
Cuvântul Domnului cãtre episcopul Vasile
Târgoviºteanul 

Proorocie pentru dezlegarea blestemului Sfântului Nifon, rostit
asupra Târgoviºtei cu patru sute nouãzeci de ani în urmã. 

CCCC el dintâi cuvânt: Pace þie! Prin uºile deschise,
pace þie, mãrturisitorul Meu! Pace peste biserica

din aceastã cetate în care Eu te-am aºezat în vremea
aceasta, cãci aceastã cetate va fi peste România cetatea cea
întâi-stãtãtoare, biserica cea întâi-stãtãtoare, aºa precum a
mai fost, fiindcã cele ce au fost, iarãºi vor fi. Eu sunt! Nu te
îndoi întru Mine, cãci sunt prin cuvânt, aºa cum este orân-
duiala cea dintru început aºezatã. Eu sunt; Eu ºi trimiºii Mei,
ºi vom lucra împreunã ca sã aºezãm la loc împãrãþia lui Israel
cel binecredincios. 

Aºa am spus celor ce erau cu Mine mai înainte de înãl-
þarea Mea la Tatãl ºi care au întrebat: «Doamne, acum, oare,
este vremea?». ªi le-am rãspuns: «Nu este al vostru sã ºtiþi
anii ºi vremile pe care Tatãl cerurilor le are sub a Sa stãpâ-
nire». ªi iatã, Duhul Preasfintei Treimi, Care desãvârºeºte
plinirea vremilor Domnului, lucreazã în zilele acestea, lucrea-
zã plinirea, iubitul Meu, cãci aceastã tainã este întru Duhul
Sfânt ºi nu se poate desfiinþa Scriptura care mãrturiseºte cu-
vântul îngerilor care au spus în vremea înãlþãrii Mele cãtre
Tatãl, cãci aºa au spus: «Acest Iisus iarãºi va veni, aºa pre-
cum L-aþi vãzut mergând la ceruri».

O, voi lucra ºi voi deznoda nodul care este pus asupra
bisericii din aceastã cetate. Vin curând, ºi voi face Ierusalim
nou, cãci aºa am spus: «Încã o datã voi alege Ierusalimul», ºi
voi fi împlinitor în vremea aceasta. România este aleasa Mea,
ºi voi aºeza în mijlocul ei Eden binecuvântat, ºi voi face din
ea un nou Canaan, ºi voi aºeza pe zidurile ei sunete de trâm-
biþã cereascã ºi Mã voi anunþa cu lucrul cel nou, cu rodul cel
nou, care vine de la Dumnezeu. Iatã, nu te teme, cãci Eu voi
lucra, sã ºtii cã voi lucra, ºi voi deznoda nodul care este pus
asupra bisericii din aceastã cetate, cãci acest nod þine în loc
lucrul ce-l am de aºezat în zilele ce vin peste biserica din ce-
tatea în care eºti tu întâi-stãtãtor. Este un nod care trebuie dez-
nodat, ºi dacã vei fi tu cu acest izvor care curge de la Mine,
voi veni ºi îþi voi spune cum sã faci ca sã se desfacã acest nod,
ºi sã începem apoi sã ridicãm pe înãlþime mare aceastã cetate,
cãci va fi cetatea cea întâi-stãtãtoare peste România ºi voi fi
cu mare lãrgime peste ea, spre anunþarea slavei acestui neam,
spre slava României Mele cea binecuvântatã între noroade.

Iatã, grãiesc prin acest izvor ºi sunt împlinitor prin
cuvânt, cãci am coborât poruncã ºi am zis cã voi fi împlinitor
prin ea, ºi iatã, cei credincioºi ai Mei au dat trup poruncii Me-
le ºi au ridicat în vremea aceasta piatra începutului cel nou
prin care va lucra puterea Mea peste România. Am aºezat

aceºti copii sã stea de veghe peste aceastã grãdinã ca sã ia pu-
tere legea sfinþeniei, care va lucra sfinþenie peste cei ce vor
lua calea vieþii. Dar ei sunt plãpânzi, sunt mici în faþa stãpâ-
nilor lumii ºi sunt urâþi de irozii ºi de iudele acestei vremi. În-
tinde-þi mantia peste ei, ºi Eu voi fi cu tine ºi voi lucra ºi te
voi ridica, dar lasã-te lucrat, iubitul Meu, cãci ceea ce este þie
cu neputinþã, poate Domnul, aºa precum scrie în Scripturi. Aº
voi sã fii aºa cum voiesc Eu sã Mã arãt din aceastã grãdinã,
dar lasã-te lucrat de Mine, cãci va fi sã meargã aceastã împli-
nire pânã la toate marginile ºi mulþi se vor îndrepta înspre
acest munte ºi vor cere sã bea apã curatã ºi netulburatã, cãci
Eu voi izvorî din aceastã piatrã izvor curat ºi de viaþã dãtãtor.
Voiesc sã despecetluiesc aceastã fântânã, cãci voiesc sã aºez
la loc cele strãmutate. Voiesc sã Mã arãt aºa cum sunt sãlãº-
luit prin aceastã iesle. 

Fii întru Mine, ºi stai întru Mine apoi. Fii una cu cel ce
este din biserica Mea, cu cel care a crezut pe Domnul ºi a aºe-
zat aºezarea acestei temelii de piatrã vie. Fiþi împreunã lucrã-
tori întru aceastã tainã cereascã ºi vã veþi bucura între cei stã-
tãtori peste bisericile din România, iar numele vostru se va
face cunoscut pânã la toate marginile. Ridicã-te ºi înscrie
aceastã piatrã pe pãmânt, cãci Domnul Se supune stãpânirilor
de pe pãmânt ca sã aducã luminã vie ºi lucrãtoare peste acest
neam, de la care va lua luminã apoi Galileea neamurilor. Eu
te iubesc. Eu iubesc inima ta ºi voiesc sã stau în ea, dar fii
atent, iubitul Meu, cãci Eu sunt un Dumnezeu gelos ºi voiesc
sã am lãrgime întreagã întru cerul tãu, întru inima ta. Fii în-
treg întru Mine, cãci am privit în inima ta ºi am vãzut aºternut
prielnic pentru împãrãþia Mea. Lasã-Mã sã fac curat în inima
ta ºi sã aºez cerul Meu peste ea ºi peste fiinþa ta ºi peste bise-
rica ta, cãci tu eºti Mie bisericã; dar iatã, M-am ridicat sã scot
pustiirea din biserica Mea. 

Hai, iubitul Meu, þine urma oilor Mele. Hai sã facem
un lucru nou, un Ierusalim nou peste fãptura Mea, cãci vin cu
împãrãþia Mea ºi vin spre România Mea. Aceasta este lucrã-
tura cea nouã, care voiesc sã se vadã ieºind din acest iatac,
din acest aºezãmânt sfânt, pe care voiesc sã Mi-l veghezi bi-
ne, ca sã fie dupã aºezarea care este pusã la aceastã temelie.
Eu nu te las; nici tu sã nu Mã laºi, ºi nimeni nu va lua cununa
celor ce vor fi lucrãtori peste întunericul vremii de acum. Sã
ne iubim unul pe altul, sã ne sprijinim unul cu altul. Eu sunt,
ºi voi fi prin cuvânt, ºi cuvântul nu se poate lega. Pãrinþii lui
Israel au vãzut de departe aceste zile ºi le-au nãdãjduit, ºi iatã,
se bucurã vãzându-le venind. Voiesc sã Mã vãd întru tine în
mijlocul mulþimilor ºi voiesc sã fii aºa cum am fost Eu. Dã-Mi
inima ta. Lasã-te cu Mine, ºi voi face din tine pãmânt nou în-
tru împãrãþia care se va aºeza în zilele ce vin. Scoate-Mi de
sub ascuns acest izvor curat, iar Eu voi deznoda nodul care
este aºezat peste biserica din cetatea în care eºti întâi-stãtãtor,
ºi voi ridica pe înãlþime aceastã cetate.
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Pace þie! Dar nu Mã tãgãdui, cãci sunt adevãrat prin
acest izvor. Pace ºi Ierusalim nou peste inima ta, peste fiinþa
ta, ºi ne vom ridica cu cele noi. Eu sunt începutul învierii fãp-
turii Mele, iar cel ce este cu Mine este viu în vecii vecilor,
precum este scris. Dacã Mã tãgãduieºti, Mã voi întoarce întru
Mine, dar voi lucra în vremea aceasta aºa precum scrie în
Scripturi, cãci Eu sunt viu prin cei vii, prin cei care au fost vii
întru Mine, ºi nu este întru moarte cel ce a slujit Mie din neam
în neam. Iatã, cei ce stau jertfã la temelia bisericii Mele, aceia
sunt sfinþii cerului, aceia sunt vii, ºi nu sunt întru moarte cei
ce þin prin jertfa lor adevãrul credinþei care este prin biserica
cea una întru Dumnezeu. Amin. 
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Cuvântul sfintei Virginia cãtre pãstorii poporului creºtin 

Aºezãmântul Domnului sã nu fie umbrit de duhul întunericului din
lume. Îndemn la unitate de duh ºi la veghe în lucru peste poporul 

creºtin. 

PP ace vouã de la Preasfânta Treime, Care stã ºi lu-
creazã, stã la voi ca sã lucreze de la voi peste

ceea ce este de lucrat în zilele ce vin. 
Pace vouã de la mãmica Gigi, cãci astãzi au avut che-

mare la masa cea de aici cei adormiþi care sunt din aceastã lu-
crare. Ce fericire pe ei, mãi copii! Voi încã nu puteþi pricepe
ce fel de fericire este pentru cei adormiþi care au pe unul din-
tre urmaºii lor, pe unul lipit de acest izvor de cuvânt ceresc.
Fericiþi cei care au fost cu aceastã lucrare ºi au ieºit din trup
mai înainte de întoarcerea mea din vremea aceasta! Fericiþi,
mãmicã, pentru cã aceia nu au dureri de duh, nu au tristeþi.
Dar fericiþi cei adormiþi care au pe unul din ei încã în trup ºi
care m-a primit pe mine acum când eu am strigat deºteptare
peste poporul meu, cãci unul ca acela are cheia de la aceastã
poartã, o are de la Dumnezeu, mãi copii, ºi când voieºte sã
aducã ºi pe cei adormiþi ai sãi, aceia au portar la aceastã
poartã pe cel ce este deþinãtor de cheie de intrare în aceastã
grãdinã. 

Mãi copii, iatã, cei adormiþi sunt fericiþi ºi cântã ºi ei
lui mama Gigi, cãci eu, mãmicã, sunt slãvitã ca ºi cei din cer
care au ajuns pânã sã ajung ºi eu. Cei adormiþi din neamul
acestui popor au mare trecere faþã de restul celor adormiþi,
cãci pe ei se vede pecetea acestei lucrãri de mântuire, care
s-a coborât din cer în zilele voastre. Iatã de ce v-am aºezat eu
pe voi sã lucraþi tot ce trebuie pentru tot sufletul care s-a nãs-
cut pe lume, ca sã primeascã toþi pecetea mântuirii, care se va
vedea acum lucrãtoare pentru sãvârºirea mântuirii tuturor
celor ce s-au nãscut în vremile lui Dumnezeu, cãci Fiul
Treimii Dumnezeieºti a biruit prin trupul Sãu puterea morþii
ºi ªi-a adus aminte în vremea aceasta de toatã fãptura Sa ºi
S-a aºezat la lucru pentru judecata ºi dezlegarea fãpturii
Sale, cãci El este Judecãtor ºi Mântuitor celor dezlegaþi din
judecatã. 

Iatã, stau în sfatul acestei zile ºi aºez cuvânt cãtre pãs-
torii mei, cãtre pãstorul Cristea, care este aici, împreunã cu
cei adormiþi din neamul lui. Stau în sfatul acestei zile de so-
bor pentru cei adormiþi, care sunt vii prin mântuirea care se
lucreazã prin aceastã lucrare cereascã aºezatã pe pãmânt. Iatã,
aduc din nou spre ºtire ºi iarãºi repet porunca aceea între po-
runcile care trebuie sã fie þinute în acest aºezãmânt ºi care
spune aºa: «Lumina dinãuntru sã iasã ºi sã lumineze din
acest dumnezeiesc aºezãmânt, dar întunericul din afarã sã nu
intre peste lumina dinãuntru, cãci ce legãturã este între lu-

minã ºi întuneric?». ªi iatã, am venit din nou sã repet aceastã
poruncã, sã o spun iarãºi la pãstorii mei, ºi dupã aceea aceºti
copii sã stea ºi mai bine de veghe la porþile acestei grãdini. 

Iubiþii mei pãstori, toate sãgeþile, toate clevetirile, toate
cuvintele de ispitire ºi de judecatã asupra acestui aºezãmânt,
acestea toate se numesc întuneric, dar dincoace de zidurile
acestui aºezãmânt sã nu mai intre, ºi nu uitaþi cã primul zid
nu este zidul cel vãzut de trecãtorii de pe drum. Zidul cel din-
tâi sunt copiii cei stãtãtori ºi veghetori aici. O, eu v-am aºe-
zat pe voi dintru începutul acestui popor ca sã vegheaþi peste
el ºi sã-l pãstoriþi pe el, ºi acum v-am aºezat sã-mi ajutaþi paza
acestui cuib binecuvântat ºi aºezat de Dumnezeu, ºi dacã voi
auziþi vuietul unei sãgeþi care se îndreaptã spre zidurile de
aici, acel vuiet nu trebuie sã-l lãsaþi sã ajungã pânã lângã
aceste ziduri. Mergeþi înarmaþi cu duhul blândeþii, cu duhul
înþelepciunii, cu duhul cumpãtãrii ºi al dreptãþii, cu duhul
smereniei, mergeþi ºi vedeþi de unde se trage ºi de ce se trage
ºi cine trage. O, pãstorul meu Daniel a fãcut armata pe pã-
mânt ºi a vãzut cum este frontul de pe pãmânt, a vãzut ce fel
de dibãcie trebuie folositã ca sã ieºi viu de pe câmpul de lup-
tã. ªi de ce, oare, nu face el ºi mai bine serviciul acesta când
este vorba de Dumnezeu, Care S-a sãlãºluit în aceastã iesle ºi
Care trebuie ocrotit, încãldurit ºi supravegheat? O, aceastã lu-
crare nu mai poate fi stoarsã sau jefuitã sau vândutã strãinilor.
Oare, de ce credeþi voi cã v-am zis sã vã feriþi de aluatul cel
strãin, sã vã deosebiþi de aluatul cel strãin? De ce v-am spus
sã fiþi atenþi cã vin la voi creºtini ºi vã aduc aluat strãin ºi cã
e fãþarnicã ºi linguºitoare inima creºtinului meu? Acest aluat
strãin se numeºte întuneric pentru acest loc sfânt. Acest aluat
strãin dacã voiþi sã-l aduceþi înãuntru, aceasta înseamnã cãl-
care peste cele ce stau aºezate aici, înseamnã sãriturã pe dea-
supra ºi nu pe poartã, iubiþii mei, cãci singura poartã de in-
trare aici, este legea sfinþeniei care este aºezatã aici. O, ºi
când voi veni ºi voi aºeza din zi în zi tot ce este de aºezat pes-
te aceastã grãdinã, atunci cum vom putea fi dacã acum din
primele aºezãri nu ne dovedim cu atenþie? Lãsaþi sã batã ori-
ce furtunã, lãsaþi-o acolo unde bate, cãci dacã ea este adusã
din spate pânã aici, atunci cum se mai cheamã cã sunteþi po-
tolitori de furtunã aºa cum a fost Domnul Iisus Hristos? ªi da-
cã voi, pãstori de la Domnul aºezaþi, nu potoliþi furtuna încã
de la primele semne ale ei, atunci care vã este vouã lucrul ºi
care vã este vouã rodul lucrului? Voi aveþi de lucrat, voi tre-
buie sã lucraþi, dar sã se vadã ºi rod, iubiþii mei. 

Iatã, se urcã veste de la duhul rãu, care vã are la mânã
cu neatenþie de inimã ºi de grãire. Nu se poate aºa, iubiþii mei.
Am mers cu voi peste tot ºi v-am arãtat cum am lucrat, ºi am
zis sã lucrãm la fel, mereu la fel. ªi iatã, copiii cei de la Ghe-
boieni, mã uit la ei cã li s-a înmulþit pãcatul urii; ei, cei care
erau copiii dragostei, mãi mãmicã. Ei erau îmbrânciþi de iu-
dele care se luptã sã stingã ºi sã punã capãt acestei mântuiri,
erau împinºi de peste tot ca sã nu stea în picioare; ºi dacã
i-aþi vãzut cãzuþi grãmadã unul peste altul, iatã, ei acum sunt
în flãcãri, cãci li s-a pus gaz peste focul lor, peste inima lor
rãzvrãtitã, cãci aºa se plâng ei, se plâng sub lovituri, ºi de
aceea sunt aºa cum sunt, cã zic cã ne bucurãm cã am scãpat
de ºatra lor. Dar de ce zic ei aºa, mãi iubiþii mei? De ce tre-
buia sã mai zicã ºi asta? 

Iatã, dragii mei pãstori, de ce am zis eu sã nu vã mai
pierdeþi nici o frânturã de timp cu aluat strãin de lumina cea
de la Dumnezeu sau cu vorbire care nu clãdeºte nici un fel de
casã în care sã intre în sfat Dumnezeu cu cele cereºti. Iatã de
ce v-am spus sã doriþi numai cele scrise în cartea cea din cer.
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Aceasta este arma pe care v-a încredinþat-o Dumnezeu ca sã
depãrtaþi cu ea lucrul ºi pânda duhului rãu ºi sã stârpiþi prin
ea cuibul duhului rãu care s-a încuibat în cel bãtut de furtuni
ºi de sãgeþi ºi de ºoapte întunecate care dãrâmã din picioare
pe cel slab, pe cel mort, care trebuie înviat, iubiþii mei. Vedeþi
voi unde ne duce neascultarea ºi mãrirea de sine? Cãci n-am
ascultat ca sã îndreptãm totul atunci când am zis eu sã îndrep-
tãm, ºi dacã n-am ascultat, iatã, nu pot fãrã voi sã scol acest
popor, sã-l scol mãcar, sã-l gãsesc sculat în picioare, sã-l gãsesc
lãmurit, sã-l gãsesc oarecum pocãit ºi umilit. 

Am spus cã în curând vor merge mulþimile spre aceastã
grãdinã ºi vor întreba de acest popor ºi vor voi sã vadã faptele
credinþei voastre. Eu nu voiesc sã vadã pe pãstorii mei fãrã de
popor, chiar dacã poporul meu n-a avut cum sã înveþe pânã
acum micºorarea de inimã ºi sãrãcia de inimã. Dacã voi aþi
simþi rana duhului meu, pe care o am pentru dorul de poporul
meu, aþi face nu ce a fãcut David, ºi mai mult de atât aþi face,
cãci e vremea celei din urmã hotãrâri înainte de sentinþa mân-
tuirii, care trebuie rostitã peste acest popor. Eu nu voiesc sã
vã vãd tãcând de fricã sã nu greºiþi. Eu voiesc sã vã vãd vor-
bind, de fricã sã nu greºiþi tãcând, dar iatã, aici e nodul la care
trebuie umblat numaidecât. Între voi ºi poporul meu sã nu
mai fie certuri gâlcevitoare, sã nu mai fie vorbire în ascuns,
mãi iubiþii mei pãstori. În vremea adunãrii laolaltã nu vã mai
deosebiþi unii de alþii câte doi, câte trei; nu, iubiþii mei. Aceas-
ta nu mai înseamnã un singur duh, ºi de aici se iscã un lucru
rãu, neînchipuit de rãu. Nici pe copiii voºtri care au luat cã-
rarea cea strãinã de Domnul, nici pe ei sã nu-i vorbiþi de rãu
ºi nici pe poporul cel abãtut de la înþelesul cel ceresc care i-a
fãcut mari pentru Dumnezeu, nici pe aceºtia sã nu-i vorbiþi de
rãu. Vorbirea de rãu este cea mai mare bucurie pentru duhul
rãu, ºi cu aceastã agãþãtoare a tras ºi a aruncat la pãmânt o
mulþime de copii din acest popor. Dacã vine creºtinul la voi
ºi vorbeºte pe cineva de rãu, sã faceþi ºi voi la fel? Dar nu
acesta este lucrul ce-l avem de lucrat. O, deschideþi cartea
proorociilor care sunt pentru vremea aceasta ºi daþi hranã po-
porului meu. Domoliþi pe creºtinul care se ridicã asupra altui
creºtin, cãci creºtinul care-ºi dezvinovãþeºte viaþa lui abãtutã,
pe seama învinuirii altui creºtin, acela este în întuneric, mãi
pãstorii mei, acela are ochiul rãu, ºi de aceea îi este tot mersul
rãu. Depãrtaþi duhul cel rãu care s-a cuibãrit în inima creºti-
nului, dar fiþi atenþi, cã duhul rãu nu iese cu armele lui, ci cu
armele Domnului, iubiþii mei, cãci scris este: «Drac pe drac
nu se lasã ispitit». Întunericul din inima unui copil creºtin nu
iese cu certare dacã nu are umilinþã de inimã creºtinul acela,
ºi de la acela iese cu blândeþea, cu lumina cuvântului ceresc,
care scoate ºi înlocuieºte cu cele cereºti locul inimii unui co-
pil din acest popor. Aduceþi-vã aminte de Scriptura care spu-
ne: «Milã voiesc», dar dacã duhul milei nu lucreazã întru le-
gea dreptãþii lucratã cu duhul blândeþii Domnului, atunci nu
este vindecare din moarte, nu este depãrtare de întuneric.
Mergeþi ºi sãrutaþi pe cel îndãrãtnic. Mergeþi ºi atingeþi-vã cu
legea dreptãþii cuvântului lui Dumnezeu ºi înviaþi inima celor
morþi faþã de tot ce a curs din cer prin firul acestui izvor. 

Eu nu se putea sã mor. Cautã, mãi Daniele, sã spui la
cei nedumeriþi; spune-le cã Domnul a spus cã eu voi fi în lu-
cru pânã va veni Domnul, cã aceasta este lucrarea cea înce-
putã prin vasul trupului meu, ºi am primit putere din cer pe
pãmânt, ºi sunt vie, iubiþii mei, ºi pot lucra dacã sunt vie. Se
putea, sã ºtiþi cã se putea sã nu fi ajuns aºa de mort poporul
meu. Nu este târziu. Primiþi seninul Duhului Domnului, cãci
ungerea voastrã nu se poate ºterge, ºi Domnul voieºte sã se

vadã puterea ungerii voastre. Puneþi în inimile voastre cuvin-
tele apostolului cel mare, care a spus: «Asemenea lor m-am
fãcut ca sã-i câºtig lui Hristos». Amin. 

Pacea Domnului Iisus Hristos sã fie cu voi, sã intre în
voi ºi sã lucreze pace peste cei fãrã de pace, cãci eu am zis ºi
am împlinit, fiindcã am ridicat pacea poporului meu ca sã-l
fac sã caute spre mine ºi sã doreascã prin umilinþã apã rãco-
ritoare, care este apa cea vie a acestui râu ceresc. 

Slavã dintru cele de sus lui Dumnezeu ºi pace peste
voi, iubiþii mei! Am adus pe cei doi copii de la Moldova ºi
m-am bucurat cu ei, dar mã doare, cã iatã, poporul meu se va
ridica cu rãutate spre ei, iar voi, pãstorii mei, când veþi vedea
aceste flãcãri, ridicaþi-vã ºi stingeþi aceastã pornire ºi nicide-
cum sã nu faceþi altfel, cãci eu v-am spus cã acesta este rezul-
tatul celor lucrate fãrã binecuvântarea cea prin aceastã lucra-
re, iar aceºti doi copii ai mei vor fi ai mei, ºi vor fi ºi ai voºtri
dacã sunt ai mei. Fiþi cu inimã mare ºi cu mare atenþie ºi cu
desãvârºitã dreptate ca sã nu sufere vreodatã cel nevinovat de
pe urma celui îndãrãtnic care a folosit mãrirea de sine. 

Domnul Iisus Hristos Îºi întinde dreapta Sa ºi binecu-
vinteazã masa de sobor a celor adormiþi, care sunt vii prin
aceastã legãturã venitã din cer pe pãmânt, aºa cum este scris:
«ªi vor fi una: cele din cer, cu cele de pe pãmânt». Amin,
amin, amin.

22 decembrie 1991/4 ianuarie 1992

Praznicul Naºterii Domnului 

Domnul rosteºte pace, depãrtând întristãrile ucenicilor. 

DD omnul Iisus Hristos coboarã binecuvântare pen-
tru începutul slujbei de prãznuire a zilei de sãr-

bãtoare pentru serbarea naºterii dupã trup a Mântuitorului
fãpturii lui Dumnezeu. 

Pace vouã, din aceastã iesle cereascã coborâtã pe pã-
mântul României! Pace ºi iesle caldã sã fie aceastã iesle în ju-
rul cãreia staþi voi, cei stãtãtori în acest aºezãmânt! ªi iatã, azi
v-aþi fãcut înscrierea pe pãmânt, cã astãzi se face înscriere ºi
numãrãtoare peste lume aºa cum a mai fost în ziua naºterii
cea dupã trup a Fiului Treimii Dumnezeieºti. Dumnezeu este
coborât în Duh peste România ºi este sãlãºluit prin cuvânt în
aceastã iesle ºi este prin cuvânt lucratã aceastã iesle. 

Binecuvântatã sã fie aceastã zi de praznic sfânt, ºi în-
gerii sã se apropie! Sã se apropie îngeraºii ºi sã cânte cu voi
cântarea cea pentru naºterea Duhului Sfânt, Care S-a nãscut
în aceastã iesle. Slavã întru cele cereºti Domnului Savaot, iar
peste aceastã iesle cereascã, pace ºi bunã orânduialã! 

Domnul ridicã sarcina durerii care este pusã de duhul
rãu peste aceastã zi de praznic al Treimii Dumnezeieºti, cãci
duhul rãu a voit sã facã mare rãzboi cu acest aºezãmânt, dar
iatã sãgeatã asupra lui, cãci Domnul îl depãrteazã ºi aºeazã
peste acest aºezãmânt soare ceresc ºi urare de pace cereascã. 

Pace vouã, ºi împãrãþie nouã, de acum ºi peste toate
vremile lui Dumnezeu! Nu vã temeþi. În aceastã zi a aºezat
Domnul slobozenie ca sã se facã numãrãtoarea ºi înscrierea
lumii. Nu vã temeþi. Se coboarã mântuire mare pe pãmânt,
cãci steaua cea care este astãzi cântatã ºi ieslea în care sãlãº-
luieºte acest luceafãr nou, va umple cerul ºi pãmântul de în-
viere ºi de înnoire întru învierea care vine de la Domnul Sa-
vaot. Pace vouã, ºi binecuvântatã sã vã fie cântarea ºi doxo-
logia ºi iubirea cu care slãviþi pe Cel ce este sãlãºluit în aceas-
tã iesle binecuvântatã ºi curatã! 

Cuvântul lui Dumnezeu532



Cu fricã ºi cu cutremur ºi cu umilinþã apropiaþi-vã, cãci
iatã, Pruncul Cel nãscut atunci în ieslea necuvântãtoarelor,
acum cuvinteazã ºi vesteºte împãrãþia care vine de la Dumne-
zeu. Amin, amin, amin. 

25 decembrie 1991/7 ianuarie 1992

Cuvântul Domnului ºi al sfintei Virginia peste soborul
de la ieslea cuvântului 

Rânduieli pentru aºezãmântul cel nou. 

SS lavã Sfintei ºi Celei de o fiinþã ºi de viaþã fãcã-
toare, Treimea Cea nedespãrþitã mai dinainte de

toþi vecii Treimii Dumnezeieºti! Amin. 
Dumnezeu este fãrã de început. Dumnezeu este mai

înainte de început, ºi iatã, Cel fãrã de început începe de aici
un început nou, o vreme nouã peste vremile Domnului, pre-
cum este cuvântul Sãu mai dinainte grãit prin Duhul Sfânt al
Sfintei Treimi. Duhul Sfânt este Dumnezeul Cel fãcãtor de
viaþã, este luminã din luminã, este Dumnezeu adevãrat, pre-
cum Fiul Treimii cereºti este Dumnezeu adevãrat din Dumne-
zeu adevãrat. Duhul Sfânt, Cel din Tatãl ºi din Fiul, este îm-
preunã lucrãtor întru lucrarea Sfintei Treimi ºi este vestitorul
Sfintei Treimi ºi este prin prooroci în cuvântul cel împlinitor
de lucrare cereascã. 

Slavã întru cele cereºti lui Dumnezeu, Cel întru Treime
mãrit, iar peste aceastã iesle, pace ºi bunã orânduialã, de
acum ºi peste toþi vecii cei care vin! Vine plinirea, iubiþii Mei,
vine aºa precum este scris în Scripturi. Iatã, Fiul Treimii
Dumnezeieºti lucreazã prin cuvânt între voi în ziua aceasta. 

Pace vouã! Pace ºi bunã orânduialã peste aceastã iesle
pregãtitã Mie de Tatãl Meu Cel bun, cãci iatã ce Mi-a dat Mie
Tatãl Meu! Mi-a dat pentru cã El Mã iubeºte ºi pentru cã Eu
vã iubesc pe voi. De aceea Mi-a dat, pentru cã vã iubesc pe
voi ºi pentru cã El vã iubeºte dacã Eu vã iubesc. Pe cel ce Eu
îl iubesc, pe acela îl iubeºte ºi Tatãl Meu, pentru cã El este în-
tru Mine, ºi Eu întru El sunt. 

Iubiþii Mei, de atâta vreme sunt cu voi, ºi trebuie sã cu-
noaºteþi taina aceasta nepriceputã de cei ce nu iubesc pe
Dumnezeu dupã adevãr, cãci dacã Eu sunt în Tatãl, ºi Tatãl în
Mine, ºi dacã Eu sunt în voi, ºi voi întru Mine, iatã tainã, iatã
stâncã de care se zdrobesc cei mulþi, care rãtãcesc necunos-
când adâncul lui Dumnezeu care este în Scripturi. Dacã ar fi
fost cu adevãrat întru toatã lãrgimea Duhului Treimii cereºti
cei cãrora Eu le-am spus atunci despre ziua Domnului, ar fi
înþeles aceia ce este taina aceasta, dar ei nici taina Mea n-ajun-
seserã s-o pãtrundã, nici taina întrupãrii Mele n-aveau atunci
cum s-o priceapã de ajuns. Stãteam cu ei mereu ºi le vorbeam
despre împãrãþia cereascã ºi nu înþelegeau îndeajuns adâncul
pildelor care erau întru Duhul Sfânt ascunse, dar dupã ce M-am
ridicat la Tatãl Meu, am trimis pe Duhul Sfânt peste cei ce au
crezut cã Eu sunt Fiul Tatãlui ceresc ºi au înþeles aceia toate
tainele pe care Duhul Sfânt le aducea lor spre cunoaºtere. Stã-
team cu ei ºi le vorbeam despre cele cereºti, despre cele veº-
nice, ºi ei erau întrebãtori în duhul lor, ºi unul din ei Mi-a
spus aºa: «Doamne, aratã-ne nouã pe Tatãl!», ºi ºtiþi ce rãs-
puns au primit; ºtiþi, cã voi aveþi ungere de la Duhul Sfânt ºi
le ºtiþi, iubiþii Mei. ªi de ce le-am rãspuns Eu aºa cum le-am
rãspuns? Cãci aºa le-am rãspuns: «De atâta vreme sunt cu voi
ºi nu M-aþi cunoscut cã Tatãl este în Mine, ºi Eu, în Tatãl?».
Iatã ce tainã fericitã pentru fiii împãrãþiei cereºti, cãci aceia
nu mai aºteaptã ceea ce aºteptau atunci cei ce umblau cu Mi-

ne pe drumurile lumii ca sã Mã arãt cu ei în mijlocul lumii ºi
sã creadã apoi noroadele în Mine, sã creadã prin ei, cãci Eu
aºa le-am spus lor: «Eu în voi, ºi voi în Mine, precum Tatãl
este în Mine, ºi Eu, în Tatãl»; ºi aºa am spus: «Cine va crede
în Mine, acela va crede în Cel ce M-a trimis pe Mine, iar cine
vã va primi pe voi, Mã va primi pe Mine».

