durere cã unora le daþi ce nu
trebuie sã le daþi, ºi ce trebuie nu le daþi deloc. De multe ori
mã uit cum lucraþi ºi pe unde lucraþi, ºi nu vãd peste tot rod
viu ºi cu folos de înviere. Unii creºtini s-au prãbuºit din pi-
cioare, pentru cã le-aþi dat ceea ce nu pot purta, ceea ce nu tre-
buie sã poarte, ºi dacã nu li s-a potrivit, s-au prãbuºit, dar sunt
mai multe pricini ºi aici. 

Aceºti copii ai mei se sfiesc de aceste cuvinte cu care
sunt trimiºi spre voi, ºi cautã mereu sã-ºi poticneascã pasul,
ca sã nu vinã cu ele. Au sfialã în inimã; cu toatã durerea pe
care o simt ei ºi pe care o poartã peste ei de la acest popor, au
sfialã, mãi mãmicã. Eu sufãr în ei pentru necredinþa poporului
meu, ca sã se mai ispãºeascã din pãcatul neascultãrii acestui
popor. Au sfialã sã vinã spre voi cu aceste sfaturi, ºi sã ºtiþi cã
ei suferã cel mai mult de la greºelile ce se fac la lucrul lui
Dumnezeu. Eu le-am spus mereu sã poarte toate câte vin
asupra lor, cã-i ajut sã le poarte pe toate, dar eu am nevoie ºi
de putere în ei, nu numai de înfrângeri ºi de tãgãduiri ºi de
loviri. De aceea am spus eu cã n-are cine sã-i ajute ºi nimeni
nu-i ajutã la greu. ªi dacã ei trebuie sã poarte totul, atunci
trebuie sã aduc putere ºi mai mare, ca sã-i fac sã poatã ºi
pentru cei ce nu vor sã poatã ºi ei. Dar sarcina ar trebui îm-
pãrþitã dacã lucrãm cu toþii, ºi nu sã aibã de purtat numai
aceºtia toatã plata rãutãþii care s-a lucrat de la poporul acesta.
ªi dacã nu se poate ºi dacã nu se vrea sã fie dreptate, atunci
rãmâne ºi aºa. Dar dacã rãmâne aºa, uitaþi-vã voi cã nu sunt
primitã de poporul meu, ºi iatã una din marile pricini pentru
care s-a prãbuºit acest popor. 

Pãi e bunã basmaua curatã, dar iatã cã în cazul acesta
nu este de folos. Altceva este de folos dupã cât este de mort
acest popor, pentru cã avem de dat rãspuns la Dumnezeu, iu-
biþii mei, avem de rãspuns pentru acest popor. Se sfiesc aceºti
copii ai mei. ªi eu mã sfiesc, dar cu sfiala unde ajungem? Ce
ajutor aduce sfiala? O, nu aºa! Noi avem rãspundere, ºi tre-
buie sã vedem ce este fãcut rãu ºi ce este fãcut bine, ºi sã în-
dreptãm lucrul cel rãu lucrat ºi sã-l facem bine ºi sã ne învã-
þãm odatã sã lucrãm numai bine tot lucrul. 

V-am rugat sã citiþi în popor ºi v-am spus ce sã citiþi.
V-am spus aºa pentru ca sã folosiþi timpul bine, ºi iatã, dacã
nu vreþi sã faceþi aºa, se bagã duhul rãu ºi face tulburãri în lo-
cul lucrului acesta care vãd cã nu este fãcut. Sfinþii apostoli
de ce a trebuit sã lase scrierile lor? O, în ele este toatã purta-

rea cea bunã, toatã darea cea bunã, cãci au avut pe Duhul
Sfânt coborât peste ei, cu Care vãdeau rãul dinãuntru omului,
ºi se purtau aspru cu rãul ºi îl scoteau la suprafaþã ºi lucrau cu
duh ºi cu adevãr. Am spus cã dacã nu mai vrea creºtinul altfel,
dacã nu mai crede altfel, apoi învãþãtura cea de la apostoli nu
poate s-o tãgãduiascã. Dacã aþi fi vrut sã mã ascultaþi, aþi fi
vãzut rod bun, dar stau ºi mã uit ºi aºtept sã luaþi Scriptura ºi
sã scoateþi din ea ºi sã ia creºtinul din ea, cã nu mai vrea, mã-
micã, de la voi. Daþi-le din carte, ocupaþi timpul cu cele din
carte, cu cele de la apostoli, ca sã nu se mai ocupe timpul cu
cârtiri, cu certuri, cu învinuiri ºi cu discuþii gâlcevitoare. 

Mã uitam în cetatea Valea Voievozilor când am trimis
aceºti copii ºi v-am luat ºi pe voi acolo. Mã uitam peste ceaþa
de acolo ºi mã luptam cu cuvântul sã sparg ceaþa ºi sã aduc
peste ea razã de soare. Aºteptam sã vã vãd cu cartea în mânã
ºi s-o deschideþi ºi s-o lãsaþi sã vorbeascã, dar în zadar am aº-
teptat. ªi m-am uitat în cetatea Gheboieni, mãmicã. Eu tot aº
fi fost primitã de ei, cã eu sunt în aceºti copii, dar de ce voi
nu-i faceþi pe aceia sã vã aibã bine, sã-ºi revinã, sã poatã ve-
dea ºi ei adevãrul cel adevãrat, nu cel neadevãrat? Pe aceia i-a
strivit neadevãrul, ºi striviþi sunt, ºi nu ºtiu cum o sã mai fie.
Noi plecãm înainte, dar cei striviþi sunt ºi de noi striviþi. Ei
sunt ºi aºa neputincioºi. Sã-i facem ºi mai neputincioºi? Sã nu
se mai scoale? M-am dus la ei ºi m-am umilit, ca sã vã dau
pildã vouã. Mi-am cerut iertare pentru binele pe care am voit
sã-l fac lor ºi nu l-au primit. Ba i-am supãrat, ºi mi-am cerut
iertare, ca sã-i fac sã se moaie, dar nu numai eu trebuia sã lu-
crez aºa. Eu aº fi voit sã-i ridicãm, oarecum, de jos. Aº fi voit
sã-i scap de bici, aº fi voit sã-i scap de judecatã, dar nici acolo
n-aþi înlocuit gâlceava cu cuvântul cãrþii din cer, cã, sã ºtiþi,
ar fi lucrat cuvântul cãrþii dacã l-aþi fi fãcut sã vorbeascã. 

De ce, oare, ºi-a pierdut încrederea în voi poporul
meu? De ce nu voiþi sã lucraþi peste el ca sã-ºi capete din nou
încrederea în voi? Vedeþi voi, mãmicã, ce înseamnã Scriptura
aceea care zice aºa: «Da al vostru sã fie da, ºi nu sã fie nu, ºi
ce este peste aceasta este de la duhul rãu»? Poate aþi pus prea
puþin preþ pe acest adevãr, dar iatã unde suntem cu acest po-
por! O, eu aº voi sã nu mai aud decât din cartea cea din cer
când staþi cu creºtinii. Aº voi sã vorbiþi despre cer ºi nu despre
pãmânt. Eu vã mai spun ceva, mãmicã. Voi v-aþi pierdut pu-
terea cea din duh venitã, pentru cã vi se pare un nimic când
vã spun cã nu vreþi sã daþi din calea voastrã unirea cu lumea
ºi cu cele lumeºti. O, voi nu eraþi aºa, mãmicã. Eraþi severi,
eraþi cu fricã, eraþi atenþi. Sã nu ziceþi în gândul vostru: „cu
celãlalt vorbeºte“. Vai, sã nu ziceþi aºa, cã aceasta este nepri-
mire, este alungare pentru mine. Iertaþi-mã, pãstorii mei. Eu
vãd din cer, ºi vãd ce vine la cer, ºi dacã vine, caut sã îndrept,
caut, ºi aº voi sã le reparãm pe toate, mãmicã. 

Daniele, mã doare rãu de la copiii tãi. Mã doare pentru
tine, mãi Daniele, cã te murdãresc cu ale lor, cu ale lumii. Am
vorbit cu tine ºi te-am întrebat: „Daniele, ce sã fac eu cu co-
piii tãi?“. Dar vãd în inima ta ºi iau din ea rãspunsul pe care
l-am cerut când te-am întrebat. Acest rãspuns mã încurcã sã-mi
fac loc peste ei. Mai gândeºte-te, mãmicã. Eu nu trec peste ti-
ne ºi nici peste cea de lângã tine. Eu mai aºtept un pic. Vreau
sã vãd ce hotãrâþi voi. 

ªi pe tine, pãstorule Cristea, te întreb: ce sã fac ºi cu
copiii tãi, care mã înºealã pe mine ºi pe Dumnezeu? E greu sã
zici cã eºti cu Dumnezeu ºi sã nu-I slujeºti Lui, ºi am dintre
ai tãi în astfel de stare. Am sã vã întãresc inima, ca sã pot sã
mã apropii cu trezirea. Iertaþi-mã, dar cu voi vreau sã vorbesc
deschis tot ce este de vorbit. Iertaþi-mã, amândoi iertaþi-mã ºi
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ajutaþi-mã. Am sã lucrez sã vã mângâi mai des, ºi cât aº vrea
sã vãd bucurie ºi eu de la voi ºi din lucrul vostru! 

Duhul Cel Sfânt sã vã stãpâneascã. Duhul cel puternic
sã vã întãreascã, sã vã încopilãreascã ºi sã fiþi copii nevino-
vaþi pentru cer. Cei nevinovaþi sunt curaþi, ºi poate Dumnezeu
întru aceºtia, poate tot ce trebuie sã poatã în cei curaþi. Iubiþi
adevãrul ºi dreptatea, dar ºi rãbdarea, dar ºi micºorarea de ini-
mã, cã vreau, mãmicã, sã fiþi puternici prin acestea. 

Pacea mea peste voi, iubiþii mei! Pace ºi peste mine de
la voi! Amin, amin, amin. 

22 aprilie/5 mai 1991

Cuvântul Domnului cãtre pãrintele Visarion Iugulescu 

Domnul îl îndeamnã la împlinirea sfinþeniei turmei sale. 

BB inecuvântatã sã fie, ºi zi de mãrturie sã fie a-
ceastã zi, cãci Hristos, lumina învierii, lucreazã

astãzi minune de înmulþire de inimi vii ºi pregãtite pentru lu-
crarea cea din vârful unghiului, prin care se adunã la un loc
mulþimea cea îmbrãcatã în veºminte albe, care va sta în faþa
tronului Mielului ceresc cântând cântarea cea nouã a Ierusa-
limului cel din cer coborât. 

Pace vouã! Prin uºile deschise, pace vouã! Eu sunt.
Domnul puterilor este numele Meu. Eu sunt. Nu vã temeþi.
Pace peste inimile voastre! Pace ºi unire precum în cer aºa ºi
pe pãmânt! 

Când a venit clipa sã Mã înalþ la Tatãl Meu dupã ce
Mi-am încheiat lucrarea pentru care venisem întrupat, eram
cu cei aleºi ai Mei, cu ucenicii Mei din Galileea. Stãteam cu
ei de vorbã, ºi ei M-au întrebat aºa: «Doamne, oare, acum es-
te vremea ca sã aºezi Tu la loc împãrãþia lui Israel?». ªi le-am
rãspuns aºa: «Nu este al vostru sã ºtiþi anii ºi vremurile pe ca-
re Tatãl le-a pus sub stãpânirea Sa». Aºa le-am spus, fiindcã
aceastã tainã era în Duhul Sfânt pecetluitã. Duhul Sfânt este
Dumnezeul Care lucreazã în vremea aceasta ca sã-ªi sfâr-
ºeascã lucrarea Sa, ºi iatã, Sfânta Treime Îºi încheie în vre-
mea aceasta lucrarea cea întreitã, cãci Dumnezeul Duhului
Sfânt este aproape de sfârºit cu lucrarea Sa. Aceasta este vre-
mea sã se aºeze la loc împãrãþia lui Israel. Iatã cea din urmã
tainã, cea mai aºteptatã, cãci tot cerul laolaltã, cerul, care
poartã în sânul sãu toatã spiþa cea sfântã, cea lucrãtoare, a aº-
teptat sã se aºeze la loc împãrãþia lui Israel. Tot cerul este în
bucurie, cã de mult este aºteptatã aceastã vreme, aceste zile,
ºi iatã, cerul le vede venind. Al vostru era sã ºtiþi, iubiþii Mei
din vremea aceasta de glorie cereascã. Duhul Sfânt este Mân-
gâietorul Cel promis de Fiul lui Dumnezeu, Cel Care ia din
cer ºi dã de veste în vremea aceasta. Apostolii cei care M-au
însoþit pe vremea trupului Meu se bucurã acum cã a venit vre-
mea sã se audã rãspunsul întrebãrii lor. Aceea a fost cea din
urmã vorbã dintre Mine ºi ei, ºi apoi M-am ridicat de la ei ºi
nu le-am rãspuns, cãci nu era al lor acest rãspuns. 

Pacea Mea ºi darul pãcii Mele peste cel cu care M-am
întâlnit acum! Bucuria Mea o pun peste tine, fiu iubit de cer.
Mi-a fost dor sã stau în sfat cu tine, cãci am stat în sfat cu tine
prin acest fir ceresc, am stat la celãlalt capãt al acestei lucrãri,
la începutul acestei lucrãri, mãi tatã. Am voit ºi la acest capãt,
la sfârºitul acestei lucrãri sã-þi grãiesc, cãci e pe sfârºite ºi ea.
Suntem aproape de sãrbãtoarea cea mare, iubitul Meu, fiul
Meu iubit. Eºti scris în cartea acestei lucrãri, fiule Vasilicã.
Aºa eºti scris, tatã. Se bucurã cerul de lucrul apostoliei tale,
de rodul lucrului tãu. A venit vremea sã-Mi fac arãtarea, prie-

tenul Meu iubit. Aºa am spus învãþãceilor Mei: «Nu vã mai
numesc slugi, cã sluga nu ºtie ce face stãpânul ei, ºi vã nu-
mesc prietenii Mei, iubiþii Mei». Iatã, vreau sã ºtii ºi tu ce fac,
cãci am zis celui iubit de Mine, lui Ioan cel iubit: «Sã nu scrii
ce au vorbit cele ºapte tunete; sã nu scrii. Pecetluieºte ce au
vorbit aceste tunete, pânã la vremea cea de sfârºit». Iatã vre-
mea aceea, iubitul Meu. M-am ridicat sã adun laolaltã lucrul
cel bun ºi sã-Mi desãvârºesc turma României Mele cea bine-
cuvântatã. România este þara cea aleasã prin care Dumnezeu
aºeazã la loc împãrãþia Noului Ierusalim. Este scris în cartea
cea din cer coborâtã cã Domnul va alege din nou Ierusalimul,
ºi va fi aceasta în zile de strâmtorare. E mare strâmtorare pe
pãmânt, e groasã ceaþa, e mare necredinþa, dar am spus aºa pe
vremea trupului Meu: «Nu aceste minuni, ci mai mari decât
acestea vor lucra cei ce cred în Mine, pentru cã Eu Mã duc
la Tatãl». Iatã, iubitul Meu, aºa va fi. Voi strânge laolaltã toa-
tã turma cea chematã ºi aleasã ºi credincioasã ºi voi face una
numai ºi voi sufla din cer, ca sã se împlineascã cele scrise,
cãci aºa este scris: «Voi turna din Duhul Meu peste fii ºi fiice,
peste bãtrâni ºi tineri, peste robi ºi roabe, ºi se vor umple de
cunoºtinþa Duhului Sfânt, ºi voi prooroci prin ei ºi îi voi
aduna pe ei din cele patru vânturi ale pãmântului ºi îi voi
aduce în þara lui Israel, în þara Ierusalimului nou, cel din cer
coborât». 

M-am folosit în vremea aceasta de trâmbiþele cele scri-
se în carte, ºi iatã, sun din trâmbiþa cea de dinaintea celei de
a doua arãtãri, cãci Îmi voi face arãtarea, precum este scris.
Voi umple de slavã vãzutã acest pãmânt românesc, acest Ca-
naan peste care am lucrat cu cuvântul celor ºapte tunete care
au vorbit în vremea aceasta. Am folosit un trup pe care tu îl
ºtii, ºi am vorbit prin acel trup ºi am adus spre ºtire planul
Meu ºi lucrul cel de încheiere a tainei lui Dumnezeu. Acel
trup este acum la Mine ºi i-am dat trecere mare, mãi tatã, cãci
M-a purtat pe Mine vreme de douãzeci ºi cinci de ani, ca sã
pot vorbi încã o datã pe pãmânt. 

Aºa am spus prin apostolul Ioan: «Ia cartea ºi
mãnânc-o, cã tu trebuie sã mai prooroceºti încã o datã la po-
poare ºi la neamuri ºi la împãraþii lumii». Aºa am spus lui
Verginica: «Nu te pierde, Verginico, fiindcã tu va fi sã te ridici
în zilele tale sã hrãneºti de la Mine un popor mare, care se va
aduna sã stea în faþa tronului Meu cu ramuri în mâini ºi cu
hãinuþe albe, cântând cântarea Noului Ierusalim, cãci numai
aceºtia vor ºti aceastã cântare». Numai aceºtia, mãi fiule iu-
bit, ºi iatã ce fac, cãci þi-am ieºit în cale prin acesta care este
mare peste biserica Mea ºi pe care-l voi pune, pânã în sfârºit,
în locul cel dintâi al bisericii Mele. Þi-am ieºit în cale, prin el
þi-am ieºit, cãci sunt în el, mãi tatã, sunt, cãci este cel mai cre-
dincios lucrului acestei lucrãri prin care Eu vorbesc în Ro-
mânia de atâta vreme. Þi-am ieºit în cale ca sã-þi spun ºi þie
cã aceastã cântare este cântecul pe care l-am cântat Eu prin
acel vas pe care-l ºtii ºi tu, ºi acest cântec este lung. E lung, e
de atunci de când am coborât prima oarã în acel vas ºi pânã
acum, ºi pânã la sfârºitul acestei lucrãri prin care Eu am vor-
bit, prin care Eu am cântat ca sã fac apoi cunoscut acest cân-
tec nou. Þi-am ieºit în cale, ºi privesc din cer peste lucrul
apostoliei tale, fiindcã tu eºti scris în cartea acestei lucrãri, ºi
Mi-am adus aminte de cuvântul credinþei tale din ziua aceea
când am vorbit cu tine prin acest fir de sfârºit, ºi lucrez în
chip minunat, cãci lucrez dupã planul cel întocmit de cer, du-
pã schiþa cea din cer. Te-am gãsit în schiþa acestei lucrãri ºi
am ieºit acum în calea ta sã-þi cer rodul tãu ºi sã te rãsplãtesc.
Vreau sã pun numele cel nou al Noului Ierusalim pe fruntea
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turmei tale, cãci tu eºti fruntea acestei turme, dar vreau sã
înveþi acest cântec ceresc pe toþi cei din turma ta, cãci îþi
ascultã glasul turma ta. Te cunoaºte turma ta ºi îþi ascultã
glasul ºi merge dupã tine ca dupã un urmaº credincios al
Pãstorului Cel bun. Tu eºti prietenul Meu ºi dintr-o mie te cu-
nosc, mãi tatã. Scoalã-te ºi ieºi în întâmpinarea Mea; ieºi cu
tot alaiul tãu. Sunã ºi dã de veste peste turma ta, cã vreau sã
intru în Ierusalimul tãu, ca sã-l unesc cu cel coborât din cer ºi
sã facem din toate câte sunt peste tot, sã facem numai unul,
unul ceresc, cã iatã ce fac! Am ieºit în întâmpinarea ta cu glas
de trâmbiþã. Am venit din cer, însoþit de Ierusalimul ceresc, ca
sã fac unire cu tine ºi cu turma ta, ºi sã fii una cu Mine ºi cu
turma Mea, care ºtie cântarea acestei lucrãri. Eu ascult cu tot
cerul glasul turmei tale, cãci cu toatã turma ta Îmi aduci Mie
slavã. Ascultã ºi tu glasul Meu ºi cântecul Meu, cântecul
acestei lucrãri. Ascultã-l, cã vin sã te peþesc. Sunt Mirele Cel
din cer, Care am venit sã-Mi îmbrac mireasa în hainã ce-
reascã ºi sã-i pun cununa acestei vremi de glorie cereascã.
Ascultã ºi tu glasul lucrãrii Mele, cã ºi Eu voiesc sã-þi aduc
þie slavã, ca sã te bucur în vremea aceasta cu bucuria cu care
voi veni s-o aºez peste acest Ierusalim ales în vremea aceasta. 

ªtiu faptele tale ºi osteneala ta, ºtiu cã ai avut necazuri
pentru numele Meu. ªtiu slujirea ta, ºtiu rãbdarea ta, dar
vreau sã te laºi rãsplãtit de Mine, cã iatã vremea aceea când
omul trebuie sã intre înapoi în grãdina Edenului, de unde a
cãzut, în starea cea îngereascã, în starea cea fãrã de pãcat, în
starea cea de duh ºi de har. Privegheazã ºi aºeazã bine ce a
mai rãmas de aºezat. Þine ce ai pânã voi veni, cãci sunt
aproape, sunt la uºi. Am venit cu ultimele aºezãri. N-am
venit la început cu toate odatã. Am venit pic cu pic ca sã aºez
la loc cele ruinate ºi sã aºez împãrãþia Mea pe pãmânt nou ºi
sã fac om nou ºi sã-l aºez înapoi în grãdina Edenului. Am
venit cu ultimele vestiri. E vremea sã închid în închisorile
cele veºnice pe duhul cel rãu, care M-a scos pe Mine din om.
E vremea sã aduc în starea cea dintâi fãptura Mea, ca sã fie
aºa cum sunt Eu, sã fie ca Mine, ca sã poatã fi cu Mine. 

Sunã din trâmbiþã, sã te audã turma ta! Sunã peste ea,
ºi pune peste ea veghea cea din urmã, pune peste ea cea mai
bunã vestire din toate vestirile de pânã acum! Vin curând.
Acum sunt aproape. Uneºte-Mã cu turma ta, pânã sã vin
uneºte-Mã, cã vreau sã-i pun pecetea acestei lucrãri, cãci tur-
ma acestei lucrãri este turma cea de onoare pentru întâmpi-
narea Mea în Ierusalimul acestei vremi. România este regina
Mea, este binecuvântata Mea, este aleasa Mea ºi este iubita
Mea, ºi de la ea Îmi voi lãrgi cortul nunþii Mele, cã vin la ea,
vin la România Mea. Vin, cã de la naºterea ei am sortit-o sã
fie a Mea ºi sã Mã slãvesc în ea cu slavã vãzutã, ºi toate po-
poarele vor vedea slava ei. Încinge-te ºi te scoalã ca sã asculþi
glasul Meu ºi sã-Mi deschizi, cã iatã, vin ca sã cinãm îm-
preunã. Vreau sã scot apã din acest izvor ºi sã-þi dau sã bei,
tu, ºi toatã turma ta, cãci aceastã învãþãturã ºi acest glas care
rãsunã acum spre sfârºit este glasul Meu, care strigã sã se
adune toate noroadele, sã vadã ºi sã cunoascã slava Mea. 

Voi aduce pe unsul cel de la Mine, ºi vreau prin biseri-
ca Mea cea vie sã-l aduc, cãci el întru Mine va domni ºi nu
fãrã Mine. El este de la Mine, ºi întru Mine va fi sã ia toiagul
sã cârmuiascã norodul cel binecuvântat. El este proorocit, el
este de la Mine. Sã se ridice turma cea creºtinã a neamului ro-
mânesc ºi sã se suie de la ea la Mine cerere ºi rugãciune, ca
sã aud ºi sã împlinesc venirea unsului Meu. Sã se înmulþeascã
glasurile cele spre cer, glasul bisericii acestui Ierusalim, ºi sã
strige pânã vor cãdea zidurile jos, ca sã intre unsul cel de la

Mine. Nimeni sã nu fie mai tare ºi mai puternic decât poporul
cel credincios ºi cel împlinitor al acestui neam. 

Hai sã dãm mânã cu mânã, turmã cu turmã, frate cu
frate, ºi sã înfigem cortul ºi sã punem masa cea aºteptatã de
tot cerul sfânt. Sunã peste turma ta, iubitul Meu, ºi spune-i
despre izvorul Meu ºi despre lucrul ce-l lucrez în România în
vremea aceasta. Strigã-þi turma ºi fã-o sã-þi cunoascã glasul ºi
sã meargã dupã tine, cã vreau sã-i arãt aceastã grãdinã ºi gla-
sul Meu care umple aceastã grãdinã. Vine vremea sã aºez vre-
murile la loc, cã vremea fiarei roºii Mi-a strãmutat de la locul
lor vremile Mele ºi serbãrile Mele cele cereºti. Iatã, vin ºi cu
aceastã aºezare, ca s-o aºez la loc ºi sã mustru cu certare ºi cu
asprime pe cei ce au cãlcat peste cele pãrinteºti care au fost
aºezate prin sânge de creºtin ºi prin jertfã de temelie pentru
credinþa cea curatã, lãsatã prin sfinþii cei care sunt acum cu
Mine, cei care lucreazã din cer cu Mine. Vreau sã fiu aºteptat
cu veghe, aºa cum se pregãtea poporul lui Moise când ves-
team coborârea Mea în mijlocul poporului Israel din vremea
lui Moise, cã iatã, în mijlocul acestui pãmânt ales este mai
mult decât Moise. 

Iatã, fii credincios ºi nu Mã tãgãdui. Þine ce ai, ca
nimeni sã nu-þi ia cununa. Pe cel ce va birui pânã la sfârºit îl
voi face stâlp în templul Dumnezeului Cel viu, cãci moartea
nu va mai fi apoi. Vin curând, ºi moarte nu va mai fi. Amin.
Þine ce ai, ca nimeni sã nu-þi ia, dar lasã-Mã sã-þi pun pecetea
cea vie peste turma ta. Fã-o sã-þi audã glasul, cãci vin spre
tine. Iatã, e glasul Meu, e cuvântul Meu, sunt trimiºii Mei, ºi
cine-i primeºte pe ei, pe Mine Mã primeºte acela. Fii cre-
dincios, cã vin cu plata, vin, fiul Meu, vin sã Mã slãvesc în
Ierusalim. Amin. 

Fericiþi acei ce nu se smintesc întru Mine. Eu sunt
Domnul oºtirilor. Eu sunt Alfa ºi Omega ºi nu este Dumnezeu
afarã de Mine. Eu sunt, ºi pentru cel mai mic al Meu dau no-
roade la pieire ca sã-i gãtesc calea spre Mine. 

Eu sunt lumina neamurilor ºi slava poporului Meu Is-
rael cel binecredincios. Deschide-Mi ca sã intru, iubitul Meu.
Deschide-Mi, cã vin în casa ta, în mijlocul turmei tale. Bote-
zãtorul Ioan aºa a spus mulþimilor botezate de el: «Vine Unul
dupã mine, Care este mai mare decât mine; de Acela sã as-
cultaþi». Amin. 

Pace þie, ºi pace de la Mine sã împarþi, ºi luminã de la
Mine sã împarþi peste cetatea cea tare a ta! Vom face bisericã
nouã ºi vie ºi vom face un popor sfânt, ºi va intra pe porþile
slavei ca sã Mã întâmpine. Primeºte-Mã cu pacea! Nu te te-
me. Deschide-Mi, cã am venit sã te peþesc, sã fii una cu lucrul
ce-l lucrez acum spre plinirea vremurilor. 

Hristos, lumina învierii, rãsare, ºi ca un Mire iese din
cãmara Sa. 

Hristos, Cel înviat din morþi, Hristos, începãturã nouã
ºi veºnicã, Domnul puterilor este numele Lui. Amin, amin,
amin. 

23 aprilie/6 mai 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Domnul alege între oaie ºi oaie ºi Îºi pãstoreºte turma. 

MM ã aºez peste tine cu pacea Mea mereu, cãci Îmi
gãsesc în tine desfãtarea. Mã uit în inimioara

ta, copil preaiubit, Mã uit ce face ea, Mã uit cum este ea, ºi
nu ºtii tu ce fac, cã dacã ai ºti, poate te-ai teme atunci. O iau
ºi o arãt la cei ce au câºtigat cerul, o arãt ca sã vadã ºi ei ce
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am Eu pe pãmânt, ce am Eu în pieptul tãu, ce casã am Eu în
tine. Mã uit în ea când te lupþi cu duhul cel strãin de Mine, ca-
re s-ar furiºa ºi el sã intre înãuntru ºi sã-ºi facã loc prielnic.
Dar Mã uit ºi Mã bucur când vãd cã Mã alegi pe Mine ºi cã
biruieºti cu numele Meu, cu Duhul Meu. Iatã de ce te-am ales
Eu pe tine; pe tine dintre toþi. Te-am ales pentru cã ºi tu M-ai
ales pe Mine, ºi cine ar putea sã surpe aceastã cetate, aceastã
împãrãþie? 

M-am ridicat, copilul Meu, sã lucrez o singurã turmã,
fiindcã una va fi turma. Mã bucur când vãd sãmânþã semãnatã
peste ogorul acestui neam. Mã bucur când vãd ºi ceea ce a ro-
dit din aceastã sãmânþã, dar aceastã semãnãturã este aºa cum
scrie în pilda cea de la Mine luatã, cãci sãmânþa este cuvântul
învãþãturii mântuitoare pe care ciobanii turmelor îl seamãnã,
dar e puþin pãmânt bun în care sã rodeascã an de an sãmânþa
cea bunã pânã la culesul cel mare, ºi e mult pãmântul în care
picã sãmânþa ºi în care ea creºte pânã la o vreme. E mult ºi
pãmântul cel pietros în care nu încolþeºte nimic, ºi vin pãsãri
strãine peste el ºi ciugule sãmânþa cea semãnatã. Am ciobani
care lucreazã peste turma lor ºi care aduc rod de înmulþire,
dar sunt plãpânde oile, mãi tatã, cãci ciobanul turmei e ca un
cântãreþ plãcut, care cântã frumos ºi care desfatã inima ºi
auzul, dar oile nu se deprind sã mãnânce ºi sã bea dupã cum
le poartã ciobanul, ºi mai apucã cu gura ºi uscãturile de prin
pãºune, ºi mai dau ºi prin scaieþi, ºi mai rãmân ºi încurcate
prin ciulini. Ele ies la pãºune atunci când ciobanul le merge
înainte, dar nu toate ºtiu sã pascã bine, nu toate sunt grase ºi
sãnãtoase, nu toate prãsesc, nu toate aduc folos ºi rod în-
destulat. 

M-am ridicat. A venit vremea sã aleg bine între oaie ºi
oaie, ca sã fac o turmã sãnãtoasã. M-am ridicat sã sun peste
ciobanii de turme ºi sã le cercetez turma ºi sã fac alegere bu-
nã; sã întãresc pe oaia cea slabã, ºi pe cea rãnitã s-o leg la ra-
nã, ºi sã învãþ turma sã mãnânce cu Mine, cãci iatã cum este
acum pãºunea! Am pus la lucru unelte de greblat ºi de adunat
uscãturile, ca sã creascã iarbã curatã ºi nouã, ºi sã mãnânce
turma Mea hranã curatã ºi sãnãtoasã, ca sã-Mi desãvârºesc
rodul turmei Mele. 

Iatã, sun, sã Mã audã ciobanii ºi sã vinã sã le dau sã-
mânþã curatã, fãrã fir de neghinã sau de sãmânþã strãinã, cã e
vremea sã piarã cu totul neghina din semãnãtura Mea. Facem
un lucru nou, un lucru desãvârºit, precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt. Lucrãm ca sã se vadã lucrãtura cea nouã ºi poporul cel
nou, care va împãrþi luminã ºi apã curatã ºi hranã aleasã, iu-
bitul Meu. Lucrãm, dar uitã-te tu pe unde lucrãm, cã fiecare
cioban se simte stãpân pe lucrul lui, ºi cu greu înþelege cã ºi
Eu voi da Tatãlui tot lucrul Meu atunci când voi sfârºi lucrul
prin toþi cei cu care am lucrat. Dar ciobanii turmelor cu greu
se apleacã sã-Mi dea Mie în primire lucrul lucrat de ei, cã zic
cã e lucrul lor. Ioan Botezãtorul trimitea pe ucenicii lui spre
Mine, ca sã fie apoi ucenicii Mei. ªi Eu când voi termina de
lucrat, voi preda totul în mâna Tatãlui. O, ce mare lucrãturã
este aceasta! ªi de aceea voi ridica aceastã lucrare deasupra,
aºa cum este scris despre muntele care va fi ridicat peste vâr-
ful munþilor, ºi de acolo se va rãspândi lumina cea curatã pes-
te noroade, învãþãtura cea mai curatã peste fiii Sionului cel
adevãrat. 

O, fiii cei adevãraþi ai Sionului care va fi, aceºtia vor fi
cereºti, iubitul Meu, cãci vor fi ca cei din cer. Dacã ai fi vãzut
tu cât cer a fost coborât ºi câtã serbare cereascã s-a fãcut pen-
tru cã ai venit la lucrul locului unde Eu lucrez ºi coc cu foc
ceresc mãrul cel de viaþã ºi de înviere dãtãtor! E mãrul vieþii,

e pomul vieþii, care, iatã, creºte ºi se coace în mijlocul cetãþii
Ierusalimului cel coborât din cer. Va fi mare cetatea Ierusali-
mului cel nou, iar aceastã bisericã cereascã va fi la mijloc,
cãci a fost începutul bisericii Noului Ierusalim, ºi va fi atunci
aºezatã la mijloc, ca sã cunoascã toatã fãptura Mea cã Eu am
binevoit în cea pe care am iubit-o, ºi sã se închine în faþa
acestei lucrãturi. Ea este micã acum, dar Mã sãlãºluieºte pe
Mine în ea ºi pãzeºte rãbdarea Mea pânã Mã voi arãta peste
neamuri. 

A fost mare serbare din cer venitã pentru tine, cãci tot
cerul îþi poartã acum numele tãu pe buzele sale cereºti. Aici
este ieslea Mea, este grãdina Mea ascunsã, ºi Mi-am pregãtit
aici dupã voia Mea, ca sã stau la lucru aici dupã cum va fi sã
lucrez în zilele acestea. Am aici izvorul binecuvântãrii, am
aici piatra de izvor, am temelie bine lucratã ºi veghez bine
peste ea, ca sã fie tare cu Mine, ca sã-Mi împlinesc lucrãtura
mântuirii fãpturii Mele. Am aici izvorul cel ascuns, dar îl voi
scoate la mijloc. Lucrez la pomul vieþii, dar lucrez ca în cer
aici, lucrez cu aºezare cereascã, cu aºezare venitã din cer. Am
venit cu ea din cer, iubitul Meu. Fii credincios pânã la sfâr-
ºitul acestei lucrãturi, cãci vom face serbare apoi, ºi ne vom
odihni de osteneli ºi vom serba. 

Sã nu te laºi spre obosealã. Eu nu te las, dar tu sã nu te
laºi. Eu sunt cu puterea ºi cu tot lucrul, cãci cu voi lucreazã
cerul. Iatã cum lucreazã. 

Fii solul cerului Meu cel de pe pãmânt, cã M-am unit
cu voi, cãci am venit la voi. M-am dus la Tatãl, ºi am venit la
voi dacã M-am dus. Fii purtãtorul Meu, iubitul Meu, copilul
Meu, cã Eu te-am nãscut, ºi pentru Mine te-am nãscut. 

Acum, pace þie, ºi tãria cea bunã sã te þinã întru Mine
în toatã clipa! Cu tine sunt în toatã clipa. Amin, amin, amin. 

24 aprilie/7 mai 1991

Cuvântul Domnului cãtre Doina Cornea 

Solie cãtre unsul Domnului, Mihai I. 

DD umnezeu S-a ridicat sã aºeze dezrobire peste
România, ºi va birui Domnul. Amin. Domnul

puterilor este numele Meu, ºi voi vãrsa din Duhul Meu peste
mulþi ºi voi lucra dezrobirea acestui neam ales. Aºa este scris,
cã va veni Domnul cu zecile de mii de sfinþi, ºi cele scrise,
toate se vor împlini. 

Pace þie, iubita Mea! Pace din cele cereºti, din înãlþi-
mea Sfintei Treimi, din iubirea Mea, pace þie! Vin spre tine
iar, cãci te-am scris în schiþa planului cel ceresc dupã care lu-
creazã cerul în vremea aceasta. Apostolul Pavel a fost luat de
Mine la lucrul cel pentru cer, cãci cerul este veºnic, ºi a fost
luat de Mine la lucrul cel veºnic. I-am ieºit în cale atunci când
mergea spre Damasc ca sã facã împotrivire peste bisericile
care cãlcau pe urmele Mele, ºi apoi a lucrat acesta cu Mine,
cãci a crezut în Mine dacã i-am ieºit în cale, ºi creºtea ceata
Domnului în vremea lucrului celui ce a crezut în Mine. 

România va fi poporul cel sfânt al gloriei Mele, cãci
sunt aproape acum. România este aleasa Mea, este binecu-
vântata Mea, ºi voi curãþi fãrãdelegea din ea ºi voi aºeza imn
de înviere peste ea, cã aceasta îi este soarta de la Dumnezeu,
ºi toate popoarele sã ºtie cã ea este aleasa Mea din vremea de
sfârºit a plinirii vremurilor. Crede tu Mie, cãci cei ce vor sã
lucreze la dezrobirea acestui neam, nu vor izbuti fãrã Mine.
Eu sunt în mânã cu biruinþa ºi cu diadema acestui popor, cã
va fi poporul cel sfânt al veacului cel nou, dar cei ce lucreazã
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fãrã Mine pentru acest neam, aceia nu sunt binecuvântaþi de
Dumnezeu. 

M-am ridicat sã pun binecuvântare peste apostolii
acestui neam, ca sã biruiascã aceºtia, dar cei ce Mã tãgãdu-
iesc pe Mine, aceia nu iubesc acest neam. Am în România iz-
vorul cuvintelor Mele, care vin de la Mine. Iatã cum vin! M-am
ridicat sã croiesc cursuri vii de la acest izvor, ºi sã bea de la
Mine acest neam ales, ca sã ºtie cã este ales.

Scoalã-te, iubita Mea, ºi ascultã-Mi glasul! Deschide-Mi
ca sã intru ºi sã cinez cu tine! Eu sunt Cel ce a fãcut cerul ºi
pãmântul. Eu sunt Stãpânul lumii, dar nu Mã voi lãsa tãgãduit
de fãptura Mea. Vin sã-Mi fac arãtarea, dar vin sã dezrobesc
acest neam care este rob ºi vin sã fac cale unsului cel de la
Mine, cãci al lui este acest popor. Vin sã-i fac dreptate ºi sã
cert cu asprime pe cei ce au cãlcat peste acest neam ca sã-l ro-
beascã. Cei ce l-au robit, nu sunt de la Mine aceia, nu sunt din
spiþa cea binecuvântatã a acestui neam. Acest neam este al
Meu, ºi prinþ peste el este cel de la Mine. Trag din greu ca sã-i
gãtesc venirea, ca sã-l aduc din Egipt. Trag din greu, cãci este
necredinþã în Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu, ºi nu este Dum-
nezeu afarã de Mine, dar toþi s-au abãtut de la Mine. Vreau sã
pun coiful biruinþei pe creºtetul unsului Meu, cã vreau sã-l
ridic, sã scape acest neam de sub robie, dar nu se suie credinþã
în Mine de la cei care lucreazã fãrã Mine peste acest neam ca
sã-l ajute. 

Ridicã-te spre Mine ºi stai în unire cu Mine, ca sã vezi
cum vei birui întru Mine ºi sã te bucuri ºi sã crezi apoi. Am
spus sã fii ca Iudita, cãci Iudita a biruit cu Mine. Iubeºte pe
România, dar iubeºte-Mã pe Mine, dupã adevãr iubeºte-Mã.
Cei ce zic cã Mã iubesc pe Mine ºi nu fac voia Mea, aceia nu
Mã iubesc pe Mine. Iubirea e numai una, ºi cei ce se bizuie
pe Domnul, aceia cunosc iubirea. 

Am în tine o inimã mare ºi dulce, ºi vreau sã fii cu
Mine în tot locul. Stai aproape cu cel iubit al Meu care este
aproape de tine, ºi stai în sfat cu el mereu, cã vreau mereu sã
vãrs prin el binecuvântarea Mea peste tine. M-am ridicat
sã-Mi desãvârºesc turma, ºi voi face o singurã turmã, voi face
numai una, precum Eu, Unul sunt. Voi alege între oaie ºi oaie
ºi voi deosebi grâul de neghinã ºi voi aºeza sfinþenie ºi stare
îngereascã peste turma cea aleasã ºi credincioasã, ºi voi
împlini. 

Lucreazã în ogorul Meu, lucreazã cu cele de la Mine ºi
scoalã-te sã crezi în Mine, ca sã fii tare cu Mine. Fã-Mi unire
cu casa unsului Meu Mihail, regele acestui neam românesc.
Vreau sã-i mângâi aºteptarea, dar vreau sã aºez peste el ºi
peste casa lui binecuvântarea ºi lucrarea cu care Eu lucrez în
România. Eu sunt Cel biruitor, ºi voi aduce pe unsul Meu. Eu
sunt adevãrat, ºi nimic nu este cu neputinþã la Dumnezeu. Da-
cã iubeºti pe România, dacã iubeºti pe unsul cel de la Mine,
stai cu Mine în unire, cã Eu lucrez ca sã-l aduc, ºi voi împlini,
iubita Mea. Un pic, ºi cei ce þin încã rob acest neam, aceia nu
vor mai fi. Lucrez peste mulþi, iubita Mea, lucrez cu mulþi din
cei ce iubesc pe România. Lucrãm împreunã ca sã biruim.
România va fi cea mai frumoasã, cãci Eu voi fi cu slavã vã-
zutã peste ea, ºi toate noroadele vor vedea ºi vor curge sã i se
închine. 

Nu Mã tãgãdui. Eu te iubesc. ªi tu sã Mã iubeºti. Iubire
pentru iubire, ºi vom fi învãluiþi de iubire. Mi-e dor sã o scot
pe România de sub piatra robiei, dar lucraþi cu Mine voi, cei
ce iubiþi acest pãmânt ales. Lucraþi, dar nu fãrã Mine. Vreau
sã scurtez aºteptarea unsului cel de la Mine, ºi vreau credinþã

sã se ridice spre Mine de la fiii cei adevãraþi ai acestui neam.
ªtefan cel sfânt, cu Mine a biruit, ºi a ridicat pietre de adu-
cere-aminte în numele Meu. Se ducea la sihastrul Daniel, care
era robul Meu credincios, ºi lua ªtefan binecuvântare ºi biru-
ia cu Domnul, cã nu este biruinþã fãrã Domnul. 

Pace þie, iubita Mea, binecuvântata Mea, dar stai sub
aceastã binecuvântare, cãci Eu sunt Unul Dumnezeu, ºi toþi
vor fi una întru Mine când Mã voi arãta. Eu voi lucra unire
întru Unul Dumnezeu. Amin. Pace þie! În tot locul, în tot lu-
crul ºi cuvântul, în toatã vremea, pace þie! Pace peste cea iu-
bitã! Amin, amin, amin. 

25 aprilie/8 mai 1991

Praznicul Înãlþãrii Domnului 

Sfânta Virginia cãlãuzeºte poporul credincios. Truda Duhului ce-
resc pentru izbãvirea a toatã fãptura. Îndemnuri cãtre pãstori. 

II ar coboarã mãmica Gigi în sfatul vostru, copiii
mei. V-am spus demult cã voi sunteþi mâinile ºi pi-

cioarele mele, cã sunteþi împãrþitorii cuvintelor mele ºi ai lu-
crului meu din vremea aceasta. V-am ocrotit, mãmicã, cu
ocrotire din cer. Mereu am stat în preajma voastrã ca sã vã am
acum, cãci acum iatã cât îmi trebuiþi. Sã nu cãutaþi sã uitaþi
cât îmi trebuiþi, mãi copii. Sã nu vã lãsaþi spre obosealã, mã-
micã. Eu nu vã las, dar nici voi sã nu mã lãsaþi, cã nu vom mai
avea mult de trudit, cã vine în curând vremea pãcii ºi a liniºtii
ºi a bucuriei. 

Iatã încã o zi de aducere-aminte pe care ne-a lãsat-o
Domnul Iisus Hristos. E sãrbãtoare în cer, copiii mei. E
Domnul Iisus Hristos serbat. Dar e Domnul la voi ºi serbeazã
cu voi, ºi se bucurã cerul cu voi, cãci Domnul e cu cerul Sãu
la voi. 

Hristos S-a înãlþat! Adevãrat S-a înãlþat, cãci dacã nu
S-ar fi înãlþat, n-ar fi putut veni înapoi, fiindcã aºa a spus:
«Mã duc ca sã pot veni la voi ºi ca sã fiu cu voi pânã la sfâr-
ºitul veacului». Aceastã lucrãturã pe care o lucrãm este lucrã-
tura cea de sfârºit a tainei de mântuire, mãi copii. ªi la acest
sfârºit eu am misiune mare, ºi e misiunea de dinaintea arãtã-
rii Domnului. ªi iatã ce a trebuit sã fac ca sã pot sã lucrez
aceastã misiune cereascã, fiindcã eu sunt cu duhul, mãmicã.
Mi-am fãcut la voi piatrã de izvor, ºi croiesc cursuri de apã de
la acest izvor ºi lucrez din cer cu socotinþã cereascã, dupã
cum este întocmitã schiþa cereascã pentru aceastã vreme, pen-
tru împlinirile acestei vremi, pentru pregãtirea sãrbãtorii
împãcãrii.

Se mirã tot cerul de ceea ce este la voi ºi cum este la
voi. Se mirã cerul de aceastã lucrãturã. Se uitã sã vadã cum
lucreazã Domnul la voi, ºi cum lucrez eu cu voi, ºi am cerul
în ajutor, mãmicã. ªi dacã eu îl am, ºi dacã eu lucrez cu voi,
fiþi întãriþi ºi fiþi credincioºi, cãci prin credinþa aceasta se vor
lucra ºi se vor împlini toate cele din vremea aceasta. Fiþi în-
tãriþi, cãci mai avem un picuþ de trudit, ºi vã voi rãsplãti pen-
tru ostenealã, copiii mei cu care mã ajut. Fiþi în duhul pãcii
mereu, dar mereu, mãi copii, cã aici lucreazã cerul cu putere
ºi cu pace. Pace ºi bunã orânduialã sã fie mereu în acest aco-
perãmânt! Pace, precum în cer aºa ºi peste voi, ca sã poatã
cerul la voi tot ceea ce trebuie sã poatã. 

Iatã, stau în sfat cu cei ce sunt legaþi cu voi, ca sã le
spunã mama Gigi cum sã fie aici, cum este aici. Aici lucreazã
Duhul ceresc, ºi trebuie sã fie duh de pace aici, ºi de liniºte ºi
de bunã orânduialã. Am dat cuvânt în toatã vremea, dupã cum
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a fost de lucrat aici, ºi am zis sã fie în toate dupã orânduiala
cea cu care vin, cãci din cer vin, iubiþii mei. Aduc aici cuvânt
dupã cum este de adus ºi aºez lucrul aici dupã cum este pla-
nul cel bine întocmit, ºi vreau sã înþelegem cum este lucrul
cel lucrat aici. E cu multã greutate lucratã aceastã lucrãturã,
ºi am spus acestor copii cã în aceastã lucrãturã trebuie sã în-
capã toatã fãptura lui Dumnezeu, de la început ºi pânã la sfâr-
ºitul celor care sunt de fãcut. O, ºi nu e lucrãturã numai cã se
lucreazã cu graiul gurii sau cu lucrul mâinii sau al minþii, cãci
peste aceasta este greutatea Duhului Cel din cer, Care Se zba-
te ºi suspinã ºi trage din greu pentru aceºtia care lucreazã,
cãci fãptura lui Dumnezeu este grea, este multã ºi grea, ºi este
greu de tot poporul meu cel cu trupul, iar duhul meu, care este
lucrãtor întru aceºtia mici, trage din greu ºi suspinã negrãit ºi
neauzit ºi din greu, ºi acest greu este purtat, sã ºtiþi cã este
purtat, dar nu e nimeni ca sã-l vãd cã înþelege ºi cã mângâie
aceastã apãsare. O, nici de mine nu i-a fost milã acestui popor
câtã vreme am stat în faþa lui sã-i gãtesc hranã din cer ca sã-l
am acum mare ºi sã-l am ceresc dupã atâta creºtere cereascã,
ºi iatã câtã greutate peste aceastã lucrãturã! M-am sculat sã
cercetez ºi sã desãvârºesc aceastã semãnãturã. M-am pornit
spre întâmpinarea acestui popor ca sã-i lipesc aripioare ºi
sã-l þin în starea cea de duh, ca sã-l fac sã stea în întâmpinarea
Celui ce vine acum. O, ºi n-a voit poporul meu cu starea cea
de duh, ºi a voit cu aceea dupã trup, ºi a ridicat mâna sã frân-
gã ºi sã arunce de pe el aripioarele, ca sã nu vinã spre cer, ºi
lucreazã ceaþã ºi întuneric ca sã nu mã vadã, ca sã mã acopere
ºi ca sã mã despartã de truda pentru care am trudit. Iatã, acest
soi de greutate apasã cel mai greu, iubiþii mei, cã mã lupt cu
ea s-o uºurez cumva, dar mã lupt prin aceºtia, cu aceastã
greutate. A trebuit sã lucrez cu putere cereascã ºi sã-i scot cu
totul din lume, din viforul duhului lumii, ca sã lucreze liber
peste ei duhul cel din cer. A trebuit apoi sã iau de peste ei ºi
duhul poporului meu, care n-a voit cu duhul cel din cer. A tre-
buit ºi aceasta sã fac, ca sã am loc sã-i întãresc apoi, ca sã am
loc între ei ºi ca sã lucrez cu ei, sã lucrez ºi sã întregesc tru-
pul cel desfãcut al neamului lui Dumnezeu ºi sã lucrez la vin-
decarea ranelor poporului meu care este încã în trup. O, ºi e
grea aceastã lucrãturã; grea, mãmicã, fiindcã poporul meu za-
ce în sângele lui ºi se zbate în dureri ºi în necunoºtinþã, ºi eu
am aprins aici un foc ceresc, un jertfelnic ceresc, ca sã ard pe
el neputinþa ºi necunoºtinþa ºi nelegiuirea poporului meu. O,
ºi n-am gãsit ºi eu pe cineva ca sã-mi creadã ºi mie aceastã
greutate! Dumnezeu pe toþi îi înþelege, dar pe Domnul, ni-
meni, mãmicã. 

A lucrat Domnul acolo unde am fost eu prima datã, ºi
s-au sculat cu toþii ºi au cãlcat ºi au strivit toatã truda Dom-
nului ºi au lãsat Domnului greutate de duh, mãmicã. A lucrat
din nou Dumnezeu, cãci Domnul poate, dar ºi aceastã salvare
a fost strivitã sub greutatea pãmântului, cãci s-au scuturat cu
toþii sã scape de Domnul, Care lucrase sã facã salvare spre
cer, ºi au spus sã plece Domnul din hotarele lor. ªi a venit,
mãmicã, Domnul ca sã-ªi ridice mâna Sa ºi sã lucreze aceas-
tã corabie, aceastã lucrãturã de salvare, ºi a lucrat-o ºi a aºe-
zat-o la lucru. Dar Domnul este treaz ºi tare în faþa valurilor
care izbesc, ºi iatã, stã cu putere la cârmã ºi vegheazã cu Du-
hul Sãu ºi toarnã duh de credinþã ºi de putere ºi de nãdejde
peste cei din aceastã luntre, ºi va ieºi Domnul ºi cu ai Sãi la
þãrm, cãci Domnul porunceºte furtunii ºi totul se liniºteºte ºi
se depãrteazã din preajma Sa. ªi iatã, mama Gigi stã la cârmã
lângã Domnul ca sã scoatã aceastã luntre la þãrm. Aceastã
luntre e luntrea duhurilor fãpturii lui Dumnezeu, care merge

spre þãrmul plinirii tainei de mântuire, ºi e luntrea trupurilor
care vor fi cu trupul vii ºi nestricãcioºi, spre întâmpinarea
acestei pliniri. ªi iatã, las cârma sã meargã spre larg de acum,
dar am venit la locul de unde am plecat, la poporul pe care
l-am lãsat pe malul mãrii, ca sã-l îmbarc lângã mine ºi sã-mi
fie de ajutor la drum. ªi n-au voit cei pe care i-am hrãnit ºi
i-am iubit. Au voit sã mã duc de la ei, cãci au zis cã vin sã le
fac rãu. ªi mã duc, mãmicã, în largul mãrii, ºi cine va întinde
mâna sã-i scap, îi iau ºi suflu peste ei ºi îi ridic, ºi îmi voi
sãvârºi lucrul ºi rodul cu care sunt aºteptatã. 

O, cei care mai sunteþi cu mine, din cer vã rog, de la
cârma acestei lucrãturi vã rog, credeþi-mi greutatea ºi lã-
saþi-vã uºori cu mine! E greu, mãmicã, lãsaþi-vã uºori! Eu
simt greul întru aceºtia cu care lucrez, ºi nu voieºte nimeni sã
fie uºurel ca sã fie de ocrotire acestora. Dar eu nu pot sã-i las,
cã dacã eu nu-i pãstrez, ce ar mai fi sã fac ca sã-mi pot sfârºi
lucrul ce-l am de sfârºit? 

Iubiþii mei, aici se cere duh de liniºte, duh de mulþumi-
re ºi de pace. Aici veghez cu cei din cer, ºi conduc din cer ºi
lucrez. Voiesc sã poatã cu mine aceºtia pânã la capãt. Spre
binele tuturor voiesc. Am lucruri mari de împlinit, dar nu mai
pot lãsa tainele cele cereºti sub picioarele care calcã sã stri-
veascã tot bunul cerului. De când a început Domnul aceastã
strigare, a strigat ºi a adus toate cele pentru aceastã vreme, ºi
în toatã vremea s-a înstrãinat bunul Domnului ºi tainele cele
din cer. ªi de n-ar fi fost Domnul sã acopere aceastã lucrãturã,
în zadar s-ar fi ostenit cei ce o pãzeau. 

M-am dus la Domnul, mãi mãmicã, m-am dus ca sã vin
sã ocrotesc aceastã tainã ºi s-o desãvârºesc, dar spre binele
tuturor am pus-o spre pãstrare, fiindcã altfel nu pot s-o desã-
vârºesc. Fiþi credincioºi, iubiþii mei, ºi fiþi mulþumiþi ºi fiþi în
duhul pãcii, ca sã fie pace de la voi peste aceºtia prin care tru-
desc ca sã-mi fac un popor ceresc ºi credincios acestei lucrã-
turi. Fiþi în duhul meu, cei care vã mai am. Lepãdaþi-vã de du-
hul vostru. E mai bine cu duhul cel din cer. Aici, unde lucrez
eu, este la veghe ºi la lucru ceresc tot timpul nopþii, e mereu
de veghe cineva, este aºezare, ºi toatã orânduiala trebuie lu-
cratã la timpul ei, ºi fiecare lucru de fãcut are vremea lui, cãci
mai fac aceºtia ºi cele gospodãreºti, care sunt bine împletite,
ca sã fie duhovniceºte lucrate toate aici, ºi trebuie gând liniº-
tit, inimã liniºtitã ºi pace liniºtitã. Duhul cel tulburãtor este
osândit aici, ca sã nu-ºi aibã locul. Sunt aici cu veghe ºi cu
cuvânt din cer pentru fiecare stare ºi pentru fiecare lucru. ªtiþi
cum e aici? E ca un suflet de copil care este dat de pãrinþi în-
spre duhul cel liniºtit al pustiului ºi unde un învãþãtor bun îl
creºte ºi îl ridicã întru Domnul ºi întru sfinþenie purtãtoare de
duh, ca sã foloseascã multora aceastã jertfã adusã. 

Sfinþii, care au luptat sã dobândeascã cerul sfânt, s-au
lepãdat de tot ce iubeau, ºi se duceau ºi se sfinþeau cu viaþa ºi
cu duhul, ºi au devenit apoi ajutãtorii celor credincioºi, dar
n-au fãcut cum fac cei de azi. Cã pleacã în mãnãstire un copil,
ºi se duc la el ºi mama ºi tata ºi rudele, ºi nu poate copilul
acela sã stea în ascultarea cea de acolo, ºi nu iese bun pentru
cer acel copil. Sunt în cerul sfânt trei fraþi care au plecat de
acasã ºi s-au închis în pustie într-o chiliuþã ºi au tãiat de la ei
ºi duhul lor, ºi duhul lumii, ºi slujeau lui Dumnezeu cu inimã
fierbinte ºi cu rugãciune ºi cu post. ªi s-a dus la ei mama lor
ºi îi ruga sã deschidã ca sã-i vadã, dar ei aºa au zis: „Mamã,
unde vrei sã fii cu noi? Aici, pe pãmânt, sau pe veci, în cerul
sfânt? Dacã vrei aici, pe pãmânt, iatã, vom ieºi ºi ne vei ve-
dea o clipã. Sau dacã vrei sã fii cu noi în cerul sfânt, sã ne
spui ºi aceasta“. ªi s-a vãzut lucrul cel din Duhul Sfânt, cãci
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mama s-a umplut de Duh Sfânt ºi a rãspuns: „Vreau sã fiu la
Domnul pe veci cu voi ºi nu aici o clipã“. ªi s-a întors în
liniºte ºi s-a mântuit mama lor. 

O, iubiþii mei, stau în sfat cu voi ºi de toate vã aduc, ca
sã pricepeþi din toate cã mã doare, mãi mãmicã, fiindcã nici
pânã acum nu s-a putut sã vrea creºtinul numai cerul. Era
mare acest popor dacã era numai cu cerul, dar poporul meu a
aplecat voia cerului ca sã fie dupã inima poporului, ºi iatã ce
iese din aceasta! Era mare acest popor, ºi era Domnul cu tai-
nele ocrotite, ºi s-ar fi putut lucra de mult cele aduse de la cer.
A voit creºtinul sã punã mereu degetul, ºi dacã Domnul nu-l
lãsa sã-l punã, se supãra creºtinul pe Domnul, ºi aºa a fost
Domnul þinut mic sub voia creºtinului, ºi nu S-a putut mãri în
cel pe care l-a creat ºi l-a chemat la aceastã treaptã, ºi nu aud,
mãmicã, nu aud de la nimeni: „Doamne, facã-se nu voia mea,
ci voia Ta, ca sã-mi fie mie spre mântuire ºi spre aplecare în
faþa mãreþiei Tale“. ªi iatã cã nimeni nu ºtie ce este Dumne-
zeu, ºi Domnul trage din greu sub crucea necunoºtinþei celor
creaþi de El, sub greutatea umilinþei de la cei lucraþi de El, ºi
Domnul stã ºi azi la uºi, mãi copii, cãci fiecare se simte stã-
pân pe el, ºi nu poate sã-L punã pe Domnul Stãpân ca sã stã-
pâneascã ºi sã conducã. 

Iubiþii mei, nu am ºi eu a mã lãuda din truda lucrului
meu, ºi iatã, lupt acum, aºa cum vedeþi, ºi mã zbat sã fac bine
lucrul ce-l am de împlinit, ºi încã nu am înþelegere aºa cum aº
vrea sã am de la ai mei. Unii nu cred în mine, iar alþii ar vrea,
dar tot la picioare sã le stau, iar alþii dau cu pietre ºi mã stri-
vesc din calea lor. O, ºi eu am venit cu cerul pe pãmânt ca sã
fac izbãvire peste poporul meu ºi peste mulþi care vor asculta
de glasul meu! De aceea am spus eu cã voi coborî înzecitã pu-
tere aici, unde sunt adãpostitã, ºi voi lucra cu veghe mare în
toatã vremea ºi îi voi umple de dragoste pentru fãptura lui
Dumnezeu pe cei de aici cu care lucrez ce am aici aºezat.
Mâna mea e tare, mãmicã, e împuternicitã de Preasfânta Trei-
me, ºi va lucra mâna mea peste cei de aici ºi voi merge cu ei
înainte pânã la capãtul lucrului. Când ei vor slãbi, eu voi fi ºi
îi voi întãri, iar când furtunile ar da sã batã înspre ei, voi ri-
dica glas, ºi va asculta furtuna ºi se va abate de la ei. 

Pãstorii mei, aº voi mãcar voi sã mã înþelegeþi. Am
acest loc pregãtit, ca sã lucrez pânã voi veni, ºi voiam sã fie
departe de faþa ºarpelui acest loc, dar s-a risipit înþelepciunea
poporului meu. Voiesc ca aceºti copii prin care-mi duc greu-
tatea, voiesc sã biruiascã ei prin Sângele Mielului lui Dumne-
zeu ºi prin mãrturisirea cuvintelor cu care vin la ei. Sunt în
rãzboi cu duhul rãu ºi voiesc sã biruiesc ºi voiesc atenþie la
rãzboi. Lucrez cu multã atenþie, cãci aceºti copii vor cu cerul
ºi vor ca mine, ºi voi birui cu ei, mãmicã. 

Un pic, ºi voi doborî toate înãlþimile care se cred a fi
de neurnit. Un picuþ, ºi voi da jos cele ºubrede ºi voi face lu-
cruri noi, dar nu se poate sã greºesc ceva, cãci trebuie sã-mi
ocrotesc bine aceºti copii. Lãsaþi-vã cu duhul sãrac, ca sã vinã
peste inimile voastre pacea Duhului Sfânt ºi nãdejdea ºi în-
þelesul cel din cer. Cugetaþi cu gândul, ºi apoi cu cuvântul nu-
mai la ce este din cer. Duhul care umple lumea dã sã vã obo-
seascã gândul ºi mintea ºi inima. Vorbiþi despre cer ºi fiþi din
cer, ºi sã se cunoascã aceasta. 

Vã aºteaptã Domnul sã veniþi cu copiii, dar vai, ei vã
încurcã ºi pasul vostru. Iatã, poporul nu se scoalã din sângele
lui. Lucraþi bine, mãmicã, lucraþi cu atenþie ºi cu cuvântul
dres cu sare; poate se mai scoalã câte cineva. Cãutaþi-vã pu-
terea cea de sus dobânditã, cã fãrã ea nu iese lucru bun, mã-
micã. Lucraþi, ca sã Se vadã Domnul la voi, ºi fiþi întregi, iu-

biþii mei. Lãsaþi-vã cu cele de la mine, ca sã nu mai suferim
încã dacã nu lucrãm dupã voia cerului. 

O, eu vã spun câte ceva, dar nu mai strecuraþi aceste
taine printre degete, cã nu mai poate cerul lucra, ºi se pun la
pândã mulþi ºi fac stricãciune lucrului meu. Eu nu voiesc sã
mã mânii ºi sã suflu ºi sã-i pierd, cãci va fi sã rãmânã sã vadã
ce au pierdut ºi sã vadã pe cei ce le iau locul lor, cãci ei n-au
voit acest loc. Mã opresc sã vã spun lucruri multe, cã mare vã
este uºurinþa ºi scãpaþi pe jos din lucrul cel tainic lucrat. Iatã
ce vã spun: voi ziceþi cã spuneþi din bucurie, dar nu aceasta e
bucuria. Bucuria este sã se împlineascã tainele lucrate de
Dumnezeu. ªtiþi voi cât lucru s-a frânat ºi s-a zdrobit de cei
rãufãcãtori? De aceea v-am spus sã folosiþi cuvântul cãrþii din
cer, cã peste aceasta nu poate nimeni face rãu; ba se înþelep-
þeºte cel ce ascultã ºi vine spre viaþã. 

Faceþi lucru de apostol, ºi sã rãmânã lucrul. Sã învieze
pe limba voastrã cuvântul cel cu putere al Evangheliei lui
Iisus Hristos. Amin. Lucraþi, ºi sã se vadã pecetea apostoliei
voastre peste cei pãstoriþi, ca sã se ridice cei pãstoriþi de voi.
Lucraþi, ºi veþi primi plata lucrului vostru. Lauda voastrã,
aceea sã vã fie: rodul Evangheliei cu care lucraþi. Priviþi la lu-
crul apostolului Pavel ºi la cugetul lui ºi la inima lui ºi cereþi
înþelepciune cereascã de la Dumnezeu. Sculaþi-vã bine, mã-
micã. Vremea e pe sfârºite, ºi ne aºteaptã Domnul cu rodul cel
rãmas în picioare. Apostolul Pavel slujea tuturor ca sã câºtige
rod prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Înþelepciunea care vine
din lume este vrãjmãºie Evangheliei lui Iisus Hristos. Rã-
mâneþi întru Evanghelia Domnului, iubiþii mei. Acesta este
lucrul la care aþi fost chemaþi. Lucraþi întru puterea cea bunã
ºi slujiþi tuturor cu iubire, spre folos de mântuire. Amin. Lu-
craþi ca mine ºi vegheaþi peste lucrul vostru. Feriþi-vã de du-
hul lumii ºi staþi în duhul pãcii. Pace, iubiþii mei! Duhul pãcii
cereºti sã se odihneascã peste voi. Duhul blândeþii sã se vadã
lucrând prin voi, iar duhul dragostei sã vã lucreze inimile spre
lucrul cel desãvârºit. Amin. 

Hristos S-a înãlþat! Adevãrat S-a înãlþat! Vegheaþi, cã
Domnul vine iar, iubiþii mei; vine precum este scris, ºi vor fi
cu El cei credincioºi ºi vor merge cu El. Amin. Pace ºi Ieru-
salim nou peste inimile voastre! Amin, amin, amin. 

2/15 mai 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre poporul creºtin 

Cum trebuie ºi cum nu trebuie sã fie preotul. Cuvânt de viaþã veº-
nicã de la cel plecat din trup, fratele Zaharia. 

VV ine mãmica Gigi cu musafiri din cer în casa lui
Zaharia, mãi copii, pentru cã fratele Zaharia are

cu el slujitori cereºti, ºi îngeri ºi sfinþi, care vin cu el ca sã
vadã locul ºi poporul în care a trãit el pe pãmânt. Iatã cã ºi
cerul serbeazã aceastã zi pentru fratele Zaharia. 

Iubiþii mei din aceastã casã, pace vouã din cele cereºti!
Am venit cu fratele Zaharia, mãmicã, am venit sã stãm de
vorbã. Am venit sã vãd ºi eu ce face casa lui Zaharia, ºi cât
mai au copiii lui ca sã fie una cu el. Zaharia este un mare slu-
jitor în faþa Sfintei Treimi, cãci este din acest popor, dar po-
porul meu a uitat pe fratele Zaharia, care a lãsat la acest popor
învãþãturã de viaþã cu Domnul, ºi nici unul din cei care au stat
la cãpãtâiul acestui slujitor ceresc nu va putea spune în faþa
judecãþii cã n-a ºtiut cum sã-ºi poarte viaþa pentru mântuire.
Nu se va putea dezvinovãþi nici faþã de aceastã lucrare, cãci
acest slujitor care a plecat dintre voi la cer, a trãit pe pãmânt
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întru aceastã lucrare ºi a plecat la cer întru aceastã lucrare, iar
eu pentru acest rod am fost atunci mãritã de cer, fiindcã eu am
stat atunci cu acest slujitor de mânã pânã ce ºi-a primit slujba
în faþa altarului tronului Sfintei Treimi. Aºa este de mare
pentru cer acest popor; aºa trecere a proorocit cerul pentru fiii
acestei lucrãri de sfârºit. 

Slujitorii cei care zic cã slujesc în biserici n-au parte de
a ajunge slujitori în cer, pentru cã aceia au mâinile mânjite de
sânge ºi de lãcomie ºi de pãcate strigãtoare la cer. Aceia sunt
iubitori de argint mai mult decât iubitori de Dumnezeu, cã se
duc la ºcoala de preoþi ºi dau bani ca sã cumpere darul lui
Dumnezeu, ºi în loc sã iasã preoþi cu folos pentru mântuirea
oamenilor, mãresc ceata fariseilor de pe pãmânt ºi a bogaþilor
de pe pãmânt, cã ºi pentru aceia este scrisã Scriptura care zi-
ce: «Oare, nu cei bogaþi vã asupresc pe voi? ªi voi daþi scau-
nul cel dintâi acelora». Aceºtia au închis împãrãþia cerurilor
pentru lume, cã nu au putere sã ducã lumea la cer. Trebuia ca
nimeni sã nu fie mai postitori ºi mai milostivi ºi mai slujitori
tuturor ca ºi ei dacã s-au dus sã se aºeze între Dumnezeu ºi
om. Rar preot mai gãseºte Domnul pe pãmânt care sã se jert-
feascã întru aceastã slujbã în toatã vremea. Preotul nu trebuie
sã fie pentru el, ci numai pentru poporul cel pentru care se
aºeazã în faþa lui Dumnezeu. O, dar este pe pãmânt o rãmãºiþã
din aceºtia care nu ºi-au plecat genunchii în faþa morþii din
aceastã vreme, ºi stau întru sfinþenie prin crãpãturile acestei
vremi, ºi aceºtia vor fi de folos lui Dumnezeu. 

Iatã-l pe fratele Zaharia, fiilor. Dacã voi aþi fi vrut sã
fiþi mari cu Dumnezeu, aþi fi putut acum sã-l vedeþi cu ochii;
aþi fi putut sã mã vedeþi ºi pe mine, ca sã vã ajute aceastã ve-
dere la necredinþa voastrã, ºi n-ar mai fi fost nevoie de atâta
trudã, de atâta strigare, de atâta rugãminte. ªi dacã mãcar aþi
fi voit sã fiþi mari cu viaþa ºi curaþi cu trupul, atunci ar fi fost
sã vedeþi cu duhul toate câte sunt de vãzut în aceastã vreme.
Dar n-aþi fost ca fratele Zaharia. El niciodatã n-a spus cu gura
sau cu inima vreun cuvânt sau vreun gând de necredinþã
împotriva acestei lucrãri care a lucrat ºi lucreazã în vremea
aceasta, pentru cã el a fost mereu întru Duhul Sfânt, mãi
copii. 

Când ªi-a ales Domnul Iisus Hristos apostolii cu care
a umblat în vremea Sa, i-a chemat pe câte unul din mijlocul
lumii, dar sã ºtiþi cã Domnul a privit cu duhul, ºi a privit ini-
ma acestora mai întâi, ºi apoi viaþa, cãci dacã inima poate fi
lucratã, atunci ºi viaþa poate fi înviatã dupã aceea. I-a ales pe
apostoli unul câte unul, dar ei n-aveau putere sã-L priceapã pe
Iisus Hristos, nu puteau pricepe cã Domnul este Dumnezeul
Cel venit pe lume, dupã cum era promis prin prooroci. Nu
puteau pricepe, cãci nu aveau viaþa înviatã. Erau din lume,
mãi copii, ºi Domnul i-a luat cu uºorul. Mai întâi i-a chemat,
ºi apoi i-a încredinþat de dumnezeirea Lui, cãci pentru fiecare
din ei a lucrat câte o minune despre care nu se mai auzise pe
pãmânt. Dar apostolii au avut inimã bunã, inimã caldã, ºi s-au
lãsat lucraþi de Dumnezeu, ºi de aceea, apoi, au primit pe Du-
hul Sfânt ºi au lucrat lucrãri de mãrturie prin puterea Dumne-
zeului Duhului Sfânt, Care a fost promis lor de Domnul Iisus
Hristos în clipa înãlþãrii Sale la Tatãl Atotþiitorul, din Care S-a
nãscut Domnul Iisus Hristos mai înainte de toþi vecii. 

Fratele Zaharia a avut pe Duhul Sfânt peste el, fiilor, ºi
sã ºtiþi cã aºa cum a fost el, eu n-am mai avut încã unul în
acest popor, cãci avea peste el duhul blândeþii cereºti, duhul
înþelepciunii, duhul cumpãtãrii cuvintelor, duhul credinþei,
duhul tãriei de suflet, duhul nevinovãþiei de inimã, ºi, peste
toate aceste daruri, se purta întru duhul dragostei ºi al smere-

niei cea mântuitoare. Iatã cât de bogat poate fi Duhul lui
Dumnezeu într-un suflet curat aºa cum a fost fratele Zaharia,
mãi copii. Oricine se ducea la el ºi oricine cãuta folos bun de
la cuvintele lui, acela pleca bogat de la el, pleca plin de sã-
mânþã bunã, cãci nenea Zaharia avea darul de a desþeleni pã-
mântul inimii. ªi de ce, oare, mãcar cei care au avut aceastã
trecere, cei care au stat de atâtea ori la cãpãtâiul acestui izvor
de lucrare mântuitoare, de ce mãcar aceºtia nu s-au lãsat în-
ghiþiþi de lumina Duhului Sfânt, care curgea de la acest slu-
jitor dãruit de Dumnezeu cu luminã vindecãtoare, cu luminã
de soare ceresc? 

Mã uit în poporul meu câtã împietrire, mã uit câtã ne-
pãsare, mã uit cât lipseºte cerul din fiii acestui popor ales de
cer. Mã uit peste toþi cei din cetatea Valea Voievozilor care au
stat atâta vreme la cãpãtâiul acestui slujitor, la gura acestui iz-
vor de înþelepciune ºi de chivernisire sufleteascã. Fratele Za-
haria ar voi acum sã sufle peste ei duhul acestei lumini care
vine de la aceastã lucrare coborâtã în mijlocul acestui popor,
cãci el, întru aceastã luminã stã în cerul sfânt. Aceastã lucrare
va lumina într-o clipã tot pãmântul când va veni Domnul sã
Se slãveascã întru ea. Un pic mai este, ºi va birui Domnul
prin aceastã lucrare, cãci este lucrarea sfârºitului tainei lui
Dumnezeu pe care a lucrat-o Domnul dintru început ºi pânã
la aceste zile de glorie dumnezeiascã. ªi voi birui eu, mãmicã,
ºi voi lucra încã puþinã vreme, pânã voi sparge împietrirea
inimii acestui popor. Voi da de ruºine necredinþa ºi tãgãduirea
ºi alungarea pe care a folosit-o acest popor atâta vreme, dar
mereu mã întreb, unde va fi sã se ascundã cei împietriþi, cei
nepãsãtori, cei necredincioºi? Unde? O, n-au unde, n-are ni-
meni unde, cãci va fi zdrobit sub apãsarea Duhului Sfânt, Ca-
re va lucra vãzut ºi cu mânie atunci, ºi cu certare în zilele
mãrturiilor, cãci toate câte au fost aduse ºi lucrate, toate vor
mãrturisi atunci. O, ºi încã râde poporul meu, încã stã în sân-
gele lui, dar ruºinea va sta alãturi de pecetea de pe el, ca sã
mãrturiseascã pecetea aceasta cine a fost poporul acesta de-
fãimãtor ºi hulitor de Dumnezeu ºi de lucrul lui Dumnezeu.
De aceea am spus eu mereu cã pentru lume va fi floare la ure-
che în ziua aceea a mãrturiilor. Toate mãrturiile vor fi ºi se vor
aºeza pe masã, ºi acestea vor sta atunci la judecatã cu cei care
le cunosc. 

Pãi tu, poporul meu iubit, era sã fii poporul Duhului
Sfânt pentru vremea de sfârºit, poporul care sã se fi aºezat
lângã Domnul pentru judecata lumii necredincioase, în ziua
aceea a Domnului. ªi unde zici cã vei sta atunci? Acolo vei
sta, poporul meu, dar tu nu ºtii de ce vei sta. Vei sta ca sã te
vadã toatã fãptura, de la început ºi pânã la sfârºitul fãpturii,
ca sã-l vadã pe cel neascultãtor din zilele lucrãrii de sfârºit a
mântuirii. Toþi vor avea scãpare atunci, cãci aceasta este lu-
crãtura la care eu lucrez acum ajutatã de tot cerul, dar cel care
a fost prins de ziua aceea în neascultare ºi în nepãsare ºi în
împietrire, va purta toatã ruºinea veacurilor, cãci toþi, din toa-
te veacurile, au aºteptat mâna acestui popor, dar acest popor
n-a avut dragostea aceasta. Acest popor de la sfârºit este cel
mai mare popor, cel mai puternic popor, cãci are peste el
munþi de binecuvântãri, ºi pentru cã este cel mai mare în da-
ruri, iatã, va fi cel mai ruºinat în ziua mãrturiei. 

ªi iatã, vã spun astãzi ceva nou, fiilor; a venit vremea
sã vã spun ºi aceasta. În toatã vremea s-a dus creºtinul la
Domnul ca sã cearã binecuvântare dupã cum avea inima lui
nevoie. ªi dacã Domnul auzea fãptura Sa cã-I cere binecu-
vântare, îi dãdea, mãi copii, fiindcã acest popor are mare tre-
cere la Domnul; are, din pricina alegerii pe care o are. ªi iatã,
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aºa a cãpãtat acest popor munþi de binecuvântãri, cãci numai
o singurã binecuvântare este un munte, dar mai multe, ce sunt
atunci? Sunt munþi de binecuvântãri cerute de la Dumnezeul
binecuvântãrilor, ºi ce ai fãcut, mãi poporul meu, cu acestea?
Pe care cãrare te-ai purtat cu aceste daruri cãpãtate? Te duceai
ºi cereai ºi primeai ºi erai bogat ºi erai puternic, poporule al
meu, cã erai binecuvântat. Dar ce folos ai purtat? Tu trebuia
acum sã foloseºti Celui ce þi-a dat mereu darul binecuvântãrii.
De câte ori ai cerut tu binecuvântare pentru lucruri care nu
erau plãcute lui Dumnezeu, pentru lucruri lumeºti, pentru lu-
cruri idoleºti, poporul meu iubit, ºi Domnul nu-ªi putea cãlca
fãgãduinþa pentru cel înfiat al Sãu! Dar tu þi-ai cãlcat toate fã-
gãduinþele tale pe care le-ai fãcut lui Dumnezeu, ºi te-ai fãcut
din nou lume, copil al poporului meu, ºi þi-ai vândut dreptul
de copil al acestei lucrãri, cãci ai negat-o pânã la urmã, ai ne-
gat-o cu însãºi viaþa ta pe care þi-a binecuvântat-o Domnul s-o
trãieºti întru El ºi întru cele de la El venite la tine. ªi iatã, vi-
ne Stãpânul tãu sã-þi cearã socotealã acum; vine Stãpânul tãu,
cã tu n-ai voit sã-L laºi sã fie Tatãl tãu, Care sã vinã sã-þi dea
împãrãþia Lui þie. Acum vine ca un Stãpân, sã-þi ia întâietatea
ºi s-o dea altora, care vor primi duhul cel cu care vor striga:
„Pãrinte!“.

Am venit la tine, poporul meu, ca sã pregãtesc calea
Celui ce vine dupã mine, ca sã pregãtesc viaþa ta ºi sã te fac
vrednic sã stai întru întâmpinarea Celui rãstignit ºi înviat ºi ri-
dicat la locul Sãu. Am lucrat peste tine mai mult decât a lucrat
atunci Ioan Botezãtorul. Am lucrat ca sã pregãtesc acest po-
por, ca sã fie poporul întâmpinãrii cea mare a Domnului, ºi tu
þipi ºi zici cã eºti deºtept ºi zici cã eºti cu Dumnezeu. Zici aºa
cum ziceau cei ce erau mai-marii templului pe vremea rãs-
tignirii Celui întrupat, dupã cuvântul proorocilor. Tot aºa faci
ºi tu. Dai la moarte pe Ioan Botezãtorul, dai la moarte pe Iisus
Hristos ºi dai la moarte ºi la tãcere glasul acestei lucrãri ºi
lumina ei, care este de la Duhul Sfânt. Mã dai pe mine la
moarte, mãmicã, ºi eu te-am hrãnit cu linguriþa de la Dumne-
zeu, poporul meu. Multe cetãþi mi-au semnat procesul morþii,
ºi sunt tari cetãþile acelea, pentru cã sunt binecuvântate de la
Dumnezeu. O, dar cuvântul meu din vremea aceasta nu va ve-
dea stricãciunea ºi nu va trece tãcerea peste el. El va lucra ºi
va sfârºi de lucrat, ºi apoi se va odihni cuvântul meu întru sla-
va celor lucrate prin cuvânt. Dintru început a fost cuvântul, ºi
toate prin cuvânt s-au împlinit, cãci Dumnezeu era Cuvântul,
iar purtãtorul de Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. ªi
iatã, eu sunt cuvântul, poporule al meu, popor fãrã pricepere,
cã nu poþi înþelege aceasta cu duhul tãu, cãci aceste înþelesuri
nu vin de la carnea firii, ci de la Duhul Sfânt, popor care
umbli cu duhul rãtãcirii peste tine. Dacã ai fi lãsat Duhul
Sfânt sã te încãlzeascã ºi sã te creascã, atunci ªi-ar fi încheiat
Domnul truda tainei Sale prin tine, mãi poporul meu. 

Fratele Zaharia a purtat folos de la aceastã ºcoalã, ºi ia-
tã-l, este slujitor la tronul Sfintei Treimi, cãci de acolo am ve-
nit cu el aici. El s-a jertfit pe sine cu trupul, ºi cu inima s-a
adus jertfã pe sine lui Dumnezeu, ºi Domnul i-a dat acest rang
apoi. Inima lui, mãi copii, a fost numai în cer, ºi n-a pus peste
ea pãmânt, ºi a fost frumoasã inima lui, cãci a fost nãscutã din
cer ºi nu de pe pãmânt. Se uitã la cei care veneau la cãpãtâiul
sãu ºi se mirã ºi plânge fratele Zaharia, cã vede mult pãmânt
peste ei, îi vede murdari de pãmânt ºi mã întreabã pe mine ce
este aceasta. 

O, frate Zaharia, acestea sunt plãcerile în care trãiesc
ei, plãceri pãmânteºti, mãmicã. Aceasta este comoara lor,
aceasta este inima lor, aceºtia sunt fiii poporului meu din

aceastã vale. Domnul este mic peste ei, cãci aºa L-au þinut ei
pe Domnul, strãin ºi cerºetor ºi plin de dor dupã inima lor.
Popor mâncãtor de carne ºi de gusturi pãmânteºti, cãci carnea
acestei vremi este duhul omului, este placul cãrnii, este placul
firii care pofteºte împotriva duhului. Este rob cãrnii firii ºi
poftei firii, ºi aceasta înseamnã pãmânt viermãnos ºi bolnav.
ªi mã lupt, mãi frate Zaharia, mã lupt din greu sã fac din ei
copii ai Duhului Sfânt, ºi nu se lasã cu Duhul Sfânt, cãci iu-
besc trupul ºi slujesc trupul. De atâta vreme stau în calea lor
sã iau de pe ei robia trupului ca sã-i dau lui Dumnezeu pârgã
curatã ºi neîntinatã, ºi nu se lasã cu cerul, mãi frate Zaharia.
Spune-le ºi acum ceva, ajutã-mã la aceastã greutate. Spune-le
ce este aceastã luminã ºi de unde este ruptã aceastã lucrare cu
care vin mereu la ei. 

Ascultaþi-l pe fratele Zaharia, mãi copii, cã iatã, opresc
cuvântul meu, sã vorbeascã peste voi cuvântul fratelui Zaharia. 