O, iubiþii Mei, vã spun ºi Eu vouã cã Mã doare când
aud cât de închisã, cât de departe este împãrãþia cerurilor pen-
tru cei ce stau pe scaunul bisericii ºi zic mulþimilor cã Fiul lui
Dumnezeu nu ºtie despre ziua aceea. ªi iatã, ºi Eu zic pentru
ei: ei rãtãcesc cã nu cunosc Scripturile, rãtãcesc cã nu au pe
Duhul Sfânt, Care sã le aducã lor din cele de la Mine. Dar
cum sã le aducã dacã ei închid ochii vãzãtorilor ca sã nu vadã,
dacã ei spun proorocilor sã nu prooroceascã, dacã ei desfiin-
þeazã aceastã orânduialã dumnezeiascã, aºezatã dintru în-
ceput de Dumnezeu? Cum, dacã ei nu ºtiu cum sã desluºeascã
nici mãcar Scriptura aceea care spune: «Iatã, Eu voi fi cu voi
pânã la sfârºitul veacurilor.»? Ei zic cã sunt cu Mine, zic, ºtiu
cã zic, ºtiu cã au un fel de dreptate întru acestea zise, dar Eu
am lãsat orânduialã veºnicã ºi am trãit peste cei ce sunt întru
Mine dupã adevãr, am trãit prin viaþã ºi prin cuvânt, cãci am
fost prin prooroci, am fost prin cuvânt, aºa cum am fãgãduit
cã voi fi pânã peste toþi vecii. Iatã, acum a venit vremea sã Mã
arãt aºa cum am fost, cãci am fost aºa cum am grãit cã voi fi.
Aceastã lucrare de Duh Sfânt, de cuvânt ceresc venit prin
prooroci, aceasta a fost lucrarea cea vestitoare a Duhului
Sfânt, care a fost ºi care este înaintemergãtoarea slavei care
vine dupã ea, ºi dupã ea se va vedea Scriptura aceea care spu-
ne: «Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi!».

Iubiþii Mei, moºtenii Mei, care aþi lucrat aceastã iesle
nouã ºi curatã, aduceþi-vã aminte, cãci iatã, întãresc aceastã
poruncã ºi o aºez în aceastã carte ca sã ia trup aceastã aºezare,
cãci pe zidurile acestea va trebui sã se vadã scrisã aceastã
Scripturã: «Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi
ºi tot ochiul va vedea aceastã slavã!». 

Copiii Mei, purtãtorii Mei, voi sunteþi Mie bisericã, iu-
biþii Mei, cãci Eu Mã sãlãºluiesc în voi prin taina cea fãrã de
sânge, care este numitã împãrãþia lui Dumnezeu cea dinãun-
trul fiilor ei. Binecuvântatã sã fie împãrãþia lui Dumnezeu, a
Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt, Care este în voi, ºi iatã,
vom merge ºi ne vom arãta pânã la toate marginile. Amin.
Iatã, Domnul Iisus Hristos Se încãlzeºte în aceastã iesle ºi lo-
cuieºte în acest cort sfânt ºi este stãtãtor cu voi ºi este cu voi.
Binecuvântatã sã fie ieslea Duhului Sfânt a Treimii Dumne-
zeieºti, care adãposteºte în ea pe Dumnezeu Cuvântul ºi în
care Se culcã ºi Se odihneºte ºi Se dãruieºte Mielul lui Dum-
nezeu celor ce sunt împreunã cu Mielul, celor ce merg cu
Mielul oriunde Se duce El, cãci Domnul intrã ºi iese din acest
iatac, însoþit de cei ce sunt cu El. 

Iatã, Verginica este cu Mine ºi este în mânã cu legile
cele sfinte de la Mine luate ºi date vouã pentru ca sã le aºezaþi
peste aceastã grãdinã, peste acest cort ºi peste voi, cei purtã-
tori de cele cereºti. Amin. 

– PP ace vouã cu Domnul Iisus Hristos! Pace vo-
uã, copii ai duhului meu! La mulþi ani, cu

adevãrat la mulþi ani, cãci vouã vi se potriveºte aceastã slavã,
fiindcã aceastã slavã care este la voi este nemuritoare, dar lu-
mea nu ºtie ce înseamnã aceastã slavã. Pentru lume, aceasta
este o urare învãþatã de la oameni, dar tâlcul acestei urãri nu
ºtie cum vine, ºi ei în zadar spun „La mulþi ani!“. Cum „La
mulþi ani!“? Ei nu ºtiu ce spun, ei nu ºtiu ce cer ºi cui cer
aceasta. Ei spun „La mulþi ani!“ în cele ce nu sunt veºnice, ºi
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nu este adevãratã aceastã urare multã. Nu este multã, este pu-
þinã, este fãrã temelie ºi nu este, mãi copii. 

Copiii mei, micuþii mei, iatã, vã adaug pic cu pic încã
un pic la statura voastrã pânã veþi ajunge la deplinãtatea cea
întru Hristos. Mama Gigi încã o datã repetã porunca aceea
care a fost mai dinainte adusã ºi, iatã, iarãºi ia trup în aceastã
carte porunca aceasta: 

– În acest aºezãmânt sã nu intre întunericul din afarã
care sã umbreascã lumina cea dinãuntru, cãci ce legãturã este
între luminã ºi întuneric? 

Sã mã iertaþi, iubiþii mei, cãci iarãºi am venit cu aceastã
aºezare, dar voiesc sã vegheaþi bine întru aceastã poruncã, vo-
iesc ca sã vã cruþ de suferinþe ºi de dureri ºi de întuneric ºi vo-
iesc sã nu intre întunericul peste aceastã aºezare cereascã. Nu
este cu putinþã la Dumnezeu sã îngãduie aceastã cãlcare de
poruncã. Fiþi atenþi, cã aveþi de dat socotealã pentru þinerea
legilor acestui aºezãmânt. 

Iatã, scrieþi poruncã nouã, ºi sã fie vie aceastã lege: 
– Cei trei slujitori care lucreazã Sfintele Sfinþilor în

acest aºezãmânt, aceia nu au voie sã intre în acest cort în vre-
mea slujirii, nu au voie fãrã haina cea întreagã pentru vremea
slujirii, cãci aici nu este ca pe pãmânt, ci este ca în cer. 

Vine o vreme ºi mai aºezatã, ºi mai desãvârºitã pentru
aceastã purtare de veºmânt nou, dar pânã la ziua aceea, slu-
jitorii cei trei care sunt aºezaþi pentru jertfa cea întreitã, nu
vor sta în vremea slujbelor fãrã de haina cea întreagã pentru
slujirea celor sfinte, cãci iarãºi vã spun: aici este aºezare ce-
reascã. 

Iatã încã o nouã poruncã, iubiþii mei: 
– Sã fie sfialã pentru vremea slujirii ºi pentru statul la

slujbele sfinte ºi sã fie deosebire între vremea slujbelor ºi vre-
mea dintre slujbe. 

Va veni o vreme sã se intre ca în cer în aceastã iesle,
dar pânã atunci, iatã cum este porunca pentru þinuta cea din
vremea slujbei. Aþi vãzut pe cei din lume care se duc la nuntã,
cã-ºi pregãtesc haine curate ºi bune ºi alese pentru nuntã ºi
încãlþãminte bunã. 

– Fiecare din voi sã se pregãteascã, pentru cã este înfã-
þiºare între voi ºi Domnul. Încãlþãmintea voastrã sã fie curatã,
ºi încã o datã zic: curatã, iubiþii mei. 

Dacã nu aveþi încãlþãminte pusã mai deoparte, pentru
nuntã, mãcar sã fie curatã cea cu care intraþi în aceastã iesle
curatã. Fiecare din voi are câte o hãinuþã mai curatã, mai ne-
purtatã. Cinstiþi slujbele acestui aºezãmânt, cãci voi sunteþi
mai presus decât cei strãini de Dumnezeu. 

Fiþi mai sprinteni, fiþi mai îndemânatici, mãi copii, ca
sã pot ºi eu apoi sã gãsesc duh de liniºte, duh de pace, duh de
lucru pentru cele de la mine întru cei de care Se sprijinã
Duhul cerului. Sunt atâtea de îndeplinit, dar mai de preþ ca
cele ce trebuie sã ia trup în aceastã carte nu este altceva, cãci
toate celelalte se adaugã ºi se lucreazã aici dacã au întâietate
cele din cer între voi ºi peste voi. 

Iubiþii mei, scrieþi încã o poruncã, ºi apoi, iarãºi, în altã
vreme, voi mai aduce pe celelalte care-ºi au fiecare vremea lor: 

– De fiecare datã, în vremea fiecãrei slujiri, sã nu se
mai iasã din bisericã dupã ce intrã fiecare din voi. Sã rãmânã
de fiecare datã, pe rând, ºi aici, sã rãmânã câte unul cu veghe
în curtea cea de serviciu, iar ceilalþi, dupã ce intrã la slujbã,
sã nu mai iasã pânã la terminarea slujbei, cãci trebuie mare
stare cereascã aici. 

Copiii care stau la gura acestui izvor ceresc, sã ia amin-
te bine ºi sã scrie spre mãrturie toate semnele cu care Dum-

nezeu a însemnat pe cei ce au luat în glumã cele aºezate peste
aceastã grãdinã, cãci aceste însemnãri vor vorbi, ºi altele se
vor adãuga, ºi acest loc se va vesti de la Dumnezeul puterilor
cereºti ºi se va vesti începutul cel nou ºi starea nouã care-ºi
va lãrgi staulul ei peste cei ce vor crede ºi se vor boteza întru
credinþã sfântã, întru acest început nou. 

Voiesc sã mai stau de vorbã cu pãstorii mei. Voiesc sã
meargã pãstorii mei la Ferentari, sã vãd ce vor lucra înaintea
mea, cãci vreau sã vestesc o zi de intrare ºi în aceastã cetate.
Sã meargã sã lucreze ºi sã adune pe cei ce vor rãspunde ºi sã
le vesteascã o zi de intrare a lui mama Gigi în cetatea Feren-
tari de la Bucureºti, iar cei din Colentina care vor voi sã vinã
ºi ei, sã vinã, ºi vor fi iarãºi scriºi în dreptul acestei cãrþi de
mãrturie care vã va vorbi în cetatea Ferentari. 

Pace vouã, iubiþii mei! Domnul Iisus Hristos, Care S-a
sãlãºluit în aceastã iesle, sã lucreze ºi sã nascã din nou pe cel
ce poate sã învieze în legile acestui nou legãmânt sfânt, cãci
El este cunoscãtorul celor ascunse care pot învia întru Dum-
nezeu, care se pot arãta la vedere ca sã fie înviate. 

Pace vouã, celor din trupul acestui nou aºezãmânt, cãci
capul acestui trup este Domnul Iisus Hristos, Care a luat viaþã
nouã prin viaþa celor ce stau întru aceastã tainã, întru acest
cort dumnezeiesc, rostit ºi lucrat prin poruncã cereascã. 

Voi veni iarãºi în sfatul vostru, voi veni la vreme cu
orice aºezare, dar voiesc sã vorbesc atunci când voi veni ºi nu
voiesc sã aºtept la uºa acestui izvor. Voiesc sã curgã acest iz-
vor dupã cum îi este cursul lui de la Dumnezeu. Fiþi cu bãga-
re de seamã, cãci aceasta trebuie sã fie aºa cum este venirea
celor cereºti, cum este vremea fiecãrei vestiri. 

Pace, mãmicã, pace peste voi! Pace peste toþi copiii
mei care sunt legaþi cu Dumnezeu prin acest jertfelnic ceresc!
Amin, amin, amin. 

30 decembrie 1991/12 ianuarie 1992

Sãrbãtoarea sfântului Vasile cel Mare 

Sfânta Virginia aratã despecetluirea unor proorocii asupra sfârºi-
tului. Domnul a deschis judecata neamurilor. 

PP acea Domnului nostru Iisus Hristos sã fie cu voi,
sã intre în voi, iubiþii mei! Sã fie pace în acest

sfat ceresc. Domnul Iisus Hristos sã lucreze pace peste cei
fãrã de pace, cãci eu am zis, ºi am împlinit dacã am zis. Am
zis cã voi ridica pacea poporului meu ca sã-l fac sã caute spre
mine, ºi cu umilinþã sã caute apã rãcoritoare de suflet, cãci
apa aceasta este apa acestui râu ceresc, apa acestei fântâni de
cuvânt ceresc. Amin. 

Pace vouã, copiii mei, cãci am voit sã stau în sfat ce-
resc în aceastã casã ºi în aceastã zi de praznic sfânt! Pace ºi
bunã orânduialã peste viaþa celor ce au ales viaþa care rãsare
din acest râu de viaþã fãcãtor, iar peste ceilalþi din poporul
meu, care au ales calea cea fãrã de mine, aceia sunt acum fãrã
de pace, cãci eu am împlinit cuvântul când am spus cã voi ri-
dica pacea de peste cei care n-au crezut întoarcerii mele din
zilele acestea. 

Mama Gigi cerceteazã fiecare inimã ºi cerceteazã pri-
cina necredinþei celor ce au ales necredinþa faþã de lucrarea
care s-a nãscut de la Dumnezeu pentru ridicarea din praf a
unui popor nou, aºa precum scrie în Scripturi. Cercetez, mãi
copii, cercetez bine, mãmicã, fiindcã nu este creºtin în acest
popor care sã nu aibã scris în dreptul lui cuvânt de ispitire, cu-
vânt de judecatã, de tãgãduire, de nepãsare ºi de hulã asupra
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Duhului Sfânt, Care a lucrat în mijlocul acestui popor în toatã
vremea, dupã cum a fost vremea ºi schiþa planului ceresc care
lucreazã luminã în vremea aceasta. 

Iatã vremea mea, mãi copii. ªi de ce spun vremea mea?
ªtiþi voi? Este, oare, cineva din voi care sã-mi rãspundã ce în-
seamnã aceste cuvinte? Iatã vremea mea, iubiþii mei cei care
credeþi în aceastã vreme, cãci vremea aceasta este proorocitã
în sulul acestei lucrãri ºi este proorocitã în Scripturi, iubiþii
mei. Mã opresc din cuvânt, cãci voiesc cu adevãrat sã stãm
împreunã în sfatul zilei de azi. Mã opresc sã aud de la voi rãs-
puns, sã vãd ºi eu cum tãlmãciþi voi aceastã limbã, aceastã
vorbire, sã vãd cum ziceþi voi cã înseamnã vremea mea. ªi sã
rãmânã loc gol, sã rãmânã rânduri goale ºi voi aºeza în aceas-
tã carte rãspunsul vostru, iar eu sar peste aceste rânduri ºi îmi
duc mai departe cursul cuvântului ceresc care stã în sfat cu
voi în ziua aceasta de mãrturie cereascã, de praznic sfânt, cãci
serbãm ziua tãierii împrejur a Domnului Iisus Hristos, ziua
când Domnul S-a supus umbrei legii ca sã-i scoatã la luminã
pe cei de sub lege. Iatã, sã rãmânã aceastã paginã ºi sã fie în-
tocmitã dupã cum va fi rãspunsul cel de la voi. Amin. 

– AA devãrata vreme a unui lucrãtor al Domnu-
lui, este vremea lui cea din cer, lucrarea lui

cea din cer, dupã ce el, lepãdând trupul care îl împiedicã în
multul lucrãrilor cereºti peste el, se îmbracã în casa lui cea de
sus ºi, venind cu Domnul pe pãmânt în cuvânt, în mult cu-
vânt, cum este început cuvântul Domnului prin trâmbiþa Sa în
vremea aceasta, el cuvinteazã neîmpiedicat, având în urma lui
pe pãmânt trupul ucenicilor lui care-i înmulþesc lucrarea du-
pã ce ea vine cu cel ce o are de lucrat de la Dumnezeu, ºi
aceasta înseamnã vremea trâmbiþei Domnului, vremea cea
cereascã a ei, cea desãvârºitã ºi nu în parte cum este ea când
îºi are hotar trupul. Amin. 

– OO,iubiþii mei, iatã vremea mea, ºi iatã de ce
spun vremea mea: cã am fost cu trupul pe

pãmânt, iar trupul meu a fost purtãtor de Dumnezeu, a fost
cort lui Dumnezeu, ºi Domnul a lucrat ºi a vorbit din uºa
acestui cort ca sã se împlineascã Scriptura aceea care spune:
«Încã o datã voi mai clãtina cerul ºi pãmântul». Iatã tainã
înþeleasã, cãci încã o datã a vorbit Domnul, încã o carte, încã
o Evanghelie care va mãrturisi pe Domnul Iisus Hristos întru
lucrarea care a vestit zilele gloriei Sale, zile care vin, iubiþii
mei. Iar în vremea trupului meu, Domnul, Cel Care a lucrat
întru lucrarea Duhului Sfânt, a nãscut un popor, iubiþii mei, ºi
în dureri l-a nãscut, ºi nu ºtia Domnul cum sã ascundã pe cel
nãscut, cum sã-l mai ocroteascã, cum sã-l mai creascã, fiind-
cã duhul rãu a urmãrit acest popor, ºi m-a urmãrit pe mine ca
sã mã piardã, ca sã piarã de foame cel ce trebuia hrãnit. O,
aceastã lucrare n-a avut loc pe pãmânt, ci numai în ascuns ºi
numai sub pãmânt, dar pãmântul a primit ocrotire ºi a aco-
perit pe cel nãscut în vremea aceasta, cãci duhul rãu ºi îngerii
lui nu ºi-au mai aflat pacea dupã naºterea acestui popor, ºi au
cãutat mereu sã-i þinã urma ºi sã-l culce la pãmânt, sã-l facã
trup fãrã de duh, sã-l dezbrace de veºmânt, sã-l lãse gol ºi fãrã
de viaþã din cer.

O, iubiþii mei, vã spun tainã dureroasã, cã de la o vre-
me, pe vremea trupului meu pãmântul a acoperit pe poporul
meu, ºi aºa s-au putut scrie ºi termina cele ce erau sã iasã de
la Dumnezeu prin uºa cortului meu care-L adãpostea pe
Domnul, Care Îºi ascundea faþa în Israel, cãci viaþa cea rece
de Dumnezeu, în care a rãmas poporul meu dupã ce eu mi-am
început vremea cea cereascã, viaþa cea rece a acestui popor,
aceea a însemnat pãmânt, cãci s-a culcat la pãmânt poporul

meu dacã eu mi-am început vremea cea cereascã. ªi iatã, iu-
biþii mei, a trecut apoi ºi vremea în care eu am stat ascunsã de
faþa celor ce uitaserã de cãldura dumnezeiascã ºi cu care eu
am coborât în mijlocul acestui popor mic la inimã, cãci Dum-
nezeu ªi-a adus aminte de fãgãduinþa ce o rostise pe vremea
mea, ºi iatã vremea mea, iubiþii mei. 

Iatã cum este vremea mea: Domnul a deschis procesul
neamurilor, iar pe mine m-a ridicat cu duhul ºi mi-a fãcut
trimitere în mijlocul poporului meu ca sã-i fac strigare ºi sã-l
ridic spre mãrturie ºi sã vorbeascã el faptele lucrãrii care a
trãit de la Dumnezeu în mijlocul acestui popor. ªi dacã po-
porul meu n-a înþeles vremea sa, dacã el ºi-a uitat menirea
pentru care fusese nãscut prin aceastã lucrare, dacã n-a fost
gãsit bun de luptã, iatã, a trebuit sã mã ridic în locul lui ºi sã
lucrez din mijlocul lui. ªi iatã vremea mea, iubiþii mei, cãci
cea din vremea trupului meu a fost vremea trâmbiþãrii Dom-
nului, iar vremea cea de acum este vremea mea, fiindcã eu,
dupã înãlþarea mea la Tatãl, am intrat în vremea lucrului meu,
care este lucrul cel din Tatãl. Eu n-am fost purtãtoare de dar,
ci am fost purtãtoare de Dumnezeu, mãi copii, ºi acum din ce-
le cereºti lucrez, cãci lucrez din lãcaºurile cele cereºti. Dom-
nul mi-a dat misiune cereascã dacã m-am suit în cele cereºti,
ºi mi-a dat misiune mare, dupã cum a fost de mare aceastã
lucrare de mântuire, care a fost înaintemergãtoarea slavei
Domnului, Care vine în curând, iubiþii mei. Iatã vremea mea,
ºi am putere din puterea Preasfintei Treimi, Care a locuit în
cortul meu pe vremea trupului meu.

Iubiþii mei, iatã vremea mea, ºi aceasta este lucrarea
plinirii vremilor Domnului, ºi de aceea duhul rãu s-a sculat la
rãzboi cu cei din spiþa mea care þin mãrturia lui Iisus Hristos.
Dar cei din spiþa duhului meu, cei nãscuþi prin duhul acestei
lucrãri, au rãmas puþini, mãmicã, fiindcã ceilalþi mulþi s-au
întors înapoi, s-au întors de la mine ºi au intrat din nou sub
umbra celor dinainte ale lor ºi n-au mai stat pe cãrarea pe care
eu îi aºezasem, ºi iatã, acum am venit iar, a venit vremea mea.
Am venit ºi am luat capacul acestei fântâni ºi am scos din ea
ºi am mers. Am gãsit în viaþã câþiva copii de ai mei ºi am aºe-
zat pe creºtetul lor ungerea Duhului Sfânt ºi am scos apoi din
aceastã fântânã cereascã ºi le-am dat sã meargã cu mine, ei cu
trupul, ºi eu cu duhul, ºi am mers ca sã împart apã vie ºi sã
bea creºtinii poporului meu ºi sã-ºi vinã în fire ºi sã ºtie ºi sã
creadã cã a venit vremea mea ºi vremea poporului meu. Dar
mare durere, cã poporul meu n-a cunoscut vremea cercetãrii
sale ºi au vãrsat pe jos aceastã apã vie ºi s-au sculat ºi au tul-
burat cursul acestui izvor. Unii s-au apropiat ºi au sorbit apã
limpede ºi curatã, dar apoi au cãlcat în picioare gura izvorului
ºi au tulburat apa ºi au luat ºi au dat apã tulbure celor ce au
voit apã tulbure ºi s-a îmbolnãvit poporul meu ºi nu s-a mai
sculat de jos ºi n-a mai auzit glasul meu care a strigat la ei ca
sã-i scoale ºi sã-i punã pe picioare. ªi iatã, am plecat plân-
gând, am trecut pe lângã acest popor ºi n-a voit sã se lase ri-
dicat, ºi am trecut înainte. Dar m-am întors la fântâna Dom-
nului, cãci aceastã fântânã nu se putea sã sece, ºi trebuie mai
mult sã izvorascã, trebuie sã curgã acest râu, cãci este scris
despre râul care va curge din tronul lui Dumnezeu ºi nu se
poate desfiinþa aceastã Scripturã. Acesta este locul meu, lângã
aceastã fântânã, mãi copii, ºi iatã vremea mea. ªi dacã aceasta
este vremea mea, voi birui cu cei din seminþia duhului meu ºi
voi lega pe îngerii duhului rãu care au plecat cu rãzboi asupra
celor ce pãzesc mãrturia acestei lucrãri de mântuire, care este
coborâtã de la Sfânta Treime, iar cei ce sunt din seminþia Du-
hului Sfânt vor birui prin sângele legãmântului cel nou, cãci
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aceºtia pãzesc mãrturia lui Iisus Hristos. Iubiþii mei, suntem
în plin rãzboi cu îngerii duhului rãu ºi sã ºtiþi cã vom birui,
cãci tot cerul este în lucrare cu mine peste România. 

Am venit cuvânt în casa copiilor mei Victor ºi Veroni-
ca pentru ca sã le binecuvântãm jertfa lor pentru aceastã zi de
praznic sfânt. Binecuvântatã sã fie mireasma cea bineplãcutã
pentru aceastã zi de serbare, cãci eu iau din inimile acestor
copii mireasma cea bine primitã de cer. Iatã, mãmicã, voi ºtiþi
cã Domnul S-a ridicat sã despecetluiascã aceastã fântânã, ºi
nimeni n-o mai poate þine sub pecete, oricât de mult ar lupta
îngerii cei nimicitori sã-mi culce la pãmânt gardul grãdinii în
care eu sãlãºluiesc împreunã cu cei ce poartã taina acestei
grãdini. Iatã, îngerii cei care s-au unit cu duhul rãu, umblã
vãitându-se, umblã þipând ºi lovind ºi împroºcând cu pietre
peste acest aºezãmânt sfânt cu care eu mã arãt cu cerul cel
nou ºi cu pãmântul cel nou, care se aºeazã de la Dumnezeu
peste România. Dar cer ºi eu îngeraºilor mei, cãci voi, cei le-
gaþi de aceastã iesle ridicatã de mâinile cele slabe ale copiilor
cei rãmaºi cu mine, voi sunteþi împreunã cu ei îngeraºii Du-
hului Sfânt care lucreazã cu trupul pe pãmânt, cãci îngerii cei
din cer vã acoperã pe voi în orice clipã, în orice cale. Mergeþi
ºi voi, mãmicã; fiþi viteji. Nu staþi în faþa gloanþelor. Luaþi-o
prin pãrþi ºi mergeþi la cei însãgetaþi de sãgeþi otrãvitoare, ca-
re sãgeteazã neadevãr; mergeþi la cei pe care eu îi îndemn
spre dreptate ºi spre împlinire cereascã; mergeþi, ºi binecu-
vântatã sã vã fie mãrturisirea voastrã prin lucrarea care v-a
crescut mari, cãci acum lucrarea aceasta s-a fãcut cunoscutã
de la Dumnezeu ºi trebuie cunoscut adevãrul ei, ca sã prindã
viaþã acest adevãr. A venit vremea aceea când eu va fi sã hrã-
nesc un popor ceresc în zilele ce vin, dar ridicaþi-vã ºi dezar-
maþi puterea minciunii ºi fiþi mãrturisitori ai adevãrului aces-
tei lucrãri dumnezeieºti. Mama Gigi va sta ºi va lucra prin cei
ce se ridicã sã învingã puterea duhului rãu care lucreazã prin
cei ce seamãnã rãtãcire de la adevãr. 

Aceºti copii pe care eu i-am aºezat de veghe peste
aceastã grãdinã din mijlocul cãreia a rãsãrit ca din pãmânt ies-
lea Duhului Sfânt, aceºti copii sunt apãsaþi de mare rãspundere
pentru þinerea legilor cele sfinte ale acestei grãdini cereºti, iar
voi, cei care aþi fost adãugaþi la lucrul ridicãrii acestei pietre,
nu staþi, fiindcã iatã ce fac cei ce sunt înarmaþi de duhul rãu!
Uitaþi-vã ce putere au prins. Au prins, pentru cã voi, cei ce aþi
putea sã fiþi scuturi în jurul acestui aºezãmânt sfânt, voi staþi
fãrã de luptã. O, nu aºa, iubiþii mei. Copiii mei cei de aici au
scos la suprafaþã lucrarea ºi viaþa acestei lucrãri, dar acum ea
trebuie apãratã, trebuie mãrturisitã, trebuie sã fie lucrãtoare ºi
biruitoare. Iatã vremea mea ºi iatã vremea voastrã. Eu în voi,
ºi voi în mine, ºi vom birui pe cei ce ne pârãsc pe noi ziua ºi
noaptea, ºi aceºtia vor sta pe nisipul mãrii, precum este scris.
Creºtinii acestui popor voiesc sã vinã sã-ºi facã intrare în
aceastã grãdinã. Dar, oare, eu de ce am venit din cer ºi am stri-
gat deºteptare peste poporul meu? O, eu ºtiam cã va veni
aceastã slavã vãzutã, ºi veþi vedea în ce fel va fi vãzutã, dar n-a
crezut poporul meu, ºi a spus cã mint, a spus cã nu sunt eu, ºi
iatã, am fost ºi sunt ºi am sã fiu pânã la toate marginile, cãci
aceasta este împlinirea care trebuie sã se împlineascã. Poporul
meu nu ºtie ce înseamnã sã dezvãlui o tainã care este tainã
dumnezeiascã, ºi dacã nu ºtie, nu ºtie, ºi nu poate fi primit în
aceastã grãdinã. Am voit sã am pe poporul meu aici, dar el n-a
voit, ºi de aceea nu este aici. Mama Gigi cerceteazã inima po-
porului ei ºi va lucra dreptate pentru fiecare inimã. Amin. 

Iubiþii mei, fiþi în duhul pãcii cereºti! Domnul Iisus
Hristos are pregãtite în casa Tatãlui Sãu multe locaºuri, dar

acest locaº va fi deosebit în Ierusalim numai pentru cei ce n-au
hulit duhul ºi lucrul acestei lucrãri, numai pentru cei ce n-au
hulit vremea mea, mãi copii. Fiþi în duhul pãcii cereºti, cãci
Domnul cerceteazã pricina fiecãruia ºi va fi bucurie dupã în-
tristare. Am spus cã voi ridica pacea poporului meu, dar am
putere sã mã întorc iarãºi cu pace spre el. Fie dupã dragostea
poporului meu. Amin. 

Pace vouã! Pace ºi pãstorilor poporului meu! Pace ºi
duh de dreptate sã fie lângã duhul blândeþii! Pace ºi duh de
atenþie ºi de înþelepciune, cãci cu cei ce au ispitit pe Dumne-
zeu, trebuie lucrat dupã dreptate. 

Duhul Sfânt sã fie cu adevãrat lucrãtor peste voi, dar
aceasta atârnã de inima fiecãrui creºtin al poporului meu,
pentru cã la Dumnezeu aºa este, mãsurã pentru mãsurã, dupã
cum este rodul fiecãruia. 

Pace vouã, ºi luceafãr nou sã se nascã în ieslea inimilor
fiilor poporului meu, cãci acest popor vrând-nevrând va fi sã
mãrturiseascã aceastã lucrare prin semnul care se va vedea pe
creºtetul sãu, ºi tot ochiul va vedea pe cel ce a iubit ºi pe cel
ce a cãlcat aceastã luminã, cãci ea a fost ºi este luminã din lu-
minã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat. Amin. 

Ferice de cel ce-ºi vine în fire mai înainte de ultimul
sunet al trâmbiþei, cãci acela va lua platã la fel cu cei ce au lu-
crat încã de la începutul zorilor acestei mântuiri. Voi merge
iar cu aceºti copii pentru ca sã împart mângâiere peste cei ce
duc dorul mângâierii mele. Îi voi împuternici, cãci ei sunt a-
cum plãpânzi de tot, sunt slabi, sunt fãrã vlagã, dar eu sunt, ºi
dacã eu sunt, voi sufla, ºi ei vor sufla din suflarea mea ºi vom
cerceta pe cei însetaþi, pe cei încercaþi, pe cei zdrobiþi de duh
de umilinþã, cãci aceºti copii cu care merg au cunoscut boldul
umilinþei, ºi aºa au ieºit întregi din cuptorul durerilor. Amin,
amin, amin. 

1/14 ianuarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Creºtinii statornici sunt salvatori ai neamului lor cel adormit.
Arhiereul Irineu va fi întâiul ortodox dacã va întãri viaþa cea 

adevãratã a trãirii cu Hristos în bisericã. 

DD e fiecare datã, iubitul Meu copil, când stau în
sfat cu tine, te ating pe creºtet ºi te întãresc ºi

mai mult, cãci vreau sã Mã uit dupã tine aºa cum se uitã un
pãrinte dupã copilul sãu când se face mare ºi tot mai mare.
Aºa ºi Eu Mã uit dupã tine ca sã-þi mãsor mereu statura cea
întru Mine. Iatã, pic cu pic adaug încã un pic la statura ta pânã
va fi sã fii de ajuns de mare, de ajuns de voinic în dragoste ºi
în totul Meu, care trebuie sã se vadã la tine tot mai desluºit,
tot mai întreg. 

Am spus aºa, am spus cã voi sta iarãºi de vorbã cu tine
ca sã te ajut iar, treaptã cu treaptã. O, tu nu ºtii ce face cerul,
cãci toatã oastea cea din cer care lucreazã în zilele acestea
peste începutul cel nou care se va desãvârºi, toatã oastea ce-
reascã este în mare serbare, în mare slavã peste acest aºezã-
mânt sfânt, atunci când tu intri în acest Ierusalim care este co-
borât de la Mine. Este cerul în mare slavã atunci când tu vii
ºi îþi pleci fruntea în aceastã iesle a Duhului Sfânt. Cântã co-
rul îngeraºilor, de bucurie cântã, pentru aceºti copii ºi pentru
tine cântã, cãci aici tu nu eºti cântat de cei de pe pãmânt. Sla-
va aceea care este pentru tine de la cei ce nu calcã dupã cum
este întru Mine slava, aceea este puterea lor de la tine izvorâ-
tã, cãci eºti împãrþitor de putere, de înþelepciune, ºi setea du-
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hului lor te sleieºte pe tine atunci când din gura ta curge râu
de ape vii, din care se adapã atâtea mii de suflete, aºa ca pe
vremea Mea, iubitul Meu. 