– OO,iubiþii mei, ea mi-a spus sã vã spun cuvân-
tul meu. Dar cuvântul meu, ca ºi atunci, ºi

acum, este în duhul dragostei ºi al blândeþii. Aº fi voit sã mã
bucur, ºi eu ºi însoþitorii mei cereºti, dar vãd pe acest popor o
greutate, cãci mãmica Gigi, dacã a venit cu mine aici, m-a
purtat mai întâi prin popor peste tot, cã ea n-a uitat neumble-
tul meu cât am fost aici pe pãmânt. M-a purtat acum, cã încã
de atunci am acest dor. Mi-era dor de poporul creºtin, fiindcã
nu puteam merge pe nicãieri, dar dacã ea m-a dus acum peste
tot, iatã, m-a pãtruns durere de duh. Dar mãmica Gigi câtã du-
rere poartã, oare? Poartã, cã uite cât pãmânt vãd pe voi: ºi pe
cap, ºi pe mâini, ºi pe picioare, ºi pe faþã. Am întrebat-o pe ea
de ce este aceasta, ºi aþi vãzut ce mi-a rãspuns. Dar de ce nu
vã spãlaþi de la acest izvor? De ce staþi aºa? Apropiaþi-vã de
mama Gigi; ea pentru asta a venit la voi, ºi este cu cerul du-
pã ea. O, ferice celui ce-ºi va spãla viaþa în acest vas! ªi dacã
pe ea n-o primiþi, cuvântul meu cum îl veþi face adevãrat? ªi
dacã pe ea n-o credeþi cã este în luminã ºi cã vine de la cer,
pe mine cum mã veþi crede de unde vin ºi prin cine vin la voi?
Eu prin ea am venit la voi. Nimic nu se poate fãrã ea prin
aceastã lucrare. Eu ºtiu cuvintele Scripturii de atunci de când
eram cu trupul pe pãmânt. ªi dacã nu sunteþi plini de Duhul
Sfânt, cum veþi putea crede Scriptura aceea care se împlineºte
prin mama Gigi ºi prin cei care vin cu ea la voi, ºi prin mine,
care vin dupã ce am plecat din trup? Cãci iatã, am venit cu
mama Gigi, ºi nu vin din morþi aºa cum zice Scriptura care
zice: «Nici dacã se va duce cineva dintre morþi nu vor crede».
Noi am venit dintru cele înviate, am venit de la viaþã la voi,
ºi iatã, stãm cu voi prin cuvânt. Nu suntem dintre morþi, cãci
am fost cu Dumnezeu pe pãmânt, iar cei care sunt întru Dum-
nezeu, chiar de vor sfârºi, vii vor fi în veci, cãci nu este strãi-
nã aceastã tainã lãsatã prin cuvântul Fiului lui Dumnezeu. Vã
spun ºi eu cã nu credeþi, cã dacã aþi crede, aþi învia întru Du-
hul Sfânt, ºi aþi fi din cer apoi. Voi sunteþi scriºi în cer, ºi sun-
teþi pomeniþi în cer în fiecare zi, dar de ce nu sunteþi cu cerul
împãcaþi? De ce nu sunteþi vii? 

Mi-e dor de voi, de toþi cei care aþi stat cu mine în vre-
me de noapte atunci când fãcuse Domnul din mine o jertfã vie
pe masa altarului acestui popor. Aþi vegheat la cãpãtâiul sufe-
rinþei trupului meu, dar la cãpãtâiul vostru de ce nu vegheaþi
acum? Oare, nu vreþi cerul cel veºnic? Oare, nu credeþi cã
este acest cer care vine dupã vremea trupului? ªi dacã ziceþi
cã credeþi, de ce nu vã îmbrãcaþi pentru cerul acesta? O, dar
iatã, nu puteþi sã ºtiþi. De ce nu ºtiþi cã cerul este lângã voi ºi
este dupã voi ca sã vi se arate? Aceastã lucrare ºi cuvântul ei
este cer, iubiþii mei; are cerul în cuvântul ei, ºi voi ce faceþi
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cu ea? Unde o aruncaþi? Sub care întuneric credeþi cã o veþi
putea zdrobi? Iatã, eu pe raza acestei lucrãri am venit, ºi n-am
putut veni fãrã mama Gigi. Aceastã lucrare este luminã, ºi
mulþi din voi nu vreþi cu ea ºi întru ea ºi întru curãþenia care
vine de la ea, iar altora le e ruºine cu ea. Pãi, atunci, ºi Dom-
nul Se va ruºina cu voi. Dar în iubire nu este fricã, ºi dacã este
fricã, nu este iubire ºi nu este trecere la Dumnezeu. 

Dar voi, copiii mei, voi ce faceþi acum? ªi ce aþi fãcut
pânã acum? ªi nu vã întreb pãmânteºte. Rugaþi-vã la mama
Gigi ca sã vã înveþe ce este Dumnezeu ºi ce va fi Dumnezeu,
dar dacã nu vã veþi þine de mânã cu mama Gigi, nu veþi ajun-
ge fãrã ea la Dumnezeu, ºi nu va ajunge Dumnezeu pânã la
voi fãrã mama Gigi, pentru cã aveþi pecete pusã de mama
Gigi. Poporul acesta nu va putea la Dumnezeu fãrã mama
Gigi, ºi cine nu va iubi cuvântul lui mama Gigi, nu-i va folosi
nici o jertfã aceluia, chiar dacã ºi-ar mistui trupul pe jar unul
ca acela. Vã rog frumos ºi pe voi, cãutaþi împãcarea cu Dum-
nezeu, cãci ea este între Dumnezeu ºi poporul acesta. Dacã nu
veþi putea dezlipi de pe voi lumea ºi lipiciul ei ºi înºelãciunea
ei, dacã nu veþi fugi din lume, dacã vã veþi lãsa înghiþiþi de
moartea din lume, va fi greu, sã ºtiþi cã va fi greu, cãci eu voi
ruga pe mama Gigi sã vã aducã trezirea, ºi va fi greu de tot,
dar mai greu ar fi sã pierdeþi de tot pe Domnul. Dacã veþi cãu-
ta spre pãcat ºi spre moartea cea din lume ºi dacã nu veþi fi
curaþi cu trupul ºi cu viaþa, sã ºtiþi cã va fi greu de voi, cã nu
vã va ocoli trezirea cea mare, care lucreazã de la mama Gigi
peste cei care vor fi sã mai scape cu viaþã pentru ziua aceea a
mãrturiilor. Dacã veþi pãºi cu pasul spre pierzare, ºi dacã eu
sunt cu cerul acum, sã ºtiþi cã mama Gigi va da în voi. Pentru
mine va da în voi, pentru cã sunt eu cu cerul. De aceea aþi pri-
mit biciul ei, ºi îl veþi primi de câte ori îl veþi cere, ca sã nu
cãdeþi de la mila Domnului. Casa aceea care are cu Dum-
nezeu mãcar pe unul din casã, apoi casa aceea va fi biciuitã
spre înþelepþire ºi spre luminare. Fiul care dã spre rãtãcire, va
fi biciuit spre înþelepþire. 

Copiii mei, iubiþi lucrarea care vã lumineazã calea vie-
þii. Cãlcaþi dupã cuvântul acestei lucrãri, cã va fi aceasta cea
mai mare învãþãturã peste lume, ºi se vor vesti aceste cuvinte
de pe cea mai mare înãlþime, cãci va fi singura înãlþime spre
care se va înãlþa toatã fãptura, ºi aceasta va fi în curând. Nu
vã uniþi cu cei ce stau fãrã aceastã lucrare. Uniþi-vã însã cu
toþi cei care stau de mânã cu mãmica Gigi. Eu voi merge cu
ea înapoi la locul slujirii mele, dar ea va fi mereu în mijlocul
poporului ei ºi va lucra pânã va sfârºi de lucrat ºi de netezit ºi
de înnoit acest pãmânt binecuvântat, acest neam românesc,
dar nu va mai rãmâne pe acest pãmânt nimic întinat, nimic
spurcat, nimic strãin, ºi va fi neam nou ºi pãmânt nou, ca sã
fie apoi cer nou de la care vor rãsãri ceruri noi peste tot. Mã-
mica Gigi are aceastã lucrãturã de lucrat ºi este în lucru cu tot
cerul, cãci ºi eu lucrez la lucrul acestei lucrãturi ºi sunt al
acestui popor. Primiþi pe mama Gigi ºi nu-i striviþi cuvântul,
cãci biciul ei aduce cuvântul ei la viaþã. Mulþumiþi-i ei ºi pen-
tru cuvântul meu, cãci ea e buna cea din cer, ºi este iubire
mama Gigi. 

– II atã, copiii mei, cuvântul fratelui Zaharia a
fost dat vouã. N-am venit dintre cei morþi, ci

am venit cu el de la viaþa cea vie, care este la Dumnezeu.
Aduceþi-vã aminte de fratele Zaharia ºi de cuvântul lui care
era cu voi. El este mijlocitor mare la tronul Sfintei Treimi.
Chemaþi-l în ajutor pentru folos de mântuire, cãci este mij-
locitor prin aceastã lucrare. În curând ºi tinerelul care a ple-
cat de curând dintre voi va primi slujbã cereascã ºi va sluji în

faþa lui Dumnezeu, cãci este din acest popor, ºi acest popor
are mare preþ la Dumnezeu, mãi copii. Mama Gigi lucreazã
lucrare mare peste acest popor, ca sã-l scape de la moarte. Ru-
gaþi-vã neîncetat, ca sã scãpaþi de boldul morþii, cãci boldul
morþii este pãcatul. Poporul meu trebuie sã fie un popor neîn-
tinat, un popor curat, cu hranã curatã, cu apã curatã ºi cu mers
curat prin întinãciunea acestei vremi. ªi dacã nu vrei, creºti-
ne, ºi dacã vrea Dumnezeu sã vrei, va fi sã vrei ºi tu ca Dum-
nezeu, cã vei primi bãtaie pânã va fi sã intri întru ascultarea
cuvântului ceresc care cere sfinþenie de la tine, poporul meu
iubit. 

Pace peste fiii cei credincioºi ºi ascultãtori ai poporului
meu! Dar dacã eºti, creºtine, necredincios ºi neascultãtor, vei
fi dat spre certare ºi spre spãlare ºi spre zolire, ca sã mergi pe
calea dreptãþii ºi a neprihãnirii, cãci aceastã cale am venit s-o
dau poporului meu. 

Binecuvântatã sã fie fãrâmiþa de la masa care s-a ridi-
cat la cer pentru serbarea fratelui Zaharia, ºi cine va gusta din
aceastã masã cereascã, sã primeascã luminã. Amin. 

Pace peste aceastã casã! Pace ºi mirul mângâierii peste
durerile acestei case! Pace peste toþi cei care iubesc pe mama
Gigi! Amin, amin, amin. 

19 mai/1 iunie 1991

Duminica tuturor sfinþilor 

Învãþãturi ale sfintei Virginia peste cetatea Cãprioru. 

AA m venit din nou la voi. Am venit sã vã bucur ºi
sã vã întãresc aripioarele, ca sã fiþi întru cele cu

care vin de la cer, ca sã fiþi în Duhul Sfânt. 
Pace vouã! ªi în aceastã zi, pace ºi bunãvoire între voi!

Duminica tuturor sfinþilor, aceasta este sãrbãtoarea zilei de azi. 
Când a luat fiinþã trupul meu, când am intrat eu în

lumea aceasta, în ziua aceea era sãrbãtoarea care este astãzi,
mãi copii; era duminica tuturor sfinþilor. Mãmica mea se pre-
gãtea sã meargã la bisericã ºi nu s-a mai dus, cãci a stat ºi
m-a primit pe mine. 

Am venit la voi sã mã bucur cu voi în ziua aceasta de
sãrbãtoare. Era atunci ultimul an al bisericii strãmoºeºti, al
sãrbãtorilor strãmoºeºti, ºi a venit apoi vremea cea roºie ºi a
strãmutat de la locul ei vremea sãrbãtorilor cereºti. Moºii ºi
strãmoºii noºtri erau atunci creºtinii acelei vremi ºi plângeau
vremea aceea. Era proorocitã în Scripturi aceastã vreme de
durere, ºi ei au trãit aceastã durere pe vremea lor. Venise urâ-
ciunea pustiirii locurilor sfinte, venise pe vremea lor. Eram ºi
eu atunci copil de un an, ºi am fost aleasã de Domnul din pân-
tecele mamei mele. Eram de un an când biserica ºi-a schimbat
înfãþiºarea ºi puterea ºi adevãrul cel sfânt. A suferit Domnul
în vremea aceea, dar a suferit în mine, mãi copii, cãci a fost
peste mine o suferinþã în anul acela ºi îmi mâncase pântecele
pe dinãuntru, ºi pãrinþii mei purtau milã de mine ºi n-aveau
ce-mi face, cãci erau creºtini sãraci. Dar Domnul a întins mâ-
na apoi ºi a trimis peste mine vindecare ºi a înfiinþat un pân-
tece nou pentru mine ºi m-a ridicat din nou la viaþã. 

O, iubiþii mei, am purtat în trupul meu durerea aceea
care a intrat în locul cel preasfânt ca sã-i mãnânce viaþa ºi
adevãrul din ea, cãci cãlcase peste ea duºmanul cel roºu, dupã
cum era scris. A suferit Domnul, ºi a suferit înãuntrul meu; a
suferit cerul pentru biserica lui Dumnezeu. Îºi începuse Dom-
nul lucrul Sãu prin mine încã de atunci, ºi apoi a trimis peste
mine vindecare, cã ºtia cã vine vremea sã lucreze cu cuvântul
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Sãu prin mine ºi sã aducã aceastã reparare pentru biserica Sa.
ªi dacã poporul meu este poporul cel ales al lui Dumnezeu,
de aceea a început Domnul aceastã temelie de la acest popor.
Trebuia sã se împlineascã aceasta, cãci era fãgãduit de Dom-
nul, prin semnul vindecãrii înlãuntrului meu, pentru cã eu am
fost bisericã sfinþitã de Dumnezeu, în care a locuit Mielul lui
Dumnezeu ºi a vorbit cu acest popor, cãci a fãcut Domnul din
mine un altar de jertfã în care a locuit ºi S-a jertfit cu cuvântul
Sãu ºi a împãrþit cuvântul Sãu vouã, fiindcã este scris de
Domnul Iisus Hristos în Scripturi: «Omul nu trãieºte numai
cu pâine, ci cu orice cuvânt ieºit din gura lui Dumnezeu».

N-a mai avut, fiilor, nimeni, în toate veacurile, n-a mai
avut ce aþi avut voi. Pe tot pãmântul miºunã învãþãtorii legii
lui Dumnezeu ºi cãrturarii cei învãþaþi ºi vorbesc despre cu-
vântul lui Dumnezeu, ºi nu pot aceºtia sã scoatã rãul ºi moar-
tea din om, ºi se aud de la cer pânã în vremea de azi cuvintele
lui Iisus Hristos care au spus atunci: «O, neam necredincios!
Pânã când vã voi rãbda pe voi?». Mãi fiilor, au scos postul ºi
rugãciunea de la putere. Totul a rãmas o orânduialã de la oa-
meni ºi nu mai rãsar de pe nicãieri izvoare de apã vie. Dar vi-
ne vremea sã lucreze vãzut duhul ºi adevãrul în orice loc, aºa
cum este scris, ºi se vor umple de ruºine toþi cei care au închis
împãrãþia lui Dumnezeu, cei care au ascuns cheia cunoºtinþei
ca sã nu intre cei sãraci cu duhul, ºi iatã, nici aceia nu intrã,
ºi nu pot intra nici cei ce vor sã intre, dar semeþia acelora se
va preface în cenuºã în curând, iar cenuºa aceea va fi luatã de
vânt. În zadar vorbesc aceia cuvântul lui Dumnezeu, cãci ace-
ia sunt judecaþi prin cuvântul cãrþii din cer care spune aºa:
«Cel care cunoaºte cãile vieþii ºi nu umblã pe ele, acela sã nu
vorbeascã despre Dumnezeu».

Dacã poporul meu ºi-ar da seama ce este aceastã lu-
crare cu care a venit Dumnezeu în vremea aceasta pe pãmânt,
nu i-ar mai trebui nici minuni, nici semne, nici zdruncin ca sã
creadã, ºi ar crede ºi ar fi mare prin credinþã ºi ar zice cu cu-
vântul ºi s-ar muta întunericul de la fiii oamenilor. Dacã mã-
car de acum ar vrea acest popor sã se lase spre pricepere ca
sã înþeleagã ce lucrare este aceasta pe care o lucreazã Dom-
nul prin mine, n-ar da din mânã aceastã mãrire, ºi s-ar aºeza
cu putere de suflet în toatã rânduiala care se cere prin aceastã
lucrare ºi ar da mâna cu Dumnezeu, ca sã fie gata izbânda
mântuirii veacurilor toate. 

Cel ce nu vrea sã fie curat ºi adevãrat, acela sã se dea
deoparte numaidecât, cã mai bine îi va fi. Acest popor va fi
poporul cel neîntinat, cel sfânt, cu care va lucra Domnul mi-
nuni prin cuvânt. Dar cine a fost al acestui popor ºi se trage
acum din sfinþenia care este adusã acum, acela sã se pregã-
teascã pentru usturime ºi certare, cãci Domnul nu Se lasã în-
ºelat pânã în sfârºit de fiul cel rãtãcit al acestui popor. Copiii
care din dragostea lor vor sta întru sfinþenie de inimã ºi de
trup, aceia vor strãluci în curând peste mulþimi, ºi se va vedea
slava lor. 

Pregãtiþi-vã, mãmicã. Daþi de pe voi toate hãinuþele ce-
le rupte, cele murdare, cele vechi, ºi luaþi de la mãmica Gigi
ºi pregãtiþi-vã, cã vin sã vã îmbrac frumos, vin cu cerul la voi
în curând, ºi vã voi uni cu cerul ºi veþi lucra cu cerul ºi vom
face numaidecât biruinþã peste întuneric. 

Copiii mei din aceastã cetate, cei care aþi primit certa-
rea de la Domnul, care aþi primit ranã de la Domnul, mâna
mea a fost ºi v-a ajutat, mãmicã, dar sã vã fie aceasta spre în-
þelepþire, ca sã nu fie sã mai stãm din nou de vorbã tot aºa.
Sunteþi iubiþi de cer, dar cerul vã vrea curaþi acum. Aceasta nu
mai este vremea voastrã, mãmicã. Aceasta este vremea Dom-

nului. Aduceþi jertfã lui Dumnezeu, cã eu puteam sã vã ridic
acum, dar nu v-ar fi fost bine, cã nu eraþi gata pentru cer.
V-am dat mâna ºi v-am ridicat, dar de acum sã nu mai pãcã-
tuiþi, ca sã nu vã fie vouã mai rãu. Sunteþi înscriºi ca fii ai po-
porului meu, ºi eu îmi fac acum un popor sfânt ºi curat. Sã nu
ziceþi cã nu puteþi, mãmicã. Nu mã faceþi sã vã fac sã puteþi.
Vreau din dragostea voastrã sã puteþi, din credinþa voastrã,
mãmicã. Totul este cu putinþã celui ce crede, mãi copii. 

Iatã, n-am venit sã aduc pace, ci lãmurire am venit sã
aduc ºi zdruncin, ca sã despart credinþa de necredinþã, ºi ade-
vãrul de neadevãr; sã despart pe femeie de bãrbat; pe frate, de
sorã; pe soacrã, de norã; pe mamã, de fiicã, ºi pe creºtin, de
lume ºi de întinare ºi de stricãciune ºi de pãmânt ºi de fire
aducãtoare de durere; ºi am venit sã aºez peste voi stare înge-
reascã ºi cãrare adevãratã. Nu vã temeþi de lume. Biruiþi lu-
mea, chiar de va trebui sã minþiþi pentru Dumnezeu ºi pentru
calea Lui cea dreaptã ºi cea adevãratã. 

Nicuºor Zidaru, fii atent, cã vreau sã scriu numele tãu
pe o piatrã de mãrturie a lucrului meu din zilele acestea. Am
sã stau de vorbã cu tine, sã te pregãtesc cu mine, cã mai e un
picuþ, ºi ieºim deasupra cu aceastã lucrare lucratã acoperit
atâta vreme, mãmicã. Nu cãuta sã te laºi despãrþit de mine.
Eºti prins în planul acestei lucrãri ºi aºa eºti scris în cer: zidar
în Ierusalim. Dar vine vremea sã înþelegi bine lucrul tãu, iar
pentru aceasta îþi trebuie aºezare neclintitã, de acum. Am
venit aici, ºi iatã, pun mâna pe creºtetul tãu ºi aºez peste el
mirul mângâierii ºi al puterii ºi al tãriei celei bune. De ar fi sã
minþi pentru Dumnezeu, minte, mãmicã, ºi fã voia Lui, de
acum, ºi învaþã ce este tainã acoperitã. Þi-am dat ca un ajutor
aceastã vãrguþã. Foloseºte-te de ea ºi pune-o de mãrturie în
faþa neorânduielii care vrea sã te þinã departe de sfinþenie. Eu
voi fi mereu ca sã te sprijin, ºi vei vedea cã sunt lângã tine, cã
am nevoie de tine curat ºi sfânt, mãmicã. Sã nu cârteºti în lup-
tã, dar luptã-te ºi învinge-te, copilul meu. Eu nu te mai las alt-
fel de acum. Scrie aceastã zi ºi lasã-te nãscut din nou ºi fii co-
pil nevinovat de-acum, cã Domnul aºeazã putere peste creº-
tetul tãu. Vei merge cu mine ca sã-þi arãt o tainã din zilele
acestea, o tainã de a mea pe care tu o mai ºtii, ºi îþi voi arãta
cum sã faci cu ea ºi unde s-o aºezi în tine. Întãreºte-þi casa ta
ºi inima ta ºi credinþa ta ºi mergi alãturi de mine, dar mergi
bine, mãmicã. Pregãteºte-þi viaþa ºi rostul cel bun, de-acum,
cã voi sta de vorbã cu tine, Nicuºor Zidaru. 

Sã se ridice ascultare de la voi la cer, cãci cerul este în
mare lucrare peste acest popor ales. Sã fie pace între mine ºi
voi, copii cu care am vorbit acum! Sã fie peste voi duh lucrã-
tor de sfinþenie ºi de veºnicie cu Domnul, întru voile Sale
cereºti! Amin, amin, amin. 

20 mai/2 iunie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Proorocie pentru început de lucru vãzut: piatra de mãrturie a
Noului Ierusalim. 

LL a început a fost Cuvântul, ºi Cuvântul era la
Dumnezeu, ºi toate prin cuvânt au fost lucrate,

cãci Dumnezeu a zis, ºi s-a fãcut. Iatã, Dumnezeu rosteºte cu-
vânt în vremea aceasta, ºi sã se împlineascã lucrul cuvântului
Sãu, cãci este Dumnezeu.

Pacea Mea peste creºtetul tãu, copil credincios din vre-
mea aceasta, cãci prin credinþã cei de la sfârºit vor lucra prin
cuvânt lucrãri mai mari decât cele de pânã acum. Pace þie, ºi
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mirul mângâierii peste creºtetul tãu, ºi vei lucra lucruri minu-
nate, dupã cuvântul lui Dumnezeu, cãci Eu nu sunt un Dum-
nezeu neputincios, ºi mulþimi numeroase se vor pleca la lu-
crãtura acestor zile de biruinþã cereascã. Ridicã-te ºi ia amin-
te, cãci Eu rostesc cuvânt, ºi apoi Mã aºez peste voi ºi împli-
nesc prin voi, copii ai credinþei acestei vremi. 

Ridicã-te pe temelia credinþei, ridicã-te ºi acum, cãci
acum vin spre tine ºi îþi vestesc început de lucru vãzut, fiindcã
am spus cã voi scoate deasupra aceastã fântânã de miere,
aceastã începãturã de luminã vãzutã, cã vine ziua slavei, copil
al acestei slave. Am spus cã lucrãm sã scoatem crucea deasu-
pra ºi s-o înfigem în vârful unghiului, ca sã ºtie mulþimile lu-
crarea semnului Fiului Omului, Care Se va arãta pe nori dupã
acest semn, cãci Fiul Omului va lucra apoi vãzut ca sã adune
în grãdina arãtãrii Sale pe toþi aleºii Sãi, de la marginile ceru-
lui ºi pânã la celelalte margini. Adevãr adevãrat grãiesc ºi
acum, cã nu va trece neamul acesta, ºi se va împlini aceastã
lucrare adusã prin cuvânt. Iar de ziua ºi ceasul acela, iatã, co-
pilul Meu, Tatãl ºtie ziua aceea, iar Tatãl este în Fiul, ºi Fiul
este împreunã cu Tatãl în toþi cei care prin Duhul strigã:
„Avva, Pãrinte!“. Iatã tainã pecetluitã ºi despecetluitã în vre-
mea aceasta! Fericit este slujitorul acela pe care, Tatãl lucrând
ºi Fiul venind, îl va afla crezând aºa, cãci adevãr grãiesc, cã
peste toate va fi pus. Iar cei ce vor tãgãdui acest adevãr,
veni-va Stãpânul pe neaºteptate pentru aceia ºi îi va scoate
din dregãtorie ºi îi va pune cu cei fãþarnici, acolo unde este
plâns ºi scrâºnire de dinþi.

Întãreºte-te cu cuvântul Meu, cãci Eu sunt Cuvântul, ºi
voi fi împlinitor prin lucrul credinþei celor din vremea aceasta. 

Iatã, vom aºeza piatra de mãrturie a cuvântului Meu,
care a lucrat ºi care lucreazã pânã la sfârºitul tainei plinirii sa-
le, ºi vom scrie pe aceastã piatrã numele cel nou al cetãþii Ie-
rusalimului cel nou, care se va arãta de la aceastã piatrã ºi din
care vor curge râuri de apã vie, pe ale cãror laturi vom sãdi
pomi, ºi frunzele lor nu se vor veºteji, ºi fructele din ei nu se
vor mai isprãvi, cãci lunã de lunã se vor coace fructe noi,
fiindcã pomii vor primi apã din aceastã piatrã, iar seminþiile
pãmântului se vor hrãni din fructele pomilor, ºi din frunzele
lor vor primi tãmãduiri. Amin. 

Voi scrie numele tãu pe piatra aceasta ºi voi scrie nu-
mele aleºilor Mei, dar vreau sã scriu numele unsului cel de la
Mine pe piatra aceasta. Fii înþelept de la Mine, cãci înþelep-
ciunea este fiica Mea, cea care a luat fiinþã de la Mine mai
înainte de toate câte s-au fãcut prin cuvânt. Am dat cuvânt
servilor Mei prin care vin cu cuvântul, ºi lucrez prin cuvânt,
de la cele rostite ºi pânã la cele împlinite prin cuvânt, dar
vreau sã-i vãd lucrând lucru de credinþã pe cei spre care vin
sã-Mi desãvârºesc taina acestor mãrturii, cã vine ziua mãrtu-
riilor, copilul Meu, vine, ºi vom intra apoi în odihna ei, vom
intra noi mai întâi, cei care am lucrat la aceastã lucrãturã, ºi
fi-va apoi sã chemãm sub aceastã viþã pe toþi cei care locuiesc
în cerurile noastre, cãci în cerul inimilor celor credincioºi lo-
cuiesc acum mulþimile cele numeroase care va fi sã se hrã-
neascã ºi sã se tãmãduiascã din fructele ºi din frunzele sãdirii
vestite, ºi vor lua viaþã prin aceastã piatrã nouã. Dar iatã, tre-
buie sã facem înscriere, ca sã fie cunoscutã pe pãmânt ºi sã
rãmânã de mãrturie aceastã înscriere, cãci mãrturia ei va lu-
cra, ca sã putem apoi sã ridicãm aceastã piatrã ºi sã înfigem
în vârful ei semnul Fiului Omului, ºi sã se audã cântare înge-
reascã pe pãmânt, ºi sã cântãm ca îngerii: «Binecuvântat este
Cel ce iarãºi vine întru numele Domnului!», cãci Eu sunt Alfa
ºi Eu sunt Omega. Amin. 

Deschide-Mi ca sã intru cu duhul înþelepciunii Mele
întru duhul tãu ºi sã fim una întru Duhul Sfânt al Sfintei
Treimi, Cea întreit lucrãtoare. Deschide-Mi ca sã pot lucra
prin tine aceastã tainã de mãrturie, ºi totul îþi va fi þie cu pu-
tinþã, precum la Mine totul este cu putinþã. Hai sã facem cu
putinþã aceastã lucrãturã, hai, copilul Meu! Un pic mai e pânã
la seceriº. Hai sã trezim lucrãtori, ºi vor avea platã ca ºi voi,
cãci voi strânge apoi plata cea de la Mine ºi o voi împãrþi la
fel peste toþi aleºii Mei cu care voi lucra aceastã piatrã. 

Voiesc sã fac unire cu casa unsului cel de la Mine ºi vo-
iesc sã lucrãm cu chibzuinþã, ca sã scriu numele unsului Meu
Mihail la temelia acestei pietre, ºi apoi sã rostesc numele lui,
ºi sã audã mulþimile numele unsului Meu întru care binevo-
ieºte inima Mea, cãci el este cel proorocit pentru vremea care
se va aºeza prin aceastã piatrã. 

Lucreazã, cu dragostea toatã lucreazã, cu credinþã ne-
clintitã mergi, ºi þi se va deschide, ºi vom începe apoi lucrul
acestei mãrturii, ºi va ieºi deasupra Domnul, copilul Meu.
Iatã de ce trebuie sã lucrãm cu credinþã ºi cu grabã. Mai e un
pic pânã la seceriº, copilul Meu. Eu sunt, dar sã fiu, ºi voi fi
cu voi ºi vom lucra bine, cãci voi fi cu cuvântul în toatã
aceastã vreme ºi vom împlini. Amin. 

Cere, copilul Meu, cere de la Mine, cere-Mã ºi te voi
sluji! Cere-Mã, ºi vin ca sã merg cu tine ºi sã primeºti, cãci
ale Mele dintru ale Mele vã voi da ca sã-Mi daþi Mie. 

Binecuvântate sã-þi fie intrãrile ºi ieºirile ºi înþelepciu-
nea care va merge cu tine pe uliþe. Nu te teme cã vei osteni.
Mai e un pic, ºi vom cunoaºte odihnã întru cele lucrate. Fã-þi
schiþã ºi mergi întru ea ºi vei împlini lucrul tãu, cãci Eu voi
merge înaintea ta; Eu cu Duhul, iar voi, cu trupul, ºi vom fi
întru unire, cer ºi pãmânt, întru Duhul Sfânt, spre lucrare vã-
zutã, ºi apoi spre slavã vãzutã. 

Pacea Mea sã fie cu tine! Tãria Mea sã-þi întãreascã pi-
cioarele pentru împlinirea soliei pãcii, care va fi auzitã apoi
de pe înãlþimi peste Ierusalim. Vine ziua serbãrii în care vo-
iesc sã rostesc din vârful acestei pietre numele unsului cel de
la Mine. Voiesc, dar veniþi-Mi lucrãtori fiecare, prin puterea
ºi prin starea în care sunteþi gãsiþi la vestirea acestui cuvânt. 

Pace ºi mir sfânt ºi ungere sfântã peste cei aleºi ai Mei
cu care voi ridica aceastã piatrã de mãrturie, ºi vom ieºi cu lu-
crul acestei vremi de biruinþã! Amin, amin, amin. 

22 mai/4 iunie 1991

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Regele Mihai, ctitor lângã Domnul, cu numele sãu. Domnul va
alege din nou Ierusalimul. 

SS ã se scrie iarãºi un cuvânt de mãrturie, cãci Dom-
nul coboarã cuvântul, ºi apoi Se aºeazã sã îm-

plineascã cele vestite prin cuvânt. Iatã cuvântul Domnului cã-
tre regele Mihail al României, cãci el este vestit prin prooroci. 

Pace þie, rege al celei binecuvântate, cã voi coborî cu
slavã vãzutã ºi voi împãrþi luminã ºi viaþã vie peste noroadele
de pe pãmânt, iar ea va fi regina Mea. Pace þie, ºi mirul mân-
gâierii peste creºtetul tãu! Amin. Iatã încã o carte cãtre tine,
ca sã te vestesc cã voi aºeza peste locul izvorului cuvântului
Meu piatrã de mãrturie ºi locaº de slãvire a numelui Meu, ca
sã ºtie apoi noroadele ºi sã bea din aceastã piatrã apã vie, ºi
va fi aceasta spre tãmãduirea neamurilor, cãci aºa este scris
despre acest munte care se va ridica deasupra munþilor, dea-
supra înãlþimilor, deasupra înþelepciunii de pe pãmânt, ºi
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noroade multe vor veni spre aceastã piatrã, spre acest izvor
din cer coborât, cãci România va fi pãmântul cel nou al slavei
Domnului din zilele ce vin, iar tu vei fi mare peste acest
neam. Eu sunt Domnul puterilor, ºi totul este cu putinþã la
Dumnezeu, dar fii credincios lucrului Meu ºi planului Meu
cel din veci împlinit, ºi vei sta pe tronul tãu, iar mlãdiþa ta va
sta lângã tine. 

Am coborât cuvânt ºi am spus cã voi ridica piatrã de
mãrturie la locul izvorului Meu prin care Eu vestesc lucrul
planului Meu ºi lucrul României Mele, cãci din acest izvor,
iatã, scot ºi pentru tine. Am pe servii Mei prin care Eu lucrez
cuvântul Meu prin acest izvor, ºi voiesc sã scot deasupra
aceastã fântânã de miere, cã vine ziua împlinirilor vestite prin
acest izvor; vine, ºi se grãbeºte sã vinã; vine, ºi vreau sã lu-
crez cu grabã, ca sã înfigem crucea în vârful acestei pietre ºi
sã rostesc din acest vârf cuvânt coborât din cer, sã rostesc nu-
mele unsului cel de la Mine, cãci tu prin Mine vei fi, rege al
României. Dar vreau sã scriu numele tãu pe aceastã piatrã, ca
sã-þi gãtesc venirea prin aceastã putere, prin aceastã temelie
cereascã, prin aceastã mãrturie care va mãrturisi în ziua
aceea. Domnul puterilor este numele Meu, ºi nu este aceasta
cu neputinþã la Dumnezeu, ºi este din planul Meu aceastã
lucrãturã. 

Vreau sã fac unire bunã ºi legãturã apropiatã cu casa ta.
Vreau sã fac aceastã unire prin martorul Meu cel credincios,
care este de la Mine ºi care va fi sã-l aºez cel dintâi peste bi-
serica Mea, peste biserica cea binecuvântatã, cãci acest mar-
tor ºtie de la Mine ce am sã fac peste acest neam, ºi între voi
va fi sã fie o pace desãvârºitã, ºi Eu voi fi în sfatul vostru,
spre slava neamului cel ales din zilele ce vin. Mai e un pic
pânã la seceriº, ºi voiesc sã lucrez cu grabã aceastã corabie,
aceastã piatrã de mãrturie, cã prin ea voi birui, iar tu vei veni
apoi, ºi vom aºeza viaþã înviatã ºi luminã din lumina cea nea-
propiatã peste acest neam, ºi toate popoarele vor veni ºi vor
vedea slava celei oropsite. 

Aºeazã-te lângã Mine ca sã Mã sprijin cu tine ºi sã ri-
dicãm aceastã piatrã la locul ei, rege al României, cãci am în
cerul sfânt voievozi sfinþi, din trupul acestui neam, care au
adus jertfã de slavã pentru Mine ºi pietre de aducere-aminte
în zilele lor, ºi aceºtia strigã la Mine ziua ºi noaptea: „Doam-
ne, pânã când ca sã ridici numele nostru, dupã fãgãduinþele
Tale?“. Dar am lângã acest izvor pe servii Mei, lucrãtori în
trup, care strigã zi ºi noapte înaintea Mea, ºi Îmi amintesc
aceºtia de vremea fãgãduinþelor pe care Eu le-am fãcut peste
acest neam ales, ºi totul este scris, ºi vor mãrturisi lucrurile
cuvintelor Mele. ªi Îmi amintesc aceºtia de tine, regele lor,
pentru cã Eu le-am dat poruncã sã aducã jertfã de fiecare zi ºi
sã aducã în faþa Mea numele tãu ºi venirea ta pe pãmântul tãu.
Aºa eºti pomenit în acest loc ascuns, aºa este auzit la tronul
slavei Mele: „Pe Mihail, rege al României, sã-l pomeneascã
Domnul Dumnezeu întru împãrãþia Sa!“. Amin. Am dat po-
runcã sã cearã aceºtia la Mine sã dobor capul fiarei roºii, ºi
am auzit ºi am împlinit la vremea hotãrâtã aceastã biruinþã.
Lucrez aici prin servii Mei, ca sã ºtie ei cum este planul Meu
întocmit, sã ºtie ce sã cearã la Mine, ºi iatã, Eu sunt ºi împli-
nesc, ºi am fãcut aici aºezare dupã schiþa planului acestor
zile, cãci lucrez din cer, dupã planul ceresc, dar lucrez prin
aceºtia care Mã aduc cu cuvântul, cãci Eu rostesc, ºi apoi vin
ca sã împlinesc. 

Am spus pe vremea trupului Meu, am spus aºa învãþã-
ceilor Mei: «Iatã, mai sunt patru luni pânã la seceriº», ºi

mulþi s-au smintit întru Mine, cãci tainele Mele sunt adânci,
iubitul Meu, unsul Meu întru care binevoiesc în zilele ce vin.
ªi iatã, din nou zic cuvintele cele de atunci: mai sunt patru
luni pânã la seceriº, ºi cât aº voi sã-Mi trezesc lucrãtorii ºi sã
biruiesc prin aceastã izbândã! 

Aºeazã-te lângã Mine, cãci vreau sã însemnez pe piatra
aceasta ºi sã sap numele tãu. Iatã, pun aceastã piatrã înaintea
ta, rege al României, ºi fi-va apoi ca într-o singurã zi sã înde-
pãrtez nedreptatea din þara Mea ºi a ta, ºi voi împlini. Fii cre-
dincios, cã voi fi împlinitor în ziua aceea, cãci ziua aceasta
este hotãrâtã, iubitul Meu, dar credinþã ca a ta sã nu mai fi fost
vreodatã în neamul celor credincioºi, cãci vom lucra biruinþa
cea pentru sfârºit de Babilon ºi cea pentru început de veac
nou, ºi voi începe cu neamul Meu cel sfânt, cu slava acestui
neam nou ales. Am zis, ºi voi împlini, ºi voi alege din nou Ie-
rusalimul, ºi aceasta va fi în zile de strâmtorare. O, e mare în-
tunericul acestei vremi, ºi aceasta este strâmtorare pentru
Domnul celor credincioºi, dar iatã, la sfârºitul plinirii nele-
giuirii voi aºeza un împãrat care va fi întru Mine, ºi prin el voi
aºeza împãrãþia pãcii. Amin. 

Ridicã-te acum ºi hai sã ridicãm aceastã piatrã, cã voi
cuvânta din vârful ei, ºi cele ºubrede vor cãdea, ºi vom face
un lucru nou, ºi se vor pleca noroadele de pe pãmânt în faþa
acestui semn. Fii iscusit, iubitul Meu, fii întru Mine, ca sã fiu
cu tine, dar sã fiu, iubitul Meu, unsul Meu, binecuvântatul
Meu. Vremea e târzie, rege al României, ºi Eu, iatã, zoresc sã-þi
gãtesc venirea, dar acesta este planul Meu pentru venirea ta,
ºi dupã el trebuie sã se lucreze. A venit vremea sã aduci
aceastã jertfã Mie, ºi Eu o voi aºeza spre mãrturie peste acest
izvor care a curs în mijlocul acestui neam ales, care a vestit
în vremea aceasta despre vremea ta care vine. Iar în ziua ace-
ea voi mãrturisi ºi voi împlini prin cuvânt, iar când voi rosti
cuvânt, toate înãlþimile se vor pleca la glasul Meu, cãci Eu
sunt Domnul puterilor. 

Eu sunt. Nu te teme, rege al României. Te voi uni cu
cele vestite prin cuvântul Meu, ca sã crezi lui Dumnezeu ºi sã
te aºezi lângã Domnul, ca sã se împlineascã lucrul lui Dum-
nezeu ºi taina lui Dumnezeu peste acest neam. Scoalã-te ºi fii
întru Dumnezeu, cã iatã, Domnul este peste tine cu mirul
binecuvântãrii ºi al puterii cereºti. 

Pace þie! De la izvorul care curge în România, pace þie!
Dar vreau sã-þi spun „Pace þie!“ din vârful acestei pietre care
va fi sã se ridice pe acest izvor. Pace þie, rege al României!
Dumnezeu grãieºte în România mai mult decât în toate vea-
curile de pânã acum. 

Pace peste casa unsului Meu Mihail! Amin, amin, amin. 
23 mai/5 iunie 1991

Cuvântul sfintei Virginia cãtre Nicu Spirea 

Acesta va fi zidarul chivotului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim. 

AA cest cuvânt este coborât din cerul sfânt ºi cu-
vântul acesta se va împlini, cãci este Dumne-

zeu, ºi lucreazã Domnul prin cuvânt, ºi apoi Se aºeazã ºi îm-
plineºte Domnul. Sã se pecetluiascã acest cuvânt pânã la vre-
mea hotãrâtã, ºi apoi, cuvântul cel împlinit, care lucreazã
acum în ascuns, va fi sã se audã de pe acoperiºuri. Amin. 

Pace vouã, iubiþii mei copii cu care am mai rãmas ºi cu
care merg înainte pânã voi termina lucrul ce-l am de lucrat în
vremea aceasta! Pace vouã, copiii mei din acest acoperãmânt
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sfânt! Pace peste cei care am zis sã fie aici în ziua aceasta, cã
iatã, se coboarã sfat ceresc în aceastã zi, ºi va fi scrisã ºi
aceastã zi în cartea mãrturiilor care se întocmesc ºi care se
vor mãrturisi, în zilele ce vin, de pe înãlþimea acestei lucrãri
de mãrturie. 

Stã mama Gigi în sfat cu Nicuºor Zidaru. Deschideþi-vã
urechile, cãci cine are urechi, trebuie sã audã cu ele, iar cei ce
nu vor sã aibã urechi de auzit, aceia nu aud cuvintele mãrtu-
riei acestei vremi. Aceasta este vremea sã se aºeze la loc îm-
pãrãþia lui Israel, ºi va începe Domnul de la acest popor,
fiindcã aºa este proorocit în cartea acestei lucrãri. 

Nicuºor Zidaru, iatã, mama Gigi îþi aduce salutul de
bun venit în acest acoperãmânt, cãci aici am adãpostire în
vremea aceasta. Aºa este scris, cã profetul nu este crezut ºi
primit de cei din casa lui, de cei din cetatea lui. 

Nicuºor Zidaru, am stat în faþa lui Dumnezeu, ºi apoi
în faþa acestui popor, ºi a cuvântat Domnul prin gura mea cu-
vânt ceresc, cuvânt proorocesc, vreme de douãzeci ºi cinci de
ani, dar n-a voit aceastã viþã sã facã rod de credinþã ºi de mân-
tuire. N-a voit acest popor sã rãmânã întru Dumnezeu, cãci a
fost tare la cerbice creºtinul acestei lucrãri, ºi iatã, mi-a trezit
Domnul duhul ºi m-a trimis sã lucrez, aºa dupã cum era scris
în cuvintele proorociilor acestei lucrãri. M-a trimis, dar ai mei
nu m-au primit, ºi au spus sã plec din hotarele lor. Au fãcut
cu mine aºa cum a fãcut poporul lui Israel cu Domnul, cã L-au
luat ºi L-au dat spre moarte pe Domnul vieþii ºi au spus cã
scapã de un rãzvrãtitor ºi de un cãlcãtor de lege. Aºa au fãcut
ai mei, cãci am voit sã mã duc la ai mei dacã a venit vremea
mea, dar ai mei nu m-au primit, ºi m-au tãgãduit, ºi iatã, am
ocrotit aceºti copii de când i-am adus lângã mine, ºi numai eu
i-am iubit ºi i-am ocrotit, cã eu, dacã am ajuns la Domnul, am
ºtiut ºi mai bine planul lui Dumnezeu întru aceºti copii cre-
dincioºi acestei lucrãri. Am vãzut de când am ajuns în cer cã
Domnul are nevoie de ei, dar iatã, am eu nevoie de ei pentru
Domnul. I-am adus de departe. Le-a spus Domnul sã lase ma-
mã ºi tatã ºi casã ºi fraþi ºi neam ºi sã urmeze acestei lucrãri
dumnezeieºti, ºi au venit, mãi Nicuºor Zidaru, cãci au crezut
în Dumnezeu ºi au înþeles cã este Dumnezeu prin acest cu-
vânt, fiindcã ei au avut inima curatã, au avut înþelepciune ºi
pricepere de la Duhul Sfânt ºi au avut dragoste, ºi nu s-au
smintit întru Dumnezeu. ªi n-a mai avut Domnul încã ºi pe
alþii ca ºi pe ei, cã n-au mai voit ºi alþii sã fie numai întru
Dumnezeu, cãci a fost împãrþit cu inima creºtinul acestui po-
por, ºi iatã, de când au fost chemaþi de Dumnezeu, au primit
numai dispreþ ºi vinã ºi ruºine ºi hulã aceºti copii, dar ei n-au
tãgãduit lucrul lui Dumnezeu, Care a lucrat în mijlocul
acestui popor. 

A fost prins în planul acestei lucrãri copilul acesta care
este peste acest acoperãmânt, ºi când a venit vremea sã-l aduc
ºi sã-l lipesc lucrului lui Dumnezeu, l-am chemat ºi l-am adus
la aceºti copii, ca sã-i dea creºtere cereascã ºi inimã cereascã
ºi dragoste din cer, fiindcã n-aº fi avut cui sã-l dau ca sã-L fi
crescut în el pe Dumnezeu. L-am adus la ei, ºi le-am mai
adãugat o cruce, cã ºtiam cã nu vor cârti sub greutate cu
Domnul, ºtiam cã vor fi huliþi ºi defãimaþi pentru ridicarea
acestui copil. M-am luptat cu împotrivirea care se ridicase de
peste tot ºi am întãrit aceºti copii ai mei, ca sã poatã ei cãlca
peste toate neputinþele, peste toatã rãutatea care dãdea de pes-
te tot sã-i zdrobeascã, sã-i alunge, sã-i slãbeascã. ªi când a
venit vremea ºi mai grea peste ei, când am vãzut ameninþatã
viaþa lor de rãutatea creºtinilor mei, i-am scos dintre ei, ºi ei
au lãsat cãsuþa, cãsuþa pe care tot mâna ta a zidit-o, cãci eu

te-am chemat ºi atunci ºi þi-am spus de la Domnul cum sã
le-o zideºti, ºi apoi ei au fost alungaþi din cãsuþa aceea. ªi i-am
adus acum în acest acoperãmânt, ca sã-i ocrotesc ºi sã-i mân-
gâi aºa cum ºi ei mi-au purtat grijã de acest tinerel iubit de
cer, cãci ºi el, ca ºi ei, a fost hulit ºi batjocorit ºi socotit cu cei
desfrânaþi. Dar iatã, aceºtia sunt primii care au iubit împãrãþia
cerurilor, cãci a unora ca aceºtia este credinþa întru împãrãþia
lui Dumnezeu, fiindcã Domnul a fost mai întâi hulit ºi bat-
jocorit ºi scuipat ºi socotit prieten al vameºilor ºi al
desfrânaþilor. 

Am coborât iubirea cea din cer peste cei huliþi ºi alun-
gaþi ºi vorbiþi de rãu ºi i-am ocrotit ºi i-am întãrit ºi mi-am
gãsit locaº la ei, cãci ai mei nu m-au mai primit, ºi lucrez cu
cei din acest locaº lucrare de înviere ºi de trezire peste acest
popor, ºi va vedea acest popor cât rod voi ridica în zilele ce
vin. Cã mã voi îndrepta spre lume, ºi lumea se va ridica ºi va
alerga cu nãvalã sã vadã împãrãþia lui Dumnezeu, care se va
aºeza în zilele ce vin, prin aceastã lucrare, cãci voi ieºi dea-
supra cu ea ºi cu copiii cei care au lucrat cu cerul ºi cu mine,
iar peste cei care m-au tãgãduit ºi m-au prigonit se va aºeza
atunci pecete de ruºine, ºi pace nu vor afla aceia, cãci vor ve-
dea slava lui Dumnezeu între cei care au fost scuipaþi de ei.
Iatã, un picuþ mai este, ºi Domnul va vorbi de pe înãlþimi prin
aceastã lucrare, ºi vor veni mulþimile sã vadã rodul acestei lu-
crãri, ºi se vor lucra lucruri minunate, mai mari decât toate
care s-au lucrat în toate veacurile de pânã acum. 

Tainã vã spun vouã, cã sunt în lucru de la cer, ºi voi ri-
dica acum piatrã de mãrturie prin care va mãrturisi Domnul
taina acestui izvor care a curs atâta vreme în mijlocul acestui
popor, ºi apoi va fi mare poporul cel credincios, care va fi
nãscut într-o clipã atunci, ºi acesta se va numi poporul român,
poporul neamului cel nou, poporul Noului Ierusalim. ªi va fi
acesta un neam sfânt, care va primi slava cea dintâi între toate
noroadele de pe pãmânt ºi va împãrþi luminã ºi înviere ºi sare
peste mulþimile care vor curge spre acest munte. 

Nicuºor Zidaru, deschide-mi ca sã intru cu aceastã tai-
nã ºi scrie aceastã zi, scrie aceastã tainã pe tãbliþa inimii tale,
ºi închide apoi uºa pânã vor veni zorii acestei împliniri, cãci
voi coborî spor din cer ºi vom lucra cu grabã ºi vom ridica
piatrã de mãrturie peste acest izvor, cãci din acest izvor vor
curge râuri de apã vie, ºi pe laturile lor vor creºte pomi care
vor rodi hranã peste mulþimi ºi care vor purta frunze dãtãtoare
de tãmãduire peste neamuri. Fii înþelept, cãci mare ºi adâncã
ºi minunatã este aceastã tainã. ªi va ridica Domnul piatrã de
mãrturie în vremea aceasta ºi va lucra cu grabã, ca sã scoatã
apoi deasupra aceastã fântânã de miere, iar copiii mei de aici
vor fi ridicaþi biruitori, ca sã ºtie ºi cei care i-au împuns pe ei
cã Domnul a binevoit în cei credincioºi. 

Întãreºte-te ºi te ridicã cu credinþã, cã Domnul te toc-
meºte pe tine, Nicuºor Zidaru, ºi se va ºti numele tãu de pe
aceastã piatrã, alãturi cu cei aleºi ai mei cu care am lucrat ca
sã ridic în vârful acestei pietre semnul Fiului Omului, Care Se
va arãta biruitor în vremea aceasta, ºi spre putere de înviere
peste noroade, cãci Dumnezeu Îºi va arãta apoi slava prin
aceastã lucrãturã. Aºeazã-te lângã Domnul, aºeazã-te lângã
mine ºi lângã cei ce lucreazã întru mine, Nicuºor Zidaru, cãci
aºa am rostit cuvânt: „Vino dupã mine! Vino, de acum! Vino,
Nicuºor Zidaru, ºi te voi face zidar de case vii, de inimi vii,
fiindcã de la aceastã piatrã va ieºi izvor de înviere, ºi Dom-
nul Se va arãta în zilele ce vin“. Fii credincios întru aceastã
chemare, cãci ce este cu neputinþã la om, este la Dumnezeu
cu putinþã, ºi vom lucra aceastã piatrã, cãci Moise a izbãvit pe
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Israel prin cuvântul credinþei, dar în aceastã lucrare este mai
mult decât Moise. 

A coborât Domnul la aceºti copii cuvânt ºi schiþã, ºi
toate vin dupã planul cel ceresc, ºi am martor credincios din
biserica din vremea aceasta, ºi acest martor stã cu credinþã ne-
clintitã întru aceastã lucrãturã ºi lucreazã dupã cuvântul cel
din cer, ºi este mare la lucru, ºi va fi alãturi de lucrul acestei
pietre, ºi apoi va fi cel dintâi peste biserica cea vie, care va
cuvânta în zilele ce vin. ªi când biserica va cuvânta, toate se
vor face noi, ºi va fi o turmã sfântã, care va sta înaintea Dom-
nului, aºa cum este scris în Cartea Adevãrului. Mama Gigi
este trimisã de la Sfânta Treime ca sã pregãteascã în vremea
aceasta calea poporului care va fi ºi se va sfinþi, dar Domnul
începe cu aceastã piatrã, cãci de la ea, apoi, toate se vor face
noi. Avem acest martor mare, ºi este martor al cerului, aºa
cum a fost preotul Nicodim, care a fost de partea Domnului
pe vremea patimilor Sale. Aºa ºi acesta, va sta alãturi la
aceastã temelie, ºi apoi va mãrturisi ºi va întãri mãrturisirea
acestui izvor de mãrturie, cãci l-am aºezat ca sã fie apoi mar-
tor peste toþi învãþãtorii legii ºi peste toþi cãrturarii care au
cunoscut cãile Domnului, dar n-au umblat întru ele, ºi se vor
ruºina atunci înþelepþii acestei vremi. Aºa este scris: «Domnul
va ridica pe cei slabi ca sã ruºineze pe cei tari», ºi va fi sã se
împlineascã cuvântul care zice: «Unde este înþeleptul ºi cãr-
turarul acestui veac?», cãci Domnul locuieºte cu cei smeriþi
ai Sãi. 

Fii înþelept ºi fii pe piatra credinþei, cã iatã ce a fãcut
acest popor: a ispitit ºi a pus degetul ºi s-a dus ºi a împrãºtiat
pe jos taina cea de sus ºi nu s-a temut de Domnul, ºi þipã acest
popor ºi stã cu parul în mânã, ca nu cumva sã punã Domnul
mâna pe el ºi sã-l scoale ºi sã-l ridice pe piatrã. Fii aºa cum
sunt acum cei ce vor fi, cãci poporul care va rãmâne va fi cu-
rat ºi sfânt. Pãstreazã aceastã tainã ºi acest loc, cã Domnul a
pus aici poruncã ºi a pus hotar ºi a pus strãjer, ca sã nu intre
aici nimic întinat, nimic necurat, nimic strãin de cele ce se cer
acum, nimic lumesc ºi nimeni lumesc, mãi copilul meu. 

Iatã de ce a trebuit sã mã dau deoparte ºi sã las aceastã
vãrguþã sã te însemneze, fiindcã tu eºti scris în schiþa acestei
pietre ºi ai acum un lucru curat de fãcut, ºi va fi cu putere
aceastã lucrãturã, cã aceasta e porunca: cine se va atinge de
aceastã piatrã, acela sã fie curat, amin, cãci aceastã piatrã va
fi spre ridicarea multora ºi, iarãºi, spre dãrâmarea multora. 

Sã nu te superi pe Domnul, dar aºa este aceastã lu-
crãturã, ºi de aceea S-a atins Domnul de tine, ca sã mergi cu-
rat în zilele acestea ºi sã fii în ziua mãrturiilor alãturi cu toþi
cei aleºi care vor avea numele scris pe aceastã piatrã. Vom lu-
cra dupã planul cel de sus, ºi aceasta va fi o tainã mânuitã nu-
mai de Domnul, pânã vom ajunge în vârful ei. Sã nu te temi
cã vei muri dacã vei þine în tine aceastã mãrturie. Este scris cã
vine vremea când cei ce aud nu vor mai auzi, ºi apoi cei surzi
vor fi sã audã. Iatã, fã-te mut ºi fã-te surd pentru cele tãinuite
de Dumnezeu, ºi vei fi între cei puþini ai lucrului cel tainic.
Pecetlui-voi aceastã tainã între ucenicii mei ºi voi înscrie nu-
mele lor pe aceastã piatrã, ºi va fi spre mãrturie. Amin. 

Stai lângã acest început de Ierusalim nou, stai lângã cei
aleºi ai mei, Nicuºor Zidaru; stai, ºi vei fi întru înþelepciunea
cea de sus. Domnul lucreazã sã-ªi desãvârºeascã cele prooro-
cite pentru aceastã vreme, ºi va aºeza Ierusalimul, ºi iatã cum
începe, cãci pe aceastã piatrã voi zidi începutul cel nou al zi-
lelor ce vin. 

Pace vouã, copii ai acestei taine! Sã se pecetluiascã a-
ceastã mãrturie pânã la vremea împlinirii acestei taine. Amin. 

Pace vouã, celor cu care am fãcut sfat ceresc, cãci lu-
crãm dupã cuvântul ceresc! Eu sunt la aceastã cârmã, ºi vom
ieºi în curând la þãrm ºi vom cânta cântarea cea de biruinþã a
lui Moise ºi va fi din nou Eden ceresc pe pãmânt, iar voi, cei
credincioºi, veþi fi cei dintâi. 

Pace vouã întru cele de sus, cãci locul pe care staþi este
sfinþit, ºi va fi spre sfinþirea celor ce vor crede, ºi aceia se vor
mântui. Amin. Aceastã aºezare este de la porunca cereascã, ºi
fericit este acela care va fi viu prin credinþa în aceastã aºe-
zare cereascã, fiindcã a fost schiþã cereascã pentru aici. Bu-
curaþi-vã, ºi iarãºi zic: bucuraþi-vã, cã numele vostru este
scris în ceruri, ºi aceastã bucurie va mãrturisi pe pãmânt, ºi
veþi fi copiii slavei ºi veþi fi mângâiaþi în Ierusalim. 

Voi fi la vreme cu tot sfatul ºi vom lucra totul dupã cu-
vântul cel din cer. Amin, amin, amin. 

24 mai/6 iunie 1991

Sfânta Virginia aduce pe Domnul în soborul pentru
planul zidirii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

Pisania cu numele celor adunaþi în sfatul soborului. 

PP ace vouã! Acesta este un sobor ceresc. Mama
Gigi este aici cu oaspeþi din cer ºi este cu Dom-

nul Iisus Hristos în sfatul acestui sobor, ºi e sãrbãtoare în cer
în aceastã zi de sobor sfânt. 

Slavã Sfintei ºi Celei de o fiinþã ºi de viaþã fãcãtoarei
ºi nedespãrþitei Treimi, de acum ºi peste toþi vecii! Amin. Vi-
ne ceasul sã Se preaslãveascã Fiul Omului, iar eu nu vorbesc
de la mine, ºi Acela Care m-a trimis pe mine mi-a poruncit sã
spun ºi sã vorbesc. Voi sunteþi trupul lui Iisus Hristos, cãci
Duhul Domnului lucreazã la zidirea trupului lui Iisus Hristos,
spre desãvârºirea sfinþilor. Sunteþi începãtura cea nouã, pen-
tru cã luaþi ºi mâncaþi ºi beþi Trupul ºi Sângele Fiului Sfintei
Treimi, ºi iarãºi, dupã o zi ºi o noapte luaþi. 

Domnul Iisus Hristos este în sobor cu noi, iubiþii mei
copii, ºi Domnul dã binecuvântare peste acest sobor. Iatã,
Domnul grãieºte acum la voi: 

– BB inecuvântatã sã fie împãrãþia Sfintei Tre-
imi, a Tatãlui Meu ºi a Fiului Sãu ºi a Du-

hului Cel Sfânt, întreit lucrãtor, acum ºi peste toþi vecii!
Amin.

Pace vouã! Prin uºile deschise, pace vouã, ºi bucuraþi-vã,
cã Tatãl Meu lucreazã sã-ªi anunþe împãrãþia ºi gloria pentru
plinirea vremurilor lui Dumnezeu! Lucreazã Domnul cu voi,
cãci aþi fost rãscumpãraþi ºi pecetluiþi pentru ziua rãscumpã-
rãrii. Încã puþinã vreme, ºi vom sta împreunã la masa cea de
nuntã, care este acum spre gãtire. Cel ce crede în Mine ºi Mã
vede pe Mine aici unde lucrez, acela nu crede în Mine ºi nu
Mã vede pe Mine, ci crede în Cel ce M-a trimis, ºi vede pe
Cel ce M-a trimis, cãci M-a trimis atunci Tatãl Meu pe pã-
mânt, ºi apoi M-am suit iarãºi la Tatãl, ca sã pot coborî apoi
din nou, ºi am putere în cei ce se coboarã din cer, fiindcã a
venit ºi ceasul acela. Sunt Fiul puterilor cereºti, ºi am spus lui
Verginica sã se coboare din nou ºi sã lucreze dupã cum am
spus Eu prin cuvintele cele scrise în cartea acestei lucrãri, sã
trâmbiþeze iarãºi Verginica ºi sã-Mi gãteascã Mie calea celei
de a doua arãtãri. 

Eu sunt Fiul Cel fãgãduit prin prooroci, ºi de aceea am
coborât, dupã cum era scris, ºi am coborât ºi lucrez cu cei ce
se închinã în Duhul Adevãrului, am coborât la fiii fãgãduinþei
rostite prin Duhul Sfânt, la fiii seminþiei binecuvântate din
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aceastã vreme de biruinþã, cãci Agar este muntele Sinai, iar
Sarra este Ierusalimul cel nou, care este proorocit cã se va co-
borî din cer, învãluit de slavã. 

Pace vouã, celor împreunã lucrãtori întru lucrarea Sfin-
tei Treimi, Care lucreazã sã aºeze Ierusalimul cel nou! ªi vom
începe cu aceastã piatrã ºi de la aceastã piatrã. Domnul Iisus
Hristos este Cel dintâi întru acest sobor ceresc. Fiþi plini de
Duhul Sfânt, copii ai slavei Sfintei Treimi, ºi nimãnui sã nu
spuneþi ce a fãcut Dumnezeu cu voi. Pecetlui-voi aceastã tai-
nã între ucenicii Mei, ºi vom lucra ºi vom face ucenici, ºi cine
nu va fi împotriva Noastrã, acela va fi cu Noi. Amin. 

Iatã, luaþi din Duhul Meu ºi fiþi întru Duhul Sfânt.
Acest sobor este ceresc, ºi este cerul oaspete la acest sfânt so-
bor. Pace vouã! Pace ºi Duh Sfânt! Pace ºi tãrie ºi împãrãþie
sfântã, precum în cer aºa ºi peste voi, ºi de la voi peste multe
mulþimi apoi! Iatã, pe aceastã piatrã vom zidi biserica începu-
tului învierii fãpturii lui Dumnezeu. Credeþi în Domnul Iisus
Hristos. Eu sunt. Nu vã temeþi, ºi vom lucra aceastã corabie.
Pecetluiþi aceastã tainã pânã vom lua ºi vom deschide aceste
peceþi, cãci vrednic este Mielul lui Dumnezeu sã ia aceastã
carte ºi sã deschidã peceþile ei în strigãtele mulþimilor care
vor veni ºi se vor adãpa din aceastã piatrã, din acest munte al
binecuvântãrilor. 

Pace vouã, ºi iarãºi zic: pace vouã! Pace de la Noi pânã
la voi, ºi de la voi pânã la Noi! ªi va fi luminã ºi pace, cãci
luminã am venit sã aduc pe pãmânt. Întãriþi-vã picioarele ºi
încingeþi-vã mijloacele voastre ºi ridicaþi-vã, cã Tatãl ceruri-
lor va rosti apoi din vârful acestei pietre ºi se va auzi glasul
cerurilor care va grãi: aceasta este lucrarea cea întru care am
binevoit, ºi voi merge cu ea pânã la toate marginile. Amin.

Ridicaþi-vã ºi vã bucuraþi, cã plata voastrã vine de la ce-
ruri! Binecuvântat sã fie cuvântul ºi sfatul ºi lucrul întru acest
sobor ceresc! Amin. Sã se scrie spre mãrturie numele celor ce
au stat cu cerul în sfatul acestui sobor, iar pe aceastã piatrã
Domnul va sãpa numele celor care sunt întru numele Dom-
nului adunaþi în aceastã zi de mãrturie. Amin, amin, amin. 

Numele celor strânºi în acest sobor ceresc: Ioan Spirea,
Gheorghe, Ilie, Nicolae, Spiridon, Emilian, Emilian, Gheor-
ghe, Constantin, Valeriu, Nicolae, Marian, Ioan, Dan. 

27 mai/9 iunie 1991

Cuvântul Domnului cãtre patriarhul Teoctist 

Viziunea îngereascã despre izvorul bisericii care se va ivi de la
Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu în România este tainã încã 

pecetluitã. 

VV ine Domnul cu o solie pentru România Mea,
care strigã la Mine aºa cum strigã o fecioarã în-

gropatã de vie, cerând milã ºi scãpare de la cei ce stau peste
ea cu nepãsare, ºi ea se zbate ºi plânge de la cei tari din vre-
mea aceasta, care nu aud þipetele ei. Dar România Mea e vie
cu inima, ºi voiesc s-o ridic din þãrânã ºi s-o spãl ºi s-o fac ne-
prihãnitã ºi s-o ridic pe înãlþime cu Mine. Am un lucru sã-l lu-
crez, dar pecetluiþi aceastã tainã cereascã, ºi nimeni sã nu ºtie
ce face Dumnezeu pentru cetatea Sa aleasã, cãci vine vremea
ei, ºi toþi mai-marii ei stau cu picioarele pe aceastã comoarã
ºi nu vor sã audã plânsul aºteptãrii ei. 

Ridicaþi-vã cu înþelepciunea cea din cer, cã vã trimit la
mai-marele bisericii ca sã-i spuneþi ce am Eu sã-i spun, aºa
cum Eu v-am arãtat vouã. Îmbrãcaþi-vã cu veºminte de sãrbã-
toare, ºi aºezaþi-vã apoi în faþa Domnului ºi rugaþi-vã sã vã

dea duhul cel tare cu care sã urniþi inima acestui om care þine
sub plâns biserica Mea, ºi iatã, plânsul ei se aude la Mine.
Spuneþi-i lui cã Eu sunt Dumnezeu, Care Mã arãt peste fii ºi
fiice, peste bãtrâni ºi tineri, peste robi ºi roabe. Spuneþi-i cã
Eu v-am luat ºi v-am dus la el ca sã-i spun cã stã cu picioarele
pe o comoarã vie, care strigã sã iasã deasupra, dar nimeni nu
sapã în jurul ei ca sã-i dea crusta de deasupra ºi sã iasã ca sã
strãluceascã peste România, ºi sã fie apoi zâmbet pe fruntea
acestui neam. Spuneþi-i cã v-am dat vouã sã-i duceþi unealtã
ºi sã sape cu ea sub picioarele lui ca sã se vadã aceastã bucu-
rie care dã sã rãsarã în zilele acestea. Spuneþi-i cum aþi vãzut-o
pe România ºi cum vi l-am arãtat pe el în România, ºi cum Eu
v-am trimis sã-i spuneþi ceea ce Eu v-am descoperit vouã: 

„Eram cu îngerul Domnului deasupra pãmântului ºi
priveam. 

Am vãzut o bucatã de pãmânt, cu contur aproape ro-
tund, care se deosebea pentru cã era ca o oazã verde. Am vã-
zut pe acest loc verde un izvor, ºi în jurul lui luceau lumini ca
niºte pietre care strãlucesc în soare. ªi am vãzut pe pãrintele
patriarh Teoctist mergând cu un om care avea în mâna
dreaptã o cruce albã, de mãrimea staturii lui, iar în mâna
stângã o cazma nouã, nefolositã. Ei mergeau amândoi cãtre
izvorul acela, iar la izvor mai aºtepta un om. L-am întrebat:
«Cum ai venit tu aici?». El a spus: «Am fost adus de înger».

Pãrintele patriarh vorbea cu omul care pãrea ca un sol
ºi care-i spunea pãrintelui patriarh cã va înfige crucea albã
pe locul acelui izvor, dar pãrintele patriarh a spus cã nu ve-
de nici un izvor ºi cã el ºtie cã nu este izvor în þinutul acela.
Atunci iarãºi a vorbit solul ºi i-a spus sã ia cazmaua ºi sã
sape ca sã vadã, dar pãrintele patriarh era nedumerit. 

Din depãrtare veneau trei cãmile albe. Pãrintele pa-
triarh a mers apoi de acolo, îndreptându-se spre stânga locu-
lui. Cãmilele, schimbându-ºi mersul spre pãrintele patriarh,
aduceau cu ele un sul de hârtie. Omul care era adus ºi el de
înger la izvor, s-a dus în urma pãrintelui patriarh, l-a ajuns
ºi au stat de vorbã, ºi apoi el a fost ridicat de înger. 

Pãrintele patriarh mergea iarãºi spre locul izvorului,
ºi cele trei cãmile mergeau ºi ele. Lângã izvor se vedea cru-
cea albã, culcatã jos în iarbã, iar omul cel ce semãna cu un
sol, stãtea jos lângã cruce, cu ochii spre cer, aºteptând. 

A spus apoi îngerul cã oaza aceea verde este România,
ce poartã în ea un izvor ascuns, care se va arãta de la Dum-
nezeu ºi va curge din ea peste tot pãmântul. Am întrebat pe
înger: «Când va fi aceasta?». Iar el a spus: «Acum!».

S-a fãcut vuiet deasupra pãmântului acela ºi am vãzut
în vuiet pe Maica Domnului înconjuratã de cete de îngeri, ca-
re cântau ca la acatist: «Bucurã-te, Maica Mielului lui Dum-
nezeu, cã mare este cetatea ta peste neamuri! Bucurã-te!». 

Am vãzut izvorul strãlucind tot mai mult, ºi prin iarbã
cursuri mici de la el pornind în toate pãrþile, ºi am vãzut cã
bucata cea verde a rãmas mai sus decât împrejurimile ei, iar
din vale, de peste tot se vedeau mulþimi venind cântând. În-
gerul a spus din nou: «Acum!», ºi am spus îngerului: «Dar
lumea este rea ºi necredincioasã ºi trãieºte în pãcate la noi».
ªi avea îngerul o torþã cu cãrbuni aprinºi ºi a zis cã o va
arunca jos ca sã treacã pãcatele de la acel foc. Am pus mâi-
nile la ochi de spaimã, ºi îngerul a spus: «Este Dumnezeu
pentru cei credincioºi, ºi va fi bucurie cu Dumnezeu pe pã-
mântul vostru, dar necredincioºii vor fi luaþi». 

Privind iarãºi în jos, am vãzut în loc de pãmântul cel
verde un glob mare strãlucind pe deasupra a tot pãmântul, ºi
scria pe el: România“. 
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Mergeþi! În numele Domnului, mergeþi ºi mãrturisiþi,
cãci aceasta ce v-am arãtat este lucru de la Dumnezeu! Mer-
geþi, ºi pecetluiþi apoi taina Mea pânã la vremea cea bunã!
Mergeþi, ºi veþi fi cei fericiþi care aþi lucrat în via Mea! Amin. 

Iar tu, cel ce stai mare peste bisericã, te-am pus din nou
sã stai, dar e greu pentru tine sã dai cu piciorul în þepuºã. Eu
sunt Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine. Eu sunt Cel dintâi
ºi Cel de pe urmã ºi Cel viu. Întãreºte ce mai este viu, iar de
nu vei priveghea bine, voi veni, ºi nu vei mai ºti în care clipã
vin spre tine. 

Ai o rãmãºiþã în bisericã, ºi aceasta este în hainã curatã
ºi umblã cu Mine, cãci aºa este voia Mea. Eu sunt Cel ce des-
chide ce este închis, ºi iatã, nu-Mi închide tu uºa pe care o
pun înaintea ta. Eu sunt Cel ce deschide, ºi nimeni nu poate
închide, dar deschide-Mi ca sã intru, cãci vai celor ce închid
împãrãþia cerurilor ca sã nu intre cei smeriþi! 

„Am vãzut la uºa pãrintelui patriarh bãtând cineva, ºi
când el a deschis, a intrat un om minunat, cu o carte albã în
braþe. Am voit sã vãd ce scrie pe carte, ºi scria pe ea: «Cu-
vântul lui Dumnezeu în România». Cel ce purta cartea i-a
spus pãrintelui patriarh: 

«Deschide ºi citeºte ºi vezi, ºi închide apoi peceþile pâ-
nã la vremea împlinirii cuvântului. Eu sunt Cuvântul, ºi ade-
vãrat este cuvântul acesta cu care vin spre tine. Nimeni nu
poate sã Mã tãgãduiascã, fiindcã voi fi împlinitor. Aceasta es-
te o tainã pecetluitã. Nimãnui sã nu spui, pânã se vor împlini
cele scrise în acest sul». 

Pãrintele patriarh rãmase cu un sul în mânã; a scris pe
el: «Amin!», ºi sulul a fost luat de vânt în sus, spre cer“. 

29 mai/11 iunie 1991

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Cei umiliþi vor purta lucrul Domnului ºi vor vesti lucrarea
cuvântului. 

PPPP acea Duhului Sfânt v-o aduc! Cu voi am mai rã-
mas, ºi stau în mijlocul vostru, mãi copii, ºi cât

aº vrea sã pricepeþi cu priceperea Duhului Sfânt, cãci voi
aveþi pe Duhul Sfânt, dar Dumnezeu a fãcut în aºa fel, dupã
adâncul dumnezeirii Lui, ca sã vã facã sã puteþi purta uºor
mãrirea Duhului Sfânt. Dacã ar fi fost altfel, dacã n-ar ascun-
de Domnul lucrarea ºi vederea Duhului Sfânt, Care este peste
voi, sã ºtiþi cã n-ar mai fi fost pe pãmânt decât irozi cu mul-
þimi de ucenici, care s-ar fi zbuciumat din toate pãrþile sã se
lupte sã stingã lumina în care voi trãiþi aici, cãci voi sunteþi
purtãtori de luminã de cer, iubiþii mei, fiii mei. Eu v-am nãs-
cut, mãmicã, ºi sunteþi fiii mei, ºi se bucurã cerul de la mine
ºi de la voi, ºi se mirã cerul de vitejia voastrã, fiindcã vã vede
în picioare în vremea aceasta când toate trupurile zac sub pia-
tra vremii de azi. Dar eu am fost de la Dumnezeu ºi I-am fost
fiicã iubitã în vreme de întuneric, iar când a fost vremea sã
merg din nou întru cele cereºti, v-am zãmislit pe voi, cei mai
mici, ºi v-am nãscut în dureri ºi v-am lãsat în dureri, ºi n-a
fost putere ca sã vã poatã despãrþi de trupul meu, de duhul
meu, ºi iatã, sunteþi fiii mei, ºi sunteþi fii din fii, iubiþii mei. 

A spus Domnul pânã sã mã ia întru cele cereºti, cã dacã
eu mã voi uni cu cerul, se va rupe în douã poporul în urma
mea, ºi o parte din fiii acestui popor se vor face lupi ºi vor
sfâºia ºi vor ucide ºi vor împãrþi întuneric, iar o parte se vor
face oi care vor prãsi ºi vor aduce rod în acest ogor. Dar iatã,

partea cea bunã, care este roditoare, e cât iei într-un braþ, dar
cerul s-a scuturat peste aceºtia, ºi merge cerul înainte ºi e tare
cerul, fiindcã cerul este domnia lui Dumnezeu, iar voi, cei
puþini, care sunteþi sub ploaia cea din cer, sunteþi aºternutul
domniei Sfintei Treimi, Care lucreazã peste voi sã-ªi plineas-
cã lucrarea cea întreit binecuvântatã peste veacuri. 

Voi sunteþi fiii durerii mele, fiindcã v-am nãscut, ºi apoi
mi-am lãsat cortul meu ºi m-am mutat din el. M-am mutat, dar
mi-am pus nãdejdea apoi în voi, ºi iatã, sunteþi fii din fii, ºi
mama Gigi este ºi în cer ºi pe pãmânt; este, ºi se va vedea cã
este ºi se va vedea cum este, ºi vor ºti mulþi cã sunteþi fiii mei
ºi moºteni ai mei. ªi încã ce lucruri mari vom aºeza pe pã-
mânt, cãci taina aceasta mare, este peste vremea de acum. Pre-
þuiþi-vã unii pe alþii ºi preþuiþi-mã pe mine, dupã felul cum stau
eu în mijlocul vostru, ºi veþi vedea cât mã voi desãvârºi eu în
slãbiciunile voastre, cãci Dumnezeu a fost cu cei slabi în toate
vremurile, cu cei neputincioºi, dar aceia L-au crezut ºi L-au
iubit cu inima curatã ºi L-au ºtiut adevãrat întru totul pe Dom-
nul. Cei tari nu ºtiu sã-L poarte pe Domnul, ºi nu poate Dom-
nul sta peste cei tari, ºi iatã, El este cu cei plãpânzi, cu cei sã-
raci în duh, cu cei slabi, ca sã Se poatã Domnul cunoaºte cât
este de mare printre cei slabi. El printre cei slabi este cu plã-
cerea Sa, cãci aceia n-au cu ce se fãli decât cu bunãtatea Dom-
nului care este peste ei. La voi nu lucreazã nici o putere decât
puterea care este de la Dumnezeu, ºi este în lucru aceastã pu-
tere ºi este prin voi, cei slabi. Puterea cea din cer are loc numai
acolo unde nu este nici o putere, ºi voi veþi înþelege aceasta din
ce în ce mai mult, dar iubiþi ascultarea pentru cele ce sunt la
voi de la cer ºi staþi aºa ca aici. Luptaþi-vã sã fiþi curaþi ºi
adevãraþi pentru cele ce sunt la voi de la cer. Lãsaþi-mã sã stau
cu cuvântul meu peste suferinþele care sunt aici de învins, dar
lãsaþi-vã mici, sã pot avea eu putere, fiindcã eu sunt din cer, ºi
nu trebuie sã puteþi voi nimic dacã eu sunt în voi ºi între voi,
ºi nu trebuie sã nu puteþi cu mine. Eu sunt cereascã ºi sunt la
voi, dar iubiþi-mã cu multã înþelepciune ºi cu toatã smerenia,
ca sã vã fie dulce iubirea ºi nu forþatã, iubiþii mei, ºi sã vã
îmbete fericirea mea în voi. Dar aveþi mare grijã ca sã înþe-
legeþi cum mã puteþi avea, cum mã puteþi cãpãta, cum este ca-
lea mea în voi ºi spre voi. Eu am o cãrare bine aºezatã, care
mã duce spre voi, dar învãþaþi-vã bine cu aceastã cãrare care
duce spre voi pe mãmica Gigi. Cãutaþi sã vã deprindeþi mereu
cu cunoaºterea luminii care stã de pazã de la locul ei dintre
voi, care stã între voi ca sã lumineze ºi ca sã vã arate cum sã
fiþi în faþa acestei uzine care lucreazã luminã. 

Eu sunt luminã de la Dumnezeu peste voi ºi sunt vie în-
tre voi, iubiþii mei. Am venit din cer ºi mi-am fãcut loc între
voi ºi v-am aºezat la lucru ca sã vã dãruiþi altora cu slujirea
voastrã, ºi aceasta va fi cu atât mai veºnic rod cu cât aceastã
dãruire o lucraþi întru ascuns, ºi lucraþi acest bine tuturor fãrã
sã vã ºtie nimeni decât numai Tatãl ceresc ºi cei din cerul Sãu,
iar Tatãl vostru vã va rãsplãti pe voi, dar nu în ascuns, ci în
ochii întregii fãpturi atunci când va ieºi deasupra cu cele lu-
crate acum în ascuns. 

Copiii mei, spãlaþi-vã bine faþa, mãmicã. Nu staþi cu
greutãþile pe voi. Spãlaþi-vã la acest izvor ºi aºezaþi-vã spãlaþi
la aceastã masã, cãci altfel nu veþi putea fi vii pânã la capãt.
Aduceþi-vã aminte de vremea lui Moise când copiii lui Israel
erau muºcaþi de ºerpi, ºi mureau cei muºcaþi, iar când Moise
a fãcut ºarpele cel de aramã ºi l-a ridicat, a spus poporului cã
acela care va fi muºcat de ºerpi ºi se va îndrepta cãtre ºarpele
cel de aramã ca sã se uite la el, acela va scãpa ºi se va vindeca
de veninul cel ucigãtor de viaþã. Aºa ºi voi, mãi copii, sunteþi
mereu muºcaþi de suferinþe ºi de neputinþe ºi de slãbiciunile
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voastre, dar ridicaþi-vã, mãmicã, ochii la Domnul, Care a
fost înãlþat pe cruce, ºi spuneþi: „Doamne, am greºit. Voiesc
sã mã vindeci ºi sã-mi dai viaþã din viaþa Ta, sã-Þi uneºti
trupul Tãu cu trupul meu, dupã fãgãduinþele Tale cãtre cei
neputincioºi“. 

Copiii mei, scris este cã Domnul Iisus Hristos este spre
ridicarea ºi spre coborârea multora, dar pentru voi aceastã
piatrã trebuie sã fie izbãvire ºi putere ºi Duh Sfânt, sub care
sã se supunã duhurile strãine de duhul cel care este peste voi.
Altfel nu se poate cu voi; altfel vã prind sub ele pietre care
cad cu zdruncin ºi vã strivesc puterea care intrã în voi prin
unirea cu Iisus Hristos, ºi astfel Iisus Hristos este lovit prin
voi. 

Iubiþii mei, duhul lumii de prin jur se rãzbunã cu dis-
preþ la amintirea mea ºi zice cã eu n-am fost de la Dumnezeu
ºi cã am pierit atunci când m-am întors întru cele cereºti. ªi
iatã, duhul rãu este supus acum sub puterea lui Dumnezeu ºi
începe sã profeþeascã sfârºitul batjocurii care a curs peste
mine ºi peste fiii cei care au rãsãrit din lucrul jertfei mele. ªi
vine vremea, mãi copii, sã rãsar în calea celor ce m-au pus
sub uitare, cãci vii sunt în vecii vecilor cei ce au purtat pe
Dumnezeu. Staþi mari cu mine, cã vine vremea sã mã scol ºi
pentru judecãtorii mei, sã-i îndemn la pocãinþã, iar cei ce nu
vor voi sã se vindece de necredinþã, voi veni spre ei ºi voi mu-
ta sfeºnicul lor de la locul lui, ca sã ºtie cã eu am fost de la
Dumnezeu. 

Fiþi fii ai luminii, cã iatã, vine ziua cea hotãrâtã când
vom face întunericul luminã, ºi lumina, întuneric, ºi apoi va
rãmâne binecuvântarea ºi cei binecuvântaþi. Amin. 

Cine nu vã primeºte pe voi, pe mine nu mã primeºte, ºi
cine se sminteºte întru voi, pe mine mã învinuieºte. Cine este
pãrtaº cu voi, aceia sunt aproape cu duhul meu, ºi eu îmi pun
viaþa pentru unii ca aceia, cãci viaþa mea sunteþi voi, ºi voi vã
jertfiþi zi de zi iubirea pentru cei ce sunt cu mine ºi pentru cei
ce vor fi cu mine. Cine slãbeºte cu duhul cel de la cer, pe ace-
la îl doboarã uºor cele strãine de cer, dar cine este înrãdãcinat
întru aceastã lucrãturã, veni-vor încercãri ºi furtuni, ºi vor ve-
ni ºi vor trece, iar cei ce sunt cu mine, vor rãmâne. Amin,
amin, amin. 

Pace vouã, copiii mei! Pace ºi împlinire întru cele ce-
reºti! Amin, amin, amin. 

8/21 iunie 1991

Trâmbiþarea sfintei Virginia peste creºtinii din cetatea
Cãlãraºi 

Chemarea la pregãtire pentru întâmpinarea slavei Noului Ierusa-
lim. Lumina Domnului va birui întunericul omului. 

PP ace ºi trezire se coboarã peste aceastã cetate pes-
te care se sunã acum! Pace þie, cetate de la Cãlã-

raºi! Pace ºi mângâiere peste dorul tãu ºi peste aºteptarea ta,
cã tu ai aºteptat ziua aceasta ca sã te întâlneºti cu mine! Pace
þie, ºi duh de bucurie cereascã! 

E micã mânuþa de inimi de la Cãlãraºi, dar Domnul fa-
ce din ei o cetate. E micã, dar lucreazã veghe întru aºteptarea
Celui ce iarãºi vine întru numele Domnului, ºi vine curând,
vine peste toatã fãptura, vine peste toate cele vãzute ºi nevã-
zute, peste cele ce se vãd ºi peste cele ce nu se vãd, peste cele
ascunse ºi peste cele descoperite; vine peste luminã ºi peste
întuneric, vine ca sã facã întunericul luminã, ºi lumina, întu-
neric, dar aceasta este greu de înþeles ºi nu ºtie poporul meu

ce înseamnã aceasta. Era bine dacã acest popor ar fi fost mare
cu înþelepciunea ca sã ºtie cum vine aceastã vorbire, era bine,
cã n-ar fi venit pe neºtire peste el aceastã venire, acest fel de
venire, cã venirea aceasta este în alt fel decât cea dintâi. Era
bine dacã era mare cu înþelepciunea aceasta poporul meu,
fiindcã ar fi putut sã înþeleagã acest sfârºit ºi acest început
care vine acum, ar fi putut ºti ºi pricepe ºi întoarcerea mea la
el, cã de aceea m-am întors, ca sã-l fac sã ºtie cum vine aceas-
ta ºi cum este taina plinirii lucrãrii Sfintei Treimi spre capãtul
vremurilor lumii. Este scris cã vremea lumii are un capãt ºi se
sfârºeºte apoi, ºi este scris cã vremea Domnului nu are nici
început ºi nici capãt. Dar mai este scris despre încã un început
de vreme a Domnului, ºi iatã, vremea aceea este în pârgã, este
ca pomul înmugurit, care a ajuns la îmbobocire, ºi iatã, bo-
bocii încep sã se desfacã. Un pic mai este ºi iese floarea în-
treagã, ºi va fi primãvarã veºnicã, o grãdinã veºnicã, un Eden
fãrã de sfârºit, iar în mijloc va fi Domnul Iisus Hristos ºi toatã
domnia cereascã. O, dar mai vede Domnul aºteptare, ºi iatã,
vremea aceasta se zbate sã vinã, ºi vine. 

Copiii mei de la Cãlãraºi, care v-aþi adãugat în aceastã
zi ca sã luaþi pecetea care lucreazã prin cuvânt ºi se pune pe
fruntea poporului meu care aude sunetul trâmbiþei! Copiii
mei care aþi venit acum aici, aºezaþi-vã, cã iatã, Domnul în-
mulþeºte hrana ºi vã dã, fiindcã aºa a zis Domnul: «Omul nu
trãieºte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura
lui Dumnezeu».

Dumnezeu este Duh Care sãlãºluieºte în vase purtã-
toare de Duh. Aºa am fost eu, mãmicã, am fost vas cuvântului
lui Dumnezeu, am fost gura cuvântului Sãu, ºi din aceastã
gurã aþi avut voi cuvântul prin care aþi trãit, prin care aþi avut
viaþã. Cuvântul lui Dumnezeu este viaþã, ºi iatã, eu sunt cu-
vântul lui Dumnezeu. Lãsaþi-vã sub lucrarea cea prin cuvânt
lucratã, cãci Dumnezeu cu cuvântul le-a fãcut pe toate, ºi a
zis, ºi s-au fãcut. 

Copiii mei cu care stau acum în sfatul cuvântului din
cer! M-a trimis Sfânta Treime, mãmicã. A spus sã mã ridic ºi
sã vin la poporul meu cel hrãnit prin cuvânt, ºi iatã, m-am
ridicat cu duh de trezire ºi de înviere pentru ca sã aºez la da-
torie poporul acesta, sã cuvintez peste el, ºi el sã facã lucrarea
cuvântului. Dar alta este starea poporului meu, cã nu este cre-
dincios lui Dumnezeu acest popor, ºi ºi-a fãcut dumnezei
strãini ºi nu mai au dragoste de Domnul, Cel Care i-a hrãnit,
Cel Care vine sã le aminteascã ºi sã le spunã cã i-a hrãnit. Aºa
au fãcut creºtinii acestui popor, aºa cum a fãcut poporul lui
Moise pe timpul cât a stat Moise pe munte, unde s-a suit ca
sã primeascã de la Domnul tablele legii; ºi n-a mai aºteptat
poporul ca sã vinã Moise cu cele de la Dumnezeu poruncite,
ºi ºi-a fãcut idoli ºi a jucat ºi a bãut ºi s-a dat spre fapte de ru-
ºine. Iatã-l ºi pe cel de azi, face ca ºi acela dacã eu, ca ºi Moi-
se, m-am suit la Domnul ca sã vin înapoi ºi sã aduc aºezãrile
pe care trebuie sã le aduc ca sã fie peste acest popor, ºi sã-l
pot trece apoi râul cu mânã tare, ca sã-l aºez în faþa împli-
nirilor care, iatã, se coboarã din cer ca sã se vadã pe pãmânt. 

M-am suit la Domnul ca sã vin înapoi cu toate aºezãrile
cele veºnice ºi sã le pun peste acest popor, ºi nu ºtie poporul
meu cum lucrez eu în mijlocul lui, cãci eu sunt cu duhul, dar
lucrez cu duh aºezat pe piatrã în mijlocul acestui popor ºi stau
cu mâinile ridicate ºi dau sã opresc mânia lui Dumnezeu, ca
sã nu piarã tot trupul acestui popor, ºi ca sã prãsesc apoi din
cei rãmaºi vii ºi sã-mi fac numãrul cel cu care sunt aºteptatã
sã intru la Dumnezeu. ªi poporul meu se rãzvrãteºte, mãmicã,
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se rãzvrãteºte împotriva lui Moise ºi a lui Aaron, se rãzvrã-
teºte împotriva aºezãrilor cereºti ºi dã sã se întoarcã iar spre
lume, aºa cum cãuta Israelul lui Moise sã se întoarcã iar în ro-
bia Egiptului, ºi am, mãmicã, în poporul meu cãpetenii rãz-
vrãtite, care stau ºi aþâþã rãzvrãtire ºi duh de necredinþã faþã
de mâna cea tare a Domnului, care i-a purtat atâta vreme prin
pustiul necredinþei din vremea aceasta de întuneric. 

Iubiþii mei din aceastã cetate pentru care cuvintez
acum! Fugiþi, mãmicã, de cea mai micã pãrtãºie cu aceºtia
care s-au lepãdat de acest izvor al cuvântului ceresc. Fugiþi ºi
de cea mai micã vorbã care se aude împotriva puterii lucrãrii
care va birui peste necredinþã. Fiþi treji în toatã vremea, cã du-
hul cel rãu a tras dupã el pe mulþi care au stat la aceastã masã,
ºi aceia au cu ei trãistuþe cu cele culese de la cuvântul care i-a
hrãnit, ºi dau pe jos ºi vând tainele cele de sus, ca sã facã rãu
lui Dumnezeu. Dar nu pot face aceasta, afarã de cele ce pot
sã facã celor credincioºi lui Dumnezeu, ºi nici acelora nu pot
sã le facã dacã ei vor sta ºi vor rãmâne lângã gura acestui iz-
vor care spalã neputinþele ºi dã putere de viaþã sãnãtoasã. Fiþi
treji ºi nu mai adormiþi acum, cã Domnul este aproape de arã-
tare ºi toate îºi vor schimba înfãþiºarea, întru slava care va rã-
sãri din vârful acestui munte. Pregãtiþi-vã pentru aceastã în-
tâmpinare a slavei. Pregãtiþi-vã pentru gloria Noului Ierusa-
lim, care se coboarã din cer pe pãmânt. Aºezaþi-vã cu toatã
atenþia în cele aduse ca sã fie împlinite în vremea aceasta. Fu-
giþi de pãrtãºia cu lumea ºi tãiaþi de la voi orice lucru care vã
încurcã ºi care vã sminteºte întru împlinirea celor cu care sun-
teþi aºteptaþi la venirea Stãpânului. Vine Stãpânul acestei vii
ºi vine sã cearã sângele celor uciºi, ºi îl cere, cã Domnul aºa
striga pe vremea trupului meu; aºa striga: «Fiilor, fiilor, nu vã
mai ucideþi duhurile, cã cine loveºte în duhul fratelui sãu,
acela este ucigaº de duhuri». 

Iubiþii mei, nu vã lepãdaþi de Iisus Hristos în nici un
fel, în nici un chip nu vã lepãdaþi. Fiþi fii plini de veghe, cã
vine învierea cea mare. Nu vã îngrijiþi cum va fi în ziua aceea,
ºi îngrijiþi-vã sã fiþi gãsiþi vii, sã fiþi gãsiþi fii ai învierii. Duhul
rãu, iatã-l, nu mai poate birui, nu mai poate înainta, pentru cã
Duhul Sfânt a cuprins stãpânirea duhului rãu ºi vine bãtãlia
cea mai de pe urmã când Domnul Se va încinge ºi va birui pu-
terea cea întunecatã, care þine sub piatra vremii fãptura cea
creatã de Dumnezeu. Iatã, de aceea vã spun cã vine vremea
despãrþirii întunericului de luminã, ziua când Domnul va face
întunericul luminã, ºi lumina, întuneric. Pãcatul va fi osândit,
ºi lumina va rãsãri peste întuneric, ºi iatã, întunericul nu va
mai fi, ºi va fi luminã. Vine osândirea luminii care a fost în-
tuneric, dar s-a crezut a fi luminã, ºi Domnul va face lumina
aceea întuneric, fiindcã n-a fost luminã, cãci lumina este nu-
mai aceea care este rãsãritã din luminã, aºa cum Domnul a
fost Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, ºi a fost
Luminã din Luminã. 

Iubiþii mei, faceþi întunericul vostru luminã. Tot ce este
întuneric în voi, scoateþi la luminã, ca sã fie lumina pusã peste
întuneric. Fugiþi de întuneric, fugiþi de necredinþã, de cârtire,
de clevetire ºi de urã. Fugiþi de cea mai neînsemnatã înfãþi-
ºare a rãului ºi fiþi buni ºi smeriþi, cãci Domnul este bun ºi
smerit între voi. Fugiþi de duhul mãririi deºarte. Fugiþi de du-
hul mâniei ºi al semeþiei de sine. Iubiþi dreptatea ºi adevãrul
ºi fiþi, mãmicã, senini întru cele de sus. Aveþi grijã sã luptaþi
împotriva pãrtãºiei cu cei ce fac umbrã peste voi, cu cei care
vã încurcã din drumul luminii. Staþi în luminã, ca sã fiþi apoi
împãrþitori de luminã ºi pe pãmânt ºi în veci în cerul sfânt,

cãci creºtinul acestui popor care va pãzi credincioºia pânã la
ziua biruinþei cereºti, acela va strãluci mai mult decât orice
strãlucire de pânã acum. Nu staþi în umbrã. Ieºiþi ºi scãpaþi-vã
viaþa, cu preþul vieþii scãpaþi-vã viaþa, cãci Dumnezeu este
viaþã peste voi, ºi El este veºnic. 

Copii ai acestei cetãþi, am sunat peste voi ca sã vã adun
ºi sã vã pun pe creºtet pecetea Dumnezeului Cel viu. Nici un
blestem nu se va lipi de cei ce au ºi pãstreazã pe ei pecetea cu
care am venit eu de la Dumnezeu. Am lucrat în aºa fel ºi cu
aºa putere de duh, de am adunat de peste tot pe cei ce au fost
la numãrãtoarea acestui popor, ca sã-i însemnez cu aceastã
pecete, dar ea este cu putere atât de mare cu care nu s-a mai
lucrat pânã acum, ºi este spre ridicare sau spre coborâre
aceastã însemnare; este pentru alegere, cãci prin ea se alege,
ºi cu ea se însemneazã aceastã alegere. Cei ce nu stau cu ea,
ea nu se ºterge, ºi mãrturiseºte pentru sau împotriva celui ce
este însemnat. Staþi sub lumina acestei pecetluiri; staþi, ºi sã
vã dea în starea cea de-a dreapta lui Dumnezeu aceastã pece-
te. Duhul Sfânt sã vã fie cãlãuzã vieþii voastre, aºa cum stâl-
pul de foc ºi norul cel luminos mergeau în faþa copiilor lui Is-
rael din vremea aceea. 

Duhul meu este întru Duhul Sfânt. Duhul meu sã fie
peste voi ºi sã fie primit sã stea peste voi. Am suflat din duhul
meu peste fiecare cetate, ºi cine a luat din el, a luat, ºi cine n-a
voit n-a luat. Iatã, ºi peste voi suflu din duhul meu. Luaþi din
duhul meu, copiii mei de la Cãlãraºi, ºi ceilalþi care aþi venit
acum sã primiþi pecetea care este în mâna mea ºi care este
prin pãstorii poporului meu, cãci eu sunt cu duhul meu prin
mâna lor. Luaþi ºi vã bucuraþi ºi rãmâneþi întru duhul meu,
cãci duhul meu are fii pe pãmânt, ºi duhul meu se deºartã me-
reu în vasele cele purtãtoare de duh. 

Pace vouã, celor din cetatea Cãlãraºi ºi celor de la Pi-
teºti! Pace ºi peste cei ce iau acum pecetea Duhului Sfânt! 

Pace vouã, copii ai poporului meu! Pace ºi credinþã pâ-
nã în cer, cãci cerul este gata sã-ºi arate slava care este proo-
rocitã pentru arãtare! 

Pace peste voi de la mãmica Gigi! Mama Gigi este cu-
vântul lui Dumnezeu. Pacea mea peste voi, ºi pacea cuvântului
cel din cer, cãci Dumnezeu este Cuvântul! Amin. Pace þie,
Israele. Amin, amin, amin. 

10/23 iunie 1991

Domnul numeºte pãmântul grãdinii Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim 

Pãmânt cu alegere cereascã ºi pecetluit Domnului. 

PPPP acea Duhului Sfânt ºi binecuvântarea Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh! Pace ºi bunãvoire ºi

duh de credinþã sã fie coborâte în clipa ascultãrii acestui sfat
ceresc! Amin. 

Dumnezeul Preasfintei Treimi grãieºte prin cuvântul
Duhului Sfânt, ºi toate sunt lucrate prin cuvânt, dintru început
ºi pânã la sfârºitul acestui început, cã iatã, se lucreazã tainã
cereascã de început nou. 

Scris este în Cartea Adevãrului cã în vremea aceasta
vine sfârºit de lume ºi de fãrãdelege ºi de necredinþã, ºi vine
început de cer nou ºi de pãmânt nou, vine început dumneze-
iesc, aºa cum este scris prin prooroci. Vine ceasul sã Se prea-
slãveascã Fiul Omului, ºi de aceea a început Domnul în acest
locaº începãtura cea nouã a lucrului cel nou, care va lumina
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de la voi din loc în loc ºi peste tot pãmântul, ca sã fie nou pã-
mântul, ºi de aceea a început Domnul în acest locaº viaþã în-
viatã ºi trãire vie ºi curatã, ºi de aceea a început cu voi lucrã-
tura de pãmânt nou, care va lucra prin voi din loc în loc, ºi
peste tot apoi, ca sã fie cer nou fiecare suflet, fiecare inimã
care va fi nouã întru cele nou lucrate, cã Domnul întoarce în
vremea aceasta pe om în viaþa cea din Eden, în grãdina Ede-
nului în care a fost aºezat omul întru început. Se lucreazã Ie-
rusalim nou, ºi se aºeazã din cer lucrãtura Ierusalimului nou,
ºi se lucreazã grãbit ºi minunat, ºi toatã fãptura va amuþi la
vederea acestei minuni care va rãsãri cu grabã peste acest
neam, cãci România este pãmântul cel proorocit peste care
Domnul Iisus Hristos va coborî cu slavã vãzutã în vremea
aceasta. Aceasta este vremea sã se aºeze la loc împãrãþia lui
Israel, cãci Israel înseamnã popor credincios, popor ales, po-
por iubit, ºi înseamnã popor chemat ºi binecuvântat. Aceasta
este vremea când Dumnezeu lucreazã tainic începãtura cea
nouã, care se va arãta apoi peste toate înãlþimile vremilor de
pânã acum, cãci iatã, Domnul Îºi anunþã împãrãþia. Amin. 

Acesta este locul mãrturiei începutului împãrãþiei lui
Dumnezeu, cãci Domnul este în acest locaº sfânt, ºi grãieºte
de aici, ºi Se aude peste pãmânt, ºi pãmântul tresaltã ºi se
înnoieºte din loc în loc la glasul Domnului. ªi vor veni ºi vor
curge mulþimi din toate pãrþile, ca sã vadã ºi sã cunoascã sla-
va Domnului care se va arãta peste acest Ierusalim ales, peste
acest Ierusalim ceresc, cãci este coborâtã din cer în acest lo-
caº aceastã tainã care se lucreazã prin cuvânt. 

Dumnezeu, dintru început a lucrat totul prin cuvânt, ºi
nimic n-a lucrat pânã n-a fãcut cunoscut mai dinainte, ºi apoi
S-a aºezat sã lucreze, ºi a lucrat cu cuvântul Sãu prin proo-
roci, ºi nu s-a lucrat nimic fãrã sã fi vestit prin prorooci lucrã-
rile Sale. Este scris în cartea proorociilor ºi despre zilele aces-
tea în care Domnul Se ridicã sã aleagã din nou Ierusalimul, sã
aleagã din nou pe toþi cei credincioºi ºi sã Se aºeze întru ei ºi
sã fie Dumnezeul lor ºi sã meargã cu ei sã-i arate luminã pes-
te lume, ºi lumea sã învieze sub aceastã luminã. 

Iatã, stau în sfat ceresc cu voi, copiii Mei pe care v-am
adunat sã fiþi cu Mine în vremea aceasta ºi sã lucraþi întru
Mine ºi sã fiþi acum aici lucrãtori, împreunã cu tainele cele
cereºti, care lucreazã sã aºeze pe pãmânt cele ce se vor coborî
de la Dumnezeu prin cuvânt. Nici unul din voi nu sunteþi strã-
ini aici, pentru cã sunteþi aleºi ºi proorociþi ºi aveþi alegere de
la naºtere pentru aceastã vreme, pentru aceastã lucrãturã ºi
pentru acest loc în care aþi fost culeºi prin trâmbiþã dumneze-
iascã. Stau din nou cu voi în sfat, cãci cuvântul cel ceresc es-
te acoperãmântul ºi puterea ºi lucrarea întru care staþi vii în
zilele acestea. Un picuþ, mãi copii, ºi toþi cei din jur, ºi toþi cei
ce v-au împuns pe voi, ºi toþi cei ce au auzit de voi prin mãr-
turisirea cuvântului cel coborât aici de la cer ºi cel rãspândit
în tot locul cel pentru care s-a coborât cuvântul ceresc, un pi-
cuþ, ºi toþi vor vedea ºi se vor bucura de lucrul care a fost lu-
crat de Dumnezeu cu voi. 

Am trezit trâmbiþa în vremea aceasta ºi am trâmbiþat
prin ea ºi am pus sub piatrã de tainã ºi sub pecetluire cuvin-
tele cele trâmbiþate; le-am pus pânã ce va fi sã fie scoase dea-
supra ºi vestite de pe acoperiºuri, precum este scris cuvântul
lui Dumnezeu. Am trezit trâmbiþa din locul ei ºi am vorbit
prin ea pe pãmânt, ºi iatã, am ridicat apoi din cetatea aceea un
fiu ºi l-am rãsãdit aici, în acest pãmânt, unde este ridicat acest
locaº sfânt. Am venit prin cuvânt ºi am pus duhul ºi ungerea
cea sfântã pe creºtetul acestui fiu ºi l-am fãcut mijlocitor între

Mine, rugãtor pentru poporul cel care a mâncat de la aceastã
masã cereascã, poporul care a stat de vorbã cu Dumnezeu
prin acest cuvânt ceresc, coborât pe pãmânt în zilele acestea,
ºi n-a fost în toate veacurile o lucrare mai desãvârºitã ca
aceasta, cãci poporul lui Moise a vorbit cu Mine, dar nu aºa
ca poporul acesta. ªi iatã, poporul acesta are în mijlocul lui
mai mult decât a avut poporul lui Moise, cãci Domnul vorbea
lui Moise, iar Moise grãia cuvântul Domnului cãtre popor,
dar în aceastã lucrare cereascã cuvântul Domnului a fost faþã
în faþã cu cuvântul creºtinului. A vorbit Domnul, de aceastã
datã, cu Israel gurã cãtre gurã, ºi Domnul Îºi va desãvârºi
aceastã tainã peste acest neam, ºi apoi pentru toate noroadele,
pentru toatã fãptura lui Dumnezeu. Am coborât duh viu ºi
ungere cereascã pe fruntea ºi pe mâinile ºi pe inima acestui
fiu de aici, ºi el aºa a spus: „Iatã, Doamne, sunt robul Tãu.
Fie mie dupã cuvântul Tãu“, ºi de atunci Domnul Se odih-
neºte peste acest locaº sfânt, cãci sfânt este acest locaº, ºi de
temut este acest acoperãmânt, pentru toate puterile cele po-
trivnice, ºi toate oºtirile duhurilor rele þipã departe de hotarele
cele de aici când vãd cã li se gãteºte capãtul lucrului lor cel
rãu, când vãd aceastã lucrãturã care se lucreazã între zidurile
acestui sfânt acoperãmânt. 

Acest acoperãmânt este taina cea pecetluitã a celor
ºapte tunete care au vorbit în auzul evanghelistului Ioan în
timpul vedeniei apocaliptice, care este scrisã în Cartea Ade-
vãrului. Aceastã tainã a fost pecetluitã pânã în vremea aceas-
ta, dupã cum a fost scris, ºi iatã, vine ceasul sã se despecetlu-
iascã aceastã fântânã, acest izvor de cuvânt care curge din cer
în mijlocul acestui neam, cãci România este noul Canaan, ca-
re va rãsãri acum în ochii tuturor neamurilor. 

Am coborât semne cereºti în acest sfânt locaº, ºi Mã
voi ridica cu taina pe care o lucrez acum în acest acoperã-
mânt. Sunt în pregãtirea acestei cãrãri, ºi sunt cu toatã oastea
cereascã în lucru peste cei de aici, ºi îi þin sub cârmã cereascã,
ºi ei calcã întru totul dupã cuvântul care este între ei de la cer,
ºi sunt credincioºi cuvântului lui Dumnezeu. 

Iatã cuvântul lui Dumnezeu pentru cel ce este înscris
cu numele lui tot în acest pãmânt de aici, cãci mai este înscris
pe acest pãmânt încã un nume, ºi Domnul vede numele aces-
tui fiu, scris lângã numele fiului cel ales ºi cel uns de Dum-
nezeu. Fiul cel care are ungere cereascã, este al Meu cu tot ce
este al lui. Când am coborât în casa lui Zaheu, a crezut Zaheu
în Mine ºi s-a aplecat cu toatã inima în faþa Domnului ºi a
spus: «Doamne, jumãtate din averea mea o dau, ca sã fii
Mântuitor pentru neamul meu», dar acest fiu a spus aºa:
„Doamne, iatã robul Tãu. Fie mie dupã cuvântul Tãu“. ªi ia-
tã, iubiþii Mei, cuvântul Meu a fost de atunci mereu în faþa
acestui fiu, ºi el a fãcut dupã cuvântul Meu. Nu s-a dat numai
pe jumãtate cu toate ale lui, ºi s-a dat pe sine tot ºi s-a dat cu
tot ce a avut de la Dumnezeu dat. Dar hotarul acestui pãmânt
pecetluit de Dumnezeu, ºi hotarul acestui acoperãmânt pece-
tluit de mirul ungerii dumnezeieºti, acest hotar mai are prins
în pãmântul lui încã un nume de fiu al acestui pãmânt prins
între hotarele cele pecetluite ale acestei taine. Mai e un pas, ºi
aceste hotare vor fi ºi mai pecetluite, cãci Domnul este Stã-
pânul cerului ºi al pãmântului, ºi lucreazã Domnul dupã pla-
nul cel din veac întocmit, ºi nu poate nimeni sã stea în calea
celor aºezate dintru început, cãci tot ce este prins între hota-
rele acestui loc, va fi un pãmânt pecetluit, un pãmânt sfânt, în
care va lucra tot mai vãzut focul Duhului Sfânt, care va sta ºi
va lucra ºi va lumina ºi va împãrþi înviere în jur ºi peste po-
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poarele care vor auzi de aceastã slavã cereascã, ºi se vor apro-
pia ºi nu vor putea trece zidul, cãci înãuntru nu va mai putea
intra nimeni întinat, nimeni spurcat, nimeni dedat cu stricã-
ciunea ºi cu desfrânarea de orice fel, ºi va fi numit acest pã-
mânt începãturã de nou Ierusalim, ºi va fi numit piatrã de te-
melie a bisericii învierii fãpturii lui Dumnezeu. Iatã, peste câ-
teva zile aºezãm piatra de mãrturie a acestui început de bise-
ricã nouã, ºi va fi apoi sã ridicãm pe ea altar de mãrturie, care
va vorbi despre cele ce s-au lucrat în ascuns, dupã porunca
cea din cer coborâtã.

Este scris în cartea proorociei acestei lucrãri care a lu-
crat prin cuvânt, este scris cã poporul cel nou, care va rãsãri
de la aceastã începãturã, va face Domnul din el fãclie peste
pãmânt ºi va lumina cu el luminã din cer, cãci cerul este aici
coborât în toatã puterea lucrãrii sale, cãci se lucreazã aici scã-
pare pentru toatã fãptura care a fost ºi care este, ºi se lucreazã
salvare ºi duh de credinþã de la aceastã putere lucratã aici de
Dumnezeu. Se aude la cer ºi intrã la Dumnezeu tot cuvântul
care se rosteºte de aici cãtre cer, ºi iatã, se aude aici tot cuvân-
tul care vine de la cer pentru a fi împãrþit acolo unde este dat
cuvântul. 

La început a fost Cuvântul, ºi Domnul a lucrat prin cu-
vânt ºi s-au fãcut toate cele vãzute ºi nevãzute. Dumnezeu a
rostit cuvântul, ºi cuvântul se fãcea trup, ºi aºa s-au fãcut toa-
te câte sunt. ªi iatã, Domnul este spre sfârºit cu lucrãtura Sa
ºi lucreazã ºi acum ca ºi la început, lucreazã prin cuvânt, ºi
zice ºi se face, precum la început aºa ºi spre sfârºitul lucrãrii
cuvântului. Domnul a zis sã fie luminã, ºi a fost luminã. A zis
Domnul sã se despartã ape de ape ºi sã fie o tãrie prin mij-
locul apelor, ºi aºa a fost. Domnul a zis sã se vadã uscatul ºi
sã se adune apele cele de sub tãrie, ºi aºa a fost. A zis Dum-
nezeu sã creascã verdeaþã pe locul uscat, cãci uscatul a fost
prin cuvânt numit pãmânt, ºi aºa a fost: a crescut iarbã care a
fãcut sãmânþã dupã asemãnarea ei; au crescut pomi cu rodire,
care au purtat sãmânþã în rod dupã asemãnarea pomului, ºi
aceasta este o tainã cereascã, ºi mare ºi de nepriceput este
aceastã tainã, aceastã lucrare din cuvânt rãsãritã. ªi a zis
Domnul sã fie luminãtorul zilei, spre cârmuirea zilei, ºi sã fie
luminãtorul nopþii, spre cârmuirea nopþii, ºi aºa a fost. A zis
Dumnezeu sã fie peºti în ape ºi pãsãri ºi animale, ºi toate sã
fie cu viaþã în ele, ºi aºa a fost, cãci Domnul a zis ºi s-a fãcut,
ºi toate s-au fãcut prin cuvânt. ªi apoi S-a aºezat Dumnezeul
Sfintei Treimi, Tatãl, împreunã cu Fiul ºi cu Duhul Sfânt, S-a
aºezat ºi a lucrat Domnul pe om dupã a Sa asemãnare, sã-l
facã stãpân peste tot ce s-a fãcut prin cuvânt. ªi a cuvântat
Dumnezeu ºi a dat omului spre hranã toatã iarba cu sãmânþã
din sine ºi tot pomul roditor cu sãmânþã din sine. ªi aºa a fost. 

Iubiþii Mei, a lucrat Domnul prin cuvânt ºi a fãcut în-
ceputul acela, ºi apoi S-a odihnit Domnul, dar omul a stricat
lucrãtura lui Dumnezeu ºi a picat din cer, cãci cer era aceastã
lucrãturã, era fericire cereascã, era Eden ceresc, ºi ar fi fost
veºnicã fericirea aceea, ºi cuvântul ar fi fost apoi întru toate
dupã aceea, spre plinirea acestui început fericit, ºi n-ar mai fi
intrat pãcat ºi moarte peste lucrãtura lui Dumnezeu dacã omul
ar fi ascultat de Creatorul sãu. 

Iatã, tainã vã spun vouã: încã o datã lucreazã Domnul
prin cuvânt, încã o datã lucreazã un început, un început nou.
ªi ce fel de început lucreazã? ªi de ce lucreazã un început
nou? Lucreazã ca sã întoarne pe cel cãzut din fericire, sã-l ri-
dice înapoi în slava din care a cãzut. Lucreazã Dumnezeu în
vremea aceasta tot prin cuvânt, ºi iatã, în acest acoperãmânt

este cuvântul lui Dumnezeu coborât, ºi de aici a început
Domnul începutul cel nou, al cãrui drum duce înapoi la starea
începutului dintâi lucrat. Aceasta este lucrãtura cea proorocitã
sã fie în vremea aceasta. 

Cuvântul care lucreazã în acest acoperãmânt, cuvin-
teazã astãzi pentru celãlalt fiu care are numele înscris în aces-
te hotare; pentru cel care nu L-a priceput pe Dumnezeu ºi nu
L-a urmat pe El dupã cum a fost coborât cuvânt. Dar iatã, în-
cã o datã grãieºte Domnul cuvânt hotãrâtor. 

Ia seama, fiule al acestor pãrinþi, cãci fratele tãu cel
mic este al Domnului cu tot ce are el, cu viaþa lui cu tot. Ia
aminte, ºi nu te lepãda de Domnul Care vorbeºte, cãci dacã
cei dintâi n-au scãpat de pedeapsã pentru cã n-au ascultat de
cuvântul care le grãia pe pãmânt, cu atât mai mult cei de
acum care aud cuvântul ºi se depãrteazã de Cel ce grãieºte din
ceruri. Ia seama, ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, cã iatã
ce grãieºte Domnul cãtre tine: pãmântul acestor hotare are
alegere cereascã, ºi Domnul a lucrat în vremea aceasta ºi l-a
pecetluit ca sã fie pãmânt sfânt ºi sã calce pe el cei curaþi, cei
aleºi cu care lucreazã Domnul taina acestei vremi. Dintru în-
ceput a fost aceastã alegere, ºi este acesta pãmânt ales de
Dumnezeu. Ochiul Domnului a fost în toatã vremea asupra
acestui petec de pãmânt sfânt, iar la vremea hotãrâtã a coborât
lucrul Domnului care era proorocit sã se lucreze în acest pã-
mânt. Acest acoperãmânt este sfânt, ºi în el se lucreazã întrei-
tã jertfã de fiecare zi, dupã porunca dumnezeiascã. Un picuþ
mai este, ºi face Domnul luminã mare ºi slavã vãzutã peste
acest acoperãmânt. Este acoperãmântul mãrturiei acestei
vremi în care Domnul a fost în lucrare. 

Am ridicat din cetatea din care te tragi ºi tu, am ridicat
aceastã trâmbiþã lucrãtoare, spre sfârºitul vremurilor lumii, ºi
spre începutul cel care vine dupã sfârºitul celor rele. Am ridi-
cat-o pe Verginica. Am mai ridicat din aceastã cetate ºi un fiu
pe care, iatã, l-am uns cu ungere cereascã, ºi el este un fiu al
legãmântului cel nou. Fii înþelept cu Domnul, cãci Domnul îþi
cere þie cuvântul tãu ca sã-l scrie spre mãrturie. Iatã ce voiesc
sã scriu: acest acoperãmânt ºi acest pãmânt sfânt ºi pecetluit
este al lucrãrii Domnului, este al planului Domnului. Acest
fiu mai mic este urmaºul acestei ctitorii. Este scris numele lui
în dreptul moºtenirii de aici, cãci el este al lui Dumnezeu ºi
numai al lui Dumnezeu ºi este moºtenitorul acestei familii
care este trecutã ctitorã a acestui pãmânt, a acestui acoperã-
mânt care-L ascunde pe Domnul în ieslea Sa. Bucuraþi-vã, cã
Domnul a ridicat din mijlocul acestei case un salvator pentru
mântuirea a toatã casa aceasta. Amin. Ridicã-te ºi lucreazã
dupã cuvântul Meu, ºi Eu voi scrie cuvântul tãu spre mãrturie
ºi spre mântuire casei tale. Spune cuvântul tãu, cãci Domnul
este aici ºi scrie graiul cuvântului tãu. Iatã, moºtenirea ta de
aici va purta numele Domnului, prin fiul cel mic care este ri-
dicat dintre voi. Moºtenirea ta de aici va sluji de acum lucrã-
rii pentru care a fost sortitã aceastã moºtenire, cãci lângã
acest sfânt acoperãmânt Domnul ridicã acum turn tare, stâlp
de mãrturie, piatrã de înviere ºi început de bisericã sfântã ºi
curatã, bisericã nouã ºi neprihãnitã, locaº de mãrturie peste
neamurile pãmântului, care vor afla din toate pãrþile ºi vor
privi slava acestui pãmânt. Toþi care vieþuiesc în aceste hotare
lucreazã Mie, lucreazã dupã cuvântul Meu ºi sunt ai Mei, ºi îi
voi face de folos ºi de salvare pentru multe noroade care se
vor apleca spre Ierusalimul cel nou al acestei vremi, cãci Ro-
mânia va fi noul Canaan al Domnului ºi va avea peste ea con-
ducerea Noului Ierusalim care, iatã, se coboarã din cer prin
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cuvânt, ºi iatã, Ierusalimul cel ceresc ia viaþã de la acest în-
ceput de aici. Acest pãmânt ºi acest acoperãmânt are peste el
coborâtã aºezare cereascã, trãire cereascã ºi curatã, ºi aceasta
este puterea din care se va vedea viaþã vie ºi cer nou ºi pãmânt
nou peste noroade. Cei ce vieþuiesc în acest pãmânt nu pot sã
facã nimic de la ei, cãci ei sunt supuºi puterii cereºti ºi cu-
vântului cel din cer, care-i însoþeºte în orice lucrare care este
de împlinit. 

Iatã, ºi þie, lucrarea pe care o ai de împlinit. Voiesc sã
aud cuvântul tãu ºi sã-l scriu, cãci Eu sunt Dumnezeul tãu, ºi
tu Mã ºtii, dar nu voieºti sã calci pe urmele Mele. Iatã, voi lu-
cra scãpare þie, cãci sunt dator, dar voi lucra întru dreptate ca
sã te mântuiesc. Iatã, rostesc cãtre tine cuvânt: acest pãmânt
va fi, de acum, al Domnului. Acesta este cuvântul Meu, iar
cuvântul tãu va fi scris ºi va mãrturisi pentru sau împotriva ta,
dar ºi cuvântul Meu va mãrturisi tot aºa. Eu nu voiesc sã ne
judecãm, nu voiesc aºa cu tine. Eu voiesc bine, dar ºi tu sã
faci tot aºa, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu om, ºi am cerul sub
ascultare ºi am putere ºi Mã slãvesc întru putere ºi întru mã-
rire. ªi pentru cã tu Îmi dai Mie ºi lucrului Meu partea care
este aici sub numele tãu, iatã, spune, ºi Eu voi scrie. Ce vo-
ieºti sã-þi facã Domnul þie? Ce voieºti sã-þi dea Domnul þie?
Spune, ºi te voi asculta ºi voi face dupã cuvântul tãu ºi voi
scrie cuvântul tãu. Dar cuvântul tãu sã fie dat dupã cum este
cuvântul Meu ºi planul Meu. Ceea ce ai tu pus în faþã de la
Domnul, n-au avut mulþi, dar fii precaut, cãci Domnul este un
Dumnezeu tare. 

Când am ajuns cu poporul Meu Israel la hotarele Ca-
naanului, dupã ce l-am scos prin Moise din robia Egiptului,
am dat poruncã sã intre în Canaan poporul Meu cel ales, dar
poporul cel de acolo n-a deschis porþile ca sã intre poporul cel
binecuvântat. ªi am dat poruncã preoþilor sã sune din trâmbiþe
ºapte zile în jurul Ierihonului ºi am zis poporului Meu sã stea
cu mâinile ridicate cãtre Mine. Iar dupã ce preoþii au sunat
ºapte zile din trâmbiþe, au cãzut ºi s-au prãbuºit zidurile Cana-
anului, ºi a intrat poporul cel binecuvântat în þara cea fãgãdui-
tã pãrinþilor lor prin cuvântul cel rostit de gura Domnului. 

Scoalã-te cu inimã mare ºi cu duh de credinþã ºi fã voia
Mea, iar Eu voi fi ºi Îmi voi aminti de credinþa ta ºi de aple-
carea ta. Ridicã-te ºi grãieºte, ºi Domnul ia aminte ºi scrie ce-
le rostite de tine. Spune, ce voieºti sã-þi fac, ce voieºti sã-þi
dau? Ce-Mi ceri? Domnul te întreabã ºi aºteaptã sã audã cu-
vântul tãu. Domnul este gata sã te asculte. Dar iatã, din cuvin-
tele tale vei fi mântuit sau nu vei fi mântuit. Alege tu pe Dom-
nul ºi dã cuvânt pentru El ºi nu împotriva planului Sãu. Eu
sunt Dumnezeu, ºi tu eºti fãptura Mea. Fie þie dupã cuvântul
Meu. Amin. 

Pace þie, ºi fii credincios ºi aplecat, cãci mare este lu-
crarea care s-a nãscut în acest acoperãmânt! Pace þie, ºi fii îm-
plinitor ºi dã-I Domnului inima ta, cã de El este fãcutã. 

Sã se împlineascã cuvântul cel coborât acum ºi sã nu
fie împotrivire. Amin. La început a fost cuvântul, ºi Domnul
a zis, ºi toate s-au fãcut. Iatã ºi acum: Domnul a zis, ºi va îm-
plini cuvântul Sãu, iar cei cu care grãiesc, sã lucreze dupã cu-
vântul Meu, ºi bine le va fi lor. 

Pace vouã, celor din casa acestei moºteniri cereºti! Pa-
ce ºi împlinire, precum în cer aºa ºi peste voi! Amin.

Iar tu, cel cu care am vorbit acum, ia aminte ºi leapãdã-te
de idoli ºi de stricãciune. Scoalã-te ºi scuturã-te, ca sã poþi rã-
mâne împãcat cu Dumnezeu. Deºertãciunea ºi idolii ei sunt
spre sfârºit, cãci rãsare o luminã nouã. Luptã-te sã dobândeºti

viaþã curatã, ca sã te întorc în starea cea fãrã de moarte. Ajutã-l
pe tatãl tãu care te-a nãscut sã se lepede de tot ce-l desparte
de sfinþenie ºi de lucrarea care lucreazã salvare ºi despãrþirea
binelui de rãu. Luptã-te ºi ajutã-l, dar nu-l încurca. Dacã ai în-
þelepciune, pune-o ºi în slujba Mea, n-o da pe toatã celor
strãini de Mine. Pãstreazã din ea ºi lucreazã cu ea ºi pentru
Mine, cãci þie îþi lucrezi binele. 

Pace vouã, ºi împlinire dupã cuvântul Meu! Pace ºi Ie-
rusalim nou peste inimile voastre, peste trupurile voastre! Pa-
ce ºi sãrbãtoare cu cerul sã se scrie în ziua aceasta! Pace ºi bu-
curie de la voi cãtre cer! Pace, ºi nu necredinþã ºi nu împotri-
vire! Pace vouã, ºi fiþi moºteni credincioºi împãrãþiei lui
Dumnezeu, care s-a coborât în mijlocul vostru! Cine are
urechi, sã audã cu ele. Amin. 

Aceasta este o zi de mãrturie. Sã se scrie aceastã zi ºi
de Mine ºi de voi, cãci în aceastã zi Domnul rosteºte în cer ºi
pe pãmânt numele celui mic din aceastã casã. Iliuþã, tu sã fii
cu numele Meu ºi cu numele tãu pânã la slava Mea peste
aceastã moºtenire cereascã. Tu eºti moºtenitorul acestei fa-
milii ºi prin tine va fi mântuitã toatã casa ta dacã ea Mã va ur-
ma. Amin, amin, amin. 

25 iunie/8 iulie 1991

Act:
Încheiat astãzi, 24 iulie 1991, între Bunea Daniel ºi

Bunea Ilie, cu prilejul consimþirii utilizãrii locuinþei primului,
din Glodeni Vale, pe termen nelimitat. Încheiat în prezenþa
membrilor familiei, urmând ca ulterior a se stabili forme
legale. 

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Sfânta Virginia povãþuieºte rãmãºiþa de creºtini ascultãtori ºi sta-
tornici. Îndemn la ferire de aluatul cel amestecat. Îndemn la mul-

þumire cu duh de smerenie. 

PPPP ace ºi bucurie ºi sãrbãtoare cu mãmica Gigi, cãci
am venit, mãi copii, la voi, am venit cu sfinþii

apostoli Petru ºi Pavel. Am venit sã serbãm cu voi ºi sã se
scrie zi de prãznuire în cer ºi peste voi. Amin. 

Am venit în casa unor copii iubiþi de mine, în casa lui
Victor ºi Veronica. Am venit la familia lui Ionel Branºa.
Aceasta este o familie cuminte ºi iubitã de Dumnezeu, cãci a
iubit pe Dumnezeu aceastã familie, ºi pentru aceasta eu lu-
crez mântuire casei acesteia. Familie statornicã ºi inimi liniº-
tite, care calcã pe cãrarea cea plãcutã de Dumnezeu. Familie
binecuvântatã, care are ridicatã din ea ºi un fecior pe care vo-
ieºte Dumnezeu sã-l binecuvinteze cu ungere cereascã. Toatã
casa aceasta este curatã acum ºi este în pregãtire pentru ziua
slavei Domnului Iisus Hristos. 

Sfinþii apostoli Petru ºi Pavel se bucurã pentru aceastã
casã, fiindcã vãd peste ea întruparea învãþãturilor care au curs
de la Duhul Sfânt prin cuvintele învãþãturii lor. Aº voi peste
poporul meu rod viu, rod vãzut de la învãþãtura apostolilor,
mãi mãmicã. Am rugat pe pãstori sã aminteascã la creºtini ºi
sã împartã la popor aceastã moºtenire lãsatã de la apostoli,
aceastã învãþãturã mântuitoare, care poate pe oricine sã-l nas-
cã din nou, spre nãdejdea celor ce se vor arãta de la cer peste
pãmânt, spre moºtenire nestricãcioasã, nepieritoare, care este
pãstratã în cer de atunci ºi pânã acum pentru cei de acum ºi
care stã gata sã se descopere pe faþã în vremea despre care s-a
scris cã va fi. Se apropie ziua slavei cea aºteptatã, ºi ea va fi
preþul credinþei celor care, deºi voi nu le-aþi vãzut, aþi crezut
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cã vor fi vãzute în vremea care este scrisã sã vinã. Toþi proo-
rocii au vorbit despre aceastã vreme de mântuire care avea sã
vinã la voi, cãci Duhul lui Iisus Hristos a lucrat dintru început
în ei ºi le-a descoperit întruparea Sa ºi patimile ºi slava cea de
dupã ele, dar aceastã lucrãturã le-a descoperit lor cã nu pentru
ei înºiºi, ci vouã, celor de apoi, erau proorocite. Dar la voi
privesc toate alaiurile de îngeri când aud vorbindu-se acum
despre cele vestite de demult, cãci tot cerul aºteaptã sã se
vadã împlinindu-se cele vestite ºi aduse apoi vouã la arãtarea
lui Iisus Hristos, Care iarãºi vine. 

Am rãmas numai cu un brãþic de copilaºi din tot po-
porul care mergea odinioarã cu Domnul ca sã-L asculte când
vorbeºte. A fãcut acest popor ca mulþimile care se þineau dupã
Domnul, cã ºtiau cã este prooroc Domnul ºi cã are putere sã-i
hrãneascã cu pâine ºi cu peºte. Aºa ºi acest popor care a fost
pânã acum, s-a þinut dupã aceastã lucrare ca sã audã cuvântul
Domnului, dar când sã se aºeze sã creadã ca sã împlineascã
prin credinþã cele auzite, plecau unul câte unul înapoi la cele
trãite ºi învãþate de la pãrinþi, de la pãrinþii învãþãturilor de
azi, ºi Îl pãrãseau pe Domnul, Care-i hrãnea. Numai câþiva n-au
plecat. Am rãmas cu un braþ de copilaºi. Atât mai am, un brã-
þic de ascultãtori ºi de statornici cu mine ºi întru cele de la cer.
Dar în aceºtia nu mai voiesc, fiilor, sã fie nimic în afarã de ce-
le venite de la Dumnezeu, nimic de la ei. Nimeni din cei cu
care am mai rãmas sã nu mai zicã ei. Mãcar aceºtia sã nu mai
zicã ei, cãci voi, cei rãmaºi, aþi fost din nou rãscumpãraþi, ºi
cu preþ mare aþi fost iarãºi întregiþi întru Domnul, cu preþul
Sângelui cel scump al lui Iisus Hristos, Care Se deºartã acum
în fiecare zi peste voi, ca sã fie întru voi ºi sã meargã cu voi
ºi sã fie Dumnezeul vostru. Între cei cu care am mai rãmas sã
nu fie vreo inimã fãþarnicã, vreo inimã nemulþumitã, cãci aþi
fost nãscuþi o datã, ºi a doua oarã, ºi, iarãºi, a treia oarã, din
sãmânþa cuvântului lui Dumnezeu Cel viu. Ca unor prunci
abia nãscuþi, laptele vostru este cuvântul lui Dumnezeu, care
vã hrãneºte cu înviere, cu rod de înviere ºi de mântuire peste
toatã fãptura. 

Sunteþi pietre din piatra cea vie, neluatã în seamã de oa-
meni, dar de mare preþ la Domnul, iubiþii mei copilaºi. Sunteþi
voi înºivã pietre vii din piatra cea vie, ºi iatã, zideºte Domnul
din voi casã cereascã ºi preoþie sfântã, spre aducere de jertfã
cereascã prin Domnul Iisus Hristos, Care este piatra cea din
vârf. Cel ce va crede în aceastã piatrã, nu va fi lepãdat, ºi va fi
slãvit ºi sfânt ºi uns lui Dumnezeu. Amin. Pentru cei necredin-
cioºi, piatra aceasta este aºa cum este scris: «Piatra pe care zi-
ditorii n-au luat seamã la ea». Dar iatã ce este ea pentru cei
credincioºi! Iatã, cei credincioºi sunt sãmânþa cea aleasã, sunt
agonisealã dumnezeiascã, preoþie ºi neam sfânt, ca sã ducã cei
credincioºi solia lui Dumnezeu pânã la toate marginile. Purta-
þi-vã cu sfialã faþã de Domnul, iubiþii mei, dar vreau sã înþele-
geþi ce vã spun, cãci poporul cel care a mâncat la masa acestei
lucrãri, n-a avut sfialã faþã de Domnul ºi faþã de cuvântul
Domnului, ºi s-a crezut vrednic de aceastã cinste, ºi iatã, a cã-
zut din cinstea aceea. Fiþi, iubiþii mei, cu mintea întreagã ºi tot
mai întreagã, ºi fiþi sãnãtoºi cu virtuþile voastre, ºi dacã vã hu-
leºte cineva, bucuraþi-vã, cã slava Duhului Sfânt stã peste voi
atunci ºi se desãvârºeºte prin smerenie. Smerenia este acum
cea mai mare virtute care vi se cere, iar fãrã de ea, sã ºtiþi cã
puteþi aluneca oricând. Orice alunecare este acum greu de re-
parat, cãci vremea este altfel decât cea de pânã acum. 

N-a voit acest popor sã înþeleagã cum este vremea de
acum, ºi i-ar fi convenit sã fie totul ca ºi pânã acum, cã vãd
un fel de zbucium de care fug ºi îngerii care stau în preajma
servilor lui Dumnezeu care lucreazã prin cuvântul cel de sus.

Stau în preajma acestora îngerii din cer, ca sã depãrteze de la
ei zbuciumul ce se ridicã precum se ridicã fumul de la un foc
care arde mocnit ºi care nu dã sã se aprindã bine. Creºtinii ca-
re n-au înþeles cum este vremea aceasta, se zbuciumã ºi nu
ºtiu nici ei ce vor, ºi umblã încã din loc în loc ºi cautã sã intre
pe sub pielea lui Dumnezeu, dar vã spun, nu sunt curaþi cu
inima, nu sunt liniºtiþi, nu sunt sãnãtoºi cu pacea ºi cu mulþu-
mirea, ºi au idolii lor, gândurile lor, care nu sunt ca gândurile
lui Dumnezeu. Aceºtia, ca ºi cei de pe vremea apostolilor, vo-
iesc sã-L împartã pe Iisus Hristos, Care Se zbate sã fie Unul
întru toþi, dar n-are cu cine vieþui Iisus Hristos întru toatã do-
rirea Sa, cãci se înþelege încã Scriptura care grãieºte prin gura
apostolului Pavel care spunea despre cei împãrþiþi cu gându-
rile ºi cu dorinþele ºi cu trupul lor însuºi, care era sã fie Iisus
Hristos. Se aude ºi se vede ºi acum Scriptura aceea care zice:
«Eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Pavel; eu, al lui Chefa;
eu, al lui Hristos». Dar voi, iubiþii mei cei puþini, fiþi strânºi
ºi uniþi prin trupul lui Iisus Hristos, ºi tatã sã nu numiþi pe ni-
meni pe pãmânt, cãci Unul este Tatãl vostru ºi Domnul vos-
tru, ºi Acela este ceresc ºi curat ºi nu Se dezbinã pe Sine În-
suºi aºa cum cred cei care au rãmas în gusturile lor ºi se nu-
mesc încã a fi trup al poporului cel înrãdãcinat al Domnului. 

Iatã, tainã de învãþãturã nouã vã dau vouã, celor cu care
stau alipitã prin cuvânt ceresc: feriþi-vã, iubiþii mei, puþinii
mei, feriþi-vã de aluatul cel amestecat, care dã sã se strecoare
printre voi ºi sã vã tulbure frãmântãtura. Feriþi-vã de duh în-
cãrcat ºi greu de purtat ºi staþi cu duhul uºor ºi paºnic. Staþi
în duhul rãbdãrii ºi nu vã zbuciumaþi de aºteptare. Duhul aº-
teptãrii de la cei puþini ai mei sã piarã, cã e greu de dus, e
greu, cã duce la zbucium lãuntric, duce la neliniºte, duce
chiar la cârtire ºi la despãrþire de Dumnezeu. Feriþi-vã de vor-
birea multã a unora, de gând încãrcat. Închideþi uºa care duce
spre cãmara gândului vostru; închideþi, ºi daþi Domnului cã-
mara aceasta. Altfel, vã face rãu duhul rãu, cã bate el ºi intrã
el dacã nu e Domnul înãuntru. Nu ºtiu cum sã vã învãþ mai
cereºte, mai duhovniceºte ca sã vã fac în stare sã vã feriþi de
tulburare lãuntricã. De aceea v-am spus sã daþi de la voi pânã
ºi duhul aºteptãrii, cã voi nu mai aveþi ce aºtepta. Voi doar
bucuraþi-vã cã a venit la voi împãrãþia lui Dumnezeu.
Bucuraþi-vã când vedeþi zbuciumul cel de peste tot; bu-
curaþi-vã ºi nu vã întristaþi; bucuraþi-vã, cãci aceasta este so-
sirea izbãvirii voastre! Nimic nu va mai rãmâne pe nicãieri,
decât bucuria ºi fiii ei. De ce sã aud eu tânguire de la cei pu-
þini ai mei la care este coborâtã împãrãþia cereascã ºi cuvântul
cel veºnic al mângâierii cereºti? De ce sã aud de la pãstorii
mei tânguire ºi mâhnire ºi nemulþumire ºi aºteptare? Am vor-
bit astãzi aici, dar am vorbit de la început ºi pânã la aminul
acestei cãrþi de mãrturie, ºi cu ei, prin fiecare cuvânt, prin fie-
care rând vorbesc cu pãstorii mei. 

Iubiþii mei, sunt cu bucuria, sunt cu ea peste voi toþi, ºi
multe bucurii aº voi sã vã vestesc, dar mai am încã sã lucrez
peste voi, sã vã vãd odatã lucraþi ºi mulþumiþi ºi liniºtiþi. Ne-
liniºtea pãstorilor mei înseamnã ceva. Acest ceva nu este bine
la Dumnezeu. 

Mãi pãstorii mei, iubiþii mei, Dumnezeu este acelaºi,
mãmicã, acelaºi peste tot, ºi nu trebuie ispitit Dumnezeu prin
nici un gând, prin nici o încercare, prin nici o neîncredere.
Am spus cã dacã vãd încã nemulþumire, iar voi veni, iar vom
pune nemulþumirile pe masã ºi iar vom schimba. Dar sã ve-
dem cum vom mai schimba dacã voi vedea cã nu s-a mers
spre duh de mulþumire. 

Hai, mãmicã, sã lãsãm pe Duhul Sfânt sã lucreze dupã
cer, ºi veþi vedea ce bine va fi. Voi nu m-aþi crezut îndeajuns
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când v-am spus cã eu sunt în mare lucrare, ºi sunt ºi lucrez cu
mare atenþie, ºi lucrez dupã vremea care este, ca sã putem tre-
ce peste vremea cea rea, sã trecem pe deasupra ei ca sã ieºim
deasupra. ªi dacã voi nu mã lãsaþi sã lucrez peste voi ºi sã lu-
crez atent, sã ºtiþi cã vremea este prãpãstioasã, ºi ar fi cãderea
de acum o stare de nereparat dacã ne lãsãm spre neatenþie,
spre neveghe, spre neliniºte ºi spre nemulþumire. Nu vã lãsaþi
greu peste duhul meu. Vã rog, din toatã durerea duhului meu,
vã rog, fiþi credincioºi. Eu sunt. Staþi tari în credinþã. Eu sunt,
iubiþii mei pãstori, eu, ºi nu sunt tãiatã în douã sau în trei
pãrþi. Sunt una peste tot, ºi în tot locul lucrãtor. Eu sunt, ºi
sunt întreagã ºi vie, dar nu mã împãrþiþi, nu mã frângeþi dupã
felul cum aþi vrea voi sã fiu. Eu voiesc sã fiu acum numai din
cer la voi ºi cu voi. Sunt între voi, dar din cer sunt acum. Sunt
mereu ºi pãtrund peste tot ºi vã pãtrund pe fiecare pânã în
cealaltã parte a fiinþei voastre ºi pânã dincoace de fiinþa voas-
trã. Sunt, ºi sunt necãjitã, sã ºtiþi cã sunt. Am de fãcut o mul-
þime de lucruri mari, de lucruri tainice. Am de lucrat cu fie-
care câte ceva, cu fiecare din cei puþini câte o misiune, dar nu
mai pot lucra cum vrea fiecare, ºi vreau sã lucrez cum este de
lucrat. Am tot motivul sã fiu atentã, ºi în toatã clipa atentã ºi
cu veghe. Aceºti copii loviþi de toþi, aºa au fost, cu duhul
lovit, cu duhul plâns, de când i-am nãscut ºi pânã acum, ºi
încã un pic vor mai fi tot aºa. Neîncrederea lor nu este de la
ei, cã cerul stã ºi îi umbreºte, cã ei sunt supuºi sub puterea
cerului ºi sub duhul cerului în care au încredere aceºtia. Ei nu
mai sunt ai lor ºi nu mai pot sã fie altfel, cã nu mai sunt lãsaþi
sã iasã de sub puterea cea de la cer. Nimeni din cei puþini sã
nu-ºi mai aºeze peste ei tulburãrile lor ºi îndoielile lor ºi do-
rinþele lor. Aceºtia nu mai trebuie sã fie zdrobiþi sub dorinþele
celor puþini care stau ºi ei întru lucrul duhului care lucreazã
peste cei puºi la lucru sub cuvântul cel din cer. Ei sunt plã-
pânzi, aºa i-am ales eu, cã altfel nu putea îndeajuns harul cel
ceresc peste ei ca sã fie ei de folos cerului pentru mulþi. 

Eu mi-aº face mai mult loc între voi, dar n-am loc de
dorinþele voastre, ºi sã ºtiþi cã voinþele mele sunt mult mai
presus ºi mai mãreþe ca ale voastre. ªi am spus ceva, ca sã lu-
crez cu duhul smereniei prin cuvânt ºi sã luaþi ºi voi duh de
smerenie. Am spus cã cel ce este curat, aceluia nu-i trebuie
nici o îndreptãþire, acela este mulþumit întru Dumnezeu, ºi
Dumnezeu, mulþumit întru acela. Ajutaþi-mã sã vãd la voi li-
niºte ºi mulþumire ºi nu duh tulburat ºi temut. De ce atâta tea-
mã? De ce, mãmicã? Oare, nu lucreazã peste voi puterea care
este coborâtã ºi lucratã ºi împãrþitã? Oare, nu sunteþi încrezã-
tori în puterea acestei puteri? O, pânã când voi mai aºtepta?
Pânã când voi mai rãbda? Pânã când? 

Aduceþi mie neputinþele voastre ºi lãsaþi-mã sã lucrez
peste ele. Smulgeþi-le de pe voi ºi daþi-mi-le mie, cãci v-am
vorbit în pilde ºi n-aþi cãutat sã mã înþelegeþi. O, ºi vouã vã
este dat sã cunoaºteþi tainele împãrãþiei cerurilor, ºi nu vã este
dat sã auziþi ºi sã nu înþelegeþi, sau sã vedeþi ºi sã nu pricepeþi.
V-am vorbit în pilde ultima oarã când am stat în sfat cu voi,
ºi am dorit sã mã înþelegeþi, iubiþii mei pãstori, ca sã pot sã vã
curãþesc bine cu mâna duhului meu, cu cuvântul cel curãþitor.
Poate vã vine greu sã mã credeþi, poate vã vine neîndemâna-
ticã aºezarea ºi cursul apei curãþitoare pe care am aºezat-o
spre curãþirea pãcatelor care sunt de curãþat. Atunci, cum sã
fac? Voiesc sã aveþi ochii curaþi ºi inima plinã de înþelepciu-
ne, cãci aþi vãzut cum este scris: «Dacã ochiul tãu este curat,
atunci tot trupul tãu este curat. ªi dacã ochiul tãu este rãu,
atunci tot trupul tãu este bolnav». Voi eraþi nãdejdea mea, nã-
dejdea luminii care trebuia sã strãluceascã ºi sã creascã sub ea
sãdire veºnicã ºi vie. 

Ce sã mai spun? Sã plâng cu duhul ºi sã mã frâng. Mã
doare rãu, mã doare de atâta popor rãtãcit de la fãclia care a
luminat peste ei atâta vreme. Dar ei nu mai au ochii sãnãtoºi
ca sã vadã lumina, ºi când ºtiu cã vremea nu mai stã sã mai
aºtepte încã, plâng, iubiþii mei, plâng cu duhul ºi plânge cerul
cu mine, plânge dupã rodul muncii mele, care este culcat la
pãmânt. Mai am o rãmãºiþã micã în picioare. Am de fãcut lu-
cruri mari cu aceastã rãmãºiþã, dar nu mai pot lucra tot ca pâ-
nã acum. Vreau sã lucrez cu atenþia care se cere acum; vreau,
dar vãd cã nu sunt înþeleasã aºa. 

Vã întreb ºi pe voi, pãstorii mei: ce sã fac? Vã întreb iar.
Sã lucrez dupã cer, sau dupã cum vãd cã voiþi? Am fi fost ºi
mai departe cu lucrul cel bun, dar mult de tot m-a þinut în loc
neîncrederea de la popor, cârtirea, rãzvrãtirea, pãcatul ºi ames-
tecul binelui cu rãul. Am voit sã despãrþim binele de rãu, ca sã
putem lucra cu putere ºi bine, dar n-am avut loc, n-am avut
voie numai cu voia mea, dar dacã nu am loc aºa cum trebuie
în fiecare din voi, daþi-mi voie sã lucrez acolo unde am loc,
acolo unde sunt primitã aºa ca în cer, cu voia cerului sã fiu pri-
mitã. Mã înþelegeþi, oare, ce voiesc sã spun? Cã voiesc sã spun
cã nu mai pot lucra nimic ºtiut de toþi, ci numai tãinuit, numai
tainic. ªi dacã fac aºa, fac pentru ca sã fie bine, pentru ca sã
trecem pe deasupra vremii, cãci vremea este ceþoasã, ºi ca sã
trecem prin mijlocul ei nu se vede drumul, iubiþii mei. 

Aº voi sã voiesc numai eu peste cei puþini pe care-i mai
am, cã dacã mai adãugãm ºi voinþa cea de la ei, atunci e tot
amestec, ºi nu e numai ca în cer. O, nu mai este timp ca sã mai
fie tot aºa, cã numai aºa a fost pânã acum cu acest popor. A
zis Domnul cum a zis creºtinul ºi n-a putut Domnul lucra du-
pã voia Sa. Nu I-a dat creºtinul voie Domnului. Am creºtini
îndãrãtnici, care se amestecã cu cei morþi, ºi mor ºi ei de tot,
mor ºi mai mult, cã nu sunt buni ºi tari ca sã învieze morþii,
ºi ei se bagã cu grumazul sub aceastã lucrare de înviere, care
vine de la Dumnezeu ºi nu de la om. Aceºtia vor sã-L mânuie
pe Dumnezeu ca sã facã Domnul ca ei, ca sã facã Domnul mi-
nuni, dar Domnul nu Se lasã sub luare în râs. Nu mai are creº-
tinul stare ºi îºi ia singur sarcini în spate, ºi, bietul de el, abia
stã pe picioare. Lãsaþi-i pe cei ce i-am dat de la mine, cã dacã
nu-i lãsaþi, vor muri de tot aceia, cã nu se vor mai îngriji de
ei înºiºi, ci, din contra, vor crede cã-s pe cale bunã ºi nu vor
mai întinde mâna spre mine ca sã-i ridic din moarte. 

Mi-e duhul necãjit, cã nu vãd duh de înþelepciune întru
cele lucrate. Mi-e duhul frânt când ºtiu cã nu vã bizuiþi îndea-
juns pe mine, pe felul cum lucrez, ºi daþi sã cãutaþi în alt fel.
Dar eu peste tot sunt una ºi simt durere mare când vãd pe câ-
te cineva cã mã ia ºi mã frânge dupã plãcerea sa, dupã idolii
inimii lui, dupã cum ar voi acela sã fiu. O, lãsaþi-vã lucraþi nu-
mai de mine, mãi mãmicã. Nu vã mai lucraþi voi. Lãsaþi-mã
pe mine, lãsaþi-mã odatã! 

Familia cea de aici sã fie plinã de pace ºi de iubire ºi
de mulþumire ºi de rãbdare ºi de înþelepciune. Voiesc sã vãd
veghe treazã, cãci în curând voi veni sã vã cer în ajutor. Voi
veni, dar voiesc sã rãmâneþi ascunºi în mine, ºi eu, în voi, ºi
aºa, mãmicã, ce voi avea cu fiecare de lucrat, voi lucra cu fie-
care aºa, eu ascunsã întru acela, ºi acela ascuns întru mine, ºi
apoi toate se vor învedera la luminã, spre slavã vãzutã ºi spre
rod rãmas ºi însutit. 

Sã se scrie aceastã zi de prãznuire în aceastã casã, cãci
cerul a lucrat ºi a luat aminte ºi a întocmit acum un sfat, iar
eu vã voi aduce hotãrârea luatã de sfatul ceresc. 

Pace vouã, iubiþii mei! Pace inimilor voastre! Iubire,
precum în cer aºa ºi peste voi! Pecetluiþi taina cereascã ºi þi-
neþi ce aveþi, cãci vin curând, vin cu Domnul Iisus Hristos, ºi
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veþi fi de-a dreapta tronului ceresc, care se va arãta prin dez-
velirea acestei lucrãturi ascunse încã. 

Pace vouã, ºi dragoste de la mãmica Gigi! Mama Gigi
vã iubeºte. Pace peste voi, ºi puneþi umãrul cu noi, spre desã-
vârºirea celor ce sunt lucrate acum, ca sã fie apoi vãzute de
toate înãlþimile veacurilor! Amin. 

Pace peste Veronica mea, cãci mult iubesc eu numele
acesta, ºi veþi vedea de ce iubesc eu acest nume. Amin. 

Pace ºi peste pãstorii mei, cãci ºi cu ei am vorbit cu fie-
care rând, cu fiecare cuvânt al acestei cãrþi scrise în aceastã
zi. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Chemarea lui la mãrturisire pentru ridicarea pietrei de înviere a
bisericii. Domnul îi ruºineazã pe cei tari prin cei neluaþi în seamã. 

DDDD ragostea Mea ºi pacea Mea ºi oaspeþii Mei ºi
cuvântul Meu se îndreaptã cãtre cel iubit al

Meu, cãci pe el îl am credincios lucrului Meu din vremea
aceasta, pe el dintre toþi cei care slujesc întru orânduiala bise-
ricii, cãci pentru ceilalþi aceasta a rãmas o orânduialã fãcutã
de oameni, cãci ei nu slujesc Dumnezeului orânduielii. 

Pace þie, iubitul Meu, alesul Meu! Pace þie, ºi rãcoare
inimii tale, cãci mare este inima ta, fiindcã Eu locuiesc în ea,
încap în ea ºi Mã bucur în ea! Pace þie, ºi pace Mie întru tine!
Bucurie þie, ºi bucurie Mie întru tine! Nãdejde þie întru Mine,
ºi nãdejde Mie întru tine, cãci Eu nãdãjduiesc în tine ca
sã-Mi desãvârºesc lucrul cel vãzut ºi lumina cea nouã,
care-ºi face cãrare ca sã se arate peste vremea aceasta. Aceas-
ta este vremea sã se aºeze la loc împãrãþia lui Israel, ºi iatã,
sã fim mari, copilul Meu, sã fim dârji, cã noi acum trebuie sã
lucrãm ce n-a lucrat nimeni pânã acum. Sã nu te temi, sã nu
cârteºti, sã nu te temi de oameni. Ce-þi poate face þie omul?
Nimic. ªi îi vei vedea pe cei ce se îndepãrteazã de Cel ce grã-
ieºte din ceruri, cãci judecata lor va fi mai asprã ca a acelora
care n-au voit sã asculte pe Cel ce le grãia pe pãmânt, cã vine
ceasul sã se clatine prin cuvânt ºi pãmântul ºi cerul, ºi vor
cãdea cele clãtinate ºi vor rãmâne cele neclintite, împãrãþie
neclintitã ºi închinare plãcutã lui Dumnezeu. ªi în acest
început nou a trebuit sã te am pe tine temelie, cã pentru
aceasta ai fost nãscut, ºi dacã aºa a fost scris la Mine, Eu
trebuie sã am cuvântul tãu temelie, ºi cuvântul tãu, acesta sã
fie: „Iatã, vin ca sã fac voia Ta, Dumnezeul meu. Fie mie
dupã cuvântul Tãu“.

Am carte întocmitã spre tine în vremea aceasta ºi am
de scris în ea tot ce am de cuvântat ºi de împlinit prin tine, ºi
apoi vor vorbi cuvintele acestei cãrþi, vor vorbi de pe înãlþimi
ºi vor mãrturisi despre taina pe care o lucrãm, tainã încã un
pic acoperitã, încã o clipã, iubitul Meu, servul Meu, unsul
Meu, cãci în locul în care Eu te-am uns pe tine peste Ierusa-
limul cel nou, iatã, aºezãm acum piatrã de mãrturie, ºi tu vei
fi martorul Meu cel credincios. Un picuþ va mai sta sub as-
cundere aceastã mãrturie, dar a trebuit sã te trimit cãtre cel ce
stã mare pe scaunul bisericii, cãci dacã n-ar fi ºtiut, n-ar fi
avut pãcat, ºi ar fi avut îndreptãþire înaintea Mea. 

Sã nu te temi de ei, cã ei nu sunt mai tari ca tine. Fii
dârz ca Nicodim cel dintre preoþii din vremea trupului Meu,
cãci el nu s-a temut de cãrturari ºi farisei când s-a ridicat ºi a
purtat grijã de îngropãciunea trupului Meu. El a fost preotul
care a fãcut îngropãciunea Fiului lui Dumnezeu, fiindcã Fiul
lui Dumnezeu S-a supus întru totul legii, cãci n-am venit ca

sã stric legea, ci am venit sã o desãvârºesc. O, ºi nu s-a gãsit
atunci între preoþi decât numai unul care a crezut cã sunt Fiul
lui Dumnezeu ºi cã sunt din cer ºi cã am venit sã împlinesc
Scripturile. 

Iatã ºi acum, sunt prin cuvânt, sunt cu ai Mei, de la în-
ceput ºi pânã la sfârºitul veacurilor, sunt veºnic cu ai Mei,
cãci sunt fãrã sfârºit întru ai Mei, dupã cum am rostit fãgãdu-
inþa. Sunt coborât cu cuvântul în mijlocul acestui neam ºi am
ieslea cuvântului Meu aici, unde, iatã, ridicãm turn de mãrtu-
rie, stâlp tare, piatrã de înviere, cãci mãrturia cuvântului cu
care am fost în lucru, este piatra pe care zidim acum începã-
tura cea nouã, cãci este nouã, este legãmânt nou, este începã-
turã de neprihãnire, de curãþenie, de sfinþenie, precum în cer
aºa ºi peste acest început. ªi vom aºeza cuvânt de mãrturie la
aceastã temelie, ºi zile noi de prãznuire, ºi vom prãznui aici
înviere ºi Duh Sfânt, ºi vom prãznui numele trâmbiþei prin ca-
re Domnul a lucrat în aceastã vreme despecetluirea celor ºap-
te tunete care au vorbit în timpul vedeniei apocaliptice, des-
pre care a mãrturisit apostolul iubirii, Ioan evanghelistul, cãci
duhul lui a fost deºertat tot în acest vas prin care a cuvântat
Dumnezeu în vremea aceasta, fiindcã îngerul i-a spus atunci
lui Ioan: «Ia cartea ºi mãnânc-o, cãci tu trebuie sã mai proo-
roceºti încã o datã, la vremea de sfârºit».

Când am venit întrupat pe pãmânt, a lucrat tainic Tatãl
Meu întru Mine, ºi nimeni n-a ºtiut cã sunt Fiul lui Dumnezeu
ºi cã sunt venit de la Tatãl Ceresc ºi de la Duhul Sfânt, nimeni
n-a ºtiut pânã când a venit de la Tatãl glasul care a grãit:
«Acesta este Fiul Meu preaiubit, întru Care am binevoit». A
lucrat Tatãl Meu ascuns, ca sã-ªi împlineascã lucrarea Sa care
era prin Mine. Aºa a lucrat ºi în vremea aceasta, cãci Verginica
M-a purtat pe Mine vreme de douãzeci ºi cinci de ani, ºi Eu
am vorbit gurã cãtre gurã cu Israel în vremea aceasta, ºi am
vorbit prin Verginica, ºi ea a fost ascunsã de înþelesul celor din
jur, cãci aºa a fost aceastã lucrare. Am luat-o la Mine pe Ver-
ginica, ºi apoi am trimis-o iar, cãci aºa a fost scris în cartea
acestei proorocii. I-am trezit duhul, ºi are fii Verginica pe pã-
mânt, ºi fiii ei au prãsit, ºi are fii din fii Verginica. Ea este cea
care va sta la temelia acestei pietre, ºi pe aceastã piatrã, pe
aceastã mãrturie va sta acest locaº de mãrturie. 

Am pus peste tine duhul înþelepciunii, cãci Eu sunt în-
tru tine, dar sã crezi cã sunt întru tine. Îþi amintesc de cel care
s-a rugat la Domnul ºi a zis: «Doamne, dacã poþi, fã bine fiu-
lui meu bolnav!». ªi Domnul i-a spus aceluia: «De poþi crede,
totul este cu putinþã». ªi I s-a rãspuns: «Cred, Doamne, ajutã
necredinþei mele!». Îþi amintesc câte ceva de pe vremea aceea
ca sã te întãresc, copilul Meu, ºi sã fii credincios, cã prin cei
care sunt ai Mei prin aceastã lucrãturã, voi lucra lucruri ºi mai
mari decât cele de atunci. 

Ia înþelepciunea Mea ºi întocmeºte cu ea cuvânt de te-
melie ºi pune numele tãu la temelia acestui cuvânt de temelie
nouã, ºi pune în cuvântul acesta numele unsului Meu Mihail,
cãci voiesc sã rostesc numele lui din vârful acestei pietre când
vom termina de lucrat aceastã piatrã. Eu sunt Cel Care-l va
aduce pe unsul Meu. Eu sunt Dumnezeul puterilor, ºi ce este
cu neputinþã la cei neputincioºi, aceea este cu putinþã la Dum-
nezeu. Dar aceastã þarã binecuvântatã va fi curãþitã de toatã
fãrãdelegea, de toatã murdãria, de toatã nedreptatea, cãci pes-
te ea va strãluci slava Fiului lui Dumnezeu, Care iarãºi vine,
dupã cum este scris, ºi vine sã-ªi aºeze aºternutul picioarelor
Sale pe acest pãmânt ales ºi binecuvântat.

Voiesc sã stai de vorbã cu unsul Meu Mihail, cu regele
acestui neam, ºi Eu þi-am dat þie misiune cereascã sã aºezi
peste el ºi peste toatã casa lui ºi peste mlãdiþa lui, care va sta
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alãturi de el, sã aºezi sfinþenie, dupã asemãnarea lui Dum-
nezeu, dupã aºezarea lui Dumnezeu, cu care Se va desãvârºi
Domnul peste acest pãmânt cu nume sfânt, cu nume nou de
nou Ierusalim. 

Fii martorul Meu, fii martorul acestei vremi de glorie
cereascã ºi sfinþeºte pe unsul Meu Mihail prin cuvintele aces-
tei mãrturii ºi prin aºezare de viaþã sfântã peste el, dupã orân-
duiala dumnezeiascã, fiindcã aceastã orânduialã va fi cãrarea
care-l va aduce în þara Mea cea aleasã, în þara lui cea iubitã lui. 

Cine iubeºte pe România ºi nu este cu Mine ºi cu po-
runcile Mele, acela nu iubeºte acest neam ºi acest pãmânt,
acela nu poate nimic pentru acest neam ales. Voi coborî legile
Mele peste unsul Meu Mihail ºi voi coborî legile acestui pã-
mânt ales, cãci este pãmântul cel ales de cer, ºi peste el este
ochiul lui Dumnezeu, care vede cele rele, cele ascunse, care
pãtrunde ºi descoperã, care curãþã pânã în adânc ºi scoate din
acest pãmânt tot ce este întinat ºi stricat ºi dedat cu stricãciu-
nea, ca sã fie nou acest pãmânt ºi sã se coboare peste el curcu-
beul României, însoþit de slava cea nouã a Ierusalimului ce-
resc. Aceasta este soarta acestui pãmânt, a acestui nou Ca-
naan, a acestui nou Eden care va strãluci peste noroade, iar
unsul Meu Mihail ºi mlãdiþa sa vor fi întru Mine, ºi nu vor fi
fãrã Mine peste acest nou pãmânt. 

Acum vei veni, ºi voi aºeza cu mâna ta piatra de în-
ceput a locaºului mãrturiei lucrãrii lui Dumnezeu, Care este
ºi lucreazã prin cuvânt, ºi toate aºa se vor lucra pânã ce vom
termina, ºi vom lucra cu grabã începãtura cea nouã de la care
va rãsãri înviere peste fãptura Mea. Slujeºte pentru împãrãþia
Mea pe care, iatã, M-am ridicat sã o aºez peste acest neam, ºi
toate celelalte sã-þi fie þie adãugate de Dumnezeu. Cautã cel
mai întâi întruparea cuvântului Meu care vine peste tine, cãci
cuvântul Meu trebuie sã ia trup dupã ce îl rostesc, iar celelalte
îþi vor fi uºurate de Domnul ºi lucrate prin puterea Sa, prin în-
gerii Sãi, care sunt trimiºi mereu în slujba ta, în ocrotirea ta,
în jurul tãu. 

La început a fost Cuvântul, ºi Cuvântul Se întrupa, cãci
Dumnezeu a zis, ºi toate s-au fãcut prin cuvânt. Aºa ºi acum,
Domnul rosteºte cuvânt, ºi cuvântul ia trup spre desãvârºirea
împãrãþiei care vine. Amin. 

Pace þie, iubitul Meu, dar sã nu fii plãpând! Fii dârz ºi
nu te teme. Eu sunt cu tine ºi voi fi, ºi toate vor fi lucrate, dar
dragostea Mea sã fie dragostea ta. Dragostea ta sã slujeascã
acum fericirii care vine, ºi apoi ne vom odihni ºi vom serba
zile noi, praznic de înviere ºi serbare de Duh Sfânt, cãci din
aceastã piatrã se va auzi imn de înviere ºi cântarea Duhului
Sfânt, cântarea celor rãscumpãraþi care vor purta veºminte
albe ºi veºmânt de har ºi de neprihãnire. 

Praznic de înviere ºi praznic de coborâre a Duhului
Sfânt sã pui peste poporul cel binecuvântat. Aºa sã fie aces-
tea, zile de praznic peste acest locaº sfânt, care se ridicã acum
de puterea lui Dumnezeu întru cei credincioºi ai Sãi. 

Pace þie! Pace de la sfinþii din cer, care privesc în cer
mãrturia zilei în care tu ai fost uns în Ierusalimul cel din cer co-
borât! Fii credincios ungerii care este pe creºtetul tãu, cãci ne
vom ridica ºi vom sãdi pomi din loc în loc, ºi aceºti pomi se vor
hrãni din seva pomului vieþii, care este lucratã aici prin servii
Mei cei credincioºi, ºi acest pom va fi aºezat în Ierusalim. 

Binecuvântatã sã-þi fie credinþa în Mine ºi în lucrarea
cuvântului Meu prin care sunt cu voi. Þine ce ai pânã voi
veni, ºi nimeni sã nu-þi ia slava ta, cãci vin curând. 

Sãrutarea Mea pe creºtetul tãu, ºi mirul mângâierii pes-
te tine ºi cu tine mereu! Amin, amin, amin. 

2/15 iulie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Îndemn la netemere pentru vestirea lucrãrii cuvântului. Domnul
este mãrit prin cei slabi, ºi prin cei plãpânzi îi ruºineazã pe cei

tari 

II atã, stau din nou în sfat cu tine. Eºti ca un pui abia
ieºit din gãoace. ªi ce dacã eºti aºa? Mie-Mi place

de tine, Îmi place aºa cum eºti, cã dacã ai fi altfel, dacã ai fi
mai dârz, mai voinic cu inima, ai fi ºi tu, dar aºa, sunt numai
Eu, când trebuie sã fiu în tine. Aºa încap Eu, aºa, în neputinþa
ta, în slãbiciunea ta. Aºa trebuie, aºa Mã desãvârºesc Eu, în
slãbiciunea ta Mã desãvârºesc Eu cu tãrie de duh. Tu nu vezi?
Nu vezi cum este cuvântul Meu prin graiul gurii tale de care
Eu Mã servesc când aºezi mulþimile ºi le hrãneºti cu cuvântul
vieþii ºi al învierii, care iatã cum se coboarã peste cei mulþi?!
O, tu nu vezi cât sunt Eu de mare în slãbiciunile tale? ªi dacã
vezi, ce-þi trebuie sã mai fii tare? Nu te teme; aºa voiesc Eu
sã fii. ªi dacã simþi duh de tristeþe sau de durere, dacã simþi
cu inimioara aceastã greutate, aceea este tristeþea Mea ºi
durerea Mea pe care o port tot cu ai Mei, pe care o împart cu
ai Mei. Aºa sunt ºi copiii Mei de aici, copiii de care Eu Mã
servesc ca sã dau trup cuvântului Meu. Aºa ºi ei sunt, sub duh
de tristeþe, de greutate, de durere, cãci Eu cu ai Mei port totul,
ºi port întru ai Mei, ºi port în duh ºi în trup durerea acestei
vremi, cãci vremea aceasta suspinã sub piatra ei. Nu te lãsa
sub îngrijorare, nu te teme. Lasã aºa, îþi este de ajuns harul
Meu, cãci Eu în slãbiciuni pot fi desãvârºit. Ce aº face Eu
întru tine dacã ai fi tu tare? Cei tari se simt tari ºi nu Mã vor
pe Mine, ºi nu pot peste ei. 

Iatã, tainã nouã îþi spun, cãci cei care au crezut în Mine
pânã acum, cei care M-au mãrturisit în faþa împãraþilor ºi a
stãpânilor lumii, care slujeau la dumnezei strãini, aceia au su-
ferit mucenicie cu trupul ºi au ajuns de-a dreapta Mirelui
ceresc. Dar aceºtia de acum, care sunt ai lucrului cel pentru
sfârºitul rãutãþii ºi cel pentru începutul cel nou, aceºtia sunt
mucenici cu duhul, ºi suspinã aceºtia cu duhul ºi suferã
pentru toatã fãptura. Iatã, acum lumea se bucurã în duhul ei,
iar copiii cei purtãtori de Dumnezeu suspinã în Duhul lui
Dumnezeu, dar mai este scrisã ºi Scriptura aceea care spune
cã «Toate neamurile se vor boci, iar voi vã veþi bucura
atunci» ºi «Când veþi vedea cele ce vor veni peste lume, voi
bucuraþi-vã, cã se apropie izbãvirea voastrã».

Copilul Meu, tristeþea ta sã nu te îngrijoreze. Nu te
speria nici dacã duhul lumii apasã peste tine, cãci apasã, sã
ºtii cã apasã. Poartã greutatea aceasta ºi poart-o cu iubire ºi
cu rãbdare, cãci mai e un picuþ ca sã ne facem asemenea lor,
ºi apoi sã-i câºtigãm de partea lui Iisus Hristos, Care voieºte
sã-ªi întregeascã trupul cel desfãcut al fãpturii Sale, ºi iatã, vã
foloseºte Domnul, cãci fãrã trup Domnul nu poate lucra vã-
zut acum. Nu te întrista peste puterea ta, nu te lãsa sub întris-
tare peste puterea inimii tale, cãci nici o ispitã nu vine ca sã
depãºeascã puterea ta, ºi dacã vine, vine Domnul spre tine ºi
îþi dã mâna ºi te scoate din ea. Este vremea muceniciei cu du-
hul, ºi este mult mai de preþ la Dumnezeu aceastã mucenicie.
Iatã, tu ºtii cã este scris: «Nu vã temeþi de cei ce ucid trupul
ºi dupã aceea nu pot sã mai facã nimic, ci temeþi-vã de cei ce
pot ucide duhul, cãci aceasta ar fi o a doua moarte». Iatã de
ce este mai mare plata celor ce mucenicesc cu duhul. Mare
este, ºi plata lor vine de la Dumnezeu, ºi Domnul va rãscum-
pãra prin aceºtia ºi sângele celor tãiaþi ºi uciºi pentru mãrturia
lui Iisus Hristos, cãci prin aceºtia care mucenicesc cu duhul,
vor învia ºi cei muceniciþi cu trupul ºi vor lua plata credinþei
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lor. Aºa este scris: «La trâmbiþa cea de acum, morþii vor învia
nestricãcioºi, ºi cei vii, care vor fi, se vor schimba» ºi vor in-
tra întru odihna slavei vãzute de toatã fãptura lui Dumnezeu,
ºi atunci va fi bucuria întreagã. Un picuþ, copil iubit, copil
plãpând, un pic, ºi va fi stare dulce ºi veºnicã, ºi aceasta va fi
plata fiilor Ierusalimului cel nou, ºi vor cânta împreunã, cei
din cer ºi cei de pe pãmânt, cântarea cea de biruinþã. 