Pe vremea trupului Meu, cuvântul cel ce era din Tatãl
rãcorea setea multor suflete, cãci cu miile se îmbulzeau mul-
þimile sã-Mi asculte înþelepciunea cea de la Tatãl luatã ºi
mulþi se întrebau: «Cine este Acesta, de Care ascultã furtuna
ºi munþii? Cine este Acesta, Care are putere sã ridice pe oa-
meni din neputinþã?». Aºa se întreabã ºi mulþimile care umblã
dupã cuvântul înþelepciunii tale, care curge din tronul Meu
peste tine, cãci aºa este Scriptura aceea care spune: «Cel ce
crede în Mine, râuri de apã vie vor curge de pe limba acelu-
ia». Se întreabã mulþimile: „De unde aceste cuvinte pe care
le auzim?“. Se întreabã, ºi aceastã luminã va fi sã lucreze, iu-
bitul Meu, va fi sã învieze pic cu pic acest neam ales. Iatã de
ce am fãcut Eu în tine orânduialã vie. Iatã de ce am spus sã
fii cu Mine de aici, de unde lucrez Eu, sã mãnânci cu Mine de
aici, de unde mãnânc Eu. ªi iarãºi îþi spun cã tu eºti între ei,
dar nu eºti dintre ei, dintre cei în care eºti în biserica lumii. 

Am dat de ºtire, am grãit prin gura acestui izvor cã voi
descoperi aceastã fântânã, ºi am împlinit dacã am grãit, ºi lân-
gã aceastã fântânã eºti ºi tu, copilul Meu; tu, dintre cei ce se
zic pe sine cã sunt iudei, dar nu sunt, ci mint cã sunt cu Mine.
Dar tu þine ce ai ºi bea din acest izvor, cãci de ar fi sã dobân-
deºti lumea aceasta, nimic n-ar fi aceasta faþã de slava pe care
Eu þi-am dat-o. Þi-am dat-o, dar vreau sã înþelegi cã þi-am
dat-o. Este scris în Scripturi despre tine ºi despre acest popor
care va creºte ºi se va înmulþi ºi va umple pãmântul cel nou
ºi cerul cel nou. Voiesc, ºi iatã, trag din greu sã desþelenesc
pãmântul cel pietros, cãci stãpânii cei puternici prin puterea
lor, se luptã cu puterea Domnului ca s-o supunã dupã voile
lor. O, nu este îngãduit la Dumnezeu, ºi va ieºi Domnul ºi cu
ai Sãi, mãi copilul Meu. 

Am rostit grãire nouã ºi poruncã nouã ºi am zis sã se
ridice poporul Meu ºi sã mãrturiseascã despre Mine ºi despre
aceastã fântânã. A venit vremea mãrturisirii, ºi fericit eºti tu
dintre cei din Iuda, cãci tu vei fi lãudat ºi mãrit de poporul ca-
re va rãsãri în zilele ce vin, ºi vom pregãti calea cea nouã a
poporului cel nou, care va lua pe el veºmântul cel cu care va
sta în faþa acestui tron, cãci aceastã lucrare va fi tronul Dom-
nului, din care curg legile Domnului, ºi mulþimi multe se vor
îndrepta spre acest munte ca sã audã ºi sã ºtie calea ºi sã
meargã pe ea. 

Nu te teme, tatã. Eu þi-am dat þie iubirea Mea mai mult
decât am dat-o celor care au lãsat lumina de la Mine peste pã-
mânt. Þi-am dat mai mult, cãci acum drumul la care suntem
ajunºi este capãtul cel ce aratã desãvârºirea fiilor împãrãþiei
cereºti, este împãrãþia cerurilor cea dinlãuntrul fiilor ei, este
plinirea rãbdãrii sfinþilor, este plinirea cea aºteptatã de proo-
rocii ºi de drepþii care au vãzut de departe aceastã slavã. 

Iatã, Duhul Sfânt ºi puterea Celui Preaînalt te va umbri
pe tine ºi vei ieºi în fruntea acestui popor ales ºi apoi veþi prã-
si ºi vã veþi înmulþi ºi veþi acoperi acest pãmânt ales dintre
toate câte sunt pe lume, cãci România va fi Edenul cel nou.
ªtiu greutatea ta, ºi dacã Eu n-aº fi cu tine ºi în tine, tu n-ai
putea. ªtiu, dar în curând o vei lãsa de pe tine, cãci copiii
acestei lucrãri vor fi pãmântul cel nou care va fi vestit cu pu-
tere lucrãtoare de minuni ºi nu se poate sã nu simþi greutate
acum. Acum încã pãmântul este greu, iubitul Meu, ºi el strigã
la Mine sub greutatea lui, strigã sã-l fac nou, dupã cum îi este
menirea sa. Pãmântul acestui popor, dacã el ar fi dat voie lui
Dumnezeu sã-l lucreze dupã cum este de lucrat un pãmânt al

vremii în care suntem ajunºi, ar fi dat acest pãmânt rod de mi-
nuni despre care nu s-a mai auzit pânã acum. O, creºtinii
acestui popor, aceasta era menirea lor: sã scoatã din morþi pâ-
nã la al miilea neam din neamul fiecãrui petec de pãmânt, al
fiecãrui creºtin care s-ar fi lãsat lucrat ºi înviat; ºi iatã, aceasta
este menirea ºi tâlcul Scripturii care spune: «În zilele acelea,
pãmântul va da înapoi pe morþii de sub el, ºi marea va da îna-
poi pe cei morþi ai ei», fiindcã iatã încã o tainã, cãci fiecare
suflet de creºtin are o seminþie ºi în trup, ºi aceasta este Scrip-
tura care spune despre marea care va da înapoi pe cei morþi
din ea, ºi se va împlini cuvântul: «Unde îþi este, iadule, biru-
inþa ta ºi boldul tãu?». Iatã, aceasta a fost misiunea acestei
coborâri de cuvânt ceresc, ºi scris este în prooroci despre
aceastã vreme ºi despre lucrarea Duhului Sfânt prin care s-a
nãscut acest popor. Iatã, va veni vremea luptei celor douã cete
de îngeri ºi se vor împlini cele scrise, cãci îngerii Duhului
Sfânt vor birui pe cei potrivnici lor, fiindcã nu se poate sã
treacã vreo cirtã ca sã nu fie adeveritã mai înainte de a trece
cele ce trebuie sã treacã. 

Iarãºi îþi zic þie: nu te teme cu Mine, cãci vine o vreme
sã vezi toate cuvintele tale împlinindu-se, ºi atunci nimeni nu
va mai fi sã spunã cele ce a vãzut, mai mult decât vei spune
tu. Tu eºti setos, vãd inima ta, dar Eu voiesc sã-þi las cununa
întreagã, cã nu este alta mai mare decât cea care vine de la
credinþa cea nãdãjduitã. Fii cu mâinile curate ºi nu te ruºina
sã fii aºa, cãci o astfel de cetate dãinuieºte pe veci. 

Nu te teme de cãrturarii bisericii, sã nu faci aceasta, cã
tu ai vãzut mereu puterea Mea lângã tine. Nu te frãmânta, nu
te îngriji mai din vreme. Eu voi fi numaidecât ºi voi birui prin
cuvântul care curge de la tine. Vei vedea pe faþa lor ruºine ºi
goliciune chiar de-ºi vor acoperi cu vãlul fãþãrniciei goliciu-
nea lor. Eu Mã voi sfinþi întru tine înaintea lor ºi voi lucra ca
ºi în faþa lor sã Mã mãresc întru ei, pentru cã Eu lucrez prin
credinþa ta, ºi prin ea biruiesc întunericul lor. Ceea ce ai fãcut
tu, ei nu puteau sã facã, ºi se vor ruºina din pricina neputinþei
lor de a lucra tainele acestei vremi. 

Dacã voieºti sã Mã asculþi, ridicã-te ºi mãrturiseºte-le
lor cã a venit vremea sã fie purtatã haina Mea, cãmaºa Mea,
care este har ºi lucrare de Duh Sfânt peste România. Ridicã-te
pentru numele cel nou al României ºi pentru viaþa cea adevã-
ratã a trãirii cu Hristos, iar ei te vor numi întâiul ortodox al
noii Românii. Uitã-te la aceºti copii. Iatã ce mici sunt ºi ce
putere de cuvânt pun ei pentru faþa cea nouã care rãsare de la
aceastã piatrã. Cei mici nu ºtiu a se teme. Ei n-au mãrire ºi n-au
ce pierde, ºi de aceea Mã mãresc pe Mine înaintea celor ce se
clatinã cãutându-Mã. Iatã, cei ce au mãriri pãmânteºti se tem
de cei mici, de cei fãrã mãrire, ºi cautã sã-i rãstoarne de la faþa
Mea, aºa cum Irod, aºa cum mai-marii bisericii de atunci,
cãutau sã rãstoarne pe Cel ce venise sã culce la pãmânt tro-
nuri ºi mãriri ºi slava cea deºartã. Cei ce au mãrire pãmân-
teascã se tem sã nu piardã aceastã mãrire, dar cei mici nu dau
din mânã mãrirea Mea, ºi de aceea cei mici au pe Cel Mare,
de a Cãrui putere se clatinã munþii ºi înãlþimile de pe pãmânt,
dar când acestea se clatinã de mãreþia slavei Domnului,
atunci cei mici saltã ºi se bucurã ºi nu se clatinã, cãci stânca
lor este Dumnezeu. 

De cine sã te temi? Nu, iubitul Meu, fii cu mare bucu-
rie, cãci cei ce mãrturisesc pe Hristos prin aceastã piatrã aºe-
zatã în zilele acestea, aceia se vor vedea biruitori ºi munþii se
vor pleca înaintea acelora. Lasã-Mã pe Mine, ºi voi sta prin
cuvintele tale în sfat cu cei ce se cred mari prin puterea lor,
prin mãrirea lor. Lasã-Mã pe Mine, cãci Duhul Sfânt este
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Dumnezeul minunilor prin cei ce au ungere de la Duhul
Sfânt. Amin, amin, amin.

4/17 ianuarie 1992 

Praznicul Botezului Domnului 

Domnul rosteºte proorocie despre venirea la izvor a mulþimilor ºi
botezarea lor cu Duh Sfânt ºi cu foc. 

BB inecuvântatã sã fie sfinþirea apei mari, care este
serbatã în ziua de serbare a botezului Domnului.

Domnul Iisus Hristos binecuvinteazã din dreapta Tatãlui ce-
resc aceastã serbare de praznic sfânt. 

Pacea Mea este cu voi. Pace vouã de la Fiul lui Dum-
nezeu, Cel ce S-a lãsat aplecat sub mâna slujitorului cel ce-
resc care era pe pãmânt, care se nãscuse pe pãmânt mai îna-
inte de Mine, cãci Eu eram venit în trup în urma acestuia, iar
prin aplecarea Mea sub mâna acestuia, a ieºit atunci Scriptura
care spune: «Iatã, cel mai mic este mai mare întru împãrãþia
cerurilor».

Pace peste aceastã zi de sfinþire cereascã! Pace ºi pu-
tere de Duh Sfânt, fãcãtor de viaþã vie, peste toþi cei credin-
cioºi care au aºezat la locul lor serbãrile Domnului aºa pre-
cum au fost ele aºezate dintru început! ªi vor veni la aceastã
scãldãtoare mulþimi multe, iubiþii Mei, aºa precum în vremea
lui Ioan venea Ierusalimul ºi Iudeea ºi veneau cei din þinu-
turile Iordanului sã-ºi cureþe pãcatele prin botezul cel de la
Ioan. ªi va veni ºi clipa aceea, aºa precum a mai fost atunci.
Vor veni cãrturarii ºi fariseii care sunt acum, cãci vor vedea
puterea Domnului care este aici ºi vor fugi spre ea ca sã scape
de mânia ce va sã fie; vor veni, cãci vor înþelege atunci cã
Domnul a ridicat pe cei de jos ºi a împlinit Scriptura care
spune cã are putere Dumnezeu sã împlineascã neamul lui
Avraam din cei neluaþi în seamã; vor veni ºi vor vedea minu-
nile Duhului Sfânt ºi vor fi botezaþi cu Duhul Sfânt ºi cu foc,
fiindcã aria va fi curãþatã ºi va fi sortarea între grâu ºi paie, ºi
iatã, va fi zi mare de botez cu Duh Sfânt ºi cu foc, ºi mulþi din
cei necredincioºi se vor mântui atunci, dupã cuvântul care
spune: «Se vor mântui ca prin foc».

Venise vremea sã-Mi aplec capul sub mâna lui Ioan ca
sã fiu botezat de el, cãci el era solul cel ce mergea înaintea
Mea ca sã creadã apoi mulþimile în Cel ce vine dupã Ioan. Ve-
nisem din Galileea spre Iordan, ºi iatã, Ioan vestea mulþimilor
ce se botezau, vestea despre Cel ce trebuia sã vinã dupã el ca
sã rãmânã apoi mai mare decât el. Am venit ºi M-am plecat
sub mâna lui Ioan, cãci Nouã Ni se cuvenea sã lucrãm drep-
tatea celor ce erau vestite sã se împlineascã, iar dupã aceastã
împlinire, Duhul Sfânt al Treimii Dumnezeieºti a deschis ce-
rurile ºi S-a coborât ºi a grãit cuvintele Tatãlui Meu: «Acesta
este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit», ºi iatã, de atunci
ºi pânã acum, mulþime de sfinþi s-au ridicat, cãci au stãruit sã
fie primiþi întru împãrãþia aceasta ºi s-au fãcut fiii ei. 

Cine are urechi de auzit, sã audã cele de la Duhul Sfânt
coborâte spre înþelegere, cãci se împlineºte o Scripturã neîn-
þeleasã pânã acum. Iatã, se ridicã un popor nou în zilele ce
vin, un popor care este aºteptat de toþi proorocii ºi drepþii ca-
re sunt din Avraam prin fãgãduinþã. Se ridicã un neam nou
spre o împãrãþie nouã, ºi iatã, cel mic este mai mare acum în-
tru împãrãþia lui Dumnezeu, cãci cel mic va primi slava rãb-
dãrii tuturor celor ce au rãbdat ca sã vadã venind slava lor, ºi
va fi cel mic împãrþitor de slavã pentru cei ce au moºtenit sla-
va care va fi împãrþitã dupã plinirea ei. 

Astãzi Duhul Sfânt, Care are pregãtitã aceastã iesle no-
uã, deschide iarãºi cerurile ºi rosteºte cuvânt de mãrturie, ºi
iatã cuvântul rostit de Duhul Sfânt: aceasta este ieslea cea iu-
bitã întru care binevoieºte Treimea Cea Dumnezeiascã; aces-
ta este Siloamul cel aºteptat de veacuri; acesta este tronul din
care vor curge apele Siloamului, apele Iordanului cel ceresc
spre care se vor îndrepta înãlþimile de pe pãmânt ºi se vor
apleca sã fie botezate cu Duhul Sfânt al plinirii vremurilor
mântuirii. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul, care
a fost calea cea înaintemergãtoare a slavei Treimii Dumne-
zeieºti pentru plinirea celor ce trebuiau desãvârºite, cãci din
zilele lui Ioan ºi pânã acum nu s-a mai ridicat o lucrare mai
mare ca aceasta, ºi iatã, cea din urmã este mai mare decât cea
dintâi, precum este scris: «Mai mari decât acestea se vor
lucra». Amin. 

Ferice celui ce nu se îndoieºte întru aceastã lucrare,
cãci acela va ajunge stâlp în templul Dumnezeului Cel viu ºi
va vedea cerurile deschizându-se ºi pe îngeri coborându-se ºi
ridicându-se ºi iarãºi coborându-se peste aceastã iesle cereas-
cã, peste aceastã tainã neînþeleasã de cei ce nu se silesc sã in-
tre pe aceastã intrare, pe aceastã poartã, cãci poarta despre ca-
re vorbesc este legea sfinþeniei, care este lãsatã peste aceastã
scãldãtoare.

Iatã solul Meu care Mi-a vestit atunci arãtarea Mea de
la Iordan, iatã-l pe naºul Fiului lui Dumnezeu! Ioan Botezãto-
rul, iubiþii Mei, a venit cu finul sãu, cu Stãpânul sãu, ºi vred-
nic este Ioan sã dezlege încãlþãmintea Mea, cãci a fost vrednic
sã boteze pe Cel Unul nãscut din Tatãl, ºi lui i se potriveºte
aceastã slavã. Iatã-l pe Ioan! Deschideþi ochii! Iatã-l pe Ioan,
care a venit sã Mã vadã între ai Mei la aceastã scãldãtoare
proorocitã de toþi proorocii ºi drepþii! Iatã-l pe cel ce Eu l-am
botezat pe el încã din pântecele maicii sale; Eu, Cel ce eram
sãlãºluit prin Duhul Sfânt în sãlaºul cel care a fost numit Mai-
ca Fiului lui Dumnezeu, Fecioara cea proorocitã de prooroci.
Eu l-am botezat pe el cu botezul Duhului Sfânt atunci când
cele douã sãlaºuri ale trupurilor Noastre s-au întâlnit ºi s-au
plecat unul altuia aceste douã sãlaºuri, s-au plecat una alteia
aceste douã fiice binecuvântate ºi ºi-au rostit urare cereascã,
proorocie cereascã, de la Duhul Sfânt, iar când aceastã urare
ieºitã prin gurile acestor douã sãlaºuri, când aceastã urare a
fost rostitã, atunci a sãltat pruncul Ioan în pântecele Elisabetei
ºi a primit botezul Duhului Sfânt de la Fiul lui Dumnezeu, Cel
sãlãºluit în pântecele Fecioarei care a luat în pântece de la
Duhul Sfânt pe Fiul Cel proorocit de prooroci. 

Iatã-l pe Ioan! Este aici cu Mine ºi îºi pleacã fruntea
împreunã cu Mine în aceastã iesle, în acest cort ceresc, aºtep-
tat de veacuri sã ia trup în mijlocul grãdinii alese pentru slava
plinirii Domnului. Iatã-l pe Ioan! Este serbat astãzi lângã Mi-
ne în acest cort de slãvire cereascã, iar lângã Noi serbeazã ce-
rul împreunã cu voi pe cel ce poartã numele de Ioan, pe cel
ce pregãteºte calea slavei Mele din zilele ce vin, ºi are nume
pus de Mine, nume de copil, numele cel mic, care vine de la
numele lui Ioan, cãci acesta este Ionel. Aºa este scris în cer,
Ionel este scris, cãci cerul poartã pe braþe pe ai sãi, precum
este scris despre fiii Ierusalimului cel nou, când zice: «Dupã
cum mama îºi mângâie pe fiii sãi, aºa veþi fi voi mângâiaþi în
Ierusalim».

Îngerii din ceruri cântã îngerului bisericii, despre care
este scris: «Am trimis pe îngerul Meu sã mãrturiseascã
bisericilor».

Domnul Iisus Hristos dã rând lui Verginica sã-ºi lase
peste voi urarea cea pentru aceastã zi de serbare: 
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– PP ace vouã, copii ai Duhului Sfânt, copii ai
Sfintei Treimi! Pace acestei zile, ºi de la ea,

pace peste voi ºi peste aceastã grãdinã binecuvântatã! Bucu-
rie din cer sã fie peste inimile voastre ºi sãrbãtoare veºnicã sã
fie de acum ºi peste toþi vecii în aceastã zi, care este din zilele
cele noi care vin de la Dumnezeu. 

Nu vã temeþi de duhul rãu. Eu stau de veghe de la cer
peste aceastã grãdinã ºi voi împãrþi pace peste cei curaþi cu
inima, iar peste cei ce vor lovi în aceastã stâncã de neclintit,
peste aceia voi rosti dreptate.

Pace vouã! Tot cerul serbeazã aici cu voi. Iar celui iu-
bit care este serbat lângã cei din cer în aceastã zi de serbare,
duh de bãrbãþie îi sortesc, cãci scris este: «Fericit este bãrba-
tul cel plin de bãrbãþie, care nu stã în sfatul necredincioºilor
ºi cu cei cãlcãtori de lege nu se aseamãnã, a cãrui voie este
legea Domnului. Acesta va fi ca pomul cel rãsãdit lângã râul
vieþii, care-ºi va da rodul în vremea aceasta, ºi toate câte va
face se vor înmulþi, cãci Domnul vede calea celor drepþi, iar
puterea necredincioºilor va fi luatã de vânt». Amin. 

Binecuvântatã sã fie aceastã zi de serbare care vine de
la Domnul Savaot. Binecuvântatã sã fie jertfa acestei zile ºi
hrana cea pentru fiinþã pe care o luaþi astãzi împreunã cu noi,
cei din cer, ºi sã rãmânã pace peste voi, iubiþii mei, copii ai
Duhului Sfânt, cãci iatã-mã în faþa Domnului, iatã eu ºi prun-
cii mei pe care mi i-a dat Domnul spre semne ºi minuni peste
Israel. Amin, amin, amin. 

6/19 ianuarie l992

Trâmbiþarea Domnului ºi a sfintei Virginia peste
creºtinii din cetatea Bucureºti-Ferentari 

Despecetluirea celor ºapte tunete. România, þara strãlucirii, þarã
creºtinã de la naºtere. 

FF ace Sfânta Treime popas ceresc ºi tocmeºte în
aceastã zi o gazdã de poposire cereascã. Cerul

este astãzi însoþit de cei ce au de mers în numele Domnului
cu solia cea din cer din loc în loc. Se lucreazã din loc în loc
cu cuvântul cel din cer, iar cuvântul este întrupat în sulul
acestei cãrþi de mãrturie cereascã. Cuvântul lui Dumnezeu se
face faptã, cãci este faptã încã de la vestirea lui. Face popas
cerul în aceastã zi sub acest acoperãmânt, cãci Dumnezeu
este acelaºi ieri, ºi azi, ºi în veac. 

Iatã, dintre cei din cer care au venit pentru lucrul aces-
tei zile, se desprinde dintre cei din cer cuvântul lui Verginica,
cuvântul trâmbiþei din care a trâmbiþat Dumnezeu pe pãmânt
mai înainte de slava care este aproape de arãtare. 

– PP ace vouã, copii ai poporului meu! Pace de
la Domnul Iisus Hristos, iar peste noi, cei

ce suntem veniþi din cer, pace de la Domnul Savaot, Tatãl
Atotþiitorul ºi Fãcãtorul tuturor celor vãzute ºi nevãzute! 

Pacea cerului sã se aºeze în ziua aceasta peste cei din
cetatea Bucureºti-Ferentari, peste copiii poporului meu din
aceastã cetate. Un brãþic de copilaºi, o mânuþã de inimioare,
dar la aceastã masã am invitat ºi altã cetate de la Bucureºti,
chiar dacã am poposit în ea o datã, ºi de douã ori, în vremea
întocmirii cãrþii de mãrturie pentru cetãþile poporului meu. 

Copiii mei, m-a trimis Domnul pe pãmânt la voi, m-a
trimis înapoi la voi, m-a trimis cu duhul, mãi copii, cãci aºa a
fost scris în cartea acestei proorocii, în cartea acestei lucrãri.
Aºa mi-a spus mie Domnul când mã zbãteam cu duhul care
lucreazã pieire; aºa mi-a spus: 

– VV erginico, nu te pierde, tatã, cãci în zilele
tale, în zilele care vin dupã tine, va fi sã te

ridici din nou ºi sã hrãneºti un popor mare, cãci duhul tãu va
lucra de la Mine ºi va semãna semãnãturã de înviere ºi vom
avea un neam nou, un popor nou, o viþã nouã ºi un vin nou,
întru împãrãþia care se va aºeza de la Dumnezeu. Verginico,
tu nu vei muri, tatã. Tu M-ai purtat pe Mine în vasul tãu de
lut vreme de douãzeci ºi cinci de ani; ai purtat pe Dumnezeu
Cuvântul, Care a vorbit în vremea aceasta încã o datã cu Is-
rael. Dacã Moise este viu ºi lucreazã în vremea aceasta, în ti-
ne a fost mai mult decât în Moise, cã Eu vorbeam cu Moise,
ºi Moise vorbea poporului cuvântul cel de la Mine, dar cu tine
nu a fost tot aºa. Tu ai fost trâmbiþa din care am sunat Eu mai
înainte de arãtarea slavei Mele. Tu ai fost fluieraºul în care
am sunat Eu ca sã-l învãþ pe Israel cântarea cea nouã, cântarea
celor rãscumpãraþi. Tu ai fost cuvântul Meu. Auzi tu ce ai
fost? Auzi tu ce spun Eu, Dumnezeu Cuvântul? Eu sunt
Dumnezeu Cuvântul, Verginico, iar tu ai fost cuvântul Meu ºi
cortul Meu în care M-am sãlãºluit ºi am locuit între oameni
în zilele trupului tãu. Dar în zilele duhului tãu, tot cu tine sunt
unit, cãci tu eºti pãstoriþa poporului tãu. Te-am peþit, iubita
Mea, încã de când erai în pântecele mamei tale, ºi am fãgã-
duit sã fii a Mea ºi te-am luat ºi te-am albit ºi te-am îmbrãcat
cu podoabe de la Mine, ºi apoi am fost cu tine ºi te-am iubit.
ªi de la Noi, de la lucrul Meu cu tine, ºi de la lucrul tãu cu
Mine s-a zãmislit un popor care s-a nãscut din cuvântul lui
Dumnezeu, care a trãit din cuvântul Meu, cãci scris este:
«Omul nu trãieºte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese de la Dumnezeu».

Verginica Mea, iubita Mea, biserica Mea, locaºul sla-
vei Mele! O, cât de mult am vorbit Eu acestui popor din uºa
cortului tãu care M-a adãpostit pe Mine, Dumnezeu Cuvân-
tul! O, iubita Mea, ce mult M-ai iubit! Cã te-am luat ºi te-am
dus în cãmãrile Mele ºi iatã, îþi preamãresc dragostea, cãci
dupã dreptate îþi preamãresc iubirea.

O, fiicã a Ierusalimului cel nou, scoalã-te, aºa am spus,
scoalã-te ºi cântã poporului Meu ºi poporului tãu cântarea cea
de înviere! Scoalã-te ºi hai sã culegem via pânã nu se întinde
umbra serii! Iatã vremea ta. Scoalã-te ºi strigã pe uliþe, sunã
din trâmbiþã, sã audã paznicii viei Mele ºi sã se gãteascã de
veghe, cã vine Stãpânul viei! Spune-le, Verginico, cã Eu sunt
Mielul lui Dumnezeu, Care iarãºi vine, precum este scris. Eu
sunt Cel ce M-am dus la Tatãl ca sã pot veni iarãºi la ai Mei,
la cei pe care-i am din lume. M-am dus, ºi de atunci M-am
aºezat lângã Tatãl Meu ºi lucrez cu cei pe care Mi i-a dat Tatãl
din lume, ºi iatã, în zilele acestea Îmi pregãtesc poporul cel
care va îmbrãca veºmântul cel alb ºi va cânta cântarea rãs-
cumpãrãrii; pregãtesc poporul cel care va sta înaintea tronului
slavei Mele, înaintea zilei Mele de glorie. Este scris cã voi tri-
mite sol mai înainte de ziua aceasta, îl voi trimite ca sã întoar-
cã pe fii spre pãrinþi, ºi pe pãrinþi spre fii, ca sã nu vin pe ne-
ºtire ºi sã lovesc pe cel mic al lui Israel. 

Sunt cu cerul la voi, copii ai cerului sfânt. Deschideþi
Scriptura ca sã vedeþi cum se împlineºte ea sub ochii voºtri.
Eu sunt Mielul lui Dumnezeu, ºi iatã ce fac: iau cartea ºi ci-
tesc precum am citit pe vremea trupului Meu în casa Tatãlui
Meu, cãci aºa am citit atunci: «Duhul Domnului peste Mine,
ca sã binevestesc sãracilor, ca sã dau vedere orbilor ºi sã or-
besc pe cei mândri, ca sã ridic pe cei slabi ºi sã se plece înãl-
þimile la glasul Meu, cãci iatã, vestesc anul plãcut Domnu-
lui», iar vouã, ca ºi celor de atunci, vã spun: astãzi se împli-
neºte aceastã Scripturã. Amin. Deschideþi Scriptura ºi mân-
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caþi din ea fructele acestei vremi, cãci via Mea este pe sfârºit.
Deschideþi Scripturile, cãci iatã, Fiul Treimii Dumnezeieºti
grãieºte din Scripturi încã o datã ºi încã o datã pe pãmânt. 

Aºa am grãit între voi pe vremea când era Verginica:
«Israele, paºte, tatã, Scriptura, cã voi veni ºi te voi întreba, ºi
dacã nu vei ºti sã-Mi rãspunzi, vei fi tãiat ºi nu vei mai ocupa
locul în zadar», cãci vor veni înãlþimile cele înþelepte ºi vor
veni cãrturarii la tine ºi îþi vor cere apã din aceastã fântânã ºi
va trebui sã scoþi sã le dai ºi sã-ºi stâmpere setea, cãci aºa
þi-am spus Eu þie, cã voi lua apa de pe pãmânt ºi va veni la
tine Isaac Lachedem ºi îþi va cere apã la poartã ºi va trebui
sã-i dai sã bea ºi sã se odihneascã apoi de toatã osteneala. Va
veni acest om care M-a vãzut pe Mine sub cruce, ºi el va fi
martorul Meu ºi va fi prietenul tãu, cãci te va mãrturisi pe tine
de la Mine, mãi Israele necunoscãtor, cã nu cunoºti vremea în
care eºti, dar deschide Scriptura ºi citeºte ºi vei gãsi în ea vre-
mea în care eºti tu ajuns. Vor veni prooroci ºi magi de depar-
te ºi vor întreba de aceastã fântânã, dar Eu vã spun cã au ºi
venit, ºi tu nu cunoºti vremea cercetãrii tale, poporule creºtin,
popor cu nume dumnezeiesc ºi cu merinde din cer coborâtã.

Mãi creºtine, te-am hrãnit ºi þi-am adus tot ce mai era
de adus, cãci nu este adevãr pe limba mai-marilor bisericii
Mele când îi aud spunând cã le-am dat lor tot ce era sã dau.
Le-aº fi dat lor, dar ºi ei, ca ºi cei de atunci, nu cunosc vremea
cercetãrii care vine în toatã vremea de la Dumnezeu. Dumne-
zeu a fost cu toþi, de la o vreme la alta, din seminþie în semin-
þie, dar nici o vreme n-a fost sã aibã fii de ajuns de împliniþi
ca sã nu ajungã la capãtul ei cu rãstignirea Fiului lui Dumne-
zeu, cu rãstignirea Duhului lui Dumnezeu. Fiecare, din fieca-
re vreme, au crezut cã au primit tot ce mai era sã aduc, ºi fie-
care s-a fãcut stãpân pe vremea lui pe cele ce veneau de la
Mine, dar nici unul n-a fost sã nu uite cã Eu am spre pãstrare
ceva mai bun pentru cei ce plinesc vremea rãbdãrii lui Israel.
Au uitat apostolii Mei din vremile Mele toate, au uitat cã Eu
am spus pentru ei aºa: «Am încã multe a vã spune, dar nu le
puteþi purta acum; iar când va veni Duhul Adevãrului, Acela
nu va vorbi de la Sine, ci toate câte vor fi, de la Mine va lua
ºi vã vor fi vestite». ªi când am zis „toate“, atunci am fãcut
o scarã de la cer la pãmânt ºi am împãrþit ºi am pus pe fiecare
treaptã, mãi Israele nepriceput; nepriceput, pentru cã tu eºti
îngâmfat din tãlpi pânã în creºtet ºi nu voieºti sã te smereºti
ºi sã te uiþi pe treptele acestei scãri. Vorbesc cu tine, cã tu eºti
cel mai mic, cã pãrinþii tãi vãd aceastã scarã ºi plâng pãrinþii
tãi cã nu voieºti sã fii tu mai mare decât ei la înþelepciune, cã
aºa este scara aceasta, aºa este calea care se terminã cu poarta
de intrare în Canaan. Cã dupã ce Eu am luat iarãºi locul lângã
Tatãl Meu, am ridicat unul dupã altul pe pãrinþii tãi, mãi Isra-
ele hrãnit cu Trupul ºi Sângele Meu, ºi le-am dat lor la fiecare
ce era pe treapta acelei vremi. Unii au lucrat mila Mea, alþii
au lucrat dreptatea Mea; alþii de dupã ei au lucrat altceva, cã
lungã a fost calea pânã la tine, ºi fiecare au trecut prin vremea
lor. Dar de tine este altceva scris, poporul Meu cel aºteptat de
pãrinþii tãi. Te aºteaptã pãrinþii tãi sã vii cu cele din urmã, sã
vii cu cele scrise pentru vremea ta, dar tu n-ai fost atent ca sã
fi învãþat aceastã carte. Iatã de ce am venit Eu. Am venit pen-
tru cã era scris în carte despre aceastã lucrare ºi þi-am spus
cum sã înþelegi aceastã carte ºi cum s-o mãnânci ca sã te faci
mare cu Mine ºi sã împlinesc cu tine cartea acestei lucrãri,
cãci aceastã lucrare este poarta de intrare în Canaan. 