Cum sã te temi? Tu nu vezi cum este acum? Nu vezi cã
împãrãþia lumii a trecut în mâna sfinþilor lui Dumnezeu? Dar
ºtii de ce-þi spun asta? Ca sã înþelegi cã duhul cel rãu a intrat
sub puterea ºi sub supunerea Domnului, ºi a început duhul rãu
sã profeþeascã pe Dumnezeu ºi lucrurile lui Dumnezeu, cãci
Domnul porunceºte duhului rãu ºi duhul rãu ºi-a pierdut stã-
pânirea sa. Este scris cã «voi turna din Duhul Meu peste robi
ºi roabe în vremea aceasta, ºi aceia vor profeþi ºi ei». A pri-
mit duhul rãu poruncã de la Dumnezeu, ºi vorbeºte ºi mãrtu-
riseºte lucrul lui Dumnezeu, ºi face voia lui Dumnezeu duhul
cel potrivnic, ºi din zi în zi va ieºi la ivealã lucrul lui Dumne-
zeu, cãci Domnul grãieºte ºi prin pietre. Aminteºte-þi de Va-
laam, care era cumpãrat cu preþul duhului rãu ca sã meargã sã
blesteme pe Israel ºi sã cadã Israel în mâna celor ce voiau
sã-l ia rob, ºi era vãzãtor Valaam, ºi era prooroc. ªi dacã era
vãzãtor, a lucrat Valaam în slujba duhului rãu, dar când s-a
sculat sã blesteme pe Israel, Duhul Domnului i-a ieºit în cale
ºi l-a oprit prin arãtare de înger ºi n-a putut merge Valaam
înainte, cãci mãgãriþa pe care cãlãrea a binecuvântat cu grai
ºi a spus: «Stãpâne, îngerul Domnului este în faþã ºi nu putem
trece înainte!», ºi a fost apoi ca Domnul sã binecuvinteze prin
Valaam pe Israel ºi nu sã-l blesteme. Iatã, duhul rãu nu poate
lucra nici el fãrã de trup, ºi nu te teme când îþi iese în cale ca
sã-ºi facã lucrarea, cãci lucrul duhului rãu este supus acum ºi
profeþeºte lucrul lui Dumnezeu, ºi Domnul va fi crezut de
mulþi prin împlinirea proorociilor, cãci de acum încolo nici o
grãire de duh nu va mai rãmâne mincinoasã. Duhul cel potriv-
nic este sub Duhul Domnului supus, ºi iatã, îþi iese în cale ºi
te prooroceºte, aºa cum are Domnul proorocia peste tine. La-
sã aºa, sã facã acum voia lui Dumnezeu ºi sã vesteascã ve-
nirea celor de la Dumnezeu, sã vesteascã ºi robii duhului rãu,
ºi apoi Domnul va lucra dezrobire pentru mulþi care au fost þi-
nuþi robi duhului rãu. 

Fii tare, cãci aceasta este tãrie cu Dumnezeu: neputinþa
ºi greul ºi lipsa bucuriilor inimii, aceasta este tãrie, cãci aºa
este Domnul mãrit, prin cei slabi este mãrit, prin cei plãpânzi
ruºineazã pe cei tari, ºi iatã care este tãria, iubitul Meu. Eu
sunt cu tine ºi niciodatã nu te las peste puterea ta, dar acum
fii dârz, cãci te trimit, ºi vei fi Mie martor ºi vei fi primit cu
mãrturia Mea. 

Eu sunt cu tine ºi îþi simt greul tãu, cã este ºi al Meu.
Aºa eram ºi Eu. Mergeam ºi lucram ºi fãceam bine tuturor, ºi
vindecam ºi alinam durerile ºi lucram lucrarea pentru care
Mã trimisese Tatãl Meu, ºi treceam prin mijlocul mulþimilor
care Mã îmbulzeau, care cãutau pâine ºi peºte, cã ºtiau mul-
þimile cã sunt prooroc ºi cã lucrez minuni, ºi era greu peste
Mine duhul lumii; ºi când oboseam, Mã duceam în munte ºi
vorbeam cu Tatãl Meu ºi Îmi odihneam Duhul, ºi apoi iar Mã
întorceam la ai Mei, cãci ai Mei erau aceia care fãceau voia
Tatãlui Meu. 

Un picuþ, ºi vom lucra ºi vãzut cu minunile, spre mãr-
turie, dar noi lucrãm minuni mari, copilul Meu, minuni cu
anevoie de înþeles de duhul lumii de azi. ªi câte minuni n-am
lucrat Eu peste tine, ºi câtã minune lucrezi tu când vesteºti lu-
crul Meu peste mulþimi! Dar Domnul n-a lucrat minuni decât

cu cei credincioºi, ºi cu cei ce aveau sã fie credincioºi. Când
i-am ales pe cei doisprezece ai Mei, am lucrat pentru fiecare
câte o minune, ca sã-i pecetluiesc cu putere ºi cu credinþã ºi
sã-i am pe lume însoþitori ºi martori ai Evangheliei Mele pen-
tru care venisem. 

Vom lucra lucruri mari ºi vom fi mari, ºi va fi Domnul
mare peste cei mici, cãci cei mai mici vor fi cei mai mari întru
împãrãþia care vine de la Dumnezeu. 

Pacea Mea peste inimioara ta! Pace ºi mângâiere sfân-
tã, cãci Eu sunt ºi în bucurii ºi în tristeþi cu tine! Eu sunt, ºi
nu te las, copil iubit. Aºa cum eºti, Eu te iubesc ºi n-am altul
ca ºi pe tine, ºi eºti al Meu. Cheamã-Mã ºi spune-Mi nepu-
tinþa ta, ºi Eu voi întãri pe cel ce se bizuie pe Mine! Pace ºi
alin de la Dumnezeu, de câte ori voi vedea greu pe inimioara
ta, cãci porþi cu Mine ºi port cu tine totul. Amin. Hai, cã sunt
pe cale cu tine ºi nici o clipã nu te las. Amin, amin, amin. 

8/21 iulie 1991

Cuvântul Domnului în ziua punerii pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

România: þara strãlucirilor, Noul Ierusalim ºi Eden binecuvântat
între popoare. Proorocie despre revenirea în þarã a regelui Mihai.
Binecuvântarea pietrei de temelie a bisericii Noului Ierusalim, prin 

mâna alesului Domnului, arhiereul Irineu. 

PPPP ace ºi binecuvântare ºi duh de bucurie cu cerul,
cãci cerul este oaspete aici. Aceasta este zi de mãr-

turie. Slavã ºi bucurie întru cele de sus, ºi sãrbãtoare de pace
de la Dumnezeu peste voi, cãci sunteþi martori în aceastã zi, în
acest loc binecuvântat ºi curat. Sunt coruri îngereºti aici, ºi
cântã: «Slavã Sfintei ºi Celei de o fiinþã ºi de viaþã fãcãtoarei
ºi nedespãrþitei Treimi, de acum ºi peste toþi vecii!». Amin.

Binecuvântatã sã fie împãrãþia Preasfintei Treimi, a
Tatãlui Meu ºi a Fiului Sãu ºi a Duhului Sfânt, întreit lucrãtor. 

Pace vouã! Eu sunt aici. Eu sunt Cuvântul, cãci Cuvân-
tul este Dumnezeu. Eu sunt Alfa ºi Omega, Eu sunt începutul
ºi sfârºitul. Eu sunt începutul cel nou al celor ce cred în Mi-
ne, cãci vin cu slavã vãzutã peste România. Este scris cã
iarãºi voi veni, ºi iatã, lucrez prin cuvânt ºi Îmi anunþ împã-
rãþia. Cerul este scaunul Meu de domnie, iar pãmântul este
aºternut picioarelor Mele. Inima credincioºilor Mei este cerul
Meu, iar trupul cel curat ºi neîntinat al acestora este aºternutul
lui Dumnezeu, ºi iatã, sunt purtat de cei ce sunt ai Mei, ºi sunt
cu cuvântul prin ei, cãci aºa este Dumnezeu, este prin proo-
roci, este prin purtãtorii de Dumnezeu. Cuvântul Meu lucrea-
zã în acest loc, ºi toate se lucreazã prin cuvântul lui Dumne-
zeu în zilele acestea, cãci vin zilele gloriei cereºti, vin zilele
despre care au scris proorocii cei din toate vremurile. Româ-
nia este þara strãlucirilor, care se va arãta de la Dumnezeu
peste popoare, cãci aceasta este alegerea ei, ºi ea va purta
nume de nou Ierusalim ºi de Eden binecuvântat între noroade.
Eu, Domnul, am vestit aceastã tainã prin prooroci, ºi nimic nu
împlinesc fãrã sã vin sã vestesc mai întâi. 

Aici este locul mãrturiei lucrului cuvântului Meu, ºi ia-
tã, martorul Meu cel credincios aºeazã acum, prin binecuvân-
tare cereascã, piatrã de temelie a începutului cel nou, iar de la
acest început se va lucra din loc în loc ºi va rãsãri Ierusalim
nou, bisericã nouã ºi curatã, bisericã cereascã pe pãmânt. Aici
începe Sfânta Treime cu prima piatrã acum, ºi se va lucra cu
grabã aceastã lucrãturã a poruncii dumnezeieºti, ºi Domnul
va rosti din vârful acestei pietre numele celui uns, numele un-
sului Meu Mihail, rege al României. 
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Bucuraþi-vã, iubiþii Mei, servii Mei, martorii Mei! Bu-
curaþi-vã, cã vin cu împãrãþia Mea, ºi vin spre România Mea,
cãci ea este împãrãþia Mea. Vin sã leg rana ei ºi sã aºez pace
peste ea ºi sã pun diademã de slavã cereascã pe fruntea ei. 

Iatã, sunt prin cuvânt în România, ºi am vestit cã M-am
ridicat sã gãtesc cãrare unsului Meu Mihail, cãci prin biserica
Mea cea vie îl voi aduce, ºi Eu voi fi ºi voi cuvânta, ºi cu-
vântul Meu se va întrupa, ºi va fi slavã peste cea binecuvân-
tatã. Eu sunt, ºi biruiesc cu cei curaþi, cu cei neîntinaþi, cu cei
credincioºi. Eu sunt Cuvântul, Eu sunt Domnul puterilor, ºi
de aici încolo Eu sunt, ºi sunt cu toatã oastea cereascã în lu-
cru, ºi grãiesc în România. 

Iatã, Duhul Preasfintei Treimi coboarã acum ºi binecu-
vinteazã acest început. 

Binecuvântatã sã fie, ºi piatrã de temelie a bisericii ne-
prihãniþilor ºi a neadormiþilor sã fie aceastã piatrã care se aºea-
zã acum prin martorul Meu Ioan-Irineu, cãci el va sta pe scau-
nul bisericii Mele ºi va cuvânta legile Mele cele curate, cele
sfinte, cãci este martorul lucrului Meu din vremea aceasta. 

Binecuvântatã sã fie coroana românã ºi casa unsului
Meu Mihail, rege al României, cãci el este de la Dumnezeu
peste acest neam, ºi iatã, vine vremea României lui Dumne-
zeu, ºi ea va purta veºmânt curat, veºmânt neprihãnit, veº-
mânt alb ºi lucrare de Duh Sfânt peste pãmânt. România este
cea chematã ºi aleasã ºi cea credincioasã a acestei vremi, cãci
va fi credincioasã lui Dumnezeu. 

Binecuvântare ºi mir veºnic ºi ungere cereascã peste
acest loc de mãrturie peste toate veacurile, cãci în vremea
aceasta Dumnezeu a lucrat cu cuvântul în România, ºi se va
desãvârºi cuvântul care curge de la Dumnezeu în mijlocul
acestui neam ales. Binecuvântaþi sã fiþi voi, martorii Mei cei
credincioºi, care aþi stat în sfat cu cuvântul Meu în ziua aceas-
ta de mãrturie, ºi iatã, vom termina cu grabã aceastã piatrã, ºi
apoi voi fi cu voi pânã la toate marginile lumii, ºi voi fi prin
cuvânt ºi vom lucra minuni mai mari decât atunci, aºa precum
am grãit atunci. Eu sunt Domnul puterilor peste cer ºi peste
pãmânt, ºi nu este Dumnezeu afarã de Mine, ºi Mã voi de-
sãvârºi peste noroade, precum în cer aºa ºi peste pãmânt.

Binecuvântaþi sã fiþi voi, care veþi lucra acest sfânt lãcaº.
Binecuvântate sã vã fie inima ºi mâinile ºi puterea ºi dragostea
ºi timpul, cãci pun timpul sub supunerea voastrã, ºi vom ieºi cu
grabã deasupra tuturor puterilor de pe pãmânt, vom ieºi prin
acest început nou, rostit prin poruncã dumnezeiascã. 

Pace vouã, ºi bucuraþi-vã, cã Tatãl Meu vine cu împã-
rãþia! ªi iatã, împãrãþia Mea este înãuntrul vostru, ºi vor ºti
toate popoarele care vor vedea slava acestei lucrãturi de pia-
trã vie, ºi pe voi lângã ea. 

Pace þie, martorul Meu, martorul bisericii Mele cea ne-
prihãnitã ºi curatã, cãci în acest pãmânt pecetluit vor intra nu-
mai cei curaþi, cei neîntinaþi, cei credincioºi, ºi va fi cu putere
acest loc de mãrturie a lucrului cuvântului Meu, cãci Eu Mã
odihnesc cu pace ºi întru lãrgime în aceastã iesle curatã. 

Pace ºi þie, rege al României Mele, de aici, de la prima
piatrã a începutului cel nou! Pace þie, Mihail, rege al celei bi-
necuvântate! Pace þie, ºi peste casa ta, ºi peste mlãdiþa ta, care
va sta de-a dreapta ta! 

Slavã întru cele cereºti, ºi bucurie pentru aceastã zi de
mãrturie cereascã, iar peste voi, martorii Mei, pace! 

Pace ºi bunã orânduialã peste România Mea! 
Aceasta este o zi de mãrturie. Sã se scrie aceastã zi spre

pomenire veºnicã în cer ºi pe pãmânt, cãci pe aceastã piatrã

voi zidi biserica cea vie a începutului cel nou care va rãsãri
peste popoare. Amin, amin, amin. 

9/22 iulie 1991

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Despecetluirea tainei cereºti: România. 

SS lavã întru cei din cer lui Dumnezeu, ºi pace peste
România, þara binecuvântãrii! Pace ºi bunãvoire

ºi bunã orânduialã peste cei credincioºi ºi peste casa unsului
cel de la Dumnezeu, Mihail, regele României! Amin. 

Aºa am spus apostolilor Mei: «Mergeþi în toatã lumea
ºi vestiþi împãrãþia cerurilor, ºi cine va crede ºi se va boteza,
acela va fi izbãvit. Mergeþi, ºi în orice cetate veþi intra, vestiþi
pace, ºi dacã veþi fi primiþi, pacea Mea sã rãmânã peste ceta-
tea aceea». ªi iatã tainã cereascã peste România, tainã neînþe-
leasã, tainã pecetluitã ºi despecetluitã, cãci pe pãmântul aces-
tui neam a venit Andrei, apostolul cel întâi chemat la apos-
tolie, ºi acesta a fost curat cu trupul, a fost neîntinat, ºi a venit
ºi a adus peste România credinþa ºi botezul credinþei, ºi a fost
întâiul chemat al lui Iisus Hristos, iar România este întâia
chematã, ºi aºa s-a nãscut România cea creºtinã, aceea a fost
naºterea ei, ºi Domnul a numit-o reginã peste pãmânt, ºi iatã,
vine vremea sã Se preaslãveascã Dumnezeu peste ea ºi sã-i
punã hainã de neprihãnire, cãci este aleasã ºi este reginã pes-
te noroade. Aceasta este alegerea acestui pãmânt, ºi scris este
în Cartea Adevãrului cã Domnul va alege din nou Ierusalimul,
ºi va fi Ierusalim nou. Acest pãmânt este sfânt, ºi dacã este
sfânt, iatã, vine vremea sã Se aºeze Domnul peste el ºi sã-ªi
plineascã fãgãduinþele cele scrise pentru vremea aceasta. 

Duhul Preasfintei Treimi lucreazã cu cuvântul în Ro-
mânia, ºi oamenii cei sfinþi ai lui Dumnezeu grãiesc cuvântul
Domnului, purtaþi fiind de Duhul Sfânt, cãci aºa zice Domnul
în cartea cea din cer coborâtã: «În zilele acelea vãrsa-voi din
Duhul Meu, ºi vor prooroci fii ºi fiice, bãtrâni ºi tineri, robi
ºi roabe, ºi vor vorbi de la Dumnezeu» ºi cuvântul lui Dum-
nezeu se va întrupa, cãci Domnul a zis ºi s-a fãcut, ºi este
Domnul prin prooroci, ºi Domnul zice ºi împlineºte apoi. Ro-
mânia este proorocitã de proorocii cei de la Dumnezeu, ºi ea
va fi Sionul cel nou ºi neprihãnit, ea va fi Canaanul plinirii
vremurilor, ea va fi sfârºit de Babilon ºi de fãrãdelege ºi de
stricãciune, cãci cerul lui Dumnezeu va fi cu slavã vãzutã
peste acest pãmânt ºi va arde toatã murdãria care a împroºcat
veºmântul fiicei Sionului cel nou ales spre sfârºitul vremii fã-
rãdelegii, ºi nu va mai fi întinãciune ºi spurcãciune ºi desfrâ-
nare, ºi nu va mai fi închinare la idoli ºi necredinþã, ºi nu va
mai intra în ea nimic necurat, nimic stricat, ºi Domnul va
scoate din ea pe cei fãþarnici, pe cei strãini de adevãr, pe cei
rãtãcitori. ªi va fi acest munte ridicat deasupra tuturor înãlþi-
milor de pe pãmânt, cãci Domnul va coborî legile Sale pentru
cea aleasã ºi curatã ºi sfântã, pentru cea neprihãnitã, cãci voi
coborî ºi voi rosti cuvântul, ºi cuvântul va lucra ºi va curãþi
toatã murdãria de pe ea, ºi nu vor mai intra pe porþile ei decât
cei curaþi ºi neîntinaþi ºi sfinþi. ªi va fi acest pãmânt Eden
nou, împãrãþie sfântã, început de împãrãþie cereascã, început
de cer nou ºi de pãmânt nou, ºi de la acest început nou se va
rãspândi lumina ºi viaþa lui Dumnezeu, cãci mulþimi nume-
roase vor curge sã asculte înþelepciunea care va lucra peste
fiii ºi fiicele acestui neam ales. ªi va curge izvor de dreptate,
izvor de iubire, izvor de înviere din mijlocul acestui pãmânt
sfânt, ºi va fi acesta izvorul vieþii, izvorul care va curge din
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mijlocul cetãþii ºi care-ºi va face cursuri de apã vie prin Ieru-
salim, cãci România va fi Noul Ierusalim, iar Domnul va fi cu
cuvântul Sãu spre slava Ierusalimului nou. ªi se vor împlini
în vremea aceasta cele proorocite, cãci voi aduce pe unsul
Meu, ºi el va cârmui întru Mine ºi nu fãrã Mine, cãci peste
cea binecuvântatã este Dumnezeu cu cuvântul Sãu, spre pli-
nirea slavei cea aºteptatã. 

Pace peste casa unsului Meu, Mihail! Pace þie, rege al
României, ºi fii întru Mine, cãci Eu Mã voi arãta prin tine
peste noroade, fiindcã va fi sã vadã noroadele slava Mea ºi
slava ta, ºi va fi sã-ºi plece fruntea în faþa acestei lucrãturi.
Iatã, Eu lucrez sã-þi gãtesc venirea, ºi lucrez întru sfinþenie,
întru lege de sfinþenie ºi de neprihãnire, cãci Dumnezeu este
sfânt. Am lucrarea cuvântului Meu în mijlocul acestui neam,
ºi am lucrat ascuns de stãpânii lumii, de irozii lumii, care au
umblat mereu sã-Mi stârpeascã aceastã iesle, dar am fost cu
acoperãmântul puterilor cereºti ºi am biruit pentru ocrotirea
acestei lucrãturi, cãci am de ajuns la capãt cu ea, ca sã-Mi
anunþ apoi împãrãþia peste pãmânt ºi sã Mã arãt cu slavã vã-
zutã, spre plata rãbdãrii celor rãscumpãraþi din lume, cãci
duhul lumii Mi-a acoperit fãptura Mea sub întunericul necu-
noºtinþei, iar purtãtorii Duhului Sfânt au gemut ºi au plâns
sub piatra acestei vremi. Iatã, vin sã leg rana poporului Meu
ºi al tãu, ºi te va iubi poporul tãu ºi se va sfinþi ºi va învia întru
lumina cuvântului Meu, dar fii precaut, ca sã ieºim deasupra
cu cele lucrate în ascuns ºi sã vorbim de pe acoperiºuri taina
cea aducãtoare de biruinþã cereascã. 

Ia aminte la Cel ce grãieºte cu tine din cer, rege al Ro-
mâniei, cãci pãrinþii acestui neam ales erau întru Mine cu ini-
ma ºi cu credinþa ºi cu viaþa lor ºi Îmi ridicau pietre de adu-
cere-aminte, spre jertfã de slavã cereascã. Ia aminte, cã se îm-
plineºte în aceastã vreme menirea României, ºi tu eºti de Mi-
ne uns întru aceastã menire sfântã. Aceastã lucrare a cuvân-
tului Meu iese deasupra, iese peste noroade. Un picuþ, ºi des-
pecetluiesc acest izvor de înviere ºi de viaþã întru adevãr, ºi
vei veni apoi, ºi vom cârmui întru adevãr peste noroade, cã
România va împãrþi legea ºi calea adevãrului ºi calea vieþii, ºi
vei avea de-a dreapta ta pe cel ce-l pregãtesc sã fie cel dintâi
peste biserica Mea, cãci este alesul Meu pentru vremea aceas-
ta ºi este aºezat întru sfinþenie ºi întru taina care va acoperi cu
slavã biserica ºi neamul acestei vremi. Iatã, îl trimit cãtre tine
ca sã mãrturiseascã despre lucrul ce îl pregãtesc, ce îl am de
împlinit, lucru pentru care am venit cu cuvântul peste acest
neam, ºi va mãrturisi tot cuvântul care a fost sub tainã pânã
acum ºi care a vestit cele ce, iatã, se împlinesc. 

Pe vremea trupului Meu au fost învãþãtorii legii ºi cãr-
turarii ºi preoþii care nu M-au primit. Întru ale Mele venisem,
dar ai Mei nu M-au primit. ªi a fost Nicodim dintre toþi ace-
ia, ºi el a crezut cã sunt Fiul lui Dumnezeu ºi cã am venit sã
împlinesc Scripturile ºi proorociile. ªi a fost Nicodim preotul
îngropãciunii Fiului lui Dumnezeu, ºi a rãmas credinþa lui de
mãrturie, ºi este Nicodim martorul Meu. Aºa ºi acesta, este
martorul Meu din vremea lucrãrii Duhului Sfânt, cãci Dum-
nezeul Duhului Sfânt întregeºte acum întreita lucrare a Prea-
sfintei Treimi. Duhul Sfânt va acoperi pãmântul de cunoºtinþã
dumnezeiascã, ºi se va pleca tot trupul sã facã voia lui Dum-
nezeu, ºi se va lucra din loc în loc pãmânt nou ºi cer nou, om
nou ºi inimã nouã, ºi atunci va fi sã se vadã Scriptura care
zice: «Dumnezeu stã în mijlocul dumnezeilor ºi face sfat».

Am coborât veste cereascã prin cuvânt ºi am spus celor
ce dau trup cuvântului Meu cã voi aºeza piatrã de mãrturie,
care va mãrturisi în curând pe România ºi lucrul Domnului

peste România. Am pus sã se scrie pe aceastã piatrã numele
unsului Meu Mihail. Am spus sã se pãstreze acest pãmânt,
aceastã iesle de coborâre cereascã, aceastã bisericã, ºi ea se
va numi biserica neprihãniþilor ºi a neadormiþilor. Am spus sã
fie acesta un loc sfânt ºi o lege sfântã, peste care sã nu se cal-
ce, iar cine va voi sã calce în acest loc sfânt în care cuvântul
Meu cuvinteazã cu putere ºi se împlineºte cu putere, acela
care va dori sã intre, sã se aºeze întru legile coborâte pentru
acest loc sfânt. Cei ce stau la gura acestui izvor ceresc sunt
fãrã întinare trupeascã ºi sunt cu hranã curatã hrãniþi, aºa cum
am dat lege primilor oameni, pe care i-am aºezat în grãdina
Edenului ca sã asculte de legile Mele ºi sã trãiascã fãrã de
moarte. Dar duhul rãu s-a semeþit ºi Mi-a stricat, prin slãbi-
ciunea acelora, Mi-a stricat sãmânþa cea binecuvântatã, ºi a
fost apoi sã pice aceia din binecuvântarea Edenului. ªi iatã,
lucrez cu grabã sã ridic fãptura Mea din rana pãcatului ºi sã
suflu ºi sã împart duh de înviere peste inimile celor ce vor as-
culta de legile Mele, cãci România va trãi întru sfinþenie ºi va
lucra putere de înviere ºi de mântuire pentru fãptura Mea,
cãci este întâi chemata Mea ºi este reginã peste popoare, iar
coroana ei, care este coroana ta, este simbolul României
reginã. 

Aceasta este legea învierii fãpturii Mele, ºi iatã, ridic
cu grabã turn tare ºi stâlp de mãrturie, ºi apoi voi rosti din
vârful acestei pietre numele tãu, rege al României. Dar sunt
plãpânzi copiii Mei care stau în jurul ieslei cuvântului Meu,
iar Eu vin spre tine, unsul Meu, vin ºi îþi vestesc cã trebuie sã
lucrez cu grabã aceastã piatrã de mãrturie, ºi apoi sã fie sã ne
aºezãm sã lucrãm lucrul acesta nou al învierii fãpturii Mele,
cãci martorul bisericii Mele va cuvânta peste România ºi pes-
te biserica ei cuvânt de viaþã, cuvânt de înviere, cuvânt din
cuvântul care curge de la Mine aici, în locul în care sunt prin
cuvânt. Voiesc sã-l trimit spre tine, dar nu voiesc încã sã ºtie
cãrturarii ºi fariseii ºi învãþãtorii legii, care n-au milã de fãp-
tura Mea ºi de turma Mea, care cunosc legea, dar calcã peste
ea, ºi iatã, nu Eu, ci cuvântul legii va sta cu ei la judecatã. 

Aceasta este voia Mea: voiesc sã scriu numele tãu la te-
melia acestui nou locaº, cãci va fi acesta începãturã nouã, sta-
re curatã, preoþie sfântã ºi popor agonisit prin trâmbiþã dum-
nezeiascã în vremea de sub întunericul domniei fiarei roºii.
ªtiu faptele tale, ºtiu cã Mã iubeºti, ºtiu cã sunt Cel dintâi în
inima ta; ºtiu ºi vãd cã n-ai ancorã mai mare ca aceea de care
te þii prin cuvântul cãrþii care este una; ºtiu cã te hrãneºti din
cuvântul ei ºi cã te mângâi cu Mine prin ancora aceasta fãrã
de moarte. Dar ai la Mine scris binecuvântare rostitã pe pã-
mânt, cãci bunicul tãu te-a binecuvântat peste România ca s-o
ridici spre slavã, ºi Eu am scris proorocie cuvântul bunicului
tãu care te-a lãsat pe scaunul þãrii Mele. ªi ai binecuvântare
scrisã la Mine prin cuvântul rugii mamei tale, rostit prin cre-
dinþa ei; ºi ai la Mine strânsã plata rãbdãrii tale ºi a vremii în-
strãinãrii tale. ªtiu, ºi Mi-e dor de tine aici, ºi aºteaptã tot ce-
rul ziua aceea când voi îndepãrta nedreptatea din aceastã þarã,
cãci tu vei veni, ºi prin Mine vei veni. Mã doare durerea ta, ºi
lumea care te înconjoarã nu are viaþã cu Mine, nu are sfin-
þenie, ºi chiar de cred în Mine aceºtia, slujesc legii pântecelui
ºi a plãcerilor ºi a idolilor acestei vremi. Mã doare durerea ta,
ºi voiesc sã Mã laºi pe Mine, cã Eu cunosc înãuntrul fiecã-
ruia. Voiesc sã lucrez prin martorul Meu, care va fi peste bi-
serica Mea. Voiesc sã aºez viaþã curatã ºi înviatã prin cuvânt.
Voiesc sã aºez legile Mele peste viaþa acestui neam, cãci cei
ce voiesc sã facã bine pentru România Mea, nu pot face nimic
fãrã Mine. Cine iubeºte pe România ºi nu calcã curat ºi drept
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pe cale cu Domnul, acela nu poate sã ajute acest neam, cãci
Domnul lucreazã prin cei aleºi ai Sãi. 

Mã doare când vãd aºa de întinat veºmântul României
Mele, ºi voiesc sã-l curãþ prin iubire, prin legile cele curate,
care sunt de la Mine, dar dacã acest neam ales nu se va lãsa lu-
crat de Mine ca sã-l aºez întru viaþã sfântã, voi slobozi certare
ºi voi despãrþi binele de rãu ºi lumina de întuneric ºi voi birui
prin legea cea sfântã care va fi sã se vadã prin acest neam, cãci
vei fi Mie serv, ºi vom îndepãrta întinãciunea ºi ruºinea ºi
pãcatul de pe fruntea fiilor cei aleºi ai acestui pãmânt, care au
mirul binecuvântãrii lui Dumnezeu. România este a Mea ºi
este a ta, iar cuvântul Meu sã fie peste ea ºi peste cel uns de la
Mine. Ia aminte la Cel ce grãieºte cu tine din cer, rege al
României, cãci va fi sã lucrãm grãbit ridicarea începutului cel
nou, care va binecuvânta pe România ºi pe regele ei. 

Aºeazã-te lângã Mine, ºi sã se scrie ºi de tine ziua
aceasta, cãci în ziua aceasta am aºezat, prin martorul Meu,
piatra acestui întreit sfânt locaº care va fi ridicat ºi care va
purta la temelia lui numele unsului Mihail, rege al celei bine-
cuvântate. Cuvântul Meu este la cârma acestei mãrturii, ºi
toate sunt lucrate prin cuvânt mai dinainte vestit. 

Îmi întind pacea Mea ºi Duhul Meu peste tine ºi peste
casa ta ºi peste mlãdiþa ta, rege al României. Binecuvântate
sã-þi fie intrãrile ºi ieºirile ºi credinþa în Dumnezeu ºi în lucrul
Sãu din vremea aceasta. Binecuvântatã sã fie aleasa Mea, þara
Mea ºi a ta, ºi vom face din ea slavã veºnicã peste popoare ºi
vor cunoaºte popoarele de pe pãmânt pe cea iubitã, pe cea
aleasã pentru plinirea vremurilor lui Dumnezeu. 

Pace þie, ºi bucurã-te! Þine ce ai, cãci vin curând, ºi voi
veni înaintea ta ca sã te întâmpin. Vin prin cuvânt, ºi cuvântul
lui Dumnezeu se va împlini. 

Pace, ºi mirul mângâierii pe creºtetul tãu, iubitul Meu,
aºteptatul Meu, unsul Meu cel proorocit! Amin, amin, amin. 

*

BB inecuvântatã sã fie casa unsului Meu Mihail ºi
unirea cea din aceastã zi. Duhul Preasfintei Tre-

imi merge cu voi ºi va vorbi prin voi, ºi va lucra cuvântul
Duhului Sfânt. 

Binecuvântatã sã fie intrarea ºi ieºirea ºi calea ºi lucrul
ce-l lucraþi. Voiesc sã Mã vãd în voi, voiesc sã fiu oglindã în-
tru voi, în care sã priveascã cei din casa în care intraþi. Luaþi
pacea Mea. Pacea Mea sã rãmânã peste casa în care intraþi.
Fiþi sfinþi, precum Eu sunt. Aveþi încredere; Eu voi fi cu voi.
Aveþi credinþã în Dumnezeu. Acesta este cuvântul prin care
veþi lucra, ºi va fi încã o minune lucratã. 

Binecuvântatã ºi zi de mãrturie veºnicã sã fie aceastã
zi, cãci este zi a împlinirii cuvântului rostit mai dinainte. Lu-
craþi lucru de apostoli noi. Iatã, suflu peste voi cu Duhul Meu.
Luaþi Duh Sfânt, ºi, în numele Preasfintei Treimi, vestiþi ves-
tea cea mare a buneivestiri din vremea aceasta! 

Pace unsului Meu, Mihail! Amin, amin, amin. 
9/22 iulie 1991

Cuvântul Domnului cãtre preotul Ioan ºi maica
Veronica de la Vladimireºti 

Scara mãririi: sã fii mic ca sã fii mare. Duhurile proorocilor se
supun proorocilor. Chemare la înnoire ºi la unire în Domnul. 

DD umnezeul Preasfintei Treimi lucreazã prin cu-
vânt în România. La început era Cuvântul, ºi

Cuvântul era la Dumnezeu, ºi Dumnezeu era Cuvântul ºi toa-
te prin cuvânt s-au fãcut. Iatã Scripturã împlinitã, cãci dupã
cum am fãgãduit, Eu sunt cu ai Mei, sunt printre ai Mei ºi prin
ei pânã la toate marginile, ºi sunt prin cuvântul Duhului
Sfânt, Cel fãgãduit pentru cei credincioºi. Amin. Aºa este
Scriptura aceea care spune: «Mã duc, ºi vã voi trimite pe Du-
hul Sfânt, ºi El din al Meu va lua ºi vã va vesti vouã, ºi vã va
învãþa pe voi de la Mine, ºi toate câte vor fi sã fie, vor fi prin
prooroci». Aºa este trupul lui Iisus Hristos, aºa, mãdulare
fiecare în parte întru lucrare, cãci nu poate ochiul sã facã ce
face urechea, ºi nu se poate dezlipi mâna sã fie pusã în locul
piciorului sau piciorul în locul mâinii, ºi iatã, mãdularele sunt
deosebite, dar toate sunt întru acelaºi trup. Aºa este ºi trupul
bisericii vii, bisericii sfinte, bisericii curate, cãci am aºezat,
dupã a Mea voire, pe unii apostoli, apoi pe alþii prooroci, pe
alþii tãmãduitori ºi lucrãtori de minuni, pe alþii cârmuitori ºi
ajutãtori, pe alþii tãlmãcitori ai felurimii limbilor, ºi toatã
orânduiala este lucratã întru trupul cel nedesfãcut al lui Iisus
Hristos. Duhurile proorocilor se supun duhurilor proorocilor,
iar unde nu este aceastã orânduialã, unde intrã aceastã dezbi-
nare, acolo se deºartã vas în vas ºi rãmâne plin numai vasul
cel ce crede duhului proorocului, cel ce se supune duhului
proorocului. 

Proorocul care-L mãrgineºte pe Cel nemãrginit, care
mãrgineºte Duhul lui Dumnezeu sã nu sufle oriunde voieºte
Duhul sã sufle, proorocul care are aceastã sãmânþã dãunãtoa-
re înþelegerii nemãrginite a Duhului Sfânt, acela se desface
din trupul cel închegat, dupã darurile cele ce stau aºezate în
purtãtorii de daruri întru Duhul Sfânt. ªi iatã, vine vremea
Scripturii care spune cã «Toþi vor fi plini atunci de cunoºtin-
þa Duhului Sfânt, ºi nu se va mai întreba frate pe frate ce a
spus sau ce a rãspuns Dumnezeu, cãci tot trupul va fi plin de
cunoºtinþa Duhului Sfânt, ºi toate cele ascunse se vor învede-
ra atunci». Vine vremea bucuriei proorocilor din cer. Vine
vremea bucuriei lui Ioil proorocul, peste care a suflat cuvân-
tul Duhului Sfânt ºi a grãit despre vremea aceasta care vine,
cãci el a spus: «Turna-va Dumnezeu Duhul Sãu peste fii ºi
fiice, peste bãtrâni ºi tineri, ba ºi peste robi ºi roabe va turna
din Duhul Sãu». ªi se va auzi în zilele acelea tânguire ºi plân-
set, ºi Domnul va rosti prin Duhul Sfânt: «Unde este înþelep-
tul ºi cãrturarul acestui veac? Unde este cel tare, cãci Dom-
nul prin cei slabi va pleºuvi creºtetul celor tari?».

Când împãratul David s-a crezut tare, atunci ºi-a folosit
tãria ºi s-a crezut rege ºi nu s-a mai crezut slugã, dupã cuvân-
tul cel care dintru început a lucrat în cei buni, ca acela care
este mare, sã fie slujitorul tuturor. S-a crezut David mare, s-a
crezut cu putere de rege, ºi a cãzut apoi regele în þãrâna pã-
catului ºi a fãcut desfrânare ºi urâciune, ºi a fãcut ucidere re-
gele cel ce se simþea mare. Dar proorocul David s-a supus
apoi duhurilor proorocilor, ºi a deschis lui Natan ºi a primit
pe Domnul, Care venise sã-l scape din ispitã, sã-l scoale din
þãrânã. A venit Dumnezeu prin cuvânt ºi a rostit prin proo-
rocul Natan, ºi s-a sculat regele ºi a lucrat apoi dreptate ºi
pocãinþã cu inima sa, ºi a fost David numit pãrintele Fiului lui
Dumnezeu. Aceasta este scara mãririi: sã fii mic ca sã fii
mare. Aceasta este orânduiala dumnezeiascã: «Duhurile
proorocilor se supun duhurilor proorocilor». 

Când am venit întrupat pe pãmânt, M-am smerit sub le-
ge ca sã las pilda smereniei Fiului lui Dumnezeu, Care S-a
coborât din cer pentru cei apãsaþi. M-am coborât de lângã Ta-
tãl Meu ºi nu venisem sã stric legea, ºi venisem s-o desãvâr-
ºesc, sã pun dragostea în faþã ºi sã desãvârºesc legea Tatãlui
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Meu. Am venit ºi M-am supus legii ºi M-am fãcut ascultãtor
celor ce cunoºteau cuvintele legii, ca sã-i ruºinez pe cei ce cu-
noºteau ºi nu împlineau legea, ºi M-am supus ca sã rãmânã de
mãrturie peste veacurile toate, mãrturie împotriva celor ce nu
stãteau aºezaþi în legile Tatãlui Meu, care au fost scrise cu foc
ºi luate de Moise ºi date spre împlinire lui Israel, ºi Tatãl Meu
a descoperit goliciunea învãþãtorilor legii, care nici cu vârful
degetelor nu voiau sã atingã sfinþenia legii, cãci Eu am venit
ºi M-am supus legii, spre judecata judecãtorilor lui Israel,
care n-au primit pe Stãpânul lor, Cel ce fãcuse legea. 

Iatã, vin sã Mã desãvârºesc, vin curând, ºi Îmi pregã-
tesc cãrarea arãtãrii, ºi lucrez prin cuvânt aceastã cãrare, pre-
cum voi, servii Mei, Ioan ºi Veronica, aþi fost înaintemergã-
tori lucrului cuvântului Meu care a vorbit de atunci gurã cã-
tre gurã cu poporul lui Israel din vremea aceasta, cãci Israel
este poporul cel credincios. 

Ioan Botezãtorul a lucrat cãrare în lume pentru întrupa-
rea Mea, ºi aºa spunea mulþimilor: «Vine Unul dupã mine Ca-
re este mai mare ca mine; de Acela sã ascultaþi. Iatã, eu scad,
ºi El creºte». ªi am venit la Iordan, unde boteza Ioan cu bo-
tezul credinþei ºi al pocãinþei, ºi aºa a spus Ioan: «Iatã Mielul
lui Dumnezeu, Care ridicã pãcatele lumii!», iar Tatãl a rostit
cuvânt ºi a spus: «Acesta este Fiul Meu Cel preaiubit, întru
Care am binevoit». 

Iubiþii Mei, neuitaþii Mei, servii Mei, care aþi pregãtit
calea cuvântului Meu, iatã, cuvântul Meu a lucrat mereu, a lu-
crat de atunci ºi pânã acum, ºi lucreazã pânã la plinirea vre-
murilor lui Dumnezeu, ca sã aºeze Ierusalimul cel ceresc pe
pãmânt, precum este scris prin Ioan evanghelistul. Cerul ºi
pãmântul vor trece, dar nu va trece nici o iotã din cuvântul
Meu care a lucrat în vremea aceasta. Eu sunt Cuvântul, ºi lu-
crez ºi împlinesc cele ce grãiesc. 

Iatã, n-am venit sã stric, ci sã desãvârºesc. Am venit sã
despart întunericul de luminã, am venit sã curãþ rana Sio-
nului, sã scot adevãrul la înãlþime ºi sã deosebesc credinþa de
necredinþã. Am venit sã înviez ce este mort ºi sã trezesc pe cei
adormiþi. Am venit sã dau libertatea robilor ºi sã aduc iertare
pãcatelor, ºi am venit sã împlinesc. Am venit sã fac curãþenie
peste România, cãci ea este þara binecuvântãrii ºi a strãlu-
cirilor, ºi am venit sã cer oile Mele de la pãstorii care nu le
pãstoresc dupã dreptate. Am venit sã trâmbiþez peste pãstorii
turmelor ºi sã le cer rodul cel lucrat. Cel ce a lucrat bine, lu-
crul aceluia va rãmâne spre slava veºnicã, iar cel ce a lucrat
rãu, iatã, i se va lua ºi ce are. 

Sã se ridice pãstorii turmelor ºi sã-ºi aducã rodul, cãci
iatã, vine Stãpânul pãstorilor, vine sã cearã rodul cel rãmas în
picioare, vine sã cearã rodul talanþilor, dar rodul trebuie sã fie
viu ºi întreg. Stãpânul voieºte oi sãnãtoase, oi grase, oi vii, ºi
cere socotealã pãstorilor pentru oile slabe ºi bolnave ºi pentru
cele oloage ºi rãnite. Pãstorul care n-a avut milã de oi dupã
dreptate ºi dupã adevãr, acela va fi judecat mult, iar cel ce a
vegheat peste turmã ºi are turmã vie ºi treazã, acela va intra
la masa care se coboarã din cer, cãci vine Stãpînul cerului,
vine sã-ªi adune rodul ºi sã-l punã în hambare. 

Iubiþii Mei, Ioan ºi Veronica, ce faceþi, tatã? Vin sã-Mi
cercetez via ºi sã o desãvârºesc. Voi ce faceþi? Cum Îmi des-
chideþi? Eu sunt. Eu grãiesc. Ferice vouã dacã nu vã lepãdaþi
acum de Cel ce grãieºte din cer, ºi vai celor ce se leapãdã de
Dumnezeu Cuvântul, cãci dacã n-au scãpat de mânie aceia
care n-au crezut în Cel ce le grãia pe pãmânt, cum vor sta
aceia care se leapãdã acum de Cel ce grãieºte din cer? Eu
sunt, ºi sunt prin cuvânt. Iatã, aºa lucrez în vremea aceasta, ºi

cuvântul Meu este izvorul care curge din tronul Sfintei Treimi
în zilele acestea. Cuvântul Meu este râul vieþii despre care
este scris în Cartea Adevãrului, ºi voi merge pânã la toate
marginile, cãci Îmi voi croi cursuri vii, ºi va curge acest râu
peste toate noroadele, pentru toatã fãptura, ºi se vor împlini
toate Scripturile cu aceastã începãturã nouã, cãci va fi nouã ºi
vie fãptura Mea, va fi bisericã veºnicã inima fãpturii Mele, va
fi cer nou ºi va fi pãmânt nou, cãci fãptura Mea va fi templu
curat ºi neîntinat ºi sfânt pentru toþi vecii. România va fi Ede-
nul cel nou, cel desãvârºit, ºi iatã, lucrez sã întorc fãptura
Mea în aceastã grãdinã a fericirii. 

Eu sunt, ºi am scris în cer lucrul vostru, ºi voi nu puteþi
sta în faþa Mea unul fãrã altul, cãci aþi lucrat în via Mea pere-
che de daruri, preot ºi prooroc, apostol ºi profet, fiindcã
aceasta este aºezarea, ºi una este aºezarea Mea. Voi ce faceþi?
Iatã, Mã apropii, sã ºtiþi cã Mã apropii de voi. Voiesc sã vãd
turma voastrã, voiesc sã o vãd ce face ºi ce lucreazã, voiesc
sã vãd dacã este în Duhul Meu. Dar iatã ce vãd! Vãd rupturã,
ºi Eu nu pot sã fiu rupt. ªi dacã sunt rupt, nu sunt, sã ºtiþi cã
nu sunt. Uniþi-vã, dar uniþi-vã cu Mine, cu cuvântul care
curge de la Mine, cãci aceasta este lucrarea cu care voi sta pe
înãlþimi în zilele ce vin, ºi nu voiesc sã stau fãrã voi, cã-Mi
aduc aminte de zilele când mergeam cu voi ºi cu alai de mul-
þimi, la începutul vostru cu Mine. Eu sunt, ºi am fost mereu
de atunci, ºi v-aþi rupt de Mine. Dar Eu am mers cu cei ce au
rãmas la gura acestui izvor, ºi am în aceastã lucrare fii din fii,
ºi grãiesc ºi împlinesc. În curând, un picuþ, ºi voi fi cu ea pes-
te toate înãlþimile. 

Haideþi cu Mine! Vã cheamã amintirile cele scrise în cer,
care mãrturisesc cã aþi stat cu Mine la masa aceasta. E plãpân-
dã turma voastrã, e slabã, e neîmplinitã oaia pe care aþi pãstorit-o.
Haideþi lângã Mine ca sã vã dau hranã vie ºi sã daþi oilor, ºi sã
învieze oile. Am ajuns aproape de vârf. Iatã, suntem în poartã,
în poarta cea strâmtã, ºi trecem Iordanul ºi se vede Canaanul
ceresc, cãci se coboarã slava Canaanului ceresc peste România
cea aleasã, ºi va începe aceastã slavã cu locul mãrturiei lucrului
cuvântului Meu, ºi va fi Ierusalim ceresc. Un pic, ºi vom înfige
crucea în vârf, ºi iatã, nimic întinat, nimic spurcat, nimic strãin
nu va putea trece sã bea din râul acesta. 

Ioan, iubitul Meu, apostolul Meu, pune umãrul, tatã, la
zidirea cea nouã a fãpturii Mele ºi aºeazã orânduialã dumne-
zeiascã peste cortul Meu, cãci creºtinul este cortul Meu ºi tru-
pul Meu. Iatã, am venit cu ultimele aºezãri ca sã le aºez peste
Ierusalimul cel adevãrat. Am pe martorul Meu Irineu ºi îl tri-
mit spre tine cu aºezãrile cele noi, cele veºnice, ºi pune-le
peste turma ta ºi nu mai îngãdui de la tine putere, tatã. Pune
umãrul spre zidirea ºi nu spre dãrâmarea templului Meu.
Templul Meu este creºtinul cel ce calcã drept, ºi întru acela
Eu Îmi gãsesc aºternut, ºi întru inima aceluia cobor cerul
Meu, cãci cerul este scaunul Meu de domnie, iar inima creº-
tinilor Mei, iarãºi, este cerul Meu. E plin pãmântul credincio-
ºilor Mei, e plin de duhuri strãine de Domnul, e plin de idoli
ºi de plãceri ºi de legea slobozeniei ºi de legea pântecelui.
Acest soi de demoni nu poate pieri decât cu post ºi cu bunã
orânduialã în rugãciune, în duh ºi în curãþenie de trup, iar
România Mea va fi neîntinatã ºi nu vor mai fi în ea cei înti-
naþi, cei fãrã de orânduialã. ªtiu faptele tale, ºtiu iubirea ta,
dar sã fie ca a Mea. ªtiu faptele credinþei tale, dar am împo-
triva ta cã laºi pe fiii turmei tale sã calce peste aºezãrile Mele.
Postul este puterea creºtinului, ºi duhul rugãciunii este lângã
acesta. Scris este cã atunci când puterea poporului sfânt va fi
nimicitã, atunci va veni peste Sion urâciunea pustiirii ºi nã-
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vala duhului rãu, care lucreazã ascuns ºi se bucurã ascuns, ºi
Sionul Meu nu-ºi cunoaºte rana. Sionul este biserica Mea,
este creºtinul Meu, ºi nici un pãstor de turmã sã nu se încu-
mete sã creadã cã Domnul dezleagã prin el cele rânduite de
Domnul. Iatã, sunt împotriva pãstorilor care vestesc pace
când nu este pace. Nu este în pace cu Domnul nici un creºtin
care nu calcã cu dragoste, dupã cum cãlcau strãmoºii cei de-
sãvârºiþi pe calea vieþii, pãrinþii care s-au aºezat curaþi la te-
melia acestui neam ales. Iatã, Ierusalimului cel mic i se cere
acum trãire curatã ºi neprihãnitã, iubire de mântuire ºi împli-
nire de viaþã vie, ca sã nu vin sã lovesc cu blestem pe cel mai
mic. Cel mai mic trebuie sã fie întreg cu Dumnezeu, ca sã dea
mâna întregului trup al sãu, cãci trupul lui Israel este de acum
ºi pânã la început. 

Fiþi precauþi, iubiþii Mei, servii Mei, dar sã fiþi servii
Mei, ºi adevãrat sã fiþi, cã nu se poate sã greºim acum. Hai, cu
pasul atent, ca sã nu vin pe neºtire. Faceþi ce a fãcut Noe, ca-
re a crezut cã vine Domnul ca sã înnoiascã fãptura cea stricatã.
Iatã, Eu am lucrat aceastã corabie, ºi sunt la cârma acestei lu-
crãturi, ºi sunt cu cuvântul. Cuvântul este acoperãmântul celor
ce stau întru aceastã lucrãturã. Cuvântul este corabia la cârma
cãreia Eu sunt ºi conduc pe Israel spre grãdina Edenului cel
nou. Nu lãsaþi turma voastrã sã fie ca cei ce n-au vegheat, din
vremea lui Noe; nu aºa. Aþi vãzut ce au pãþit aceia care n-au
crezut ºi n-au voit sã fie în veghe ºi în duh de pocãinþã ºi de
credinþã ºi de curãþenie. Noe a avut trei fii ºi i-a cãsãtorit, ºi
apoi toatã casa lui Noe a stat curatã ºi neîntinatã ºi cu veghe
mare ºi cu ascultare, ºi numai aceia au scãpat, cãci au ascultat
de aºezãrile de la Dumnezeu. Aºa ºi acum, la fel ca ºi atunci
sã fie cel credincios, curat sã fie, neîntinat, cu veghe ºi cu cre-
dinþã. Am pe martorul Meu Irineu. Iatã, el ºtie de la Mine, ºtie
totul. Credeþi în el. El este cuvântul Meu, ºi binecuvântat sã fie
cuvântul Meu întru graiul cuvântului sãu. Urcaþi-vã în aceastã
corabie. Aceasta este corabia care va pluti peste înãlþimile de
azi, ºi va ieºi Domnul deasupra ºi va aºeza apoi pe pãmânt
neprihãnit Ierusalimul cel ceresc, dupã cum a proorocit Duhul
Sfânt al Sfintei Treimi prin Ioan evanghelistul. 

Veronica, copila Mea cea dintâi, cea dintâi cu care vor-
bea Mãicuþa Mea! Zic aºa, cea dintâi, cã nu mai eºti cea care
ai fost atunci. N-ai mai putut sã deosebeºti Duhul Sfânt de du-
hul cel strãin de Dumnezeu, ºi iatã, ai pribegit o vreme. Duhul
Sfânt lucreazã în cei smeriþi, ºi tu erai o copilã cu inimã, ºi
erai întru smerenie, dar s-a strecurat duhul cel strãin, care nu
se potriveºte cu lucrul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu ispi-
teºte, nu Se poartã cu necuviinþã, nu Se semeþeºte, nu iscodeº-
te tainele lui Dumnezeu din cei ce sunt purtãtori ai Duhului
Sfintei Treimi. Eu þi-am pus în faþã încercarea credinþei în
vremea cernerii care venise spre voi, ºi þi-am pus apoi în faþã
ca sã alegi între suferinþã ºi libertate. Ai fost firavã, ai fost fri-
coasã, ºi tu ºtii ce este scris despre cei fricoºi. Tu ai darul ve-
derii, ºi dacã-l ai, iatã, cu trecerea vremii s-a fãcut amestec în
duhul tãu ºi s-au strecurat multe fire strãine de raza cea ade-
vãratã a Duhului Sfânt. Aceasta a fost aºa fiindcã te-ai despãr-
þit de gura izvorului Meu ºi n-ai voit sã Mã mai cunoºti ºi sã
mai stai cu Mine la aceastã fântânã. ªtiu faptele tale, ºtiu cã
ai credinþã în Mine, dar iatã, te strig, te aºtept la aceastã fân-
tânã ca sã-þi fac bine, ca sã te vindec de cele strãine de Mine,
care nu sunt de la Mine. Tu nu poþi singurã; ai devenit firavã.
Lasã-te ajutatã de Domnul. Eu sunt, ºi sunt prin acest izvor ºi
n-am stat din lucru. De atunci ºi pânã voi sfârºi de aºezat îm-
pãrãþia Mea Eu tot voi lucra. Nu pot sã te las. Eºti scrisã în
cartea acestei lucrãri, în cartea vremii Mele de acum, ºi Eu de

aici te iau în primire. La acest izvor se vor odihni toate sculele
care au zidit turmã vie, dar sã fie vie. ªi dacã nu este, ridicaþi-vã
ºi suflaþi, cu Duhul Meu suflaþi, ca sã învieze turma voastrã.
Ridicaþi-vã ºi sunaþi, ca sã se adune oile voastre, de prin toate
pãrþile sã se adune. ªi spuneþi voi la toþi pãstoriþii voºtri cã
vine Stãpânul turmelor, Stãpânul pãstorilor, vine sã-ªi desã-
vârºeascã turma cea aleasã. 

Hai, ºi nu te întoarce de la glasul Meu! Eu sunt. Ascul-
tã-Mi glasul. Vezi pe unde Îmi pasc Eu oile ºi mieluºeii ºi þine
urma oilor Mele. Vreau sã fii cu numele de Veronica. Nu lãsa
pe cei strãini de Mine sã-þi ºteargã acest nume. Ia cuvântul
Meu, ca pe o nãframã ia-l, ºi ºterge tu prin credinþa ta lacri-
mile Fiului Mãicuþei cerului, Care plânge dupã iubirea ta.
Mãicuþa Mea plânge, îþi voi spune de ce plânge, dar apropie-te
ºi te întâlneºte cu Mine, de-acum. Eu sunt, ºi te aºtept la
aceastã fântânã. Eu sunt, ºi te iubesc. Amin. 

Iubiþi postul, ºi toatã turma sã iubeascã postul. Iubiþi
aºezãmântul cel nou care va fi peste Ierusalim. Iatã martorul
Meu, martorul bisericii ºi martorul lucrãrii Mele vã slujeºte ºi
vã pecetluieºte cu putere vie ºi cu înþelegere întru cele noi. Eu
sunt, ºi vã iubesc, ºi hai, iubiþii Mei, hai! Nu Mã puneþi la în-
cercare. Voiesc cu pace, voiesc cu duh de înþelepciune sã lu-
crãm. Iatã, suflu peste voi acum. Luaþi Duh Sfânt, luaþi din
Duhul Meu, din duhul înþelepciunii cu care am întocmit toate
cele vãzute ºi nevãzute, ºi înþelegeþi dregãtoria proorocilor! 

Fiii Mei, iubiþii Mei, luaþi din pacea Mea, primiþi-Mã
cu pacea! Am venit cu pacea Mea, ºi nu voiesc sã se întoarcã
la Mine pacea Mea. Voiesc sã rãmânã peste voi pacea Mea.
Pace vouã, cãci Eu vã iubesc! Eu sunt, ºi fericiþi sunt aceia
care nu se smintesc întru Mine, fericiþi acei ce nu se vor sfã-
râma de aceastã piatrã. Duhul Preasfintei Treimi, al Tatãlui
Meu ºi al Fiului Sãu, sã vã înnoiascã dupã lucrãtura cea nouã,
care vine peste cei credincioºi ai acestei vremi. Pace ºi unire,
precum la început aºa ºi spre sfârºitul rãutãþii ºi al începutului
cel nou, coborât din cer! 

Eu sunt, nu vã învârtoºaþi inimile! Lãsaþi-vã lucraþi, iu-
biþii Mei, servii Mei, Ioan ºi Veronica! 

Pace ºi unire între voi, ºi lucrare de Duh Sfânt, dupã
adevãr! Amin, amin, amin. 
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Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Sfat pentru ridicarea bisericii, corabia acestei vremi. 

II ubire ºi izbãvire ºi înviere am venit sã aduc de la
Sfânta Treime. Am venit sã pregãtesc masa Paºte-

lui cel mare, cãci Domnul Iisus Hristos a ales aceastã þarã ca
sã facã peste ea Paºti nou, Paºti veºnic ºi zi neînseratã de sãr-
bãtoare în faþa tuturor noroadelor de pe pãmânt. 

Iubiþii mei, mai e un pas. E mare pasul, dar timpul
acestui pas este cel mai scurt faþã de timpul care a fost pentru
fiecare pas de pânã acum. E mare pasul, dar pun timpul sub
acest pas, ca sã-l putem pãºi, ºi sã fie trecut ºi pãºit acest pas. 

Am scris cu un pic de timp înainte, am scris în aceastã
carte o zi de mãrturie, o zi de sobor ceresc, ºi am adunat la
acel sobor un brãþic de inimioare curate ºi încredinþate ºi as-
cultãtoare, inimioare credincioase lucrului meu din vremea
aceasta. A coborât Domnul Iisus Hristos ºi a cuvântat binecu-
vântare peste ziua aceea, ºi a fost Cel dintâi în acel sobor, în
ziua aceea de mãrturie cereascã; ºi a rostit pace celor împreu-
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nã cu El stãtãtori în sfatul acelui sobor ºi a hotãrât început
nou de piatrã vie, cãci voi, cei adunaþi atunci, aþi crezut ºi aþi
mãrturisit cu duhul vostru pe Fiul lui Dumnezeu, Care a stat
Cel dintâi în sobor cu voi. ªi iatã, iubiþii mei, pe piatra acelor
cuvinte de mãrturie zidim un început nou din care va rãsãri
înviere ºi viaþã vie ºi cereascã pe pãmântul credincioºilor
acestei vremi. 

Iatã, copiii mei, sângele acestui neam ales, care are în
pãmântul lui trupuri sfinte ºi jertfe adevãrate, care stau sub
piatra temeliei bisericii Domnului, iatã, sângele lor a strigat ºi
a ajuns la Domnul lor, ºi Domnul S-a ridicat sã rãscumpere
sângele celor tãiaþi pentru mãrturia lui Iisus. Bucuraþi-vã, cã
voi, cei de acum, sunteþi mâna Sfintei Treimi, mâna Fiului
Treimii, Care va rãsãri peste pãmânt ca sã ridice pe cei ce
strigã din pãmânt. N-au mai voit ºi alþii, ca sã fi fost o mânã
mai mare, sã fi dat ºi alþii mânã cu mânã, sã fi dat mâna cu
voi, cei aleºi pentru lucrul acestei salvãri care este lucratã de
Dumnezeu în zilele acestea. Dar nici pe vremea lui Noe n-a
fost altfel, ºi Noe numai cu ai lui a lucrat corabia. Aºa ºi
acum, eu sunt de la Domnul, ºi sunt cu ai mei, sunt cu fiii
duhului meu ºi cu fii din fii din lucrarea duhului meu, ºi vom
lucra ºi vom învia fãptura lui Dumnezeu. 

Suntem puþini la lucru, dar vã veþi minuna când veþi
vedea cumpãna Zidarului în mâinile voastre, cumpãna lui
Zorobabel, cãci Zorobabel este Dumnezeul Cel întreit sfânt,
Cel întreit lucrãtor. Iatã, mâna Lui a pus piatra cea dintâi, ºi
tot mâna Lui o va termina pânã în vârful ei, iar pe ea vom
aºeza semnul Fiului Omului, în strigãte de bucurie, ºi într-o
clipã apoi vom da la o parte crusta cea învechitã a creºtetului
acestui neam izbãvitor care se aratã de la Dumnezeu, ºi vom
da la o parte tina de pe ochii multora, ºi se va împlini Scrip-
tura aceea care zice cã în ziua aceea cei orbi vor vedea, cei
muþi vor vorbi, cei surzi vor auzi ºi cei ologi vor merge ºi vor
vesti pânã la toate marginile Evanghelia înnoirii ºi a învierii
care vine prin aceastã lucrãturã. 

Sculaþi-vã, cã iatã, începem lucrul cel nou, corabia cea
nouã. Nu vã temeþi cã e micã. În ea va intra toatã fãptura de
sub cer. Duhovniceºti sã fiþi, ºi duhovniceºte sã înþelegeþi,
cãci apoi, de la acest început, munþii lui Israel vor tresãlta ºi
se vor arãta peste toate înãlþimile. Ridicaþi-vã ºi hai sã ieºim
la câmp, hai sã mãcinãm grâul cel nou ºi hai sã vestim de pe
acoperiºuri apoi despre biserica lui Iisus Hristos cea ascunsã,
care, iat-o, rãsare ºi înviazã de peste tot. Dar fiþi atenþi, cine
este ieºit la câmp, sã nu se întoarcã; cine este la moarã, sã nu
se uite înapoi; cine este pe acoperiºuri, sã nu se întoarcã du-
pã hainã, cãci acela care pune mâna pe plug ºi se uitã îndãrãt,
nu este potrivit pentru împãrãþia care se lucreazã acum de la
Dumnezeu ºi care se aratã peste mulþimile cele oropsite ºi
asuprite de piatra vremii. Nu puneþi în faþa voastrã nimic mai
presus de împãrãþia pe care o lucraþi întru numele Domnului.
Nu pregetaþi, cãci acum e vremea Domnului, nu mai e vremea
lumii. Suntem puþini în aceastã vie, dar Stãpânul viei este
peste lucrul mâinilor voastre ºi Se scuturã cu puterea Sa, cu
iubirea Sa ºi cu sfinþenia Sa peste voi, copii ai biruinþei din
vremea aceasta. Nici unul din voi nu aveþi mai micã datorie.
Toþi sã fiþi cu aceeaºi râvnã, ºi întãriþi-vã unii altora duhurile,
ºi hai, iubiþii mei! Domnul a hotãrât o vreme pentru ca sã aºe-
ze crucea pe acest munte înalt. Hai, iubiþii cerului, zidari ai
noului început, ºi vã veþi odihni apoi, ºi cu mare bucurie veþi
serba biruinþa cu Domnul. Domnul este, ºi este în voi; voi în
El, ºi El în voi, dar pãstraþi cu sfinþenie aºezãrile acestui mun-
te al binecuvântãrii. 

Am ajuns la Iordan. Hai sã-l trecem, hai sã facem înce-
putul fãpturii cea nouã, a bisericii neprihãniþilor, ºi apoi, alþii
vor veni de la toate marginile ºi vor fi apropiaþii Domnului ºi
vor zidi multe înãlþimi pe aceastã înãlþime de tainã cereascã. 

O, Nicuºor Zidaru, sã-þi batã inima un pic de timp cu
statornicie, cu râvnã pentru Domnul, Cel Care te-a pregãtit
pentru aceastã lucrãturã. Dacã ai avut iubire pentru cer pânã
acum, sã ºtii cã nimic nu þi se scrie dacã acum nu vei fi desã-
vârºit în iubire, acum când Domnul va fi peste inima ºi peste
mâinile ºi peste dragostea ta. Acum îþi iscãleºte Domnul tot
sulul care stã pe masa Sfintei Treimi. Acum este examenul cel
mai sfânt, cel mai biruitor, cãci ceea ce lucrãm acum, n-a avut
nimeni parte sã lucreze pânã în vremea aceasta. Nu se poate
sui la mintea omului taina aceasta, ºi de aceea fiþi fii ai lui
Dumnezeu, cãci fiii oamenilor nu pot pricepe cu mintea lor
aceastã tainã. 

Pecetlui-voi aceste cuvinte între ai mei pânã se vor îm-
plini, cãci vremea este aproape, ºi veþi cunoaºte începutul cel
nou care vine de la Dumnezeu. 

Iatã, am sã vorbesc cu pãstorii poporului meu, sã o mai
ajute pe surioara mea sã înþeleagã cum este vremea aceasta ºi
ce trebuie sã fie în vremea aceasta. Aceasta este vremea îm-
plinirilor cereºti, mãi pãstorii mei, dar poporul nostru nu mai
ºtie nimic. S-a rãzvrãtit ca ºi cei din pustie care au cãzut pe
cale în vremea lui Moise, cã Dumnezeu S-a mâniat pe ei pen-
tru pãcatul cârtirii ºi al necredinþei. Dumnezeu nu Se lasã is-
pitit niciodatã, niciodatã, mãmicã. Creºtinii cred cã-L pot is-
piti pe Domnul. Ei nu ºtiu dregãtoria Domnului, nu ºtiu dre-
gãtoria proorocilor, nu ºtiu ºi nu înþeleg nimic creºtinii, cã n-au
vrut sã înveþe ºi sã ºtie. S-au învãþat sã ispiteascã pe Domnul,
dar de unde, cã nu capãtã nimic, ºi mulþi din ei sunt pãstraþi
ºi puºi deoparte pentru ziua aceea. Ei cred cã sunt bine ºi cã
sunt pe cale cu aceastã lucrare. Ei cred aºa pentru cã Domnul
îi lasã aºa cum vor ei, fiindcã pe câþi nu merg bine ºi nici cer-
tare de îndreptare nu vine spre ei, aceia sunt pãstraþi pentru zi-
ua aceea, iubiþii mei, pentru cã e mai mare pãcatul cârtirii lor
ºi al dispreþului lor faþã de Domnul decât pãcatul Israelului lui
Moise, care-ºi bãteau joc de duhul lui Moise ºi au picat aceia
pe cale ºi i-a înghiþit pãmântul. E mai mare pãcatul celor de
azi, care nici nu cred, nici nu se þin în sfinþenie; ba ºi cârtesc,
ºi hulesc, ºi peste toate aceste fapte grele ºi strigãtoare la cer,
mai vin, zic ei, la Domnul sã întrebe. Vin ºi chinuie ºi ispitesc
duhul surioarei mele. Vine creºtinul cel bãtut de vânt ºi ispi-
teºte pe Dumnezeu, ºi ispiteºte duhul cel plãpând al surioarei
mele. Dar am spus, ceea ce aduc aceºtia la Domnul, cu aceea
se ºi întorc înapoi, cã nu rãspunde Domnul la cei ispititori
care ar vrea sã le profeþeascã Dumnezeu dupã rãtãcirea inimii
lor. 

Iatã, întreb ºi eu, pentru cã acum sunt cereascã. Întreb
cu smerenie, vã întreb pe toþi: ce folos a cãpãtat acest popor
dupã atâþia ani de lucru dumnezeiesc? Ce rod a adus acest po-
por care venea mereu la Domnul ºi Îl tot întreba tot ce-i venea
lui în inimã, care venea ºi Îi spunea Domnului sã-i dea bine-
cuvântare sã plece sau sã vinã sau sã facã ce avea el de fãcut?
O, iubiþii mei, la ce au ajuns aceºtia care au ispitit pe Dumne-
zeu ºi cât am fost eu pe pãmânt, ºi acum când iatã, Domnul
încã lucreazã, ºi lucreazã pânã va sfârºi de lucrat?! O, cât am
fost eu în trup, cãdea pe mine ca sã ispãºesc eu pãcatul ispi-
tirii lor ºi al pretenþiilor lor ºi al gusturilor lor. Dacã îºi punea
creºtinul ceva în gând, venea la Domnul ca sã-i dea binecu-
vântare, pentru cã nimeni n-a înþeles, nici unul din popor n-a
înþeles cã binecuvântarea numai Dumnezeu ºtie când ºi cât ºi
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cum ºi de ce s-o dea. N-a avut sfialã faþã de Domnul, n-a avut
creºtinul, ºi iatã, n-a cãpãtat nimic, cãci uºa tainelor este în-
chisã de mâna Domnului, ºi nu mai are Domnul încredere în
poporul acesta. Puþini de tot, puþini, mãmicã, au înþeles mãre-
þia cerului, dar aceia n-au ridicat ochii ca sã ispiteascã pe
Domnul, ºi au stat cu capul plecat ºi cu inima liniºtitã, ºi nu
L-au plecat pe Dumnezeu la picioarele lor; n-au cerut nimic,
n-au întins mâna pânã la scaunul Sfintei Treimi ca sã cearã,
pentru cã aceºtia puþini, care au fost ºi ei chemaþi de Dum-
nezeu, aceºtia au crezut cã Domnul este Dumnezeul lor ºi cã
El are grijã de toate câte trebuie sã ºtie ºi sã aibã ei. N-au voit
aceºtia sã ºtie nimic mai mult decât cele pe care le aducea
Domnul spre ºtire. N-au voit sã ispiteascã nimic dacã Dum-
nezeu gãsea de cuviinþã sã le dea sau sã nu le dea din tainele
cele dumnezeieºti, din tainele cele de foc. ªi iatã, aceºtia,
pentru cuminþenia duhului lor, pentru sfiala cu care au stat la
picioarele acestei lucrãri, au fost luaþi de Domnul ºi puºi în
cãmara tainelor cereºti, sã lucreze Domnul cu ei tainele aces-
tei vremi. Aceºtia, iubiþii mei, nu mai întreabã nimic la Dom-
nul, pentru cã altfel este credinþa acestora. Ei cred cã tot ce
trebuie sã le dea Domnul, tot ce ºtie Domnul cã trebuie sã le
dea de ºtire, le aduce Domnul fãrã sã cearã ei, fãrã sã ridice
ei cuvânt. Cuvântul lor este acela care este de la Domnul, ºi
Domnul vine El ºi le aduce spre lucru orice cuvânt, orice lu-
crare care este de lucrat. Creºtinul cel cuminte, care crede cã
Domnul dã fiecãruia dupã trebuinþã, acela stã cu inima aple-
catã, cu sfialã ºi cu credinþã, stã cu duhul umilit, stã cu pace
ºi cu mulþumire de suflet la picioarele cuvântului care se co-
boarã din cer. Iatã, cel ce are, i se mai dã, iar cel ce n-a ºtiut
cum poate avea, acela nu are, ºi i se mai ia ºi ce are. Chiar da-
cã merge ºi chinuieºte duhul surioarei mele, aºa cum a chinuit
acest popor duhul meu ºi trupul meu, chiar dacã crede creº-
tinul cã necuviinþa lui poate intra pe uºa lui Dumnezeu, sã
creadã cum vrea, cã tot ce vrea el crede. Un picuþ, ºi va vedea
rodul sãu fiecare creºtin. Un picuþ, ºi ies deasupra cu cele lu-
crate în ascuns, cu cele pãzite de iudele din popor ºi de irozii
din popor. 

N-a fost cuminte creºtinul. A fost cu îndrãznealã, a fost
fãrã sfialã, a fost cu semeþie ºi a ispitit mereu la uºa lui Dum-
nezeu, dar Domnul nu Se lasã descoperit celor ce-L ispitesc,
ºi Se dã deoparte Dumnezeu din faþa celor fãþarnici. Vine
creºtinul ºi spune: „Lelico, nãºico, noi ne-am îndreptat“. Vi-
ne ºi cere sã-i dea Domnul voie sã meargã acolo unde nu-I
place Domnului, ºi Domnul îl lasã întru voile sale pe creºtinul
care are voile lui. Dar creºtinul care voieºte voia lui Dumne-
zeu, acela stã cuminte ºi face ce-i spune Domnul ºi nu se mai
duce sã cearã, cã acela crede în purtarea de grijã a cerului.
Grija cerului nu este alta decât sã aibã grijã de fiecare, dupã
cum e meritul fiecãruia. Cerul are grijã, cã este mare cerul,
dar creºtinul se ridicã ºi îi spune el cerului ce sã-i facã lui, ºi
iatã nesfiala faþã de Domnul unde a dus pe acest popor! 

Aici, unde sunt eu cu Domnul în mare lucrare, aici se
merge drept ºi se aºteaptã totul dupã cum e planul cel de sus,
ºi nimeni nu-ºi face plan, cãci planul este al Domnului, ºi
vine Domnul cu el în fiecare timp, în fiecare pas, în fiecare
lucru care este de împlinit. Aici nimeni nu se ridicã cu cele
din inima lui, ci Domnul este, cu inima Lui este, cu voinþa
planului Lui, ºi este sfialã faþã de stãpânia cea cereascã, ºi ei
poartã grijã sã împlineascã planurile pe care le aduce Domnul
aici, ºi peste tot pe unde este cuvânt spre împlinire. Aici a fã-
cut Domnul paºi mari, a fãcut ºi face într-un pic de timp cu
aceºtia ceea ce n-a putut sã facã atâta vreme cu acest popor

neaplecat ºi necredincios celor proorocite prin aceastã lucra-
re. Aici trece Domnul cu aceºtia pasul cel mare, ºi va ieºi în
vârf, cãci este sfialã ºi supunere ºi neispitire, ºi este credinþã
ºi inimã curatã aici. Ei nu mai sunt ai lor, ei sunt ai lucrului
Domnului, cu tot pasul lor, cu tot sufletul lor, cu toatã su-
punerea lor. 

Voi vorbi cu voi, pãstorii mei, ºi vom desluºi multe tai-
ne noi, care nu se tãlmãcesc pãmânteºte, care sunt noi, care
sunt pentru zilele ce vin, dar pecetluiþi toate tainele pânã la
venirea mea, cã vin cu Domnul. Ajutaþi ºi pe surioara mea sã
ºtie ºi ea mai bine cum este vremea aceasta. Mi-e milã de ea.
Creºtinii cei bãtuþi de vânt vin spre ea, ºi unii îi dau câte ceva
cu linguriþa, ºi cu coada lingurii îi scot ochii, ºi au apoi pre-
tenþie la Domnul, dar Domnul nu Se lasã ispitit, ºi creºtinul
nu ºtie aceasta. 

Fiþi cereºti, cãci aºa trebuie sã fiþi, precum în cer aºa ºi
pe pãmânt. Fiþi fii ai înþelepciunii cereºti, ºi vom sta de vorbã
întru duhul înþelepciunii cereºti. Amin, amin, amin. 

14/27 iulie 1991

Rugãciune pentru zidirea chivotului Sfintei Sfintelor 

Domnul îi aºeazã pe ucenici la rugãciune. 

– FFFF iilor, rugaþi-vã acum pentru sãvârºirea
acestei zidiri, iar Eu, Domnul, voi auzi ºi

voi împlini. Amin. 

– DDDD umnezeule Cel întreit mare, Dumnezeul
lui Avraam cel credincios, Dumnezeul lui

Israel, Cel Care ai stat în sfatul pãrinþilor noºtri ºi ai fost din
veac în veac în mijlocul poporului Tãu cel credincios ascul-
tându-i suspinul ºi fãgãduindu-i, pânã în sfârºit, izbãvire veº-
nicã! Ascultã-i pe cei mai mici, pe cei puþini, cãci Tu eºti
Dumnezeul celor mici, al celor slabi, al celor smeriþi! 

Iatã-ne ca sã facem voia Ta, Dumnezeule, ºi sã se facã
desãvârºitã lucrarea Duhului Sfânt, Cel întreit lucrãtor. 

ªi dacã Tu ai binevoit peste România ºi dacã dupã în-
truparea Ta ai trimis pe cel întâi chemat între apostolii Tãi ca
sã boteze pe România cu botezul credinþei întru Evanghelia
Ta, ºi dacã România s-a nãscut odatã cu Tine pe lume, ascultã
glasul ei acum, cã ea strigã la Tine prin sângele proorocilor ºi
al apostolilor ºi strigã prin cei mai mici ai Tãi pe care Tu i-ai
aºezat la lucrul plinirii vremurilor Tale. Ascultã glasul celor
ce strigã din locul începutului cel nou al Noului Ierusalim, co-
borât din cer peste România, ascultã-i pe cei ce nu pot spune
nimãnui taina ieslei cuvântului Tãu din vremea aceasta. Iar
Tu voieºti pânã în sfârºit sã ieºi cu plinirea Ta peste toate înãl-
þimile ºi puterile. Aºa sã fie, Doamne, ºi sã rosteºti apoi pace
ºi bunãvoire din vârful acestei pietre pe care ne-ai poruncit sã
o ridicãm în vreme de strâmtorare ºi de neputinþã, în mijlocul
neamului Tãu cel nou ales pentru plinirea Ta.

Dar Tu ne-ai scos din mijlocul lumii ca sã nu mai
gustãm din vinul ei ºi sã slujim numai Þie, Dumnezeule, ºi sã
ne ai curaþi la gura izvorului Tãu, care curge din tronul slavei
Tale în mijlocul României. Iatã-ne gata sã ne aºezãm iubirea
la temelia începutului Tãu cel nou, dar Tu ºtii cum suntem,
cãci suntem cu mâinile goale. Cerceteazã-ne ºi ridicã mâna
Ta, ca sã se povesteascã mãririle Tale! 

Iatã, vezi cum adunãm piatrã cu piatrã de pe albiile
râurilor ca sã zidim Þie piatrã de mãrturie ºi început de Sion
ceresc, ca sã zidim Þie munte sfânt peste care sã-Þi cobori
slava ºi sã slobozeºti glas de bunãvestire pentru toatã fãptura
care va crede în Tine. 
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Grãbeºte ajutorul Tãu spre noi, ca sã ridicãm acest
stâlp de mãrturie ºi sã despecetluieºti apoi izvorul vieþii, care
curge din tronul Tãu, ºi sã se adape din el mulþimile, ca sã nu
vii sã loveºti pe neºtire pe cel mic al lui Israel când vei veni
sã le faci noi pe toate, cãci iatã, Îþi anunþi împlinirile cele fã-
gãduite, Doamne. 

Nimeni nu are ºi pentru Tine, dar trezeºte Tu pe cei cu
inimã mare, aºa cum ai trezit inima lui Zaheu, cãci ai pe mulþi
care nu ºi-au plecat genunchii în faþa lui Baal, ºi spune-le lor
sã facã voia Ta în ascuns, ca sã ieºi deasupra cu lucrul cel nou
pe care l-ai lucrat tainic în vreme de întuneric, ºi suflã Duh
Sfânt peste cei cu inimã mare, ca sã vinã spre noi ºi sã putem
plini lucrul începutului cel nou, care vine din cerul Tãu peste
România. 

Pãzeºte izvorul Tãu de cei rãufãcãtori, de iudele ºi de
irozii vremii, cãci suntem firavi, Doamne. Pãzeºte ieslea cu-
vântului Tãu de cãrturarii ºi fariseii acestei vremi, de toþi cei
ce iubesc pãcatul ºi moartea ºi ura. Adunã-i pe cei buni, pe cei
curaþi, pe cei adevãraþi ºi sprijineºte pe cei mici ai Tãi, pe cei
puþini ai Tãi pe care i-ai aºezat la gura izvorului Tãu, cãci pu-
terea Ta nu stã în numãrul mare, nici tãria Ta în puterea celor
mari. 

Adunã-l pe Israel, cãci Israel este cel ce crede în Tine,
dupã fãgãduinþele Tale, iar numãrul lui Israel va fi cât stelele
cerului. 

Milostiveºte-Te spre locul odihnei Tale, cãci Tu Te
odihneºti întru cei aleºi ai Tãi ºi Îþi desãvârºeºti lucrarea întru
cei slabi ai Tãi, ca sã cunoascã toþi cei de pe pãmânt cã Tu eºti
un Dumnezeu tare ºi Îþi anunþi împãrãþia prin glasul de trâm-
biþã al proorocilor Tãi. Nimic nu împlineºti fãrã sã vesteºti
prin prooroci, ºi iatã, vine vremea gloriei Tale, vine peste Ro-
mânia, ºi va fi nãframa României curcubeu al pãcii peste po-
poare, cãci aºa ai binevoit. Amin. 

21 iulie/3 august 1991

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Solie pentru zidirea Noului Ierusalim în România. 

SS ã fie zi de mãrturie aceastã zi, sã fie spre pome-
nire veºnicã în cer ºi pe pãmânt, cãci ziua aceasta

s-a zbãtut sã vinã, ºi a venit. 
Sfânta Treime Se ridicã ºi binecuvinteazã aceastã zi.

Amin. Dumnezeu Cuvântul grãieºte ºi în aceastã zi ºi coboarã
luminã din lumina Sa ºi lucreazã luminã nouã ºi bunãvestire
nouã, cãci din tronul slavei Domnului curge râul vieþii în mij-
locul României, ºi din acest cuvânt va rãsãri un lucru nou, un
cer nou ºi un pãmânt nou, un Ierusalim nou, un Eden nou. Eu,
Domnul, am hotãrât aceasta, ºi voi fi împlinitor din România,
cãci ea va fi domnie cereascã peste pãmânt nou. 

Pacea Mea peste voi ºi cu voi, apostolii Mei, trimiºii
Mei, solii Mei, iar peste casa în care intraþi, pace! 

Eu sunt, Eu ºi trimiºii Mei, Eu, ºi am cerul spre însoþi-
re, ºi lucrez precum în cer aºa ºi pe pãmânt, cãci aºa este de
lucrat în vremea aceasta de glorie cereascã. Dumnezeul Du-
hului Sfânt întreieºte întreita lucrare a Sfintei Treimi, ºi iatã
vremea despre care scrie în Scripturi. Aceasta este vremea sã
se aºeze la loc împãrãþia lui Israel, cãci Israel este „cel ce cre-
de în Mine“, ºi iatã, lucrez sã-Mi desãvârºesc fãgãduinþele
cele rostite prin Cartea Adevãrului. Eu sunt Adevãrul, iar cine
este întru adevãr, acela este întru Mine, acela este întru Fiul
Omului, acela este fiul Omului. Amin. 

Pace þie, Mihail, unsul Meu, cãci ai ungere cereascã pe
creºtetul tãu ºi eºti vestit mai dinainte prin prooroci, eºti vestit
ca sã fii peste cea binecuvântatã, peste pãmântul strãlucirilor,
cãci aºa am numit aceastã grãdinã, aºa am numit-o pe Româ-
nia. Te-am chemat de la naºterea ta, ºi din pântecele mamei
tale þi-am spus pe nume, ºi te-am ascuns apoi sub umbra Mea,
ºi deoparte în tolba Mea te-am pus ca sã-Mi slujeºti Mie ºi sã
întorci cãtre Mine pe cei ce au scãpat dintre ai lui Israel ºi sã
aduci la un loc rãdãcinile lui Iacov ºi sã vesteºti vestea cea
bunã pânã la toate marginile, cãci aceasta este vremea ca sã
aºez la loc împãrãþia cea ruinatã a lui Israel, iar România va
fi Canaanul gloriei Mele. Pace þie, ºi fii credincios ºi te întã-
reºte întru Mine, cãci Eu sunt un Dumnezeu tare ºi biruiesc,
dupã fãgãduinþele Mele. Domnul puterilor este numele Meu,
ºi lucrez dupã planul cel din veac întocmit. 

Pace þie! Din cele cereºti pace þie! Scoalã-te, iubitul
Meu, ºi ascultã-Mi glasul! Deschide-Mi ca sã intru ºi sã cinez
cu tine! Eu sunt. Fii credincios, cãci sunt prin cuvânt, ºi cu-
vântul Meu ia trup, ºi se împlinesc toate prin cuvânt. Eu sunt,
ºi lucrez prin cuvânt, dar nu se suie credinþã la Mine de la cei
care lucreazã fãrã Mine peste acest neam ca sã-l ajute. Cei ce
zic cã Mã iubesc pe Mine ºi nu fac voia Mea, aceia nu Mã iu-
besc pe Mine ºi nici pe tine. Un picuþ, ºi cei ce þin rob acest
neam, aceia nu vor mai fi. Eu te iubesc. ªi tu sã Mã iubeºti.
Iubire pentru iubire, ºi iubirea va învãlui totul, ºi voi fi împli-
nitor la vreme. 