Am venit la tine ºi am cuvântat în mijlocul tãu ºi te-am
chemat din Egipt, cãci Egipt este duhul lumii. Te-am chemat
pe nume, Israele, ºi þi-am spus cã tu eºti sluga Mea cu care

voiesc sã-Mi pregãtesc arãtarea. Iatã vremea Mea, ºi nu crezi.
Dar nici cei de atunci care erau ai Mei n-au crezut cã este vre-
mea acelei Scripturi care a scris despre Betleemul Iudeii din
care va ieºi Cel ce împacã pe om cu Dumnezeu. Proorocii cei
mari ºi cei mici au proorocit, ºi ei nu ºtiau ce este proorocia
aceea, pentru cã era pecetluitã taina lui Dumnezeu pânã la
plinirea ei. Iatã, proorocul Isaia umple cerul de bucuria împli-
nirii care se vede din proorociile cãrþii sale. Isaia nu era el. Eu
eram Cel ce grãia în cuvintele proorociei; Eu eram. Eu ºi
acum sunt, dar iatã, uneltire se socoteºte aceastã proorocie,
uneltire pentru cei ce se tem de calea adevãrului cel adevãrat,
care vine spre împlinire de la Dumnezeu. Adevãrul este Dum-
nezeu, dar cei ce se tem de Acesta, aceia nu umblã întru ade-
vãr cu Domnul, ºi de aceea se tem. Dar proorocul Isaia a pre-
vestit cuvântul Domnului pentru aceastã vreme atunci când a
scris cã «Mulþi se vor poticni ºi vor fi prinºi în cursa robiei,
ºi aceastã mãrturie va fi ascunsã numai pentru cei ce umblã
ca Dumnezeu, ºi aceºtia vor aºtepta pe Domnul, Care-ªi
ocroteºte viaþa Sa ºi Care-ªi ascunde faþa Sa». ªi iatã iar, ca
ºi atunci, iau cartea ºi citesc din ea în ziua aceasta, citesc între
ucenicii Mei, între cei care am pecetluit aceastã învãþãturã:
«Iatã Eu ºi pruncii Mei cei daþi Mie de la Tatãl, Care locuieº-
te în Sion; iatã Eu ºi lucrarea Mea ºi pruncii ei, care sunt
spre semne ºi minuni despre care nu s-a mai pomenit în Is-
rael». ªi din ei voi lua ºi voi prãsi un neam nou, un popor
nou, un Israel nou, spre rãscumpãrarea fãpturii Mele, cãci
acest popor este chipul Meu, este mâna Mea, piciorul Meu,
ochiul Meu, obrazul Meu ºi trupul Meu; este aºternutul Meu
întru care binevoiesc. Aceºtia s-au lãsat lucraþi, iar din acest
aluat voi face un lucru nou, un Ierusalim nou, care vine de la
Dumnezeu, ºi voi face un pãmânt nou, o începãturã nouã. De
aceea spun Eu cã cele pentru vremea aceasta, cele pentru sca-
ra aceasta au fost pecetluite pânã acum, ºi nu se poate desfiin-
þa aceastã Scripturã rostitã de îngerul care i-a spus lui Ioan cel
iubit: «Nu scrie cele ce au vorbit cele ºapte tunete, cãci este
pecetluitã taina aceasta pânã la vremea de pe urmã».

România este a Mea ºi este creºtinã de la naºterea ei ºi
este întâia chematã, ºi se bucurã pãrinþii bisericii pentru naº-
terea acestei lucrãri, dar plânge strãmoºul tãu, creºtine, plân-
ge, cã te vede cã nu cunoºti vremea cercetãrii tale. Nu cu-
noºti, cã nu ai rãdãcinã, ºi dacã nu ai, nu ai, cãci rãdãcina ta
ºi înþelepciunea ta, acum nu mai ai de unde s-o prinzi decât
dacã asculþi pe Duhul Sfânt, Care lucreazã peste tine ºi strigã
la tine ºi îþi spune: deschide Scripturile, Israele, ºi cautã rãdã-
cina ta ºi lasã-te altoit ca sã poþi da mlãdiþe noi, cã vremea ca-
re vine este vremea cea nouã, despre care scrie în Scripturi, în
prooroci ºi în psalmi. Proorocii au scris despre vremea Mea
ºi despre vremea ta, dar trupul tãu, mãi Israele, este de la
Avraam ºi pânã în zilele tale, ºi iatã, zilele tale sunt zilele Me-
le despre care scrie în Scripturi ºi pe care pãrinþii tãi le-au vã-
zut de departe ºi au nãdãjduit în ele. 

Învãþãtorii legii din vremea trupului Meu veneau spre
Mine ºi Mã ispiteau ca sã-Mi gãseascã vreo vinã dupã lege ºi
sã stârpeascã lucrarea pentru care venisem de la Tatãl Meu.
Cãci atunci când am slobozit de pãcatele ei pe femeia aceea
prinsã de ei, ºi pe care ei o aduseserã la Mine, ei erau în duhul
lor ºi nu ºtiau de unde sunt Eu, ºi prinseserã sã Mã ispiteascã
zicând: «Unde este Tatãl Tãu?», iar Eu aºa le-am spus: «Da-
cã voi M-aþi ºti pe Mine, aþi ºti ºi pe Tatãl Meu. Voi sunteþi
din cele de jos, din lumea aceasta, dar Eu sunt de sus, nu din
lumea aceasta, ºi dacã nu credeþi cã Eu sunt de la Tatãl, veþi
muri în pãcatele voastre, cãci Cel ce M-a trimis pe Mine este
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cu Mine, fiindcã Eu Îl ascult pe El, ºi aºa vorbesc, precum Mã
învaþã El». O, dar cuvântul Meu nu încãpea în ei, precum nici
azi nu încape aceastã lucrare în inima mai-marilor bisericii
Mele. 

O, iubita Mea, biserica Mea iubitã, dacã tu ai iubi pe
Dumnezeu, M-ai iubi ºi pe Mine, cãci de la Dumnezeu am
venit cu aceastã lucrare de înviere. N-am venit de la Mine În-
sumi, ci Tatãl M-a trimis, dar tu, Sionul Meu iubit, nu cunoºti
grãirea Mea, ºi iatã ce-þi spun, Sionul Meu iubit; citesc ºi pen-
tru tine ºi îþi amintesc din cartea cea din cer coborâtã, cãci aºa
am spus atunci, ºi s-a scris cuvântul acesta, ºi aºa am spus:
«Cel ce este de la Dumnezeu, acela ascultã cuvintele lui
Dumnezeu». O, nu zi ºi tu ce Mi-au zis cei de atunci! Sã nu
zici, Sioane, cã am demon, sã nu Mã necinsteºti ºi tu ca a-
tunci, sã nu Mã tãgãduieºti ca ºi cei de atunci. Deschide bine
ºi citeºte bine ºi vei gãsi aceastã vreme în Scripturã, vei gãsi
aceastã lucrare în Scripturã, cãci Avraam a fost fericit sã vadã
aceastã vreme, ºi iatã, o vede ºi se bucurã. Sã nu iei ºi tu pie-
tre, Sioane, sã nu arunci ºi tu în Mine, cãci acum nu Mã mai
ascund ca ºi atunci, ºi voi trece prin mijlocul tãu ºi voi rosti
cuvânt ºi îþi voi spune: Eu sunt mai înainte de Avraam, ºi iatã,
Eu sunt Alfa ºi Omega, sunt începutul cel nou, care vine spre
plinirea vremilor cerurilor.

Am venit în grãdina Mea ca sã-Mi gãtesc mireasa Mea,
cãci România este þara strãlucirii ºi peste ea voi aºeza tronul
slavei Mele. Am venit la strãjerii tãi, Sioane, ºi voiesc sã intru
sã-þi vãd faþa, sã-þi spãl veºmântul ºi sã te împodobesc ºi sã te
pãstoresc dupã inima Mea ºi nu dupã inima ta; dupã voia Mea
ºi nu dupã voia ta, cãci vai de cetatea peste care nu este cu-
vânt de prooroc, cã aceea nu are pe Dumnezeu Cuvântul. 

Am venit sã-þi aduc aminte de tinereþea ta, cãci erai
frumoasã, iubita Mea, biserica Mea iubitã. Era sãnãtos trupul
tãu, era dupã trupul Meu, dupã chipul ºi asemãnarea Mea.
Stãteai aciuatã pe sub pãmânt, dar erai frumoasã, fiicã a Sio-
nului, ºi am lãsat peste tine Trupul ºi Sângele Meu, ºi Hristos
a rãmas peste tine cu trupul, ºi am fãcut din tine un trup viu
ºi sãnãtos, ca sã fii tu trupul Meu, chipul Meu, mâna Mea,
mersul Meu ºi viaþa Mea. Dar am lãsat în mijlocul tãu cuvân-
tul Meu, firul Meu cel ceresc, ca sã vorbesc în mijlocul tãu ºi
sã faci tu ce-þi spune Dumnezeu sã faci.

O, copii ai Sionului, aºa am zis prin Duhul Sfânt: «În
trupul lui Hristos sã fie mãdularele toate ºi sã fie împlinire în
trupul lui Hristos; sã fie apostoli, sã fie prooroci, sã fie învã-
þãtori ºi lucrãtori de minuni, sã fie tãmãduitori de suferinþe,
sã fie cârmuitori ºi tãlmãcitori», ºi am zis sã fie dragoste ºi
unire între mãdulare, ca sã pot locui în mijlocul Sionului
Meu, în inima creºtinului Meu, ºi sã le fiu lor Dumnezeu. Dar
dacã tu, Sioane, nu vrei sã fii în Duhul Meu, nu vrei sã fii în
Duhul Sfânt, Eu nu pot cu duhul lumii. Nu poþi ºi cu Mine ºi
cu Irod, nu poþi ºi cu Mine ºi cu lumea, cãci aºa am zis: «Ieºi
din lume, poporul Meu, ca sã nu guºti din vinul ei!». O, masa
Mea e masa Mea, mãi Israele, ºi este ºi a ta, dar nu mai întina
masa Mea, cã Mã duc de la tine dacã faci aºa; Mã duc, ºi n-ai
sã Mã mai vezi pânã ce vei auzi: «Binecuvântat este Cel ce
iarãºi vine întru al Sãu nume!». Dar nu þi-am spus Eu þie aºa?
Aºa þi-am spus: «Mã duc ºi iarãºi vin, cãci cel ce face voia
Mea, la acela voi veni ºi voi cina cu el ºi Mã voi arãta lui».
Aºa þi-am spus, poporule creºtin, ºi aceasta este lucrarea pe
care þi-am spus-o atunci. Nu fi îngâmfat, mãi Ierusalime, cãci
iatã, tu nu te smereºti, iar în mijlocul acestui neam este o lu-
crare pe care, dacã o spune cineva, nimeni nu poate s-o înþe-
leagã, dar ea lucreazã ºi se va vedea lucrând, cãci Domnul

este aceastã lucrare. Iatã, vine Domnul cu zecile de mii de
sfinþi ai Sãi, ºi tot ochiul va vedea aceastã slavã! 

Binecuvântatã sã fie lucrarea care se lucreazã astãzi în
acest acoperãmânt. Verginica grãieºte cuvântul ei acum ºi în-
tocmeºte carte de mãrturie pentru cetatea Ferentari. 

– DD in nou, pace vouã, celor din aceastã cetate,
cãci Domnul a voit sã vorbeascã pãmântu-

lui în ziua aceasta, ºi a vorbit Domnul! 
ªi iatã, acum vorbeºte mãmica Gigi cu poporul ei din

Ferentari. Sã se ridice ºi sã rãspundã la apel aceastã cetate! ªi
iatã ce minune, cã în mijlocul vostru sunt veniþi cu mine cei
ce au plecat la mine, cãci am ºi la mine din aceastã cetate. Am
la Domnul popor din aceastã cetate, ºi iatã, sunt ºi aceste su-
fleþele în ziua aceasta de mãrturie cereascã. Nu vã bucuraþi
voi cât se bucurã aceste sufleþele. Aceste sufleþele vãd mãri-
rea pe care o am eu de la Domnul ºi se bucurã cu cerul ºi cu
mine ºi au trecere mare în cer cei ce sunt veniþi din aceastã lu-
crare, cei ce au plecat cu viaþã din aceastã lucrare. 

Copiii mei de la Ferentari! Vã spun copiii mei; aºa
spun eu poporului meu. Ce mai faceþi voi, mãi mãmicã? V-a
spus vouã cineva despre vremea mea? V-au spus pãstorii mei
despre vremea mea? V-au spus cum este vremea mea? O, vine
vremea sã mã ridic în picioare, iubitul meu popor. Am fost
peste tot, am fost din loc în loc, am trâmbiþat peste tot ca sã
deºtept pe de-a rândul pe poporul meu. Cine s-a deºteptat, s-a
deºteptat, ºi cine nu, nu. Poporul meu zice cã s-a deºteptat.
Zice, dar vine, mãi mãmicã, o zi de examen, ºi e greu acest
examen. Tot creºtinul care are pe el semnul acestei lucrãri, va
trece un examen ceresc, pentru cã eu, peste tot pe unde am
fost, aºa am spus: „Poporul meu, mã aºteaptã Dumnezeu cu
tine; eºti scris în sulul acestei lucrãri ºi nu este nicãieri loc
pentru tine ºi nu poþi fi lipsã la acest examen“. Acest popor
va fi deosebit încercat pentru Dumnezeu, ºi nu se poate pre-
zenta la proba cereascã din altã parte, pentru cã acest popor
este scris pe masa acestei lucrãri. Am voit sã fie fericit
poporul meu, eu aºa am voit, dar el n-a suferit sã primeascã
nici mustrare, nici certare, nici trezire, nici îndreptare, nici
duh smerit. 

O, dacã vorbesc la Ferentari, vorbesc, mãi poporul
meu, pentru toatã turma ta, pentru tot trupul tãu, cãci tu eºti
de peste tot poporul meu. N-ai voit, poporul meu iubit, sã
crezi în mine ºi în iubirea mea, ºi dacã te-am mustrat sau te-am
certat spre îndreptare, asta am fãcut-o din iubire, mãmicã, aºa
cum faci tu cu copilul tãu, cu copiii tãi. O, ce durere, cã mulþi
din poporul meu nici n-au voit sã mã primeascã. Au spus cã
nu sunt eu ºi au închis uºa ºi m-au lãsat sã plec ca pe o necu-
noscutã. Dar eu am spus aºa: creºtine, dacã tu ai crezut în
aceastã lucrare toatã viaþa ta, în zadar ai crezut dacã acum nu
crezi când eu vin din cer la tine sã-þi dau plata credinþei tale.
Adu-þi tu aminte, poporul meu iubit, când vorbea Domnul cu
tine prin mine ºi îþi spunea: «Nu acest trup e Domnul, ºi acest
trup este un vas al Duhului Sfânt». ªi iatã, ºi eu îþi spun astãzi
þie: nu aceºti trimiºi sunt eu, ºi aceºtia sunt vase în care se de-
ºartã duhul meu, cãci aºa þi-a spus þie Domnul, poporul meu,
cã dupã ce eu voi fi cu cerul, atunci va vorbi cerul cu tine prin
rãmurele ºi nu te va lãsa. Aceºtia pe care eu îi trimit, aceºtia
s-au lãsat cu mine ºi numai cu mine, ºi de aceea m-am putut
lãsa eu în ei. 

O, aceastã lucrare e prea mare, mãi Israele, e prea mare
pentru ca sã te mai duci în altã parte ºi sã nu ai pãcat cã te-ai
dus de la ea. Eu am fost prea bunã cu tine, mãi poporul meu,
cãci voiam sã trec pe lângã tine ºi sã te strig, ºi dacã nu-mi

Anul 1992 541



rãspunzi bine, sã trec înainte. ªi n-am fãcut cu toþi aºa, ºi am
cercetat pricina fiecãruia ºi inima fiecãruia ºi am zis aºa:
„Poporule creºtin, dacã tu nu mã primeºti, dacã tu nu faci
pace între mine ºi tine, iau pacea mea de peste tine ºi vei simþi
cã am luat-o“. Am zis cã iau mâna mea de peste tine ºi vei ºti
cã am luat-o, ºi ai vãzut cã am luat-o. 

O, vorbesc cu tot poporul meu, ºi cu cel pe la care am
trecut mai înainte. Dacã poporul meu era dupã voia mea ºi nu
dupã voia sa, ar fi putut sã cunoascã întoarcerea mea, dar una
este sã fii în duhul meu, ºi alta este sã fii în duhul tãu, ºi iatã,
tu nu te poþi cunoaºte nici pe tine, darã pe cel ce zici cã este
cu tine ºi de partea ta! N-a avut poporul meu aplecare de duh,
ºi de aceea nu m-a putut cunoaºte. ªi acum, ce sã fac eu cu ti-
ne, creºtine? Iatã, eu am împlinit ce am spus, cãci sunt cereas-
cã, ºi din cer am spus. Am spus sã te pregãteºti, creºtine, ca
sã fii cu lucrarea aceasta, ºi am spus sã nu cumva sã huleºti
Duhul ceresc, sã nu cumva sã te grãbeºti sã judeci cum vrei
tu, ºi am spus sã crezi ºi sã fii cu lucrarea aceasta. O, dacã tu
credeai, erai în lucru cu mine ºi tu, dar eu n-am avut încredere
în tine, de vreme ce tu nu ai avut în mine. Dar nu þi-am amintit
eu þie, copilul meu? Þi-am amintit de cuvintele Domnului, cã
Domnul spunea demult acestui popor: «Creºtine, spalã-þi
bine faþa în acest vas ca sã poþi intra cu aceastã lucrare, cã
vei voi sã intri ºi nu vei putea, ºi vei da mii de lei sã intri, ºi
uºa nu se va auzi deschizându-se, cã te-ai jucat cu aceastã
proorocie». O, e mare aceastã proorocie, ºi sã vezi tu ce mare
va fi ºi ce mult îºi va lãrgi cursul ei, ºi vor veni de la rãsãrit
ºi de la asfinþit ºi vor sta la aceastã masã. Vor intra cei strãini
ºi vor învia ºi vor întreba: „Unde este cel care are numele
înscris în aceastã carte?“. ªi le vor rãspunde îngerii cei pã-
zitori ai acestei lucrãri ºi vor spune: „Aceºtia au hulit Duhul
Domnului, cã ºi-au plecat urechea lor ºi s-au fãcut pãrtaºi
pãcatului“; cã zicea Domnul odatã: «Israele, dacã tu auzi de
la mama ta, de la fratele tãu, de la neamul tãu sau de la lume,
dacã tu auzi hule ºi pizmã, vinovatã va fi urechea ta. ªi dacã
tu vezi ºi primeºti pe cel ce huleºte, vinovat este ochiul tãu».

De ce crezi tu cã venisem eu înapoi la tine, mãi copilul
meu? Ca sã te dezbrac de haina ta ºi sã te îmbrac cu haina
mea. Am venit ca sã iau din tine duhul tãu ºi sã-l pun pe al
meu, ca sã fii un duh cu mine ºi o iubire cu mine, dar tu ai
crezut altceva, ºi ai fãcut cum ai crezut tu, ºi vãd cã tot nu eºti
cu pace, mãi poporul meu. Te-ai pierdut în tine, mãi copilul
meu, ºi nu vrei sã ieºi din tine ca sã te uiþi ºi tu sã vezi ce fel
de vreme vine. Ce sã-þi fac? Ai zis cã e bine cum zici tu. 

Vino-þi în fire, poporul meu iubit! Vino spre mine, mã-
micã, ºi nu te întrista pentru ceea ce am fãcut eu, cãci pentru ti-
ne am fãcut, copilul meu. Iatã, eu dacã m-am dus la Domnul
m-am dus ºi am venit ca sã pregãtesc loc, ca acolo unde voi fi
eu, sã fie ºi ai mei. Am venit sã pregãtesc loc, ca acolo unde
sunt ai mei, sã fiu ºi eu. Aºeazã-te cu inima, mãi copilul meu,
cãci în casa Domnului vor fi multe locaºuri, ºi iatã ce vã spune
mãmica: faceþi-vã cãrãri prin aceastã lucrare, primiþi duhul
meu, ca sã fiþi în curþile Domnului. Va fi mare slava care vine,
dar poporul meu nici acum nu crede, nici acum, mãmicã. 

M-am dus ºi am aºteptat ºi am plâns pe la porþi ºi n-a
voit sã mã cunoascã poporul meu. El a voit, dar n-a ºtiut cum
sã vrea, cãci este o povestioarã sfântã despre o femeie care L-a
visat pe Domnul Iisus Hristos ºi i-a spus cã vine mâine în ca-
sa ei. ªi femeia a crezut ºi s-a sculat din vreme ºi a fãcut cu-
rat ºi a fãcut mâncare ºi cãldurã, cãci a crezut pe Domnul. ªi,
stând ºi aºteptând, a bãtut la ea la poartã un sãrac, ºi apoi un
bolnav ºi, iarãºi, a bãtut un strãin, dar ea pe toþi i-a rugat s-o

ierte cã acum ea aºteaptã pe Domnul ºi este atentã sã-I facã
Domnului primirea cea mai bunã. ªi s-a fãcut noapte ºi Dom-
nul nu venise. ªi aºteptând pe Domnul, a luat-o somnul ºi
iarãºi a vãzut pe Domnul, trecând prin faþa casei, ºi L-a stri-
gat: „Doamne, Te-am aºteptat pânã târziu. N-ai mai venit la
mine. Mã pregãtisem pentru Tine, dar n-ai venit“. ªi Domnul
ce i-a spus? „O, am venit, de trei ori am venit ºi n-ai ºtiut sã
Mã cunoºti ºi nu M-ai primit!“, ºi Domnul a mângâiat-o ºi a
trecut înainte. Aºa ºi tu, poporul meu iubit, n-ai ºtiut sã mã
cunoºti, n-ai ºtiut cum sã lucrezi, n-ai ºtiut cum sã crezi în
Dumnezeu, cãci dacã ai crezut în aceastã lucrare, trebuia sã
crezi în ea pânã la sfârºit, cãci Dumnezeu a fost ºi este în
aceastã lucrare pânã la sfârºit, ºi eu sunt prin aceastã lucrare
pânã la sfârºit. 

Copiii mei din Colentina, sã mã iertaþi, mãmicã. Am
tras mâna mea de deasupra voastrã ºi ºi-a fãcut loc certarea
cea de la Domnul, dar n-am fãcut nimic pânã n-am venit sã
vã spun mai întâi. Mama Gigi vã spune din cer: sãnãtate du-
hurilor voastre, cãci nu va fi vindecat trupul pânã nu se va
vindeca duhul, pânã nu-mi veþi vindeca duhul meu cel rãnit
de dor dupã voi. E rãu fãrã mine pe cãrare, e greu, mãmicã.
Eu m-am dat din calea voastrã atunci când m-aþi gonit, cãci
m-aþi gonit, aºa cum a fãcut femeia cea cu povestioara ce v-am
spus-o. Aceºti copilaºi sunt ai mei, sunt mâna mea, picioare-
le mele, graiul meu, ochiul meu ºi duhul meu. Ferice celor din
poporul meu care au primit ca din partea mea pe aceºti micuþi
ai mei; ferice celor ce m-au cunoscut pe mine întru ei. Iatã, eu
sunt cu ei mereu, ºi am fãcut un lucru minunat cu ei. Am fãcut
o corabie, ºi vor þâºni izvoare vii din locul acesta, cãci aceastã
corabie este plinirea acestei lucrãri, este cortul care va avea în
el pe Dumnezeu Cuvântul, este aºternutul lui Dumnezeu în
mijlocul României. Bucuraþi-vã, mãi copii, ºi fiþi treji! Duceþi
viaþã de îngeri, cãci vor veni noroadele cele de departe ºi se
vor uita la acest popor ºi nici un creºtin nu va putea sã ºteargã
de pe fruntea lui semnul acestei lucrãri. Cei care au hulit vre-
mea ridicãrii mele, aceia nu vor mai huli, cãci râsul lor va fi
prins de durere ºi de lacrimi. Cei ce au stat îndoiþi de aceastã
slavã, aceia nu vor mai grãi nimic, cãci se adunau doi, ºi trei,
ºi zece, ºi vorbeau cum voiau, ºi iatã, nimeni nu va mai spune
nimic. Ridicaþi-vã toþi cei ce aþi gustat din apa acestui izvor
ceresc, cãci în pãmântul cel nou al Ierusalimului cel nou nu
vor mai rãmâne decât cei drepþi întru Dumnezeu. 

Vor veni dureri peste poporul meu. Nici un creºtin care
a cunoscut pe Domnul prin acest izvor, nici unul nu va putea
uita pe Domnul; nu va putea, pentru cã Domnul nu va uita pe
cel ce a fost ºi nu mai este cu El, pe cel ce a hulit, pe cel ce
s-a smintit. Vai de creºtinul care acum se dezvinovãþeºte pe
sine, cãci fiecare va primi ce are de la Domnul, cãci Domnul
va cerceta acest popor. Vai de creºtinul care va face ce a fãcut
Petru când a spus: «Nu-L cunosc pe Omul acesta»! Vai de cel
ce va spune: „Nu am fost cu lucrarea aceasta, nu cunosc lu-
crarea aceasta“! Dar nu este scrisã aceastã lucrare? 

Copiii mei din Ferentari, puþineii mei! Iatã, voi n-aþi
primit pânã acum strigarea mea. Abia acum am ajuns la voi,
dar eu nu folosesc uºa cea pãmânteascã, ci intru pe uºa duhu-
lui. Am fãcut popas la Ferentari. Duhul meu stã ºi priveºte ºi
apoi însemneazã cu pecetea acestei lucrãri pe cei din cetatea
Ferentari. Peste tot pe unde am poposit, aºa am spus: „Luaþi
din duhul meu ºi fiþi un duh cu mine!“, ºi cine a luat, a luat,
ºi cine nu, nu a luat. Copiii mei, nu vã pierdeþi de pe cãrare.
Duhul lumii vã strigã. Nu vã uitaþi înapoi. Nu mai este cale
înapoi, nu mai este de acum. 
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Poporul meu, lasã-te lucrat de Dumnezeu, ca sã nu te
osândeascã pecetea pe care o porþi, cãci se va vedea scris pe
tine numele lui Dumnezeu pe care l-ai primit prin aceastã lu-
crare cereascã. Pãstraþi-vã vasele curate. Fiþi cu mâinile cura-
te, fiþi cu inimile curate. Întoarceþi-vã, voi, copii cãzuþi de la
credinþã, ºi eu vã voi mângâia pe voi ºi vã voi aduna pe voi,
cãci voi face un Ierusalim frumos ºi va intra pe porþile sale
poporul meu ºi va fi martor lui Dumnezeu acest popor. Chiar
ºi cel care a hulit ºi a obosit hulind, chiar ºi acela va fi martor
pentru aceastã lucrare, cãci Domnul va ridica pâcla aceasta ºi
se vor vedea zorile Ierusalimului nou, dar eu vã spun cã s-au
ºi vãzut. 

Pace vouã, copii ai acestei cetãþi! Pace vouã, copii ai
poporului meu! Pace celor aleºi ºi chemaþi ºi credincioºi ai
acestui popor! Nimeni nu va mai fi ca sã nu creadã. Pace de
la mãmica Gigi, copii ai acestei lucrãri! Mama Gigi se uºu-
reazã, cãci iatã, aceastã cetate era fãrã de trâmbiþa cea deº-
teptãtoare. Scoalã-te bine ºi tu, cetatea mea din Ferentari!
Scoalã-te, mãmicã, ºi fã ochii mari ºi nu te abate de pe acest
drum. Toate drumurile se vor termina, dar acest drum va fi cu
glorie. 

Pace pãstorilor poporului meu! Pace ºi celor ce au
ajuns cu solia mea în cetatea Ferentari! 

Iatã, pace vouã, celor din Colentina, celor ce primiþi pa-
cea mea, iar celor ce nu o primiþi, pacea mea se va întoarce la
mine. Eu pe cine iubesc îl mustru ºi îl înþelepþesc, dar pe cel
ce nu mã iubeºte, eu nu ºtiu de unde este acela, chiar ºi când
se va vedea pecetea acestei lucrãri pe fruntea acestui popor. 

Pace vouã, tuturor celor ce sunteþi alãturi cu cele din
cer împlinindu-le! Iubiþii mei, se apropie vremea slavei vãzu-
te. O, cât aº dori sã nu plângã nimeni, sã fie numai bucurie,
dar bucuria ºi lucrul ei trebuia sã fie gata pregãtite pânã acum.
Un pas mare, iubiþii mei, ºi veþi câºtiga într-o clipã ºi vi se va
mãsura aceeaºi mãsurã ca ºi celor ce au lucrat din zori. 

Sã fie pace între mine ºi poporul meu! Sã fie credinþã
ºi inimã cereascã! 

Pace peste Israel! Amin, amin, amin. 
19 ianuarie/1 februarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre Gheorghe Zamfir 

România trebuie trezitã. Ultimele zvârcoliri ale fiarei roºii ºi
cãderea Babilonului. 

AA ceastã zi sã fie zi de aducere-aminte pe pãmânt
ºi în cer, cãci Domnul Iisus Hristos a venit cu

zilele Sale, cu zilele despre care scrie în Scripturi. 
Eu sunt. Bucuraþi-vã! Eu sunt Mielul lui Dumnezeu,

Care spalã pãcatul fãpturii Sale. Sunt prin cuvânt ºi lucrez în
mijlocul României aceastã lucrare de Duh Sfânt ºi de înviere
din moarte. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul ºi lucrez prin cu-
vânt. Tot cerul este cu Mine aici. Sunt la voi cu proorocii ºi
cu apostolii ºi cu zecile de mii de îngeri ºi de sfinþi. Sunt aici
ºi lucrez prin cuvânt în acest aºezãmânt sfânt, ºi iatã, sunt cu
zilele Mele, ºi iatã iarãºi zi de serbare cereascã. 

Am venit în aºezãmântul Meu care este aºezat de Mine
peste România. Sunt cu voi, cei stãtãtori împreunã cu Mine în
acest aºternut ceresc, cãci este din cer acest aºternut, este prin
cuvânt coborât, ºi cuvântul s-a fãcut faptã ºi este ceresc acest
aºternut, cãci este aºternutul lui Dumnezeu Cuvântul. 

O, iubitul Meu, apostolul Meu, apostolul celei iubite!
România este iubita Mea, ºi iatã, am deschis aceastã intrare ºi

am zis sã fie cinã cereascã ºi sã stau cu tine la masã. Am fost
pe urmele tale în toatã vremea pribegiei tale, ºi când vedeam
cã nu mai poþi, te luam în spate, te ridicam pe umerii Mei ºi
te treceam peste marea cea mare, cãci mare ºi tulburatã ºi
roºie este marea lumii, de peste tot este tulburatã ºi de peste
tot se repede cu valurile ei ca sã-Mi înghitã, dacã i-ar fi cu pu-
tinþã, ºi pe cei aleºi ai Mei. Dar tu ai fost iubitul Meu ºi am
mers pe urma ta, am mers pe urmele tale, au mers cu tine zeci
de mii de cete îngereºti, cãci scris este în cartea cea din cer
coborâtã cã îngerii cei buni ai Mei veºnic vãd faþa Sfintei
Treimi ºi se bucurã cã o vãd, cã ei mereu vãd pe Domnul sla-
vei ºi se închinã Lui, ducând faptele cele bune ale celor buni,
care sunt nãscuþi din Dumnezeu. 

Ai mers peste faþa pãmântului ºi ai cântat-o pe cea iu-
bitã în faþa stãpânitorilor acestei lumi; ai cântat-o pe Româ-
nia, pe cea iubitã dintre toate câte sunt, cãci Eu binevoiesc în-
tru seminþia acestui neam cu nume ºi cu inimã mare. Eu bine-
voiesc întru cea oropsitã ºi asupritã care a fost sub cruce de la
naºterea ei ºi pânã la plinirea vremii rãbdãrii ei. Ai mers ºi ai
cântat-o; ai cântat-o cu bucurie ºi cu jale, ai cântat frumuse-
þea ei ºi veºmântul ei l-ai cântat ºi podoabele ei le-ai cântat ºi
iubirea ei ai cântat-o; pânã ºi somnul ei l-ai cântat. Dar iatã,
acum, binecuvântat sã-þi fie darul. Scoalã-te, iubitul Meu, ºi
scoalã pe cea iubitã a Mea! Ridic-o din þãrânã, trezeºte-o, cã
iatã, voiesc sã aud glasul celei iubite. Suflã cu tãrie! Þie îþi
poruncesc, Eu, Domnul, îþi poruncesc þie: suflã peste oasele
ei ca sã creascã pe ele carne ºi vene ºi sã învieze oasele ei ce-
le uscate! Suflã cu guriþa ºi sã se audã sunetul strigãtului tãu,
cãci tu eºti trimisul Meu ºi nu te trimit sã sufli peste un neam
care nu cunoaºte despre Mine, ci te trimit în casa Mea, în via
Mea. Cântã-i celei iubite! A venit vremea sã-i cânt cântecul ei
de iubire, ºi ea sã audã glasul Meu ºi sã se scoale întru întâm-
pinarea Mea. O, ce mulþi cântã numele ei, dar aceia nu ºtiu de
ce o cântã pe ea. Dar tu ºtii, cã Duhul Sfânt Se odihneºte peste
tine; Se odihneºte cã tu iubeºti pe Domnul, ºi El este ancora
ta ºi biruinþa ta. 