Iatã, trimit înaintea ta pe îngerii Mei ca sã-Mi gãteascã
spre tine cale ºi sã cunoºti lucrarea Mea, cãci lucrez sã-þi pre-
gãtesc venirea, ºi nimeni nu va putea, în afarã de Domnul. Cei
ce te înconjoarã pe tine, cei ce te vor pe tine, dar nu Mã vor
ºi pe Mine, aceia nu trãiesc întru Mine, ºi Eu nu pot lucra lu-
crul Meu întru aceia, ºi nu te vor pe tine cei care nu sunt întru
Mine, cãci tu eºti de la Mine. 

O, plânge Domnul, iubitul Meu, cãci cei ce se zbat sã
te aducã pe tine din pribegie, sunt departe aceia de calea Mea,
de apropierea Mea, ºi nu sunt aceia aproape þie, cãci aceia
sunt din lume, iubitul Meu, aceia nu pot birui pentru tine întru
planul Meu. Pântecele este pentru mâncare, ºi mâncarea,
pentru pântece, dar trupul nu este pentru întuneric, ºi este
pentru a fi sãlaº de luminã cereascã. Iatã, cei ce slujesc ido-
lilor acestei vremi, aceia nu cunosc adevãrul, aceia nu-L vãd
pe Domnul, din pricina mulþimii idolilor ºi a legii pântecelui
ºi a trupului. Dar am o rãmãºiþã, iubitul Meu, ºi vom birui
prin sfinþenie peste acest neam, ca sã-l aºezãm pe calea lu-
minii. Nu este biruinþã fãrã Domnul, ºi vom lucra întru sfin-
þenie, cãci nu pot sã Mã sãlãºluiesc în cei strãini de calea
Mea, iar noi vom aºeza Ierusalim nou peste România ºi vom
lucra o fãpturã nouã ºi curatã ºi cereascã peste om. 

Am aºezat lege sfântã peste cei ce stau aºezaþi de Mine
în locul izvorului Meu, ºi acest loc este înaintea Mea munte
înalt, plin de binecuvântare, ºi peste care izvorãºte din tronul
Meu râu de înviere ºi de viaþã. ªi Îmi voi face cursuri vii de la
acest izvor ºi vor bea mulþimile ºi vor învia, ºi va fi din Ro-
mânia cântare nouã peste popoare, ºi vor veni popoarele ºi vor
vedea slava acestui munte, cãci România va fi muntele cel
sfânt al Domnului, munte al Sionului ceresc ºi bisericã nepri-
hãnitã peste toate înãlþimile ºi puterile. Aceasta este lucrarea
Duhului Sfânt care se va coborî în vremea aceasta. 

O, am venit întrupat pe pãmânt ºi am lucrat minuni
vãzute în mijlocul lumii, ca sã creadã lumea cã sunt Fiul Cel
proorocit de prooroci, ºi iatã, acelea vor mãrturisi împotriva
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lumii. Am venit cu lucrul Duhului Sfânt ºi am lucrat mereu de
atunci, ºi iatã, lucrez minuni nemaiauzite pânã acum, dar
lucrez în Duhul Sfânt minuni de neînchipuit. Fericiþi cei de
acum care sunt în Duhul Meu, cãci numai aceia vor mãrturisi
lucrul tainei cea din veac ascunsã ºi nepriceputã de îngeri, ºi
aceia vor fi stâlpi în templul Dumnezeului Cel viu. 

Iatã, îngerul bisericii Mele va cuvânta în vremea aceas-
ta în România, ºi va fi acesta pentru tine, ºi pacea Mea va fi
cu voi ºi cu cea binecuvântatã între popoare. Îngerul bisericii
Mele va vesti încã o datã taina Mea la popoare ºi la limbi ºi
la mai-marii lumii, cãci aºa este scris, ºi cele scrise nu se pot
desfiinþa. 

Lucrez cu mâini curate ºi neîntinate aceastã lucrãturã
de mãrturie, aceastã piatrã vie, care va mãrturisi lucrul izvo-
rului cuvântului Meu. Lucrez, ºi voi lucra cu grabã ºi voi fi
împlinitor, dupã cuvântul care curge întru lucrarea Duhului
Sfânt, cãci împãrãþia Mea vine în curând, vine de la Tatãl
Meu. Amin. 

Pace peste casa unsului Meu, Mihail al României! Pace
þie, iubitul Meu, alesul Meu pentru vremea aceasta de glorie
cereascã! 

Pace ºi Ierusalim nou peste casa unsului Meu Mihail!
Primeºte-Mã, cãci iatã, vin ºi cinez cu tine, cãci aºa este scris:
«Cel ce crede în Mine ºi în lucrul cuvântului Meu, Eu voi veni
ºi voi cina cu el, ºi el cu Mine va cina». Eu vin curând, vin
înaintea ta ºi voi merge înaintea ta ºi vei veni curând.
România va fi curãþitã ºi sfinþitã ºi va fi un pãmânt nou, ºi voi
începe cu ea fãptura cea nouã ºi vom lucra un lucru nou, cãci
aºa am vestit prin prooroci. 

Eu sunt. Eu ºi trimiºii Mei. 
Pace þie! Din locul lucrului cuvântului Meu, pace þie,

Mihail al României Mele! Amin, amin, amin. 
23 iulie/5 august 1991

Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii 

Zidarul mãnãstirii este veghetor ºi chivernisitor. Binecuvântãri de
spor, de putere ºi de pace. 

PP ace ºi sãnãtate cereascã vã aduce mama Gigi! Pa-
ce, ºi cu fricã ºi cu iubire fãrã seamãn sã împli-

niþi lucrul spre care v-a ridicat Dumnezeu pe voi! 
Iatã, facem paºi mari într-o clipã scurtã, ca sã iasã

Dumnezeu la suprafaþã cu acest izvor ceresc. Am fost mereu
aici ºi v-am pregãtit de la cer, cãci vedeam cã se apropie de la
cer aceastã lucrãturã de piatrã vie, aceastã bisericã vãzutã de
ochii tuturor celor ce v-au împuns pe voi, cei care aþi purtat
lucrarea mea din vremea aceasta. Am fost aici, mereu am fost
lângã voi, ca sã vã fac de ajuns de mari ºi sã putem acum lu-
cra aceastã piatrã de mãrturie, cã pentru aceastã lucrãturã de
tainã cereascã nu se putea sã fiþi mici, fiindcã iatã ce lucruri
mari avem de împlinit, ºi veþi vedea apoi ce va rãsãri de la
acest început. Voi sunteþi pietrele de temelie ale Ierusalimului
cel nou, care se pogoarã de la Dumnezeu peste România.
Sunteþi temelia începutului cel nou, ºi de aceea am lucrat
atâta peste voi, cãci temelia aceasta trebuie sã fie mai tare de-
cât toate câte au fost pânã acum. 

Iubiþii mei, sunteþi lucrãtori de minuni, mãmicã, chiar
dacã nu puteþi pricepe îndeajuns aceastã lucrare de minuni,
care se odihneºte peste voi. Dacã aþi fi fost voi, nu se putea
nimic din toate câte rãsar acum din lucrarea ce este la voi de
la Dumnezeu. Sunteþi plãpânzi ºi sunteþi puþinei, dar sunteþi

ascultãtori, ºi nimic n-aþi avut de pus mai presus decât misiu-
nea cea pentru cer ºi pentru salvarea fãpturii lui Dumnezeu ºi
pentru nimicirea iadului ºi a morþii ºi a întunericului care s-a
aºezat peste lucrul mâinilor lui Dumnezeu. 

Sunteþi plãpânzi ºi firavi, dar cerul lucreazã peste voi,
ºi iatã ce a fãcut cerul: a cercetat ºi a lucrat ºi a pregãtit de ici
de colo câte unul ºi i-a adunat, într-o zi de sobor sfânt, ºi a fã-
cut sfat ºi a pecetluit cu putere hotãrârea cereascã din ziua
aceea. ªi iatã, cuvântul cel scris în ziua aceea trebuie numai-
decât sã ia trup prin ridicarea acestui locaº ºi a împrejurimi-
lor toate din cuprinsul acestor hotare; trebuie numaidecât,
cãci apoi va fi altceva cu voi, iubiþii mei, ºi va fi sã se vadã
ce este de la Dumnezeu peste voi. 

Fiþi precauþi, ºi iarãºi zic: fiþi precauþi. Dar cea mai ma-
re rãspundere pentru terminarea ºi pentru buna lucrare a aces-
tei lucrãturi este pentru acela peste care am grãit cã-l voi face
zidar de case vii. Pe el l-a pus Dumnezeu sã vegheze peste lu-
crarea ºi peste terminarea acestei lucrãri. L-am strigat din
vreme, l-am povãþuit spre aceastã cãrare pe care eu umblu ºi
lucrez, l-am aºteptat sã vinã bine cu inima spre mine, l-am
privit apoi bine ºi am ºtiut de la Dumnezeu ce are el de fãcut
în acest timp vestit de Dumnezeu. L-am privit bine ºi pe dinã-
untru ºi pe dinafarã, ºi apoi m-am ridicat sã-l scol bine pe pi-
cioare. L-am trezit, mãi copii, ºi am venit apoi spre el cu cu-
vânt din cer ºi i-am adus spre ºtire ce este de lucrat în zilele
acestea ºi ce are el de fãcut pentru Dumnezeu. L-am strigat cu
tãrie, ºi m-a auzit, ºi are inimã pentru cer, ºi îl întãresc cu sã-
nãtate ºi cu putere ºi cu duh treaz ºi cu veghe bunã, ca sã-mi
împlineascã mie lucrul cel din cer venit spre lucrare. Ce aþi
face voi, oare, dacã n-aþi împlini aceastã lucrãturã care s-a dat
vouã s-o împliniþi? O, nu vã daþi seama ce vã spun eu. Fereas-
cã Domnul sã vã lãsaþi spre slãbire sau spre tãrãgãnare. Pu-
terea cea din cer va lucra peste voi ºi veþi împlini acest înce-
put nou, cãci altfel ar fi greu de voi, iubiþii mei. O, acesta este
lucrul vostru, mãmicã, lângã Dumnezeu este, cãci iatã, Dom-
nul face judecatã peste lume, sã vã alãture pe voi lângã El
pentru aceastã rostire. Aceasta este menirea celor cu care sunt
acum în lucru, aceasta ºi nu alta este menirea voastrã, iubiþii
mei, care vã hrãniþi din acest cuvânt. Întãriþi-vã mijloacele ºi
hai sã terminãm ºi sã înfigem în vârful acestei pietre semnul
Fiului Omului, care este înaintea lui Iisus Hristos. 

Iubiþii mei, pace peste voi de la mãmica Gigi! Ceea ce
aveþi fiecare de lucrat în acest ogor, lucraþi, mãmicã, lucraþi
cu iubire, cã plata voastrã vine de la ceruri. Pace vouã, ºi pu-
tere duhurilor ºi trupurilor voastre, cãci de azi încolo vom sta
tot mai des în sfat cu voi, ca sã se vadã aceastã putere prin cu-
vânt lucratã! 

Pace ºi Ierusalim nou peste inimile voastre ºi peste
acest întreit sfânt locaº care iese ca sã se vadã de la Dumne-
zeu! Amin, amin, amin. 

5/18 august 1991

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

ªi va fi un rege sfânt ºi o Românie sfântã. 

CC uvântul Meu lucreazã iar, ºi întocmeºte carte
pentru unsul cel de la Mine, ºi va mãrturisi ºi

aceastã carte. 
Îmi întind Duhul Meu peste tine, ºi iatã, iar stau în sfat

cu tine prin acest râu de cuvânt ceresc. Pace þie, unsul Meu
Mihail! Pace þie, Mihail al României Mele, cãci România va
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fi înaintea Mea grãdinã de Eden curat ºi pãmânt al binecuvân-
tãrii. Pace þie, ºi bucurã-te, de acum, cã se apropie ºi vremea
ta, cãci eºti pecetluit cu ungere cereascã ºi eºti vestit dintru
început ca sã fii în aceastã vreme. 

Când a venit vremea încercãrii peste România Mea,
când ºi-a înfipt fiara cea roºie þãruºul ºi în România, era
atunci anul naºterii tale. A venit vremea ispitei, ºi odatã cu ea
am fãcut ºi Eu un mijloc de izbãvire, o mlãdiþã binecuvântatã,
dupã cum este scris mai dinainte în Scripturi, ºi te-am purtat
prin toatã vremea cea rea ºi am fost cu tine în toatã clipa ca
sã te izbãvesc de toate ºi sã te am acum, ºi sã te aduc sã-Mi
izbãveºti pe cei ce au mai scãpat, ºi sã ierþi pe cei ce te-au dus
în Egipt, aºa cum Iosif cel bun a iertat pe fraþii lui, care-l vân-
duserã egiptenilor. 

Te voi ridica sã-Mi cârmuieºti poporul Meu cel binecu-
vântat ºi pe tot sufletul care va voi sã vinã sub umbra acestei
viþe ºi sub lucrarea Mea, care va lua acum început nou, în-
ceput de izbãvire a fãpturii Mele. Sunt în România, ºi sunt cu
cuvântul, ºi voiesc sã fac izbãvire neclintitã, cãci în mijlocul
acestui neam se lucreazã o lucrare cu mult mai mare ca aceea
care a fost pe vremea lui Moise, care a fost ºi a izbãvit pe Is-
rael de robia Egiptului. ªi vei veni ºi Îmi vei gãti cãrãri drepte
ºi vom face luminã pe pãmânt, ºi te voi aduce prin biserica
Mea cea vie, cea neadormitã, cea neprihãnitã, care, iat-o, rã-
sare, ºi va fi cu putere de înviere peste fãptura Mea. 

O, iubitul Meu, crezi tu cã biserica Mea n-a avut loc
niciodatã pe pãmânt? N-a avut, iubitul Meu, ºi a fost vie, în
ascuns, ºi a fost sub pãmânt. Când am cules pe cei doispreze-
ce iubiþi ai Mei, erau aceia cu suflet mare, dar nu înþelegeau
cu duhul lor cã Acela Care-i chema sã plece cu El, era Fiul
Cel din Treimea Dumnezeiascã. Cunoºteam duhul lor ºi alua-
tul lor ºi puterea iubirii lor, ºi am lucrat pentru fiecare câte o
minune vãzutã ºi nemaiauzitã pânã atunci, ºi au plecat ei cu
Mine apoi, ºi au fost ei prima bisericã a lui Iisus Hristos, cãci
cei ce slujeau în temple ºi în sinagogi, ziceau cã slujeau lui
Dumnezeu, dar când a venit Domnul întru ale Sale, ai Sãi nu
L-au primit, ºi L-au tãgãduit ºi L-au dat la moarte, cãci aceia
erau în duhul lor ºi n-au putut cunoaºte pe cele cereºti. Dar
biserica lui Iisus Hristos n-a avut loc pe pãmânt, cãci a fost
biserica aceea pe care a lãsat-o Domnul, prin cuvântul care
spune: «Vine vremea când adevãraþii închinãtori nu se vor
mai închina nici în muntele cel sfânt, nici în Ierusalim, ci se
vor închina în Duhul Adevãrului». A spus „vine vremea“
cãtre cei pentru care nu este aceastã vreme, dar pentru bise-
rica lui Iisus Hristos a fost mereu vremea aceea, dar n-a avut
loc pe pãmânt, ci numai în ascuns, numai rãtãcind din loc în
loc, precum Domnul ei umbla, departe de stãpânii lumii ºi de
învãþãtorii legii, care domneau prin lege ºi pentru care Dom-
nul a pronunþat cuvântul de judecatã: «Vai vouã, cei care stre-
curaþi þânþarul ºi înghiþiþi cãmila, cã din pricina voastrã vine
pieire peste fiii neascultãrii». Închinãtorii cei adevãraþi au
fost mereu prigoniþi, ºi locuiau pe sub pãmânt ºi aduceau lui
Dumnezeu jertfã curatã ºi smeritã. Biserica lui Iisus Hristos a
fost în toate vremurile martirã ºi a fost urmãritã de stãpânii
lumii, de stãpânii legii, care au luat cheia împãrãþiei ºi au
ascuns-o de la faþa celor umiliþi, care semãnau cu Domnul lor.
ªi iatã, calea Domnului a fost mereu cu spini, cu suspin ºi cu
aºteptare, dar credincioºii cei adevãraþi n-au stat în nepãsare
ºi n-au fost mulþumiþi sub umbra celor ce stau tolãniþi pe
scaunul legii ºi sug sângele celor necãjiþi cu duhul. Dar iatã,
sângele acestui neam care are în pãmântul lui trupuri sfinte ºi
jertfe vii, sângele acesta a strigat la Domnul, ºi Domnul S-a

ridicat sã rãscumpere sângele celor tãiaþi pentru mãrturia lui
Iisus Hristos. Iatã, mâna Sfintei Treimi rãsare din mijlocul
acestui neam ºi lucreazã izbãvire pentru toatã fãptura, ºi este
în lucru aceastã lucrãturã. 

O, iubitul Meu, vine vremea sã dãm deoparte cele ºu-
brede ºi sã rãsarã în locul lor cele neclintite care au fost sub
ascuns þinute, cãci a fost vremea strâmtorãrii de sub fiara ro-
ºie, care ºi-a sfârºit stãpânirea ei ºi numãrul celor ºaptezeci de
ani despre care scrie în Scripturi. România Mea este þara strã-
lucirilor, care se va vedea rãsãrind de la Dumnezeu, cãci ea a
fost robitã sub vremea lui Edom, dar vine vremea aºezãrii la
loc a împãrãþiei lui Israel, vine vremea sã zidim înapoi cele
dãrâmate, cãci fiara roºie ºi-a întins cortul ei peste biserica
Mea ºi a strãmutat de la locul lor vremile ºi sãrbãtorile Dom-
nului ºi serbãrile sfinþilor care stau la temelia bisericii Dom-
nului. Iatã, urâciunea pustiirii care a intrat în biserica Mea, se
scrie ºi pentru ea sfârºit, ºi toate vor veni la matca lor. Plâng
sfinþii din cer ºi aºteaptã sã se serbeze iarãºi sãrbãtorile lor,
cãci acelea sunt zilele cerului ºi sunt zilele Domnului, care au
fost strãmutate de la locul lor, ºi România Mea a cãlcat peste
ele. Dar Mã voi ridica în vremea aceasta ºi voi spãla pãmân-
tul României Mele ºi voi întoarce inima fiilor cãtre pãrinþi, ºi
a pãrinþilor cãtre fii, ca sã nu vin ºi sã lovesc cu blestem pe
cel ce a mai scãpat cu viaþã. 

Eu sunt Domnul puterilor, ºi de aici încolo Eu sunt, ºi
iatã, Eu fac un lucru nou, o înviere vie peste România Mea,
ºi apoi voi fi împlinitor din România, ºi va învia fãptura Mea
ºi vom lucra lucruri despre care nu s-a mai auzit vreodatã, ºi
va fi reginã peste popoare România, cãci tu eºti mijlocitor de
la Mine ºi te-am nãscut odatã cu vremea încercãrii, ca sã fii
ºi sã te ridici spre sfârºitul vremii cea roºie ºi sã fii drept întru
Mine, aºa cum este scris în prooroci, cãci eºti vestit prin proo-
roci ca sã fii unsul României Mele, cãci România este iubita
Mea pentru vremea gloriei Mele, pentru vremea arãtãrii Mele
cea de a doua, precum este scris despre Mine. 

Fii credincios! Eu sunt, ºi te voi aduce la locul tãu. Prin
biserica Mea cea vie te voi aduce, cãci ea este cu putere de la
Mine. Nimeni nu poate sã facã aceasta în afarã de Mine, ºi
«Iatã Eu ºi pruncii Mei pe care Mi i-a dat Tatãl din lume, spre
semne ºi minuni în Israel!», precum este scris. 

Fii credincios, fii dârz, fii viteaz întru cele de la Mine,
cãci tu prin Mine vei fi, ºi vei fi peste norodul Meu cel bine-
credincios, iar martorul bisericii Mele va fi de-a dreapta ta, ºi
pacea Mea va fi desãvârºirea Mea peste voi. Acesta este lu-
crul ce-l am de împlinit, ºi voi fi împlinitor prin biserica Mea
cea binecuvântatã între toate puterile, cãci numai ea este pu-
terea cea întru Mine. 

Au fost prigoniþi servii Mei care stau la gura acestui iz-
vor; au fost, ºi sunt ºi acum prigoniþi, cãci aºa este biserica lui
Iisus Hristos, dar nu este putere sã calce peste aceastã putere
care este ºi biruieºte pentru cei ce stau la gura izvorului Meu,
ºi va fi sã se împlineascã Scriptura aceea care spune: «Unde
este înþeleptul ºi cãrturarul acestui veac?», cãci voi ieºi dea-
supra cu cele lucrate în ascuns ºi voi ruºina tãria celor tari, cã
Eu Mã odihnesc întru cele smerite ºi sunt prin prooroci, pre-
cum este orânduiala dumnezeiascã. Fii credincios, cã spre
aceastã lucrare lucratã atâta vreme în tainã, se vor pleca înãl-
þimile lumii, ºi prin aceastã corabie vom ieºi la þãrmul cel aº-
teptat, iubitul Meu. Vom termina aceastã corabie ºi voi veni
înaintea ta ºi vom aºeza în ziua aceea zi de sãrbãtoare ºi de
mântuire, cãci vin cu plata rãbdãrii, iubitul Meu, unsul Meu
cel binecuvântat. ªi voi rosti numele tãu de pe aceastã înãlþi-
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me cereascã, lucratã în vreme de durere ºi de strâmtorare
pentru Dumnezeu. 

Eu sunt, ºi cu tine sunt, ca sã te izbãvesc de înstrãinare
ºi sã te aºez izbãvitor de la Mine peste norodul Meu cel bine-
cuvântat, precum este scris în Cartea Adevãrului. 

Pace þie, Mihail al României Mele! Pace ºi unire cu
Mine, precum în cer aºa ºi pe pãmânt, cãci în cer se cântã cân-
tarea cea pentru tine, ºi cântã Mãicuþa Mea lângã puterile
cereºti, cântã cântarea cântãrilor, cântã României, cântã cerul
cântare pentru tine: 

„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“. 
Binecuvântatã sã fie calea martorului Meu cel credin-

cios, care, iatã, iubitul Meu, vine spre tine, vine de la Mine,
ºi Eu voi fi ºi voi pecetlui aceastã unire ºi voi binecuvânta
clipa aceasta. Binecuvântatã sã fie intrarea ºi ieºirea îngerului
bisericii Mele, cãci este martorul Meu, ºi va mãrturisi lucrul
Meu pânã la toate marginile, ºi va crede lumea cã este tri-
misul Meu, vor crede noroade multe ºi se vor boteza ºi vor
veni spre muntele Sionului, cãci Sion ceresc este aceastã lu-
crãturã care iese acum de la Dumnezeu. 

Binecuvântatã sã fie casa unsului Meu Mihail. Pace ºi
trãire sfântã peste cel uns, cãci va fi un rege sfânt. 

Pace vouã, celor din casa unsului Meu! Pace de la
Dumnezeul Sfintei Treimi ºi de la cei din cer! Pace ºi Ierusa-
lim nou! Amin, amin, amin. 

5/18 august 1991

Dumnezeu binecuvinteazã temelia începutului cel nou
al bisericii Noului Ierusalim 

Lucrul mâinilor ucenicilor este binecuvântat de Domnul. 

SSSS fânta Treime este ºi dã putere peste lucrul care se
sãvârºeºte în hotarele acestui loc, loc care poartã

în mijlocul lui piatra de început a lucrãrii de mântuire care va
cuprinde tot pãmântul, cãci România va fi luminã peste pã-
mânt, va fi fãclia lui Dumnezeu peste cei adormiþi ai acestei
vremi, peste cei de sub întunericul acestei vremi. 

Sfânta Treime binecuvinteazã temelia de început a bi-
sericii neadormiþilor ºi a neprihãniþilor. Domnul Savaot Îºi în-
tinde iubirea ºi binecuvântarea Sa peste lucrul mâinilor Sale,
care se sãvârºeºte acum de fiii acestei lucrãri. 

Domnul Iisus Hristos priveºte ºi binecuvinteazã din
dreapta Tatãlui cerurilor, binecuvinteazã lucrul cel viu din ca-
re va rãsãri înviere peste moartea care a acoperit cu negura ei
fãptura lui Dumnezeu. 

Dumnezeul Duhului Sfânt este aici ºi lucreazã tot lucrul
ºi intrã, dupã dragostea fiecãruia, intrã cu puterea Sa ºi umple
de putere pe cei ce sunt mâna Sfintei Treimi. Cei ce lucreazã
aici, aceia sunt mâna Sfintei Treimi, ºi lucreazã Sfânta Treime
începutul cel nou, care vine de la Dumnezeu peste pãmânt. 

Slavã întru cele de sus peste acest început nou, iar pes-
te voi, pace ºi bunãvoire, de acum ºi peste toþi vecii! Binecu-
vântat sã vã fie lucrul mâinilor voastre în toatã vremea lucru-
lui cel de aici, cãci în aceastã vreme nu mai sunteþi voi, ci este
Dumnezeu în voi. Amin. 

Binecuvântare cereascã de la Maica Domnului Iisus
Hristos, cãci ea este ocrotitoarea României, iar România
poartã nume nou. 

Sfânta Treime binecuvinteazã pe Verginica ºi împuter-
niceºte duhul ei, cãci ea are mare trecere în vremea aceasta ºi
în vremea ce vine. Sfânta Treime priveºte lucrul ºi rodul lui

Verginica ºi slobozeºte cuvânt viu ºi râu de înviere ºi de în-
trupare a lucrului cel nou, slobozeºte izvor nou din duhul lui
Verginica. Dumnezeu împuterniceºte pe Verginica peste tot
lucrul ce se lucreazã acum în aceste hotare binecuvântate ºi
alese pentru lucrul cel din vârful unghiului, pentru izvorul
vieþii, care curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul. Amin,
amin, amin. 

9/22 august 1991

Cuvântul Domnului cãtre pãrintele Visarion Iugulescu 

Adevãrata slugã a lui Dumnezeu înþelege taina ºi scara mãririi. 

PP ace þie, apostolul Meu, ucenicul Meu iubit! Pace
þie, ºi ridicã-te sã asculþi glasul Meu, cãci cu-

vântul acesta este Dumnezeu. Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a
sãlãºluit între oameni, ºi era de la început, ºi este pânã peste
sfârºitul începutului, pentru începutul cel nou. 

Pace þie, ºi ridicã-te ºi fii dârz ºi fii viteaz ºi lucreazã
de acum alãturi cu izvorul cuvântului Meu, care curge din tro-
nul slavei cereºti în mijlocul acestui pãmânt ales ºi binecu-
vântat între noroade, cãci este proorocitã de prooroci aceastã
slavã care se va ridica de la Dumnezeu ºi se va vedea strãlu-
cind peste toate înãlþimile de pe pãmânt. 

Pace þie, ºi sã crezi, ºi sã nu te lepezi de Cel ce grãieºte
din ceruri, cãci cuvântul are viaþã, ºi viaþa este lumina oame-
nilor. Aceasta este viaþa oamenilor, dar oamenii nu înþeleg ce
este viaþa. Cuvântul Meu se face trup, cãci toate se lucreazã
prin cuvânt în vremea aceasta, ºi nu s-au lucrat vreodatã în Is-
rael mai mari minuni ca în vremea aceasta, ºi nimeni nu înþe-
lege aceastã tainã. Cine mai este, între cei credincioºi ai Mei,
sã aºtepte minuni, acela n-a înþeles încã plinirea lucrãrii mi-
nunilor acestei vremi, despre care am spus prin Scriptura care
grãieºte: «Cel ce crede ºi este întru Mine, nu aceste minuni,
ºi mai mari decât acestea va lucra, pentru cã Eu merg la Ta-
tãl Meu». Dacã Eu aº lucra acum prin cei lucraþi de Mine pen-
tru vremea aceasta minuni înþelese ºi vãzute de lumea cea din
afara Mea, Eu n-aº mai putea împlini cu ai Mei taina Mea
pentru plinirea cea mare a mântuirii lui Israel. Eu sunt Dum-
nezeul înþelepciunii, ºi sunt al dreptei socoteli, ºi iatã, lucrez
plinirea cãrþii care este de la Mine, lucrez ceea ce mai este de
lucrat, dar ceea ce mai este de lucrat, aceasta este plinirea ce-
lor pânã acum lucrate. Eu trebuie sã-i am pe ai Mei pânã la
capãtul rãbdãrii lui Israel, ºi iatã capãtul, dar dacã aº fi ieºit
prin ei, ca sã fiu cunoscut prin minuni în ei, n-aº mai fi putut
sã-i am pânã la capãtul plinirii Mele, cãci stãpânitorul lumii
þipã acum, þipã ca niciodatã, dar noi trebuie sã plinim biruinþa,
ºi trebuie cu înþelepciune sã plinim vremea Domnului, ºi tre-
buie sã lucrãm în ascuns, ca sã nimicim ascunzãtoarea duhu-
lui rãu ºi sã strivim în vremea aceasta cea din urmã zvârcolire
a stãpânitorului întunericului acestui veac. Eu lucrez în as-
cuns în vremea aceasta, ºi iatã, sunt purtat de purtãtorii de
Dumnezeu, de cei lucraþi de Mine, de cei împreunã cu Mine
în vremea aceasta, ºi iatã, ei lucreazã minuni mai mari decât
atunci, pentru cã Domnul leagã acum pe dumnezeul întuneri-
cului, cel ce a stãpânit atâta vreme peste fãptura Mea. Iatã,
lucrãm în tainã, ºi vom birui, ºi vom face serbare mare apoi.
Vom serba, ºi va fi sãrbãtoarea împãrþirii celor ce au rãbdat,
ºi plata faptelor bune tuturor celor ce au vãzut de departe,
nãdãjduind cã va veni aceastã rãsplatã, cãci cei mici ai lui Is-
rael împart acum moºtenirea pentru tot trupul lui Dumnezeu,
fiindcã cei mici au biruit în vremea plinirii lucrãrii Treimii
Dumnezeieºti, ºi va cãdea zidul cel despãrþitor, va cãdea
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peretele cel ce desparte trupul lui Israel, cãci trupul lui Israel
se întregeºte în vremea aceasta, ºi va fi un singur trup. ªi va
rãsãri lucrul cel nou de la Dumnezeu, ºi România va fi înce-
pãtoarea lucrului cel nou, ca sã lucreze Domnul din ea înce-
pãturã de Eden binecuvântat pentru capãtul plinirii cerurilor,
cãci ceruri noi se vor arãta de la acest început nou. 

O, lucrez bucurie mare din mijlocul României, lucrez
în mijlocul ei ºi plinesc cele proorocite prin prooroci, cãci
România va fi cetatea cea nouã a Noului Ierusalim ºi va fi
înãlþime cereascã ºi va fi Sion nou peste fãptura care va crede
ºi se va adãuga lui Dumnezeu la vederea slavei care rãsare
din România. ªi iatã de ce trebuie sã ne fie turma turmã, ºi nu
cum este acum turma cea botezatã întru numele Fiului lui
Dumnezeu. Creºtinul care nu este împlinitor întru Dumnezeu
în vremea aceasta, creºtinul care crede lui Dumnezeu ºi care
are pãmânt primitor pentru sãmânþa cea prin cuvânt semã-
natã, dar care nu este plinitor de cuvântul cel ce vine de la
Dumnezeu, acela nu este cu viaþa lui Dumnezeu întru el,
acela lucreazã minciunã faþã de Dumnezeu Cuvântul, cãci se
face vinovat faþã de dragostea cea din Dumnezeu, care este
plinirea legii vieþii. 

O, voiesc sã vin din nou spre tine, ºi de aceea, iatã, te
vestesc cã sunt în lucru ca sã ies deasupra ºi sã ies peste toate
înãlþimile cu aceastã fântânã de miere, cu acest izvor ceresc,
lucrat prin cuvântul care curge din tronul lui Dumnezeu, pre-
cum scrie în Scripturi, precum a vestit apostolul iubirii, cel
iubit de Fiul Cel preaiubit al Tatãlui Treimii, cãci acest apos-
tol a vãzut de departe aceastã lucrãturã de înãlþime cereascã,
de putere cereascã, pe care Domnul o lucreazã ºi o desãvâr-
ºeºte ºi o ridicã în vremea aceasta. Dar aceasta nu se tãlmã-
ceºte cu duhul literei, nu se tãlmãceºte pãmânteºte ºi nici în
înþelesul înþelepciunii care iese de la trup, cãci apostolul care
a proorocit aceastã lucrãturã, a vãzut-o de departe, ºi toatã
spiþa lui Dumnezeu a nãdãjduit apoi ca sã vadã plinirea aces-
tei proorocii, cãci a fost proorocia aceea nu pentru vremea cea
de pânã acum, ºi a fost pentru plinirea vremilor lui Dumne-
zeu. ªi iatã, se va ridica peste noroade aceastã lucrãturã de
putere cereascã, fiindcã va lucra putere cereascã aceastã îm-
plinire proorocitã atunci. Aºa este scris în cartea acestei
proorocii: «Am vãzut cetatea sfântã, Noul Ierusalim, co-
borându-se de la Dumnezeu, ºi neamurile vor umbla întru lu-
mina ei», cãci cort lui Dumnezeu va fi aceastã cetate, ºi Dom-
nul va fi cu Israel ºi Se va desãvârºi de pe aceastã înãlþime de
tainã cereascã. 

O, am dorit dupã tine, am dorit cu cuvântul Meu dupã
tine, ºi iatã, am împlinit. Voiesc sã torn peste tine dor din do-
rul Meu, ºi voiesc ºi tu sã fii împlinitor prin cele turnate de la
Mine peste duhul tãu. Voiesc sã-þi dau hranã gustoasã, hranã
vie ºi ploaie binecuvântatã, ºi voiesc sã-þi hrãneºti turma ºi
sã-þi adãpi oile de la acest izvor care curge de la Dumnezeu
Cuvântul. Ai mulþime de oi, ºi oile te cunosc dupã nume ºi
iubesc glasul tãu. Dar nu numai aºa, ci scoalã-te la glasul
Meu ºi dã ocol turmei tale ºi spune-i cum sã mãnânce, cãci
voiesc sã mãnânce turma ta din acest vas din cer coborât în
vremea aceasta, cãci aceastã lucrare de cuvânt ceresc va fi de
acum sã acopere faþa pãmântului ºi va fi sã fie slavã mare de
la acest izvor care curge din tronul Mielului lui Dumnezeu.
Voiesc sã fie grase ºi sãnãtoase oile tale. Voiesc, cã iatã, M-am
ridicat sã aleg între oaie ºi oaie ºi sã bag turma Mea într-un
singur staul, cãci Eu, Unul sunt, ºi sunt întru toþi numai Unul. 

Iatã, ºi Eu voi termina lucrul ce-l am de împlinit întru
Duhul Cel Sfânt al Treimii cereºti, ºi voi da apoi Tatãlui Meu

aceastã împlinire. Dar ºi voi, apostolii Mei, ciobanii Mei, cio-
bani ai turmei Mele, ridicaþi-vã ºi daþi mânã cu mânã, turmã
cu turmã, cãci Domnul nu Se dezbinã pe Sine, ºi este Unul
Domnul, ºi toate ºi toþi sunt într-un singur trup, Care este
Iisus Hristos, cãci dacã Domnul a vorbit cu Isaia sau cu David
sau cu Ioil sau cu apostolii, aceasta înseamnã cã Domnul a
vorbit cu Israel, ºi a vorbit în toatã vremea, cãci Scriptura nu
are timp, ºi ea este mereu astãzi, dar n-a fost smerenie peste
Israel, cãci Duhul nu este cu mãsurã, ºi nimeni nu poate mãr-
gini ºi nu poate trage la el ca sã aibã. Duhul nu este cu mã-
surã, ºi aºa este lucrarea Duhului Sfânt. Ferice aceluia care a
dobândit taina acestei înþelepciuni, cãci acela peste multe va
fi pus când Se va arãta Stãpânul viei. 

Deschide-Mi ca sã intru mereu întru împãrãþia ta.
Deschide-Mi ºi lasã-te de mânã cu Mine prin acest izvor prin
cuvânt rãsãrit, cãci unii sunt rânduiþi apostoli, alþii profeþi, alþii
lucrãtori de minuni, alþii vindecãtori, alþii cârmuitori ºi tãlmã-
citori, dar unul este trupul lui Iisus Hristos, ºi toþi aceºtia sunt
mãdulare ale aceluiaºi trup care este întru toþi. 

Fiii veacului acesta nu vor sã ºtie cã aceasta este vre-
mea Domnului, cãci iatã, Îmi pregãtesc cãrarea celei de a
doua arãtãri, dupã cum este vestit prin cuvânt în cartea cea
din cer lucratã ºi care încã este în lucru. ªi iatã, cartea în lume
este, ºi lumea prin cuvântul acela s-a fãcut, dar nu cunoaºte
lumea taina cea din cuvânt lucratã. 

O, prin acest izvor rostesc cuvânt, ºi cuvântul ia trup,
ºi nimic nu împlinesc pânã nu vestesc prin cuvânt, ºi aºa este
lucrarea care iese prin gura acestui izvor ceresc. Aºeazã-te
lângã Mine ºi sã nu te poticneºti întru Mine, cãci vei vedea
desãvârºirea Mea prin acest fir, prin acest râu din cer izvorât,
ºi este scris despre aceastã minune lucratã în vremea aceasta.
Eu voi fi ºi voi cuvânta, ºi voiesc sã fii aproape de ieslea Mea,
ºi voiesc sã iubeºti ºi sã crezi desãvârºit prin ieslea cuvântului
Meu, care, iatã, ia naºtere la timp ºi la netimp, dupã cum este
vremea ºi împlinirea fiecãrei lucrãri din vremea aceasta. ªi
iatã, veste îþi dau, cã dacã voi vedea poticnire întru tine, Eu
voi fi ºi te voi vesti ºi voi lucra peste tine ca sã te aºez la loc
ºi sã stai bine la datorie în faþa arãtãrii slavei care vine ºi care
va începe cu acest neam ales. Eu sunt Domnul Cel
Atotºtiutor, ºi M-am ridicat sã aºez pe stâncã tare împãrãþia
lui Israel cea ruinatã, ºi voi începe cu templul Meu cel sfânt,
cu cei purtãtori de Dumnezeu, cã aceia sunt cortul lui Dum-
nezeu ºi templul lui Dumnezeu, ºi voi ieºi cu ei, ºi voi ieºi în
ei, cãci voi fi în ei ºi Mã voi arãta peste mulþimi, cã iatã, Îmi
gãtesc cãrarea. Lasã-te cu Mine, dar lasã-te, fiul Meu, ºi sã fii
fiul Meu, dupã adevãr sã fii, cãci voiesc sã fiu întreg ºi sã Mã
desãvârºesc în cei aleºi ai Mei. 

Iatã pe martorul Meu, ºi voi merge cu el pânã la toate
marginile, cãci sunt întru el, ºi el va cuvânta legile Mele, cãci
el este îngerul bisericii Mele cea adevãratã, cãci Eu adevãrat
sunt, ºi Mã las purtat de cei adevãraþi întru Mine. 

Fii dârz, fii întreg întru Mine, ºi Eu voi fi desãvârºit
prin tine, dar iubeºte ºi strânge la piept aceastã iubire cereas-
cã, acest lucru nou prin care Eu sunt ºi cuvintez ºi împlinesc
cele cuvântate. Voi sta din nou în sfat cu tine. În curând voi
sta iar cu tine în sfat ºi te voi adãpa cu cele ale tainei care este
acum lucratã de la Dumnezeu. Ferice celui ce cunoaºte ºi îm-
plineºte taina mãririi ºi scara mãririi, cãci taina aceasta, iatã
cum este: sã fii mic ca sã fii mare. Cine voieºte sã fie mare,
acela nu este decât o slugã mai mare, care ºtie cum sã slujeas-
cã pentru stãpânul sãu, pentru cel cãruia îi slujeºte, iar un pãs-
tor este o slugã care slujeºte peste oile sale. Iatã taina mãririi.
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Aºa a fost Iisus Hristos, cãci S-a coborât din cer ºi a venit ºi
a slujit ºi a spãlat picioarele învãþãceilor Sãi, ºi iatã, Cel ce a
fost slugã a adus pe pãmânt taina cea adevãratã a mãririi.
Aceasta este mãrirea cea care rãmâne ºi care poate face mare
pe cel ce voieºte sã fie mare prin adevãrul acesta. Iubeºte
aceastã scarã care suie spre mãrire pe cel ce are pe Dumnezeu
peste trupul ºi peste duhul fiinþei sale, ºi cere, fiule, cãci
îngerul bisericii Mele este purtãtorul Meu ºi are de la Mine,
cã Mã are pe Mine ºi este cu Mine prin izvorul care curge de
la Mine. Ferice celui ce-ºi va spãla înfãþiºarea în acest cuvânt.
Ferice celui ce va lua ºi va mânca din acest blid, cãci Domnul
este aceastã masã, aceastã cinã întreit dãtãtoare de viaþã ºi de
înviere ºi de luminã neînseratã. Amin. 

Pace þie, alãturi de îngerul Meu, de martorul Meu cel
credincios! Pace þie! Pace þie, cãci mult te iubesc! Pace þie, ºi
vegheazã, cãci vin curând! Cu zecile de mii de sfinþi vin.
Vegheazã, cu toatã turma ta vegheazã. 

Pace þie, din locul ieslei cuvântului Meu! Pace þie,
copil aºteptat de Dumnezeu! Pace ºi pecete sfântã pe creºte-
tul tãu! Amin, amin, amin. 

22 august/4 septembrie 1991

Sãrbãtoarea Tãierii capului sfântului Ioan Botezãtorul 

Sfânta Virginia îºi þine treaz poporul. Unde nu este credinþã nu
este iertare de pãcate, nici viaþã adevãratã. 

BBBB inecuvântatã sã fie aceastã zi ºi sãrbãtoarea pe
care o poartã, cãci aceasta este o zi adevãratã de

sãrbãtoare. Aºa erau pãrinþii ºi strãmoºii noºtri, ºi de aceea
erau îmbrãcaþi cu puterea facerii de minuni, cãci lucra Dum-
nezeu minuni vãzute atunci. 

Mama Gigi lucreazã astãzi cu cuvântul aici, în împãrã-
þia ei, cãci Domnul Iisus Hristos aºa plãteºte celor ce-I slujesc
Lui, cã le dã împãrãþia cerurilor celor ce-I slujesc Lui, celor
ce Îl iubesc ºi Îl urmeazã ºi se jertfesc cu trãirea lor lui Dum-
nezeu. 

Eu am fost vas purtãtor de Dumnezeu, mãi mãmicã,
am fost bisericã vie lui Dumnezeu, cãci a locuit Domnul în
cortul meu, în locaºul meu, în trupul meu, iubiþii mei, ºi dacã
m-am lãsat lui Dumnezeu, iatã, acum mi-a dat plata, ºi voi fi
ºi voi lucra aici, voi lucra cu voi pânã vom termina acest locaº
sfânt, ºi va fi acesta cu mare putere de înviere peste toatã fãp-
tura, cãci Dumnezeu pregãteºte izvor de luminã peste pãmânt
de la aceastã piatrã vie. Iatã de ce a trebuit sã fie lucrat aici
numai de mâini curate ºi neîntinate ºi împlinitoare de cele
venite de la cer, cãci toate aceste porunci întru care se trãieºte
aici, în aceste hotare pecetluite de mirul cel învietor al vremu-
rilor cerurilor, toate aceste porunci au fost de la început, dar
dacã ele au fost numai ca o umbrã a lucrurilor viitoare, aces-
tea au fost smulse de puterea literei care zdrobeºte Duhul Cel
Sfânt, luminãtor de minte ºi de viaþã. Cãci s-a deprins omul
cel creat de Dumnezeu, s-a deprins cu slava deºartã, cu înþe-
lepciunea cea deºartã, cu înþelesul cel dupã trup ºi nu cu cel
dupã duh, ºi a intrat cu mintea ºi cu puterea literei, a intrat în
cele ce nu le-a vãzut, ºi s-a semeþit în deºert cu mintea sa cea
dupã trup, ºi n-a þinut din toatã puterea duhului la capul de la
care întreg trupul, prin toate încheieturile ºi legãturile, se îm-
bogãþeºte ºi se întocmeºte sporind ºi crescând în Dumnezeu.
Cãci dacã botezul înseamnã îngroparea împreunã cu Hristos,
apoi ºi credinþa trebuie sã fie mereu înviatã, cãci puterea lui
Dumnezeu în om este credinþa omului în Dumnezeu, Care
L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morþi. 

Iubiþii mei, iatã tainã care trebuie de acum sã ia viaþã
adevãratã în cei ce au rãmas întru aceastã lucrare, cãci dacã
nu este credinþã, mãi copii, nu este iertare de pãcate, sã ºtiþi
cã nu este. Pãcatul este moarte, ºi de aceea acest popor are
moartea neluatã de peste el, ºi nu se ia aceasta fãrã de cre-
dinþã. Cine este fãrã de pãcat? Nu este nimeni, mãmicã, dar
este curãþirea cea prin credinþã, ºi fãrã de credinþã nu se lu-
creazã aceastã înviere din morþi. Iatã tainã mare, iatã de ce nu
poate învia creºtinul acestei lucrãri, cãci el a fost scris în sulul
acestei coborâri de cuvânt dumnezeiesc, ºi a tãgãduit apoi pe
Cel ce grãia din ceruri cu acest popor, cu acest Israel cârtitor
ºi rãzvrãtitor. Cãci i-a scos Domnul de sub piatra morþii ºi a
necunoºtinþei, ºi au mers apoi cu Domnul, dar s-au rãzvrãtit
pe cale ºi au dat cu piatra peste obrazul Domnului ºi au tãgã-
duit pe Fiul lui Dumnezeu, Care trãieºte ºi grãieºte pânã peste
toþi vecii prin cei aleºi ai Sãi. Dar aceastã lucrare este cu mult
mai mult decât atât, ºi este greu pentru cel ce a bãut din aceas-
tã stâncã ºi a tãgãduit apoi puterea cea din credinþã lucratã
prin aceastã iesle de cuvânt ceresc; va fi greu de acest popor
care a trecut prin aceastã ºcoalã ºi care n-a voit sã înveþe ºi
care n-a voit sã fie aplecat pânã în sfârºit sub aceastã în-
vãþãturã vie. 

Sunt la voi, mãmicã, sunt aici cu voi mereu. Lucrez cu
voi ºi sunt cu tot cerul în lucru. Sunt venitã acum cu cel pe
care îl pomeniþi ºi îi sãrbãtoriþi amintirea ºi viaþa ºi veºnicia
lui, cãci veºnic este botezãtorul Fiului lui Dumnezeu, al cãrui
cap este Iisus Hristos. Botezãtorul Ioan este întreg întru tru-
pul sãu, cãci a fost de la început ºi pânã în toþi vecii întru Iisus
Hristos, Care este întreg întru toþi vecii, întreg în toþi cei care
cred Lui prin puterea ºi prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Irod era în traiul cel desfãtat ºi fãcuse mâncãruri din
cãrnurile vietãþilor de tot felul, ºi serba Irod în desfrânare ziua
naºterii sale ºi se desfãta în jocuri ºi ospãþ, ºi a fãcut jurãmânt
în ziua aceea ºi n-a ºtiut ce face, cãci avea pãcatul peste el. ªi
jurãmântul sãu a luat trup, cãci fapta jurãmântului sãu a fost
tãierea capului celui mai mare prooroc al venirii Fiului lui
Dumnezeu, botezãtorul Domnului. Iatã ce aduce viaþa fãrã
Dumnezeu: aduce moartea Domnului în om, ºi Domnul moa-
re în om, cãci nu stã Domnul Cel viu întru moarte. De aceea
zice Scriptura cã aceºtia rãstignesc mereu pe Domnul, cãci
mormânt este trupul lor ºi viaþa lor, mormânt pentru Domnul,
cã nu este Domnul viu întru ei. Domnul înviazã numai în cei
credincioºi ºi biruieºte prin ei moartea; prin cei credincioºi,
mãi mãmicã. 

Iatã, aceastã inimioarã a venit ca sã se arate preoþilor,
cãci a crezut Dumnezeului acestei lucrãri, Care i-a spus ei sã
vinã sã se arate preoþilor ca sã se vindece de boala ei. Iar
acum, fie dupã credinþa ei, dar aþi vãzut ce am vorbit eu azi la
voi, aþi vãzut cum vine aceasta, cum este viaþa cea prin cre-
dinþã. ªi se vor vedea, prin credinþa cea trãitã, se vor vedea
minuni lucrate de Dumnezeu. 

Astãzi este o zi în care se coboarã peste voi putere din
post ºi din rugãciune lucratã. Aceasta este puterea cea vãzutã
de la Dumnezeu, cãci multe aveþi voi de alungat din calea ºi
din preajma voastrã, mãmicã. Eu cu voi lucrez, ºi împreunã
cu voi alung tot rãul, toatã lucrarea rea care dã sã izbeascã în
zidul acestei cetãþi de piatrã vie, care este lucratã de Sfânta
Treime în vremea aceasta. Aceastã lucrãturã este proorocitã ºi
descoperitã la mulþi, ºi va fi tot mai proorocitã de acum înco-
lo, ºi va fi descoperitã de Dumnezeu la mulþi din cei vii cu
credinþa, ºi vor pãþi aceia ca magii, cãci vor fi cãlãuziþi de
Dumnezeu spre piatra aceasta peste care se va arãta ºi va
vorbi puterea lui Dumnezeu peste pãmânt. Mulþi vor veni
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spre ea, cãci Domnul le va descoperi aceastã iesle, ºi ei se vor
închina Domnului ºi vor cunoaºte cã eu am iubit pe România
ºi cã am fost adãpostitã în aceastã stâncã de piatrã vie, care
rãsare din ascuns ºi se aratã sub cer, ºi cerurile se vor umple
de slava cea lucrãtoare de minuni. 

Binecuvântatã sã vã fie serbarea de azi întru amintirea
învierii botezãtorului Ioan, care s-a dus ºi L-a aºteptat pe Fiul
lui Dumnezeu dupã ce Domnul a înviat din morþi, cãci Ioan
era ajuns în slava Tatãlui, ºi Domnul venise dupã el, precum
pe pãmânt aºa ºi în cer, cãci pe pãmânt Ioan pregãtise calea
arãtãrii Domnului ºi a slavei Domnului, iar în cer s-a dus ºi a
pregãtit venirea slavei Celui biruitor al morþii. 

Binecuvântatã sã vã fie lucrarea mâinilor voastre, în
fiecare zi sã vã fie binecuvântatã. Fiþi treji pentru aceastã lu-
crãturã, cãci putere va lucra de la Dumnezeu peste voi ºi vom
ieºi deasupra, mãmicã, ºi vom termina ºi vom serba atunci, cu
cerul tot vom serba. 

Pace vouã! Aceastã lucrare este înaintemergãtoare a
slavei care vine dupã ea. Pace vouã, celor ce aþi fost tocmiþi
pentru aceastã lucrare! Pace vouã, cãci dacã nu ar fi pace în-
tre voi, toate s-ar opri, toate ar trage din greu. Iubiþi-vã unii
pe alþii. Fiþi supuºi unii altora ºi cu iubire daþi-vã întâietate,
cãci felurite sunt darurile lui Dumnezeu peste voi. Cinstiþi
darul lui Dumnezeu care este în fiecare dintre voi, ºi supu-
neþi-vã unul altuia cu iubire ºi cu pace, mãmicã. Fiþi supuºi
mie, cãci eu lucrez minune mare prin voi, dar fiþi atenþi, cu
duhul fiþi atenþi la mãmica, ºi totul va ieºi bine, precum în cer
aºa ºi întru aceastã lucrãturã. Stau îngerii din cer, cu cetele
stau în jurul vostru, ºi mã uit, mãmicã, la þipetele duhului rãu,
care ºi-a pierdut astâmpãrul ºi pacea. 

Copiii mei, fiþi cu veghe mare pentru cele aºezate aici.
Ceea ce îngãduie Domnul, îngãduie, dar ceea ce nu îngãduie,
nu îngãduie. Un picuþ, ºi va coborî Domnul sfinþirea peste toa-
te aici, ºi curãþirea oricãrei urme a duhului rãu, oricãrui obicei
al sãu cu care a trecut peste acest loc binecuvântat. Vom ter-
mina, ºi apoi vom pune oprire, ºi nu va mai fi urmã de duh
neascultãtor faþã de aºezãrile care sunt vestite de cer cã vor fi
peste acest aºezãmânt din cer coborât, din cuvânt ivit. 

Pace vouã, ºi întãrire duhurilor ºi trupurilor voastre!
Fiþi sfinþi în toatã trãirea, cãci locul pe care cãlcaþi este sfânt,
ºi se va arãta sfinþenia lui, ºi vor vedea necredincioºii ºi nu va
mai adormi mustrarea cugetului lor cel plecat spre cârtire ºi
spre tãgãduire. Cãci ºi-au ales cãpetenii sã se întoarcã înapoi,
sã se întoarcã cu spatele la Domnul ºi la cuvântul Domnului,
aºa cum s-a întors Core în pustiu, aºa cum s-au întors Datan
ºi Aviron cu gândul înapoi în Egipt ºi au lovit în duhul lui
Moise ºi s-au rãzvrãtit ºi au pierit înghiþiþi de pãmânt ºi muº-
caþi de ºerpi veninoºi. Aºa este ºi acum, sunt ridicate din po-
porul acesta care a fost cu Dumnezeu, sunt ridicate cãpetenii
care îi trag pe cei nestatornici ai acestei lucrãri, îi trag de la
gura acestui izvor ºi ucid pe copiii lui Israel. 

Iubiþii mei, puþinii mei, veþi prãsi ºi veþi fi mulþi, mã-
micã, fiindcã se vor adãuga mulþi, cã este scris cã se vor
apleca înãlþimile lumii ºi mai-marii înþelepþilor când vor
vedea lucrul lui Dumnezeu care va ieºi din ascuns ºi va rãs-
pândi în jur lumina lui Dumnezeu. 

Pace vouã, ºi cu credinþã sã trãiþi întru aceastã mare tai-
nã dumnezeiascã, fiindcã Dumnezeu va rosti din vârful aces-
tei pietre pace ºi bunãvoire peste pãmântul credincioºilor
acestei vremi, ºi ei vor veni sub umbra acestei viþe ºi vor fi cu
Dumnezeu, ºi va fi mare Israel. Amin, amin, amin. 

29 august/11 septembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii 

Proorocie pentru alte zidiri care se vor aºeza împrejur ca ºirag de
mãrgãritare. 

DD in nou, mãmicã, vin cu pacea cea din cer, ca sã
întãresc pacea ºi buna orânduialã de aici, cãci

aici sunt mereu, ºi de la cer sunt. 
Pace peste voi, copii nãscuþi din suferinþã, cãci de

aceea am rãmas cu voi, fiindcã aþi fost încercaþi ºi lãmuriþi ºi
albiþi, ºi iatã, vã am ºi vã folosesc ºi mã sprijin pe voi ca sã
iasã un popor nou. 

Pace vouã, cãci sunteþi stâlpi de sprijin ai duhului meu,
ºi iatã, sunteþi stâlpi în templul Dumnezeului învierii, ºi
aceastã temelie va fi tare pânã peste toþi vecii, fiindcã aºa este
scris despre ea în cartea lui Dumnezeu. Aceastã lucrãturã este
trup din trupul cãrþii cea din cer, care este pe pãmânt, este
desprinsã din ea ca sã fie lucratã în vremea aceasta de început
nou, fiindcã trebuia sã ia trup lucrãtura care este scrisã la
sfârºitul cãrþii, ºi va fi vârf de Sion ceresc aceastã lucrãturã,
acest trup de cuvânt ceresc, cãci se întrupeazã cuvântul acela
în vremea aceasta. 

Vom termina, mãmicã, ºi va fi aceasta înãlþimea lui
Dumnezeu Cuvântul, cãci nu se tâlcuieºte ca pe pãmânt
aceastã tainã vestitã de proorocii cei din toate vremile de pânã
acum. Vom termina ºi vom birui ºi vom fi în vreme de strâm-
torare, cãci vine apoi vremea strâmtorãrii peste neamurile pã-
mântului, vine ca sã se vadã acest pãmânt binecuvântat, cãci
România este binecuvântata cea de la Dumnezeu pentru în-
ceputul cel nou. Iar în vremea aceasta de strâmtorare va aºeza
Dumnezeu în jurul acestei înãlþimi de Sion ceresc, va aºeza
un ºirag de mãrgãritare ºi va împrejmui acest cort sfânt ºi va
împlini Domnul cuvintele Sale grãite prin prooroci, cãci vor
veni de la mari depãrtãri pânã la acest munte, vor veni
mulþimi numeroase, ºi va coborî Duhul Sfânt din cer ºi va
umple de cunoaºtere cereascã mulþimea cea care va curge,
cãci le voi da acest semn, ºi vor ºti cã acest semn este locul
odihnei lui Dumnezeu Cuvântul. Vor veni ºi se vor închina
înaintea lui Dumnezeu ºi vor aduce prinos de credinþã din
vase curate, din inimi curate, pentru Dumnezeu, cãci mulþi
vor scãpa cu viaþã, ºi Domnul îi va strânge, ºi vor veni ºi vor
vedea slava Domnului care va fi în România, ºi aceia vor
pune ºirag de mãrgele în jurul acestei înãlþimi cereºti, cãci va
sufla vânt ceresc, vânt de adiere cereascã prin aceastã grãdinã
aleasã, ºi îi va stârni miresmele ei, ºi vor veni de departe cei
buni ºi vor ajunge pânã la acest munte. 

Mãi copii, nu mai fiþi copii la minte. E mare taina în
care staþi, în care sunteþi aºezaþi de Dumnezeu, ºi pe care o lu-
craþi ca sã fie înþeleasã ºi sã ia trup taina lui Dumnezeu Cu-
vântul, Care lucreazã întru Duhul Sfânt în vremea aceasta,
aºa cum este scris despre vremea aceasta. Aici este înãlþime
cereascã, mãi copii, ºi trebuie sã fiþi ca în cer aici. Aici trebuie
sã fie numai ca Dumnezeu, mereu ca Dumnezeu, în toate ca
Dumnezeu, cãci este Dumnezeu între voi, ºi este cerul cu voi,
ºi eu grãiesc dintre cei din cer, mãmicã. De aceea am spus:
aici sã nu voiascã nimeni ca el; aici sã nu mai fie ca ºi pânã
acum în Israel; aici nimeni sã nu fie ºi sã nu zicã de la el sau
sã forþeze pe Dumnezeu, cum a fãcut pânã acum acest popor
fãrã de înþelepciune; aici nimeni sã nu caute la om, mãi mã-
micã. Nu se poate aºa ceva aici, cãci dacã ar fi aºa, atunci ar
fi sã mai aºtepte Domnul o mulþime de vreme încã, ºi sã dea
Israel iarãºi cu pietre în Dumnezeu ºi sã-I cearã socotealã lui
Dumnezeu. Am fost cu trupul în mijlocul acestui Israel, ºi de
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aceea spun, ºi spun cu durere cã venea Israel ºi storcea Duhul
Domnului ºi se rãzvrãtea apoi, ºi dãdea cu pietre în Dum-
nezeu, ºi a suferit Domnul ºi a fost prigonit ºi tãgãduit, ºi
dispreþuit a fost întru lucrarea aceasta, cãci a suferit Domnul
în trupul meu, mãi copii, ºi apoi ªi-a luat slava din mijlocul
lui Israel ºi a pus-o la pãstrare, ca sã fie întreagã apoi, cãci va
veni slava Domnului pe pãmânt ºi tot ochiul va vedea, cãci
Domnul vine cu sfinþii Sãi, mãi copii. 

Am suferit, mãmicã, în mijlocul lui Israel, ºi mã lupt
din cer ca sã nu mai sufãr, dar atâta ascultare se cere de la voi,
cât voi nu puteþi înþelege, mãmicã. Am sã încep de acum cu
fiecare în parte, am sã lucrez în parte cu fiecare, dupã cum
vãd eu cu duhul cel ceresc, ºi dacã va trebui, vã voi mai naºte
încã o datã, cã ºtiþi cum zice Scriptura aceea: «Ceea ce iese
din trup, trup este, ºi ceea ce iese din duh, duh este». Nimic
nu este rãu, nimic nu este întunecat, nimic neputincios nu este
întru Duhul Cel Sfânt, iar dacã nu este aceastã orânduialã ºi
aceastã putere vãzutã, atunci nu este întru Duhul Sfânt acela
care nu este aºa, ºi unul ca acela îngreuiazã puterea lui Dum-
nezeu care trebuie sã izvorascã din acest loc ºi sã se vadã lu-
crând în acest loc. Eu trebuie sã mã înfãþiºez în cer bine aºe-
zatã din acest loc, cãci cel care nu are bunã orânduialã în gos-
podãria sa ºi în familia sa, acela nu poate sã fie slujitor ceresc,
aceluia nu i se poate încredinþa bogãþia cereascã, ºi i se ia dre-
gãtoria. ªi fiindcã nu voiesc sã fiu cu înfãþiºare nepotrivitã în
cer, voi lucra cum este mai bine ºi voi face bunã orânduialã
în toate ºi în toþi câþi vor fi aici ºi câþi vor trece pe aici. ªi voi
merge înainte cu aceastã gospodãrire, cãci Domnul nu mai aº-
teaptã în urma mea, ºi vine Domnul ºi netezeºte ºi lumineazã
ºi împlineºte în urma mea tot ceea ce va rãmâne, ºi nu se vor
mai schimba apoi cele fãcute. 

Dacã în faþa comandantului de pe pãmânt nu poþi sã
apari fãrã uniforma cerutã, apoi în faþa lui Dumnezeu cum
stã, cum apare creºtinul? Cum stã în faþa cuvântului care vor-
beºte din cer? Cum stã în faþa bisericii care-L poartã pe Iisus
Hristos în ea? O, purtãtorul de Dumnezeu, aceea este biseri-
ca cea adevãratã. Dacã un preot nu este întru Dumnezeu, ace-
la nu este bisericã lui Dumnezeu, nu este purtãtor de Dum-
nezeu, nu sfinþeºte locul unul ca acela, ci mai degrabã îl înti-
neazã ºi duce sufletele uºuratice în rãtãcire de slavã pentru
oameni ºi nu pentru Dumnezeu. Dacã s-ar duce creºtinul la
bisericã pentru Dumnezeu, ar fi viu creºtinul, ºi n-ar mai fi
mort cum este. Cine are urechi de auzit, sã audã ºi sã înþelea-
gã ca în cer, nu ca pe pãmânt, cãci dacã vrei sã mergi la bise-
ricã pentru Dumnezeu ºi dupã Dumnezeu, cautã bine, creºti-
ne, cautã bisericã purtãtoare de Dumnezeu ºi nu te înºela cã
ai fost la bisericã dacã te duci acolo unde nu poate fi Dumne-
zeu viu. Dacã te duci la cei ce rãstignesc pe Dumnezeu în ei,
acolo nu este Domnul viu, acolo este mort Domnul, ºi El nu
stã întru moarte, ºi Se ridicã ºi iese ºi înviazã ºi Se aratã celor
ce cred Lui în duh ºi în adevãr, cãci nu este altfel Dumnezeu. 

Iatã de ce a spus Domnul aºa când a spus poporului
meu sã-ºi aibã costumaþia cea cerutã în faþa bisericii care-L
adãposteºte pe Domnul. Cã stãtea creºtinul gol în faþa lucrãrii
de cuvânt ceresc, gol cu inima, gol cu atenþia, gol cu trãirea
ºi cu împlinirea, ºi iatã cã i s-a descoperit goliciunea, cãci s-a
golit ºi s-a deºertat de cele de la cer, ºi nu mai este îmbrãcat
cu cerul creºtinul acestui popor. N-a înþeles cu duhul ce i-a
spus Dumnezeu, ºi a înþeles cu trupul, ºi ºi-a pus costumaþie
pe trup, ºi tot gol a fost creºtinul. Sã i se fi deschis inima ºi
înþelepciunea ºi sã-ºi fi fãcut veºmânt ceresc creºtinul, ºi sã fi
stat îmbrãcat cu el în faþa slavei cereºti. Dar nici sfialã n-a

avut creºtinul meu, darã sã mai aibã veºmânt plãcut de cer! ªi
a rãmas cu înþelesul cel dupã trup, ºi a rãmas trup creºtinul.
ªi iatã, iar vã spun: ce iese de la trup, trup este, ºi ce iese de
la duh, duh este. 

Dacã ai veºmântul duhului, este ºi veºmântul trupului.
Dar dacã nu ai veºmânt de duh ceresc, nu este cu nimic veº-
mântul cel trupesc, cãci nu este luat dupã trup Dumnezeu.
Maria Egipteanca nu mai avea veºmânt pe trupul ei, cãci se
rupsese cel cu care plecase din lume ºi era goalã cu trupul, dar
avea veºmânt de duh ceresc, ºi nu cãlca pe pãmânt, cãci era
cereascã cu viaþa ºi cu trãirea ei îngereascã, ºi nu i-ar fi folosit
duhului ei veºmântul cel trupesc, cãci duhul cel curat ºi viu
este sfânt ºi viu ºi este îmbrãcat în slavã cereascã. 

Domnul nu este oficial, mãi copii. Vorbesc aºa ca sã ru-
ºinez înþelepciunea cea dupã trup, care ucide puterea ºi trãirea
Duhului Cel Sfânt. Când se þineau mulþimile dupã Domnul,
erau cu miile, ºi sãraci, ºi bogaþi, ºi învãþaþi, ºi neînvãþaþi, ºi
erau ºi cãrturarii ºi fariseii care stãpâneau scaunul legii. Dar
Domnul cãuta la cei sãraci ºi lipsiþi ºi necãjiþi, iar la cei îm-
brãcaþi în þinuta cea dupã rangul lor sau dupã þara lor, nu cãuta
Domnul, cãci Domnul cãuta veºmântul harului ºi al inimii.
Acest popor a cãutat mereu din aceastã pricinã un prilej de
smintealã ºi de defãimare ºi de ucidere de duh neputincios,
cãci cel neputincios cu duhul, murea de tot apoi. 

Aº voi sã înviez tot ce mai poate fi înviat. Aº voi cu du-
hul dragostei ºi al îngãduinþei, ca sã-i câºtigãm lui Hristos
apoi. Aº voi sã mã smeresc pe mine însãmi în faþa oricãrui su-
flet slab care are încã credinþã în ceea ce este de la cer. Dar
acum eu sunt cereascã ºi nu mã pot smeri decât în cei cu
trupul, în cei ce pot lucra cu trupul întru duhul meu, dar întru
duhul meu ºi nu al lor. Aº voi, cã mi-e milã de cel care a bãut
din aceastã stâncã, fiindcã acela nu are iertare de pãcate dacã
nu-ºi va întoarce duhul credinþei lui spre acest cuvânt ceresc,
spre cele ce au fost ºi iarãºi sunt, cãci Domnul nu Se sfârºeº-
te niciodatã întru ai Sãi, ºi este din neam în neam. 

Voiesc sã îndrept aici tot ce este neorânduit bine, ºi voi
sta în picioare cu duhul ºi voi lucra ºi nu voi sta din lucru. 

Iliuþã, copil nãscut din duhul meu ºi din locul de unde
am rãsãrit eu! Fii mare cu mine, fiindcã tu eºti începãtor de
duh de înviere adevãratã, ºi aceastã înviere va lucra ºi se va
rãspândi, dar fii înþelept, cãci ca tine nu trebuie sã fie nimeni
mai atent, fiindcã lucrezi cu viaþa lui Dumnezeu pe mânã, cu
viaþa cea de la Dumnezeu. Iisus Hristos este viaþa ta, ºi tu fii
înþelept, ca sã ºtii cum trebuie sã fie cel împãrþitor de viaþã vie,
de înviere vie. Fii iscusit, fii începãturã vie de viaþã cereascã.
Nu te lãsa sub puterea rãnilor care dau sã te îmbolnãveascã,
pentru cã un tãmãduitor adevãrat ºi ceresc trebuie sã fie sã-
nãtos. Ieri ai lucrat în ogor strãin, ºi voiesc sã te ajut sã nu mai
ai nevoie sã pleci din ale tale, tu va fi sã-L ajuþi pe Dumnezeu,
ºi trebuie sã te am deoparte de cei morþi. Am suferit, mãmicã,
în mijlocul acestui popor, ºi mã lupt sã nu mai sufãr, ca sã fiu
bine înfãþiºatã în faþa Domnului ºi sã am un trup sãnãtos în
faþa acestui aºezãmânt ceresc, pentru cã eu cu cele de aici voi
fi ºi voi ieºi, ºi nu se poate de aici neorânduialã. 

Copiii mei, voi sta iar cu voi în sfat, ºi vom cãuta sã
lucrãm binele peste rãu, ca sã fie bine întru toate aici, ºi sã nu
fie decât cele de la cer ºi nu altfel. Am de lucrat astãzi, cãci
mâine trebuie sã se vadã rodul lucrului meu peste voi. 

Cu pacea cerului sã staþi la masã acum, ºi cu cerul sã
vã bucuraþi în inimile voastre. Pace ºi bunã orânduialã sã fie
de la cer peste voi, din zi în zi mai mult, pânã la plinirea lor!
Amin, amin, amin. 

2/15 septembrie 1991
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Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci 

Sfânta Virginia aduce pace ºi binecuvântãri peste ucenici. 

II ubiþii mei, copii ai duhului meu, ridicaþi-vã ºi ser-
baþi aceastã zi de sãrbãtoare, cãci aceastã zi este

sãrbãtoarea cea înaintemergãtoare a sãrbãtorii cea nouã pen-
tru înãlþarea sfintei cruci. Vom serba în curând încã o zi de
înãlþare a sfintei ºi de înviere fãcãtoare cruce a Domnului,
cãci vom înãlþa semnul Domnului în vârful acestei înãlþimi
cereºti, care este acum lucratã de Sfânta Treime aici, în hota-
rele voastre, cãci voi sunteþi ai Sfintei Treimi, sunteþi sculele
Sfintei Treimi din aceastã vreme, ºi de la aceastã lucrãturã vie
ºi curatã se va vedea împlinirea proorociilor cele prezise
pentru vremea Duhului Sfânt, Cel la vedere lucrãtor. Aceastã
lucrare este plinirea cea mare cu care Se va arãta Domnul
Iisus Hristos, aºa cum este scris, aºa cum a spus Domnul Iisus
Hristos. 

Cu înþelepciune ºi cu credinþã aºezaþi-vã ºi aduceþi pe
Duhul Sfânt peste apa pe care trebuie s-o aduceþi în starea cea
de putere ºi de sfinþenie ºi de curãþire. Luaþi apã, ºi apoi luaþi
Duh Sfânt ºi întãriþi aceastã apã cu puterea Duhului Sfânt, ºi
sã fie ea curãþitoare pentru România, fiindcã România trebuie
bine curãþitã. Vine apoi vremea sã ridicãm semnul Domnului
pe acest munte, ºi se va aduna apoi la poalele lui mulþime ma-
re, mãi copii. Fiþi înþelepþi, fiþi cu luare-aminte în toate câte
vin de la cer ºi în toate câte aveþi de împlinit întru cele de la
cer, cãci aceasta este vremea Domnului despre care scrie în
Scripturi. Am adus la voi veste din cer cã va fi vreme de
strâmtorare, ºi va fi, dar vom lucra ºi vom termina, ºi cupa
Domnului va fi aici, ºi se va închina de la Domnul la toþi cei
buni ºi curaþi ºi vii, ºi vor fi vii, ºi apoi Domnul va vãrsa cupa
cu tot ce rãmâne gros pe fundul ei, ºi va curãþi pãcatele lumii.
Amin. 

Aceasta este o sãrbãtoare înaintemergãtoare a sãrbãto-
rii care vine dupã ea, ºi iar vom serba încã o zi ca aceasta, ºi
va fi zi de glorie cereascã, mãi copii. Fiþi cu inimã mare, fiþi
iuþi, fiþi dârzi ºi nu pregetaþi, ºi pregãtiþi calea acestei sãrbã-
tori. Sculaþi-vã dis-de-dimineaþã ºi lucraþi ºi fiþi fii ai zilei.
Lucraþi cu grabã, lucraþi cu dragoste fãrã de sfârºit, cãci ceea
ce vine dupã aceastã lucrãturã lucratã prin voi de Sfânta Trei-
me, va fi o vreme frumoasã pentru Dumnezeu ºi pentru copiii
lui Dumnezeu, care vor sta lângã Domnul în faþa celor ce vor
cunoaºte pe Domnul, Care va fi în acest loc, cãci Dumnezeul
Duhului Sfânt va fi în acest loc binecuvântat, ºi de aici va
lucra Dumnezeu Cuvântul, ºi pãmântul va învia ºi se va înnoi. 

Lucraþi apã sfinþitã, ºi binecuvântatã sã vã fie puterea
cea de la Dumnezeu, care este peste voi. Amin. Fiþi mari cu
inima ºi cu fapta, cãci aceastã întrupare a cuvântului cãrþii cea
din cer va fi împlinirea lui Dumnezeu, împlinirea Sfintei
Treimi întru lucrarea cea dumnezeiascã a vremurilor ceruri-
lor. Fiþi întru Duhul Sfânt, copii ai Duhului lui Dumnezeu.
Binecuvântarea acestei vremi cereºti este peste voi, ºi veþi
împãrþi binecuvântare ºi Duh Sfânt peste cei ce se vor ridica
din þãrâna pãmântului, cãci veþi fi plini de duh lucrãtor de
înviere, ºi veþi sufla, ºi va fi o fãpturã nouã, ºi va sta ºi va fi
întru Domnul sub binecuvântarea acestei viþe. 

Pace vouã, ºi apã sfinþitã, purtãtoare de putere ºi de
curãþire a fãrãdelegii, cãci România intrã la curãþit ºi la albit,
ºi Domnul Îºi pregãteºte calea cea curatã. Nu vã temeþi. Vom
putea ºi vom avea putere, ºi va fi tot ce trebuie ºi vom termina
lucrul nostru, ºi va rãsuna numele României cu nume nou de
nou Ierusalim. 

Binecuvântatã sã fie pregãtirea venirii unsului cel de la
Dumnezeu, cãci Domnul lucreazã dupã a Sa socotinþã, ºi toa-
te cele scrise vor fi împlinite în curând. 

Pace vouã ºi înãlþare vouã! Sfânta ºi de înviere fãcãtoa-
re cruce a lui Iisus Hristos va fi înaintea Domnului ºi va strã-
luci pe vârful acestui munte ceresc. Amin, amin, amin. 

14/27 septembrie 1991

Cuvântul Domnului ºi al sfintei Virginia cãtre copiii de
creºtini, Sebastian ºi Teodora 

Aceºtia ºi-au ales singuri. Îndemnuri la credincioºie, cuminþenie
ºi atenþie. 

PPPP ace, iubiþii Mei, pace de la cer peste acest aºezã-
mânt sfânt în care este adãpostit Dumnezeu Cu-

vântul ºi cerul lui Dumnezeu! Duhul Sfânt este plinitorul lu-
crãrii Sfintei Treimi, ºi Se va arãta Dumnezeul Duhului Sfânt
în zilele ce vin, cãci purtãtorii Duhului Sfânt vor împãrþi
Duh Sfânt. 

Pace vouã, ºi credinþã fãrã de sfârºit în Dumnezeu ºi
lucrare cereascã sã fie lucratã de voi, dupã cum v-a fost me-
nirea de la Dumnezeu. Fiþi cuminþi în toatã vremea, ºi cu toa-
tã luarea-aminte luaþi din cele cereºti ºi împliniþi-le, cãci aºa
am spus când M-am suit cãtre Tatãl: «Mã duc, cãci dacã nu
Mã duc, nu voi putea veni înapoi la voi. Mã duc, ºi vã voi tri-
mite pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, Care va lua dintru ale
Mele ºi vã va aduce vouã ºi vã va învãþa pe voi de la Mine».
Ferice celui ce va crede pânã la sfârºit în aceastã fãgãduinþã,
cãci Eu împlinesc toate fãgãduinþele Mele pentru cei credin-
cioºi fãgãduinþelor cele cereºti, cele scrise în cartea Mea, cãci
cartea Mea, sunt Eu. Eu sunt Cuvântul ºi adevãrul cuvântului,
Eu sunt, ºi vor vedea toþi cei ce se îndoiesc întru Mine, vor
vedea ºi vor crede, dar aceia se vor deosebi cu mult de cei ce
au crezut înainte sã fi vãzut cele rostite prin cuvântul lui
Dumnezeu. Eu sunt Cuvântul, ºi cine se hrãneºte cu acest
fruct, acela întru Mine rãmâne, ºi Eu întru acela rãmân, dupã
cum am fãgãduit, cãci scris este: «Credincios este Dumnezeu
întru fãgãduinþele Sale».

Un picuþ, iubiþii Mei, ºi Mã voi arãta la vedere, credin-
cios fãgãduinþelor Mele, cãci cele scrise de aceea au fost scri-
se, ca apoi sã se împlineascã. Bucuraþi-vã de darul credinþei
care este purtat de voi, cãci aici Dumnezeu rosteºte ºi se îm-
plineºte, pentru cã este credinþã în cele ce vin ºi sunt rostite
de Dumnezeu, fiindcã aºa este Scriptura aceea care spune:
«Totul este cu putinþã celui ce are credinþã», ºi Domnul va
ieºi cu putere peste întunericul necredinþei acestei vremi. Iatã,
este aproape aceastã biruinþã, ºi ferice celui ce a avut parte sã
înþeleagã ºi sã ºtie ce face Domnul în vremea aceasta. Ferice
celor pecetluiþi întru taina acestei vremi, cã aceia vor avea pe
Dumnezeu, ºi Se va vedea Domnul întru aceia, ºi se va îm-
plini Scriptura care spune: «Unde este înþeleptul ºi cãrturarul
veacului acesta?». 

Pacea Mea peste voi, ºi peste acest sfânt acoperãmânt,
ºi peste taina cea lucratã în aceste hotare, cãci Domnul va
vorbi în limba Sa dumnezeiascã prin aceastã lucrãturã. Am
spus apostolilor când ei M-au rugat sã-L vadã pe Tatãl Meu:
«Oare, nu ºtiþi cã Tatãl este în Mine, ºi Eu în Tatãl, ºi cine ve-
de pe Fiul, vede pe Tatãl?». 

Creºtinul care a fãcut parte din acest popor ºi a ascultat
cuvântul Sfintei Treimi prin lucrarea cea dinãuntrul acestui
popor, creºtinul care a crezut în aceastã lucrare de cuvânt ce-
resc, acela a crezut cã Eu sunt în Verginica ºi cã Verginica
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este întru Mine. Aceasta a fost lucrarea cea de la Dumnezeu
în vremea voastrã, mãi copii, dar a trebuit sã fie ascunsã de
faþa lumii aceastã iesle. Iatã, Verginica este acum lucrãtoare
de la Mine, cãci M-a purtat pe Mine ºi am vorbit încã o datã
pe pãmânt. ªi dacã Eu am vorbit prin ea, iatã, ea vorbeºte prin
Mine, ºi de la Mine ia ºi vã dã vouã, cãci al Meu este cuvântul
lui Verginica, ºi n-a mai fost în Israel o lucrare ca aceasta.
Cine are urechi ºi minte din cer, sã audã ºi sã înþeleagã lucrul
lui Dumnezeu Cuvântul. Ea M-a purtat pe Mine vreme de
douãzeci ºi cinci de ani, ºi iatã, este trimisã de Sfânta Treime
sã pregãteascã acum calea slavei Domnului, Care iarãºi Se va
arãta, dupã cum este scris. Ea este întru Duhul Meu, ºi Eu în-
tru duhul ei. Ea lucreazã întru Mine, cãci de la Mine a fost, ºi
de la Mine este ea. Amin. 

– PPPP ace vouã, copiii mei! Mama Gigi coboarã
sfat aici la voi, ºi iarãºi grãieºte ce este de

grãit. Cu pace sã stãm cu toþii în sfat ceresc ºi sã lucrãm dupã
sfatul ceresc. Ferice celui ce nu iese afarã din cele cereºti, fe-
rice celui ce are ca tatã pe Dumnezeu, cã acela nimic nu face
fãrã cuvântul ºi fãrã binecuvântarea Tatãlui sãu, ºi acela stã
pe temelie de piatrã în toatã vremea. Ferice celui ce cunoaºte
ºi este întru aceastã legãturã de cuvânt ceresc. Ferice celui ce
nu tãgãduieºte pe Dumnezeu, Care locuieºte întru aceastã lu-
crare de cuvânt ºi de învãþãturã din cer ºi nu de pe pãmânt.
Fiul care are încredere în tatãl sãu, acela iubeºte pe tatãl sãu
ºi merge dupã el ºi întru cuvântul sãu, cãci cuvântul tatãlui es-
te temelia fiilor celor credincioºi. Cel ce nu recunoaºte pe ta-
tãl sãu întru lucrãrile sale, acela nu stã pe temelia cea din ta-
tãl, dar copilul care crede în binecuvântarea tatãlui sãu, acela
rãmâne întru aceastã putere ºi întru moºtenirea tatãlui sãu. 

Mama Gigi stã de vorbã cu cel tinerel din cetatea mea
de la Valea Lungã, stã cu el în sfat ºi vorbeºte dintre cei din
cer cu el, cãci iatã, mãi copii, am doi tinerei care s-au dus sã-ºi
aleagã o cãrare. Am pe acest tinerel, ºi mai am ºi o tinericã,
doi tinerei care au plecat ºi ºi-au ales o cãrare, ºi dupã ce ºi-au
ales-o, vin cu ea la Domnul ºi aratã Domnului cãrarea lor. 

Domnul Se uitã acum pe cãrarea lor, Se uitã, Se uitã, ºi
de lângã Domnul mã uit ºi eu, mãi copii. Mã uit ºi iar mã uit,
ºi vãd ce este pe ea, ºi vãd pânã la capãtul cãrãrii. Vãd cãrarea
toatã, ºi iatã, îi vãd pe ei la capãt de cãrare, pregãtiþi sã încea-
pã sã meargã înainte pe cãrarea aceasta. Dar ochii trupului n-au
cum sã vadã înainte ca sã ºtie ce sã facã ºi ce sã aleagã. Ochii
trupului aleg ceea ce nu se vede, dar ochii duhului vãd ceea
ce nu se vede. Eu sunt cereascã ºi din cer privesc, ºi mã uit de
aici ºi pânã la capãtul acestei cãrãri. 

O, cãrarea aceasta, mãi copii, ºi ºcoala acestei cãrãri
este cel mai dureros cui care este bãtut de fiecare cãlãtor în
lumina ochiului lui Dumnezeu. Sunt multe cãrãri, care au
numiri diferite ale înþelepciunii pãmânteºti ºi fireºti, dar nu
sunt nici una din ele atât de dureroase pentru Dumnezeul în-
þelepciunii, nici una ca ºi aceastã cãrare pe care, iatã, sunt
gata sã plece la drum cei doi tinerei din turma mea. Aceastã
cãrare e puþin spus cã nu-ºi terminã capãtul la Dumnezeu ºi
la mântuire de suflet, dar cu mult mai mult de atât, aceastã cã-
rare minte pe Dumnezeu ºi Îl tãgãduieºte prin însãºi faþa ei
ascunsã în spatele adevãrului dumnezeiesc. 

Iatã, copiii mei, tinerei ai turmei mele, voi sunteþi din
turma mea, ºi eu sunt acum din cer peste turma mea, ºi am
pus ºi pe creºtetul vostru pecetea acestei taine cereºti care
este de Dumnezeu lucratã pe pãmânt în vremea aceasta. Aveþi
pecetea mea pe voi, ºi aceastã pecete nu se poate ºterge nici-
odatã, ºi ea va fi, ºi va mãrturisi pentru sau împotriva celui ce
poartã aceastã pecete cereascã. Adevãr adevãrat grãiesc cã nu

numai cerul, dar ºi pãmântul va cunoaºte ºi va vedea aceastã
înscriere de pe creºtetul fiilor acestui popor însemnat de
Dumnezeu în zilele voastre. Dar iatã, nu vã stau împotrivã
prin cuvânt, nu vã stau, cã nu am cum, fiindcã voi sunteþi in-
traþi pe calea acestei cãrãri. Nu vã stau împotrivã, de vreme
ce n-aþi voit sã aveþi binecuvântarea lui Dumnezeu, întru a
Cãrui lucrare sunteþi înscriºi. Nu pot face nimic mai mult
acum, decât sã mã pun în zdruncin cu duhul cel ceresc ºi sã
merg pe urma voastrã ºi sã lupt sã nu vã pierd. Spun aºa, cã
drumul pe care vi l-aþi ales voi este o lãrgime ºi nu o îngus-
time aºa cum cere Domnul în zilele acestea. Este un lucru
greu ºi pentru mine, ºi pentru cer, cãci voi acum ieºiþi de sub
învãþãtura mea, fiindcã eu nu pot sã mã amestec la un loc cu
lumea, cãci lume sunt cei care vã învaþã de acum pe voi calea,
ºi aceia nu sunt purtãtori de Dumnezeu, ºi eu nu pot fi
amestecatã cu aceia. 

N-am voie sã spun cuvânt, de vreme ce n-am avut voie
sã-l spun de la început, cãci n-aþi lucrat întru mine pentru ale-
gerea acestei cãrãri, ºi nici nu se putea întru mine aºa ceva,
cãci eu nu dau cuvânt pentru risipirea oilor turmei mele.
Acum voi mergeþi între lupi, între cãlcãtori ai celor sfinte, în-
tre necredincioºi, cãci credincioºi sunt numai cei ce împlinesc
toate cuvintele lui Dumnezeu; ºi mergeþi printre cursele cele
ascunse de ochii voºtri, ºi eu voi avea din greu de luptat cu
moartea care va sta la pândã sã vã înghitã, cãci pãcatul ºi rã-
tãcirea de la adevãr este moarte, este ucidere de duh. Voi avea
de îndurat lupte grele pentru voi, ºi iatã ce vã spun la în-
ceputul drumului pe care vi l-aþi ales: drum bun nu pot sã vã
spun, ºi nici binecuvântare nu este pentru aceasta, dar vã spun
cã voi lupta cu tot cerul sã nu vã pierd, ºi când voi vedea cã
moartea îºi va lãrgi gura sã vã înghitã, atunci voi lucra cu tã-
rie ºi cu milã de suflet ºi nu de trup. ªi voi lucra, sã ºtiþi cã
voi lucra, pentru cã eu am de dat socotealã de voi la Dum-
nezeu, ºi de la mine vã cere Domnul, nu de la cei care vã vor
învãþa calea. Eu voi ruga pe copiii mei cei treji ºi bine aºezaþi
cu mine, îi voi ruga sã vã ajute ºi ei, ºi voi face împreunã cu
ei tot ce se va putea face din partea lui Dumnezeu pentru ca
sã nu cãdeþi în cursa acestei cãrãri, cã, sã ºtiþi, este strãinã de
Dumnezeu cãrarea pe care plecaþi voi acum. Nu vã înºelaþi ca
sã nu mã credeþi ce vã spun, cãci voi ziceþi cã se învaþã despre
Dumnezeu ºi se merge cu Dumnezeu pe aceastã cãrare. Dar
iatã, Scriptura a rostit cuvânt de judecatã ºi nu de binecuvân-
tare pentru învãþãtorii legii, ºi aºa spune: «Vai vouã, morminte
vãruite! Vai, cã strecuraþi þânþarul ºi înghiþiþi cãmila! Cã
iatã, din pricina voastrã vine nenorocire peste fiii neascul-
tãrii». Aceasta este Scriptura care stã împotriva lor, aceasta
este, mãi copii, ºi Domnul nu are ce alege din ei. Mereu ºi iar
mereu a spus Domnul: «Unul la zece mii dacã va putea intra
cu cerul», ºi voi mergeþi acum pe mâinile lor. O, ce greu va fi
pentru mine, ce veghe, ce luptã voi duce ºi ce voi avea de
trudit în urma voastrã! Eu în urma voastrã va trebui sã lupt
pentru voi ºi nu înaintea voastrã. Aºa m-aþi lãsat voi, în urmã
ºi nu înainte, cãci dupã ce aþi ales ºi aþi pornit, dupã aceea aþi
cãutat spre mine. Iatã, rog pe copiii mei, pe Marian ºi pe
Victoria, sã vã ajute alãturi de mine, sã lupte alãturi de mine,
sã nu vã lase singuri pe acest drum prãpãstios. Voi veghea în
urma voastrã, ajutatã de ai mei, ºi dacã moartea cea neagrã se
va lupta sã vã doboare, atunci mã ridic peste ea ºi vã iau,
mãmicã, vã iau din faþa ei, ca sã nu pieriþi de tot, ºi sã vã scap
pânã în sfârºit. 

Privesc ºi iar privesc pânã la capãtul cãrãrii voastre, ºi
este multã trudã pe mine. Luptaþi-vã ºi voi, dar dacã veþi ieºi
de la mine, nu vã voi lãsa sã ieºiþi, veþi vedea cã nu vã voi lã-
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sa, ºi vã voi lua, mãi copii, ca sã nu rãmân fãrã voi, ca sã vã
scap de iad, mãmicã. 

Binecuvântatã sã vã fie puterea cea bunã care este de la
Dumnezeu întru cei credincioºi, puterea cea bunã, mãi copii,
cãci grea ºi anevoioasã ºi plinã de curse este cãrarea pe care
plecaþi acum. Binecuvântatã sã fie puterea copiilor mei care
se vor lupta alãturi de mine ºi cu veghe asupra paºilor voºtri,
dar începutul ºi calea voastrã nu pot, nu pot, mãmicã, s-o bla-
goslovesc, pentru cã eu binecuvintez numai pe cele ce vin de
la cer spre lucrare. 

Mama Gigi a stat în sfat aici pentru cei ce pleacã pe o
cãrare aleasã de ei. Fiþi credincioºi, fiþi tari, fiþi cuminþi ºi
atenþi, cãci vã trebuie putere mare pe acest drum. Eu nu pot
sã vã opresc, n-am dreptul acesta, de vreme ce nu mi l-aþi dat,
dar am datoria faþã de Dumnezeu pentru fiecare suflet care
este înscris în sulul acestei lucrãri. 

Pace întru cele cereºti ºi din cele cereºti sã fie pentru
cele cereºti întru care veþi sta, dacã veþi sta! Aveþi grijã cum
mâncaþi învãþãtura pe care o veþi avea împãrþitã de la cei ce
vã vor învãþa pe voi pe calea aceasta. Voi mai sta în sfat cu
voi atâta timp cât veþi avea gândul spre cele cereºti, spre cele
venite prin lucrarea cea din cuvânt coborâtã în mijlocul
acestui popor în care ºi voi sunteþi înscriºi. 

Pace ºi bunãvoire în toate gândurile cele statornice pe
care le veþi pãstra, dacã le veþi pãstra, ºi pe care le aveþi moº-
tenire de la pãrinþii voºtri cei trupeºti, cãci pãrinþii voºtri sunt
întru Dumnezeu, dar au durere pãrinþii voºtri. Amin, amin,
amin. 

16/29 septembrie 1991 

Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii 

Rãsplãtirea ascultãrii cea fãrã de cârtire. 

SSSS lavã Þie, Doamne, cã eºti milostiv ºi mã laºi sã
mã apropii cu mânã cereascã peste lucrul zilei de

azi, care n-a mai fost sã fie cu aceeaºi putere cu care am por-
nit de dimineaþã peste aceºti copii cu care eu lucrez lucrul
Tãu. Mãrire Þie, Doamne, mãrire milei Tale, ºi iertare sã slo-
bozeºti peste copiii mei, ºi nu le socoti lor tãgãduire asupra
puterii Tale. Iatã, eu am fost ºi le-am spus ce au greºit, ºi ei s-au
cãit ºi au primit puterea ºi sporul ºi minunea care trebuia cu
orice preþ sã fie scrisã în ziua aceasta. Amin. 

Copiii mei, aceastã zi s-a sculat dis-de-dimineaþã, de la
Dumnezeu, ºi s-a arãtat cu putere ºi cu spor. V-am luat cu cu-
vânt uºor, aºa cum ºtiþi voi cã este cãrarea mea spre voi. V-am
luat uºor cu cuvântul meu, ca sã vã pregãtesc apoi minune
mare în ziua aceasta, dar nu sunteþi de ajuns de învãþaþi cu
minunile ºi cu deprinderea cea lucratã din minuni. Ce mari
minuni ar lucra cerul prin voi dacã voi aþi fi fãrã nici un gram
de cuvânt în faþa cãrãrii cuvântului meu! V-am luat cu uºorul,
cã era cu neputinþã sã credeþi cã vom lucra astãzi legãtura cea
de sus a minunii pe care voi o lucraþi din porunca cea de sus.
ªi dacã lucraþi un lucru care iese din porunca Domnului Sa-
vaot, de ce, mãmicã, nu lãsaþi voi sã lucreze cuvântul la voi?
Aici toate s-au lucrat ºi se lucreazã cu cuvântul, ºi la cuvântul
Domnului ºi al cerului, mãi copii. Fiþi copii ai cuvântului ce-
resc, cãci cuvântul este puterea, ºi când el ia fiinþã pe aceastã
carte, ia fiinþã ºi împlinirea cuvântului, ºi cuvântul înseamnã
astãzi, înseamnã acum. Aºa este lucrarea cuvântului care este
spus la voi. 

Am spus cã în acest loc pecetluit de Dumnezeu, am
spus cã aici pãcatul este osândit, ca sã nu prindã viaþã aici pã-

catul. Eu nu mã mai pot învârti cu voi în loc pentru pãcate,
aºa cum s-a învârtit Moise cu poporul sãu patruzeci de ani
pentru patruzeci de zile. M-am învârtit ºi eu în loc atâþia ani
cu poporul meu, ºi iatã-l, n-a intrat. Pentru pãcatul cârtirii ºi
al necredinþei n-a intrat în acest staul despre care le-a spus lor
Domnul cã va fi în vremea lor. M-am învârtit, mãmicã, ºi eu
cu poporul meu, dar cu voi nu se poate sã mã mai învârt, cãci
timpul acela nu mai este, ºi acum e momentul cel care este
pentru arãtarea celor vestite atâta vreme, copiii mei. 

Astãzi trebuia sã fie o zi frumoasã ºi mare, mãmicã.
Am spus prin firul coborârii mele cã azi va fi o zi frumoasã,
dar de ce n-aþi lãsat voi sã vedeþi frumuseþea ei? A fost tristã
ziua ºi minunea care se luptã sã se vadã lucratã de voi. Am
vãzut, cu Domnul am vãzut înainte, cãci duhul cerului este
înainte vãzãtor, ºi am vãzut peste zi, ºi am vãzut necredinþã ºi
cârtire, ºi am vãzut dispreþuitã puterea lui Dumnezeu. De
aceea vã spun eu mereu cã cel ce-ºi mãsoarã orice cuvânt ºi
orice gând, acela este fiu al înþelepciunii, care cautã ºi se lup-
tã sã fie curat în cuvânt ºi în gând ºi în credinþa lui în Dum-
nezeu, cãci scris este în cartea cea din cer: «Din cuvintele tale
vei fi mântuit sau osândit». Iatã, dacã sunteþi fii ai lucrãrii cu-
vântului, cuvântul lucreazã la vedere. Cuvântul neîncrederii
care este gândit sau spus de voi, are putere cuvântul spus de
voi, precum putere are cuvântul credinþei voastre în lucrarea
cuvântului lui Dumnezeu. De aceea v-am spus sã fiþi atenþi
cum vorbiþi ºi ce rostiþi ºi ce voiþi, ca nu cumva sã fie neso-
cotit cuvântul vostru. De aceea v-am spus sã daþi loc cuvân-
tului meu în faþa cuvântului vostru ºi sã nu voiþi voi nimic
decât cele ce vin spre ºtire ºi spre lucrare. 

Sãptãmâna care se încheie mâine are scris în sulul ei
lucrul cu tot cu legãtura cea de sus, care trebuia fãrã îndoialã
sã ia trup, sã fie lucratã sãptãmâna aceasta, iar mâine nu pu-
teaþi sã faceþi ceea ce era scris în ziua aceasta. Aþi fi vãzut ºi
v-aþi fi întãrit credinþa ºi bucuria dacã n-aº fi auzit neîncrede-
re în puterea cea care lucreazã prin voi. Eu v-am spus cã nu
mai sunteþi voi atâta vreme cât lucraþi aceastã lucrãturã. Iatã,
aþi vãzut cã voi nu puteþi, ºi m-am atins de voi ºi v-am îmbrã-
cat de sus cu putere, dar nu vã veþi aºeza la odihnã pânã nu
veþi sãvârºi lucrul acestei zile. Altfel, ar fi sã avem timp ºi
pentru pedeapsa acestui pãcat, cãci am stat de la o vreme deo-
parte astãzi. N-am avut cum sã mã mai apropii, ºi eram cu du-
hul frânt de durere, cãci aºteptam ispãºirea pãcatului. Aºa era
Domnul de necãjit pe voi, dar L-am biruit cu mila mea de voi,
ºi iatã Scripturã împlinitã în ziua aceasta, cãci «mila biruie
judecata Domnului».

Feriþi inima ºi gândul ºi limba voastrã de cârtire faþã de
cele rostite de Duhul Cel ceresc. Feriþi-vã de cârtire, cã Dom-
nul este credincios ºi împlinitor din cuvintele Sale. Voi dez-
lãnþui putere de cuvânt ºi voi urni din loc nepãsarea faþã de
cuvântul care este auzit ºi nu ia trup în aceastã carte, cãci tre-
buie numaidecât sã stau cu voi în sfat. De mult timp mã zbat
sã-mi fac loc cu cuvântul peste voi, peste fiecare în parte, ºi
nu ia viaþã cuvântul care vine ca sã se audã de voi. 

Iatã, dupã ce veþi termina lucrul acestei zile, veþi auzi
cuvântul meu care a stat cu voi în sfat odatã cu lucrul vostru.
Am spus cã am vãzut înainte, am vãzut de dimineaþã cã se
naºte între voi cârtire faþã de puterea care lucreazã prin voi de
la Dumnezeu. Am vãzut înainte peste zi, ºi S-a supãrat Dom-
nul ºi a dat semn de mânie ºi de tristeþe peste vãzduhul cel de
deasupra voastrã. A trecut Domnul peste voi dis-de-dimineaþã
ºi ªi-a arãtat durerea ºi supãrarea de la voi, ºi a trecut pe dea-
supra voastrã cu putere, vânt ºi vuiet de vânt, dar Se uita
Domnul la smerenia mea, la duhul meu cel strâns de teamã,
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ºi S-a uitat la strigãtul cuvântului care a sosit pe masa Sfintei
Treimi, cãci a sosit dintre voi cuvânt de rugãciune pentru îm-
blânzirea supãrãrii Domnului, Care vãzuse înainte pãcat de
cârtire aici la voi. ªi Domnul a tãcut apoi, dar a lãsat peste voi
vãzduhul trist, cãci voia Domnul sã vã îndemne la pocãinþã.
De mila mea ºi de mila duhului meu cel purtat între voi, voia
Domnul sã vã aducã spre duh de cãinþã, ºi iatã, m-am apropiat
acum, ºi vã dau, mãmicã, sporul zilei de azi, ºi vom scrie tot
aºa, minune vom scrie, cãci aºa era scris în sulul zilei de azi.
Am spus cã pentru pãcat nu veþi mai suferi cu trupul, ºi veþi
suferi cu duhul, ca sã vã scap de orice pãcat. 

Muºcaþi-vã limba atunci când vã vine sã ieºiþi cu cuvân-
tul vostru în întâmpinarea cuvântului duhului meu ca sã-l
schimbaþi voi. Sã nu mai fie de acum aºa între voi. Sã fie „da“
cuvântul, dar sã fie, mãmicã. Fiii lumii nu se plâng de obosealã
pentru zilele ºi nopþile cele trãite de ei, muncind ºi cu trupul ºi
cu duhul lor pentru viaþa aceasta lumeascã. Voi, mãmicã, nici
atât sã nu vã plângeþi de obosealã, cãci voi sunteþi stãtãtori
lângã lucrul Preasfintei Treimi, Care vegheazã ºi lucreazã prin
voi, ºi poate Duhul Sfintei Treimi, poate, cãci este Duhul
puterii, mãi copii. Nu voiesc sã dau vina pe copiii cei ce aduc
cuvântul meu spre întrupare, cã dacã ei ar fi cu vinã, n-ar mai
putea fi purtãtori ai cuvântului cel din cer. ªi iatã, nu voiesc sã
fie vinã peste nimeni din voi, ci voiesc sã ia trup la vreme
cuvântul meu, cã multe cuvinte s-au zbãtut sã-ºi facã arãtarea
ºi nu s-au adus în aceastã carte. Fiþi cu toþii mai atenþi, mai cu
dor, mai cu aºteptare, mai cu întâmpinare, mãmicã. Dorul ºi
dragostea din voi îmi fac mie cãrare ºi pot veni în sfatul vostru.
Daþi-mi întâietate între voi, cã din cer lucrez la voi, ºi nu sunt
despãrþitã de voi nici o clipã. Fiþi cereºti, cã dacã lucraþi dupã
sfatul cel ceresc, aºa se cheamã cã sunteþi cereºti. 

Voiesc sã vã dau spor mare, mai mare decât pânã acum,
cãci trebuie sã fim gata la vremea fixatã de cer, ºi mã doare
când vãd cuvânt pãmântesc în faþa celui ceresc, cuvânt de al
vostru contra cuvântului cel rostit, contra timpului cel vestit
pentru sãvârºirea acestei lucrãturi. Domnul lucreazã ca sã ter-
mine aceastã lucrare, dar Domnul este un Dumnezeu necãjit
ºi strâns de timp. Simþiþi necazul Domnului ºi nu vã lãsaþi
spre ostenealã, cãci trebuie sã fim gata aºa cum este vremea
rostitã de cer. 

Am de stat în sfat cu voi, cãci am de trudit cu multe în-
þelesuri din cer între voi. Vãd duh tulburãtor uneori la voi. Nu
se poate aºa ceva. Daþi-mi voie cu sfatul meu, cã sã ºtiþi, nu
vãd cã am aceastã libertate între voi, ºi de aceea se ridicã la
cer mari dureri, prin cuvânt nãscute, mari cârtiri, cu grabã ºi
fãrã înþelepciune rostite. Aveþi ungere mare peste voi, mã-
micã. Nu loviþi unul în altul prin cuvinte nechibzuite. Muº-
caþi-vã limba ºi inima, ºi rãmâneþi în iubire, ºi veþi vedea ce-
rul triumfând la vedere în mijlocul vostru. 

Binecuvântatã ºi cu spor sã vã fie lucrarea cea de sus a
legãturii celei tari, cãci astãzi am legat cu legãturã tare zidul
cetãþii cereºti care va fi sãvârºitã în curând de Domnul pu-
terilor cereºti ºi de voi. 

Pace peste inimile voastre! Pace ºi putere ºi spor ceresc
peste lucrul mâinilor voastre! Iar mâine veþi simþi odihnã pes-
te trupul duhului vostru. Voiesc cu duh fierbinte sã stau cu voi
în sfat ºi sã luãm aminte cu credinþã ºi cu dragoste ºi cu îm-
plinirea înþelepciunii. Fiþi fãcãtori de minuni cereºti. Fiþi lu-
crãtori de minuni, cã mare este minunea care iese de sub lu-
crul mâinilor voastre, cãci este scris în aceastã carte cã sunteþi
mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru. Amin, amin, amin. 

21 septembrie/4 octombrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Curãþirea României va fi prin certare ºi prin risipirea celor
împotrivitori. Proorocie despre poarta Sfintei Sfintelor. 

DD umnezeu Cuvântul lucreazã iar peste cel uns al
Sãu, peste cel pentru vremea aceasta, peste un-

sul României, cel ce este de la Dumnezeu rãsãrit, ºi este vestit
prin prooroci. 

Pace þie, Mihail al României Mele, cãci aºa eºti scris pe
masa Sfintei Treimi, ºi iatã, Sfânta ºi de înviere fãcãtoare
Treime, Treimea Cea Dumnezeiascã Îºi desãvârºeºte întreita
Sa lucrare, ºi Se aºeazã Dumnezeul Duhului Sfânt la lucru vã-
zut peste România ºi va lucra minunea cea mare în România,
minune scrisã în cartea cea de la capãtul cãrþii lui Dumnezeu,
cãci semn ceresc va fi în România între toate noroadele de pe
pãmânt. 

Am avut un Ierusalim pe care am voit sã-l desãvârºesc
atunci când am coborât cu trupul în mijlocul lui, dar s-au ri-
dicat cãrturarii ºi învãþãtorii legii ºi au pus sub obroc izvorul
luminii care venise din Sfânta Treime ca sã locuiascã între oa-
meni. Eram proorocit de proorocii Duhului ceresc, dar nu a
fost în duhul cel din cer poporul lui Israel, cãci la el venisem,
ºi el nu M-a primit ºi M-a tãgãduit ºi a dat la moarte viaþa care
venise la ei. O, ce tainic am lucrat ºi atunci! Ce minunat a lu-
crat Tatãl Meu pentru întruparea Mea pe lume ºi pentru tre-
cerea Mea prin lume! Venisem de la Tatãl ºi Mã arãtasem prin
minuni lucrate întru Tatãl Meu, dar n-au fost în Duhul Tatãlui
Meu cei la care venisem ca sã-i ridic din sângele lor. Dar cei
ce au avut duh de la Dumnezeu, aceia au fost cãlãuziþi de Du-
hul Cel ceresc ºi au venit din depãrtãri ºi din þinuturi strãine,
ca sã rãmânã de la ei taina Mea ºi venirea Mea, ºi sã fiu apoi
cunoscut peste veacuri. 

Iatã, iubitul Meu, mai mult decât atunci am lucrat în
vremea aceasta, pentru cã am spus când M-am înãlþat înapoi
la Tatãl Meu, am spus cã Mã duc ºi cã voi trimite pe Mângâ-
ietorul, pe Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine ºi va aduce
peste cei ce Mã poartã pe Mine în vremea aceasta, ºi am spus
cã cei ce vor crede în Mine, aceia vor lucra minuni mai mari
ca acelea de atunci. Mai mari, pentru cã Eu M-am dus la Tatãl
Meu. Iar cel ce cu Duhul Sfânt a înþeles ce este sub aceastã
tainã de cuvânt dumnezeiesc, acela a lucrat întru Mine, ºi Eu
întru acela am lucrat, ºi am vieþuit ºi am fost viu, ºi iatã, Mã
voi arãta cum am fost, cãci am fost aºa cum am fãgãduit prin
cuvânt. 

O, mare este taina ieslei cuvântului Meu care este în
România, ºi vei vedea ce mare tainã a fost viaþa ta, iubitul
Meu, cãci viaþa ta a fost sub cortul Meu, sub umbra Mea, cãci
de la naºtere porþi ungerea cea de la Mine pe creºtetul tãu.
Nimeni nu are putere peste tine, ºi numai planul Meu are
putere asupra ta, ºi se vor ruºina cei ce au voit sã te ridice pe
tine, pentru cã tu de la Mine eºti, ºi întru Mine te vei ridica. 

Am venit spre tine prin cei purtãtori de Dumnezeu,
cãci Domnul este din neam în neam prin cei ce-L poartã pe
El. Am venit ºi þi-am adus veste din cer ºi am spus cã M-am
ridicat sã pregãtesc calea unsului Meu Mihail, ca sã vinã la
locul lui ºi sã fie întru Dumnezeu. ªi M-am aºezat la lucru ºi
lucrez aceastã cãrare, lucrez cu greu, cãci în vremea aceasta
Domnul este un Dumnezeu necãjit ºi nu este primit de nimeni
ºi nu este cunoscut de nimeni întru adevãr, ºi nimeni nu ºtie
cum este cheia care duce pe om spre Dumnezeu, ºi pe Dum-
nezeu spre om, cãci fãptura Mea nu ºtie sã deosebeascã
dreapta de stânga sa, nu ºtie cum este lumina faþã de întuneric
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ºi întunericul faþã de luminã, ºi nimeni nu are pe Domnul
dupã adevãr, iar Domnul este adevãr, iubitul Meu. Nimeni din
cei ce se zbat pentru tine nu vor putea pentru tine, pentru cã
tu eºti de la Mine, ºi Eu întru ai Mei lucrez ºi nu prin cei
strãini de taina Mea din zilele tale. Sunt în lucru ca sã-þi gã-
tesc venirea, cãci prin puterea Mea va fi sã vii la locul tãu, ºi
vor ºti atunci toate noroadele despre Dumnezeul României,
Care a trudit din greu sã urneascã muntele întunericului care
a umbrit pe cea binecuvântatã a vremii Domnului, cãci Ro-
mânia este binecuvântata Mea, ºi vor ºti toate mulþimile cele
îndepãrtate, vor ºti ce greu a trudit Domnul pentru ca sã se va-
dã ºi sã se arate lumina peste România ºi sã se arate strãluci-
rea din România. Am fãcut începutul cel nou, ºi Mã lupt din
greu sã-l aduc în starea cea sãvârºitã ºi sã rostesc apoi taina
planului Meu ºi sã vorbesc prin minuni ºi sã plec cu capul în
þãrânã pe cei tari la cerbice, care au stat în duhul lor ºi n-au
avut pe Duhul Sfânt, Care a fost ºi a lucrat în mijlocul lor, din
locul acestui început de la Mine aºezat. 

Mai am un pas, ºi este anevoios acest pas, cãci toþi Mã
þin afarã ºi nu vor sã-Mi deschidã ºi sã Mã cunoascã ºi sã am
cu cine sã Mã sprijin pe calea arãtãrii Mele. Toatã fãptura
Mea stã cu genunchii plecaþi în faþa lui Baal ºi nimeni nu are
loc ºi pentru Mine, dar am o rãmãºiþã micã ºi voi birui cu cei
mici ca sã ruºinez pe cei ce s-au crezut a fi tari ºi puternici
prin puterea lor. Ale Mele dintru ale Mele am dat lor, dar pen-
tru Mine nu mai este nimeni curat ca sã se întoarcã ºi sã-Mi
aducã jertfã de mulþumire dintru ale Mele, cãci Eu rãsar soare
binefãcãtor peste toþi. Iatã, va rãmâne de mãrturie veºnicã
strâmtorarea ºi aºteptarea întru care am trudit în vremea pre-
gãtirii slavei Mele, ºi vor voi atunci cu zecile de mii sã aducã
Domnului prinoase de tãmâie, dar va fi de ajunsã atunci slava
Mea pentru care am trudit sã o fac arãtatã peste lume. 

Fii întru pacea Mea, iubitul Meu. Eu voi fi ºi voi lucra
pânã ce voi termina, ºi voi veni înaintea ta, aºa cum þi-am fã-
gãduit cã prin biserica Mea cea vie te voi aduce la locul tãu.
Ceea ce lucrez Eu acum prin cei curaþi ai Mei va fi semn de
mãrturie cereascã, ºi prin acest semn voi anunþa începutul cel
nou, care vine de la Mine, dupã cum este rostitã fãgãduinþa
pentru vremea aceasta, ºi numai cei cu lege vor pricepe aceas-
ta, iar cei fãrã de lege vor fi ruºinaþi de cei curãþiþi ºi albiþi ºi
credincioºi tainei Mele cea ascunsã cu care am pãtruns peste
vreme pânã în vremea aceasta de glorie cereascã. 

România va suferi certare, iubitul Meu, cã Eu þi-am
spus cã cei ce au voit viaþa ta ºi cei ce au stat în calea ta ca sã
nu fii la locul tãu, aceia vor fi spulberaþi, cãci Eu sunt supãrat
pe toþi cei ce au stat cu încãpãþânare cu pieptul lor în faþa sã-
vârºirii planului Meu cel din veac rostit. Voi curãþi pe Româ-
nia de toatã murdãria ºi voi aºeza cununã de reginã pe frun-
tea ei, cã ea este a Mea ºi nu a celor ce þin în loc arãtarea sla-
vei Mele. Stai întru rãbdare ºi stai întru poruncile Mele ºi în-
tru viaþa Mea cea vie, ºi vom birui ºi vom fi peste cea aleasã
între popoare. Trudesc din greu, cãci copiii Mei trag din greu
ºi stau zi ºi noapte la datorie. ªi voi termina piatra cea de în-
ceput a începutului cel nou, ºi se va lucra apoi în jurul acestei
pietre ºi se va aºeza cununã de mãrgele, care va împrejmui
aceastã înãlþime cereascã. Aceasta va fi înãlþime cereascã, iu-
bitul Meu, ºi nu se poate tâlcui pãmânteºte aceastã lucrãturã
vie, aceastã mãrturie, aceastã împlinire a cuvintelor cãrþii cea
din cer coborâtã pe pãmânt, ºi va fi focul dumnezeiesc în a-
cest munte, ºi se va coace la acest foc fructul învierii, care se
va împãrþi la toþi cei ce vor curge spre acest munte ceresc, ºi
va fi pace de la Dumnezeul Cel sãlãºluit prin cuvânt în aceas-

tã iesle lucratã cu mâini curate ºi de fii credincioºi tainei celei
ascunse întru Dumnezeu. O, dacã ar fi fost înþeleasã ºi vãzutã
aceastã tainã, s-ar fi ridicat spre ea mulþime de irozi ºi ar fi
rãstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Care lucreazã întru Duhul
Sfânt întru cei purtãtori de taine cereºti. S-ar fi ridicat soborul
de Anne ºi de Caiafe ºi de farisei ºi ar fi þintuit pe Dumnezeu
Cuvântul. Dar nu a fost sã fie aºa, cãci acum Domnul a fost
întru Duhul Sfânt, ºi Cuvântul nu se poate lega, iubitul Meu.

Pace þie, ºi liniºte inimii tale! Pace ºi sfârºit de rãbdare
sã vinã peste tine! Dar aºeazã-þi bine paºii pe cale cu Mine ºi
unge-þi faþa cu cele de la Mine date, ca sã te îmbraci cu putere
de sus ºi sã calci cu nãdejde pe calea cea care te va aduce la
locul tãu, cãci Eu sunt în calea ta cu plata rãbdãrii. Pace þie,
ºi pace peste casa ta ºi peste mlãdiþa ta, care va sta lângã tine!
Dar aceastã mlãdiþã sã se lase altoitã bine în însuºi altoiul cel
cu sevã veºnicã ºi cu fruct veºnic de viaþã din viaþa cea ade-
vãratã. Fii întru Mine cu toatã casa ta, cãci Eu sunt sfânt întru
ale Tatãlui Meu, ºi vom fi întru Tatãl. Aceastã corabie de tainã
cereascã este lucratã acum de Sfânta Treime, cãci cei ce lu-
creazã la ea, aceia sunt mâna Sfintei Treimi, Care este în lu-
cru, ºi vor amuþi toþi cei din jur când vor vedea aceastã luntre
de scãpare ºi vor cunoaºte cã Domnul este la cârma ei ºi vor
întinde braþele ºi vor fi salvaþi. Dar la cârma ei voi aºeza un
semn ºi voi sãpa ºi voi scrie pe piatrã cele ce sunt aºezate pes-
te aceastã lucrãturã. Am o minune lucratã de cel ce a venit
spre tine de la Mine, cãci poarta de intrare va fi sã fie aceastã
minune lucratã în zilele acestea, ºi va fi sã fie adusã ºi aºezatã
în faþa celor ce vor ajunge pânã la aceastã înãlþime. ªi vom
aºeza lângã aceastã cârmã sunet de clopot, sunet de trâmbiþã
cereascã, ºi ne vom anunþa cu cele ce sunt aºezate întru aceas-
tã lucrãturã, ºi vom rosti apoi numele tãu, ºi vei veni, iubitul
Meu, unsul Meu, ºi vei fi peste România, cãci vei fi de la
Mine. Am dat de ºtire o zi de serbare peste aceastã lucrãturã
ºi voiesc sã fim gata pânã la aceastã zi. 

Ferice celui ce crede duhurilor cerurilor ºi duhurilor
proorocilor care vin cu cele de la cer spre ºtire. 

Pace þie, Mihail al României Mele! Pace ºi semn de la
tine spre Mine, precum regele Avgar a trimis solie spre Mine,
cãci Eu am trimis pe apostolii Mei spre tine mai înainte de
toate câte vor fi, i-am trimis sã-þi vindece durerea ºi aºtepta-
rea. Pace þie, ºi bunãvestire de la tine spre Mine, cãci Dum-
nezeu, iatã, stã în sfat cu tine, rege al României. 

Pace ºi Ierusalim nou peste pãmântul României, cãci
Domnul a pus nume nou pe fruntea ei. Amin, amin, amin.

22 septembrie/5 octombrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii 
bisericii 

Pregãtirea lucrãrilor zidirii bisericii. Pãstrarea duhului pãcii. 

DD in nou lucrez peste voi cu cuvântul ºi cu duhul
pãcii cereºti ºi cu îndemnul ceresc pentru înain-

tarea ºi terminarea acestei mãrturii lucratã de Sfânta Treime
prin voi, copii ai Duhului Sfânt. Lucrez cu cuvânt de îndemn
ºi de întraripare în lucru, cãci timpul care mai este pânã la sãr-
bãtoarea sfinþirii acestei lucrãturi cereºti, mai este puþin faþã
de cum vãd eu cã simþiþi cu toþii sarcina care este pusã de la
Dumnezeu peste lucrul mâinilor voastre, peste puterea care
este de la Dumnezeu peste voi, mãi copii. 

Scriu din nou numele tuturor celor ce au lucrat, ºi scriu
apoi zilele care au mai rãmas pânã la ziua pecetluirii acestei
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lucrãturi cereºti. ªi dacã cei scriºi nu vor fi de ajuns de treji,
de ajuns de dãruiþi lui Dumnezeu, atunci eu voi turna înzecitã
putere, înzecitã înþelepciune peste voi, cei ce sunteþi aici în
fiecare zi la datorie ºi la veghe cereascã, ºi vom lucra ºi noap-
tea, iar puþina odihnã ce vã va rãmâne, în afara rugãciunii cea
întreitã, care se urcã la cer de la voi, ºi în afara trudei pe care
o închinaþi Domnului, Care v-a tocmit în via Sa pentru slava
care vine, puþina odihnã ce vã mai rãmâne, sã vã fie vouã
înviorare cereascã ºi izvor de putere din cer, mãi copii. Voi
întocmi de mâine un sul nou ºi voi scrie zilele care mai sunt
pânã la ziua rostitã de cer pentru sãvârºirea acestei minuni, ºi
voi scrie în sulul acesta numele celor care sunt scriºi ºi aleºi
pentru aceastã lucrãturã. Iar dacã nu vor fi la datorie în acest
ogor din care va rãsãri rod de platã cereascã, atunci eu voi
scrie în dreptul numelui pricini binecuvântate sau voi scrie
lipsã pe acest sul dacã nu va fi lipsã din pricinã binecuvântatã,
ºi vã voi pune pe voi sã lucraþi mai mult, mãmicã. ªtiu cã
sunteþi osteniþi ºi noaptea, cãci voi aveþi marea datorie sã ri-
dicaþi mâini curate în vremea nopþii, pentru acest popor lipsit
de Dumnezeu, ºi pentru România, ºi pentru toatã fãptura
apoi. ªtiu, mãmicã, ºtiu, dar mai milã îmi este de planul lui
Dumnezeu, Care de atâta vreme aºteaptã, din lipsã de dragos-
te ºi de dãruire pentru cele cereºti a celor tocmiþi. Vom cerce-
ta în fiecare zi bine, vom face sfat ºi vom cãuta sã facem cu
mare ordine toate lucrãrile care mai sunt de terminat. De ace-
ea v-am spus cã trebuie întocmitã foaie de lucru, ca sã fie lu-
crul împãrþit ºi lucrat ºi sã mã uit sã vãd pe fiecare cu câtã
dragoste, cu câtã credinþã, cu câtã rãspundere lucreazã lucrul
acolo unde este aºezat fiecare sã lucreze. Mã uit la fiecare ºi
scriu în dreptul fiecãruia dragostea ºi ascultarea ºi nãdejdea
cu care lucreazã în aceastã vie. 

Sunteþi tocmiþi de Sfânta Treime, mãi copii, ºi dacã
sunteþi tocmiþi, Domnul va face socotealã la sfârºitul acestei
lucrãturi ºi va da fiecãruia slava, dupã cum a fost de dãruit în
lucrul lui Dumnezeu, cãci cu aceastã lucrãturã va ieºi Dom-
nul deasupra cu aceastã fântânã cereascã, cu acest izvor de
cuvânt ceresc, ºi vor auzi cei de departe ºi cei de aproape ºi
vor vedea slava Domnului, Care va lucra apoi din acest loc de
putere cereascã, fiindcã aici este lucrat dupã cum a spus cerul
sã se lucreze, ºi s-a pus orânduialã cereascã în acest aºezã-
mânt sfânt. 

Hai, cu iubire, ºi din iubire sã rãsarã grabã, cãci trebuie
numaidecât apoi sã împrejmuim aceste hotare peste care nu
vor mai putea trece cei ce nu sunt aºezaþi dupã aºezãmântul
cel de la Dumnezeu pus în aceste hotare. Vom face apoi ser-
bare cereascã ºi vom aºeza piatrã scrisã ºi vom pecetlui cu
sfinþenie de jur împrejur, ºi nimeni nu va mai trece peste cele
scrise, precum este scris în sulul cel ce stã sub temelia acestei
mãrturii, cãci la aceastã temelie eu sunt piatra, ºi pe aceastã
piatrã am ridicat aceastã minune cereascã. Aveþi grijã mare de
toate cele scrise de la cer, de toate cele ce mãrturisesc despre
aceastã lucrare, cã de aceea v-am pus sã luaþi ºi sã puneþi spre
mãrturie lucrul cel lucrat aici, ºi va fi apoi sã vadã cei ce au
hulit pe Dumnezeu, Care a locuit în aceastã lucrare, ºi vor ve-
dea ºi vã vor vedea pe voi, cei ce aþi lucrat la aceastã tainã ce-
reascã. 

Întocmiþi bine, în fiecare zi, foaie scrisã cu lucrul fie-
cãrei zile ºi împãrþiþi bine lucrul, ca sã fie lucrat ºi ca sã fie
terminat, mãi copii, cãci peste timpul cel hotãrât de cer nu se
poate trece. Nu cãutaþi sã ieºiþi din acest ogor ceresc ca sã lu-
craþi altceva. Lãsaþi acum orice, cãci dacã veþi fi aici, lângã
Dumnezeu ºi sub ascultarea lui Dumnezeu, dacã veþi fi la da-

toria ce o aveþi în zilele acestea, vã spun minune mare, cã
vom ieºi cu un picuþ de timp mai devreme de sub apãsarea
timpului care mai este pânã la terminarea acestei sfinte ºi ne-
maiasemuite datorii spre care v-a tocmit Dumnezeu pe voi, ºi
veþi rãmâne scriºi în capul sulului acestei minuni care, iatã,
rãsare de la Dumnezeu peste pãmânt. 

Iar ºi iar vã spun: lãsaþi totul acum ºi hai sã isprãvim cu
pace ºi cu fricã de Dumnezeu ºi cu dragoste acest semn dum-
nezeiesc, cãci semn ceresc va fi aceastã piatrã de mãrturie, ºi
voi vã veþi bucura cu bucurie mare în ziua serbãrii pentru pli-
nirea înãlþãrii acestei taine. Nu daþi de la voi puterea lui Dum-
nezeu care este peste voi. Cuvântul vostru sã fie da, ºi sã cre-
deþi în Dumnezeu dacã vã încearcã neputinþa. Daþi-vã Dom-
nului ºi cu inima ºi cu trupul, cãci Domnul va sta în voi ºi to-
tul va fi cu putinþã pentru Domnul. Iatã, faceþi-vã ºi voi soco-
tealã. Scrieþi ºi voi numele ºi zilele care mai sunt, ºi fiþi la da-
torie, mãi copii, cãci veste vã aduc cã vom avea tot ce trebuie
pânã la capãtul lucrãturii ce o lucraþi voi în zilele acestea.
Ceea ce nu puteþi voi, are Domnul putere, ºi toate vor fi ºi se
vor dezlega de la Dumnezeu ºi vor veni la locul lor. Aveþi gri-
jã de duhul pãcii care vã dã putere din cer, cãci cu duhul pãcii
veþi trece de zece ori mai uºor prin acest timp care mai este
pânã la sãvârºirea trudei voastre. ªi vor veni mulþi din depãr-
tãri ºi se vor închina lui Dumnezeu ºi vor iubi pe România ºi
vor pune umãrul cu Dumnezeu. Fiþi treji, iubiþii mei, ºi sã
aibã Domnul lãrgime între voi. 

Acest cuvânt este pentru timpul care mai este de lucrat,
ºi nimeni nu va mai avea îndreptãþire dacã va lipsi de la lucru
fãrã binecuvântate pricini, cãci slava Domnului se zbate sã-ºi
facã arãtarea, ºi voi sã nu mai aveþi mai mare grijã decât sã mân-
gâiaþi zbaterea în care trudeºte Domnul sã-ªi arate slava Sa. 

Pace vouã! ªi de mâine încolo sã fie peste voi pace în-
zecitã ºi puteri noi de biruinþã întru sãvârºirea lucrului cel de
aici. Socotiþi-vã bine vremea ºi lucrul tot care mai este de lu-
crat, ºi binecuvântatã sã vã fie datoria ºi plinirea datoriei
voastre la vremea cea hotãrâtã de cer. Amin. 

Iar ºi iar vom vorbi ºi vom sta cu cerul în sfat. Amin,
amin, amin. 

23 septembrie/6 octombrie 1991

Praznicul Acoperãmântul Maicii Domnului 

Sfânta Virginia pãstoreºte poporul creºtin. Despãrþirea adevãrului
de minciunã. 

MMMM ama Gigi coboarã duh mângâietor ºi pace ºi
sfat ceresc. Astãzi este zi de sãrbãtoare, mãi

mãmicã. E sãrbãtoare pentru cinstirea Maicii lui Dumnezeu,
ºi iatã, vom merge astãzi sã ne întâlnim cu pãstorii poporului
ºi sã stãm cu ei în sfat ºi sã le dãm mângâiere ºi putere de duh
ºi de lucru, cãci ei au de stat în faþa acestui popor care, iatã,
n-a crezut cã se vor împlini cele vestite pânã acum prin aceas-
tã lucrare. 

Dacã acest popor ar fi înþeles duhovniceºte, dacã ar fi
înþeles cu inima ºi nu cu mintea trupului vremea împlinirilor,
era viu cu credinþa ºi cu bucuria, dar bucuria lor se va stinge
mult în curând, cãci un pic mai avem de trudit, ºi vom ieºi cu
cele împlinite. A fost scurtã vremea care a fost de la primirea
poruncii pentru zidirea acestei pietre vii, a fost scurtã pentru
puterea voastrã, dar puterea cereascã a fost în voi, ºi vom fi
gata la vremea cea hotãrâtã de cer, cãci cerul a fãcut acum prin
voi pasul cel mare ºi împlinirea cea mare. ªi vor afla mulþi de
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aceastã iesle, mãi copii, cãci Dumnezeu Cuvântul Se va desã-
vârºi cu Duhul Sfânt al învierii din vremea aceasta. Voi vedea
ce voi face, cãci va fi sã cercetez bine, sã salvez ce mai este de
salvat din acest popor, dar voi, mãmicã, þineþi cu toatã ascul-
tarea legile cele aºezate în acest aºezãmânt sfânt, cã nu se poa-
te sã trecem peste ele. În curând vor ºti toþi cei din jur, ºi vor
ºti ºi cei de departe, ºi vor ºti mulþimi multe ºi se vor îngrãmã-
di în jurul acestor hotare, dar peste legile cele care vor sta scri-
se pe zidul acestei lucrãturi nu se va putea trece. 

Iatã, se va îngrãmãdi poporul meu ºi va voi sã intre ºi
va da orice sã intre, dar vã spun poruncã cereascã, ºi iatã cum
este aceastã poruncã: nici un suflet de creºtin care a hulit, care
a tãgãduit, care a defãimat ºi a lovit în aceastã lucrare, care a
lovit în voi, cei ce aþi fost purtãtori de Dumnezeu, care a fo-
losit viclenie ºi minciunã ºi facere de rãu, nici unul din cei ca-
re au hulit cu limba lor acest aºezãmânt sfânt nu vor putea tre-
ce ca sã intre în aceste hotare. Domnul are pregãtit pentru fie-
care iertare ºi bucurie, dar acest pãmânt care va fi pecetluit în
curând la vedere, nu va fi cãlcat de cei ce n-au fost statornici
împlinirilor care au fost vestite pânã acum. ªi sã ºtiþi cã se vor
cãi ºi vor plânge, ºi sã ºtiþi cã mulþi din ei vor muri de durere,
cãci va fi durere cu duhul, ºi va fi mai grea de dus ºi de purtat,
ºi aceea va fi lor ispãºire de pãcatul hulei ºi de lovire în
Dumnezeu. 

Pãstorii mei, iatã, ºi vouã vã spun, sã nu vã lãsaþi în-
muiaþi de inimile care vor alerga ºi se vor bate de pãmânt,
cãci acest munte ceresc nu va fi sã fie cãlcat de hulitori. O, nu
vã strângeþi cu inima! Mã uit în inima voastrã ºi vãd strângere
de inimã, cã ºi voi aþi dat durere peste aceºti copii, dar altfel
este aceasta, cã nu de la voi a fost pornit acest cui dureros. Era
bine dacã aþi fi folosit înþelepciunea cea din cer mereu, ºi
legea cea din cartea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are multe
judecãþi ºi vede inima ºi vede duhul ºi vede credinþa ºi du-
rerea, ºi sunt eu, mãmicã, alãturi de Domnul, ºi Domnul ve-
de de lângã mine cã sunteþi legaþi de acest izvor ºi cã sunteþi
cu acest izvor pânã în sfârºit. Sã nu vã lãsaþi spre durere cã
n-aþi lucrat la aceastã lucrãturã, cãci aceasta a însemnat drep-
tatea lui Dumnezeu, Care a voit sã vã înnoiascã inimile întru
smerenie ºi umilinþã pentru tot ce vã apasã pe voi. Eu vãd cã
vã apasã, ºi de aceea aºa am zis sã nu mai rãmânã nimic din
trecutul care a durut pe Dumnezeu, ºi sã vã fie vouã ispãºire
veºnicã, ºi apoi inimã uºoarã ºi albã ºi plinã de bucuria care
vine în curând. Copiii mei de aici lucreazã zi ºi noapte ºi se
zbat sã nu întârzie pe Dumnezeu. ªi dacã-i vãd aºa, stau
mereu între ei cu tot cerul, ºi lucrãm cu putere cereascã, ºi nu
se putea crede îndeajuns atunci când am fost cu voi toþi ºi am
aºezat piatra cea de început ºi am spus cã vom fi gata în
curând. Iatã, mai este un pic de lucru ºi vom sfârºi, ºi vom pe-
cetlui aceastã lucrãturã de piatrã, aceastã cetate coborâtã din
cer, cãci din cer este pogorâtã. Este prin cuvânt coborâtã, ºi
cuvântul s-a întrupat, ºi este din cer cetatea aceasta ºi se nu-
meºte cetate a Noului Ierusalim, ºi de la ea va rãsãri cetatea
cea întreagã ºi va fi Ierusalim ceresc pe pãmântul României. 

Iatã, prin aceastã lucrãturã vom fi ºi vom ieºi înaintea
unsului Domnului, ºi Domnul va fi cu el, ºi va fi peste Ro-
mânia. Avem acum de pus un semn la intrarea acestei cetãþi,
ºi va trebui sã facem cale bunã ca sã aducã Domnul acest
semn ºi sã fie aºezat în faþa acestei cetãþi. 

Vorbesc cu tine, pãstorule Daniel, ºi te voi povãþui ce
trebuie sã faci tu. Mai întâi îþi dau putere de Duh Sfânt pentru
ceea ce vei avea de împlinit, cãci Duhul Sfânt va fi ºi va lucra,
ºi vom împlini voia lui Dumnezeu. Voi veni ºi eu ºi vom pece-
tlui cu cuvântul cel din cer lucrul tãu, ºi cuvântul se va face

faptã ºi vom fi împlinitori. Copiii mei de aici nu mai au timp,
mãmicã. Au de lucru zi ºi noapte ºi n-au mai venit spre voi. 

Iatã, am venit ºi am stat în sfat cu voi, ºi vã dau duh de
înþelepciune ºi de blândeþe ºi de dreaptã socotealã în ceea ce
lucraþi voi peste poporul creºtin, iar când vom fi gata cu acest
aºezãmânt ceresc, va fi sã lucraþi cu multã socotealã cu creº-
tinul, cãci va începe sã învieze în ei o inimã nouã, nãscutã din
umilinþã ºi din cãinþã ºi din lacrimi. Fiþi precauþi, cãci Dom-
nul va fi cu milã pentru toþi cei ce se vor umili, dar în aceste
hotare nu vor putea avea intrare, cã ºtiþi ce scrie la temelia
acestei pietre; ºi la aceastã piatrã, eu sunt temelie. Copiii mei
vor sta cum trebuie la porþi. La fel ºi voi sã fiþi; sã fiþi în Du-
hul lui Dumnezeu ºi nu al omului, cãci acest loc va trebui sã
fie cu mare putere, ºi numai aºa va fi. Voi slobozi semne mari,
ºi va lucra aici focul Duhului Sfânt, ºi în cetatea aceasta nu va
intra nimeni din cei ce au lovit în Duhul Sfânt, ci numai cei
ce sunt scriºi în aceastã carte. Aici va fi locul odihnei lui
Dumnezeu Cuvântul, ºi va fi dupã cuvântul lui David proo-
rocul, care a vestit de la Dumnezeu pe cei ce vor locui în
muntele Domnului din vremea gloriei cereºti, ºi va locui cel
ce n-a lucrat viclenie ºi rãutate asupra aproapelui sãu. N-a
crezut acest popor cã aºa va fi, ºi iatã, aºa este. 

Aici va fi locul liniºtii, locul pãcii, ºi va fi orânduialã
cereascã, ºi va ieºi de aici cuvântul învierii peste mulþimile
care vor veni ºi se vor închina lui Dumnezeu Cuvântul, ºi vor
ºti cã eu am fost ºi am iubit acest aºezãmânt viu. 

În curând vom serba aici ziua cea de praznic ceresc, ºi
va rãmâne aceasta zi de mãrturie veºnicã. ªi se va aºeza apoi
cununã de mãrgãritare cereºti în jurul acestei lucrãturi, ºi
acelea vor lumina peste mulþimi, ºi acelea se vor adãpa din
acest izvor, ºi va fi mângâiere peste Ierusalim. 

Am venit cu pacea mea spre voi. Am venit cu mân-
gâierea ºi cu putere din cer. Lucraþi cu aceste unelte peste ini-
mile plecate spre Dumnezeul acestei lucrãri, cãci prin aceastã
lucrare Dumnezeul Cel adevãrat a fost întru lãrgime în zilele
acestea, ºi a poruncit, ºi cuvântul Sãu s-a fãcut faptã, aºa cum
faptã s-a fãcut cuvântul cel rostit de Dumnezeu peste Noe,
care a crezut ºi a lucrat corabia salvãrii spiþei lui Dumnezeu. 

Mare zarvã clocoteºte în jurul acestei înãlþimi cereºti,
dar în curând zarva nu se va mai auzi, ºi va fi liniºte în jur, ºi
va fi durere în jur, ºi apoi va fi curat în jur. 

Pace vouã, iubiþii mei pãstori! Pace, ºi duh de iubire ºi
de pace ºi de dreptate sã curgã prin voi cãtre cei ce vor sta
plecaþi lui Dumnezeu! Pace ºi sfialã sfântã sã cãutaþi sã puneþi
peste inima acestui popor! 

Fiþi cu mâinile curate. Fiþi mereu cu mâinile curate ºi
fiþi cu inimile, mãi mãmicã. Aceasta este taina cea ascunsã,
care se va vedea în vremea care vine peste un picuþ de vreme,
ºi va fi umilinþã întru curãþenia duhului, cu Duhul Cel Sfânt,
Care Se va coborî spre curãþirea ºi iertarea fãpturii lui Dum-
nezeu. Fiþi credincioºi pânã la sfârºit, cãci Dumnezeu este
credincios fãgãduinþelor Sale, ºi va fi mare învierea cea care
vine de la Dumnezeu. Amin, amin, amin. 

1/14 octombrie 1991

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Sfânta Virginia aduce cuvânt peste poporul ei. Întoarcerea sãrbãto-
rilor strãmoºeºti. Rugãciuni de iertare ºi de împãcare cu Dumnezeu
pentru tot sufletul care s-a nãscut ºi pentru înnoirea fãpturii. 

BB inecuvântatã sã fie împãrãþia aceasta, ºi binecu-
vântaþi sã fiþi voi, cei ce sunteþi acum moºteni ºi
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lucrãtori ai acestei împãrãþii cereºti, cãci aici este Domnul
Împãrat, ºi este întru lãrgime peste aceastã împãrãþie. 

Pace peste voi, copiii mei, copii îndureraþi! ªi dacã nu
toþi sunteþi cu durerea cea din cer peste voi, iatã, veste vã adu-
ce mama Gigi: bucuraþi-vã întru durere acum ºi fiþi precauþi
cu aceastã bucurie îndureratã. Fiþi precauþi ºi iarãºi fiþi pre-
cauþi, cã biruinþa este grea spre capãtul ei.

Iatã, mama Gigi este la voi cu musafiri din cer. Astãzi
este pomenire în cer ºi se serbeazã numele ºi biruinþa cu-
vioasei Parascheva. Iatã câtã lipsã de credinþã este peste acest
popor hrãnit de Dumnezeu din cer! 

Cuvioasa Parascheva este sfântã lui Dumnezeu, este,
cã e vie în vecii vecilor, dupã cum scrie în Scripturi despre cei
ce cred lui Hristos. Se duce lumea ºi serbeazã ziua cuvioasei
Parascheva, ºi când este aceastã sãrbãtoare, nici pomenire pe
nicãieri despre aceastã sãrbãtoare. Cerul serbeazã zilele cele
scrise, cãci sunt zile veºnice aceste zile biruitoare, sunt zilele
Domnului aceste zile, ºi iatã, vin zilele Domnului, mãi copii,
se întorc în curând la matca lor ºi se vor aºeza la locul lor ºi
vor fi cinstite pe pãmânt ºi în cer, cãci templul lui Dumnezeu
îºi ia din nou înfãþiºarea cea dintâi. 

Aici la voi va fi împãrãþia celor din cer care au crezut
ºi au plecat la cer întru nãdejdea celor fãgãduite prin acest iz-
vor de cuvânt ceresc. Aceasta este misiunea la care voi lu-
craþi, ºi de aceea se numeºte aici bisericã a neadormiþilor ºi a
neprihãniþilor. Cei care sunt acum din cer aici la voi, aceia
sunt neadormiþi aici, cãci vegheazã ºi lucreazã din cer, ºi iatã
plata neprihãnirii lor! ªi dacã ei au mai avut de ºters câte ceva
din viaþa lor, de aceea v-am aºezat eu sã luaþi ºi sã cercetaþi
pe fiecare ºi sã spãlaþi bine veºmântul fiecãruia, cãci am spus
sã faceþi jertfã de rugãciune ºi de tãmâie, ºi cuvânt de dezle-
gare sã rostiþi pentru tot sufletul care s-a nãscut, ca sã fie dez-
legatã în cer fãptura lui Dumnezeu. Aceasta este judecata des-
pre care scrie în Scripturi, ºi de aceea a trebuit sã ia trup
aceastã bisericã din cer coborâtã prin cuvânt, ca sã facã Dom-
nul judecata pãcatelor ºi sã fie dezlegatã prin cuvânt fãptura
lui Dumnezeu. 

Am aºezat prin voi bisericã curatã, bisericã vie, biseri-
cã prin cuvânt aºezatã, ºi dacã este de la cer aºezatã, cerul cu-
noaºte cele ce vin de aici, ºi face cerul dupã cuvântul cel rostit
aici. Iatã, aceasta este aºezare cereascã, dar greu de crezut
este aceastã minune dumnezeiascã, greu de crezut pentru cei
ce nu ºtiu cum sã creadã în Dumnezeu, pentru cei ce nu-L
cunosc pe Dumnezeu prin faptele lor ºi prin trãirea lor. 

Aº voi sã pricepeþi ºi voi, cu toþii, aceastã stare cereas-
cã, coborâtã la voi spre lucru cu cerul. Am mai spus, mãmicã,
ºi iarãºi vã spun: aº voi sã fiþi mari cu înþelesul cel din cer, cã
misiune ca a voastrã nu a mai fost pânã acum în Israel. Cei
care au ajuns mai dinainte întru cele cereºti, aceºtia vãd acum
cum vine aceastã tainã, dar e vremea sã înþelegeþi ºi voi, dar
cu toþii, nu numai unii din voi. 

Copiii mei, stau cu mâinile ridicate ºi cer la scaunul
Sfintei Treimi, ºi aºa mã rog: Doamne Savaot, ascultã-mã! Ca
pe Iosua ascultã-mã! Þine soare ºi cald, ºi þine timpul dupã
cele ce sunt de sfârºit ºi dã-ne ce mai trebuie, ca sã-Þi dãm în
primire lucrarea Ta. Stau cu mâinile ridicate ºi mã rog Þie aici
cu copiii mei. Întoarce soare ºi cãldurã peste acest aºezãmânt
ºi lucreazã minuni mai mari ca pânã acum ºi ne scoate la
vreme cu lucrul ce-l avem de dat Þie. 

Copiii mei, fiþi tari ºi staþi cu iubire la datorie. Staþi, ca
sã fiþi gãsiþi la datorie. Am cerut Domnului vreme însoritã, ºi
dacã am cerut, sã credeþi cã veþi primi, sã credem cã vom

primi. Am cerut sã fie tot ce trebuie ca sã fim gata la vreme,
ºi dacã am cerut, sã credem cã vom avea. Amin. 

Fiþi cu pace, mãmicã, fiþi statorniciþi întru duhul pãcii
ºi al nãdejdii. Suntem aproape de vârf ºi ne încearcã Domnul.
Nu vã temeþi, mãmicã, nu descurajaþi, nu, copiii mei. Domnul
vã încearcã credinþa. Aºa este spre capãtul drumului. Nu vã
temeþi, acesta este ultimul cuvânt în sfatul cel de azi. 

Pace vouã, ºi putere cereascã ºi minuni sã lucreze
Domnul peste voi în zilele care mai sunt pânã la ziua cea
aºteptatã de cer! Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Andrei Pleºu 

Domnul aflat în luptã cu împotrivirea stãpânitorilor lumii. 

DD umnezeul Preasfintei Treimi este Dumnezeu
Cel Unul adevãrat, dintru al Sãu început ºi pânã

peste toþi vecii, iar începutul lui Dumnezeu este fãrã de în-
ceput. Amin. 

La început a fost Cuvântul, ºi Dumnezeu era Cuvântul,
ºi toate s-au fãcut prin cuvânt, din veci, ºi prin cuvânt lucrea-
zã Dumnezeu pânã peste toþi vecii. 

Dumnezeu este Cuvântul, ºi Cuvântul este de la Dum-
nezeu. Dumnezeu Cuvântul lucreazã în România, cãci Româ-
nia este Ierusalimul cel nou, dupã Scriptura care spune: «Voi
alege încã o datã Ierusalimul». România este þara strãlucirii
despre care scrie în Scripturi, ºi Domnul este cu începutul cel
nou peste România. 

Adevãr adevãrat grãiesc: cine primeºte prooroc în nu-
me de prooroc, pe Mine Mã primeºte, ºi cine Mã primeºte pe
Mine, acela primeºte pe Tatãl, Care M-a trimis pe Mine.
Amin. Cine primeºte cuvântul, primeºte pe Dumnezeu Cu-
vântul, ºi acela platã de prooroc va avea, iar cine primeºte pe
un drept în nume de drept al lui Dumnezeu, acela rãsplatã de
drept va lua. Amin. Cine va întinde un pahar cu apã curatã tri-
miºilor Mei, adevãr grãiesc, nu va pierde, ºi va avea acela îm-
pãrãþia lui Dumnezeu. Cel ce aude cuvântul adevãrului cre-
zând în el, acela ia pecetluirea Duhului Sfânt, spre plinirea fã-
gãduinþelor, iar Tatãl slavei îi va da duhul descoperirii, întru
cunoaºterea tainei plinirii vremilor lui Dumnezeu. 

Dumnezeul Duhului Sfânt întregeºte în vremea aceasta
întreita lucrare a Treimii Dumnezeieºti, cãci împãrãþia lui
Dumnezeu este aluatul cel ascuns în trei mãsuri de fãinã pânã
la toatã dospirea ei în întregime, ºi iatã, împãrãþia lui Dumne-
zeu este înãuntrul acestuia. Acesta este pãmântul fãgãduinþei
plinirii gloriei lui Dumnezeu. România este începutul care
vine spre rãscumpãrarea fãpturii lui Dumnezeu. Ferice celui
ce crede duhurilor cerurilor, cã acela va fi fiu al fãgãduinþelor
lui Dumnezeu. Amin. 

Pace þie de la Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a sculat
din morþi ºi S-a aºezat sã stea în dreapta Tatãlui cerurilor!
Iatã, vin ca sã-Mi deschizi ºi ca sã cunoºti cum este cãrarea
Mea întru cei ce Mã poartã pe Mine. Ferice þie dacã-Mi vei
deschide ca sã intru ºi sã cinez cu tine, cãci aceastã masã
cereascã este de multã vreme coborâtã de la Mine peste
România. Eu sunt. Nu te teme cã nu sunt Eu. Eu sunt; Eu ºi
trimiºii Mei; Eu ºi cei ce poartã pe Dumnezeu Cuvântul. Iatã
Eu ºi pruncii Mei, ºi M-am ridicat prin ei spre semne ºi
minuni pentru începutul cel nou, pentru Israelul cel nou. M-am
ridicat sã aºez un semn peste România ºi trag din greu cãci ca
ºi cei din vremea trupului Meu, aºa ºi cei de acum, ºi-au
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învârtoºat inima ºi n-au cum sã cunoascã pe Cel ce grãieºte
din ceruri. Iatã, sunt, dupã cum am rostit fãgãduinþa, sunt cu
cei credincioºi pânã la plinirea vremilor cerurilor, ºi sunt prin
prooroci, dupã cum este orânduiala lui Dumnezeu. 

Când ªi-a început Tatãl Meu lucrarea, aºa a spus lui
Moise: «Iatã, te trimit cãtre Israel, ºi vei fi în locul Meu, iar
Aaron îþi va fi prooroc», dar n-a voit Israel sã se lase lucrat,
ºi s-a ridicat spre rãzvrãtire ºi a lovit în duhul lui Moise, ºi a
pierit pe cale Israel, cãci a fost popor tare la cerbice ºi n-a cu-
noscut vremea cercetãrii sale, ºi Eu am jurat întru durerea
Mea, întru mânia Mea, am jurat cã nu vor intra aceia întru
odihna Mea, ºi iatã, n-au intrat în Canaan, din pricina neas-
cultãrii ºi a necredinþei ºi a învârtoºãrii inimii lor. 

Am trimis la timp ºi la netimp pe cei ce au vorbit pen-
tru Mine, dar omul a tãgãduit pe Dumnezeu ºi a omorât pe
proorocii Mei ºi a strivit pe cei trimiºi ai lui Dumnezeu, ºi n-a
voit Israel sã intre sub aripile Mele ca sã fie popor credincios
ºi drept întru Mine. ªi am venit întrupat pe pãmânt, am venit
la lucrãtorii viei Tatãlui Meu, ºi aceia M-au scos afarã din vie,
cã nu M-au voit aceia, ºi M-am dus de la ei, cãci n-au cu-
noscut vremea cercetãrii lor ºi au uitat cuvintele proorocilor
care le vestiserã tainele arãtãrii Mele. 

M-am dus apoi ºi am lucrat minuni în numele Tatãlui
Meu ca sã rãscumpãr din lume pe cei ce aveau sã fie cu Mine
din lume, ºi i-am scos din lume, cã nici ei nu erau din lume,
precum nici Eu nu eram din lume. ªi dupã ce Mi-am sãvârºit
lucrarea pentru care venisem, M-am dus la Tatãl Meu, ca sã
pot veni la cei ce-i nãscusem din Mine, pentru cã din Mine
erau aceia. M-am dus la Tatãl Meu, cã dacã nu M-aº fi dus,
n-aº fi putut veni înapoi la ai Mei, ºi dacã am venit înapoi la
ei, aceea a fost întâia bisericã a lui Iisus Hristos, dar iatã tainã
nepriceputã de înþelepþii lumii, cãci biserica Mea a fost în
toatã vremea martirã ºi n-a avut loc pe pãmânt, ci numai sub
pãmânt ºi numai în ascuns, ºi a fost biserica cea vie, cea
adevãratã, al cãrei cap este Iisus Hristos, Fiul Treimii Dum-
nezeieºti, cãci Tatãl Meu M-a dat sã fiu cap bisericii Sale ºi
M-a aºezat mai presus decât toate domniile ºi dregãtoriile ºi
puterile, mai presus decât tot numele care este numit în vea-
cul de acum ºi în veacul viitor. 

Învãþãtorii ºi cãrturarii din vremea trupului Meu n-au
avut cum sã Mã primeascã. Erau în duhul lor, ºi n-au cunos-
cut vremea cercetãrii lor. Eu sunt Dumnezeul celor sãraci cu
duhul, ºi întru aceia Îmi aflu sãlaº plãcut, sãlaº încãpãtor ºi de
luminã fãcãtor, iar pentru cei ce cunosc cãile Mele ºi nu um-
blã pe ele, cei ce cunosc cum trebuie purtat Dumnezeu ºi nu
stãruiesc întru Mine, acelora le-a fost rostitã judecata, cãci
aºa am spus atunci: «Vai vouã, celor ce strecuraþi þânþarul ºi
înghiþiþi cãmila! Vai, cã stãpâniþi pe scaunul legii ºi închideþi
uºa cunoºtinþei ºi luaþi sub stãpânire cheile împãrãþiei ceru-
rilor! Vai, cã nici voi, dar nici cei sãraci nu pot intra cu Dum-
nezeu!». 

Iatã-Mã cu cei ce nu întrebau de Mine, ºi aceia Mi-au
dat sãlaº ºi s-au lãsat cu Mine ºi Mã poartã pe Mine, dupã
cum Eu îi port pe ei. Iatã, vin spre tine, cãci ai Mei Mã poartã
spre tine, ºi fac voia Mea cei ce Mã poartã pe Mine, ºi dacã
le zic sã se ducã, se duc, ºi dacã le zic sã vinã, vin ºi fac cele
de la Mine, ºi iatã, sunt cu ai Mei din neam în neam, dupã fã-
gãduinþele Mele. 

Am venit sã cinez cu tine, ºi tu sã cinezi cu Mine. Am
venit sã fiu întru tine, ºi tu sã fii întru Mine. Am venit, întru
ale Mele am venit, cãci sufletul tãu strigã din pãmânt la Mine.
Am venit sã stau în sfat cu tine, dar nu Mã tãgãdui. Primeºte-Mã

cu pacea, ºi pacea Mea sã rãmânã peste tine. ªi dacã nu Mã
primeºti, pacea Mea sã se întoarcã la Mine. ªi dacã nu Mã
primeºti, vei fi fãrã de pace, cãci Eu sunt un Dumnezeu gelos.
Iatã-Mã, Eu sunt Cuvântul, ºi Cuvântul este Dumnezeu. Eu
sunt Cuvântul lui Dumnezeu, ºi din nou toate se lucreazã prin
cuvânt, cãci ceea ce a fost, iarãºi mai este. 

Iatã-Mã! M-am ridicat sã fac un lucru nou, un început
nou, un Ierusalim nou în zilele acestea. M-am ridicat peste
România, cãci ea este aleasa Mea din vremea plinirii lui
Dumnezeu, ea este binecuvântata Mea ºi va fi reginã peste
popoare, cãci aºa este scrisã România în cer. M-am ridicat sã
gãtesc cale unsului care este de la Mine. M-am sculat cu tot
cerul la lucru, sã fac cãrare bunã ca sã aduc pe unsul Meu, dar
nimeni nu voieºte sã ºtie vremea cercetãrii din zilele acestea. 

Voiesc sã scot deasupra aceastã fântânã, ca sã fac din
izvorul ei izvor de viaþã ºi de înviere, care iese din tronul lui
Dumnezeu Cuvântul, dupã Scriptura cea care spune de râul ºi
apa vieþii, care izvorãºte din tronul lui Dumnezeu ºi al Mie-
lului. Am aceastã fântânã ascunsã, ºi am pecetluit aceastã
tainã între servii Mei ca sã pot sã ajung cu acest izvor pânã în
vremea aceasta, cãci Dumnezeu Cuvântul este din neam în
neam, ºi este purtat Domnul de cei purtãtori de Dumnezeu,
dupã cum este aºezarea dumnezeiascã. Am fost, ºi iatã, sunt
ºi voi fi prin acest fir ceresc, dar am fost ascuns, cãci Domnul
este prigonit ºi rãstignit din neam în neam, ºi mare este plata
celor ce plinesc rãbdarea lui Israel pânã în sfârºit. Duhul
Sfânt este Dumnezeul Cel rãstignit, este Dumnezeul bisericii
martire, care n-a avut loc pe pãmânt, ci numai sub pãmânt, ºi
numai sub ascuns, dar iatã, cuvântul lui Dumnezeu nu se
poate rãstigni. Mã doare tãgãduirea care se urcã la cer de la
cei ce zic cã-Mi slujesc Mie, de la cei ce vorbesc despre
Mine, dar nu Mã poartã întru ei, cãci aceºtia, ca ºi cãrturarii,
ca ºi învãþãtorii legii din vremea trupului Meu, stãpânesc pe
scaunul legii, dar nu seamãnã cu Cel Care S-a jertfit pentru
pãcatele lumii, ºi iatã, Israel nu Mã mai are pe Mine. Câinele
cunoaºte ºi pãzeºte ºi ascultã pe stãpânul care-l hrãneºte, dar
poporul Meu nu Mã mai cunoaºte. 

Iatã, eºti suflet din sufletul cel viu al acestui neam, eºti
apostolul cuvântului lui Dumnezeu, ºi duhul tãu se roagã ne-
grãit ºi tânjeºte pe urma Mea. Iatã, þi-am ieºit în cale, ºi ferice
þie dacã va arde sufletul tãu apoi, aºa cum este scris despre cei
care au cinat cu Mine în Emaus, iar Eu voi porunci sã se scrie
în dreptul numelui tãu: «Iatã-l pe cel în care nu am gãsit vi-
cleºug. Iatã-l pe unul care nu s-a îndoit întru Mine». Sileºte-te,
dar, sã intri cu Mine în cãmara tainelor plinirii fãgãduinþelor
Mele, cãci mulþi vor cãuta sã intre ºi nu vor putea, ºi li se va
spune: «Nu ºtiu de unde sunteþi!», ºi vor plânge aceia când
vor vedea pe pãrinþii lui Israel ºi pe toþi proorocii în împãrãþia
care vine, ºi alþii vor veni în locul lor ºi vor intra la aceastã
masã, cãci scris este: «Sunt unii de pe urmã care vor fi cei
dintâi, ºi sunt alþii întâi care vor fi pe urmã». 

Am ieºit, am scos din acest izvor ºi am mers ºi spre
alþii, dar Eu nu folosesc uºa cea pãmânteascã, ci intru pe uºa
inimii. Am bãtut la uºa inimii multora, am bãtut la mulþi din
cei cu suflet mare care sunt din sufletul României Mele, dar
n-au înþeles aceºtia pânã în sfârºit vremea cercetãrii lor, vre-
mea cercetãrii acestui neam întru care Duhul Meu voieºte sã
Se preaslãveascã în vremea aceasta. Iatã, lucrez cu cei nepu-
tincioºi, cu cei cu mâinile goale, cãci Eu în cei slabi Îmi aflu
desãvârºirea minunilor Mele. Lucrez din cer, ºi voiesc sã-Mi
fac arãtarea peste România, ºi voiesc sã aºez un semn peste
România. Trudesc din greu sã înalþ un stâlp tare, o piatrã vie
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din care sã izvorascã apã vie, apã curatã ºi netulburatã. Tru-
desc sã ridic turn de mãrturie, care sã mãrturiseascã apoi des-
pre ieslea aceasta ºi sã rostesc din vârful acestei pietre numele
României ºi numele celui uns peste România. Voiesc sã aºez
la loc vremile ºi serbãrile Mele cereºti, cãci iatã, urâciunea
pustiirii ºi-a înfipt þãruºul ei în templul Meu cel sfânt ºi Mi-a
strãmutat de la locul lor zilele cereºti. Voi face trezire tare ºi
voi strãpunge cerbicea cea tare a celor ce nu vor sã cunoascã
vremea cercetãrii lor, cãci Eu sunt un Dumnezeu tare ºi Mã
slãvesc ºi întru putere ºi întru mânie, cã scris este: «Lãudaþi
pe Domnul soarele ºi luna. Lãudaþi pe Domnul focul ºi
grindina».

Deschide-Mi ca sã stau în sfat cu tine. Primeºte-Mã ca
sã cinez cu tine ºi dã-Mi sã beau din apa ta, ºi Eu îþi voi da þie
izvoarele vieþii. Fii ucenicul Meu întru adevãr, fii neamul
Meu, fii apostolul Meu, fii suflet viu în sufletul României
Mele ºi iubeºte ºi aºeazã-te cu inima lângã cei slabi ai Mei,
lângã cei mici ai Mei. Fii cu mâinile curate ºi lasã-te nãscut
încã o datã, cãci aceastã zi este scrisã în cer zi de bucurie
cereascã pe pãmânt. Vino lângã Mine, vino sã vezi pe unde
Îmi pasc oile ºi þine urma oilor Mele. Eu sunt Pãstorul Cel
bun, ºi ies în calea oilor Mele. Vino sã-Mi asculþi cântarea cea
nouã, cãci România va fi reginã între noroade ºi va rãsãri din
ea cântarea cea nouã, ºi voi aºeza pe zidurile ei sunet de trâm-
biþã cereascã ºi glas de serbare. Iatã, te cer ca sã vorbeºti pen-
tru Mine, ºi dacã cei tocmiþi vor tãcea, atunci pietrele vor
striga ºi vor mãrturisi taina Mea din vremea aceasta, ºi Dom-
nul Îºi va sãvârºi lucrarea Sa întru planul Sãu cel din veac
întocmit. 

Cere de la Mine ºi îþi voi deschide cãmara tainei Mele
din vremea aceasta, dar voiesc sã ies din ascuns, cã vin zilele
gloriei. Aºeazã-te lângã Mine, cãci stãpânii lumii nu vor sã
deschidã copiilor Mei spre plinirea planului Meu. Nu te teme.
Eu sunt, ºi vei vedea cã Eu sunt, dar lasã-Mã purtat de tine, ca
sã fiu Eu, cu ochiul Meu sã fiu, ºi vei fi ceresc. Amin. Cere,
ºi vei primi, ºi voi scoate ºi îþi voi da sã bei ºi vei cunoaºte
vremea cercetãrii care este de la Dumnezeu în zilele acestea. 

Pace þie, copilul Meu, dar sã fii copilul Meu! Pace þie!
Prin uºile deschise, pace þie! Pace ºi Ierusalim nou peste fiinþa
ta, peste duhul tãu! Pace ºi împãrãþie vãzutã sã lumineze întru
Mine prin tine! ªi vei fi luminã ºi înviere nouã peste cei ce
vor cunoaºte împãrãþia Mea care este întru tine. Amin, amin,
amin. 

16/29 octombrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Silvia Radu ºi Vasile Gorduz 

Chemarea la mãrturisire cereascã. 

SSSS uflã Duhul Sfânt de la o margine pânã la cealaltã
margine a cerurilor. Suflã Dumnezeul Duhului

Sfânt peste pãmânt ºi grãieºte din ceruri ºi lucreazã prin cu-
vânt ºi cuvântul se face faptã, ºi iarãºi toate se lucreazã prin
cuvânt, precum la început, cãci cele ce au fost, iarãºi mai
sunt, ºi iarãºi se lucreazã prin cuvânt. Amin. 

Dumnezeul Preasfintei Treimi S-a ridicat la lucru în
vremea aceasta, S-a ridicat sã lucreze lucrul cel nou, care este
scris în Scripturi pentru vremea aceasta. Duhul lui Dumnezeu
desãvârºeºte în zilele acestea întreita lucrare a Treimii Dum-
nezeieºti, ºi iatã, Îºi trezeºte lucrãtorii la lucrul acestei vremi. 

Dumnezeu Cuvântul S-a sculat la sfat cu cei pe care-i
are din lume, S-a sculat sã sune din trâmbiþã ºi sã adune de la

toate marginile pe cei chemaþi ai Sãi ºi sã sufle peste ei ºi sã
aºeze la loc împãrãþia lui Israel cea ruinatã, cãci Israel în-
seamnã popor ales de Dumnezeu, popor credincios, popor
chemat, ales ºi credincios. Amin. 

Pace vouã! Pace celor cu care stau în sfat! Pace ºi bu-
curie cereascã sã se sãlãºluiascã în templul lui Dumnezeu,
cãci templul Domnului este cel ce Mã poartã pe Mine întru
sine. 

Eu sunt Mielul lui Dumnezeu, Care spalã pãcatele
lumii, ºi Mã las lucrat de cei cu mâinile curate, de cei curaþi
ºi neîntinaþi, cãci Domnul este curat ºi sfânt. Amin. 

Eu sunt viaþa cea adevãratã ºi nu este adevãr în afarã de
Mine ºi nu este viaþã viaþa cea fãrã de Mine, iar Eu sunt curat
întru viaþa celor cu viaþã adevãratã, celor cu inimã adevãratã. 

Când a venit vremea sã ies în calea samarinencei, am
privit ºi am vãzut inima cea curatã a ei, ºi aºa i-am zis: «Dã-Mi
sã beau din apa ta!», dar a fost cereascã grãirea Mea cu ea, ºi
Mi-a dat sã beau din apa ei, cãci apa pe care am bãut-o Eu de
la ea, aceea a fost credinþa ei în Fiul lui Dumnezeu, Care ie-
ºise în calea ei, cãci venise vremea cercetãrii ei, pentru cã Eu
venisem sã cercetez pe tot trupul, pe tot sufletul din care iz-
vora credinþã în Dumnezeu. ªi s-a trezit atunci samarineanca
ºi ºi-a adus aminte de prooroci, ºi dacã a fost cu inima curatã,
a cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu ºi a rãmas întru El samari-
neanca, ºi s-a fãcut apostol al vestirii Fiului lui Dumnezeu,
Cel întrupat în vremea aceea, cãci a cunoscut vremea cerce-
tãrii ei fiica aceea. 

Când am întâlnit pe cei ce pescuiau, n-au rãmas aceia
împietriþi atunci când le-am spus sã arunce mreaja ºi sã ia
peºte. Trecuse o noapte de trudã ºi nu prinseserã nici un peºte,
dar erau cu inimã mare aceia, ºi dacã am vãzut înãuntrul lor,
am vãzut cã ei aveau sã fie cu Mine din lume ºi le-am dat
semn spre întãrirea credinþei lor, cãci aruncând mreaja, la cu-
vântul Meu, au scos mulþime de peºte, cãci s-a fãcut peºte la
cuvântul lui Dumnezeu, dupã cum a fost credinþa acelora, ºi
au cunoscut aceia vremea cercetãrii lor, ºi au pus apoi mâna
pe plug ºi nu s-au mai uitat înapoi, ºi au fost gãsiþi vrednici
pentru împãrãþia Tatãlui Meu. Iatã, cuvântul este în lucru, ºi
Cuvântul este Dumnezeu, ºi Domnul cunoaºte pe cei ce sunt
cu El din lume ºi îi scoate din lume, cãci nu sunt din lume
aceia, precum nici Eu nu sunt din lume. ªi iatã, Tatãl Meu Îmi
dã din lume pe cei ce vor sã fie cu Mine întru împãrãþia care
vine. Amin. 

Pace vouã, cãci am bãtut ºi Mi-aþi deschis ºi Mi-aþi dat
sã beau ºi Mi-aþi dat sãlaº în templul inimilor voastre. 

Pace vouã, cãci am fost lipsit ºi sãrac ºi voi aþi cercetat pe
Dumnezeu! Pace ºi unire de nedespãrþit sã fie între voi ºi cele
de la cer coborâte peste România, cãci România este minunea
care se va arãta de la Dumnezeu peste noroadele de pe pãmânt! 

Iatã vremea Paºtelui cel nou, cãci vin zilele Domnului,
iubiþii Mei, ºi inima Israelului care rãsare acum din pãmânt, va
tresãlta sub slava care vine, ºi vom serba Paºtele cel nou ºi sãr-
bãtoarea cea neînseratã a învierii fãpturii lui Dumnezeu. Bu-
curaþi-vã, ºi iarãºi zic: bucuraþi-vã, cã Tatãl Meu lucreazã sã vã
dea împãrãþia care vine de la Dumnezeu în vremea aceasta! 

Sunteþi pomeniþi ºi scriºi pe masa Sfintei Treimi, cãci
sunteþi martori cereºti, aºa cum Eu am fost martor la nunta
din Cana, fiindcã sunteþi scriºi lângã fiii cei purtãtori de taine,
ai cãror martori sunteþi. Vã trage iubirea lor spre Mine, iubiþii
Mei. Eu sunt iubire, precum Tatãl Meu este iubire. Ei sunt iu-
bire, precum Eu sunt iubire, iar voi sã fiþi iubire, precum ei
sunt iubire, ei, ai cãror martori sunteþi faþã de Dumnezeul tai-
nelor cereºti. Fiþi întru Duhul Sfintei Treimi, cãci Duhul Sfânt
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este Dumnezeul Care întregeºte ºi desãvârºeºte întreita lucra-
re a Treimii Dumnezeieºti. Fiþi apostolii Mei, fiþi urmaºii Mei
pentru vremea aceasta. Fiþi lucrãtori împreunã cu cerul ºi ri-
dicaþi-vã bine, ca sã cunoaºteþi vremea cercetãrii care este de
la Dumnezeu peste România cea binecuvântatã între popoare.
Iubiþi sfinþenia, iubiþi iubirea, dar numai una este iubirea. Fiþi
iubire din iubire, cãci Eu sunt iubirea; Eu sunt, ºi M-am ridi-
cat sã sun ºi sã vestesc vestea cea nouã a vremilor Domnului.
Eu sunt, nu vã temeþi. Eu sunt. Eu ºi trimiºii Mei. Eu ºi slu-
gile Mele. Eu ºi pruncii pe care Mi i-a dat Tatãl spre semne ºi
minuni nemaiauzite în Israelul lui Dumnezeu, cãci Israel este
cel ce crede duhurilor cerurilor, duhurilor proorocilor. Ferice
celor ce cred duhurilor proorocilor, cãci aceia platã de
prooroc vor lua. Eu sunt, ºi în curând Îmi voi arãta slava Mea.
Fiþi credincioºi pânã în sfârºit, ca nimeni sã nu ia de la voi
slava Mea. Adevãr adevãrat grãiesc cã mulþi vor nãvãli ca sã
intre la aceastã masã de tainã cereascã, dar împãrãþia care
vine a fost gãsitã dreaptã numai pentru fiii ei. Amin. 