Am avut un ciobãnaº dulce ºi blând ºi a fost luat ºi dus
în casa regelui ca sã cânte regelui. Regele era departe de
Domnul, ºi Se depãrtase ºi Domnul de el, dar trimisese în loc
un duh rãu, ca sã-l chinuie pe rege pentru depãrtarea lui de
Dumnezeu. ªi a venit David, copilul Meu iubit, David, despre
care scrie în Scripturi, a venit ºi a cântat cu instrumentul sãu,
a cântat lângã regele Saul cântare cereascã, ºi Saul se liniºtea
ºi se depãrta de la el duhul cel rãu care era trimis de Domnul
pentru rãtãcirea regelui de la calea cea curatã ºi adevãratã. 

O, þipã ºi se vaitã duhul rãu ºi nu-ºi mai gãseºte astâm-
pãr ºi loc atunci când aude de peste tot cântecul Meu ºi cân-
tecul tãu. Cântã, iubitul Meu, cântã celei iubite, cântã-i cân-
tarea cântãrilor! Sã se trezeascã din somn cea iubitã, sã se tre-
zeascã ºi sã-Mi asculte glasul! Eu sunt un Dumnezeu gelos,
ºi voiesc sã fac din cea iubitã fecioarã curatã ºi neprihãnitã ºi
sã fie frumoasa Mea, sã fie Sionul Meu, sã fie biserica Mea,
sã fie lucrarea Mea întru care binevoiesc. Vine vremea celei
iubite, cãci România este Ierusalimul gloriei Mele, este aleasa
Mea, este regina Mea, este tronul slavei Mele. Hai, iubitul
Meu, cântã, sã se trezeascã cea iubitã, cãci vin s-o peþesc ºi sã
fac din ea slavã vãzutã. Iatã Eu ºi lucrarea Mea, ºi de atâta
vreme lucrez întru aceastã lucrare în mijlocul acestui neam, ºi
a venit vremea sã despecetluiesc aceastã fântânã, cãci voi lua
apa de pe pãmânt ºi multe mulþimi se vor îndrepta sã bea din
râul vieþii, care curge din tronul Meu spre rãscumpãrarea fãp-
turii Mele. 
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O, Ierusalime, aºa am strigat atunci: «Ierusalime care
nimiceºti pe cei trimiºi ai Mei! Cãci n-ai voit sã stai sub man-
tia Mea, n-ai voit; ºi iatã, iarãºi Mã vei vedea atunci când vei
auzi: „Bine este cuvântat Dumnezeu, Cel ce iarãºi vine întru
al Sãu nume binecuvântat!“». Iatã, se împlineºte aceastã
Scripturã, ºi tot ochiul va vedea aceastã slavã. 

O, Sionul Meu iubit, biserica Mea, mireasa Mea! De ce
ai stricat tu aºezãmântul tãu cel de la Mine? Cãci Eu aºa am
zis atunci: «Vai de poporul care nu are în mijlocul lui cuvânt
de prooroc, cãci acela nu are pe Dumnezeu Cuvântul!», iar
Eu am zis sã fiu cu ai Mei pânã la plinirea veacurilor. Dar ni-
meni nu a pãstrat aºezarea Mea, cãci am lãsat bisericã vie ºi
întreagã întru trupul Meu, am lãsat apostoli ºi prooroci în ea,
am lãsat tãmãduitori ºi cârmuitori, am lãsat tãlmãcitori ºi lu-
crãtori de minuni ºi am lãsat Trupul ºi Sângele Meu, viaþa
Mea am lãsat-o peste ea. O, ºi erai frumoasã biserica Mea!
Stãteai aciuatã pe sub pãmânt, dar era sãnãtos trupul tãu, iu-
bito, ºi era întreg ºi era curat, dar ai uitat de Domnul tãu ºi te-ai
depãrtat prin viaþa ta departe de Mine, ºi iatã, trezeºte-te ºi te
spalã ºi te gãteºte cu veºmânt de serbare, cãci nu-Mi voi mai
aminti de rãtãcirea ta, ºi voi veni cu slava Mea în mijlocul tãu
ºi toate popoarele îþi vor preamãri iubirea. Amin. 

O, iubitul Meu, apostolul Meu, iatã ce are Domnul pe
pãmânt: niºte copii, niºte stele în mijlocul celei binecuvân-
tate. ªi voi lumina cu aceastã luminã ºi voi face un lucru
nou, un neam nou, un Ierusalim nou, un Eden ceresc pe pã-
mântul celei alese, pe pãmântul României Mele. Am stat as-
cuns întru cei mici, întru cei neluaþi în seamã; am stat as-
cuns, cãci în lume, aceastã turmã micã a fost fãrã apãrare ºi
este fãrã apãrare. 

Eram atunci cu ai Mei ºi colindam prin lume, dar am
avut atunci înaintea ºi în urma Mea pe Melchior, care scãpa
din cursele rãutãþii pe Domnul ºi pe cei ce însoþeau pe Dom-
nul. A fost Melchior pentru Mine ca sã-Mi pot plini lucrarea
pentru care venisem ºi ca sã ajung pânã la cruce, ºi apoi sã
Mã ridic de sub piatra morþii ºi sã Mã înalþ cu glorie la Tatãl
Meu ºi sã-I spun: «Tatã, am fãcut cum Mi-ai poruncit!». Mel-
chior a fost omul cel ascuns care a pãzit pe Fiul Treimii Dum-
nezeieºti, de la întrupare ºi pânã în ziua gloriei Sale. Dar as-
tãzi Eu sunt un Dumnezeu necãjit ºi sunt purtat de cei slabi ca
ºi atunci, fiindcã Cel tare nu încape în cei tari, nu încape de
tãria lor, de mãrirea lor, de slava lor. Aceia nu ºtiu a se pleca,
aceia sunt în duhul lor, iar Duhul Sfânt nu sãlãºluieºte în
locaºuri de slavã deºartã. Iatã unde am aflat sãlaº, iatã unde
Mi-am fãcut sãlaº! ªi din acest tron va curge râul vieþii, ºi
legile sfinþeniei vor fi ºuviþele care vor curge ºi îºi vor face
cãrãri drepte ºi curate, ºi vor merge pe ele cei mântuiþi, cãci
Domnul, în vremea aceasta, iatã ce spune: «Aceasta este vre-
mea sã se aºeze la loc împãrãþia lui Israel cea ruinatã, împã-
rãþia lui Israel cel binecredincios».

Hai, iubitul Meu, cântã cântarea cântãrilor, þine urma
oilor Mele, cãci de la aceastã lucrãturã va rãsãri Ierusalimul
nou ºi se vor vedea zorile Ierusalimului ceresc, dar Eu vã
spun cã s-au ºi vãzut. Vor veni prooroci ºi magi de la mari de-
pãrtãri ºi vor lua ºi vor bea din aceastã stâncã ºi se vor îndrep-
ta spre acest munte ca sã înveþe legile sfinþeniei. Vor veni, dar
Eu vã spun cã au ºi venit. Amin. 

Eu sunt un Dumnezeu necãjit, cãci Mi-am fãcut sãlaº
în cei mici, în cei necunoscuþi ºi neluaþi în seamã, cãci au fost
ascunºi întru Mine aceºtia. Aºa a fost lucrarea Mea ºi atunci,
ascunsã de înþelesul lumii, pânã ce a venit vremea sã Mã arãt
glorios întru numele de Fiu al Treimii Dumnezeieºti, ºi am ie-

ºit glorios. Aºa este ºi acum, este ascunsã lucrarea Mea, dar
iatã, cea ascunsã iese ºi se aratã ºi se vesteºte, iar în jurul ei
voi aºeza un ºirag de mãrgele, ºi vom aºeza apoi masã cereas-
cã în mijlocul acestui neam ales pentru vremea gloriei Mele. 

Iatã, ºi þie îþi spun, iubitul Meu: Eu sunt un Dumnezeu
necãjit, cãci toþi Mã þin afarã ºi nu vor sã se lase cu Mine ºi
nu vor cu Duhul Meu, ºi iatã, trag din greu sã-Mi fac arãtarea
slavei Mele, trag din greu în duhul mai-marilor lumii, cãci es-
te tare la cerbice omul veacului acesta. Dar voi sfãrâma cer-
bicia cea tare a duhului lumii ºi voi slobozi semne ºi minuni
despre care nu s-a mai pomenit, ºi vom birui capetele fiarei
roºii, care-ºi sfârºeºte în vremea aceasta ultimele ei zvârco-
liri, ºi vom cânta cântarea biruitorilor fiarei, cãci aruncat la
pãmânt va fi Babilonul ºi îngerii Babilonului, aºa precum este
scris în Scripturi, cãci de la început a fost împãrþitã fãptura de
pe pãmânt, ºi aºa s-a numit aceastã împãrþiturã: fiii lui Iacov
ºi fiii lui Esau; ºi iarãºi s-a numit: fiii lui Dumnezeu ºi fiii oa-
menilor. Au trecut iarãºi încã ºaptezeci de ani ai lui Esau, care
s-a numit Edom în vremea aceasta, dar neamul lui Iacov va fi
mare ºi va scutura de pe el jugul ºi va birui cu Dumnezeu,
cãci mare este Domnul întru ai Sãi.

Binecuvântatã, ºi iarãºi zic, binecuvântatã sã fie aceas-
tã zi în mijlocul acestor hotare. Binecuvântatã sã fie ieslea
aceasta în care Se culcã ºi Se odihneºte ºi Se scoalã ºi lu-
creazã Dumnezeu Cuvântul, cãci toate se lucreazã prin cu-
vânt, ºi cuvântul se face faptã, cãci aºa este lucrarea Sfintei
Treimi. Binecuvântat sã fie cel ce vesteºte prin apostolia sa pe
cea aleasã între popoare. 

Pace þie, apostolul Meu! Aceasta este lucrarea întru ca-
re binevoiesc. Acesta este aºternutul întru care sãlãºluiesc
prin cuvânt. Iatã, binecuvântatã sã-þi fie þie biruinþa, ca sã bi-
ruieºti, iubitul Meu, ucenicul Meu, ºi vom înãlþa la aceastã in-
trare poarta Domnului, cãci pe aceastã poartã va intra Dom-
nul ºi va intra unsul cel de la Dumnezeu pe ea, iar aceastã ce-
tate se va numi: „Acolo este Domnul“. Amin. 

Slavã dintru cele cereºti lui Dumnezeu, iar peste voi,
martorii Mei, pace ºi Duh Sfânt lucrãtor de înviere! Eu sunt
Alfa ºi Omega. Eu sunt începutul cel nou, care vine din cele
cereºti, ºi va fi una biserica Mea, precum Eu Unul sunt. 

Pace ºi unire întru una soborniceascã ºi apostoleascã
bisericã, precum la început aºa ºi spre capãtul plinirii rãbdã-
rii lui Israel, cãci trupul lui Israel este de la Avraam ºi pânã în
zilele acestea. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac ºi
al lui Iacov. Eu sunt începutul ºi sfârºitul, ºi iatã, vin cu cele
scrise pentru vremea aceasta. Fericiþi cei ce nu se smintesc în-
tru Mine. Fericiþi cei ce cred duhurilor proorocilor, duhurilor
cerurilor, cãci aceia vor fi fiii slavei care vine. Fericiþi veþi fi
voi, cei care aþi purtat plângând aceastã lucrare de Duh Sfânt.
Fericiþi cei cu obrazul plâns, cã aceia vor fi mângâiaþi în Ie-
rusalim. Eu vã iubesc! ªi voi sã Mã iubiþi, iubiþii Mei cu care
am cinat în ziua aceasta. Rãmâneþi cu viaþa Mea în voi, rã-
mâneþi cu împãrãþia Mea în voi, ºi vom fi împreunã întru îm-
pãrãþia care vine, cãci vine pe pãmânt împãrãþia pãmântului
cel nou, cãci va fi pãmânt nou ºi cer nou. Cerul este scaunul
Meu de domnie, iar pãmântul este aºternutul Meu. Inima ce-
lor aleºi ai Mei este cerul Meu, iar trupul cel curat ºi neîntinat
al acestora este aºternutul lui Dumnezeu. Amin. 

Pace vouã, iubiþii Mei! Iubire pentru iubire. Ferice vouã,
celor ce pliniþi capãtul rãbdãrii. Pace vouã! Pacea Mea v-o dau
vouã! Precum M-a trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi.
Mergeþi pânã la toate marginile ºi vestiþi vestea cea nouã ºi bu-
nãvestirea cea proorocitã pentru vremea aceasta. Pacea Mea vã
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dau vouã, precum în cer aºa ºi pe pãmânt! Eu în voi, ºi voi în
Mine, aºa precum Tatãl este întru Mine, ºi Eu întru Tatãl. Amin.

Dumnezeul Duhului Sfânt al Sfintei Treimi sã fie cu
voi acum ºi pânã la toate marginile. Amin, amin, amin.

25 ianuarie/7 februarie 1992

Praznicul Întâmpinãrii Domnului 

Împlinirea proorociei pentru porþile grãdinii Domnului. 

SS lavã de la cer ºi pânã pe pãmânt lui Dumnezeu,
iar peste acest ceresc aºezãmânt, pace ºi zi de

sãrbãtoare ºi de bucurie! Domnul Savaot porunceºte peste
toatã oastea cereascã sã stea bine, sã stea cu fricã ºi sã cânte
ziua întâmpinãrii porþii Domnului, iar cei de pe pãmântul
acestui ceresc aºezãmânt sã se ridice în picioare ºi sã întâm-
pine poarta Domnului care s-a lãsat ridicatã de la locul ei ca
sã fie adusã ºi aºezatã aici, unde va fi locul ei. 

Astãzi oastea cereascã coboarã aici. Astãzi îngerii ce-
rurilor au fãcut sobor de serbare pentru mai-marii cei care
sunt peste oºtile îngereºti. Astãzi se sãrbãtoreºte întreitã zi de
praznic. Cerul ºi pãmântul laolaltã sãrbãtoresc ziua întâmpi-
nãrii Domnului Iisus Hristos când Simeon cel drept ºi bãtrân
de zile, aºteptând împãrãþia lui Israel, a vãzut pe Mântuitorul,
Cel trimis de Tatãl pe pãmânt, ºi a rostit: «Acum slobozeºte pe
robul Tãu, Stãpâne, cã ochii mei au vãzut mântuirea care vi-
ne spre luminarea neamurilor ºi spre mãrirea lui Israel cel
binecredincios!».

Astãzi cerul iarãºi sãrbãtoreºte pe pãmânt; sãrbãtoreºte
întâmpinarea porþii Domnului, iar cei ce au aºteptat împlinirea
aceasta, au aflat uºurare, ºi se aude din toate inimile: „Acum
slobozeºte, Stãpâne, pe robii Tãi, de aºteptarea acestei mi-
nuni, cã vãzurã ochii noºtri împlinirea pe care Tu ai fãgãduit-o
prin cuvânt ºi ai împlinit-o prin puterea dumnezeirii Tale“.

Astãzi iarãºi se întreieºte aceastã zi de praznic sfânt,
cãci întreita sãrbãtoare se pecetluieºte cu serbarea în sobor a
cetelor îngereºti, care cântã laude ºi imn de serbare mai-ma-
rilor cetelor îngerilor, Mihail ºi Gavriil, cãci aceºtia vor strã-
jui de acum peste Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, care s-a
aºezat de la Dumnezeu, precum a fost scris în Scripturi despre
cetatea sfântã, care se coboarã din cer pe pãmânt. 

Binecuvântatã sã fie ziua întâmpinãrii Domnului ºi
ziua întâmpinãrii porþii Domnului, dimpreunã cu mai-marii
arhangheli, Mihail ºi Gavriil, care vor fi strãjeri vii ºi neador-
miþi la hotarele acestei cetãþi. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei tri-
miºi de cer pentru aducerea porþii Domnului, cã iatã, Domnul
Savaot scrie în dreptul numelui vostru ºi al misiunii voastre,
scrie aceste cuvinte: „Tatã, am fãcut cum ne-ai poruncit“.
Amin. Binecuvântatã sã fie puterea cea lucrãtoare de minuni,
ºi iatã, se va duce aceastã veste pânã la toate marginile, pre-
cum este scris despre aceastã lucrare dumnezeiascã. 

Domnul Savaot ºi Fiul Sãu, dimpreunã cu Duhul Sfânt,
Se ridicã ºi aduce mulþumire celui din seminþia Noului Ieru-
salim care a fost îmbrãcat cu putere cereascã pentru ca sã bi-
ruiascã puterea cea potrivnicã ºi sã aducã peste acest aºezã-
mânt poarta Domnului. 

Pace þie, copil iubit, care ai biruit împotrivirea celui
potrivnic! Pace de la ocrotitorul tãu cel ceresc, care, ca ºi tine
odinioarã, a tãiat capul balaurului cel rãu ºi a lucrat biruinþã
în numele Domnului. Iatã, ridicã-te ºi lucreazã de-acum, cãci
vãzurãm minunea aceasta împlinitã. Scoalã-te ºi cântã ºi tre-
zeºte-Mi turma ºi trezeºte-Mi strãjerii turmei, cãci Noi ºi cu

voi mai avem iarãºi acum de lucrat încã o minune mare. Vom
lucra ºi vom împlini ºi aceastã minune, cãci Domnul nu rã-
mâne ruºinat în faþa necredincioºilor de pe pãmânt. 

Îndrãzniþi, iubiþii Mei, îndrãzniþi! Eu am biruit lumea!
Fiþi tari ºi fiþi treji, pânã o vom trezi pe cea iubitã, pânã se va
ridica România cea aºteptatã de cer. Sunaþi din trâmbiþe cu tã-
rie, pânã vor cãdea toate înãlþimile care se cred a fi de neurnit,
cãci acest munte binecuvântat va fi sã se ridice deasupra
munþilor cei ce se cred tari prin puterea lor. Eu sunt puterea
voastrã ºi vom birui pânã la capãtul biruinþei, pânã la plinirea
fãgãduinþelor Tatãlui cerurilor. Amin. 

Bucuraþi-vã, iubiþii Mei! Domnul este aproape, iar voi
veþi întâmpina pe Domnul ºi veþi fi cu Domnul întru împãrã-
þia care vine cu Domnul ºi cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi. Pa-
ce vouã ºi bucuraþi-vã! Sã se veseleascã ºi sã cânte cele ce-
reºti ºi cele pãmânteºti, cãci Domnul ºi braþul Sãu a fãcut bi-
ruinþã mare în ziua aceasta. Aºa v-am spus Eu vouã, sã nu vã
temeþi, cãci Eu voi lucra minune mare ºi voi aduce poarta
Domnului. Eu sunt Domnul puterilor, ºi voi fi cu voi pânã la
plinirea biruinþei cerurilor, ºi va fi cer nou ºi pãmânt nou la
porunca Mea, ºi va fi împlinire prin cuvânt, cãci Dumnezeu
este Cuvântul. Amin.

2/15 februarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre preotul ªtefan ºi preotul
Gheorghe din Prahova 

Chemarea la mãrturisirea cuvântului pentru înfrângerea cerbiciei
cea tare a stãpânirii bisericii lumii. 

DDDD omnul Iisus Hristos binecuvinteazã din dreapta
Tatãlui acest sfat ceresc. 

Pacea Preasfintei Treimi ºi puterea Tatãlui ºi a Fiului ºi
a Sfântului Duh sã lucreze peste sfatul acestei zile ºi sã dea
rod lucrãtor de minuni ºi de înviere apoi! Dumnezeu Cuvân-
tul lucreazã prin aceastã lucrare a Duhului Sfânt ºi voieºte
sã-ªi trezeascã lucrãtorii viei, cãci via Mea este pe sfârºite, ºi
iatã, voiesc sã fac vin nou, vin curat ºi neamestecat, vin de
viþã nouã, lucrãtoare de înviere, viþã de soi bun, cãci am ri-
dicat în mijlocul ei un turn de mãrturie ºi am aºezat teasc în
mijlocul ei. 

Pace vouã! Pace peste cei iubiþi ai Mei pentru care am
coborât acest sfat ceresc, cãci aceºti slujitori ai viei Mele au
lucrat bine în via Mea ºi a fãcut struguri via lor ºi n-a fãcut
aguridã. 

Pace vouã! Domnul Iisus Hristos stã în sfat cu voi ca
sã plângã cu voi de durere, cãci strãjerii viei Mele n-au purtat
grijã de via Mea, ºi au crescut peste ea spini ºi ciulini ºi Mi-au
acoperit-o, iubiþii Mei. Strãjerii Mei dorm ºi s-au fãcut stã-
pâni pe via Mea ºi dorm strãjerii viei Mele, dorm în sângele
lor. Israel este via Mea. Israel cel binecredincios este casa
Mea, iar strãjerii Mei sunt cei din casa lui Iuda, ºi iatã, plânge
Domnul. Aºteptam ca Iuda sã fie fãrã de pãcate, ºi iatã, plân-
ge Domnul, cã Iuda este plin de sânge, iar Eu din viþa lui Iuda
am ridicat legãmânt nou de preoþie nouã. 

Iubiþii Mei, Mi-a fost dor de voi, tatã, cãci din casa lui
Iuda nimeni nu voieºte sã audã glasul Meu ºi sã-Mi deschidã.
A venit vremea sã Mã scol la judecatã ca sã fac dreptate ºi
adevãr pentru via Mea, iar voi, iubiþii Mei, apostolii Mei, voi
sunteþi martorii Mei. Ce sã fac Eu cu via Mea? Am dat cu-
vânt, am spus sã stau în sfat cu voi; cu voi, cei ce iubiþi via
Mea. O, de atâta vreme lucrez prin cuvânt în mijlocul acestui
neam, ºi cine a voit sã vinã, a venit dupã Mine ºi a gustat de
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la Mine ºi s-a înfruptat din fructul vieþii, dar ºi acest popor,
vai, unii au rodit struguri, iar alþii, aguridã. Mã doare rana po-
porului Meu, dar Mã doare rana Sionului Meu, ºi iatã, M-am
ridicat ºi am luat capacul de pe aceastã fântânã ºi am spus ser-
vilor Mei sã scoatã din aceastã apã vie ºi sã dea din ea Sionu-
lui Meu ca sã-l vindec, aºa cum am vindecat inima samari-
nencii. O, ºi era de neam strãin aceea, dar n-a tãgãduit pe
Domnul, ºi s-a dus samarineanca ºi a vestit în cetatea ei des-
pre arãtarea Mea în lume. Era cu inimã mare aceastã fiicã ºi
credea pe proorocii care au scris despre Mine ºi M-a primit
samarineanca; M-a primit, cãci a cunoscut vremea cercetãrii. 

Iubiþii Mei, apostolii Mei, martorii Mei, vã spun ºi Eu
vouã durerea Mea, cãci în vremea trupului Meu, în vremea
patimilor ºi a gloriei Mele, am avut dintre cei din casa Tatãlui
Meu, am avut pe Nicodim, care a crezut cã Eu am venit de la
Tatãl, precum a fost scris despre Mine. Am ºi astãzi pe unul
din casa Tatãlui Meu, arhiereu care a crezut pe Dumnezeu
Cuvântul, Care cuvinteazã ºi apoi împlineºte cuvântul; ºi
acesta a fãcut dupã cuvântul Meu, cãci Eu ºi acum ca ºi atunci
n-am venit sã stric legea, ci am venit sã Mã supun legii, ºi
apoi am venit s-o împlinesc, dupã cum este cuvântul legii. 

Este scris în cartea cea din cer coborâtã, este scris de
aceastã lucrare de Duh Sfânt care va sã se arate în zilele aces-
tea. Este scris, dar cine sã înþeleagã? Cãci am trimis pe mar-
torul Meu, am trimis pe îngerul bisericii Mele ca sã vesteascã
bisericilor despre aceastã minune cuvântatã de cer pe pãmânt.
Am trimis pe trimisul Meu, ºi acela a pãþit ca ºi Mine ºi i-au
spus ºi lui cã are demon. L-am trimis, cã a venit vremea pli-
nirii gloriei Mele, cãci iatã, ºi vouã vã spun, aceasta este vre-
mea sã se aºeze la loc împãrãþia lui Israel cel binecredincios. 

Eram cu ucenicii Mei dupã învierea Mea, ºi aceia M-au
întrebat: «Doamne, oare, acum este vremea sã se aºeze la loc
împãrãþia?». ªi Eu aºa le-am spus lor: «Nu este al vostru sã
ºtiþi aceasta», ºi vorbind cu ei M-am înãlþat la Tatãl. ªi iatã
vremea! Sionul Meu nu cunoaºte vremea cercetãrii sale ºi
nimeni nu mai voieºte sã audã de la Domnul. Au uitat rându-
iala cea de la Mine, cãci am lãsat bisericã vie, curatã ºi nepã-
tatã, atunci când am plecat la Tatãl, ºi am lãsat peste ea Trupul
ºi Sângele Meu ºi am zis sã fie toate mãdularele în biserica
Mea: sã fie apostoli, sã fie prooroci, sã fie fãcãtori de minuni
ºi cârmuitori, sã fie tãlmãcitori ºi vindecãtori ºi sã fie Dom-
nul prin cuvânt în bisericã. Dar ei au uitat Scriptura aceea ca-
re spune: «Vai de cetatea peste care nu este cuvânt de proo-
roc, cã aceea nu are pe Domnul în sfatul ei!». O, iatã, Sionul
Meu rãtãceºte ºi nu Mã primeºte, cã nu cunoaºte Scripturile,
nu împlineºte Scripturile.

În toatã cartea acestei lucrãri este scris cã Eu voi ieºi la
suprafaþã cu acest izvor care curge din tronul Preasfintei
Treimi, ºi iatã, am despecetluit aceastã învãþãturã, cãci a venit
vremea celei de a doua arãtãri a slavei dumnezeieºti pe pã-
mânt. Voiesc sã fac din România Sion binecuvântat ºi ceresc,
voiesc sã fac din ea munte al Domnului ºi sã vinã spre el po-
poarele cele îndepãrtate ca sã asculte legile Domnului ºi sã
meargã pe cale cu Domnul. Aºa este scris despre România pe
masa Sfintei Treimi, ºi este numitã cu nume nou, de nou Ie-
rusalim, nou Eden, nou Canaan, aºa precum scrie în Scripturi.
Toate vor trece, dar nici o cirtã din carte nu va fi sã treacã ºi
sã nu se împlineascã. 

M-am ridicat sã sun peste poporul cel hrãnit de Mine
cu cuvinte din cer, peste poporul cel de mii de ori binecuvân-
tat ºi împuternicit cu putere cereascã, dar n-a folosit bine
acest popor puterea care a fost peste el de la cer, ºi iatã, ºi pes-
te el este potrivitã Scriptura care spune: «Aceºtia rãtãcesc,

cãci nu cunosc Scripturile. Aceºtia pier din picioare din lipsã
de înþelepciune». O, de s-ar gãsi credinþã pe pãmânt! Cãci aºa
am spus: «Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi El, oare,
credinþã pe pãmânt?».

Eu sunt Fiul Cel din Sfânta Treime. Un picuþ, ºi va fi
vãzutã slava Mea prin aceastã lucrare. Dar iatã, plâng rãstig-
nit, cãci Duhul Fiului lui Dumnezeu plânge þintuit de necre-
dincioºi. Nici un suflet, nici o inimã, nici un ochi ºi nici o ure-
che, nici un pas ºi nici un cuvânt nu va putea sã rãmânã tãi-
nuit în zilele ce vin, cãci cei ce au gustat din aceastã manã
coborâtã din cer prin aceastã lucrare, aceia nu vor putea tã-
gãdui slava acestei lucrãri, cãci pe fruntea lor va fi vãzut
numele lui Dumnezeu Care a lucrat prin aceastã lucrare. Am
dat de veste poporului Meu sã se ridice ºi sã mãrturiseascã
aceastã lucrare de Duh Sfânt ºi sã vesteascã fiecare minunile
lui Dumnezeu care au fost lucrate prin aceastã razã cereascã.
Am dat de veste o vreme plãcutã Domnului, dar iatã, iatã du-
rere, cãci din acest popor s-au desprins iude ºi s-au dus la Irod
ºi s-au dus la Anna ºi la Caiafa ca sã dea la moarte aceastã lu-
crare ºi pe fiii acestei lucrãri, cãci cei ce-au rãmas sub aceastã
viþã, aceia sunt fiii cei credincioºi ai acestei proorocii. S-au
dus cei cârtitori sã fãureascã vinã dupã lege ca sã rãstigneascã
Duhul lui Dumnezeu, Care este viu ºi veºnic prin aceastã
luminã, cãci cuvântul Domnului este luminã. Am voit sã trec
ºi sã nu Mã mai ascund, am voit sã trec prin mijlocul bisericii
de peste tot, dar Sionul Meu Îmi pune mâna la gurã, cã nu
voieºte sã asculte pe Domnul, ºi iatã încã o Golgotã, încã un
urcuº dureros, cãci Duhul lui Dumnezeu Cuvântul plânge în-
sãgetat, plânge întru ai Sãi, iar necredincioºii cautã cruce ºi
vinã pentru cei cu Dumnezeu.

Vai þie, Sioane, vai, cã voi da la o parte gardul viei Me-
le ºi Mã voi ridica sã fac dreptate pentru cei care gem ºi plâng
din pricina ticãloºiei tale, Sioane necredincios din vremea cea
dinaintea arãtãrii gloriei Mele! Vai, Sionul Meu, cã Eu voiesc
sã Mã apropii de tine sã-þi leg rana, sã-þi iau tina de pe ochi ºi
sã vezi pe Domnul tãu, ºi tu, Sionul Meu iubit, Îmi dai peste
mânã ºi Mã pui sub obroc ca sã nu luminez peste tine cu mi-
nunile Mele. O, ºi ce ai sã faci, oare? Unde te vei bãga? Un
picuþ mai este ºi vei auzi din cer cuvintele Scripturii: «Bine
este cuvântat Cel ce iarãºi vine întru al Sãu nume binecuvân-
tat!». Aºa am spus, aºa am rostit, ºi din durere am rostit: «Ie-
rusalime care-Mi ucizi ºi Îmi nimiceºti cu pietre pe trimiºii
Mei! Cãci n-ai voit tu sã te laºi adunat sub mantia Mea, ºi ia-
tã, iarãºi Mã vei vedea ºi vei auzi cuvintele Mele ºi þi se va
lãsa casa pustie», mãi Israele necredincios ºi tare la cerbice,
cãci am trimis acum la tine pe solul Meu ca sã-Mi gãteascã
spre tine cale ºi sã te întoarcã cu faþa spre Mine mai înainte
de ziua aceea despre care scrie în Scripturi. Este scris cã voi
trimite sol ca sã nu vin ºi sã te lovesc pe neºtire, mãi Israele
mic ºi necredincios. ªi tu ce faci? Iatã ce faci: faci ºi tu ca ºi
cei de atunci ºi spui cã nu sunt Eu ºi spui cã am demon ºi cã
sunt cu desfrânaþii ºi cu pãcãtoºii. 

Eu am venit la tine, iubitul Meu popor, ºi iatã, am venit
sã trec prin mijlocul tãu, Sioane, ºi tu iei pietre ºi dai în Dum-
nezeu. Dar acum nu Mã voi ascunde ºi voi împlini cele ce
stau scrise pentru tine pentru vremea aceasta a gloriei cereºti.
Iatã, s-au ridicat preoþii din jur cu mãrturii mincinoase ºi nici
unul din ei n-a înþeles taina acestui aºezãmânt pe care Eu l-am
ridicat ºi l-am pecetluit ºi am pus peste el legile sfinþeniei ºi
ale pregãtirii pentru slava care vine, cãci au venit ºi au cãlcat
peste ieslea cuvântului Meu ºi au sãrit pe deasupra ºi nu pe
porþi, cãci poarta cea de aici este legea sfinþeniei, care este
aºezatã de la Mine peste locul slavei Mele. Au venit ºi au înti-
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nat ieslea Mea, cãci ei nu cred cã nu este de pe pãmânt aceas-
tã cetate sfântã. 

Ridicaþi-vã ºi puneþi umãrul cu Mine, cã au cãlcat la
pãmânt gardul acestei viþe rãsãrite din aceastã lucrãturã de
Duh Sfânt. Am dat cuvânt sã se aºeze aceastã împãrãþie a
Mea, ºi cuvântul s-a fãcut faptã, cãci aºa este Dumnezeu, este
prin cuvânt, cãci toate s-au lucrat prin cuvânt, din veac ºi pâ-
nã în veac, ºi iatã plinirea cerurilor, ºi iatã, nimeni n-o poate
trezi pe cea iubitã ca sã se deºtepte ºi sã-Mi asculte glasul.
Aºezaþi-vã lângã trimisul Meu. El este singur între cei ce se
zic pe sine arhierei, dar mint aceºtia, cãci trupul lor e plin de
bube, ºi în inima lor este cuvânt de hulã ºi de nedreptate ºi de
asuprire. Aceºtia zic proorocilor sã nu prooroceascã ºi zic
vãzãtorilor cã nu vãd, ºi Eu Mã frâng de mila oilor Mele, cãci
ei nu poartã de grijã de turma Mea ºi ºi-au fãcut câºtig ne-
drept cu lâna oilor Mele, precum este scris în Scripturã. O, Eu
n-am stat pe scaunul legii, ºi am stat cu cei sãrmani, cu cei
plãpânzi, cu cei neluaþi în seamã, ca sã-i învãþ sã trãiascã le-
gea sfinþeniei ºi sã se hrãneascã din cuvântul care vine de la
Dumnezeu. 

O, de s-ar gãsi cineva sã meargã pentru Mine ºi pentru
aceºti prunci pe care Mi i-a dat Mie Tatãl! De s-ar gãsi cineva
care sã biruiascã întru adevãrul Meu! O, nu pot da aceastã
carte pe mâna celui ce se îndoieºte întru Mine. Am gãsit un
ucenic, dar acela nu are rãdãcinã întru aceastã lucrare, ºi vai,
e mare taina aceasta, mare ºi nepriceputã, în afarã de cei ce
au Duhul lui Dumnezeu spre pricepere. 

A venit ziua sã vã cer ajutorul, iubiþii Mei. A venit ziua
sã vã cer sã mergeþi pentru Mine. Iatã, iar întreb ca odinioarã
când am zis cãtre Isaia: «Cine va vorbi pentru Mine?»; ºi
Isaia aºa a rãspuns: «Iatã-mã, Doamne!». 

Iubitul Meu, apostolul Meu, pãrinte iubit al poporului
Meu, cãci hrãneºti pe poporul Meu cu Trupul ºi Sângele
Meu! Iatã, am privit dupã tine adeseori ºi te-am vãzut odatã
judecând cu dreptate, cãci ai fost trimis pe meleagurile Betle-
emului Meu din vremea aceasta ºi te-am privit ºi am pus cerul
sã te cânte ºi sã-þi cânte dragostea cu care ai judecat pricina
nedreptãþii. Cine te-a trimis pe tine atunci? Cãci ai fost trimis
aici, aproape de aºezãmântul Meu, te-au trimis mai-marii
bisericii, mãi tatã. Iatã ce-þi spun Eu þie: Eu sunt mai înainte
de Avraam. Eu sunt mai înainte de cei ce sunt stãpânitori
peste biserica Mea. Eu sunt Cel mare, iubitul Meu, ºi iatã
ce-þi spun Eu þie: precum M-a trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu te
trimit pe tine. Fã-þi intrare chibzuitã ca sã poþi pune în faþa
bisericii ceea ce am lucrat Eu pe pãmânt în vremea aceasta
prin aceastã lucrãturã de Duh Sfânt. Eu îþi voi da þie dintru ale
Mele, iar tu le vei aºeza ºi vei merge cu ele ºi vei lucra cu Mi-
ne peste învãþãtorii legii din zilele acestea. 

E prea singur cel ce este cu Mine printre ei. E plãpând
ºi e silit sã tacã ºi sã nu audã aceia de la Mine prin el. Le este
teamã de adevãr, cãci ei nu lucreazã în adevãrul Meu. Eu
voiesc cu milã sã-Mi trezesc turma, dar ei s-au fãcut stãpâni
pânã ºi peste Duhul Sfânt, Care nu lucreazã cu mãsurã ºi Care
va curge de la Mine peste fii ºi fiice, peste bãtrâni ºi tineri, ba
ºi peste robi ºi roabe, ca sã prooroceascã ºi sã vadã cele cereºti
ºi sã le vesteascã peste lume. Dar n-am spus Eu cã voi fi pânã
la sfârºit ºi cã voi da peste voi pe Duhul Sfânt, Care va lua de
la Mine ºi va vesti pânã la sfârºit? 

Iatã, pun duhul înþelepciunii peste tine, pun duhul sfa-
tului. Pun peste tine cele ºapte duhuri dumnezeieºti, ºi mergi
pentru Domnul tãu, mergi ºi desþeleneºte cerbicea cea tare a
celor ce stãpânesc biserica. Ajutã-Mã! Nimeni nu-þi va putea
face nici un rãu, iar Eu te voi aºeza apoi sã stai de-a dreapta

Mea când voi rosti dreptate peste biserica Mea, cãci voiesc
sã-l ridic pe cel ce este de la Mine ºi sã-i dau cârma bisericii
Mele, ºi voiesc sã am în preajma lui fii cereºti ºi destoinici,
care sã-i ajute lui sã cârmuiascã prin legea sfinþeniei pe cea
binecuvântatã. ªi iarãºi voiesc sã lucrãm, ºi cu grabã sã lu-
crãm, cãci prin puterea aceasta care este lucratã peste voi de
la Mine va fi sã aduc la locul lui pe cel uns peste România.
M-am ridicat sã curm vremea înstrãinãrii lui, ºi iatã, îl voi
aduce din Egipt, cãci cei ce l-au vândut ºi au voit viaþa lui,
aceia în curând nu vor mai fi, ºi va fi Domnul ºi cu planul Sãu
peste România. 

Am ridicat prin cuvânt aceastã iesle, aceastã bisericuþã
curatã, lucratã de fii curaþi, ºi am zis cã voi aºeza un semn la
cârma ei, ºi am împlinit dacã am zis, cãci Eu sunt puternic ºi
credincios întru fãgãduinþele Mele. Am zis sã meargã servii
Mei ºi sã înscrie aceastã piatrã pe pãmânt, dar toþi Mã þin la
uºã, ºi copiii Mei sunt plãpânzi, sunt mici, sunt firavi, sunt
vorbiþi de rãu ºi loviþi de peste tot, ºi Eu am zis sã fie înscrisã
în cartea acestei vremi piatra aceasta de început a Ierusalimu-
lui cel nou, care vine de la Dumnezeu. 

Hai, iubitul Meu, ridicã-te ºi vorbeºte pentru Mine, iar
Eu voi fi cu tine la tot pasul. Hai, tatã, vremea e târzie, ºi Eu
vestisem o zi de serbare peste aceastã iesle. Mai am un picuþ
de lucru peste ea, dar au îngrãdit pe copiii Mei ºi i-au oprit sã
sãvârºeascã lucrul dupã cum a fost cuvântul Meu. Hai, cã
rana Domnului sângereazã din greu, ºi am ajuns sã Mi se parã
ziua cât un veac acum când sunt aproape de arãtare. Tot cerul
aºteaptã slava zilelor ce vin, dar am aceastã minune de împli-
nit, am de înscris ºi de terminat aceastã înãlþime cereascã. Eu
sunt Domnul, iar cei ce lucreazã cu Mine prin credinþa lor,
aceia sunt mâinile ºi picioarele Mele, aceia sunt glasul Meu,
care strigã pe uliþe; aceia sunt mâna Sfintei Treimi, Care este
în lucru. 

Iatã, suflu peste voi. Luaþi din Duhul Meu, ca sã suflaþi
înviere ºi înþelepciune peste cei necredincioºi care nu ºtiu sã
deosebeascã dreapta de stânga lor, care nu ºtiu sã cunoascã
vremea cercetãrii lor, cãci aluatul lor este amestecat cu cel
strãin de Mine ºi de legile sfinþeniei, care sunt de la Mine
pentru pregãtirea slavei Mele. 

Binecuvântat sã fie sfatul Treimii Dumnezeieºti care a
lucrat cu voi în ziua aceasta. Iatã, iar vã spun: precum M-a tri-
mis pe Mine Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi. Îndrãzniþi, Eu am
biruit lumea, ºi veþi lucra minuni mai mari decât atunci, cãci
aºa am spus atunci pentru toþi cei care vor crede în Mine. 

Pace vouã! Prin uºile deschise pace vouã, martori ai lu-
crului Meu din vremea aceasta, ºi vom întâmpina zilele Dom-
nului despre care scrie în Scripturi. Pace ºi Ierusalim nou
peste voi! Amin, amin, amin. 

6/19 februarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre Gheorghe Zamfir 

Scriptura despre biruitorii fiarei roºii se va împlini peste România.
Tot cerul cântã cântarea coroanei române. Morþii vor fi vii ºi vor
mãrturisi. Mai-marii bisericii tãgãduiesc lucrarea Domnului. 

SS ã se veseleascã cele cereºti, ºi sãrbãtoare de bu-
curie sã se nascã pe pãmânt, cãci a venit vremea

cântãrii cântãrilor. Stau în sfat ceresc cu ucenicii Mei, cu uce-
nicii celei alese de Domnul dintre toate neamurile de pe pã-
mânt, cãci a venit vremea ei, ºi iatã, ea va fi sã se trezeascã
din somn la auzul cântãrii cântãrilor, cãci a venit acasã fiul ei
cel aºteptat sã vinã, a venit în casa Mea, cãci România este
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casa Mea ºi a lui; a venit, cãci Eu l-am adus sã cânte Româ-
niei cântarea cântãrilor. 

Pace vouã, ucenicii Mei, copiii Mei, copii ai Duhului
Sfânt lucrãtor de înviere! Pace vouã, tatã, cãci Eu vorbesc cu
voi aºa cum vorbeºte un tatã cu copiii sãi cei buni, cei curaþi
cu inima, cei iubitori de mântuire ºi de luminã cereascã. ªi ia-
rãºi, pace þie, copil iubit, care cânþi celei iubite, ºi iatã, veste
cereascã cobor spre ieslea cuvântului Meu ºi spre cei ce stau
la gura izvorului ceresc; veste cereascã, ºi sã se împlineascã
aceastã poruncã. Voiesc sã fie însoþit cuvântul care se coboarã
de la Mine, de fiecare datã sã fie însoþit de cântarea cântãrilor
cereºti. Cântãrile tale nu sunt ale tale. Sunt ale tale, dar ale
Mele dintru ale Mele îþi dau þie, ºi tu Îmi aduci Mie. Cântãrile
tale sunt proorocite de proorocii cei de demult ºi saltã cerul
de bucuria proorocilor care au proorocit despre Ierusalimul
cel nou, care va fi sã se arate peste pãmânt. Saltã cerul de bu-
curie când vede cã mai este pe pãmânt credinþã vie ºi luminã
de Duh Sfânt peste fiii ºi fiicele care aºteaptã împãrãþia lui
Dumnezeu. Aceastã piatrã coborâtã din cer prin cuvânt, Eu
sunt aceastã piatrã; Eu ºi cei ce au crezut în vremea împli-
nirilor cele scrise pentru vremea aceasta. Aceastã iesle bine-
cuvântatã este ascunsã de înþelesurile celor ce nu sunt învã-
luiþi de lumina înþelepciunii curate ºi neamestecate cu cele
din lume. 

Iatã de ce am aºezat acest semn peste România Mea.
Am aºezat aceastã iesle de cuvânt ceresc ca sã vinã omul îna-
poi la Mine, ca sã aduc pe cel credincios la starea cea pe care
am lãsat-o Eu peste cei puþini ai Mei atunci când M-am dus
sã-Mi iau locul de unde coborâsem când am luat trup de om
vãzut, de Dumnezeu vãzut între oameni. În lume am venit
atunci, dar lumea nu M-a cunoscut, iubiþii Mei. ªi iatã, iarãºi
face Domnul o lucrare mare, dar lumea nu poate sã o înþelea-
gã, ºi dacã nu poate, hai, iubiþii Mei, hai, cã Noi suntem în
voi, ºi voi în Noi. Hai sã-l facem pe om sã priceapã aceastã
vreme cereascã. Este scris cã cele ce au fost, iarãºi vor mai fi,
ºi iarãºi este scris cã voi veni ºi voi fi împlinitor. Dar cu voi
nu sunt aºa cum sunt pentru lume, cãci voi v-aþi lãsat lucraþi
de Mine, v-aþi lãsat cu Mine ºi aþi cunoscut cã Eu sunt, ºi
n-am încetat aceastã lucrare de când am început-o în Româ-
nia, cãci am venit la România Mea sã-i pregãtesc hainã curatã
ºi albã, cãci cu ea voiesc sã împlinesc Scriptura aceea care
spune: «ªi am vãzut pe biruitorii fiarei ºi ai chipului ei ºi ai
numãrului numelui ei stând în picioare pe marea de cristal,
având alãutele Domnului. ªi am vãzut mulþime multã, din tot
neamul ºi limbile ºi seminþiile, stând înaintea tronului Mielu-
lui, îmbrãcaþi în veºminte albe, ºi cântau cântarea cea nouã,
cântarea lui Moise, cântarea celor rãscumpãraþi din robie».
Aceastã Scripturã voiesc s-o sãvârºesc cu România Mea, ºi
toþi vor înþelege în ziua aceea cuvintele evanghelistului Ioan,
care aºa a scris: «Iatã, cortul lui Dumnezeu este între oameni,
ºi va locui cu ei, ºi Dumnezeu va umbla cu ei, ºi orice lacrimã
va fi ºtearsã».

O, fiu biruitor întru numele Meu, nãscut încã o datã din
iubirea Mea, nãscut din cântarea cântãrilor cereºti, cãci te-ai
nãscut o datã, ºi a doua oarã ºi, iarãºi, a treia oarã, ºi iatã ce
fac: am dat poruncã cereascã peste ieslea cuvântului Meu sã
se scrie cuvântul Meu în cântecul tãu, sã fie cuvântul Meu
lângã cântecul tãu ºi sã fie pacea cântecului tãu peste aceastã
iesle, peste aceºti copii care suferã bucurându-se în numele
Meu, cãci întru ei nu este fricã. Ei sunt nãscuþi din iubirea
Mea, ºi în iubire nu este fricã, ºi este numai un singur trup:
Eu în ei, ºi ei în Mine. Ei sunt micuþii Mei, iar cei mici nu ºtiu

a se teme, ºi voi face semne ºi minuni mari prin ei, minuni
despre care nu s-a mai pomenit în veacurile Mele, cãci acum
este vremea plinirii gloriei veacurilor Mele. Ei nu se tem nici
de irozi, nici de iude, nu se tem nici de Anne sau Caiafe, cãci
i-am deprins sã nu aibã teamã de oameni. Eu sunt scutul lor,
ºi vor vedea toþi necredincioºii, toþi defãimãtorii ºi toþi
hulitorii, vor vedea cã Eu sunt scutul lor ºi Biruitorul Care bi-
ruie pentru ei. O, ce mult au aºteptat cei din cer sã se arate
aceºti copii cu vremea aceasta despre care scrie în Scripturi!
ªi ce mult ai fost tu aºteptat de cer ca sã fii vãzut lucrãtor ºi
biruitor întru Mine! Când le-am dat cuvânt cã a venit vremea
sã te chem în ajutor pentru ei, le-am spus sã meargã sã te che-
me la izvorul Meu, ºi am fost împlinitor prin cuvânt, ºi iatã,
te am altoi de soi bun, altoi de viþã dulce, de vin dulce, cãci
cântãrile tale sunt mai dulci decât vinul, iubitul Meu. Tu Îmi
dai Mie slavã cu cântecul tãu, ºi iatã, Domnul îþi aduce þie sla-
vã pentru biruinþa pe care ai lucrat-o, cãci credincios ai fost
întru cuvântul rostit pentru ridicarea porþii Domnului. Este
scris în Scripturi despre aceastã lucrare pentru vremea aceas-
ta, ºi iatã, aceasta este poarta Domnului, aceasta este stânca
cea spre ridicarea ºi spre coborârea multora ºi nu ºtiu înþelep-
þii vremii acesteia ce este lucrãtura aceasta. ªi se va duce ves-
tea pânã la toate marginile despre ieslea Domnului, despre
poarta Domnului, ºi de la cel mai mic pânã la cel mai mare se
vor împãrtãºi cu cuvintele cele scrise în Scripturi, ºi se vor
împlini aceste cuvinte, cãci cetatea aceasta se va numi: „Aco-
lo este Domnul“. Sã se veseleascã cerul ºi pãmântul, cãci iatã,
noi le fac pe toate, dupã cum am fãgãduit, ºi tot trupul se va
întreba: «Unde este înþeleptul ºi cãrturarul acestui veac?». În
curând va rãmâne numai slava Domnului ºi cei ce sunt scriºi
în Cartea Vieþii Mielului. 

Cântã, tu, cel ce cânþi! Voiesc sã Mã odihnesc de oste-
neli sub cântecele tale. Iatã, Mãicuþa Mea, Maica României,
voieºte sã audã peste România cântarea cu care ea umple ce-
rul, cãci ea cântã în cer ºi te roagã pe tine sã cânþi ºi tu pe pã-
mânt. Aºa cântã Mãicuþa Mea în cer:

„O, Doamne Sfinte, ceresc Pãrinte,
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“.
Cântã, ºi vei cânta cu cerul, ºi va veni cel uns peste Ro-

mânia. Voiesc sã-i sfârºesc aºteptarea, ºi iatã, îi voi ieºi înainte
prin puterea care este lucratã de la Mine peste aceastã iesle ºi
peste pruncii care stau în jurul acestei înãlþimi cereºti. Cântã
pãmântului ºi zi cu guriþa: „Sã fie pãmânt nou“, ºi va fi. Voi
sunteþi graiul Meu, voi sunteþi ochiul Meu, voi sunteþi mâinile
ºi picioarele Mele care vestesc pacea peste cea iubitã. Ai zis, ºi
am scris ce ai zis, cãci ai zis cã vei merge ºi vei cânta peste Ro-
mânia. Plânge România, plâng sfinþii ºi apostolii ºi proorocii
care strigã din pãmânt la Mine, cãci pãmântul României este
îmbibat de sângele celor care au fost junghiaþi pentru mãrturia
Mea. Cântã peste pãmânt, ºi acest pãmânt va da înapoi pe mor-
þii de sub el, ºi aceia vor mãrturisi încã o datã pe pãmânt, ºi vor
mãrturisi aceastã lucrare aºteptatã de veacuri. 

Pace þie! Ridicã-te pe zidurile celei iubite ºi vesteºte
bunãvestirea care iat-o, se aratã ca sã vinã. Pace þie! Precum
M-a trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu te trimit pe tine. O, Mã doare
nedreptatea care curge înspre aceºti micuþi ai Mei. Mã doare
tãgãduirea mai-marilor bisericii. Aº voi sã-i înviez ºi pe aceia,
aº voi sã le iau tina de pe ochi, ca sã vadã cum sunt Eu prin
acest izvor. Sunt aºa cum am fost între cei dintâi care M-au
urmat pe Mine pe drumurile lumii. Sunt aºa cum este scris
despre Mine la capãtul cãrþii, ºi iatã, acesta este Cuvântul Cel
întrupat de la capãtul cãrþii, dar ei, mai-marii bisericii, ca ºi
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cei de atunci, nu cunosc vremea cercetãrii. Mã doare de rãtã-
cirea lor, dar Mã doare pentru aceºti micuþi ai Mei, care au în-
cã de sfârºit acest început nou care vine de la Mine peste
pãmânt. 

Îmi plâng ºi Eu vouã durerea Mea. Cu cine sã o plâng?
O, ºi pe aceia aº voi sã-i ridic din sângele lor. Hai sã lucrãm
înviere peste toatã fãptura Mea! Hai sã suflãm duh de trezire
ºi de înþelepciune peste tot trupul cel fãrã de viaþã! Hai, iubiþii
Mei! Domnul scrie în ziua aceasta sã se facã luminã în jurul
acestui aºternut ceresc ºi sã se împlineascã acest cuvânt!
Amin.

Pace vouã! cel mai dulce cuvânt. Pacea Mea v-o dau
vouã, copii ai Duhului Sfânt! Pace de la Noi pânã la voi, ºi de
la voi pânã la Noi, ºi împreunã vom fi lucrãtori ai viþei celei
noi! Amin, amin, amin. 

9/22 februarie 1992

Sãrbãtoarea sfântului mare mucenic Haralambie 

Sfânta Virginia prooroceºte despre vremea lipsei de hranã pe
pãmânt. Trimiterea la mãrturisire. 

AA ceastã sãrbãtoare este ºi ea mare între sãrbãto-
rile de praznice ale acestui popor, cãci facem

prãznuirea sfântului ºi marelui Haralambie, ºi va sta la masa
praznicului de azi acest ocrotitor de lucrare cereascã. Sfântul
Haralambie este dat dintre cei din cer ca sã ocroteascã aceastã
lucrare cereascã. El stã neobosit alãturi de cei ce lucreazã din
cer prin aceastã lucrare, ºi este cerut de poporul creºtin sã fa-
cã biruinþã pentru creºtin în numele acestei lucrãri. 

Pace vouã, iubiþii mei copii! Pace ºi masã cereascã din
nou peste acest ceresc aºternut, cãci sunt cu sfântul Haralam-
bie la masa de azi. Duhul Preasfintei Treimi lucreazã cu timp
ºi fãrã timp în aceastã iesle coborâtã din cer prin cuvânt, cãci
s-a speriat ºi iadul, ºi antichrist, ºi tot omul care face slujba
duhului rãu. S-a speriat duhul rãu ºi se zbate de pe o parte pe
alta ºi se vaitã ºi din adânc ºi de pe pãmânt ºi din vãzduh ºi
din omul în care se ascunde acest duh rãu. O, asta este vre-
mea, mãi copii, dar vouã v-am spus, mãmicã, v-am spus cã
voi fi scutul vostru ºi cã veþi vedea cum voi fi ºi cum voi lucra
ca sã vã apãr din toate pãrþile de duhul rãu. 

O, iubiþii mei, am dat cuvânt sã vinã pãstorii poporului
meu sã mai petrec cu ei aici, ºi am zis sã-mi aduceþi aceastã
inimioarã bolnavã, ca sã-i pun mâna mea pe creºtet, cãci Fiul
lui Dumnezeu mi-a dat mie putere sã iert pãcatele celor ce au
legãturi nedezlegate în poporul meu. Aceastã inimioarã bol-
nãvioarã a ajuns pânã acum, ºi iatã, vede aºternutul Domnului
care este aºezat de Sfânta Treime peste România aºa cum era
scris în cartea acestei lucrãri. Aºa a spus Domnul, cã la ca-
pãtul acestei lucrãri se va arãta din cer o corabie. Iatã, aceastã
bãtrânicã ia slobozenie de la Fiul Treimii Dumnezeieºti, Care
lucreazã din aceastã iesle binecuvântatã ºi curatã, iar ea va
primi sãnãtate sufletului ei, ºi apoi eu voi întinde braþele mele
cãtre ea ca s-o cuprind ºi sã-i dau hãinuþã cereascã. Aºa sã fi
fost creºtinul poporului meu, ca acest sufleþel care a plecat
din pãmântul ei, din neamul ei, din casa ei ºi a venit în casa
acestei lucrãri, dar nu s-a mai uitat înapoi, ºi de aceea Dom-
nul a preþuit dragostea ei ºi a adus-o pânã azi, ca sã vadã cu
ochii ei aceastã împãrãþie nouã ºi cereascã, prin care Domnul
Îºi va anunþa slava ºi arãtarea Sa, precum scrie în Scripturi
despre venirea Fiului lui Dumnezeu cu putere ºi cu slavã ºi cu
zecile de mii de sfinþi ºi de îngeri. 

Iatã, aceºti copii de aici pe care i-am aºezat la lucru ce-
resc, aceºtia ca ºi Avraam au ascultat de cuvântul Domnului,
cãci când Domnul i-a zis lui Avraam: «Ieºi din pãmântul tãu
ºi din neamul tãu ºi din casa tatãlui tãu ºi mergi în pãmântul
pe care þi-l voi da Eu þie ºi urmaºilor tãi», i s-a socotit lui
Avraam dreptate ºi neprihãnire. Aºa ºi aceºti urmaºi ai mei au
lucrat, cãci scris este: «Eu sunt mai înainte de Avraam». Aºa
ºi ei, ca ºi Avraam au ascultat, ºi dacã au ascultat numai de
Dumnezeu, uitaþi-vã câtã iubire a gãsit Domnul la ei, cã le-a
încredinþat taina cea ascunsã ºi neºtiutã de îngeri ºi de sfinþi,
ºi se bucurã sfinþii ºi proorocii ºi apostolii cã a mai gãsit
Domnul credinþã pe pãmânt. Aveau ºi aceºtia pãmântul ºi
casa ºi neamul din care au plecat, dar au plecat, iubiþii mei, ºi
au rãmas cu un singur aluat, cãci au ieºit din lume, cã aºa
scrie Scriptura: «Ieºi din lume, poporul Meu, ca sã nu guºti
din vinul ei!».

Poporul meu creºtin n-a voit ºi el sã iasã din lume, ºi a
rãmas fiecare creºtin împãrþit în douã ºi nu se poate aºa cu
Dumnezeu ºi cu tainele pe care le lucreazã Dumnezeu. Nu se
poate, ºi n-a crezut creºtinul cã nu se poate, ºi dacã n-a crezut,
n-are Domnul bizuinþã pe creºtin. Se luptã Dumnezeu de atâ-
ta vreme sã scoatã ceva bun din fiecare creºtin, dar nu poate
creºtinul numai cu Domnul, ºi este scris împãrþire de inimã ºi
de iubire, aºa este scris despre acest popor. Pune creºtinul mâ-
na ºi inima pe cele strãine de sfinþenie ºi nu poate Domnul sã
facã treabã cu mâna ºi cu inima creºtinului. În cartea cea din
cer coborâtã pentru cei din poporul Domnului; este scris aºa:
«Ieºiþi din mijlocul lor ºi vã osebiþi, ºi de ce este necurat sã
nu vã atingeþi, ºi Eu vã voi fi vouã Tatã, iar voi Îmi veþi fi fii
ºi fiice, ºi vã voi primi pe voi când veþi fi întru sfinþenie ºi
întru frica Mea ºi vã voi da putere asupra duhurilor necu-
rate». Aºa este scris, dar aceastã împãrãþie cereascã, rostitã
prin cuvânt, este departe de fiii acestui popor. 

O, iubitul meu popor, dacã împlineai tu aceastã Scrip-
turã, aveai în tine împãrãþia lui Dumnezeu ºi ºtiai tot ce ºtie
Dumnezeu dacã era Dumnezeu în tine. Nu ºtii, mãi poporul
meu, nu ºtii cum este ºi cum vine ca sã ai pe Dumnezeu în ti-
ne, cã nu se poate sã fii ºi tu, ºi Dumnezeu. Altfel se poate, ºi
iatã cum se poate: eu în voi, ºi voi în mine, aºa cum a spus
Domnul. Aceastã Scripturã este cea mai mare tainã, este îm-
pãrãþia lui Dumnezeu, cãci împãrãþia lui Dumnezeu este înã-
untrul fiilor ei. 

Iubiþii mei, am spus poporului meu, aproape în fiecare
cetate am dat acest cuvânt ºi am spus: „Creºtine, vine o vre-
me grea ºi nu vei putea trece prin ea dacã nu vei fi tare întru
mine; ºi nu vei putea þine piept zilelor ce vin dacã nu vei fi
numai cu Dumnezeu“. O, eu vãd vremea aceasta care vine, ºi
mulþi se vor lepãda de numele lui Dumnezeu, pentru cã po-
porul meu e lipit de cele ce nu vor mai fi. Vine o vreme sã nu
mai fie hranã pe pãmânt, ºi este aproape Domnul cu aceste zi-
le, ºi va fi sã nu poþi lua sau da pânã nu vei spune rãu de Dum-
nezeu. Am spus poporului meu, ºi el mi-a zis cã nu i-am spus,
mi-a zis cã nu sunt eu. ªi iatã, iar spun: vine un examen greu,
ºi apoi iarãºi mai vine unul. O, ºi dacã tu, creºtine, vei rãs-
punde bine la cea dintâi punte, apoi cea de a doua nu-þi va mai
ieºi în cale, cã se va vedea pe tine scris numele lui Iisus Hris-
tos ºi se va teme de tine adâncul ºi pãmântul ºi vãzduhul ºi
vei fi al împãrãþiei lui Dumnezeu. Am spus aºa, cã dacã vrei
sã ajuþi pe cel cumpãrat de lucrarea satanei, chiar de îþi este
tatã, sau mamã, sau copil, sau sorã, sau orice þi-ar fi, nu-l poþi
ajuta punând mâna pe el, cã dacã faci aºa, mâna ta pierde
sfinþenia cerutã de Domnul; ºi îl poþi ajuta cu viaþa ta, cu cu-
rãþenia duhului ºi a trupului tãu ºi cu rugãciunea ºi lacrimile
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tale; cu aceste jertfe poþi ajuta pe cel cumpãrat de duhul rãu.
Aºa am spus prin aceastã lucrare: „Dacã urechea ta aude de
la mama sau de la tatãl tãu, de la fratele sau aproapele tãu,
dacã aude cuvânt de hulã sau de tãgãduire de Dumnezeu, vi-
novatã este urechea ta; ºi dacã ochiul tãu face asemenea, vi-
novat este ochiul tãu“. 

Plânge cerul, cã n-a înþeles poporul meu mãreþia aces-
tei lucrãri, ºi tot aºa este creºtinul meu, este ca atunci când a
venit sã audã aceastã lucrare de cuvânt ceresc. ªi iatã, vin din
depãrtãri. Un picuþ mai este ºi vor veni turme de oi sãnãtoase
ºi vor veni mulþimile lumii ºi se vor vindeca la aceastã scãl-
dãtoare ºi vor învia mulþimile care vor auzi de minunea aces-
tei vremi, ºi eu plâng când vãd pe fiii poporului meu cum se
luptã sã-L omoare pe Domnul, Care va locui în aceastã lucra-
re pânã la plinirea vremilor cerurilor. 

Iubiþii mei, mama Gigi voieºte sãnãtate peste duhul,
peste sufletul poporului ei. Voiesc, cã mult am aºteptat sã se
facã mare acest Israel de la sfârºit, dar el n-a voit sã mãnânce
hranã curatã, ºi a luat cu gura ºi hranã strãinã ºi s-a îmbolnã-
vit de neascultare ºi nu umblã sã se vindece poporul meu. 

Aceastã grãdinã este pecetluitã de Domnul, ca sã fie
Domnul numai cu ale Sale aici. Aceastã poartã este strãjuitã
de legea sfinþeniei. Legea sfinþeniei de trup ºi de suflet este
poarta de intrare în aceastã grãdinã cereascã. 

O, voi pedepsi acum pe cei ce au sãrit peste porþi fãrã
haina cea dinãuntru. Voi pedepsi mai întâi pe cei ce au des-
chis forþat aceastã poartã, ºi apoi mã voi atinge ºi de cei ce au
fost forþat bãgaþi în aceastã grãdinã, dar va fi deosebire în
dreptatea care va lucra. Aceastã bisericã nu este pãmânteascã.
Ea este coborâtã din cer prin cuvânt, ºi cuvântul s-a fãcut fap-
tã, ºi este din cer aceastã iesle. Iatã, s-a împlinit cuvântul lui
Dumnezeu care a fost rostit prin aceastã lucrare. 

Daniele, pãstorule, cautã, mãmicã, ºi pune pe hârtie ºi
aratã poporului meu aceastã proorocie împlinitã, cu care s-au
proorocit aceste cuvinte: «Creºtine tatã, învredniceºte-te sã
intri cu aceastã lucrare, cãci dacã nu vei fi vrednic de aceas-
tã casã, vei voi sã intri ºi nu vei putea, cãci la poartã va sta
arhanghelul Mihail cu sabia în mânã ºi nu te va lãsa sã mai
intri atunci». 