Pace vouã, cãci Duhul Sfânt strigã pe uliþe ca sã-i adu-
ne pe cei credincioºi, pe cei mari cu inima, ºi peste multe vor
fi puºi aceia. Amin. Cei ce se nasc întru Mine, vor fi biruitori
peste lume ºi peste duhul lumii, ºi va fi Duh Sfânt ºi de în-
viere fãcãtor peste fãptura lui Dumnezeu. Fiþi mari cu inima,
dar fiþi curaþi cu inima ºi fiþi sfinþi, cãci împãrãþia care vine va
aºeza sfinþenie ºi pãmânt nou ºi cer nou ºi rãscumpãrare din
moarte, ºi moarte nu va mai fi, ºi vom cãlca cu moartea pe
moarte ºi moarte nu va mai fi, ºi pãcat nu va mai fi, cãci
pãcatul este moarte peste fãptura Mea, ºi va fi înviere întru
adevãr, ºi oasele cele uscate vor primi viaþã, ºi moarte nu va
mai fi. Amin. 

Pace ºi bucurie cereascã ºi Ierusalim nou sã fie peste
voi, cãci împãrãþia lui Dumnezeu a coborât înãuntrul vostru.
Sã se scrie aceastã zi ºi în cer, ºi pe pãmânt, ºi sã fie zi de adu-
cere-aminte, zi de biruinþã ºi de început nou, cãci sfinþii ce-
rului au stat cete-cete ºi au privit ca sã vadã ºi sã asculte tai-
nele cereºti ale plinirii vremilor cereºti. Amin, amin, amin. 

18/31 octombrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre Andrei Pleºu 

Poarta lucratã la biserica de la Ghelari va trebui sã stea de strajã
grãdinii Domnului. 

SS ã fie duh de întãrire ºi sã stea pe picioarele lor cei
ce sunt în lucru întru Duhul Sfânt al Sfintei Tre-

imi, cãci vremea aceasta este vreme de glorie cereascã. Amin. 
Aºa am spus cãtre cei ce i-am avut din lume din partea

Tatãlui cerurilor: «Nu vã mai numesc slugi, cã nu ºtie sluga
ce face stãpânul, ºi vã numesc prietenii Mei, ca pe toate ale
Mele sã le cunoaºteþi». Am spus, pânã sã Mã ridic înapoi la
Tatãl Meu, am spus cã voi da pe Duhul Sfânt ºi va lua dintru
ale Mele, ºi toate câte vor fi sã fie vor fi aduse ºi vestite celor
ce sunt cu Mine din lume. 

Iatã, din nou pace peste tine, copil iubit de Dumnezeu,
iubit pentru înþelepciunea care este dãruitã þie! ªi iatã, eºti pur-
tãtor de dar, dar voiesc sã Mã vãd întru tine ºi voiesc sã te vadã
cei din jur întru Mine, ºi vom lucra minuni mai mari decât
atunci, aºa cum am grãit atunci pentru cei ce vor crede în Mine. 

Iarã ºi iarã, pace þie, cãci Eu sunt pacea celor ce nu se
smintesc întru Mine. Am spus cã în curând va trebui sã vor-
beºti pentru Mine, ºi a venit clipa sã te cer ºi sã mergi ºi sã
vorbeºti pentru Mine, cãci te-am aºezat bine în sufletul cel
mare al României Mele. Ridicã-te pe înãlþime de tainã cereas-

cã ºi îndreaptã-te spre cei nemângâiaþi ai Mei. Eu sunt, ºi ri-
dicã-te cu Mine, cãci avem de aºezat un semn la gura izvo-
rului Meu, ºi va vorbi acest semn, cãci este pentru locul izvo-
rului Meu aceastã minune rostitã de prooroci, ºi iatã vremea
ei, ºi iatã, cuvântul s-a fãcut faptã, cãci este scris despre ceta-
tea aceasta cã se va numi cu numele Domnului ºi i se va zice:
«Acolo este Domnul». Aceasta este poarta cea dinaintea
Domnului, ºi va sta înaintea Domnului aceastã minune de
tainã cereascã. 

Am venit spre tine ºi te-am vestit cã va fi sã te ridici ºi
sã vorbeºti pentru Mine. Aºeazã-te ºi întocmeºte sfat, cãci
cerul va sta în acest sobor. Ia cu tine soli împuterniciþi ºi
mergi spre mai-marii care domnesc peste bisericã ºi spune-le
despre aceastã poartã, cãci s-au împotrivit cei ce þin ascunsã
aceastã tainã cereascã. Scoalã-te ºi mergi spre cei ce au fost
purtãtori de dar ceresc ºi au dat trup acestei minuni. Mergi, ºi
mângâiere sã împarþi peste durerea lor. Mergi, ºi fã apoi sfat
bine întocmit, cãci au sosit zilele în care trebuie sã fie aºezatã
la locul ei aceastã minune, ºi va vorbi Domnul în limba Sa
dumnezeiascã, prin aceastã minune, ºi va fi sã intre ºi sã iasã
Domnul prin aceastã poartã, ºi Dumnezeu Cuvântul va merge
ºi va aduce pe regele celei binecuvântate. Ia aminte ºi te ridi-
cã cu Mine, cãci Eu sunt Dumnezeu ºi nu om, ºi vom muta
din locul lor pe cei ce se cred a fi de neurnit. Mergi ºi ia cu ti-
ne un sol prin care sã se arate cele lucrate pentru ridicarea ºi
aºezarea la locul ei a acestei minuni cereºti. Ridicã-te, ºi vei
grãi în limbi noi ºi va fi zdrobitã puterea duhului rãu, cãci Mã
odihnesc cu putere peste cei ce cred duhurilor cerurilor. Scoa-
lã-te, ºi vino apoi spre Mine, cãci voiesc sã aud de la tine:
„Am fãcut cum mi-ai poruncit“. Amin. 

Pace þie! Eu sunt, ca sã mergi cu Mine, cãci voi merge
cu tine ºi vom fi împlinitori. Pace ºi împãrãþie cereascã sã se
lucreze prin cei ce stau lângã Dumnezeu Cuvântul în zilele
acestea, cãci acestea sunt zile în care Domnul cerurilor aºeazã
la loc împãrãþia lui Israel. Celor ce mergeau cu Mine pe vre-
mea trupului Meu aºa le-am spus: «Nu este al vostru sã ºtiþi
vremurile Domnului». Le-am spus aºa pentru cã aceste taine
erau pentru cei din vremea Duhului Sfânt al plinirii vremu-
rilor cerurilor. ªi iatã, aceasta este vremea sã se aºeze la loc
împãrãþia lui Israel. 

Pace þie, ºi Duh Sfânt sã curgã peste tine din acest izvor
viu! Eu sunt Paºtele cel nou, ºi iatã vremea despre care scrie
în Scripturi, cãci aºa am spus atunci, cã iarãºi voi mânca ºi
voi bea cu ai Mei Paºtele cel nou, întru împãrãþia care vine de
la Tatãl Meu. 

Eu sunt, ºi nimic nu împlinesc pânã nu vestesc prin
prooroci. Amin, amin, amin. 

27 octombrie/9 noiembrie 1991

Ziua ridicãrii sfintei cruci pe biserica Noului Ierusalim 

Sfânta Virginia anunþã praznicul ceresc al înãlþãrii crucii de
înviere peste bisericã. 

PPPP ace ºi bunã orânduialã peste acest aºezãmânt ce-
resc, cãci cuvântul s-a coborât din cer ºi s-a fãcut

faptã, ºi iatã, de aceea este ceresc acest aºezãmânt. 
Pace ºi bunã orânduialã, copiii mei, cãci aºa va trebui

sã fie în acest aºezãmânt sfânt, cãci duhul ascultãrii va fi sã-
ºi aibã cel dintâi loc în acest aºezãmânt, ºi Domnul va birui
cu duhul ascultãrii în mijlocul acestor hotare, ºi de la duhul
ascultãrii va fi ºi orânduialã ºi atenþie ºi supunere, ºi va fi ca
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în cer aici. Toate locurile cele sfinte care vor fi aºezate în Ro-
mânia vor fi cu orânduialã cereascã ºi cu ascultare ºi cu aºe-
zare, dar ca orânduiala care va birui aici, nu va fi nicãieri, cãci
va fi orânduialã în inimi mai întâi, ºi de acolo se va începe cu
toatã orânduiala cereascã, ºi va fi aici munte de Sion ceresc,
în care va locui cuvântul lui Dumnezeu ºi va domni peste pã-
mânt, ºi se va face pãmânt nou din loc în loc de la acest înce-
put nou, cãci se va pune orânduialã ca în cer aici. În curând
voi veni cu aºezãrile care vor trebui þinute în aceste hotare,
cãci este scris în Scripturi cum va fi în locaºul cel sfânt al
Domnului.

Binecuvântat ºi înconjurat ºi slãvit de toatã oastea
cereascã sã fie semnul Fiului Omului, care s-a arãtat pe cer în
mijlocul acestui aºezãmânt ceresc, iar dupã acest semn se va
arãta slava Domnului, ºi multe noroade vor curge ºi vor veni
sã vadã aceastã slavã cereascã. 

Sã fie zi de mãrturie veºnicã aceastã zi. Sã fie praznic
ceresc ziua înãlþãrii pe acest munte sfânt a crucii cea de învie-
re ºi de luminã aducãtoare de la Domnul Iisus Hristos, Care Se
va arãta, aºa cum este scris în Scripturi. Iatã, mãi copii, Scrip-
turã împlinitã, mãmicã. Se împlinesc toate cele ce au fost scrise
în sulul acestei lucrãri cereºti, dar acest sul este pecetluit de
Dumnezeu, ºi va desface Mielul lui Dumnezeu peceþile acestui
sul ceresc, care este pe masa Sfintei Treimi, cãci vine vremea
cercetãrii, iubiþii mei. România este þara Noului Ierusalim, ºi
iatã vremea cercetãrii ei, ºi Domnul va veni ºi va desface iz-
voarele ei, cãci este tainã cereascã acest pãmânt sfânt.

Iatã veste cereascã: scrieþi zi sfântã ºi praznic ceresc în
dreptul zilei înãlþãrii semnului crucii Domnului Iisus Hristos
pe aceastã înãlþime lucratã de voi, cãci voi sunteþi mâna Sfin-
tei Treimi, Care este în lucru, ºi sã se prãznuiascã sãrbãtoarea
de sobor a mai-marilor cetelor cereºti lângã aceastã zi de sãr-
bãtoare. Sã se aducã jertfã de slujire ºi de tãmâie cereascã în
ziua de sobor a sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil, ºi odatã
cu ea sã se facã sãrbãtoarea slãvitei ºi de luminã fãcãtoarei
cruci care stã ca semn ceresc pe aceastã înãlþime, semn înain-
temergãtor al slavei care vine de la Dumnezeu. Fiþi bine aºe-
zaþi cu Dumnezeu, copiii mei, cãci vine curãþire peste pãmânt,
ºi se va vedea minune de la Domnul în mijlocul acestor hotare. 

Mama Gigi rosteºte cuvânt ceresc, ºi iatã acest cuvânt:
sã fie zi de sfinþire ºi de pecetluire ºi de sãvârºire a poruncii
lui Dumnezeu, ºi sã fie aceastã zi în ziua serbãrii de cãtre voi
a adormirii trupului meu, ziua când am luat misiune cereascã
lângã Dumnezeu. Sã se serbeze în ziua aceasta de praznic ce-
resc ziua celui întâi între apostoli, ziua apostolului Andrei, cel
întâi chemat, care a botezat pe România cu botezul de la
Domnul Iisus Hristos aºezat, cãci apostolul Andrei a venit de
la Domnul ºi a botezat pe România când ea era abia nãscutã
între neamurile de pe pãmânt. Sfântul apostol Andrei a fost
ucenic credincios botezãtorului Ioan, ºi s-a dus apoi ºi a ur-
mat pe Domnul, ºi a fost cel dintâi ucenic al Domnului Iisus
Hristos. ªi iatã, România este botezatã de Andrei, cel întâi
chemat, ºi este întâia chematã între popoare, ºi România a
fost oropsitã ºi cãlcatã de ura cea pãgâneascã ºi de întunericul
cel care a acoperit popoarele, dar ea a rãbdat pînã în sfârºit, ºi
iatã, nimeni nu poate lua cununa ei, ºi cea care a fost cea din
urmã, iatã, este cea dintâi. Apostolul Andrei, cel întâi chemat
de Domnul, este acum cu mine ºi este cu misiunea mea ºi lu-
creazã peste acest aºezãmânt ceresc, peste acest semn care
este pus de Dumnezeu peste România. 

O, voi nu vã daþi seama ce orânduialã va fi sã se aºeze
peste acest pãmânt ceresc, cãci Domnul va fi ºi va intra ºi va
ieºi cu lucrul Sãu de aici, ºi va rãsãri înviere din acest izvor

de piatrã vie ºi fãcãtoare de înviere. Este scrisã aceastã slavã,
este scrisã în Scripturi, ºi iatã, se împlinesc aceste Scripturi.
Deschideþi ochii bine, mãi copii, cã se coboarã de la Dumne-
zeu mare orânduialã peste acest aºezãmânt ceresc. Dar acest
pãmânt va fi în curând pecetluit de Domnul, ºi va sta ºi va
intra în el cel cu mâinile curate, cel cu faptele curate, cel cu
ochiul curat, cel cu limba curatã, ºi pãcatul nu va fi sã se cui-
bãreascã înãuntru. Limba mincinoasã va fi vãditã pe faþã.
Fapta cea ascunsã va fi descoperitã ºi scoasã la mijloc, iar cãl-
carea aºezãrilor va da deoparte pe cel cãlcãtor al celor aºezate
din cer în acest aºezãmânt ceresc, ºi iatã, aºa va fi, ºi va fi nu-
mai cer aici, ºi va locui Domnul aici. Aici nu va fi nimic dupã
altã voie, ci numai cum aºeazã Domnul, iar cei neascultãtori
vor fi deosebiþi de acest aºezãmânt, ºi va fi duhul ascultãrii în
acest munte ceresc. Este pilda rãmasã dintru început pentru
pedeapsa neascultãrii ºi a cãlcãrii orânduielilor cereºti. Dom-
nul nu avea pe nimeni decât pe Adam ºi pe Eva în grãdina ra-
iului, dar pentru neascultare Domnul nu a pus milã. Iar când
Cain a sãvârºit pãcat ascuns crezând cã Domnul nu va ºti, a
fost vãdit acela ºi a fost blestemat de Domnul. 

Copiii mei, veghetorii mei, lucrãtorii mei, copii ai du-
hului meu, staþi bine la porþile acestei taine cereºti, staþi ºi nu
descurajaþi, cã vã vor veni în ajutor minunile de la Dumne-
zeu, ºi acelea vor despãrþi întunericul, din mijlocul luminii, ºi
neorânduiala, din mijlocul orânduielii. ªi iarãºi vã spun: nu
cãutaþi la faþa omului, cã Domnul intrã înãuntrul omului ºi Se
uitã la cele ce nu se vãd. Nu faceþi decât ceea ce vine de la
Dumnezeu sã faceþi, dar nici cei ce vor voi sã intre ºi sã iasã
din acest aºezãmânt sã nu facã de la ei, cãci vor fi ruºinaþi de
Domnul dacã vor face aºa. 

Când era Domnul prins ca sã fie dus apoi la judecatã,
era cu ucenicii Lui, ºi venise Iuda cu ostaºii Cezarului ca sã-L
prindã. ªi Petru a fãcut de la el, deºi bine ºtia cã trebuie sã
asculte pe Învãþãtorul sãu, ºi a ridicat Petru sabia ºi a tãiat
urechea unuia din cei ce veniserã spre Domnul, ºi a primit Pe-
tru înfruntare de la Domnul, cãci Domnul a vindecat urechea
pe care o lovise Petru. Dar nu era Domnul acolo? De ce tre-
buia sã facã cineva ceva de la el? Sau fiii lui Zevedei când ve-
niserã sã-I spunã Domnului sã-i aºeze Domnul de-a stânga ºi
de-a dreapta Sa, era duhul acelora sub ascultarea Învãþãtoru-
lui lor? Nu era, cãci nu aceasta este ascultare. Sau când au zis
cei trei apostoli: «Doamne, sã facem trei colibe: una Þie, una
lui Ilie ºi una lui Moise», erau aceia în Duhul Domnului? Nu
erau, ºi vãzuserã pe Domnul în slavã, dar se ridicaserã, cã nu
aveau duhul sfielii. ªi dacã Domnul i-a iubit, a lucrat apoi
peste ei, dar a cãutat Domnul de a spãlat pãcatele lor, ca sã nu
rãmânã necurãþat pãcatul semeþiei ºi al mãririi de sine. 

Voi aºeza cu mare putere orânduialã de ascultare; voi
aºeza ºi în inimi ºi în faptã. Nu cumva sã fie aici vrere în afarã
de vrerea ºi de cercetarea cea din cer. Fiþi atenþi, copiii mei,
staþi bine întru ale Domnului ºi nu cumva sã faceþi ca voi sau
sã vã plecaþi voii altora care vor veni sã vadã pe Domnul ºi
lucrurile Domnului. Aþi vãzut cã pomul cel roditor dã roade
numai înrãdãcinat la locul lui. Aºa ºi voi, vegheaþi bine, aºa
cum sunteþi aºezaþi, ºi faceþi roade numai din aceastã grãdinã.
Vor veni creºtinii, vor cãuta sã intre, vor cãuta sã se roage, ºi
iatã, iar vã spun, în acest aºezãmânt nu va putea intra nici un
creºtin care a hulit pe Duhul Sfânt, Care a fost în voi. Chiar
de ar avea acela viaþã îngereascã, nu va putea intra. Sã trã-
iascã în ascultare de cele sfinte, ºi bine îi va fi lui, ºi mântuire
va fi lui, dar nu va putea trece acela în hotarele de aici. Dom-
nul va fi ºi va cerceta, ºi voi nu aveþi voie sã stricaþi cele aºe-
zate aici. Eu v-am ales pe voi, eu, mãmicã, ºi poporul meu v-a
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hulit pe voi. ªi a venit mereu Domnul ºi le-a spus ºi a întoc-
mit carte veºnicã, ºi este scris în ea, este scris de toþi care v-au
hulit pe voi, ºi cu îndãrãtnicie v-au hulit. A spus Domnul sã
vã rugaþi pentru tot sufletul care a trecut ºi a bãut din acest
izvor, sã vã rugaþi pentru judecata ºi dezlegarea pãcatelor
acestora, ºi Domnul a auzit ºi a judecat ºi a scris dezlegare de
pãcate peste acest popor. Dar iatã, se împlineºte Scriptura
aceea care spune: «În casa Domnului sunt multe locaºuri», ºi
iatã, acest locaº va fi deosebit numai pentru cei ce n-au hulit
cu limba ºi cu inima lor duhul acestei lucrãri. Va judeca Dom-
nul ºi pricina celui ce a pãcãtuit din neºtiinþã, dar va fi drept
Domnul faþã de acest aºezãmânt ales deosebit în Ierusalim.
Se vor duce creºtinii pe la pãstori, se vor duce peste tot sã se
roage sã intre, dar la aceste porþi va sta cerul ºi se va împlini
cuvântul care spune: «Vor veni ºi vor voi sã dea mii de lei ca
sã intre», dar iatã tainã care se va aºeza ºi care va fi fãcutã cu-
noscutã, cã dupã pecetluirea acestui aºezãmânt, nu va fi sã in-
tre nimeni cu bani, cã banul nu va mai trece apoi înãuntru, ºi
va fi dincolo de aceste hotare, ºi se vor împlini apoi cele spu-
se: «Vor cãlca pe aur ºi pe argint, ºi acelea vor fi ca noroiul
din drum».

Iatã, binecuvântarea ºi puterea cereascã sã lucreze mai
mult ca pânã acum, ca sã grãbeascã Domnul prin voi sãvârºi-
rea acestei lucrãturi. Sã nu se audã la cer amânare, cãci cerul
nu mai amânã aceastã vreme, ºi iatã, a hotãrât ziua pecetluirii
acestui loc sfânt. Cine se încumetã sã aleagã altceva, acela sã
facã ce voieºte, cãci acela n-a înþeles încã pe Dumnezeu.
Feriþi-vã sã cârtiþi asupra puterii lui Dumnezeu, Care Se zbate
sã-ªi desãvârºeascã slava Sa. În curând ne vom reveni cu fie-
care zi ºi vom aºeza la locul ei ordinea cea cereascã. Fiþi cu-
minþi în toatã taina în care staþi. Eu voi fi în toate aºezãrile, ºi
vom face ºi aºezãri din loc în loc, ºi acelea se vor face aici
ascultãtoare. Un picuþ de rãbdare, ºi va veni plata rãbdãrii ºi se
vor închina cei ce au grãit cu limba lor fãrã sã fi ºtiut. 

Pace vouã, iubiþii mei copii! Pace ºi peste voi, ºi peste
cei ce au stat ºi încã stau la datorie pentru sãvârºirea acestei
lucrãturi cereºti! ªi vor avea mare trecere cei ce au pus umã-
rul cu Domnul, ºi vor fi plini de bucurie cereascã. Grãbiþi-vã
cu toþii ºi nu pregetaþi. Grãbiþi-vã ºi gãtiþi ºi împodobiþi ziua
care va fi sã fie serbarea cea aºteptatã de cer. Eu voi fi ºi voi
aduce cu putere cereascã poarta Domnului, ºi apoi vom scrie
pe ea numele Domnului, ºi aºa va fi, cã Domnul va fi mereu
aici. Amin, amin, amin. 

4/17 noiembrie 1991

Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Sãrbãtoarea binecuvântãrii crucii. 

PPPP ace ºi binecuvântare de la Domnul Preasfintei
Treimi peste aceastã zi, cãci astãzi serbãm prãz-

nuirea mai-marilor cetelor celor fãrã de trup, arhanghelii Mi-
hail ºi Gavriil, ºi serbãm lângã ei ºi pe mai-marele României,
pe unsul lui Dumnezeu, Mihail al României. 

ªi iatã, Dumnezeul Preasfintei Treimi aºeazã în aceastã
zi praznic veºnic de sãrbãtoare pentru înãlþarea sfintei ºi de
înviere fãcãtoarei cruci care s-a aºezat în zilele acestea pe
aceastã piatrã din cer coborâtã, cãci prin cuvânt este coborâtã,
ºi cuvântul s-a fãcut faptã, ºi este din cer aceastã nouã aºezare
cereascã ºi se numeºte biserica Noului Ierusalim, care vine
din cer, de la Dumnezeu. Amin. 

Binecuvântatã sã fie crucea care s-a ridicat pe aceastã
înãlþime cereascã. Binecuvântatã sã fie, ºi izvor de putere în-

treitã sã fie ea peste România care se va arãta în zilele ce vin,
cã vine curãþirea acestui pãmânt ales pentru ziua Domnului. 

Pace vouã, celor ce serbaþi împreunã cu cerul în aceas-
tã zi întreit serbatã de voi! Pace, ºi tãmâie bineplãcutã sã fie
slujirea ºi rugãciunea care s-a auzit de la voi la cer! 

Pace ºi binecuvântare întreit lucrãtoare sã fie aceastã pu-
tere ridicatã pe înãlþimea care este lucratã de voi! Slavã întru
cele de sus, de la voi, martorii Mei iubiþi, copiii Mei iubiþi, cãci
cetele îngerilor stau cete-cete ºi cântã cu voi în aceastã zi. 

Pace vouã de la Dumnezeul Preasfintei Treimi, ºi zi
veºnicã de sãrbãtoare sã fie aceastã zi! Amin, amin, amin. 

8/21 noiembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia în ziua turnãrii treptelor
bisericii 

Cele trei trepte au simbol ceresc. 

CC opiii mei, voi sunteþi pacea mea, voi sunteþi nã-
dejdea mea ºi sunteþi mândria mea în faþa ceru-

lui, cãci iatã, am ucenici pe pãmânt, care lucreazã ceea ce nu
s-a mai lucrat în Israel, lucreazã lucrul cel nou ºi începutul cel
nou ºi veacul cel nou, care va sã fie, ºi de aceea sunt eu iubitã
de tot cerul, cãci eu am fost trâmbiþa cea cu care a sunat Dum-
nezeu pentru ca sã-ªi anunþe slava Sa. A vorbit Dumnezeu pe
pãmânt ºi ªi-a descoperit taina plinirii vremilor Sale, ºi S-a
folosit Domnul de mine, ºi m-a luat apoi lucrãtoare pentru
vremea aceasta, peste plinirea aceasta, ºi iatã, eu acum vã fo-
losesc pe voi, cãci lucrez prin voi, ºi voi lucra din zi în zi mai
mult, voi lucra pânã la toate marginile ºi vom anunþa vestea
cea nouã pentru împãrãþia care vine în vremea aceasta. Fiþi
precauþi ºi fiþi întregi întru Domnul Iisus Hristos, cãci Dom-
nul Îºi anunþã în curând împãrãþia. Grãbiþi, ºi iarãºi zic, grã-
biþi cu aºezarea de aici, cãci aici este locul odihnei Domnului,
este aºternutul Domnului, mãi copii. Cetatea Ierusalimului
cel nou care va rãsãri între neamuri, acest loc de aici va fi
deosebit, mãmicã, ºi se va lucra dinãuntru ºi nu din afarã, ºi
nimeni nu va mai voi nimic, ºi va voi numai Domnul aici, ºi
vor fi aici zile de serbare cereascã, zile de odihnã dumne-
zeiascã, ºi va fi zi neînseratã în aceste hotare, ºi Domnul Se
va odihni aici de toate ostenelile Sale, cãci a fost credinþã aici,
a fost credinþã în cele ce au fost vestite, ºi dacã a fost credinþã,
aceastã credinþã a împlinit prin sine toate cele vestite de la
Dumnezeu. Cine nu va ferici pe cei ce au avut mãcar un picuþ
parte la aºezarea acestei pietre, la sãvârºirea acestei minuni
coborâtã de la Dumnezeu? 

Se va împlini Scriptura aceea care spune cã «pruncii
Domnului vor fi purtaþi pe genunchi ºi vor fi mângâiaþi în Ie-
rusalim ºi vor fi ca stelele în vecii vecilor», ºi slava cea de-
ºartã a celor ce au stãpânit peste Sion nu va mai fi, ºi va fi nu-
mai slava cea cereascã, rãsãritã peste cei umiliþi ºi smeriþi sub
aceastã slavã. Domnul Iisus Hristos a avut slavã cereascã, ºi
a fost smerit ºi a fost supus Domnul, dar cei ce stau în faþa
mulþimilor în numele Domnului, aceia au vãlul peste ei, cãci
slava deºartã i-a acoperit pe ei ºi nu ajung aceia pânã la Dom-
nul. De aceea v-am ales pe voi, ca sã vã dau pildã în zilele ce
vin ºi sã se ruºineze cei ce au purtat veºmântul slavei ºi au rã-
mas cu slava cea trecãtoare, cãci au uitat aceia cum a fost
Domnul Iisus Hristos. Domnul venise cu cele noi, dar cei ce-L
propovãduiesc pe El n-au rãmas întru cele de la Domnul, cãci
nu aºa S-a arãtat Domnul atunci când a venit între oameni.
Fiþi precauþi, cãci în curând cei tari vor fi ca putregaiul, ºi cei
ce se cred în faþã ºi în locurile dintâi, vor fi orbiþi de slava
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care se va arãta peste voi de la Dumnezeu. Fiþi harnici, mã-
micã, ºi rãscumpãraþi timpul mai mult decât oricând, cãci voi
sunteþi fiii slavei care vine ca sã se aºeze de la Dumnezeu.
Lucraþi ºi iar lucraþi ºi pregãtiþi ziua cea de serbare care este
vestitã pentru pecetluirea acestui aºezãmânt. Grãbiþi-vã, cãci
iatã, voiesc sã lucrez cu tãrie, ºi lucrez, sã ºtiþi cã lucrez, ºi
voiesc sã aºezãm treptele acestei înãlþimi. 

În numele Preasfintei Treimi, sã fie trei trepte cereºti,
ºi sã fie aºezate. Pregãtiþi-vã ºi socotiþi-vã ºi însemnaþi ziua
de douãzeci ºi ºapte a acestei luni, ºi sã fie zi binecuvântatã
între zilele cele de aici, zi pentru aºezarea treptelor. 

Iatã cu cât am mai rãmas din poporul meu, iar cei ce
s-au îndoit întru mine acum când eu am trâmbiþat ca sã tre-
zesc pe tot creºtinul, nu vor avea aceia bucuria întreagã. Vor
vedea-o ºi nu se vor putea apropia, cãci au cârtit ºi s-au zbãtut
în duhul lor, ºi s-au lovit de aceastã piatrã dacã s-au zbãtut în
duhul lor. 

Iubiþii mei, lucrãtori ai pietrei cea din capul unghiului,
iatã piatra cea nouã! Domnul o va pune în vârful unghiului, ºi
va fi semn peste pãmânt aceastã piatrã vie. Vegheaþi, copiii
mei cei stãtãtori aici, cei aºezaþi de veghe aici, vegheaþi bine
la porþile acestei înãlþimi cereºti, cãci aici va fi locul pãcii, lo-
cul luminii, locul izvorului din care va curge apã vie ºi de în-
viere fãcãtoare peste mulþimile care vor veni sã vadã aceastã
slavã nouã, cãci adevãrata slavã este numai slava lui Dumne-
zeu. Amin. 

Sã se sãvârºeascã tot ce este de lucrat, ca apoi sã se cu-
rãþeascã ºi sã se împodobeascã în veºmântul cel alb aceastã
minune lucratã de voi. Voi nu aveþi putere. Lãsaþi puterea ce-
reascã ºi minunea cereascã sã lucreze, ºi va fi minune nouã,
rãsãritã de la Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului gloriei
Domnului. 

Sã vã stea alãturi încã, sã stea cu toatã iubirea lor cei ce
lucreazã aici cu voi la sãvârºirea acestei pietre. Sã stea, mã-
micã, fiindcã Domnul Se grãbeºte sã-ªi sfârºeascã aºezarea
Sa. Sã fie iubire fãrã margini, ºi ca pe heruvimi sã vã am
acum, ºi jertfã de iubire sã aduceþi Preasfintei Treimi ºi toatã
grija cea lumeascã sã o lepãdaþi. Amin. 

Pace vouã! Pace ºi bunã orânduialã ºi slavã cereascã sã
iasã din lucrul mâinilor voastre, ºi veþi fi cereºti! Pace ºi bi-
necuvântare puternicã sã se coboare peste voi, ºi veþi lucra
minuni mai mari decât oricând! Amin, amin, amin. 

11/24 noiembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Înscrierea pietrei de mãrturie a Noului Ierusalim. 

MM ã aºez din nou în sfat cu voi, copiii mei, cãci
sunt cu grija ºi cu lucrul ºi cu misiunea mea

prin acest ceresc aºezãmânt, ºi voi lucra minunea cea mare,
care este scrisã în Scripturi pentru vremea Domnului, ºi voi
lucra din acest aºezãmânt care a luat trup prin cuvântul lui
Dumnezeu. 

Pace vouã, copii ai vremii slavei Domnului! Pace vo-
uã, ºi din zi în zi pace multã sã izvorascã de la cer peste voi,
cei stãtãtori în acest dumnezeiesc aºezãmânt, cãci va fi munte
ceresc ºi Sion înalt peste pãmânt, ºi va fi piatrã pusã în vârful
unghiului aceastã piatrã binecuvântatã în Sion. 

Nu au de unde sã ºtie mai-marii care stau pe scaunul le-
gii Domnului, nu au cum sã ºtie ei ce este aceastã piatrã, nu

au cum sã înþeleagã taina ei, cãci aceastã piatrã este Iisus
Hristos, Care vine, aºa cum este scris în prooroci, ºi iatã, pia-
tra aceasta va fi pusã de Sfânta Treime în vârful unghiului, ºi
va vorbi mulþimilor aceastã piatrã, fiindcã este scris despre
cei ce stau în locurile dintâi: «Dacã aceia vor tãcea, vor vor-
bi pietrele, ºi Îºi va face Domnul fii din pietrele cele neluate
în seamã de ziditori». 

N-au cum sã ºtie mai-marii care stau peste bisericã, n-au
cum sã priceapã ei aceastã adâncime tainicã, n-au cum sã pri-
ceapã, de vreme ce nu lucreazã peste ei lumina Treimii Dum-
nezeieºti, care despicã ºi deosebeºte lumina de întuneric, ºi
credinþa de necredinþã, de vreme ce nu se lasã lucraþi ºi curaþi
ºi cu mâinile curate, cãci scris este: «Dacã ochiul este rãu, tot
trupul este sub întunericul cel care stã împotriva lui Dum-
nezeu». Dar am spus cã atunci când aceastã piatrã va fi în-
þeleasã ºi desluºitã de Dumnezeu, atunci sceptrul lui Iuda va fi
ca putregaiul, cãci se va descoperi goliciunea celor ce nu trã-
iesc întru legile dreptãþii ºi ale curãþeniei cereºti, a celor ce nu-
mai cu buzele se apropie de Domnul, dar nu ajung la Domnul
aceia, cãci inima lor este strãinã de Dumnezeul adevãrului.

Copiii mei, supuneþi-vã ºi voi stãpânirilor de azi aºa
cum voiesc ei, ºi înscrieþi aceastã piatrã pe pãmânt, ca sã fie
înscrisã, cãci aceastã înscriere va sta împotriva celor fãrã de
lege atunci când Fiul Treimii Dumnezeieºti Îºi va desãvârºi
adevãrul Sãu peste vremile cele care au fost ºi care vor fi de
acum, cãci vine o vreme frumoasã pentru cer. Fiþi sfinþi întru
totul în mijlocul celor fãrã fricã de Dumnezeu, cã iatã, vine
vremea Scripturii aceea care spune cã «Lumea va plânge ºi se
va tângui, iar cei ce au pecetea Celui viu se vor bucura ºi vor
tresãlta sub slava Domnului». Iatã, voi lucra din cer ºi voi
vesti ºi voi împlini ºi mai cu tãrie prin voi toate câte sunt de
împlinit, cãci v-am spus cã de acum încolo vom lucra minuni
mai mari decât cele de pânã acum. 

Copiii mei, nu mai dormiþi. Un picuþ, iubiþii mei, un
salt mai minunat ºi cu multã pace trecut, ºi veþi vedea ce bine
va fi trecut. Sã nu îngãduiþi apoi sã se mai calce peste Sfânta
Sfintelor, care este sfântã lui Dumnezeu, iar cine va cuteza sã
nu aibã fricã spre aceastã aºezare pecetluitã, acela sã fie în-
semnat cu semn ceresc. Amin. Vã voi da cuvânt cum va fi sã
lucrãm în ziua sfinþirii care se va coborî de la cer, ºi vom lucra
dupã cum va fi cuvântul adus. 

Vã voi scrie pe hârtie pe cei ce vor fi aduºi pentru ziua
serbãrii, ºi când vor fi aduºi, sã asculte ºi sã stea aºa cum vor
fi aºezaþi, ºi sã fie cu ascultare ºi cu sfialã, cãci locul pe care
vor cãlca este ceresc, este coborât din cer prin cuvânt. 

Am de stat de vorbã cu voi, dar ascultaþi-mã ºi prin cei
ce stau de la mine, cãci eu sunt, eu ºi aºezarea mea, mãi copii,
ºi dacã sunt eu, sã fiu, iubiþii mei. Nu cumva sã zicã altcineva
atunci când eu voi scrie pe hârtie numele celor ce va fi sã vinã
pentru ziua aceea, cãci ziua aceea va fi încã tainã pânã va fi
ieºitã de sub ascuns. Mergeþi dupã cum cere cerul sã mergeþi,
ºi vom merge bine, mãi copii, dar nu cumva sã desfiinþeze ci-
neva porunca cea din cer pecetluitã. ªi iatã, iar rostesc aceastã
poruncã: nici un creºtin care a hulit Duhul lui Dumnezeu, Ca-
re a lucrat prin aceastã lucrare ºi prin acest aºezãmânt, nici
unul din cei ce au crezut cã hulesc din adevãr, nici unul sã nu
se încumete sã creadã cã Domnul va fi îngãduitor pentru unul
ca acela ca sã-l lase sã calce cu piciorul pe pãmântul acestui
aºezãmânt, ºi va cãlca acela aici numai dupã ce va trece, cãci
cei trupeºti nu pot cãlca în cele cereºti. Amin.

Pace vouã, dar nu mã lãsaþi, cãci am de aºezat peste voi
multã orânduialã în vremea care a mai rãmas. Pace vouã, ºi
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întreitã putere, ºi întreit spor prin lucrul mâinilor voastre sã
iasã de la Dumnezeu! Pace, iubiþii mei! Voiesc sã vã îndem-
naþi spre duh de pace ºi sã staþi în duhul pãcii ºi al ascultãrii
cereºti. Amin. 

Voiesc sã dau solie pentru fiii poporului meu care nu vor
putea intra aici, ºi sã le întãresc pacea ºi nãdejdea mântuirii, în
locul în care este fiecare, cãci în casa Domnului sunt multe
locaºuri, dar acest locaº va fi deosebit în Ierusalim. Sã nu se
mai lucreze peste poporul meu decât dinãuntrul acestui aºe-
zãmânt, cãci poporul meu va fi hrãnit tot de aici, fiindcã aceas-
ta este partea celor ce au stat mãcar un pic sub aceastã viþã. 

Binecuvântatã sã fie ridicarea porþii Domnului de la lo-
cul de unde este, ºi sã fie adusã ºi sã fie aºezatã înaintea Dom-
nului, ºi va fi poarta care va sta în faþa Sfintei Sfintelor, ºi nici
un vrãjmaº nu va mai putea lucra în jurul acestor hotare.
Amin, amin, amin. 

18 noiembrie/1 decembrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre episcopul Vasile
Târgoviºteanul 

El este chemat sã ocroteascã Biserica Noului Ierusalim. 

PPPP ace vouã de la Domnul Iisus Hristos, ºi sã rãmâ-
nã peste voi pacea Mea! Eu sunt pacea ºi rãbda-

rea celor ce cred în Mine, ºi de aici încolo Eu sunt. 
Mergeþi, în numele Meu, mergeþi ºi înscrieþi aceastã

piatrã pe pãmânt, cãci piatra aceasta Eu sunt, ºi veþi vedea cã
Eu sunt, aºa cum a fost cuvântul cel grãit din cer. 

Eu sunt Cuvântul, ºi Cuvântul este Dumnezeu, ºi toate
se lucreazã prin cuvânt, cãci am grãit cuvântul, ºi cuvântul
s-a fãcut faptã, ºi sunt adevãrat prin cuvânt, ºi lucrez prin cu-
vânt. Eu sunt adevãrul peste cei ce cred în Mine, ºi voi fi ade-
vãrat prin credinþã, iar cei ce vor crede Duhului Sfânt, Care
desãvârºeºte întreita lucrare a Treimii Dumnezeieºti, aceia
vor fi ºi vor lucra faptele credinþei ºi li se va socoti dreptate
lucratã prin credinþã. Nu vã temeþi. Eu voi merge înaintea
voastrã ºi voi netezi cu pacea Mea cãrarea voastrã cãtre cel ce
este mare peste bisericã. 

Pace peste cel ce stã pe scaunul bisericii, cãci Dum-
nezeu, Cel întreit lucrãtor, aºeazã pace cereascã în acest sfat. 

Pace þie, iubitul Meu, apostolul ºi mãrturisitorul Meu!
Este scris în cartea cea din cer coborâtã: «Mã duc, ºi iarãºi
voi veni. Mã duc, cã dacã nu Mã duc, nu pot veni la cei ce
cred în Mine», ºi iatã, Eu sunt cu cei ce cred în Mine, cu cei
ce nu se smintesc întru Mine, sunt cu cei plãpânzi, cu cei ne-
luaþi în seamã, cãci Duhul Meu Se desãvârºeºte în slãbiciuni,
aºa precum scrie în Scripturi. Iatã, pun înaintea ta aceastã pia-
trã, cãci eºti aºezat peste biserica din aceastã cetate. Ridicã-te
ºi porunceºte furtunii ºi îmblânzeºte valurile ce izbesc în
aceastã piatrã, cãci aceastã piatrã Eu sunt. Eu sunt piatra cea
neluatã în seamã de ziditori, Eu sunt piatra cea din vârful un-
ghiului, cãci Tatãl Meu M-a numit cu nume mare în cer ºi pe
pãmânt ºi M-a pus cap bisericii, ºi prin Mine tot trupul bise-
ricii se desãvârºeºte prin toate încheieturile ºi întãriturile ca-
re se þin întru întregirea trupului bisericii, întru fiinþa trupului
bisericii. 

Iatã, Eu deschid, ºi nimeni nu poate închide, ºi ceea ce
fac Eu, cine poate strica? Eu sunt Unul Dumnezeu peste toatã
fãptura, dar iatã, vremea cercetãrii este cu Mine, iar fãptura
Mea nu ºtie sã deosebeascã dreapta de stânga sa. «Iatã Eu ºi
pruncii Mei, ºi voi fi cu semne ºi minuni peste Israel», aºa
cum este scris. Eu sunt Dumnezeul lui Israel, cãci Israel este

cel ce crede în Mine. Eu sunt prin cuvânt, Eu ºi trimiºii Mei,
cãci cine poate ieºi de sub puterea Mea? 

Când am trimis pe Iona sã vesteascã cuvântul Meu, n-a
voit Iona sã meargã în numele Meu, dar puterea Mea a fost
prin semnul lui Iona ºi am biruit pe Iona ºi s-a dus pentru Mi-
ne. Scoalã-te sã stai în faþa furtunii care bate în aceastã stâncã
prin cuvânt lucratã, ºi stai cu braþele întinse ºi ocroteºte de cei
necredincioºi aceastã rãmãºiþã micã. Ridicã-te ºi þine aceasta
pânã voi veni ºi nu lãsa sã fie zdrobitã aceastã sãdire, cãci ci-
ne se va lovi de aceastã piatrã, acela se va zdrobi de ea. 

Voiesc sã aºez pace peste Sion ºi voiesc sã ruºinez pe
cei ce împart pe Domnul, cã Eu Unul sunt, ºi peste tot Unul
sunt, cãci întru Mine nu mai este nici iudeu, nici elin, ºi vor
fi toþi întru Unul, precum Eu Unul sunt, cãci Dumnezeu nu Se
dezbinã pe Sine.

Eu sunt ºi acum, aºa cum am fost înainte prin prooroci,
cãci aceasta este orânduiala dumnezeiascã, este prin prooroci,
este prin cuvânt, dar iatã, Israelul de azi nu Mã mai cunoaºte,
ºi nimeni nu mai voieºte sã audã de la Domnul. Sionul Meu
este departe cu inima de Mine, ºi ce-Mi foloseºte lauda bu-
zelor Sionului Meu dacã el ºi-a ales slobozenia ºi a dat deo-
parte dreptatea Mea? Mã doare rana Sionului Meu ºi voiesc
sã leg rana lui ºi voiesc sã vindec fãrãdelegea lui, dar nu mai
este loc curat, cãci tot trupul este numai rãni, din tãlpi pânã în
creºtet. Ridicã-te ºi fã voia Mea, cãci voiesc sã nu se calce
peste aceastã viþã, voiesc sã-Mi ocroteºti aceastã piatrã, cãci
am pus la temelia ei legãmânt de sfinþenie ºi de tainã cereas-
cã, ºi voi fi împlinitor prin cele ce stau sub aceastã piatrã de
mãrturie, care este pusã de la Mine peste aceastã vreme de
întuneric.

Eu te iubesc. ªi tu sã Mã iubeºti. Eu te primesc. ªi tu
sã Mã primeºti. Eu te ocrotesc. ªi tu sã Mã ocroteºti. Sã ne
slujim unul altuia, ºi Eu Îmi voi aduce aminte de tine atunci
când voi rosti dreptate peste lume. Fii ca Nicodim cel din vre-
mea trupului Meu ºi nu-Mi da aceastã iesle în sfatul cãrtura-
rilor, cãci nu este crezut Dumnezeu, Cel Care lucreazã întru
Duhul Sfânt al Treimii Dumnezeieºti. 

Când se îndrepta Valaam cãtre Israel ca sã-l blesteme,
am binecuvântat prin animalul cel necuvântãtor ºi am oprit
rãul în loc, ca sã ocrotesc pe cel ce era cu Mine ºi cu legile
Mele. Aºa am spus celor ce erau cu Mine din lume: «Mergeþi,
ºi cine va crede în Mine, nu acestea, ci mai mari decât aces-
tea va lucra dacã va crede în Mine». Ferice celui ce nu se
sminteºte întru Mine. Ferice celui ce crede duhurilor cerului! 

Pace þie, celui stãtãtor pe scaunul bisericii! Pacea Mea
sã lucreze peste tine, iar dacã Mã tãgãduieºti, pacea Mea sã
se întoarcã la Mine. Pace þie, cãci te-am aºezat sã ocroteºti
acest cuib ºi sã-l fereºti de cei ce vor sã-l striveascã, de cei ce
vor sã calce peste el, cãci aceia vor fi însemnaþi de mâna Mea.
Vegheazã pentru Mine, ºi te voi scrie ocrotitor pentru acest
aºezãmânt pe care-l voiesc curat pânã peste toþi vecii. Eu sunt
capul acestei pietre, ºi sunt întru Treimea Cea Dumnezeiascã
prin acest aºezãmânt, ºi sunt întru rânduiala cea plãcutã, cãci
Dumnezeu nu Se dezbinã pe Sine. Am aºezat acest semn pes-
te România ºi am lucrat minunat, cãci Eu lucrez minuni din
veac ºi pânã peste toþi vecii, spre plinirea vremurilor ceruri-
lor. Pecetluieºte aceastã tainã pânã Mã voi arãta cu putere
prin aºezarea care este coborâtã peste aceastã piatrã. Ascunde
acest izvor, cãci s-au ridicat irozi ºi iude sã iscodeascã aceastã
aºezare plãcutã Mie. Dacã nu Mã tãgãduieºti, voi mai bate,
iar tu iarãºi Îmi vei deschide ºi vom cina împreunã, cãci totul
este cu putinþã lui Dumnezeu. 

Cel mai dulce cuvânt: pace þie! 
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Pace ºi Ierusalim nou peste Sionul Meu, ºi peste cei ce
au mers în numele Meu, pace! 

Pace ºi bunã orânduialã, precum în cer aºa ºi peste cei
credincioºi! Cei credincioºi sunt aºternutul lui Dumnezeu.
Inima credincioºilor Mei este cerul Meu, iar trupul cel curat
ºi neîntinat al acestora este aºternutul lui Dumnezeu, cãci
Domnul Se odihneºte peste ei. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Domnul îl îndeamnã sã nu se teamã de oameni; îl întãreºte ºi îl în-
drumã sã stea în sfat cu arhiereul locului, Vasile Târgoviºteanul. 

SS ã fie zi de pace aceastã zi, ºi sã lucreze cu pace
pregãtirea zilei de mâine, cãci mâine este ziua

cea aºteptatã de tot cerul, ziua când acest cort dumnezeiesc
primeºte în el pentru prima oarã jertfa cea fãrã de sânge a
Mielului Treimii Dumnezeieºti. Este ziua Paºtelui cel nou,
care începe acum, ºi va fi fãrã de sfârºit acest Paºti nou, care
vine de la Dumnezeu, care începe din acest cort ceresc, rostit
ºi fãcut faptã prin poruncã cereascã.

Pace vouã! Pace ºi Ierusalim nou de acum încolo!
Aceastã piatrã cereascã este coborâtã din cer, este prin cuvânt
coborâtã, ºi cuvântul s-a fãcut faptã, ºi este din cer acest cort. 

Pace celui întâi-stãtãtor peste biserica Noului Ierusa-
lim, care vine de la Dumnezeu! Cãci a fost uns peste biserica
Noului Ierusalim, care vine, ºi iatã, începe sã se arate peste
pãmânt, începe sã ia înfãþiºare, dupã asemãnarea aºezãrii ade-
vãrate, pentru cã Dumnezeu este adevãr, iar adevãrul este din
biserica cea adevãratã. Biserica cea adevãratã n-a aflat loc pe
pãmânt întru tot adevãrul, cãci irozii ºi toþi slujitorii lui au
þinut ascuns adevãrul sub obroc ºi au bãgat sub vãl biserica
cea biruitoare a Fiului lui Dumnezeu. Cei ce se fãlesc cu ade-
vãrul dumnezeiesc, cei ce stau acum pe aceastã treaptã, aceia
nu stau întru adevãrul cel adevãrat, cãci nu aºa a fost Domnul
când S-a arãtat între oameni. De aceea se adevereºte Scrip-
tura sub ochii lor, dar ei nu vor sã înþeleagã Scriptura care
spune: «Vulpile au culcuºul lor ºi pãsãrile au cuiburile lor,
dar Fiul Omului nu are unde sã-ªi plece capul». Aceasta este
o tâlcuire adâncã ºi de neajuns la ea, cãci calea spre ea nu este
atinsã de picioarele celor ce stau în numele Domnului în mij-
locul mulþimilor.

Pace þie, copil iubit de Dumnezeu, copil ales dintre cei
învãþaþi ai legii! Pace þie, cãci þi-ai plecat capul, þi-ai plecat
grumazul sub aceastã viþã, ºi iatã, Domnul te are mare, din
fructul acestei viþe, ºi nimeni din cei ce par sã semene cu tine
nu seamãnã cu tine. Ei nu ºtiu ce ungere ai tu, cãci pentru ei
Fiul lui Dumnezeu nu mai este pe pãmânt, nu mai este în lu-
cru aºa cum este cunoscut Domnul în lucrul celor ce cred cã
este Domnul în lucru pânã peste toþi vecii. Ei nu ºtiu, ei vor
sã uite cã Fiul Domnului Se va arãta aºa cum scrie în Scrip-
turi, ºi dau sã tâlcuiascã dupã tâlcul lor, dupã duhul lor, dupã
învãþãtura cea de la oameni. Sã nu te temi de ei. Ce-þi poate
face þie omul? Sã nu te temi de oamenii care nu-L poartã pe
Domnul întru tot adevãrul dumnezeiesc. Sã nu te temi de cei
ce sunt încã pe pãmânt, cãci ei nu ajung la Domnul, fiindcã
este strâmtã calea prin care se ajunge la Domnul, ºi pe dea-
supra sau prin pãrþi nu se poate sãri, cãci una este calea, ºi
este cu credinþã sub ea ºi nu fãrã credinþã. Cel ce desfiinþeazã
pe Dumnezeu, Care lucreazã prin cuvânt, acela nu merge pe
cãrarea cea care sã ducã pe Dumnezeu spre om, acela nu-L
poate primi pe Domnul, Care este cu oamenii prin cuvânt. Nu

te teme de cei ce nu cred duhurilor cerurilor, cãci Duhul Sfânt
este peste tine ºi te învaþã sã grãieºti în limbi noi ºi necunos-
cute pânã acum, ºi te învaþã sã tãlmãceºti aceste limbi cereºti
celor ce aud ºi nu înþeleg cu mintea lor pe cele venite de la
Duhul Sfânt. 

Iatã tainã îþi spun þie, cãci tu nu eºti dintre ei. Eºti între
ei, dar nu eºti dintre ei, pentru cã Eu te-am ales din lume
fiindcã Tatãl Meu te-a dat Mie din lume. Sã nu te temi de ei.
Ei sunt mici, ei sunt fãrã putere, cãci nu aceasta este puterea,
nu aceea de care tu te îngrijorezi. Lasã povara ta. Dã-Mi Mie
povara ta ºi sã nu mai ai povarã. Eu sunt cu tine; de cine sã te
temi? Iatã aceºti copii ai Mei. Ei sunt fãrã putere, fãrã cuvânt,
fãrã apãrare în faþa furtunii care bate spre ei, dar ajutorul lor
este la Domnul, Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul ºi marea ºi
lumea cea vãzutã ºi cea nevãzutã. Ei sunt mici, iar cel mic nu
ºtie de teamã, cã are apãrarea lângã el, aºa cum este copilul
mic lângã mama sa. 

Iatã, vine vremea ta, ºi fericitã sã-þi fie þie vremea
aceasta, cãci vei avea Duh Sfânt ºi putere de Duh Sfânt ca sã
arãþi calea Mea cum este, ca sã înveþi învãþaþii despre calea
Mea din zilele gloriei plinirii Domnului. Tu eºti martorul
Meu, pentru cã aºa a fost taina Mea, aºa a fost planul Meu, ca
sã Mã ai în tainã prin acest izvor care curge din cer pe pã-
mânt. ªtiu cã eºti plãpând, dar Eu sunt Dumnezeu, ºi te ating
pe creºtet ºi te uºurez, cãci Eu sunt prin acest aºezãmânt, ºi
cine te poate uºura mai mult decât Mine? Dar îþi amintesc de
Scriptura Mea care spune aºa: «Ieºiþi din mijlocul lor ºi deo-
sebiþi-vã de ei, ºi de ce este necurat nu vã atingeþi, ºi Eu voi
fi Dumnezeul vostru ºi voi fi primit prin voi».

Iatã, Mã ating de creºtetul tãu ca sã te întãresc, ca sã te
uºurez, ca sã te fac ºi mai viu, ºi mai frumos, ºi aºa sã te vadã
cei printre care eºti, cãci ei se vor uita la tine ºi Mã vor crede
pe Mine, ºi vor crede lucrul Domnului din zilele acestea.
Deosebeºte-te, ºi fii deosebit între ei, ca sã vadã ei împlinirea
sfinþeniei întru tine ºi sã se plece ruºinaþi sub aceastã tãrie
atunci când Eu voi pune mâna pe creºtetul tãu ºi voi spune:
„Iatã-l pe cel ce M-a purtat pe Mine întru adevãr“.

Iatã, Eu voi fi cu putere prin acest aºezãmânt ceresc ºi
voi birui împotriva celor fãrã de lege, cãci Eu n-am venit sã
stric sau sã dezbin, ci am venit sã Mã arãt adevãrat ºi sfânt
prin acest aºezãmânt pus peste România. Stai în sfat cu cel
stãtãtor peste bisericã în aceastã cetate. Stai în sfat cu el ºi
spune-i despre Mine, ºi spune-i cã Eu voiesc aºa, ºi nu altul,
ºi spune-i cã tu ai fãcut dupã cuvântul Meu, cã ai crezut în cu-
vântul Meu, cã ai crezut cã Eu sunt Cuvântul. Spune-i sã fie
cu Mine, sã Mã acopere pe Mine, sã-Mi tãinuiascã aceastã
iesle, cãci am aflat loc primitor, care Mã primeºte aºa cum
voiesc Eu sã stau. Spune-i cã sunt de ajuns temple ºi locaºuri
peste care se calcã fãrã sfinþenie. Spune-i sã-Mi vegheze bine
ºi sã stea bine de veghe în jurul acestui aºezãmânt coborât
prin cuvânt ceresc.

Nu te teme. El este bun cu inima ºi va ºti sã fie de par-
tea Mea dacã voieºte, ºi Eu voi scrie dreptate în dreptul sãu
atunci când Mã voi ridica sã scot fãrãdelegea din biserica
Mea ºi sã fie curat aºternutul sub care Eu Mã plec spre învie-
rea ºi ridicarea lumii care va sã fie, cãci vin cu cele noi ºi voi
face un lucru nou, un Ierusalim nou, de la acest început nou.
Spune-i sã punã pe înãlþime aceastã fãclie, cãci iatã, duhul rãu
s-a pornit sã arunce cu pietre, ºi vai celui ce se va lovi de
aceastã piatrã! Iatã, am început sã însemnez cu semne acest
aºezãmânt deosebit între celelalte, ºi voi lucra din acest
aºternut ºi voi porunci îngerilor Mei sã lucreze la porunca
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Mea. Nu te îndoi. Voi lucra ºi ne vom desãvârºi întru semne
cereºti ºi vom birui cu cerul, iubitul Meu. Fii întru pacea Mea
ºi stai întru ea mereu, cãci Eu voi merge cu tine în tot locul ºi
voi lucra cu tine peste tot ºi nu vei fi fãrã Mine.

Pace þie! ªi iarãºi vom sta în sfat, cãci Eu sunt, ºi stau
în mijlocul vostru ºi fac sfat, aºa cum este scris în Scripturi.
Acesta este aºezãmântul întru care binevoiesc ºi prin care Mã
voi arãta întru sfinþenia Mea, cãci aceastã piatrã Eu sunt. Am
aºezat acest semn pe pãmânt, ºi voi aºeza aceastã piatrã îna-
intea Mea, cãci iatã ziua. 

Sãltaþi de bucurie ºi vã veseliþi, voi, cei ce iubiþi Ieru-
salimul, cãci Domnul a cercetat poporul Sãu cel credincios, ºi
tot ochiul va vedea mântuirea care vine de la Dumnezeu în zi-
lele ce vin. Amin, amin, amin. 

28 noiembrie/11 decembrie 1991

Cuvântul Domnului în ziua târnosirii Bisericii Noul
Ierusalim 

Corabia de salvare a celor care se dãruiesc Domnului: Biserica
Noul Ierusalim. Legile sfinte ale aºezãmântului cel nou. 

SSSS lavã întru cele cereºti lui Dumnezeu, ºi din cele
cereºti pace ºi bunã orânduialã peste acest ceresc

aºezãmânt, de-acum ºi peste toþi vecii! 
Pace vouã, ºi Ierusalim nou vã dau vouã! Pace vouã, ºi

Paºti nou sã fie aceastã zi de praznic ceresc! Iatã, se împlineº-
te sub ochii voºtri Scriptura care zice: «Luaþi ºi mâncaþi,
acesta este Trupul ºi Sângele Meu, al legãmântului cel nou,
cãci de acum nu-l voi mai bea cu voi pânã ce nu-l vom bea
nou întru împãrãþia Tatãlui Meu». Aºa am spus în seara cinei
când am stat la masa Paºtelui, mai înainte de cele ce aveau sã
Mã ridice spre gloria învierii, spre începãtura învierii fãpturii
lui Dumnezeu. Aºa am spus celor ce erau cu Mine din lume:
«Luaþi ºi cinaþi, acesta este legãmântul cel nou, ºi iarãºi îl voi
lua cu voi, nou, întru împãrãþia cea nouã».

Pace vouã! Pace, ºi Paºti nou sã fie aceastã zi, cãci îm-
pãrãþia lui Dumnezeu se va desãvârºi peste lume. Aceasta es-
te o zi de tainã cereascã pânã la arãtarea ei, cãci ea va mãrtu-
risi în zilele ce vin, ºi va fi luatã ºi vãzutã apoi de pe înãlþimi,
ºi va fi bucurie peste toþi cei ce vor veni ºi vor lua luminã spre
descoperirea neamurilor ºi spre slava poporului lui Israel cel
binecredincios. Astãzi se veselesc cele cereºti ºi se bucurã în-
tru cele aºezate pe pãmânt, cãci Domnul a fãcut biruinþã cu
mâna Sa cea tare, ºi cortul lui Dumnezeu Cuvântul este între
oameni, ºi neamurile vor umbla ºi vor fi cãlãuzite de aceastã
luminã cereascã. Astãzi cerul se bucurã ºi cântã aici. Cântã
îngerii cu voi, iubiþii Mei, cântã cântarea cerului: „Slavã Sfin-
tei, Celei de o fiinþã ºi de viaþã fãcãtoarei ºi nedespãrþitei
Treimi, acum ºi pânã peste toþi vecii!“. Cântã cântare de în-
viere, cântã corul îngerilor cei fãrã de trup, ºi cântã duhul
celor ce au aºteptat sã vadã venind ziua aceasta, cãci pãrinþii
lui Israel, iatã, vãd zilele Domnului pe care ei numai le-au nã-
dãjduit vãzându-le de departe. 

Binecuvântatã sã fie aceastã zi, cãci Mielul lui Dum-
nezeu a coborât astãzi masa Paºtelui cel nou întru aceastã îm-
pãrãþie cereascã, lucratã prin cuvântul lui Dumnezeu. Luaþi ºi
mâncaþi, luaþi ºi beþi! Acesta este Mielul lui Dumnezeu, Care
spalã pãcatul fãpturii. Acesta este Paºtele cel nou despre care
scrie în Scripturi. Aceasta este împãrãþia Mea ºi acesta este
aºezãmântul cel nou, dupã Scriptura care spune: «ªi am vãzut
cerul cel nou ºi pãmântul cel nou. ªi am vãzut cetatea sfântã,

Noul Ierusalim, coborând de la Dumnezeu; ºi cetatea este în
numele celor douãsprezece seminþii ale lui Dumnezeu; ºi
neamurile pãmântului vor lua luminã de la aceastã fãclie ºi
vor bea din râul vieþii, care va curge din acest tron, iar apa
aceasta va fi spre tãmãduirea neamurilor. Iar de o parte ºi de
cealaltã a râului vor creºte pomi ale cãror fructe ºi frunze vor
fi spre tãmãduirea celor ce vor crede în Dumnezeu. ªi în
aceastã cetate nu va intra nimeni pângãrit ºi nimeni strãin, ci
numai cei ce sunt ai Mielului, care merg dupã Miel oriunde
Se va duce, care sunt osebiþi dintre oameni, pârgã lui Dum-
nezeu ºi Mielului». Acesta este aºternutul întru care binevo-
iesc. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care va acoperi ce-
rul ºi pãmântul, ºi va fi Ierusalim nou ºi va fi cer nou ºi pã-
mânt nou, lucrat de la acest început, cãci cele scrise nu se pot
desfiinþa, ºi se vor împlini. 

Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care aþi lucrat aceastã co-
rabie, cãci voi sunteþi mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru
spre plinirea vremilor Domnului. ªi sã fie întreit binecuvântat
îngerul bisericii Mele, care pecetluieºte astãzi acest aºternut
dumnezeiesc, iar ochiul Meu ºi mâna Mea vor fi ºi vor lucra
prin acest început nou, care s-a coborât din cer spre plinirea
celor cereºti. Nimic nu împlinesc fãrã sã nu fi vestit prin
prooroci, dupã cum este orânduiala cereascã, ºi iatã, vin ºi
sunt împlinitor. 

Iatã, sunt cu voi, cinez cu voi, grãiesc cu voi, cãci cina
Mea este împãrãþia Mea întru care binevoiesc. Iatã, sunt aici,
sunt cu ai Mei ºi stau la masa Paºtelui cel nou, întru împãrãþia
Tatãlui Meu. Sunt cu voi ºi ne rugãm împreunã Tatãlui ceresc,
ºi iatã, Mã rog Tatãlui Meu în acest aºternut ceresc: 

Tatãl Meu, iatã-Mã unde sunt! Sunt cu cei pe care-i am
de la Tine, cã Tu i-ai luat din lume ºi Mi i-ai dat Mie. Iatã Eu
ºi pruncii Mei, Eu ºi cei pe care Tu Mi i-ai dat, spre semne ºi
minuni peste lume! Din lume Mi i-ai dat, pentru cã nici ei nu
erau din lume, precum nici Eu nu sunt din lume. Pãzeºte-i în
numele Meu pe aceºtia pe care Mi i-ai dat, ºi pãzeºte acest
aºezãmânt în care Eu Îmi plec capul, de-acum. Mâna Ta ºi
ochiul Tãu ºi sãlaºul Tãu sã fie mereu aici, cu Mine ºi cu cei
pe care Tu Mi i-ai dat. Cerul cel sfânt sã-ºi ia sãlãºluire în
acest aºternut ceresc, iar acest templu ridicat de cei mici, de
cei puþini, de cei plãpânzi, sã fie, de-acum, cortul Tãu ºi al
Meu ºi al Duhului Sfânt, prin Care Una suntem, întru Treimea
Care este mai dinainte de toþi vecii, nedespãrþitã întru fiinþã.
Iar din acest cort ceresc sã Ne arãtãm lucrãtori peste cei ce
vor veni sã vadã calea, ºi sã meargã pe ea apoi. Adu-Þi aminte
de toate fãgãduinþele Tale ºi vino întru plinirea lor prin Fiul
Tãu, întru Care Tu ai binevoit, cãci iatã-Mã aici, în ieslea pe
care Tu Însuþi Mi-ai pregãtit-o ca sã locuiesc între oameni ºi
sã luminez cu luminã din lumina Ta acest cort. Fã ca aceastã
viþã sã se întãreascã în însuºi altoiul sãu, cãci Tu M-ai dat sã
fiu cap bisericii Tale ºi sã sãlãºluiesc întru adevãrul celor ce
sãlãºluiesc întru Mine. Eu în ei, ºi ei în Mine, precum Noi una
suntem, cãci Tu M-ai dat spre rãscumpãrarea celor mulþi ca-
re vor fi una cu Noi prin acest izvor viu ºi netulburat. Sfin-
þeºte ºi aºeazã pecetea cea vie peste aceastã piatrã, cãci Eu
sunt aceastã piatrã, precum a fost cuvântul Tãu. Ascultã-Mã
din acest cort ceresc, ºi cu mânã tare binecuvinteazã aceastã
împãrãþie curatã. Amin. 

– BBBB inecuvântat sã fie cuvântul Fiului Meu ºi
binecuvântatã sã-I fie binecuvântarea Lui

peste acest munte, ºi se va numi muntele Domnului acest
aºternut ceresc. 
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Pace Þie, Fiul Meu preaiubit, ºi binecuvântatã sã-Þi fie
intrarea în acest Ierusalim ceresc! Pace Nouã, întru aºezã-
mânt curat ºi neîntinat, ºi de acum încolo pacea Noastrã sã rã-
mânã peste cei ce sunt împreunã cu Noi în aceastã împãrãþie. 

Iatã Fiul Meu ºi pruncii Sãi pe care Eu i-am pus la
lucrul viei Fiului Meu, iar Stãpânul viei dã aceastã vie lucrã-
torilor Sãi ca sã o stãpâneascã ºi sã împartã viaþã celor ce vor
umbla pe calea vieþii, ºi sã împartã luminã celor ce vor lua
calea luminii. 

Pace vouã, copii ai cerului sfânt, ºi binecuvântatã sã fie
împãrãþia Treimii Dumnezeieºti în care sunteþi aºezaþi! Pace
ºi Paºti nou, de acum ºi pânã peste toþi vecii, cãci voi aþi biruit
prin Sângele Mielului lui Dumnezeu! Pace ºi Ierusalim nou
sã înceapã de la voi peste pãmânt! Bucuraþi-vã, cã iatã, Dom-
nul binevoieºte întru acest aºezãmânt rostit ºi lucrat la porun-
ca dumnezeiascã, ºi se va cunoaºte pânã la toate marginile
aceastã mântuire.

Binecuvântatã sã fie lucrarea prin care Dumnezeu a
trâmbiþat pe pãmânt spre arãtarea slavei Sale. Vã voi umple
de putere ca sã staþi bine de veghe peste aceastã grãdinã cu-
ratã. Vã voi da legile acestui aºezãmânt, ºi cine se va încume-
ta sã calce peste ele, acela sã fie anatema de la faþa lui Dum-
nezeu, cãci Eu sunt Dumnezeul orânduielii ºi al sfinþeniei.
Vegheaþi cu tãrie, ºi binecuvântatã sã vã fie veghea voastrã,
cãci locul pe care staþi este sfânt, este din cer, coborât prin
cuvânt, ºi este împãrãþie cereascã, ºi nimeni pãmântesc sã nu
fie peste acest aºezãmânt ceresc. 

Luaþi ºi mãsuraþi aceastã piatrã ºi împrejurimile ei, ºi
se va numi Sfânta Sfintelor care este pe pãmânt pentru aºter-
nutul lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi, iar cel ce nu este cu Mine
dupã adevãr, sã se depãrteze, cãci Dumnezeu este foc mis-
tuitor, iubiþii Mei. Iubiþi sfinþenia, iubiþi pacea cereascã, iubiþi
aceastã împãrãþie dumnezeiascã, ºi voi fi cu voi, ºi prin voi
voi fi. 

Eu sunt aici. Eu ºi sfinþenia Mea. Eu ºi cei ce stau întru
voia Mea. 

Pace vouã, iubiþii Mei! Binecuvântatã sã fie, ºi zi de
praznic veºnic sã fie aceastã zi care este din zilele Domnului,
din zilele cerului, ºi vor fi de acum încolo zile noi de serbare
cu cerul. Duhul Treimii Dumnezeieºti sã rãmânã peste acest
aºezãmânt sfânt, ºi va fi odihna lui Dumnezeu acest cort dum-
nezeiesc. Amin, amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia pentru aºezarea legilor noului
aºezãmânt 

Vremea trâmbiþei Domnului ºi slava poporului ei. 

ÎÎ ncã o zi de sãrbãtoare cu cerul. Pace vouã, celor
din hotarele acestui aºternut ceresc! Pace vouã, iu-

biþii mei copii, cãci am serbat de curând ziua Paºtelui cel nou
în cortul cel nou, care a luat trup în mijlocul acestui aºezã-
mânt sfânt, ºi iatã, cerul serbeazã iar încã o zi de serbare, cãci
astãzi prãznuim amintirea zilei adormirii trupului meu, ziua
când eu am luat misiune în cer, între cei cereºti. ªi dacã m-am
dus la cer, m-am dus ca sã pot veni înapoi la voi, ºi aºa a fost,
mãi copii. Poporul cel hrãnit prin duhul acestei lucrãri cereºti
n-a crezut cã eu nu voi muri, n-a crezut cã voi fi vie în vecii
vecilor ºi cã voi fi peste turma cea creºtinã din vremea plinirii
celor cereºti. Sunt vie ºi lucrez dintre cei din cer, cãci vii sunt
cei din cer ºi lucreazã pe pãmânt întru lucrarea Duhului ce-
resc, spre plinirea unirii întru cele veºnice. 

Pace vouã, ºi iarãºi zi de Paºti în acest cort dumne-
zeiesc, ºi sã fie jertfã de rugãciune cât mai mult în acest cort,
chiar dacã va mai fi de lucrat spre sãvârºirea cea deplinã pânã
la serbarea cea mare a învierii Fiului lui Dumnezeu. 

Sã vã îmbrãcaþi bine, mãmicã, ºi sã sãvârºiþi în acest
cort sfânt jertfa cea nouã o datã la ºapte zile, ca sã ia putere
prin Mielul lui Dumnezeu acest cort ceresc în care ªi-a plecat
capul Fiul Treimii Dumnezeieºti, iar în celelate zile aduceþi în
adãpostul cel cald (paraclis, n.r.) jertfa cea fãrã de sânge. 

Binecuvântatã sã fie ziua aceasta, cãci serbãm astãzi
trecerea mea spre puterile cele din cer care lucreazã peste pã-
mânt. ªi va fi nou pãmântul, în curând va fi nou. ªi va fi cer
pãmântul cel nou, ºi vor fi una cele din cer cu cele de pe pã-
mânt. Amin.

Binecuvântatã sã fie jertfa ce o aduceþi spre pomenirea
mea, ºi iatã, am cu mine o fiicã iubitã, o sorã iubitã. Am luat-o
sã-i arãt împãrãþia mea, am luat-o eu acum, ca sã fie lângã mi-
ne în aceastã zi, lângã mine la masã, cãci ºi pe ea o serbeazã
astãzi cerul, fiindcã astãzi ziua aceasta de biruinþã este ºi a ei.
ªi ea serbeazã azi ziua trecerii ei spre cele cereºti, spre cele
vii ºi lucrãtoare din cer peste pãmânt. Ea este fiica rugãciunii,
mãi copii. Ea este din ceata proorocilor ºi are platã de proo-
roc în cer. Ea este martor între martorii cei întâi-stãtãtori în
cer pentru aceastã lucrare de cuvânt ceresc. Ea a vãzut de de-
parte biruinþa în care aþi intrat acum voi, cei cu trupul. Ea a
vãzut de departe aceastã biruinþã ºi a nãdãjduit-o ºi a proo-
rocit-o în vremea trupului ei, cãci a avut darul vederii înainte,
darul profeþiei, darul vederii cu duhul. Sora Leana, mãi copii.
Suntem amândouã în locurile dintâi la masa cea de azi ºi
serbãm cu voi ziua biruinþei noastre în cer. 

Copii ai duhului meu, de-acum încolo sã vã fie veghea
veghe, cã nimeni, nimeni, mãmicã, nu rãspunde pentru acest
aºezãmânt, nimeni în afarã de voi, cei stãtãtori ºi pãzitori aici. 

Iatã legile acestui aºezãmânt ceresc: 
– În acest munte nu va putea intra cel ce a hulit ºi a

lovit ºi a defãimat lucrarea Duhului Sfânt, Care a lucrat în
mijlocul acestui popor hrãnit prin cuvânt ceresc. Iar cine se va
încumeta sã defãimeze acest cuvânt, acela se va zdrobi de
aceastã piatrã ºi va fi numit între cei cãlcãtori de poruncã. 

Aceastã lege sã nu fie cãlcatã, cãci este cea dintâi po-
runcã peste acest ceresc aºternut. Vine mântuirea ºi bucuria
de la Dumnezeu peste toþi cei care sunt scriºi la Domnul în
sulul acestei lucrãri, dar aceastã poruncã trebuie sã fie þinutã
cu mare ascultare. 

Pãstorii mei, luaþi aminte ºi duceþi spre împlinire
aceastã lege, cãci este cu neputinþã ca acest munte ceresc sã
fie atins de cei ce au lovit în aceastã stâncã. V-am spus cã vor
veni spre voi creºtinii acestui popor ºi vor cere intrare ºi se
vor bate de pãmânt, dar nu este cu putinþã sã calce sau sã trea-
cã pe deasupra cel ce a lovit pe Dumnezeu, Care ªi-a ales
aceastã iesle de sãlãºluire. M-am dus ºi am trâmbiþat peste tot
ºi am bãtut la fiecare poartã, în fiecare cetate, ºi am întocmit
carte de mãrturie pentru fiecare cetate ºi am spus sã se împace
cu mine poporul meu ºi sã creadã ºi sã se aºeze în cele cereºti,
în cele neîntinate ºi în ascultare de Dumnezeu, dar nu s-a
trezit poporul meu ºi n-a venit spre mine ca sã pot apoi sã vin
ºi eu spre el. N-a voit. Ba m-a ºi gonit, m-a ºi hulit, m-a ºi tã-
gãduit, ºi eu am tot aºteptat sã se trezeascã poporul meu ºi sã
fie împlinitor. ªi dacã am vãzut necredinþã, m-am suit în acest
munte ºi am adus din cer cuvânt, ca sã fie împlinire prin
cuvânt, ºi ªi-a fãcut Domnul cort ceresc în aceste hotare cu-
rate ºi necãlcate de cei ce nu cred, de cei ce nu împlinesc. Iatã
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de ce am oprit eu pe poporul meu sã nu mai vinã în hotarele
acestui aºezãmânt ceresc! Pentru cã eu începusem sã pre-
gãtesc ºi sã curãþesc ºi sã þin curat acest aºezãmânt, curat ºi
lipsit de picioarele celor ce nu au voit sã asculte ºi sã creadã
ºi sã împlineascã cele cu care am venit sã le aºez peste po-
porul meu. ªi am adus apoi cuvânt ºi a împlinit Domnul cu-
vântul ºi ªi-a fãcut sãlaº curat ºi necãlcat de cei pãmânteºti,
de cei ce au rãmas cu pãmântul, ºi nu ºtia poporul meu de ce
l-am oprit sã vinã aici. Aici este muntele Domnului din vre-
mea plinirii cerurilor, ºi de aici va lucra Domnul cu legile Sa-
le cele curate peste cei ce vor fi mântuiþi, ºi în acest aºezã-
mânt nu va cãlca cel cu mâini necurate, ci numai cel cu mâi-
nile spãlate ºi care n-a luat în deºert numele Domnului, ºi ia-
tã, aceastã cetate se va numi «Acolo este Domnul». Este scris
cuvântul Domnului: «Vulpile au culcuºul lor ºi pãsãrile vãz-
duhului au cuiburile lor, dar Fiul Omului nu are unde sã-ªi
plece capul». ªi iatã, aici ªi-a pregãtit Domnul sãlaº în vre-
mea de sfârºit a fãrãdelegii de pe pãmânt, ºi iatã, are Domnul
unde sã-ªi plece capul. Domnul este sfânt ºi curat, ºi are
Domnul aici locaº sfânt ºi curat, ºi are unde sã-ªi plece capul
în vremea aceasta. 

ªi iatã a doua poruncã pentru acest aºezãmânt, ºi apoi
celelalte dupã ea: 

– Creºtinii care vor fi împlinitori celor ce stau scrise
sub temelia acestei înãlþimi cereºti, aceia, dacã vin, sã vinã cu
îmbrãcãminte de o singurã culoare, cãci este sfânt ºi ceresc
acest aºezãmânt. Sã nu fie cãmaºã sau rochiþã sau maramã co-
loratã, ºi sã fie de o singurã culoare veºmântul pentru acest
aºezãmânt.

– Sã se respecte porunca pentru a nu trece banul în
Sfânta Sfintelor, cãci Domnul nu are nimic legat cu cezarul.
Cezarul este cezarul, iar Domnul este Domnul, ºi nu este
nimic între Domnul ºi cezarul. Cezarul sã fie cu ale sale, iar
Domnul sã fie cu ale Sale, cu cele cereºti în locaºul Sãu cel
coborât în vremea aceasta. 

– Creºtinii care vor veni sã fie la slujbele cereºti care
se vor serba în acest cort sfânt, sã vinã în dimineaþa sãrbãtorii
ºi sã se întoarcã întru ale lor spre sfârºitul zilei de serbare,
cãci în acest aºezãmânt trebuie mare ordine cereascã ºi pace
desãvârºitã, ºi nimic din cele de afarã sã nu umbreascã pacea
din aceste hotare, sã nu apese duhul ºi pacea acestui aºe-
zãmânt.

– Sã se lucreze numai dinãuntru ºi nu din afarã în acest
aºternut ceresc. 

– Sã fie sfialã sfântã ºi ascultare pentru cele aºezate
peste acest cort sfânt, cãci cei stãtãtori aici, au de dat rãspuns
în faþa acestui tron pentru þinerea legilor cele sfinte, cele ce-
reºti, care sunt aºezate peste acest aºezãmânt. Iar uºile vor fi
închise ºi deschise dupã rânduiala celor ce au de stat de veghe
peste aceastã iesle. 

– Acest jertfelnic va primi jertfe de rugãciune pentru ca
sã se aducã Domnului, dar vindecarea ºi dezlegarea prin ru-
gãciune va fi fãrã de platã, va fi în dar. Jertfã de rugãciune
pentru cei adormiþi sã se aducã, dar jertfã pentru cei în trup
care stau în nelegiuiri, sã nu intre la acest jertfelnic, cãci locul
pe care staþi este din cer, ºi cerul este curat, iubiþii mei. Aici
am dat legi bune ºi mântuitoare pentru toatã fãptura lui Dum-
nezeu, dar sã se lucreze dinãuntru ºi nu din afarã pentru dez-
legarea fãpturii lui Dumnezeu.

– Lumina de aici, sã iasã ºi sã lumineze peste întu-
nericul din afarã, dar întunericul din afarã sã nu intre peste lu-

mina dinãuntru, cãci ce legãturã poate fi între luminã ºi în-
tuneric? 

– Cei ce vor veni la sãrbãtorile Domnului care vor fi ºi
se vor vesti de aici, aceia sã fie întru duhul sfielii ºi al rugã-
ciunii, sã fie întru duhul ascultãrii aici. 

– Acest aºezãmânt sã fie cu totul lipsit de duhul lumii,
cãci cei ce vin sã aducã jertfã de rugãciune, va fi sã vinã fãrã
grija cea lumeascã înãuntrul acestor hotare. Sã se umple de
laude, de psalmi ºi de vorbiri duhovniceºti acest aºezãmânt
de la cei ce vin sã se înfãþiºeze Domnului, Care este prin acest
jertfelnic ceresc, iar altfel de vorbire sã fie uitatã câteva clipe
pentru cei ce intrã ºi se aratã Domnului. 

– Sã fie pãstratã curãþenia lucrurilor ºi a locului de aici
ºi ordinea cea desãvârºitã, întru toatã aºezarea de aici, iar
ceea ce mai este de lucrat, sã se lucreze cu multã ordine ºi cu-
rãþenie a lucrurilor. 

ªi iatã cu ce se încheie astãzi legea rânduielilor care
vor fi aici: 

– Lumina care va fi sã ardã în toatã vremea în aceastã
bisericã, numitã cetatea Noului Ierusalim, venitã de la Dumne-
zeu, ºi smirna ºi tãmâia ºi apa cea sfinþitã cu putere de cuvânt,
sã înmiresmeze ºi sã stropeascã în toate zilele acest aºezãmânt
coborât din cer prin cuvânt. ªi va fi biruinþã mare de la acest
nou început, ºi va fi luminã de la acest jertfelnic ceresc. 

– Sã fie duh de ascultare ºi de mare orânduialã. Sã fie
duh de pace cereascã ºi sã fie izvor de viaþã ºi de înviere peste
pãmânt. Sã se lucreze prin cuvânt pentru curãþirea fãrãdelegii
de pe pãmânt, ºi sã se împlineascã cuvântul. Amin. 

Iarã ºi iarã, cu fricã ºi sfialã sfântã sã ia aminte cei ce
se vor îndrepta spre acest munte, cãci în toatã vremea va tre-
bui sã pãzeascã ºi sã pãstreze peste ei cele ce stau aºezate sub
aceastã piatrã, iar cei ce nu vor sta aºa cum este rânduiala de
aici, aceia sã nu se apropie, cã mai bine le va fi lor. ªi iatã po-
runcã puternicã: 

– Sã se pãzeascã cu sfinþenie ºi sã nu se calce peste
cele aºezate pentru acest aºezãmânt ceresc, iar cine va cãlca
fãrã de rânduiala cea de aici, acela va fi însemnat de Dumne-
zeu. Amin. 

Acesta este locul în care Domnul Îºi pleacã fruntea cu
sfinþenie ºi cu smerenie, ºi aºa sã fie ºi cei ce vor veni sã se
închine lui Dumnezeu, Care este prin acest jertfelnic curat ºi
sfânt. Dumnezeu Cuvântul va ieºi din acest iatac ºi va semãna
fructul învierii ºi al vieþii peste cei ce vor alege viaþa cea ce-
reascã. 

Binecuvântatã sã fie aceastã împãrãþie cereascã, ºi sã
fie biruinþã prin Sângele Mielului peste cei care umblã cu
Mielul lui Dumnezeu, cãci împãrãþia este a celor ce biruiesc
prin Sângele Mielului lui Dumnezeu, Care, iatã, ia ºi des-
chide peceþile cereºti. 

Binecuvântatã sã fie jertfa ce este adusã pentru po-
menire în cer în aceastã zi de serbare cereascã. Luaþi ºi mân-
caþi din jertfele cereºti ºi sfinþiþi-vã, iubiþii mei, copii ai du-
hului meu, copii ai Duhului Sfânt, cãci Tatãl cerurilor v-a ri-
dicat pe voi spre semne ºi minuni nemaiauzite în Israel. 

Pace ºi Ierusalim nou de aici ºi pânã peste toþi vecii,
precum în cer aºa ºi peste acest început! ªi va fi Ierusalim
nou, coborât de la Dumnezeu. Voi fi mereu cu voi ºi voi adu-
ce la voi toate câte sunt de adus de la Domnul Savaot pentru
împãrãþia Sa cea sfântã ºi curatã, pe care v-a dat-o ca sã ve-
gheaþi peste ea ºi sã trãiþi în ea. 