Iubiþii mei pãstori, arãtaþi poporului meu împlinirile
proorociei acestei lucrãri. Daniele, spune cu blândeþe, mãmi-
cã, dar spune creºtinului sã nu mai mintã, pentru cã minciuna
creºtinului ascunde greºeala lui ºi rãmâne creºtinul cu pãcat
asupra capului lui. Spune-le la toþi sã nu mai mintã nici cât
vârful de ac, sã nu mai mintã ca sã-ºi ascundã greºeala ºi neo-
rânduiala pe care o sãvârºeºte creºtinul, cã mulþi creºtini fac
multe ºi mãrunte, fac din capul lor, ºi când Domnul voieºte
sã-i scoale din greºealã, ei ascund greºeala ºi zic cã nu-i aºa.
Am spus sã faceþi aºa, ºi dacã veþi vedea cã nu se prinde
aceastã învãþãturã, depãrtaþi de la voi pe acela ºi daþi-i vreme
de cãinþã ºi de mustrare de inimã, cã dacã îl þineþi în braþe pe
cel necurat prin cuvinte, vã întineazã ºi inimile voastre unul
ca acela. Acesta este un fel de medicament pe care vi-l dau eu
vouã pentru vindecarea poporului meu care voieºte sã se lase
vindecat. Judecaþi cu adâncime fiecare pricinã, cã ºi la Dom-
nul vine creºtinul cu necurãþii ºi cu murdãrii, darã la voi, mãi
mãmicã! Tãiaþi rãul din inima creºtinului ºi puneþi duhul în-
þelepciunii peste acest popor bolnav. «În casa Domnului vor
fi multe locaºuri», precum este scris, iar aici nu vor putea in-
tra cei ce au hulit aceastã razã cereascã. Dar trebuie vindecat
poporul acesta, cãci sunt atâtea minuni de împlinit ºi de aºe-
zat în jurul acestei înãlþimi cereºti, ºi va fi poporul nostru cu
Domnul ºi va fi în locaºurile Domnului, dar nu bolnav ºi ne-

ascultãtor, ci sãnãtos trebuie sã fie ºi umilit trebuie sã-ºi ple-
ce capul sub aceastã viþã nouã, sub acest vin nou. Sã nu mai
mintã creºtinul nici cu limba, nici cu mintea, nici cu inima,
nici cu fapta, cã scris este: «În curþile Domnului nu va intra
nimic pângãrit, nimic dedat cu spurcãciunea ºi cu minciuna,
ci numai cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului». Spuneþi la po-
por cã viaþa nu este o minciunã, ºi dacã este minciunã în via-
þã, aceea nu este viaþã, ºi este minciunã, ºi nu este întru Dom-
nul viaþa cea cu minciunã. 

Surioara mea, iubita mea, lelica mea cea necãjitã, uitã-te
ºi tu bine la creºtinii care vin la tine! Îþi voi da putere sã le
citeºti pe faþã cele ce au înãuntru creºtinii mei, cãci minciuna
ºi îngãduinþa rãului sau fãþãrnicia nu-ºi vor mai gãsi loc nici
pe pãmânt, nici în cer. Fii tare cu inima, ºi sã fim tari cu toþii,
cãci Dumnezeu vine cu cele sfinte pe pãmânt. Nu te descuraja
de suferinþele pe care le porþi de la cei fãrã de Dumnezeu, cãci
fericitã vei fi dupã suferinþã. Mai e un pic ºi Domnul va fi
peste toate, ºi va fi luminã ºi curãþenie pe pãmânt. Amin. 

Iubiþii mei copii, pace vouã! Pacea Domnului v-o aduc
vouã, pacea mea v-o las vouã! Precum m-a trimis pe mine
Domnul, ºi eu vã trimit pe voi. Mergeþi, toþi cei care voiþi sã
mãrturisiþi pe Domnul ºi aceastã lucrare, mergeþi la toate înãl-
þimile lumii ºi la stãpânii pãmântului ºi spuneþi cã Domnul
este aceastã lucrare. Ridicaþi-vã! A venit vremea sã vã cu-
noascã toate noroadele pe voi lângã lucrarea aceasta cereascã.
Nu-i lãsaþi pe ei sã zicã ce vor ei. Ziceþi voi ce voieºte Dom-
nul sã ziceþi, cãci acest izvor va umple pãmântul cu ºuviþe de
viaþã vie, de apã vie, de învãþãturã vie. 

Pace vouã! ªi vom sta la masã cu cerul în ziua aceasta
de praznic ceresc, cãci sfântul ºi marele Haralambie se bucu-
rã cu voi ºi face biruinþã mare pentru voi ºi va lucra prin voi
minuni mai mari decât oricând, cãci iatã, pietrele vorbesc ºi
munþii mãrturisesc ºi înãlþimile se pleacã la glasul Domnului
Iisus Hristos. Amin. 

Binecuvântatã sã vã fie masa cea pentru fiinþã. Binecu-
vântatã sã fie inimioara cea bolnavã care a venit sã se arate
preoþilor, dupã cum a fost coborât cuvântul de la cer. ªi iarãºi:
Binecuvântaþi sã fie pãstorii poporului meu, ºi poporul meu
cel binecredincios, iar cel ce este îndoielnic, sã vinã spre iz-
voarele vieþii ºi ale înþelepciunii ºi sã bea ºi sã învieze pentru
slava care vine în curând! Amin, amin, amin. 

10/23 februarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre pãrintele Ilarion Argatu de
la Mãnãstirea Cernica 

Chemare la mãrturisire apostoleascã pentru lucrul cel nou al
împãrãþiei care vine. 

SSSS lavã de la cer ºi pânã pe pãmânt! Slavã Sfintei ºi
de viaþã fãcãtoare ºi nedespãrþite, Treimea Cea

Dumnezeiascã, Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt, din veci ºi pânã
la plinirea vecilor cerurilor! Amin. 

Pace vouã! Eu sunt Dumnezeu Cuvântul; Eu ºi ieslea
cuvântului Meu; Eu ºi pruncii Mei pe care-i am de la Tatãl ºi
prin care lucrez în mijlocul poporului român. Pacea cerului sã
fie în sfatul acestei zile, ºi pace peste poporul român cel bine-
credincios, cel împlinitor de sfinþenie, cãci poporul român
împlinitor de sfinþenie se va ridica în curând ºi va cânta cân-
tarea cea nouã, cântarea rãscumpãrãrii, cântarea biruitorilor
fiarei cea potrivnicã lui Dumnezeu.

Pace ºi Duh Sfânt lucrãtor de cuvânt ceresc, cãci Eu
sunt Cuvântul, iar Cuvântul este Dumnezeu. Eu sunt dintru
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toþi vecii prin cuvânt, ºi iatã, Mã desãvârºesc în vremea
aceasta prin cuvânt, cãci rostesc cu cuvântul, ºi cuvântul se
face faptã ºi sunt adevãrat prin cuvânt, aºa cum adevãrat am
fost prin cele proorocite de proorocii cei din toate vremile
Mele. 

Pace celui iubit, celui tare prin puterea Mea, cãci pu-
terea Mea care este în el, doboarã la timp ºi la netimp capul
ºarpelui cel negru, care trage cu coada lui pânã ºi pe cei aleºi
ai Mei, dar iatã, am scule pe pãmânt care au arme cereºti ºi
care ºtiu de la Mine cum trebuie sã lupte în rãzboi. 

Pace þie, slujitorul Meu iubit, apostolul Meu, martorul
Meu, cãci am venit demult la tine cu solii acestei lucrãri de
cuvânt ceresc, iar Duhul Meu Cel Sfânt þi-a adus spre ºtire sã
ieºi ºi sã întâmpini pe solii Mei, cãci era cu trupul pe pãmânt
Verginica ºi am trimis-o spre tine mai înainte de sosirea ei în-
tru cele cereºti. Pace þie, cãci cu pacea Mea ai ieºit ºi tu atunci
întru întâmpinarea Mea, ºi iatã, iubire pentru iubire lucrãm
unul altuia, precum este scris cuvântul care spune: «Eu în voi,
ºi voi în Mine». Am trimis spre tine soli ai acestei lucrãri de
cuvânt ceresc, ºi tu ai avut Duhul Meu Cel Sfânt ºi ai cunos-
cut cã sunt trimiºii Mei, cãci duhurile proorocilor se supun
duhurilor proorocilor. 

O, iubitul Meu, apostolul Meu iubit, plânge cerul sfânt,
cã iatã, de atâta vreme lucrez prin cuvânt în mijlocul Româ-
niei, ºi am stat ascuns cu aceastã lucrare ca sã pot pãtrunde cu
ea prin vreme, ºi am dat mereu cuvânt prin fiii acestui popor
cules din lume ºi am pecetluit între ei taina acestei lucrãri ce-
reºti. Aºa am spus pe vremea trupului Meu: «Cel ce este de la
Dumnezeu, acela ascultã cuvintele lui Dumnezeu». Iatã ieslea
cuvântului Meu, ºi lucrez prin cei neluaþi în seamã, prin cei
slabi, prin cei plãpânzi care s-au lãsat lucraþi ca sã am cum sã
ies cu cele pentru vremea aceasta. Iatã Eu ºi pruncii Mei ºi
aluatul Meu, ºi am zis sã iau capacul acestei fântâni ºi sã scot
apã din acest izvor ºi sã dau celor însetaþi, celor care vor sã
audã de la Domnul. Dar iatã, cei ce nu vor sã ºtie ce vorbeºte
cerul pe pãmânt, aceia ºi-au întãrit cerbicia ºi li se potriveºte
la aceia Scriptura care spune: «Vai de cetatea peste care nu
este cuvânt de prooroc, cã aceea nu are pe Dumnezeu Cuvân-
tul în sfatul ei».

Iatã zi de sãrbãtoare peste ieslea cuvântului Meu, cãci
oastea cereascã primeºte poruncã din partea Domnului Sa-
vaot sã se ridice ºi sã stea bine ºi cu bucurie pentru întâmpi-
narea ta, pãstoraº al turmei Mele cea de pe pãmânt. Tot cerul
sfânt rosteºte astãzi pentru tine: Pace þie! Iatã, marele ierarh
Calinic este neobosit lucrãtor peste acest început de nou Ieru-
salim, ºi este trandafir alb în grãdina cea nouã care vine din
cer pe pãmânt, precum este scris la capãtul cãrþii care este pe
pãmânt din cer. Se bucurã marele ierarh Calinic ºi este cântat
de cetele de sfinþi ºi de îngeri, cãci astãzi cetatea lui cea dupã
trup face legãmânt ceresc cu cetatea lui cea dupã duh, cãci
Noul Ierusalim, care vine peste România, începe cu aceastã
piatrã. Aceasta este piatra începutului cel nou al Noului Ieru-
salim. Aceasta este corabia acestui popor care a purtat taina
acestei lucrãri de cuvânt ceresc. Acesta este anul plãcut Dom-
nului, cãci sculele dumnezeieºti, cele de pe pãmânt, se adunã
ºi se unesc ºi vor lucra cu cele din cer, cu cei din cer, cu proo-
rocii, cu apostolii ºi cu toþi sfinþii ºi îngerii care se adunã sã
serbeze aºezarea Ierusalimului nou pe pãmântul acestui neam
ales, cãci România este aleasa Mea din vremea plinirii gloriei
Mele. Este scris în Scripturi cã iarãºi voi veni, ºi voi veni cu
zecile de mii de sfinþi ºi de îngeri ºi voi face dreptate ºi lumi-
nã pe pãmânt, ºi noapte nu va mai fi, cãci vin cu adevãrul. Eu
sunt adevãrul, dar omul a uitat pe Dumnezeu, ºi iatã, vin sã

trezesc fãptura Mea, vin sã deºtept turma Mea ºi sã-i dau veº-
mânt nou ºi alb dacã va voi sã-Mi audã glasul ºi sã-Mi des-
chidã ºi sã intru cu împãrãþia Mea, cãci împãrãþia Mea este
înãuntrul fiilor ei. 

Pace þie, apostol al României Mele! Pace ºi unire ce-
reascã sã se scrie în ziua aceasta, precum a rãmas zi de
aducere-aminte peste veacuri ziua Domnului de sub stejarul
lui Mamvri, atunci când Avraam a lucrat credinþã întru nu-
mele Sfintei Treimi, cãci Domnul Treimii Dumnezeieºti este
mai înainte de Avraam. Pace þie, ºi duh de unire sfântã sã fie
în cer ºi pe pãmânt! 

Pace ºi bucurie cereascã sã se scrie în cer ºi pe pãmânt,
cãci a pãºit spre începutul cel nou martorul cel de pe pãmânt
care este de la Cernica marelui ierarh Calinic. Iatã, numele
cetãþii marelui Calinic este cântat în cer ºi este mare sãrbãtoa-
re între cei cereºti. Astãzi se veseleºte cerul laolaltã cu pã-
mântul, ºi pãmântul laolaltã cu cerul, cãci îngerii serbãrilor
cereºti stau cete-cete, rânduite de mai-marii cetelor îngereºti,
Mihail ºi Gavriil, ºi cântã imn de sãrbãtoare peste aceastã zi.
Þipã duhul rãu ºi se vaitã departe de hotarele acestui nou
Ierusalim, cãci de la aceastã piatrã vor începe sã se arate din
loc în loc zorile Ierusalimului ceresc, dar Eu vã spun cã s-au
ºi vãzut. 

Iubitul Meu, al turmei Mele celei credincioase, iatã,
uitã-te pe unde-Mi pasc Eu mieluºeii. Hai, þine urma oilor
Mele, cãci aici coboarã glasul Meu ºi cuvântul Meu ºi planul
Meu cel spre plinirea vremilor Mele, cãci vin cu slavã vãzutã
peste poporul român cel binecredincios, iar peste cel tare la
inimã ºi la cerbice, vin cu zbucium ºi cu spaimã ca sã-l scol
spre pocãinþã ºi spre umilinþã ºi spre împãcare cu Dumnezeu.
Hai, iubitul Meu, cãci biruinþa Duhului Sfânt îºi aratã fructul
în vremea aceasta. Iatã vremea Mea, ºi s-au sculat iude ºi
irozi ºi s-a ridicat soborul arhiereilor ca sã-Mi bage sub obroc
lumina pe care o pregãtesc Eu acum prin aceastã razã de cu-
vânt ceresc. Scoalã-te bine spre cãrarea acestui izvor care
curge din tronul lui Dumnezeu Cuvântul. Ridicã-te ºi mai cu
putere ºi te încinge cu brâu nou, cu putere întreitã, cãci a venit
vremea biruinþei celei mari. Iatã, arhiereii ºi mai-marii care
stãpânesc peste biserica Mea nu vor sã-Mi audã glasul, nu vo-
iesc sã-Mi deschidã ºi sã lucreze împreunã cu Mine, nu vor,
ca ºi cei din vremea trupului Meu, dar iatã, vine biruinþa Fiu-
lui Treimii Dumnezeieºti, Care lucreazã întru biruinþa Duhu-
lui Sfânt, iar Duhul ºi Cuvântul nu Se pot lega, ºi acestea vor
birui în numele Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt întregeºte în
vremea aceasta lucrarea cea întreitã a Preasfintei Treimi, ºi
vom ieºi la capãtul biruinþei. Fii tare cu Mine, ca nimeni sã nu
ia cununa ta. Þine ce ai, pânã Mã voi arãta, cãci sunt aproape
de arãtare ºi vin spre România Mea, ºi voi aºeza peste ea tro-
nul slavei Mele ºi voi aºeza pe fruntea ei coroana românã. 

Pace þie, în ziua aceasta de serbare cereascã! Pace þie,
lângã aceºti micuþi ai Mei care poartã lucrarea Mea în Ro-
mânia! Strigã la Mine, iubitul Meu, strigã pentru îngerul bise-
ricii Mele, pentru martorul Meu cel credincios, care a aºezat
la cuvântul Meu piatra cea de început al începutului cel nou
care vine pe pãmânt. O, martorul Meu este între cei mari din
biserica Mea, dar el nu este dintre ei, cãci el nu se îndoieºte
întru Mine. Ferice celui ce nu se sminteºte întru Mine, ferice
celui ce nu se sfãrâmã de aceastã piatrã, iar tu roagã-te ºi spri-
jineºte pe martorul Meu care este înconjurat de necredinþa ar-
hiereilor bisericii. Amin. 

O, biserica Mea, Sionul Meu iubit! Întoarce-te la Mine,
Sionul Meu iubit, iar Eu îþi voi vindeca fãrãdelegea ºi te voi
iubi ºi te voi îmbrãca cu veºmânt curat. Dar scoalã-te spre
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Mine, Sionul Meu iubit, scoalã-te ºi hai sã fie pace între Mine
ºi tine ºi sã fie peste tine sfinþenia Mea ºi viaþa Mea, cãci tu
eºti biserica Mea întru care voiesc ºi binevoiesc. 

Iubitul Meu, ridicã-te ºi seamãnã-Mi neobosit cuvântul
sfinþeniei ºi al vieþii vii, cãci Eu nu pot întru viaþã moartã, în-
tru viaþã fãrã Mine ºi fãrã duh curat. Iatã ce am aºezat la te-
melia acestei grãdini cereºti! Este ceresc acest aºezãmânt,
este coborât din cer prin cuvânt, iar aceºti micuþi ai Mei au
dat trup cuvântului Meu ºi am ridicat turn de înviere, de duh
de înviere, care va curge din aceastã grãdinã. Fii tare cu Mine
ºi lucreazã cu Duhul Meu Cel Sfânt, ºi va birui peste pãmânt
Dumnezeul Duhului Sfânt. Aceasta este vremea sã se aºeze la
loc împãrãþia cea ruinatã a lui Israel cel binecredincios. Aces-
tea sunt zilele Mele aºteptate de veacuri, dar fãptura Mea nu
ºtie sã deosebeascã dreapta de stânga sa ºi nu poate omul sã
se îndrepte spre Mine. Iatã de ce M-a trimis Tatãl Meu cu
aceastã lucrare de cuvânt din cer! ªi iatã, în mijlocul acestui
neam este o lucrare pe care dacã o spune cineva nimeni nu
poate s-o priceapã, dar ea se va vedea lucrând, cãci Domnul
este aceastã lucrare, ºi este prin aceastã iesle de cuvânt ce-
resc. Iubire ºi înviere am venit sã suflu peste pãmânt, ºi hai sã
dãm mânã cu mânã, turmã cu turmã, lucrare cu lucrare ºi vom
lucra ºi îl vom învia pe om, ºi omul va crede ºi se va boteza,
iar Eu voi veni ºi voi cina cu cei vii întru credinþã ºi întru
aºteptarea biruinþei cerurilor. 

Pace þie! Din cele cereºti, pace þie! Prin uºile deschise,
pace þie, apostolul Meu ºi lucrãtorul Meu din cetatea Cernica!
Pace, ºi bucuria Ierusalimului cel nou sã iasã din cele lucrate
de cer! 

ªi acum, pace vouã, celor stãtãtori ºi veghetori ºi lucrã-
tori care staþi la gura acestui izvor ºi primiþi cele vestite de la
Dumnezeu Cuvântul! Nu vã temeþi. Domnul Iisus Hristos va
lucra biruinþã mare prin acest colþ de pãmânt nou ºi de vin
nou, cãci via Mea este pe sfârºite. Binecuvântare vouã ºi tãrie
cereascã de la Domnul Savaot ºi de la Fiul Sãu, Cel Unul nãs-
cut, dimpreunã cu Preasfântul ºi bunul ºi de viaþã dãtãtorul
Duhul Sfânt al Treimii Dumnezeieºti. 

Sã se scrie în cer ºi pe pãmânt aceastã zi de mãrturie
cereascã, ºi vor mãrturisi cuvintele care au lucrat din cer în
acest sfat ceresc. Amin. 

Pace ºi mulþumire de la cer celor ce aþi condus spre
ieslea Duhului Sfânt pe cel iubit de la Cernica, pe cel încercat
ºi lãmurit ºi albit ca sã fie martor al împãrãþiei celei noi, care
vine de la Dumnezeu, cãci viaþa lui este întru viaþa Mea, ºi
este cu împãrãþia Mea înãuntrul lui, ºi Eu lucrez prin sculele
Mele cele tari, prin servii Mei cei desãvârºiþi prin cuvânt ºi
prin faptã ºi prin viaþã întru sfinþenie. Amin, amin, amin. 

14/27 februarie 1992

Cuvântul Domnului cãtre Gheorghe Zamfir 

Chemare la mãrturisire ºi la trãire întru sfinþenie. Proorocie despre
„ecumenismul“ de la Vulcana-Bãi. Chemare la rãzboi cu necredin-

þa ºi cu solii ei. Marea lumii va primi pescarii cerului. 

CC uvântul lui Dumnezeu lucreazã un lucru nou, un
rod nou, o împãrãþie cereascã pe pãmânt. Aceas-

tã împãrãþie care se începe astãzi, este lucratã de Cuvântul lui
Dumnezeu ºi de zidarii care sunt tocmiþi pentru împlinirea în-
þelepciunii lui Dumnezeu. 

Amin, amin zic vouã: la început a fost înþelepciunea ºi
toate s-au fãcut prin înþelepciune. Iatã cuvânt nou, coborât din
tronul lui Dumnezeu. Înþelepciunea lui Dumnezeu este o lu-

crãturã prin cuvânt lucratã, ºi iarãºi spun: la început a fost Cu-
vântul, ºi Cuvântul era la Dumnezeu, ºi Dumnezeu era Cu-
vântul, ºi toate prin Cuvânt s-au fãcut. Amin. 

Pace vouã! Eu sunt Dumnezeu Cuvântul, Eu sunt îm-
pãrãþia lui Dumnezeu, ºi iatã, ea este în mijlocul vostru.
Pace inimilor voastre, ºi lucrare cereascã peste înþelepciu-
nea voastrã, cãci voi, iubiþii Duhului Sfânt, trebuie sã faceþi
acum alãturi de Dumnezeu ceea ce a fãcut Dumnezeu prin
înþelepciune. 

Pace acestui binecuvântat acoperãmânt, cãci astãzi Îmi
plec capul în casa celui ce cautã pe urma Mea, aºa cum cãpri-
oara umblã prin munþi ºi cautã ºi gãseºte apa de izvor ºi bea
ºi îºi umple golul setei sale. Pace þie, binecuvântatul Meu ºi
al cerului Meu, cã mult s-a uitat cerul ca sã vadã ziua pece-
tluirii creºtetului tãu cu semnul ºi coroniþa acestei coborâri de
cuvânt ceresc, care curge în mijlocul României ºi din care se
vor adãpa însetaþii care vor înseta dupã cele ce vin ºi curg din
cer spre bucuria învierii care va umple pãmântul de zile de
Paºti nou ºi nesfârºitã sãrbãtoare. Amin, amin zic þie: toate
cele scrise vin ºi se aratã ºi se împlinesc, dar nu se putea sã
treacã ziua cea care era scrisã în cer pentru legãmântul Meu
cu tine, cãci am avut de fãcut legãmânt cu tine ºi am împlinit
aceastã tainã aºteptatã de cer, ºi iatã zi cereascã. 

Iubiþii Mei cei care aþi însoþit pe Domnul, Care a intrat
în casa celui iubit, v-am dat poruncã cereascã sã lucraþi ºi sã
binecuvântaþi semnul Meu ºi sceptrul Meu, ºi sã veniþi apoi ºi
sã puneþi aceastã salbã pe pieptul celui ales din pântecele
maicii sale. Aceastã pecete este semnul Fiului Omului, Care
iarãºi vine, precum este scris în Scripturi. 

Iubitul Meu, apleacã-te, tatã. Aceºti micuþi ai Mei îþi în-
cununeazã pieptul tãu cu semnul biruinþei care vine de la Mine
peste lemnul cel binecuvântat al crucii. Aceastã putere este
zdrobirea capului morþii care s-a aºezat peste fãptura Mea. 

Mi-e dor, Mi-e tare dor sã biruiesc încã o datã asupra
puterii morþii, cãci dupã ce Eu am cãlcat cu moartea pe moar-
te prin puterea lemnului crucii, dupã ce am biruit ºi apoi Mi-am
luat locul de-a dreapta Tatãlui Treimii cereºti, a venit din nou
umbra morþii ºi a trecut pe deasupra fãpturii Mele ºi a aco-
perit-o cu vãlul cel rãu. ªi iatã, iarãºi trebuie sã calc peste
moarte ºi sã-i nimicesc fiinþa ei, ºi sã rãmânã fiinþa Mea ºi
viaþa Mea peste fiii înþelepciunii cereºti, cãci înþelepciunea l-a
creat pe om, ºi omul trebuie sã fie fiul înþelepciunii, sã fie fiul
lui Dumnezeu, cãci Dumnezeu este înþelepciune. Iatã, Noi ºi
cu voi; cu voi, cei care zidiþi cu Mine locaºul cel ceresc al Ie-
rusalimului nou, Noi ºi cu voi trebuie sã lucrãm cu înþelepciu-
nea cea care este numai una, precum Eu Unul sunt. 

Iubitul Meu, uitã-te la cei peste care-Mi odihnesc Du-
hul Meu Cel Sfânt, uitã-te cum s-au lãsat sub mâna Mea, sub
sfatul Meu, sub cuvântul Meu ºi sub împlinirile Mele care
sunt scrise în carte pentru vremea aceasta. O, dulce este alua-
tul tãu, dar aceastã iubire care frãmântã aluatul tãu va fi sã fie
de acum mai aleasã, mai strãlucitoare, mai puternicã ºi mai
minunatã ca oricând, fiindcã ceea ce avem Noi ºi cu voi de
lucrat, nu s-a suit pânã acum la mintea omului. La mintea
omului; voiesc sã înþelegeþi ce vã spune vouã Dumnezeu în
vremea aceasta, cãci dacã cei ce dorm pe scaunul înþelepciu-
nii Mele n-au cum sã înþeleagã aceastã Scripturã, iatã, voi, cei
care nu dormiþi, trebuie sã înþelegeþi în locul lor ce înseamnã
acest tron al înþelepciunii, acest rod al înþelepciunii. Ceea ce
este de lucrat în vremea aceasta, nu poate mintea omului sã
priceapã, ºi poate mintea fiilor lui Dumnezeu sã priceapã
aceastã lucrãturã. Aºa le-am spus ºi celor puþini care umblau
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cu Mine pe drumurile lumii, care lãsaserã neamul lor ºi þara
lor ºi casa lor ca sã meargã dupã Mine ºi ca Mine ºi pentru
Mine apoi. Le-am spus ºi lor ceea ce vã spun ºi vouã acum:
«Nu vã mai numesc oameni, nu vã mai numesc slugi, cã omul
sau sluga nu ºtie ce face stãpânul, ci vã numesc prietenii Mei,
fiii Mei, ºi vã numesc una cu Mine, ca pe toate ale Mele sã le
ºtiþi, ºi sã putem lucra împreunã împãrãþia cea nouã, care va
fi datã fiilor ei». Iatã, fiii îndoielii nu pot pãtrunde pânã la
adevãr, nu pot, ºi se clatinã ºi sunt plini mai mult de ei decât
de Dumnezeu, cãci Dumnezeu nu poate sã Se desãvârºeascã
întru duh de îndoialã, nu Se lasã ispitit de fiii îndoielii, ºi iatã,
iubitul Meu, uitã-te bine, uitã-te cu ochiul Meu peste înþe-
leptul ºi peste cãrturarul acestui veac, ca sã vezi unde este faþã
de locul în care sunt cei ce cred ºi nu se îndoiesc ºi nu ispi-
tesc ºi nu se smintesc întru Mine ºi întru lucrãrile Mele. Îm-
plineºte-te desãvârºit prin înþelepciunea care curge din Dum-
nezeu ºi uitã-te cu ochiul Meu, uitã-te ºi vei vedea cuvântul
Meu cel plin de înþelepciune cu care am vorbit atunci cãtre
apostolii Mei, cãci apostolii Mei aºa M-au întrebat atunci:
«Doamne, dupã ce îi vom cunoaºte pe cei care sunt cu Tine ºi
cu noi?». Iar Eu aºa le-am rãspuns: «Dupã roadele lor îi veþi
cunoaºte pe cei ce rodesc întru Mine».

Mã întorc înapoi cu treizeci de ani ºi scriu câteva cu-
vinte pe care le-am rostit în mijlocul fiilor poporului Meu, cã
iatã ce le-am spus Eu lor atunci:«Fiilor, în lume nu Mã mai
duc sã mai dau învãþãturã. Nu Mã mai duc nici la preoþi, nici
la împãraþi, nici la cei învãþaþi, cãci împãraþii M-au judecat,
preoþii M-au condamnat la moarte ºi lumea M-a batjocorit ºi
M-a hulit ºi M-a scuipat. ªi acum, am venit la tine, poporul
Meu, ca sã stau cu tine de vorbã. Puþin, puþin, ºi Mã voi înãl-
þa întru slavã, la scaunul Tatãlui Meu, ºi voi lua cu Mine pe
cel iubit al Meu ºi îi voi da din pomul vieþii, ºi de aceea fac
aceastã lucrare cu tine, poporul Meu, ca sã te deosebeºti de
lume ºi sã nu spunã lumea cã ºi tu ai fãcut pãcat, ci sã plângã
lumea dupã tine când te desprinzi din mijlocul ei; sã plângã
ºi sã-þi sãrute urmele, cum plângeau oiþele Mele dupã Mine,
cum plângeau ucenicii Mei dupã Mine. Dar aveþi voi, fiilor,
ucenici? Vã spun, mãi fiilor, cã nu aveþi ucenici, cã voi aveþi
prieteni ºi prietene rele, care fac rãutãþi, ºi vã fac ºi pe voi ca
pe ei. Fã ºi tu, mãi fiule creºtine, ce fãceam Eu, Domnul, când
eram pe pãmânt cu trupul. Fã ºi tu ucenici de acelaºi lucru
cu tine, cum era lucrul Meu ºi al ucenicilor Mei, cãci ucenicii
Mei Mã însoþeau pe cale, Mã însoþeau în lucru. Când au vã-
zut ucenicii Mei cã este neghinã în semãnãtura Mea, au grãit
cãtre Mine sã le dau voie sã smulgã neghina, dar Mie Mi-a
fost milã de grâu, ca nu cumva sã fie smuls ºi grâul, cãci
grâul este scump de tot în faþa lui Dumnezeu. Dar te rog, fiule
creºtine, ia acest simbol cum cã ucenicii Mei au cerut voie la
Domnul».

Iubitul Meu, iatã, tatã, cum vorbeam Eu cu acest popor.
ªi acum iatã cum vorbesc cu cei cu care am mai rãmas ºi cu
cei care-Mi mãresc trupul Meu ºi mãrirea Mea ºi numãrul
ucenicilor Mei. Iatã cum vorbesc: fiilor, fiilor, amin, amin zic
vouã, cã a venit vremea sã spunem cu cuvântul ºi sã se facã
din moarte, viaþã, ºi sã se facã din neghinã, grâu, iar cel ce nu
va primi cuvântul acesta, acela va fi curãþit ca prin foc, ºi va
fi aceasta tot prin cuvânt. Dar am nevoie de ucenici, am ne-
voie sã-Mi deºtept bine lucrãtorii ºi sã-i deprind bine cu lu-
crul seceriºului cel binecuvântat, ºi vom face strânsurã bine-
cuvântatã, dar vom lucra iarãºi cum am mai lucrat atunci.
Cãci am trimis pe cei doisprezece ºi pe cei ºaptezeci de apos-
toli, iar cei doisprezece au fost însoþiþi de cei ºaptezeci, ºi pes-

te tot doi câte doi au plecat, ºi din timp în timp se întâlneau,
ºi din neam în neam biserica Mea aºa a lucrat; biserica Mea
cea adevãratã, iubiþii Mei. Dar ea, biserica Mea cea vie, n-a
avut loc pe pãmânt, ºi ºi-a dus viaþa dupã viaþa Mea ºi nimeni
n-a iubit-o, ºi ea stãtea ascunsã ºi era dupã viaþa Mea. ªi iatã,
am ajuns sã vin vãzut în mijlocul ei, sã vin cu braþul plin de
hãinuþe albe ºi de cununiþe albe, cãci va fi albã hãinuþa celor
ce vor sta înaintea Mea ºi a slavei Mele ºi a slavei României
Mele. Hãinuþa trupului va fi albã, iar hãinuþa vieþii ºi a duhu-
lui va fi întreit albã, ºi Eu voi rosti cele ce stau scrise sã le ros-
tesc pentru vremea aceasta: „Veniþi, binecuvântaþii Tatãlui
Meu, care aþi biruit între cele cereºti spre aºezarea mesei
nunþii Mirelui Cel Sfânt ºi a miresei cea cu nume de nou Ie-
rusalim!“. Amin. 

Aceastã lucrare cereascã din care Eu adãp pãmântul cel
mic, ºi apoi pãmântul cel mare, aceastã lucrare are ungere ce-
reascã, dupã rânduiala lui Melchisedec cel nevãzut, cel ce-ºi
face lucrarea în chip nevãzut, din veac ºi pânã în veac; rându-
ialã cereascã ºi nu pãmânteascã ºi nu vãzutã de mulþimi de
martori precum se aud cântãri de slavã vrednicã peste cei ce
sub vãlul literei, sub jugul literei se împodobesc în slavã în
numele cerului, ºi apoi se aratã oamenilor, ºi scris este despre
aceºtia: «Vai vouã, celor îmbrãcaþi în haine lungi ºi cu ciu-
curi la poale, care umblaþi prin pieþe ºi voiþi sã vi se facã în-
chinãciuni! Vai, cã nici voi ºi nici cei sãraci nu cunosc uºa,
cãci uºa sunt Eu, ºi Eu sunt Viaþa». Viaþa Mea este puterea
cea din creºtin, dar creºtinul ºi învãþãtorul creºtinului este gol
de viaþa Mea, este gol de putere ºi nu poate sã spunã muntelui
sã se mute, ºi sã se mute muntele la cuvântul celui cu viaþã
întru el. 