Pace vouã, copii ai Duhului Sfânt! Amin, amin, amin. 
2/15 decembrie 1991
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Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Duhul înþelepciunii peste cel ales. Mângâiere în mâhniri. 

DD uhul Sfânt Mângâietorul, Cel ce împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul este preaslãvit, Domnul Cel de

viaþã fãcãtor, sã-þi umple duhul tãu de mângâiere cereascã,
copil fãgãduit lui Dumnezeu, cãci ai fost fãgãduit Mie, ºi de
aceea lucreazã peste tine lumina Mea ºi puterea Mea ºi înþe-
lepciunea Mea, ºi cine poate sã-Mi ia pe cel fãgãduit Mie? 

Pace þie, cãci dacã fãgãduinþa cea fãcutã pentru tine a
fost întemeiatã ºi fãptuitã, Eu cum sã pot trece peste ea? Eu
sunt Cel ce împlinesc fãgãduinþele, ºi iatã, din fãgãduinþã eºti
dat Mie, ºi fãgãduinþa nu se poate desfiinþa, ºi de aceea am
zis: cu adevãrat, binecuvântând te voi binecuvânta. Amin.

Pace þie, copilul Meu, cãci am pus pentru tine înaintea
Mea fãgãduinþa ºi cuvântul, ºi sunt adevãrat prin acestea do-
uã, precum adevãrat am fost când am zis pentru Avraam: «Cu
adevãrat, binecuvântând te voi binecuvânta ºi înmulþind te
voi înmulþi». Nu te mai lãsa mic cu înþelepciunea, cã nu aºa
voiesc sã te am. Voiesc prin înþelepciunea cea de la Mine sã
stai tare ºi numai tare, sã stai de mânã cu ea ºi sã te întãreºti
prin izvorul ei ºi sã nu te ºtii slab cu Mine. Sã se plângã cei
ce nu se bizuie pe Mine, dar tu, cum sã te plângi? Cum sã te
plângi când Eu stau gata sã Mã arãt biruitor? Eu sunt în braþe
cu fãgãduinþele Mele, ºi cum sã-þi pierzi rãbdarea? 

Când am dat fãgãduinþa lui Avraam, M-am jurat pe
Mine Însumi, ºi Avraam, prin îndelungã rãbdare, a vãzut fã-
gãduinþa, cãci prin fãgãduinþã ºi prin cuvânt, Domnul n-a
fost sã fi minþit niciodatã. Voi sunteþi ai vremii plinirii fãgã-
duinþelor Mele. Voi sunteþi pârga începãturii noi, care vine de
la Mine, ºi cum sã înþeleagã aceasta cei ce se fãlesc cu numele
Meu, cu legea Mea? Poporul la care Eu venisem atunci când
M-am coborât de la Tatãl, era tare la cerbice, era plin de mã-
rirea în care era aºezat, cãci era poporul cel binecuvântat, cel
ales, ºi avea peste el mulþime de arhierei ºi de preoþi, care
ziceau cã au de tatã pe Avraam, ºi Eu aºa le-am spus: «Dacã
aþi fi cu adevãrat fiii lui Avraam, aþi cunoaºte de unde sunt,
cã Eu sunt mai înainte de Avraam». Dar n-au putut aceºtia sã
înþeleagã tâlcul tainelor cereºti, de vreme ce erau în duhul lor,
în duhul slavei lor, ºi de aceea au rãtãcit ei de la adevãrul
Meu. 

Nu te teme de cei goi, cãci, ca ºi atunci, ºi azi tâlcul cu-
vintelor Mele este departe de înþelesul lor, ºi iatã peste ei
Scriptura care spune: «Auzind nu vor auzi, vãzând nu vor pri-
cepe ºi mergând nu vor cunoaºte calea». Iatã, Eu te cercetez
mereu ºi voiesc sã dau deoparte lumea din jurul tãu ºi trag din
greu, iubitul Meu, cãci duhul lumii iatã ce a fãcut! A pãtruns
pânã dincolo de catapeteasmã ºi se fãleºte cãlcând peste cele
sfinte, peste locul sfinþeniei în care Eu am intrat pentru lume
ca înaintemergãtor, ºi nu singur am luat cinstea de Arhiereu
dupã rânduiala Tatãlui Meu, ci Tatãl Mi-a dat Mie aceastã
cinste. ªi iatã, pustiirea a intrat ºi a cãlcat în picioare cele cu-
rate, cele sfinte ºi cele din cer aºezate, ºi ce mai este de fãcut? 

M-am ridicat sã scot fãrãdelegea din biserica Mea ºi
voi fi împlinitor, iubitul Meu. Fii mare cu Mine ºi nimeni sã
nu-þi striveascã plata rãbdãrii. Ai vãzut ieslea Mea, ºi va strã-
luci lumina Mea peste ea ºi va fi pace peste ea ºi va fi iubire
ºi mângâiere ºi Eden ceresc aceastã iesle, ºi ne vom desãvârºi
întru lucrarea Duhului Sfânt ºi vom fi întru împãrãþia pãcii
peste pãmânt, ºi pãmântul va învia sub aceastã viþã, cãci rã-
dãcinile ei se vor întãri, ºi va fi rod ceresc ºi de înviere
dãtãtor. 

Suferinþa pentru calea Mea este cel mai scump dar pen-
tru cer, dar nu pot pune peste tine ispãºire pentru duhul lumii
care te cuprinde de peste tot. Tu eºti în mijlocul mulþimilor, ºi
mulþimile sunt multe ºi au sarcini grele, iubitul Meu. Aºa
eram ºi Eu printre mulþimile care Mã îmbulzeau, cãci ieºea
din Mine putere ºi împãrþeam putere de viaþã ºi de tãmãduiri
peste cei pierduþi în lume, ºi când Mã cuprindeau durerile lor,
Mã depãrtam în munte ºi plângeam ºi sufeream în Duhul
Meu, ºi luam asupra Mea suferinþele lor. Eram Dumnezeul
milei ºi sufeream în Duhul Meu ºi miluiam pe cei neputin-
cioºi. ªi dacã M-am dus la Tatãl Meu, am dat Duhul Meu lor,
ºi apoi au suferit în Duhul Meu ºi cei ce aveau sã fie întru
Mine. Aºa ºi tu, copilul Meu, urmaºul Meu, dar tu nu poþi sin-
gur, ºi de aceea þi-am dat de la Mine, sã-þi fie de ajutor ºi sã
împarþi suferinþa care vine de la duhul lumii peste tine. Voiesc
sã iei cu tine acest copil. Voiesc, dacã ºi tu voieºti, cãci îþi va
fi de mare ajutor ºi îþi va fi de mângâiere, ºi voi lua din sar-
cina ta ca s-o poþi purta pânã voi fi cu voi întru slava care vine
odatã cu Mine. Cere ca sã-þi dau, ºi îþi voi da, cãci Eu te iu-
besc ºi îþi dau tot ce am mai bun ca sã putem ajunge la ziua
împlinirilor vãzute. Fugi de duhul mâhnirii, fugi, iubitul Meu,
ºi adu-þi aminte de mângâierea cereascã ºi de plata cea care
vine. 

Voiesc din nou sã te am în acest cort ceresc ºi sã se
ridice slavã ºi zile de serbare din acest aºternut, de la aceastã
cinã nouã pe care, iatã, din nou o iau cu ai Mei întru împãrã-
þia Tatãlui Meu. Amin. 

Binecuvântatã sã fie pãrtãºia ta cu casa unsului Meu
Mihail, ºi va fi binecuvântare peste acest sfat, ºi va fi zi din
zilele cerului acea zi de ospãþ ceresc. Stai drept în faþa celor
ce vin de la unsul Meu, ca sã fiu prin tine cu putere de înþe-
lepciune peste acest sfat. 

Iatã ce dar îþi dau! Pace, iubitul Meu, pace þie! Din cele
cereºti, pace þie în tot locul! În culcare ºi-n sculare, pace þie!
În vorbire ºi-n tãcere, pace þie! În veghere ºi-n iubire, pace
þie, copil al vremii cea bunã, care vine de la Mine peste cei ce
au împãrãþia Mea cu ei! Amin, amin, amin. 

4/17 decembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Grãirea ei lângã grãirea Domnului. 

CC u pace ºi cu umilinþã îmi plec fruntea mea ce-
reascã împreunã cu voi, copiii mei cei iubiþi. Îmi

plec fruntea mea cereascã în acest cort ceresc, coborât pe pã-
mânt prin poruncã dumnezeiascã. Tot cerul vã poartã pe voi
în cântãri de bucurie. Toþi îngerii cântã pentru voi, pentru cã
voi aþi dat trup poruncii acestei vremi, aþi dat trup cuvântului
cel scris în Scripturi ºi aþi aºezat cu puterea cea din cer cortul
cel sfânt, care este aºezat pe pãmânt spre luminarea nea-
murilor care vor învia întru viaþa cea nestricãcioasã, dupã
cum scrie în Scripturi. 

Pace vouã! ªi cu umilinþã mã plec între voi, ca sã fiu ºi
în sfat cu voi, cã nu trebuie, mãi copii, sã stau în tãcere între
voi. Aº voi, la toate serbãrile de la voi, aº voi sã grãiesc cu
voi, sã þin cuvânt de învãþãturã peste serbãrile voastre, aºa
cum este obiºnuinþa peste bisericã de la cel ce este stãtãtor pe
scaunul ei. Aceastã bisericã este datã mie de Sfânta Treime ca
sã o întãresc, ca sã o pãstoresc, ca sã lucrez din ea peste voi
ºi peste cei ce vin ºi vor voi sã vinã la serbãrile cereºti care se
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vor serba în acest cort sfânt. Aceastã bisericã este împãrãþie
datã mie de la Dumnezeul minunilor, cãci eu stau sub temelia
ei de multã vreme, mãi fiilor, ºi a fãcut Domnul mãsurãtoare
de vreme ºi a ajuns acum sã scoatã aceastã iesle cereascã de
sub ascuns ºi sã lumineze din ea lumina Luceafãrului Cel ne-
înserat, lumina zilei neînserate a Domnului Iisus Hristos, des-
pre Care este scris în Scripturi cã iarãºi Se va arãta. Voiesc sã
lucrez din acest cort, mãi copii. Voiesc sã aºez la vreme fie-
care lege sfântã, cãci legea sfântã care va sã se arate de aici,
va fi cu putere de viaþã ºi cu ordine cereascã ºi îngereascã. Nu
vã pripiþi, nu vã tulburaþi, cãci eu voi lucra dinãuntru peste cei
de dincolo de porþi, pentru cã aici va fi sã nu mai fie ca pe pã-
mânt ºi nu voi îngãdui pãmântului sã îngreuneze acest lãcaº
ceresc. Voi lucra pe neaºteptate ºi voi despãrþi ºi voi depãrta
lumina de întuneric ºi nu se va mai cãlca peste legile cele
sfinte, care stau în mijlocul acestei grãdini cereºti. Numai una
este poarta de intrare în aceastã grãdinã, iar la aceastã poartã
va vorbi ºi va lucra legea cea sfântã, care este înãuntru, iar ci-
ne se va încumeta sã treacã pe deasupra ºi sã calce peste cele
sfinte aºezate aici, acela va fi dat de partea celor cãlcãtori de
poruncã cereascã, ºi acela va fi însemnat de Dumnezeu, cãci
pentru cei cãlcãtori de poruncã Domnul nu pune milã. Dom-
nul nu avea decât pe cei doi care au fost dintâi aºezaþi în
Eden, dar pentru cã au cãlcat porunca cea datã de Dumnezeu,
au fost scoºi, ºi apoi s-a pus pazã peste grãdinã. 

Cine nu-ºi poate pãstra mâinile curate, cine nu poate
pãstra legea sfinþeniei care stã sub temelia acestei grãdini ce-
reºti, cine nu poate fi ca aici, acela sã nu se apropie, cã mai
bine îi va fi lui. Creºtinii care au aflat de aceastã grãdinã ce-
reascã nu ºtiu ce vor când aud cã vor ºi ei sã vinã aici. Aceia
nu ºtiu ce cer, ºi de aceea vor sã vinã, dar eu nu pot locui aici
cu duhul lumii. Creºtinii mei n-au omorât lumea din ei, n-au
scos de la ei cuvântul de judecatã ºi nu au lepãdarea de sine,
care se cere la cei ce umblã pe cãile sfinþeniei, iar peste aceas-
ta, stã scris în dreptul lor pãcatul hulei asupra Duhului Sfânt,
Care a lucrat aceastã lucrare cereascã. Nici vorbã sã treacã
aceia în aceastã grãdinã pecetluitã, cãci aici se lucreazã mare
lucrare cereascã ºi multã jertfã de ispãºire pentru acest popor
ºi pentru toatã fãptura lui Dumnezeu. Dar se lucreazã dinãun-
tru ºi nu din afarã, cãci scris este în Scriptura cea pentru vre-
mea aceasta, scris este cã nimeni nu va fi sã întrebe ce este de
la Dumnezeu, cãci va fi cunoºtinþã dumnezeiascã peste cei ce
vor sta dupã adevãr sub aceastã viþã. 

Mã doare când vãd încã ispitire. Când am vãzut atâta
mãreþie, atâta mãrire deºartã, când am vãzut amestecãturã de
nedescurcat peste duhul creºtinului, ce era sã pot face cu el
aºa? Când vedeam cã venea creºtinul la Dumnezeu ca sã cea-
rã pãmânt în loc de cer, cum era sã mai fac din el cort ceresc
ºi împãrãþie cereascã înãuntrul lui? ªi iatã, acum nu are creº-
tinul ce sã facã cu pãmântul, cãci aºa, pãmânt cum este, nu
poate fi cu cerul, care a venit sã se aºeze peste pãmânt curat
ºi neîntinat. A cerut creºtinul pãmânt, ºi a rodit tot pãmânt, ºi
a crescut pãmântul în jurul lui ºi l-a acoperit, ºi a stat nepã-
sãtor poporul cel chemat la Dumnezeu. 

O, mãi poporul meu, lumea cea din afara ta nu te putea
depãrta pe tine de Dumnezeu dacã tu n-ai fi avut lume în tine.
Cã þi-ai pierdut toatã vremea ºi þi-ai pus toatã inima pentru
munca pãmânteascã, ºi atâta te-ai dat pe tine grijilor care sunt
departe de Dumnezeu! ªi iatã, aceasta este lumea care a stat
peste tine, poporul meu iubit. Nu lumea de pe drum, nu veci-
nul din lume, nu rãul din lume þi-a încurcat inima ta, ci lumea
cea din tine, copilule lumesc ºi nu ceresc aºa cum þi-a fost

chemarea fãcutã de Dumnezeu. Iatã ce mai am nebiruit de
lume; atâta mai am, ºi am tras hotar în jurul acestor firicele,
ºi nimeni nu se teme îndeajuns, nimeni din cei ce vin sã se
arate Domnului, Care ªi-a plecat capul ºi lucrul Sãu în aceas-
tã grãdinã. 

Am spus când am aºezat primele porunci de sfinþenie
pentru acest aºezãmânt, am spus cã cel ce vine sã se arate
Domnului, Care este prin acest cort ceresc, acela sã nu mai
vinã cu duhul lumii înãuntru, cãci aceºti copii au fost deose-
biþi de aceastã cale. Am spus sã nu mai intre înãuntru întune-
ricul din afarã ºi am spus sã se vorbeascã în psalmi ºi în lau-
de cereºti în acest aºezãmânt. ªi iatã, poruncã nouã aºez încã
peste acest sãlaº ceresc: 

– Cuvântul de ispitire sã nu mai intre în acest cort
sfânt, cãci cuvântul de întrebare care se aºeazã alãturi de or-
dinea cu care se coboarã cuvântul ceresc, acela este cuvânt de
ispitire, cuvânt de adãugare la cele venite din cer. Sã nu mai
aibã creºtinul în inimã cã Dumnezeu S-a lãsat vreodatã ispitit,
ºi iatã cuvânt pentru cei ce vin ºi se sfinþesc aici la serbãrile
Domnului. Mãcar cei ce vin sã nu se mai amãgeascã. Dum-
nezeu nu Se lasã ispitit întru nimic, mãi copii, ºi aceasta a fost
cea mai mare greºealã a acestui popor, ºi prin ea a pierdut
acest izvor creºtinul cel chemat sã bea din el, cãci s-a atins cu
ispitire ºi a tulburat izvorul, ºi i s-a luat acest izvor celui ce a
stat în sine lângã aceastã gurã cereascã. Iatã rodul ispitirii.
Iatã, acesta este poporul care s-a crezut în stare sã ispiteascã
cerul. Iar acum pomul este pus spre pãstrare, cãci Domnul a
fãcut sã creascã muguri noi, ºi va da rod nou pomul cel cu
muguri noi. Trebuie sã stau în sfat cu pãstorii, cãci pãstorii
poporului meu n-au înþeles taina acestei grãdini ºi rodul cel
nou, care este sãdit în ea. N-au înþeles lucrarea cea dinãuntru
ºi numai dinãuntru. 

Copiii mei în care eu îmi deºert duhul ºi cuvântul ºi
sfatul cel din cer! Eu pentru cer voiesc sã aveþi atenþia, de
acum. Va fi sã lucrãm din zi în zi mai mult, cã aceasta este
vremea de acum. 

Nicuºor, copil purtãtor de cele din cer! O, tu de aceea
taci, mãmicã. Tu nu eºti ca sã vorbeºti. Tu eºti ca sã vorbeascã
mãmica prin guriþa ta. Tu eºti ca sã vorbeascã Domnul prin
tine în vremea care este cu voi. Tãcerea ta sunt eu, care nu pot
vorbi între voi. Uitaþi-vã cum stau ºi nu pot sã vorbesc în sfa-
tul vostru. Dar eu voiesc mereu sã rostesc grai ceresc între
voi, ºi câte am de grãit pentru aici, mãi copii! Daþi drumul
cuvântului meu, iubiþii mei! Lãsaþi-l sã curgã! Uitaþi-vã, cã
parcã e seacã fântâna cea bogatã din care trebuie sã iasã apã
vie în toatã vremea, de-acum. Sã nu mai tac între voi, mãmi-
cã! Eram cu trupul între voi ºi nu ºtiam sã vorbesc, cã nu
aveam darul vorbirii, dar acum vorbesc în limbi cereºti, ºi
voiesc sã curgã acest râu al vieþii. 

O, copila mea, nu mã mai þine sub tãcere, mãmicã.
Lasã sã curgã acest râu, lasã sã vorbeascã acest copil prin care
eu vorbesc în vremea aceasta. O, sã vorbesc ºi eu în sfatul
vostru, mãi mãmicã. În zadar vorbim noi amândouã dacã gura
prin care eu grãiesc tace între voi. Acestui copil i-a sosit
vremea sã vorbeascã, fiindcã aºa este scris, cã în vremea ace-
ea cei muþi vor vorbi ºi cei surzi vor auzi, iar cei ologi vor ºti
sã meargã apoi. Acest copil este începutul cel nou al vorbirii
celor fãrã de grai, dar acest început sã aibã curs, mãmicã,
fiindcã rodul cel nou va trebui udat ºi cercetat ºi binecuvântat
din cer. Lãsaþi tot ce vã lasã fãrã de grãirea mea cu voi ºi fiþi
atenþi, mãmicã, la gura acestui râu care va umple totul de via-
þã nouã ºi vie ºi sfântã pe pãmântul lui Dumnezeu. Domnul
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voieºte sã se vadã aceastã grãdinã ºi voieºte sã se umple totul
de mireasma ei, iar voi sã nu lucraþi altceva în afarã de
aceastã lucrare cereascã ce vã este datã vouã. Voi aveþi apã-
sãri de la treacãtul prin lume al celor ce vin ºi se înfãþiºeazã
Domnului, ºi aveþi lipsã de îndemânare încã faþã de cele ce
vor trãi ºi se vor vedea strãlucind de aici, de la voi. Mã doare
cu durere grea ºi nu ºtiu cum sã fac ca sã tai pricina celor din
neamul din care am luat pe copilul cel ce stãpâneºte acum cu
numele lui peste acest pãmânt ceresc. Mã doare duhul lumii
care se luptã cu Dumnezeu prin cei ce nu înþeleg cã aceastã
grãdinã este dintru început a Domnului, este a cerului ºi nu
este a omului. Mã doare mâhnirea care o pun peste voi ºi pes-
te Domnul mereu cei din neamul din care am ridicat acest co-
pil. ªi dacã mã doare, voi lucra ºi voi da de ºtire cum este
aceastã durere ºi voi face simþitã aceastã ranã care loveºte
cerul, ºi voi face-o simþitã peste cei ce sãgeteazã mereu lu-
mina ochiului lui Dumnezeu, Care vegheazã cu tot cerul sfânt
peste aceastã împãrãþie. 

Mama Gigi vã aºeazã în liniºte ºi vã ridicã mereu, me-
reu mâhnirea, cãci nu se poate mereu duh de durere ºi de
mâhnire peste duhul cel ceresc care sãlãºluieºte aici de la
Dumnezeu. Aici este locul pãcii cereºti, locul Domnului, mã-
micã, ºi voi depãrta sãgeþile care curg înspre acest cort sfânt,
cãci scris este: «Cine va lovi în aceastã stâncã, acela se va
zdrobi de ea, iar cel ce dã cu sabia, acela se va tãia în ea».
Fiþi liniºtiþi, cãci eu vin cu liniºtea mea ºi o aºez peste durerile
care se îndreaptã spre voi sã vã însãgeteze pacea. Pacea mea
v-o las vouã, dar voiesc sã v-o las mereu însoþitã de graiul
meu. Lãsaþi-mã pe mine, mãmicã. Voi nu puteþi sã vã apãraþi,
ºi veþi vedea scutul meu în faþa celor ce aruncã spre voi. Eu
v-am ales, eu v-am aºezat aici, cãci pãmântul ºi tot ce este pe
el este al Domnului din veac ºi pânã în veac, mãi copii. Dom-
nul este Stãpân ºi peste voi, ºi peste locul în care sunteþi
aºezaþi. Am spus celui ce a fost aici stãpân cã acest pãmânt
este al Domnului dintru început. Am spus sã cearã ºi sã spunã
ce voieºte sã-i dau, ºi dacã n-a voit sã spunã ce sã-i dau, îi voi
da eu ce trebuie sã-i dau, cãci trebuie sã-i dau dacã el se luptã
cu lumina Domnului ca s-o supunã. Eu sunt cu voi. Eu lucrez
peste voi ºi pentru voi, ºi nimeni nu vã poate face nici o vã-
tãmare, mãi copii. Nu vã îngrijiþi. Voi lucra, sã ºtiþi cã voi lu-
cra. Voi lucra sã curãþ din jurul vostru tot ce nu este cu Dum-
nezeu ºi voi face apoi lãrgime cereascã de jur împrejur. 

Pace vouã, ºi iarãºi voi sta în sfat cu voi ºi vã voi da
cele pentru acest aºezãmânt ºi vã voi învãþa cum sã staþi faþã
de acest aºezãmânt. 

Hristos a înviat! ªi Paºti nou sã fie în acest aºezãmânt,
cãci cu adevãrat S-a aºezat Domnul în aceastã iesle, ºi Duhul
Sfânt al lui Iisus Hristos a înviat ºi mai adevãrat peste aceastã
grãdinã cereascã. Amin, amin, amin. 

9/22 decembrie 1991

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Ucenicii cei unºi sunt aºezaþi la rugãciunea pentru iertarea pãca-
telor celor vii ºi ale celor adormiþi. 

PP ace vouã de la mãmica Gigi! ªi cât aº vrea sã am
ºi eu de la voi pace ºi bucurie, mãi copii! Un pi-

cuþ am de stat ºi azi în sfat cu voi, sã vã spun ºi bucurii, dar
sã vã spun ºi o durere de a mea pe care nu ºtiu, nu ºtiu cum
s-o mai vindec. Nu ºtiu, cã pânã acum nu este vindecatã. 

Iubiþii mei copii, moºteni ai lui mama Gigi, voi sunteþi
copiii mei cei dupã duh, ºi de aceea sunteþi cu adevãrat ai
mei, fiindcã aºa este scris în Scripturi despre cei ce fac voia
Tatãlui ceresc. Copiii mei ºi neamul meu cel dupã trup mã-
nâncã ºi bea, se însoarã ºi se mãritã ºi se pregãtesc pentru lu-
mea aceasta, ºi aceia nu sunt ai mei. Voi sunteþi ai mei, voi,
cei care faceþi voia lui Dumnezeu, ºi de aceea am rãmas eu cu
voi, ºi de aceea m-am întors la voi, cãci dacã m-am întors, tre-
buia sã am unde sã mã întorc, trebuia sã-mi pregãtesc loc, ca
acolo unde mã voi întoarce, sã fie ºi ai mei. Trebuia sã gãtesc
aºezãmânt, ca acolo unde sunt aºezaþi ai mei, sã mã aºez ºi eu. 

Iubiþii mei, astãzi au venit la voi cei plecaþi cu trupul,
cãci ei abia aºteaptã zilele lor, ºi eu le-am ieºit înainte, cãci de
atâta vreme de când au intrat ei întru aceastã lucrare, acum
mã cunosc cei adormiþi din neamul vostru cel dupã trup, ºi în
zilele pomenirilor lor îmi cântã ºi ei cântare de mulþumire, aºa
precum îngerii cântã slavã celor din cer. Au venit din vreme,
cãci au fost chemaþi sã ia Sfintele sfinþilor, ºi încã mai rãmân,
mãmicã, fiindcã azi ei stau la masã cu voi ºi au mai multã pãr-
tãºie cu voi decât în restul vremii, fiindcã astãzi sunt sãr-
bãtoriþi în sobor cei din neamul vostru strãmoºesc. Aºa tre-
cere are un creºtin care duce viaþa cu cerul ºi cu cele din cer,
cã pe lângã el este tot neamul lui cel adormit, cel plecat din
trup. Aceasta este un prilej de întrebare pentru voi. Eu vãd, ºi
iatã, vã desluºesc întrebarea despre cei plecaþi din trup. Aces-
tora li s-au fãcut toate cele de trebuinþã pentru cetãþenia cea
cereascã pe care o are fiecare om ºi pe care o pierde în vremea
vieþii lui cea din trup dacã nu pune pentru suflet trãirea lui.
Aceºtia au dobândit locul din care cãzuserã, cãci s-au fãcut
pentru ei toate câte au avut trebuinþã pentru dobândirea locu-
lui din care cãzuserã; s-au fãcut începând cu botezul, ºi apoi
toate cele ce trebuie sã aibã fãcut un om în viaþã, ºi dupã
aceea cele pentru dincolo de viaþa în trup. Dar cei ce sunt în-
cã în trup ºi sunt sub învinuire de pãcat, aceia nu pot intra în-
tru împãrãþia cerurilor decât dupã ce trec cu trupul. 

Am dat cuvânt ºi poruncã aici, sã fie dezlegatã toatã
fãptura lui Dumnezeu: ºi cei adormiþi, ºi cei cu trupul, ºi sã se
lucreze prin cuvânt dezlegarea omului, ºi toate s-au fãcut aici,
ºi pentru cei adormiþi, ºi pentru cei încã în trup. Dar fiþi atenþi,
copiii mei cei slujitori, cã mai este fãpturã în trup nedezlegatã
încã. Sã cãutaþi unde aþi rãmas ºi sã începeþi ºi pentru cei ce
s-au nãscut de atunci încoace, cãci de aceea v-a aºezat lângã
Ea Sfânta Treime, de aceea, ca sã facã prin cei din trup ju-
decata ºi dezlegarea fãpturii lui Dumnezeu, ºi sã se goleascã
duhul rãu de tot câºtigul sãu. 

Iatã, mãmicã, duhul rãu mi-a fãcut durere din nou, ºi
trebuie sã-l ruºinez ºi sã-l scot mincinos, cã nu este adevãratã
vestea pe care a adus-o la cer. A spus la cer de copiii mei de
aici cã nu sunt aºa cum se cere la cer pentru acest aºezãmânt,
ºi a spus de Mihaela mea cã nu este gospodinã, cã este putu-
roasã, cã este rea ºi cã este urât la voi. A învinuit-o pe ea, mãi
copii, ºi m-a învinuit pe mine în faþa cerului. A venit ºi a arã-
tat celor ce au astãzi serbare cu voi, celor din neamul vostru
cel adormit, ºi le-a spus cã nu este curat, cã nu este ordine, ºi
a dat el cu funingine neagrã peste tot, ºi apoi a venit cu vorbã
de învinuire. ªi eu sã-l las aºa acum? Dar nu ºtie cerul cã el
nu are dreptate? O, aceastã copilã aleasã de mine este cu ma-
re pricepere gospodãreascã, cu mare îndemânare cereascã ºi
pãmânteascã, ºi dacã este rea, aºa cum spune el, este rea pe
rãul care vine de la el. 

Iatã, cerul ascultã acum cuvintele mele de dezvinovãþi-
re, ºi va judeca pricina durerii mele. Copila mea cea aleasã nu
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este puturoasã, dar ea are de lucru cu mine ºi cu gândul, ºi cu
urechea, ºi cu mânuþa, ºi cu inima, ºi cu ochii. Ea are de stat
de veghe ºi pentru cer ºi pentru pãmânt, ºi are de vegheat pes-
te acest aºezãmânt. Eu ºtiu cã ea este neputincioasã, dar nu
este puturoasã ºi nu este rea. Înapoia mea, satano, ºi te du ru-
ºinat, cãci cerul nu primeºte mãrturie mincinoasã! Aceastã
copilã este mult iubitã de mine. Am iubit-o mult ºi spre sfâr-
ºitul vremii trupului meu, cãci am adus-o aproape de mine
mai înainte ca eu sã merg spre cele cereºti. Am iubit-o mult ºi
atunci, dar nu pot pune iubirea de atunci cu cea de acum.
Acum o iubesc din cer, cãci ea mã iubeºte în cer ºi pe pãmânt,
ºi n-a fost creºtin sã n-o urascã mãcar un pic, dacã eu am iu-
bit-o atât de mult. Dar cum sã n-o fi iubit? Puteam eu sã fac
altã voie în afarã de voia lui Dumnezeu? Iatã ce am iubit, mãi
mãmicã, iatã de ce am iubit-o. O, eu eram slabã cu firea ºi în-
gãduitoare cu cel abãtut de la pasul cel drept. ªi ce am fãcut
cu asta? Unde este cel miluit de mila mea fireascã? 

Am trimis veste din cer sã meargã cuvântul meu ceresc
din loc în loc, sã-l strig pe cel miluit de mine ºi sã-l aºez pe
cale cereascã, aºa cum se cere dupã cer, nu dupã fire. ªi iatã,
am avut noroc de am avut cum sã strig la fiecare, cã altfel
cum m-aº fi spãlat de sângele acestui popor miluit de firea
mea cea slabã din vremea trupului meu? Acum sunt cereascã,
ºi am loc pe pãmânt aºa cum sunt în cer. Iatã de ce m-am dus
la cer. M-am dus ca sã fiu numai cereascã ºi sã lucrez numai
cereºte. Venea ºi îmi storcea creºtinul slãbiciunea firii mele,
cã ºtia cã sunt vas purtãtor de Dumnezeu, dar nu s-a folosit
poporul meu ca sã rodeascã îndemn spre sfinþenie din darul
milei mele. Acum nu mai am milã pãmânteascã, ºi de aceea i
se pare poporului meu cã am îngrãdit izvorul acestei lucrãri.
O, cum sã-l mai fi lãsat sã fie stors în zadar, sã fie jefuit ºi trã-
dat ºi cãlcat în picioare? De aceea a pus Dumnezeu în aceas-
tã copilã a mea fire aºezatã, fire cereascã, fire cu dreptate
dumnezeiascã ºi nu omeneascã. ªi iatã, poporul meu este
acum cel ce face voia lui Dumnezeu, nu cel ce nu face aceastã
voie. ªi iatã, am cu cine sã merg înainte întru dreptate ºi întru
biruinþã cereascã. 

A fost lungã vremea lucrãrii pânã la plecarea mea din
mijlocul acestui Israel rãzvrãtit ºi pretenþios, ºi a fost chin
greu pe Dumnezeu, cã de la nimeni nu se vedea decât mãrire
de sine ºi lipsã de sfialã ºi de veºmânt plãcut de cer, cãci ini-
ma creºtinului era goalã sub aceastã lucrare cereascã. Era în-
gâmfat creºtinul, era linguºitor, era fãþarnic, cã nici în lume
nu gãseai aºa mare duh de fãþãrnicie. 

Îmi mai uºurez ºi eu greutatea duhului meu, cãci mã
doare duhul meu dupã acest popor uºor la minte ºi puþin la ini-
mã. Dar mi-o trece într-o zi ºi aceastã mâhnire, cãci vine o tre-
cere prin sitã, vine, mãmicã, ºi atunci marea parte din acest po-
por va trece cu trupul ºi va fi întâmpinat în cer de judecata ºi
de dezlegarea lui, aºa cum am lucrat eu pentru el din acest aºe-
zãmânt. Mai e un picuþ, ºi jertfa cea pentru ispãºirea poporului
meu se va împlini, ºi atunci va veni ziua când voi sfârºi cu
mâhnirea, iar cei rãmaºi ºi scãpaþi cu trupul vor lucra pentru
Dumnezeu ºi vor mãrturisi lucrarea lui Dumnezeu. Iar dupã ce
acest popor va trece cu trupul, atunci va fi sã intre în aceastã
grãdinã, dar nu acum, mãi copii. Nici pãstorii mei n-au înþeles
taina acestei grãdini, dar mâine voi sta cu ei de vorbã ºi voi
mai încerca sã-i fac mai cereºti, ca sã înþeleagã ei cele cereºti
care sunt peste aceastã grãdinã, ºi sã nu mai asemene apoi cele
de pe pãmânt cu cele care nu sunt de pe pãmânt. 

Voiesc acum sã ruºinez pe duhul rãu, care m-a învinuit
la cer. Am spus cu un pic de vreme în urmã, am spus aºa aici

la voi: sã fie pãstratã curãþenia lucrurilor ºi a locului de aici,
sã fie ordine desãvârºitã întru toatã aºezarea de aici, iar ceea
ce mai este de lucrat, sã se lucreze cu multã ordine ºi curã-
þenie a lucrurilor ºi a locului. Aici stau sfinþii ºi îngerii în
preajma voastrã la orice lucru ce îl aveþi de lucrat. Aici e locul
cerului, mãi mãmicã, ºi a râs duhul rãu de copila mea, cea de
care mã sprijin eu. O, Mihaela mea nu este aºa. Eu ºtiu cum
este ea. Eu ºtiu ce îndemânare ºi ce ordine ºi ce orânduialã ie-
se de sub lucrul mâinilor ei. Mergeam ºi eu în casã la ei ºi mã
biruia frumosul ºi ordinea ºi curãþenia lor, ºi erau ºi cu sufle-
tul ºi cu trupul întru toatã curãþenia cea plãcutã, ºi eu ºtiu cum
este ea. 

Iatã, Mihaela mea, mama Gigi te roagã s-o asculþi.
ªtiu, misiunea ta este acum alta. ªi printre cele ce vin de la
cer, tu ai nevoie de odihna duhului tãu, de lipsa grijilor care
iau locul meu din inima ta. Iatã, ascultã-mã, cã le vom face pe
toate. Intrã din nou în lucru ºi fã ordine iar, aºa cum ºtii tu cã
trebuie sã arate o bucãtãrie în toatã vremea, o cãmarã de vase,
ºi ordinea cea din toatã vremea a cãmãrii de vase. Când faceþi
mâncare, mãi mãmicã, sã fie tot la fel de curat ºi de ordonat
ca atunci când mãnânci sau ca atunci când este vremea dintre
mese. Un picuþ de sârguinþã ºi de atenþie, ºi se poate iarãºi to-
tul cu mare ordine. Fiecare lucru sã-ºi aibã locul lui, ºi sã nu
mai fie neatenþie la nici unul de aici, cãci din ea iese neorân-
duialã în cele ce trebuie sã fie aºezate ºi pãstrate mereu în or-
dine plãcutã. În jurul vostru, peste tot aveþi însoþitori cereºti,
ºi nu se poate sã vadã ei neordine la voi. ªtiþi voi cum trebuie
sã fie aici? În orice clipã trebuie sã fie ºi sã se lucreze în aºa
fel încât oricând ar veni vãzut cineva din cer, sã fie primit cu
ordine ca în cer, cãci aþi vãzut cum scrie în Scripturi: «Dacã
ar ºti slugile când vine stãpânul, ar veghea în clipa aceea,
dar stãpânul apare pe neaºteptate, ºi fericitã este sluga aceea
pe care o va gãsi priveghind». Vegheaþi bine în acest aºezã-
mânt, cã nu ºtiþi cum ºi când ºi cine este cu voi, cãci voi nu
sunteþi în nici o vreme fãrã cei din cer, mãi copii. ªi sã ºtiþi cã
orice loviturã din afarã are intrare dinãuntru, cãci aºa am
spus: nimeni, nimeni în afarã de voi, cei stãtãtori aici, nu în-
chid ºi nu deschid uºile cele de aici. Vegheaþi bine peste
aceastã grãdinã ºi în jurul acestei grãdini, mãi copii, cãci du-
hul rãu þipã rãnit dincolo de voi ºi are mare necaz pe voi, dar
în curând nu se va mai gãsi loc pentru el, ºi va sta pe nisipul
mãrii, precum este scris. 

Aveþi grijã de inimã, copiii mei. Fiecare inimã sã fie
pentru altã inimã mai întâi, cãci numai aºa veþi fi plãcuþi de
Dumnezeu. Citiþi vieþile sfinþilor ºi luaþi de la ei, ºi aºa sã vie-
þuiþi laolaltã, cã nu este altceva mai plãcut în cer ºi pe pãmânt
ca atunci când copiii Domnului vieþuiesc împreunã întru voile
cereºti. Amin. 

Binecuvântatã sã fie jertfa ºi dragostea voastrã cea
pentru cei adormiþi ai voºtri. Mama Gigi vã aduce mulþumire
pentru aceasta. Este scris în Scripturi cã «Trâmbiþa va suna,
ºi morþii vor învia întâi, ºi apoi cei vii se vor schimba întru
taina nestricãciunii cea fãrã de moarte». Iatã, cei vii dau voie
celor adormiþi spre înviere, iar apoi va fi unire întru cele veº-
nic nestricãcioase, ºi moarte nu va mai fi atunci. Amin. 

Pace vouã, copii ai duhului meu! Iar mâine vom aduce
o nouã zi de serbare cereascã ºi vom sta în sfatul zilei de mâi-
ne. Pace ºi sfialã sfântã ºi iubire sfântã sã vinã de la voi spre
cer! Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea sfântului prooroc Daniel 

Grãieºte Domnul ºi trâmbiþa Sa Virginia. 

BB inecuvântatã ºi zi de praznic ceresc sã fie aceas-
tã zi de sãrbãtoare, cãci aducem astãzi jertfã de

iubire marelui prooroc Daniel. 
Pace vouã de la Domnul Iisus Hristos! Pace ºi zile noi

de Paºti ceresc în aceastã împãrãþie coborâtã de la Tatãl Meu!
ªi iatã, din nou sunt cu ei ºi cinez cu ai Mei la masa Paºtelui
cel nou, aºa precum am fãgãduit atunci când am luat cea din
urmã cinã a legãmântului cel nou, înainte de patima ºi de bi-
ruinþa Mea peste moarte. 

Pace vouã, cãci sunt cu voi! Aºa se cheamã cã sunt cu
ai Mei, aºa ºi nu altfel. La cei ce Mã dau jertfã în locaºurile
care mai sunt sfinte ºi curate, la aceia Mã dau, dar Eu nu stau
la cinã, ci numai Mã dau lor. Iatã, voi sunteþi cu Mine ºi în
trup ºi în duh, ºi de aceea Eu cinez cu voi. Eu Mã las aºezat
pe masa cinei de aici, dar iatã, stau ºi Eu cu voi, stau în sfat
cu voi, cã-Mi place mâncarea pe care o faceþi voi, fiindcã voi
o faceþi aºa cum am poruncit Eu s-o faceþi, ºi de aceea stau ºi
cinez cu voi la masã. Când v-am aºezat ca sã pregãtiþi Paºtele,
voi aþi lucrat la aceastã pregãtire aºa cum am spus Eu, ºi de
aceea stau Eu ºi cinez cu voi. ªi iatã, iarãºi iau cu ai Mei Paº-
tele cel nou, aºa cum l-am luat atunci cu cei ce erau întru Mi-
ne, cu cei ce M-au primit în ei dupã adevãr. E mare aceastã
tainã, ºi mult nu mai este ºi va fi înþeleasã pe pãmânt ºi Îmi
voi înmulþi mesenii, cãci Tatãl Meu Îmi va da Mie din lume
pe toþi cei care vor crede în Mine prin acest izvor de cuvânt
ceresc. Aºa M-am rugat pânã sã plec la Tatãl: «Tatã, nu Mã
rog pentru lume, ci pentru cei pe care Tu Mi i-ai dat din lume,
ºi pentru cei ce vor crede în Mine prin ei, ca sã fie ºi ei ai
Mei». Iatã de ce am spus Eu la voi mereu cã mai uºor va fi
pentru lume decât pentru creºtinul care a trecut ºi a bãut din
acest izvor de învãþãturã coborâtã din cer prin cuvânt, ºi apoi
s-a întors ºi a primit iarãºi duhul lumii din care ieºise, cãci
scris este cã au cãutat ale lor, nu ale lui Iisus Hristos, ºi astfel
rãtãcirea lor s-a fãcut mai rea decât cea dintâi. 

Pace vouã, cãci voi aþi iubit pe ale Mele, iar pe ale
voastre le-aþi dat Mie ca sã fiþi întru Mine. Iatã, sunt cu voi ºi
am cu Mine cerul, cãci locul Meu este în cer, iubiþii Mei. Sunt
aici cu cerul Meu, sunt mereu cu voi, cãci cortul Meu este
între voi, ºi Mã sãlãºluiesc între voi, iubiþii Mei. Fiþi sfinþi,
precum Eu sunt, ºi ne vom ridica în curând ºi va curge acest
râu peste mulþimi, ºi mulþimile vor bea ºi se vor sfinþi, ºi ne
vom arãta lor. Amin. 

Verginica este reginã peste aceastã grãdinã care este de
la Tatãl Meu aºezatã. Ea este la aceastã temelie, cãci ea M-a
purtat pe Mine pe pãmânt. Suntem cu voi, ºi Verginica bine-
cuvinteazã cuvânt ceresc la aceastã masã în aceastã zi de ser-
bare cereascã. 

Hai, Verginico, Eu sunt în tine precum am fost pe pã-
mânt. Sunt, precum pe pãmânt aºa ºi în cer, cãci tu ai fost cor-
tul Meu ºi sãlaºul Meu. Hai, ia loc în sfatul cel ceresc de azi,
ºi binecuvântat sã-þi fie sfatul tãu în ziua aceasta. 

– MM ãrire Þie, Doamne, ºi ia locul cel dintâi la
masa noastrã, la masa copiilor noºtri! 

Pace vouã de la mãmica! Pace, ºi zi de praznic ceresc
pentru cer ºi pentru pãmântul cel ceresc, cãci sunt cu musafiri
din cer la masã. 

Am luat la masa noastrã pe sfântul prooroc Agheu, mãi
mãmicã, ºi iatã, ºi el are zi de sobor, cãci este ziua lui de ser-
bare în cer. Are ºi el mare bucurie în ziua aceasta, cãci se lau-

dã ºi el întru cele cereºti prin aceastã lucrare de Duh Sfânt. El
are sub ocrotire un copil de aici, pe Nicuºor al meu cel de aici,
cãci sfântul prooroc Agheu l-a luat sub ocrotire din ziua naº-
terii pe acest copil, cãci acest copil a fost primit pe lume în
aceastã zi. Se bucurã sfântul prooroc Agheu, cã are de ce se
bucura întru aceastã lucrare, ºi iatã, este oaspete de cinste la
masa noastrã. 

Avem, încã, la masã pe proorocul Daniel ºi pe cei trei
tineri care l-au însoþit pe el. Proorocul Daniel a fost mereu
prãznuit în aceastã lucrare ºi lucreazã la împlinirea celor
proorocite prin el. El este dintre cei întâi lucrãtori peste aceas-
tã vreme, cãci când Domnul Iisus Hristos S-a ridicat din
moarte, a înviat ºi el ºi cei trei tineri care au fost cu el, aºa
precum au înviat toate trupurile care au fost scule dum-
nezeieºti, iar mai apoi ei au fost puºi de îngerii lui Dumnezeu
la locul de unde lucreazã pânã la plinirea vremilor Domnului. 

Cei trei tineri atât de mult au ascultat ºi au crezut în
proorocul Daniel, aºa cum au crezut apostolii Domnului în
Învãþãtorul lor, Cãruia Îi urmau ei peste tot, iar când a venit
vremea încercãrii iubirii lor faþã de Dumnezeul Cel adevãrat,
atunci împãratul acelei vremi a bãgat pe cei trei tineri în foc
ca sã vadã el puterea Dumnezeului lor. Numai pe Daniel nu l-a
bãgat, ºi aceasta a fãcut-o pentru cã babilonienii îi puseserã
lui Daniel numele dumnezeului lor, cãci dumnezeul lor se nu-
mea Belºaþar. ªi a stins Dumnezeul lui Daniel focul în care au
fost puºi însoþitorii lui, ºi au crezut ºi cei strãini în Dumne-
zeul lui Daniel. Erau iubiþi de împãratul acelei vremi, cãci
erau înþelepþi aceºti sfinþi, ºi chiar de aceea împãratul i-a pus
numele de Belºaþar lui Daniel, pentru cã Daniel era cu mare
înþelepciune peste el, iar cei trei tineri erau din pãrinþi care
slujeau lui Dumnezeu în toatã vremea, cãci tatãl lor, Iezechia,
pentru viaþa lui plãcutã Domnului, a primit prin rugãciune
lungirea vieþii cu cincisprezece ani, cãci Domnul a auzit ru-
gãciunea lui. 

Sfântul prooroc Daniel este acum într-o neasemuitã
bucurie, cã el vede în vremea aceasta împlinirile cele mai
mari ale celor proorocite de el, ºi nu se poate sã fie altfel, de
vreme ce toate sunt proorocite. De aceea Scriptura îndeamnã
prin cuvintele ei ºi spune: «Fiþi râvnitori întru darurile du-
hovniceºti, dar mai cu seamã sã râvniþi sã proorociþi cele
proorocite de prooroci, cãci proorociile nu s-au fãcut din vo-
ia oamenilor, ci din voia lui Dumnezeu, întru cei sfinþi ai Sãi,
care au avut pe Duhul Sfânt peste ei». 

Poporul meu n-a avut ochii buni ca sã vadã cã toate ce-
le proorocite s-au fãptuit ºi numai puþin mai este din toate
câte au fost prezise. Poporul meu cel binecuvântat s-a seme-
þit, ºi iatã, a cãzut din mãrirea în care a fost aºezat. A pãþit ca
cel dintâi popor ales de Dumnezeu, ºi iatã, acum Galileea
neamurilor se va face popor pentru Dumnezeu. 

Am zis sã fie la aceastã masã pãstorii poporului meu,
ca sã serbãm ca întotdeauna aceastã zi. Iubiþii mei pãstori, sã
ne bucurãm, mãmicã, în ziua aceasta, ºi de acum încolo sã în-
vãþãm cum trebuie sã ne fie bucuria întru Dumnezeu ºi întru
serbãrile cereºti. Sã ne fie bucuria curatã ºi sfântã ºi numai în-
tru Dumnezeu, cã iatã ce a fãcut Domnul dacã a rãmas numai
cu o rãmãºiþã, ºi aceea micã! A fãcut izvor de izbãvire din
moarte pentru poporul cel care a fost scris pe nume întru
aceastã lucrare, ºi acest popor va fi spãlat de pãcate prin acest
jertfelnic de curãþire. Vine o trecere prin sitã, ºi mare parte din
acest popor va trece cu trupul, ºi apoi va fi mântuit, cãci s-a
fãcut pentru el jertfã de ispãºire ºi de curãþire ºi de albire la
aceastã scãldãtoare cereascã. Poporul meu nu va avea putere
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în vremea trecerii prin sitã, ºi atunci îºi va întoarce ochii spre
Dumnezeul acestei lucrãri ºi va primi dezlegare ºi va trece
apoi, ºi atunci mã va vedea poporul meu, iar eu voi deschide
pentru el porþile acestei grãdini ºi va încãpea tot poporul meu
în aceastã grãdinã. Cã n-a voit, bietul de el, sã fie statornic ºi
sfios ºi umilit, aºa cum îi stã bine unui credincios care are în
inima lui pe Dumnezeu. N-a voit ºi cu viaþa, n-a voit ºi cu
iubirea, ºi a voit doar ca el, ºi aºa ceva nu se mai potriveºte
ca sã aibã trecere apoi acest popor. 

Iubiþii mei pãstori, este vremea sã înþelegem taina aces-
tei grãdini. Aduceþi-vã aminte cã Domnul în toatã vremea tru-
pului meu a vestit despre aceastã grãdinã ºi despre acest în-
ceput de Ierusalim nou. Voi sunteþi iscusiþi în cititul Scriptu-
rii, ºi acolo este aceastã lucrãturã, este ceea ce se lucreazã în
faþa acestui jertfelnic. Mi-e dor sã vã vãd neobosiþi citind po-
porului meu cuvântul cel de viaþã dãtãtor care curge din
Scripturi. Nici un pic de vorbire în gol sã nu mai fie la voi, ºi
sã fie numai cuvântul lui Dumnezeu, care este fãcut mai îna-
inte de toþi vecii. Mi-e milã de munca lui Dumnezeu cu care
a trudit în mijlocul acestui popor adunat din spini ºi din ciu-
lini, ºi iatã, poporul meu s-a semeþit în sine ºi s-a lepãdat de
Cel ce le grãieºte din ceruri, s-a lepãdat cu neîmplinirea, cu
nesfiala, cu mãrirea de sine ºi cu judecatã de hulã asupra lu-
crãrii care a voit sã-i scoale din amorþire. Fiþi precauþi cu cei
morþi, cã iar vã spun: cine pune mâna pe un mort, acela se fa-
ce una cu el, cãci mortul este necurat pentru voi, dar înþelegeþi
despre ce fel de moarte vorbesc. Fiþi drepþi, iubiþii mei pãs-
tori. Aceasta voiesc de la voi, cãci vor veni mulþimile în jurul
acestui izvor ºi vor voi sã vadã de la voi faptele credinþei
voastre. Scris este: credinþa fãrã de fapte nu mai este credinþã,
precum nici faptele cele lucrate în afarã de credinþã nu sunt
cinstite de credincioºii cei adevãraþi, de închinãtorii cei ade-
vãraþi. Fiþi adevãraþi închinãtori, fiþi cu mâinile curate ºi sã în-
ceapã de la voi aceastã trãire peste poporul meu. Aduceþi-vã
aminte de sfinþi ºi de trãirea lor ºi de gândirea lor ºi de inima
lor ºi de frumoasa purtare a lor în mijlocul lumii. Voiesc sã vã
dãruiesc cu darul înþelepciunii cea nouã, care va sã fie. Voiesc
sã fiþi luminãtori peste poporul meu, ca sã înceapã învierea în
inima creºtinului meu. Deosebiþi-vã de orice aluat strãin, cãci
vin la voi creºtini ºi vã aduc aluat strãin, cã e fãþarnicã ºi lin-
guºitoare inima creºtinului meu. Fiþi bine atenþi cu tainele le-
gilor acestui aºezãmânt, cã mai e un picuþ de vreme de tainã.
Cãutaþi sã înþelegeþi bine cele pentru aici, ºi sã nu scoatem
afarã cele pentru aici. Ceea ce este de scos, scoate Dumnezeu,
dar noi sã nu trecem peste aceasta. Creºtinii mei ar cere sã vi-
nã aici, dar ei nu ºtiu ce cer, cãci nu cunosc ceea ce cer, ºi de
aceea vor sã vinã, cã dacã ar ºti ºi ar cunoaºte cele ce cer ei,
n-ar mai voi, vã spun eu cã n-ar mai voi sã vinã, pentru cã
nimeni nu se învoieºte sã se stãpâneascã pe sine dupã voile
cele care au fost aduse de la cer pentru poporul meu. Acum se
cere sã înþelegeþi bine de ce am oprit eu pe poporul meu sã
vinã în acest aºezãmânt; pentru cã iatã care este înfãþiºarea
cea de aici, ºi am pregãtit-o din vreme ca sã pot lucra peste
aceastã grãdinã. ªi iatã, acum am tras hotar în jurul acestei
sãdiri, ºi voi uda aceastã sãdire, ºi miresmele acestei grãdini
vor stârni sufletele cele vii, ºi acestea vor veni ºi îºi vor face
rost de untdelemn ºi vor veghea cu fãclia aprinsã pentru în-
tâmpinarea zorilor cele noi, care vor umple de luminã vie pã-
mântul cel nou. 

Iatã, sfântul prooroc Daniel ºi toþi cei stãtãtori cu voi la
aceastã masã vã dau binecuvântarea Domnului Iisus Hristos,
Care va serba peste un pic de vreme ziua de serbare a naºte-

rii Sale cea dupã trup, ºi va serba cu voi, iubiþii mei, cãci
Domnul este cu ai Sãi în sãrbãtoare. 

Binecuvântatã sã fie masa de praznic care s-a aºezat în
aceastã zi în aºezãmântul cel nou, care s-a coborât de la Dum-
nezeu. Binecuvântare întreitã sã fie prin aceastã masã de
praznic, cãci serbãm întreit în aceastã zi. Sfântul prooroc Da-
niel, iatã, se bucurã cu voi încã din ajunul soborului sãu, ºi se
bucurã tot cerul la aceastã serbare. 

Slavã întru cele de sus lui Dumnezeu, iar peste aceastã
iesle curatã, pace, cãci Domnul sãlãºluieºte în ea întru toatã
iubirea Sa, dupã atâta vreme de dor. Binecuvântaþi sã fiþi voi,
pãstorii mei, voi, copiii mei, ºi binecuvântaþi sã fie încã de pe
acum cei ce vor crede în Dumnezeu prin voi! 

Pace vouã, ºi masã de serbare sfântã! Pace peste acest
început de Ierusalim nou! Mama Gigi vã dã sãrutare pe creº-
tet. Ea este mereu cu voi, ºi se odihneºte peste voi cu cele ce-
reºti. Amin, amin, amin. 

16/29 decembrie 1991

Cuvântul Domnului cãtre casa lui Ilie Bunea 

Pecetluirea aºezãmântului Domnului. 

DD omnul Savaot, Care a dat aceastã poruncã ce-
reascã, binecuvinteazã ºi întãreºte ºi împrejmu-

ieºte cu semn ºi cu pecete vie ºi curatã aceste hotare, cãci
acesta este pãmânt dintru început ales, ºi menit pentru ca sã
facã Domnul în el scãldãtoare nouã pentru toatã fãptura, de la
început ºi pânã la plinirea tainei cerurilor. Aceastã împãrãþie
cereascã va fi lucrãtoare, ºi se va revãrsa peste ea lumina cea
neînseratã ºi mântuirea pe care a pregãtit-o Dumnezeu celor
ce calcã drept pe calea cea cu luminã. 

Iatã, copiii Mei, Domnul Savaot deschide procesul
neamurilor. Mã ridic, mãi tatã, cã a venit vremea sã fac lumi-
nã, ºi iarãºi va rosti Dumnezeul Preasfintei Treimi ºi va zice:
„Sã fie luminã!“, ºi va fi! 

Dar mai întâi, iatã, voi deschide proces cu cei din nea-
mul din care am pe acest copil. Mã ridic ca sã am grijã de pia-
tra acestei vremi, piatra cea coborâtã din cer pe pãmânt. S-a
pãrut o glumã pentru cei din neamul acesta. S-a pãrut o glumã
cuvântul care mãrturiseºte cã am stat în sfat ca sã vestesc cã
acest pãmânt poartã numele Domnului. Am spus sã cearã cel
ce a stat ºi a întinat acest loc sfânt ºi ales de Domnul, am spus
sã cearã ºi sã spunã ce sã-i dau pentru pãmântul pe care l-a
stãpânit ºi l-a întinat, ºi nu l-a sfinþit ºi mai mult, aºa cum este
menirea acestui petec de pãmânt. Am spus sã cearã sã-i dau
plata, ºi n-a rostit cuvânt. ªi dacã n-a spus, iatã, Mã voi ridica
ºi îi voi da Eu, îi voi da platã pentru locul care este al Meu
dintru toþi vecii ca sã fac din el luminã peste pãmânt ºi sã fac
cer din el. 

Iatã, voi sta în sfat cu cel mai mare ºi îi voi spune celui
mai mare, îi voi spune aºa: Domnul Savaot grãieºte cuvânt cu
tine, Ilie Bunea, cã n-ai voit sã stai sub lumina Mea ºi sã îm-
plineºti ce aveai tu de împlinit pentru plinirea luminii Mele.
Ai pus piedicã, ai tãrãgãnat. N-ai pus cuvânt ca sã grãbeºti
împlinirea pe care Eu am cerut-o. Aceste firicele de viaþã
nouã sunt slãbite. Mã uit la ele ºi suflu mereu peste ele ca sã
stea vii ºi sã le gãsesc vii ºi cu veghe peste acest aºezãmânt
sfânt, ºi tu ai dat cu piciorul în aceastã stâncã de neclintit, ºi
vei vedea ce ai fãcut pentru cãlcarea de poruncã, fiindcã Eu
am aºezat aici legi sfinte, ºi nu numai cã nu le-ai pãzit, ba ai
ºi cãlcat peste ele. Eu am zis aºa: în locaºul cel de sus, care
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este pentru Sfânta Sfintelor, am zis sã nu intre nimeni din cei
ce au rãmas cu carnea ºi cu sângele ºi cu lucrul duhului sãu.
ªi n-ai avut, mãi tatã, voie sã pãºeºti cu pasul tãu cel neîmpli-
nitor peste acest jertfelnic din cer aºezat. ªi tu ai venit cu veº-
mântul tãu nespãlat ºi Mi-ai rãnit ziua cea dintâi a Paºtelui cel
nou, ºi iatã veste dureroasã, cã ai sãrit pe deasupra ºi n-ai in-
trat pe uºã, pentru cã uºa de aici este legea sfinþeniei ºi a cu-
rãþeniei ºi a împlinirilor cereºti, ºi iatã veste dureroasã, cã
Domnul Se ridicã acum peste acest neam. Am spus cuvânt ce-
resc cu trei ani în urmã, ºi aºa am spus: «Decât sã pierd paºii
ºi viaþa ºi darul ºi mântuirea pe care o lucrez peste voi, pen-
tru ascultarea ºi iubirea celui ieºit dintre voi ºi cu care Eu Mã
ajut în vremea aceasta, decât sã fie aºa, Mã voi ridica ºi voi
lua din lume toatã seminþia lui, cãci seminþia lui cea din lu-
me se va ridica sã-Mi calce ºi sã se lupte sã stingã aceastã
luminã». O, dar n-a voit acest neam sã fie atent cu acest fruct
proaspãt, cu acest strugure al legii celei noi, cu aceastã vie ca-
re va fi spre hrana celor ce vor lua calea mesei celei mari care
vine de la Dumnezeu! O, aici au parte numai cei sfinþiþi prin
Trupul ºi Sângele Mielului lui Dumnezeu, Care este de atâta
vreme viu prin aceastã iesle, prin acest jertfelnic de foc, iar
cine se încumetã sã treacã pe deasupra fãrã de hainã de nun-
tã, acela este scos, acela singur se scoate, din lipsa hainei de
nuntã. 

Copiii Mei de aici, nu daþi cheile acestei împãrãþii ce-
reºti! Sã piarã din graiul buzelor voastre aceastã grãire, cãci
dacã voi le daþi, le iau Eu, ºi vai, nu s-ar mai gãsi loc pe pã-
mânt, nici în cer, pentru cei care-Mi nimicesc Mie rodul cel
nou al veacului cel nou care vine! Fiþi precauþi ºi staþi de ve-
ghe cu putere de cuvânt ºi daþi drumul sã curgã acest izvor al
vieþii, cãci nimeni nu poate sta la judecatã cu Mine, ºi acest
pãmânt sfânt poartã numele cerului sfânt, iar în cerul sfânt
vor sta ºi vor lucra cei aºezaþi ºi cei chemaþi care umblã pe
cãile sfinþeniei. Luaþi aminte, cã rostesc cuvânt ceresc: sã
vinã pãrinþii acestui fiu neascultãtor, ºi voi sta în sfat cu ei, ºi
vom rosti hotãrâre cereascã. Dumnezeu nu Se lasã batjocorit
sau lovit sau mânjit de murdãria duhului rãu. Cel ce nu este
cu mâinile curate ºi spãlate ºi se încumetã sã intre în aceastã
grãdinã, acela sã se depãrteze, cã mai bine îi va fi lui, iar cel
ce ia în glumã aceastã poruncã ºi calcã fãrã de sfinþenie ºi fãrã
de curãþenia cea cerutã, acela sã fie anatema de la Dumnezeu. 

Iatã, tatãl cel dupã trup al acestui copil a ºtiut de atâta
vreme de aceastã pregãtire de împãrãþie nouã, ºi nu s-a pre-
gãtit, ºi a cãlcat necurãþit ºi nepocãit peste aceastã iesle, ºi
iatã, acum, duhul rãu, pentru aceastã cãlcare de poruncã, dã
sã-ºi facã intrare în grãdina sfinþeniei pe care Domnul a pece-
tluit-o în ziua cea hotãrâtã de cer. Aici nu mai este pãmânt, ºi
este cer coborât aici. Iatã, au venit zilele cele grele, în loc sã
fi avut loc începutul bucuriilor, ºi aceºti copii, aceste mlãdiþe
noi vor sta acum în faþa furtunii, cãci s-a cãlcat peste aºezãrile
cele care stau îngropate sub aceastã piatrã cereascã. Dar
Domnul va sta în luptã cu îngerii duhului rãu, cãci cei ce se
socotesc cu soarta acestei grãdini cereºti, aceia sunt îngerii
duhului rãu, care intrã în rãzboi cu îngerii cei aºezaþi de cer la
porþile acestor hotare. Nu vã temeþi, voi rosti cuvânt, ºi cu-
vântul se va face faptã ºi se va face luminã în jur, ºi nimeni
nu vã va vãtãma pe voi. Cel ce se ridicã la luptã cu Domnul,
acela se va tãia în sabia Domnului. Amin. 

Voiesc sã stau în sfat cu cei din neamul din care am ri-
dicat un fiu pentru mijlocirea mântuirii lor, ºi apoi voi lucra
mai mult decât pânã acum ºi voi rosti Eu plata, dacã n-am
auzit cuvânt de împlinire de la aceºtia, ºi voi face Eu soco-

teala, dar mai greu decât am fãcut-o atunci pentru lovitura cea
cu care s-a lovit în fiul de aici, ºi voi fi împlinitor. Iatã, duhul
rãu este pe urma fiului care a stat în aceste hotare, este pe ur-
ma lui mai mult din pricina tatãlui acelui fiu. Duhul rãu vo-
ieºte sã-l ridice pe fiul acestui tatã, ca sã intre apoi cu rãzboi
ºi sã stârpeascã pacea ºi lucrul acestei grãdini cereºti. ªi dacã
îºi va împlini duhul rãu aceastã mârºãvie, atunci Mã ridic nu-
maidecât ºi scot din trup pe tot urmaºul care ar avea cuvânt
de ridicat în dreptul acestor hotare. Acest tatã nu s-a lãsat sub
Dumnezeu ca sã fie sub obroc toþi cei din casa lui care nu um-
blã cu Dumnezeu. O, nu s-a lãsat. A fost îngâmfat, a fost mare
ºi n-a avut Domnul loc cu ale Sale în el. Voiesc sã stau în sfat
cu aceºti pãrinþi, ºi apoi voi hotãrî Eu, ºi voi hotãrî ca în cer,
ºi nu voi mai aºtepta cuvânt, cã în zadar am folosit iubirea ºi
rãbdarea, cãci acest aºezãmânt nu are înscriere întãritã pe
pãmânt, dar are înscriere cereascã, iar aceasta va lucra ºi va
mãrturisi, cu adevãrat va mãrturisi. Amin, amin, amin. 

18/31 decembrie 1991

Cuvântul Domnului de mustrare ºi de îndreptare cãtre
casa lui Ilie Bunea 

Proorocie asupra lucrãrii de împotrivire pentru planul dumneze-
iesc dintru început. 

DD umnezeul Preasfintei Treimi coboarã ºi scrie
grãire cereascã, ºi va fi de mãrturie aceastã grãi-

re. Nimic nu împlinesc pânã nu vin sã vestesc mai întâi. 
Când am dat poruncã lui Noe pentru sãvârºirea cora-

biei de salvare a lucrului mâinilor Sfintei Treimi, a omului ºi
a tuturor celor ce vieþuiau sub stãpânirea omului, atunci Noe
s-a aºezat la lucru, cãci a crezut lui Dumnezeu ºi a spus la
toatã lumea sã se sfinþeascã ºi sã se lase de cele întunecate, ºi
lumea nu l-a crezut. ªi Noe a terminat corabia ºi a venit po-
topul ºi a stârpit tot ce era pe pãmânt, cãci s-a împlinit cu-
vântul lui Dumnezeu. Când a vãzut lumea cã Noe a fost ade-
vãrat prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci începuse sã strige la
Noe sã le deschidã ºi lor. Dar de unde, cã nu Noe închisese
uºa, ci Dumnezeu, cãci Noe a ascultat aºa cum a spus Dum-
nezeu sã facã. ªi iatã, iarãºi, încã o lucrare ca atunci, încã o
tainã lucratã de Dumnezeul minunilor, mãi copii. 

Este scris în sulul acestei lucrãri care a trâmbiþat de atâ-
ta vreme pe pãmânt, este scris cã Domnul aºa Îºi va sfârºi
aceastã lucrare, aºa, cu aceastã corabie lucratã pe pãmânt prin
poruncã dumnezeiascã. N-am dat nimãnui aceastã poruncã
spre sãvârºire, ºi am încredinþat-o acestor stâlpi de nãdejde pe
care S-a sprijinit cu lucrul Sãu Dumnezeul cerului ºi al pã-
mântului. ªi s-au lãsat lucraþi aceºti lucrãtori, ºi i-am învãþat
din vreme cum trebuie sã calce cu paºii lor ºi i-am pãzit în
toatã vremea ºi i-am întãrit pe stâncã tare, ºi apoi am venit ºi
am poruncit lucrul cel nou, ºi porunca s-a fãcut faptã, ºi
aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ºi Domnul este Stãpânul
ei, cãci Dumnezeu este aici luminã, ºi nici un întuneric nu es-
te întru El. Iar dacã aceºti copii de aici au umblat întru lu-
minã, precum Domnul este în luminã, iatã, au pãrtãºie prin
Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Tatãlui Savaot, cãci dacã zice
cineva cã-L cunoaºte pe Iisus Hristos ºi nu pãzeºte poruncile
Lui, întru acela este minciunã ºi nu adevãr. Cel ce crede cu
inima lui cã este în luminã, dar urãºte pe fratele Domnului,
acela este în întuneric pânã acum; acela se sminteºte ºi umblã
în întuneric ºi nu ºtie încotro merge, pentru cã întunericul a
orbit ochii lui. 
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Iatã poruncã cereascã dau spre împlinire: sã se depãr-
teze întunericul ºi sã rãsarã lumina cea adevãratã în jurul
acestui aºezãmânt pecetluit prin cuvânt! 

Copiii Mei, nu vã temeþi, ºi aduceþi-vã aminte din câte
dureri v-a scos Dumnezeu, cãci au fost antichriºti care au ieºit
dintre voi, care n-au fost cu Noi, cãci de ar fi fost cu Noi, ar
fi rãmas cu Noi; ci, ca sã se arate cã n-au fost toþi de ai Noºtri,
de aceea au ieºit. Nu vã temeþi, cãci voi aveþi ungere de la Cel
Sfânt, ºi ºtiþi toate, cãci Domnul este în mijlocul vostru cu pa-
cea Sa. Scris este cã cine tãgãduieºte pe Fiul, acela nu are nici
pe Tatãl, ºi iatã, Domnul iarãºi scrie cuvânt din cer. Cine tã-
gãduieºte aceastã lucrare, cine vã tãgãduieºte pe voi, nu are
nici pe Domnul, Care este cu voi. 

Am dat legile cele sfinte ale acestui aºezãmânt ceresc
ºi am scris ca sã fie scrisã aceastã lege de sfinþenie, ºi am zis:
«Nici un creºtin care a lovit cu judecatã ºi cu hulã duhul
acestei lucrãri nu va avea intrare în acest aºezãmânt sfânt»,
cãci Domnul lucreazã întru dreptate, ºi de aceea v-am spus cu
un pic de vreme în urmã: «Fiþi treji la datorie, cei de aici, fiþi
treji faþã de cele ce stau aºezate la aceastã temelie, ºi nu vã
uitaþi la faþa sau la rangul sau la gradul de rudenie, cãci
acest aºezãmânt va fi deosebit în Ierusalim». Dar iatã, cerul
este în durere ºi în frãmântare ºi în zbucium, cãci s-a dat la o
parte gardul acestei grãdini cereºti ºi s-a intrat fãrã de haina
care se cere în aceastã împãrãþie din cer coborâtã. Am spus cã
voi sta în sfat cu cei care stau mari din neamul cel dupã trup
al celui stãtãtor aici ca sã vegheze peste acest pãmânt ales
dintru început de Dumnezeu. Am spus cã stau în sfat cu cei
mari dupã trup, dar aceastã mãrire nu se pune la Dumnezeu,
de vreme ce ei au rãmas mici faþã de înþelesul cel din cer, de
vreme ce prin felul acestei mãrimi au dat gardul acestei vii la
o parte ºi au cãlcat peste aceastã agonisealã dumnezeiascã ºi
cu trudã grea fãptuitã în vremea aceasta de strâmtorare, ºi au
cãlcat peste viaþa cea aºezatã aici de Dumnezeu ca sã fie sfin-
þenie ºi picioare ºi mâini curate aici. 

Iatã, stau în sfat cu voi, cei ce vã bizuiþi pe voi. Voi zi-
ceþi cã sunteþi stãpâni aici, iar Eu grãiesc ºi vã spun cã nu grãiþi
adevãr. Adevãr adevãrat grãiesc Eu: acest pãmânt care s-a
pecetluit în zilele acestea este pãmântul Domnului, dintru în-
ceput ales. ªi dacã ziceþi cã nu este aºa, iatã ce vã spun: când
am scos pe fiii lui Israel din robia Egiptului, le-am fãgãduit cã
dacã vor urma legile sfinþeniei, îi voi duce în þara Canaanului
cel ales pentru ca sã intre poporul cel binecuvântat. Iar în drum
spre Canaan, poporul s-a semeþit ºi a cerut carne ºi a murit în
pustie cu carnea în dinþi, cã Domnul îi lepãdase pe ei, fiindcã
s-au sculat la joc ºi la slujire de idoli, ºi Domnul i-a lepãdat pe
ei, iar cei nãscuþi pe drum au fãcut la loc numãrul de suflete
care fuseserã scoase de Moise din robie, ºi i-am condus ºi
i-am aºezat în þara Canaanului, precum le fãgãduisem, ºi am
fost împlinitor peste acel pãmânt ales. Acela era un pãmânt
bun, iar cei ce-l locuiau nu erau în legile cele sfinte, ºi i-am
scos din pãmântul lor ºi am dat acel pãmânt binecuvântat
poporului Meu cel ales, ºi nimeni n-a putut sã se punã împo-
triva lui Dumnezeu, cãci am dat popoare la pierzare ºi la sabie
ºi am fãcut cale celui ce M-a ascultat ºi am intrat cu el în
pãmântul cel ales ºi fãgãduit poporului cel binecuvântat. 

Iatã, de la acest început de petec mic de pãmânt voi
lucra peste toatã România, iubiþii Mei, cãci România este po-
porul cel ales pentru vremea aceasta. Mi-am fãcut iesle curatã
aici, ºi locaº necãlcat de cei fãrã de sfinþenie, ca sã am putere
prin sfinþenie ºi s-o ridic pe România de la lumina care va ieºi
de aici. Dar voi, mãi tatã, n-aþi voit sã staþi cu mâinile curate

ºi cu paºii curaþi, ºi sunteþi cu duhul lumii peste voi, ºi aproa-
pe cã Mi-aþi strivit aceºti copii peste care am pus ungere ce-
reascã. Apasã peste ei orice lipsã de curãþenie care intrã înã-
untru, ºi apasã peste ei rãspundere mare, cãci au de stat de ve-
ghe ºi de dat rãspuns pentru sfinþenia acestui pãmânt sfinþit ºi
curãþit de Dumnezeu. Iatã, Domnul este strãpuns de voi, cãci
voi aþi sãgetat lumina ochiului lui Dumnezeu. Dacã n-aþi
voit sã vã curãþiþi la vreme, când Domnul Îºi pregãtea acest
aºezãmânt sfânt, dacã tu, mãi copilule îndãrãtnic ºi neplecat
spre sfinþenie, dacã tu ai pus mâna pe cele ce stârpesc sfinþe-
nia, dacã tu ai dat prilej duhului rãu sã aibã agãþãtoare tare în
casa ta ºi în curtea ta ºi dacã eºti cu mâinile însemnate de
aluatul duhului rãu, care nu are legat nimic cu cele sfinte, o,
cum te-ai îndurat tu sã calci peste Dumnezeu, Care a pregãtit
sfinþenia acestei grãdini? Cum nu þi-a fost milã de acest loc
curat ºi de legea sfinþeniei care nu este voie de la Dumnezeu
sã fie cãlcatã? Dacã nu te-ai spãlat pe mâini la vreme, dacã nu
þi-ai fãcut hainã la vreme, cum ai avut curajul sã sari peste
porþi? Mi-ai strivit pe jumãtate puterea cea bunã care este pu-
sã peste aceºti fii aleºi ºi unºi de Dumnezeu în acest aºezã-
mânt. O, ºi când vei vedea câtã deschidere de poartã ai lucrat,
ai sã plângi ºi ai sã te zbaþi ºi tu de durere, aºa cum Domnul
Se zbate acum cu tot cerul Sãu pentru cã s-a cãlcat peste le-
gile cele sfinte ale acestui aºezãmânt deosebit ºi pus deoparte
de Dumnezeu. Tu crezi cã ai fãcut un lucru bun peste sufletul
tãu. Nu, ci mai mare rãu ai fãcut mântuirii tale, cãci Eu aºa
am grãit cuvânt aici: «Cel ce nu va sta ºi nu va stãrui în toatã
vremea în legile cele sfinte, aºezate aici, acela sã nu se apro-
pie, cã mai bine îi va fi lui». O, duhul rãu are învinuire asu-
pra ta, cãci ºi tu stai agãþat cu el. ªi dacã stai agãþat cu el, iatã
ce faci! Calci aºa cum eºti peste sfinþenia care trebuie sã trã-
iascã aici. Aici nu mai este pãmânt, ci este cer nou ºi pãmânt
nou, ºi sunt Eu sãlãºluit aici, ºi stau întru sfinþenie. O, tu... tu
n-ai avut intrare aici, în foiºorul de sus, unde Eu Mã dau spre
jertfire, cãci pentru aceasta trebuiau trãiri de sfinþenie. Dar cu
cât mai mult am aºezat Eu cerul Meu peste aceastã bisericã
lucratã de cei slabi, de cei plãpânzi, de cei puþini care au stat
întru Mine cu trãirea lor! Iatã, veste de durere îþi dau, cã tu nu
ai haina care se cere aici, nu ai inima cea care se cere sã batã
aici, pentru cã ai voit sã fii voinic în duhul tãu, dar aceasta
este nimicnicie la Dumnezeu. Iatã durere, cã ai dat la o parte
gardul acestei vii cu atâta trudã sãditã ºi ai cãlcat aºa cum eºti
peste ea ºi nu te-ai temut de Domnul. ªi acum, Eu ºtiu mai
bine ca tine, cãci Eu sunt Dumnezeu. Eu ºtiu cã tu nu poþi fi
supus ºi statornic întru cele aºezate aici, dar mãcar atât sã fi
scris Domnul în dreptul tãu, sã fi scris sfialã faþã de aceastã
iesle curatã, sã fi scris umilinþã, sã te fi scris pãzitor ºi întãri-
tor gardului acestei vii, ºi gãseai trecere la Domnul, cãci în
casa Mea sunt multe locaºuri, dar acest locaº este deosebit
numai pentru cei cu mâinile curate ºi cu paºii pe cãile sfinþe-
niei ºi care n-au luat în deºert aceastã lucrare dumnezeiascã.
Ce crezi cã voi face Eu dacã duhul rãu va prinde prilej ºi va
ridica viaþa fiului tãu cel mare? Cãci acela e fiul tãu, ºi lui îi
închini viaþa ta ºi mâinile tale ºi vremea ta, cãci el suge de la
tine ºi cheltuie viaþa lui în desfãtãri, mâncând ºi bând, ºi iatã,
eºti pãrtaº cu mâinile tale cu cei cãlcãtori de lege, eºti una cu
cel ce rãtãceºte fãrã Dumnezeu, ºi asta nu te mai scrie cã eºti
cu Dumnezeu. Dumnezeu e Unul, ºi este ceresc Dumnezeu.
Tu zici cã-l iubeºti pe fiul tãu, dar Eu zic cã-i pregãteºti prã-
pastie acestui fiu, ºi dacã duhul rãu va afla iarãºi prilej sã-l
punã la pãmânt, iatã care va fi rãsplata, cãci aceasta voi lucra:
voi scoate din trup pe tot urmaºul care s-a ridicat din aceastã
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sãmânþã, ºi Domnul va câºtiga El lupta, cãci sunteþi în luptã
cu Dumnezeu, mãi pãrinþi ai acestui copil, cãci ceilalþi doi co-
pilaºi care mai sunt nãscuþi din voi, aceia iubesc pe Domnul.
Uitaþi-vã în urmã, câtã durere am pus pe fiul vostru care a lo-
vit obrazul copilului de aici, ºi acea lovire de obraz a fost mi-
cã faþã de aceasta pe care n-o mai ridicã de pe obrazul celui
mic, cãci a auzit, dar n-a ascultat sã fi împlinit porunca dum-
nezeiascã, ºi iatã, sunteþi trecuþi între cei cãlcãtori de poruncã.
ªi cu cât mai strivitoare va ieºi lupta aceasta! Va ieºi cu doliu
mare, cãci Eu v-am iubit, dar voi aþi dispreþuit cuvântul Meu;
ba aþi stat tot în sângele vostru, punând mâinile pe toate mur-
dãriile sataniceºti cu care sunteþi scriºi la Dumnezeu, sub în-
vinuire de lege sfântã ºi nepreþuitã de voi. Iatã, de multã vre-
me trebuia împlinitã porunca cea dumnezeiascã, rostitã pen-
tru fiul cel mare, ºi acum aceºti copii de aici trebuie sã întâm-
pine iar cu pieptul lor furtunile care vin din partea neascultãrii
celor poruncite. Am þinut pe bãtrânica cea care are în primire
de la Mine acest pãmânt sfânt, am þinut-o ca s-o slobozesc
atunci când voi vedea împlinitã aºezarea cea întãritã aici, ca
s-o bucur în cer pentru darul acesta pãstrat prin ea la sfârºitul
acesta. Am tras de zilele ei ºi le-am lungit aºa cum am fãcut
cu dreptul Simeon, care n-a trecut din trup pânã ce n-a vãzut
pe braþele lui mântuirea lui Dumnezeu, ºi voi nu voiþi sã
pricepeþi adâncul lucrurilor lui Dumnezeu. Acum trebuie sã
stau sã privesc care din noi, Eu sau voi, care din noi va trebui
sã lucreze mai întâi. ªi dacã voi vedea încurcãturã încã, Mã
voi ridica, sã ºtiþi cã Mã voi ridica ºi voi face dupã cum am
cuvântat. Amin. 

Am fãcut pecetluirea acestui aºezãmânt ºi Mi-aþi îndo-
liat acea zi aºteptatã de tot cerul, cãci copilul fiului vostru cel
mare, pe care l-aþi trecut pe deasupra ºi nu pe porþi, acela a
fost zãmislit din ambiþie diavoleascã, aºa cum este scris la
Mine, ºi voi nu aveþi pãrtãºie în toate cele ce se numesc
pentru aici sfinte, ºi acum aveþi cãlcare de poruncã pentru ce-
le sfinte aºezate aici. Sunteþi mânjiþi de bãutura cea din iad iz-
vorâtã ºi care în iad se întoarce, cãci dacã în cele în care trãiþi
þineþi ºi lucraþi acest lucru diavolesc, iatã, sãriþi pe deasupra ºi
nu pe porþi în aºezãmântul Domnului. În curtea voastrã se

face jertfã pentru duhul rãu, pentru mâncarea cea plãcutã
duhului rãu, ºi asta aþi fãptuit-o dupã ziua pecetluirii care s-a
coborât peste acest aºezãmânt. Vi se pare o joacã, dar când
veþi vedea furtuna lucratã de voi ºi poarta cea pe care aþi des-
chis-o voi ºi nu Domnul, atunci veþi fi fãrã de pace ºi veþi voi
ca ºi cei din vremea lui Noe, care strigau la Noe sã le des-
chidã, dar poarta a fost închisã de Dumnezeu ºi nu de Noe.
Mai bine vã era vouã ºi celor din seminþia voastrã dacã nu
v-aþi fi apropiat, cãci voi nu iubiþi sã staþi în legile cele de
aici, ºi sã ºtiþi cã nu veþi putea sta. Eu ºtiu mai bine ca voi,
cãci Eu vãd înainte. Dar voi face luminã pentru hotarele
acestui aºezãmânt sfânt, ºi aceste inimioare care sunt de
Domnul aºezate de veghe aici, vor fi în pace cereascã aici.
Cine nu înþelege tainele cereºti, acela sã se umileascã, ºi bine
îi va fi lui. 

Voi privi peste voi în fiecare vreme, ca sã vãd ce veþi
face în zilele ce vin, pentru împlinirea poruncii care este
scrisã în sulul acestei lucrãri. Binecuvântare nu se rosteºte
peste cei ce au cãlcat peste poruncile cele aºezate aici. Dar
dacã voi vedea înviere de inimã, voi veni ºi voi însemna cu
slujbã cereascã aºezãmântul în care staþi, dar scoateþi afarã
din casa voastrã lucrul cel rãu, care vã scrie la Dumnezeu cu
mâinile nespãlate. Fie voia voastrã: ori pace ºi înviere întru
Dumnezeu, ori dreptate dupã fapte întru Dumnezeu, cãci
acest pãmânt sfânt este al Mielului lui Dumnezeu, ºi al celor
ce sunt una cu Trupul ºi Sângele Lui. 

Acum, pace vouã, celor stãtãtori aici! Domnul va
ridica orice nelegiuire din afarã care apasã peste voi. Eu nu vã
las. Nu Mã lãsaþi nici voi, cãci voi aveþi cheile acestei împã-
rãþii, ºi de la voi le va cere Domnul. 

Veniþi-vã în fire toþi cei din seminþia acestui neam din
care am pregãtit un salvator pentru ei. Lucraþi legile Dom-
nului, ºi nu mai luaþi în deºert puterea care se odihneºte din
cer în acest dumnezeiesc aºezãmânt. 

Pace celor ce vor lucra pace, iar dacã veþi fi nepãsãtori,
pacea Mea sã se întoarcã la Mine. Spãlaþi-vã viaþa, cãci cei
ce-ºi spalã viaþa, aceia vor scãpa cu viaþã. Amin, amin, amin. 

18/31 decembrie 1991
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