O, fii întru viaþa Mea, cã voiesc sã Mã vãd întru tine,
voiesc sã Mã vadã lumea întru viaþa ta, întru trãirea ta, întru
sfinþenia ta. Amin, amin zic þie, cã antichrist vede lucrãtura
cea dumnezeiascã ºi va întinde mâna spre scaunul Meu ºi va
umbla cu vicleºug ºi va înfiinþa ºi el un turn (Centrul Inter-
naþional Ecumenic, la Vulcana-Bãi, n.r.), ca sã se dea apoi drept
Dumnezeu, cu templul sãu cu tot, ºi aceasta se va face prin
lucrarea duhului rãu, prin puterea duhului rãu, lucrãtoare prin
fiii pierzãrii, care n-au primit iubirea adevãrului. De aceea
spun: staþi drepþi ºi neclintiþi în tot lucrul cel bun, ca sã nu
aveþi a vã înspãimânta în rãzboi cu necredinþa ºi cu cei ce vor
rosti lepãdarea de credinþã ca sã se arate apoi întronat cel ne-
legiuit care voieºte sã se înalþe mai presus de Dumnezeu. Este
scris cã înainte de venirea Mea îºi va face lucrarea lui cea rea
potrivnicul lui Dumnezeu, dar voi fiþi tari, cãci Eu îi voi lua
pe neºtire ºi ca un fur voi veni ºi voi rãsturna turnul fãrãde-
legii ascunse sub numele de Dumnezeu. Iatã, iar vã spun, fiþi
prevãzãtori, ºi pe cel fãrã de viaþã întru sfinþenie, sã-l luaþi drept
potrivnic, cãci zilele sunt grele ºi marea este plinã de sânge ºi
de ceaþã ºi de noapte. Fiþi fii ai zilei, cãci cei ce dorm, noaptea
dorm, dar voi fiþi ai zilei, iubiþii Mei. Copilul Meu la care am
intrat cu ai Mei, te-am dus peste faþa pãmântului ºi te-am bã-
gat cu Mine ºi în adâncul cel întunecat ca sã vezi ce lucreazã
duhul rãu, ºi apoi sã ºtim cu înþelepciune cum sã tãiem capul
duhului rãu. 

Nu vã temeþi! Când veþi vedea toate aceste rãutãþi, bu-
curaþi-vã, cã este aproape biruinþa voastrã! Bucuraþi-vã! Sun-
tem cu voi, cu tot cerul suntem în lucru alãturi de voi, dar fiþi
destoinici, cã pe frontul acesta, unde e unul nu e putere, iar
unde sunt adunaþi doi ºi trei în numele biruinþei Domnului,
acolo este Domnul în faþã ºi în spate ºi în lãturi, ºi lumina din
voi va învinge întunericul, ºi va fi luminã. 
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Iubiþii Mei, pace vouã! Nu vã smintiþi! Vã voi da sã în-
þelegeþi cereºte cele scrise pe pãmânt. Voi sunteþi biserica
Mea cea vie, cea lucrãtoare, cea biruitoare, ºi va fi mare tur-
ma Domnului. Biserica Mea este iubita Mea. Voi sunteþi bise-
rica Mea, ºi aºa vã numesc. Aºa îþi spun Eu þie, biserica Mea
cea încã ascunsã, cea încã nevãzutã. ªi iatã, iubita Mea, du-
hovniceºte sã înþelegi aceastã vorbire luatã de pe pãmânt, cãci
Eu o fac cereascã în ziua aceasta: 

„Iubita Mea, sã ne-aruncãm în mare, 
Împleticiþi în sare ºi guvizi, 
Sã fie marea templul nunþii noastre, 
Pe urmã, uºa þãrmului s-o-nchizi. 

Iubita Mea, te-ai îmbrãcat în alge 
ªi te sãrut cu univers cu tot, 
Pe marea sfâºiatã de catarge, 
Plutim râzând ºi ne iubim înot“. 
O, aceasta este lucrarea spre care acum ne ridicãm, cãci

marea lumii va primi pescarii cerului. Aºa am spus Eu celor cu
Mine: «Voi sunteþi sarea pãmântului». Aºa spun ºi pentru voi,
cãci voi sunteþi pescarii care veþi fi cu mrejele pline de roade
cereºti, ºi apoi vom face masã cereascã ºi va fi unit cerul cu
pãmântul, sãrutându-se sub curcubeul biruinþei, deasupra vâr-
furilor munþilor care strãjuiesc marea ºi lumea. Eu sunt în voi,
ºi voi în Mine, ºi vom pluti pe deasupra mãrii ºi vom sufla duh
de înviere ºi vom cânta cântarea cântãrilor. Amin. 

Binecuvântare ºi ungere cereascã sã se aºeze peste acest
foiºor neºtiut de nimeni în clipa aceasta, cãci Eu ºi cu ai Mei
am cinat în ziua aceasta cinã de înviere, cinã de Emaus, spre
sfârºitul vremii care aduce arãtarea Mirelui Cel ceresc. 

Pace vouã, ºi nou Ierusalim, ºi nume nou sã se scrie pe
creºtetul României, numele celui uns al României! ªi veþi
avea aceastã putere peste mâinile voastre, ºi apoi vom ridica
piatra numelui cel nou peste biserica cea cu nume nou, cãci
aºa am spus, cã din vârful acestei pietre voi rosti numele celui
uns al României. Amin, amin, amin. 

20 februarie/4 martie 1992

Cuvântul Domnului cãtre creºtina Doiniþa din
Bucureºti 

Învãþãturã de înþelepciune cereascã. 

DD omnul Iisus Hristos, cu braþele desfãcute spre
îmbrãþiºare, îi cuprinde pe copiii Sãi. 

Pace vouã! Prin uºile deschise pace vouã, copiii Mei
cei dragi, cei iubitori, cei cu inimã cereascã! Iatã, sunt însoþit
de Verginica, ºi am adus pe sfinþii arhangheli Mihail ºi Ga-
vriil ca sã-ºi ia în primire veghea cea cereascã ºi lucrarea cea
ocrotitoare peste aceastã lucrãturã de la voi ºi peste care
Domnul toarnã mereu har ºi binecuvântare bunã. Iatã, tatã,
iubire pentru iubire vã aduc. Aur ºi argint nu am, dar vã dau
ce am. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, se
coboarã binecuvântarea cerului peste voi. Cei unºi ai Mei cu
care am venit, cu care lucrez în vârful pietrei cea binecuvân-
tatã, vin cu Domnul la voi ºi vã dau ungerea ºi pecetea mi-
rului sfânt peste voi, ca sã fie de temut duhurilor potrivnice
vãzute ºi nevãzute. Nici o furtunã sã nu aibã a se îndrepta pes-
te voi, cei însemnaþi în ziua aceasta. Luaþi din aceastã apã
sfinþitã cu putere de cuvânt ºi stropiþi-vã ºi cãsuþa voastrã ca
sã stea departe de ea orice ispitã. Verginica vã cuprinde în
braþe ºi vã aduce mulþumire duhurilor voastre. Ea cere mereu

pentru voi ºi spune: „Doamne, aceºti copii ai mei sã aibã de
la Tine, cãci ale Tale dintru ale Tale ei ºtiu cum sã-Þi mulþu-
meascã“. Iatã, de aceea sfinþii ºi marii arhangheli Mihail ºi
Gavriil vor veghea cu vreme ºi fãrã vreme intrãrile ºi ieºirile
voastre, rodul ºi lucrul vostru, ºi veþi fi ocrotiþii Domnului. 

Doiniþa Mea, aºa te numeºte Verginica, aºa ºi Eu te nu-
mesc. Credinþa ta ºi iubirea ta, acestea sunt mântuirea casei ta-
le, cãci iatã, tovarãºul tãu stã lângã tine prin credinþa lui. El nu
se îndoieºte. El este încredinþat cã Eu sunt alãturi cu paºii voº-
tri. Fie-vã, tatã, totul dupã credinþa voastrã, ºi binecuvântatã sã
fie în poporul Meu puterea credinþei voastre, ºi pildã de urmat
sã fie râvna voastrã pentru fiii acestui popor. Nu vã temeþi. Eu
sunt cu voi. Cine ar putea sã vã vatãme? Aveþi armurã cereascã
în jurul vostru, cãci aþi lucrat gard viu ºi tare de jur împrejurul
vostru, ºi este vãzut de cer, ºi este vãzut de potrivnicii cerului,
ºi aceia se tem ºi nu pot sã se apropie cu rãu. 

Am venit la voi cu braþele desfãcute, ºi iatã, le adun
acum ºi vã cuprind ºi vã pecetluiesc cu pecetea iubirii Mele,
iar când iau ºi cântãresc toate ale voastre, le iau pe toate ºi le
împart la fel tot vouã. Aceasta este dreptatea pe care Eu o lu-
crez sufletelor voastre, tatã. Aºa este Dumnezeu cu cei ce-L
iubesc pe El. Sã ne iubim unii pe alþii, aceasta este starea cea
cereascã lucratã de Dumnezeu ºi de fiii Sãi. Eu sunt vistierul
bunãtãþilor. Eu cobor ploaie timpurie peste truda voastrã ºi va
fi rod binecuvântat ºi voi þine departe furtuni ºi grindini ºi în-
tunecimi, cãci cei ce sunt cu Mine, aceia sunt copiii luminii,
copiii soarelui cel binefãcãtor. Îmi adun braþele ºi vã cuprind
pe toþi ºi las pacea Mea peste pacea voastrã, peste trupurile ºi
duhurile voastre, peste lucrul mâinilor ºi al inimilor voastre. 

Pace vouã, copii ai Sfintei Treimi! Pace între Mine ºi
voi; pace între voi; pace ºi rugã din inimã mare, cãci mare es-
te puterea rugãciunii care iese din credinþã în Dumnezeu! Eu
nu vã las cu nici un chip. Nici voi, tatã, sã nu vã lãsaþi de Mi-
ne. Unii pe alþii sã ne iubim, sã ne sprijinim ºi sã ajungem la
capãtul cel nou al plinirii vremurilor celor pline de viaþã vie.
Duhul tãriei ºi al înþelepciunii, duhul cumpãtãrii ºi duhul iu-
birii sã fie peste voi toþi! Amin, amin, amin. 

Binecuvântatã sã fie aceastã zi ºi aceastã lucrare de
sfinþire cereascã. Amin, amin, amin. 

24 martie/6 aprilie 1992

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Înþelepciune ºi iubire cu umilinþã peste ucenici. 

DD omnul Iisus Hristos mi-a spus sã-mi slobozesc
cuvântul între voi, copii ai cerului sfânt. Mi-e

duhul rãnit, mãi copii, dar nu numai atât; mi-e ºi inima rãnitã.
Voiesc sã înþelegeþi aceastã pildã: mi-e ºi inima rãnitã. Dom-
nul a lucrat atâta vreme între voi ca sã vã deprindã sã înþele-
geþi vorbirea cea cereascã ºi ca sã vã deprindeþi cu cãrarea cu-
vântului ceresc spre voi. Mi-e duhul rãnit ºi mi-e inima rãnitã,
dar sunt cu cuvântul peste voi în ziua aceasta. Sunt aºa cum
sunt, ºi aºa am venit, cãci a spus Domnul sã rostesc cuvânt, ºi
numaidecât sã-l rostesc, fiindcã aici nu se poate sã se lucreze
ceva fãrã de cuvânt. Chiar dacã ºi voi, cei stãtãtori aici, aþi
crede cã se poate, sã ºtiþi cã aici la voi nu se poate fãrã de cu-
vântul rostit. Aici la voi, un lucru fãptuit fãrã puterea cuvân-
tului rostit, chiar dacã se fãptuieºte, nu se numeºte lucrare
pentru cer acea faptã. Vedeþi voi, mãi mãmicã, ce greu este?
Vedeþi voi cum vine aceasta? De aceea zic mereu cã duhul
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meu este îndurerat; este, pentru cã a slãbit cuvântul meu la
voi. ªi de ce a slãbit? Pentru cã mi-e inima îndureratã. Am ºi
inimã, iubiþii mei, ºi dacã pe ea o doare ceva, durerea ei se
suie, se suie ºi umple duhul meu de durere ºi umblã duhul
meu suspinând fãrã locaº, cã dacã v-am spus cã am ºi inimã,
iatã, sã înþelegeþi cã este vorba de locaºul duhului meu care
cautã îndurerat ºi dã târcoale sã-ºi afle locul sãu prielnic ºi sã
poatã lucra, cã aºa este lucrul, ºi altfel nu este, mãi copii. 

Mama Gigi aduce pace din cer peste voi, ca sã fie loc
cu pace pentru duhul ei. V-am spus cã eu sunt scutul vostru,
ºi dacã sunt, lãsaþi-mã sã fiu. Dacã voi veþi aºeza pace peste
duhul meu, vã veþi minuna pe fiecare zi cât de bine vor veni
toate spre împlinire. Eu lucrez, sã ºtiþi cã lucrez, ºi voi tãia
pricina împotrivirilor, ºi împotriviri nu vor mai fi, cãci voi
muia inimile care au încercat împotrivire. Mã duc peste tot,
cu duhul mã duc, ºi veþi simþi scutul meu, dar am nevoie de
credinþã de la voi, de primire ºi de duh mulþumitor, mãmicã.
O, dacã aþi avea voi dragoste ºi cu ea sã simþiþi zbuciumul du-
hului meu, voi n-aþi mai fi atât de mulþi în acest aºezãmânt
sfânt, ºi aþi fi ca unul cu inima. Voi sunteþi, mãi copii, cortul
lui Dumnezeu, iar ceea ce Domnul a lucrat, este o piatrã de
mãrturie prin care sã-ªi poatã anunþa sfinþenia. Dar voi sun-
teþi mai mult decât piatra aceasta; sunteþi pietre vii din piatra
cea vie, sunteþi pietre de mare preþ în mijlocul Ierusalimului,
ºi luaþi aceastã înþelegere, cãci acest pãmânt a fost dintru în-
ceput însemnat de Dumnezeu ca sã fie vârf ceresc în vremea
aceasta.

Mama Gigi vã roagã pe toþi sã-i daþi putere sã grãiascã
între voi. Voiesc sã vã dau vreme seninã, voiesc sã izbutesc
întru toate pentru voi, dar voiesc sã merg înainte cu învierea
României ºi cu destrãmarea de la putere a celor fãrã Dum-
nezeu. Am lucruri mari de lucrat prin puterea pãcii de la voi.
Am de pus putere în rugãciunile voastre, putere peste putere,
ca sã se vadã lucrând cu putere aceastã putere. Am de stins
durerile de la voi. Nu mai fiþi pripiþi cu mintea. Nu mai fiþi
copii la minte. Durerea voastrã nu este durere. Durerea mea
din voi, aceea este durerea de la voi ºi nu alta. Lãsaþi-mã sã
lucrez pace peste voi. Lãsaþi-vã mici, ca sã Se poatã mãri
Dumnezeu în voi. Nu vã îndoiþi, nu vã temeþi de oameni. Ni-
meni nu poate rosti cuvânt împotriva cuvântului ceresc. Lu-
craþi, iubiþii mei, ºi toate grijile lãsaþi-le Domnului. 

Iliuþã, mama Gigi te roagã pe tine, oriunde vei mai
merge pentru împlinirea lucrului pentru cer, ia-mã ºi pe mine,
mãmicã. Chiar de nu pot intra cu tine, eu stau la uºã, dar sã
fiu lângã tine. Nu e bine singur. Tu eºti cu Domnul, dar aceas-
ta este orânduiala, sã fii ºi cu mine ca sã te ajut. Copilul meu
cel prin care eu grãiesc între voi, ia-l cu tine, ºi vei vedea pu-
terea cereascã lucrând. V-am spus cã voi sunteþi purtãtori de
cuvânt ceresc, ºi aºa este lãsat de Domnul, sã nu fie numai
unul în lucrul Domnului, sã fie doi, ca sã fie acolo ºi Domnul
Treimii cereºti. Mai e un picuþ ºi vom ieºi la capãt ºi cu lucrul
care mai este. Lasã-þi inimioara pe braþele mele cereºti ºi cau-
tã peste voi toþi sã fie duhul pãcii. Cerceteazã, mãmicã, pentru
ca sã stingi durerea mea. Eu vreau sã nu mai aveþi durere.
Scoalã-te ºi te întãreºte ºi mângâie ºi vindecã toate durerile
mele de la voi. Eu ºtiu inimioara ta, dar eu nu voiesc sã strice
nimeni ce am eu în ea, ºi nici tu. 

Sã fie toþi cu înþelepciune ºi cu iubire ºi cu umilinþã, ca
sã vãd la voi numai un cuget, întru Iisus Hristos. Eu voi avea
grijã sã fie totul, sã ieºim la capãt cu tot lucrul; sã ieºim, cã
mi-e milã. Sunteþi mici ºi plini de griji. Lãsaþi mie grijile, mã-
micã. Dacã eu sunt cu voi mereu, dacã eu pot vorbi la voi la

vreme, voi ºtiþi cât de bine se aºeazã toate. Întãriþi-vã unii pe
alþii. Voiesc sã vãd în toate inimile pace ºi iubire ºi rãbdare,
ºi toate se vor lucra cu biruinþã. 

Iubiþii mei, mama Gigi aºeazã spor ºi binecuvântare
peste toatã lucrarea mâinilor voastre. Sfânta ºi de înviere dã-
tãtoare cruce care strãjuieºte peste acest aºezãmânt sfânt, sã
fie cu putere de luminã ºi de înviere peste toþi cei care au voit
sã o acopere pe ea, cãci crucea nu se va acoperi ºi nimeni nu
va rosti cuvânt împotriva acestui cuvânt rostit de cer. Domnul
nu îngãduie aºa ceva. Nu vã fie teamã. Nimeni nu are putere
peste voi decât numai Dumnezeu. Tot cerul sfânt vã acoperã
ºi vã ajutã. 

Binecuvântatã sã vã fie pacea inimilor voastre, cãci pa-
ce am venit sã aºez peste voi ºi de jur împrejurul acestor ho-
tare. Amin, amin, amin. 

28 martie/10 aprilie 1992

Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului 

Poporul Domnului trebuie sã iasã din duhul lumii prin despãrþirea
de tot ce este stricat. Cuvântul Domnului va prinde fãpturã prin 

îndemnul creºtinilor ucenici. 

OO,poporul Meu cel ales! Sã fii, fiule, biserica Mea,
cã iatã, bisericile sunt sub mâna cezarului ºi

sunt sub mâna celor ce nu-L au pe Domnul prin trãirea lor.
Iatã, întunericul se va descoperi, cãci se va descoperi lumina,
mãi copii. Va ieºi lumina de sub ascuns, cãci lumina voastrã,
care este de la Mine peste voi, lumina voastrã lumineazã în
ascuns acum, dar Eu am spus cã voi ieºi cu aceastã luminã, ºi
dacã am spus, voi ieºi, dar am ºi ieºit, ºi lumea nu ºtie ce este
lumina, nu ºtie pânã ce ea nu va vorbi. Un picuþ, ºi ea va
vorbi. Avem însã de lucrat ºi alte lucrãri care vor rodi luminã
peste luminã ºi putere peste putere. Am spus de multã vreme,
ºi este scris în sulul acestei lucrãri ºi n-am spus de la Mine, ci
de la Tatãl am vorbit ºi am spus cã se vor deosebi ºi vor ieºi
cu totul din lume copiii acestei lucrãri. Am spus aºa: «Popo-
rul Meu iubit, învaþã, tatã, zidãria, învaþã totul, ca sã ºtii ºi
sã lucrezi cu mâinile tale ºi ca sã nu mai ai nevoie de lucrul
lumii».

O, mai am încã, mai am copii buni în poporul Meu, ºi
voi împlini prin ei toate cele rostite prin cuvânt în cartea aces-
tei lucrãri. Poporul Meu cel sfânt de la început, se deosebea
de lume cu totul, dar vreme dupã vreme iarãºi s-a fãcut ames-
tec de aluat, ºi acest amestec Mi-a stricat frãmântãtura cea cu-
ratã. Au fost cezari ºi irozi ºi au intrat peste biserica Mea ºi
Mi-au spoit-o cu de ale lor ºi i-au stricat lucrul ei cel curat ºi
n-a mai fost poporul lui Dumnezeu liber, ci a fost rob ºi a lu-
crat sub stãpânirea cezarului ºi n-a mai fost ca Dumnezeu.
Dar de voi este scris plinirea curãþeniei ºi a sfinþeniei pentru
pregãtirea slavei Mele, ºi aºa am spus: «Învaþã, tatã, toate
meºteºugurile, ca sã le ºtii lucra ºi sã lucrezi cu mâna ta cu-
ratã ºi sã fie sfântã mâna ta ºi trãirea ta. Învaþã zidãria, în-
vaþã cusutul, þesutul. Învaþã toate darurile fireºti, ca sã lu-
crezi cu ele întru viaþã duhovniceascã ºi sã fie curatã viaþa ta
ºi ograda ta ºi lucrarea ta».

Iatã, am spus pe vremea când cureaua lui antichrist le-
gase mâinile ºi picioarele ºi mijlocul ºi timpul ºi lumina ºi
gândul celor ce voiau sã urmeze Domnului; am spus: «Creº-
tine, ascunde ceea ce-þi spun Eu þie ºi lucreazã ascuns ºi fã-þi
pâine curatã cu mânuþa ta ºi ia ºi mãnâncã fãrã sã ºtie anti-
christ ce faci tu, cãci pâinea ºi hrana de la antichrist sunt
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murdare rãu, mãi Israele care te-am deosebit sã fii cu Mine
pe ascuns». ªi M-a ascultat cel ce era cu Mine, dar Iuda s-a
dus ºi M-a spus cu tot ce am fãcut Eu pentru voi. 

O mânuþã de copii mai am, dar cu mânuþa aceasta voi
lucra puteri noi ºi minuni noi ºi lumini noi din loc în loc. Eu
curãþ ºi binecuvintez prin cuvânt, dar Mã doare când binecu-
vintez murdãria cezarului, ºi de aceea v-am spus Eu mereu cã
plânge pãmântul sub apãsare. Pãmântul dã rod curat din el,
cãci al Meu este pãmântul, dar rodul este lucrat de cei strãini
de Dumnezeu ºi de aceea plânge pãmântul. 

Iubiþii Mei, ce v-am cerut Eu vouã, celor ce Mã ascul-
taþi, ºi voi n-aþi fãcut dupã cuvântul Meu? M-aþi ascultat, ta-
tã, ºi cuvintele Mele s-au fãcut faptã prin mânuþele voastre.
Iatã, voiesc sã vã dau ajutor, ºi apoi sã lucreze copiii Mei cu
mânuþele lor pâinea cea pentru fiinþã. Poporul Meu sã-ºi aibã
mâinile lui, mãi copii. Sunt mâinile poporului Meu cel iubit,
cel ales, cel pus deoparte, cel ce umblã ca Mine. Fiicele po-
porului Meu pot lucra bunãtãþile cele mai binecuvântate, cãci
sunt binecuvântate lucrãrile copiilor Mei. Nu mai mergeþi la
lume, iubiþii Mei, cã lumea ºi duhul ei sunt pe sfârºite. Ieºiþi
din lume cu tot ce mai este de ieºit, dar ieºiþi, tatã, cã multã
putere din puterea voastrã cea sfântã v-o mãnâncã lumea.
Cumpãraþi grâu ºi lucraþi de la început pâine curatã, cãci voi
sunteþi curaþi, copiii Mei. Eu, Domnul, dau poruncã cereascã
ºi dau binecuvântare cereascã ºi ajutor ceresc ca sã puteþi
împlini aceastã lucrare. Dulciurile de care vã atingeþi prin
mâinile fiilor Sodomei ºi ai Gomorei, acelea nu sunt dulciuri,
ci sunt fiere amestecatã cu lucrul duhului rãu. Fiicele po-
porului Meu pot lucra mai cu multã mãiestrie, ºi vor lucra. A
venit vremea sã vedeþi ºi voi ce are Domnul în voi. Trebuie sã
începem despãrþirea a tot ce este stricat ºi sã lucrãm lucru cu-
rat. Satana se bucurã când vede pe copiii Mei cã binecuvin-
teazã lucrarea cea amestecatã cu toate murdãriile, dar poporul
Meu este sfânt, este sfinþit prin cuvânt, ºi sfinþenie are de lu-
crat pe pãmânt. Amin, amin, amin. 

30 martie/12 aprilie 1992

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim. Duminica
Floriilor 

Domnul prooroceºte curãþirea României de tot ce este rãu ºi
stricat, de necredinþã ºi de întinãciune. 

BBBB inecuvântat este Cel ce vine întru numele Dom-
nului, cãci astãzi serbãm praznic împãrãtesc,

serbãm Duminica Stâlpãrilor, aºa cum o numesc creºtinii lui
Dumnezeu. Serbãm împreunã cu îngerii ºi cu sfinþii pe Împã-
ratul Cel ce mai înainte de patima Sa a intrat atunci slãvit cu
trupul în cetatea Ierusalimului. A fost mare sãrbãtoare atunci,
cãci vrând-nevrând, mulþimile care erau adunate pentru pre-
gãtirea Paºtilor iudeilor au cântat unii dupã alþii, au cântat
pentru cã aºa era scris sã se cânte pentru El în ziua aceea:
«Osana, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnu-
lui!». Iatã cum se împlinesc cuvintele Scripturii, cãci nu se
poate sã nu se împlineascã. Credeau sau nu credeau cei ce au
cântat cu mulþimile atunci, credeau sau nu cã Domnul este
Cel ce venise ºi Cel ce era cântat de ei, dar cele scrise pentru
ziua aceea erau proorocite ºi aºa au cântat cei ce cântau, aºa
precum este scris. Cântau ºi credincioºii ºi necredincioºii; se
luau unii dupã alþii ºi cântau, cãci a fost serbare cereascã ºi nu
pãmânteascã serbarea aceea. Câtã vreme a trebuit sã aºtepte
pãrinþii lui Israel sã vadã ºi ziua aceea! ªi au vãzut-o ºi s-au bu-

curat prin cei ce cântau, cãci ei, ei ºi tot Israelul cel din veac
cântau în ziua aceea. 

Pace vouã, copii ai Ierusalimului nou! Pace ºi muguri
noi ºi stâlpãri noi sã dea din aceastã viþã nouã, cãci va fi sã se
audã în curând pe pãmânt, va fi sã se cânte din nou cântarea
serbãrii stâlpãrilor, cãci ceea ce a fost, iarãºi va mai fi, ºi vom
cânta cu cerul pe pãmânt, ºi de la noi se va auzi ºi vor cânta
necredincioºii, cãci va fi sã se împlineascã aceastã Scripturã
care este scrisã pentru vremea aceasta, fiindcã Eu iarãºi voi
veni. Vin curând, ºi fericiþi veþi fi voi, cei care cu dor Mã aº-
teptaþi, cei care iatã, Îmi pregãtiþi întoarcerea Mea cea plinã
de mãrire. Este scris cã voi veni cu mare slavã, ºi dacã este
scris, voi veni, iubiþii Mei. 

O, acest munte ridicat de Mine prin mânuþele voastre,
este muntele cel sfânt, jertfelnicul cel sfânt, aºternutul cel
sfânt, care nu va fi cãlcat de lume, ci numai de Domnul ºi de
cei ce umblã ca Domnul. Va fi mare cetatea Domnului, dar pe
acest munte va sta Domnul ºi va lucra din vârful lui ºi va lu-
mina acest pãmânt ales al României, dar va lucra Domnul cu
dureri, mãi copii, ca sã cureþe bine pãmântul acesta ºi sã-l
deosebeascã între popoare. În curând va lucra cerul pentru
România, cãci va fi sã rãmânã în ea numai cei curaþi ºi neîn-
tinaþi, care nu au luat în deºert numele Domnului ºi care vor
voi sã fie curaþi ºi cereºti, pentru cã România este þara Noului
Ierusalim, iar Ierusalimul cel nou vine din cer, nu de pe pã-
mânt, ºi cãutaþi ºi citiþi Scripturile ºi vedeþi cã este scris sã fie
aºa ºi nu va fi altfel. 

O, în curând va sufla Domnul cu suflarea Sa cea tare ºi
va curãþi tot ce este rãu ºi stricat în jurul acestui lãcaº care s-a
pogorât din cer prin cuvânt, ºi veþi vedea atunci minuni, co-
piii Mei, cãci mulþi vor da sã fugã atunci spre aceastã înãlþime
cereascã, dar va fi sã înþeleagã tot trupul în ziua aceea cã
acesta este muntele Domnului, din care vor coborî legile
Domnului. Iatã de ce am adus la voi poruncã sã fie lucratã
aceastã înãlþime, ca sã pot locui aici ºi sã rostesc legile Mele
ºi sã vãrs de aici cupele Mele ºi sã curãþ pãmântul cel bine-
cuvântat al României, cãci este ales sã fie pãmântul Noului
Ierusalim. Am fãcut o alegere, am fãcut sfat în cer ºi am aºe-
zat aºezare sfântã aici, ca sã se lucreze dupã cuvântul Meu
aici, ca sã biruiesc prin cuvânt, cãci toate se lucreazã prin cu-
vânt, din veci ºi pânã-n veci, ºi de aceea am avut nevoie de
vase curate ºi de apostoli curaþi cu inima, care sã lucreze prin
cuvânt ºi dupã cuvântul Meu. Eu de aceea v-am spus vouã cã
mulþi creºtini doresc sã vinã ºi sã treacã aceste hotare, ºi unii
cer la Mine acest lucru. ªi ce v-am spus? V-am spus cã aceia
nu ºtiu ce cer, cã dacã ar ºti, n-ar mai cere. Ei cred cã aici va
fi ca pe pãmânt, dar aici nu va mai fi pãmânt, ºi va fi cer. Aici
nu vor mai putea intra cei care au pus la îndoialã slava acestui
munte ºi sfinþenia acestui munte. Cei care au cãlcat cu pasul
lor aici ºi n-au stãruit întru cele cereºti ºi sfinte, e cu neputinþã
la Domnul ca aceia sã rãmânã fãrã de judecata care este aºe-
zatã sub piatra acestui cort sfânt. Vedeþi voi de ce v-am spus
Eu cã nu ºtiu ce cer acei care cer sã intre în aceastã grãdinã?
Luaþi voi un peºte ºi lãsaþi-l fãrã apã. Aºa ºi cei ce au cãlcat
aici, în muntele Meu din vremea din urmã, cã intrã ºi ies ºi se
ating de moarte, ºi iatã, este mai greu decât în vremea lui
Moise, cã aceia se atingeau de munte ºi mureau, dar am venit
Eu ºi am scos din moarte pe Israel cel necredincios. Iar acum
Sfânta Treime este cu încheiatul lucrãrii Sale, cãci Duhul
Sfânt lucreazã Cel din urmã ºi nu mai este altã lucrare de scã-
pare pentru cel ce a cãzut din luminã dupã ce a gustat din cele
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cereºti care au lucrat cu atâta tainã în vremea aceasta în care
s-a gãtit biruinþa cea de la început ºi pânã la sfârºit. 

Fericiþi acei care vor auzi de aceastã lucrare ºi vor lua
din ea ºi vor trãi prin ea, cã aceia nu au scris cuvânt de hulã
asupra acestei lucrãri, ºi bine le va fi, de o mie de ori mai bine
decât celor ce s-au apropiat de aceastã stâncã ºi apoi s-au zdro-
bit de ea. ªi iarãºi zic: fericiþi acei care au aºteptat ca sã vinã
cuvântul Domnului ºi sã facã dupã cuvânt, cã aceia vor fi mari
ºi vii prin cuvântul sub care s-au lãsat. Poporul Meu nu în-
þelege cum vine aceastã tainã, nu înþelege cum vine sã fie cu
mâinile curate ºi cu încãlþãminte cereascã. Am arãtat din vre-
me unui copil de al Meu ca sã ºtie cum este acest loc, ºi a
crezut acel copil ºi s-a mântuit el ºi toatã casa sa. I-am arãtat
în vis locul acesta ºi i-am spus sã se descalþe, cã este sfânt
locul acesta. ªi cum vine aceasta, „sã se descalþe“? O, acum
este în Duh Domnul. Daniele, cum vine, mãi tatã, aceastã tai-
nã? Ce înseamnã aceastã vorbire? Iubiþii Mei pãstori, Daniel
ºi Cristea, sã cunoascã poporul creºtin taina acestei vorbiri. Sã
spuneþi, tatã, la popor ce înseamnã sã-ºi descalþe încãlþãmin-
tea, ce înseamnã sã aibã mâinile curate ºi ochiul curat ºi ure-
chea curatã ºi inima curatã. O, nu poate poporul acesta sã fie
aºa, fiindcã n-a voit sã fie aºa. Am strigat la el atâta vreme, dar
n-a voit sã fie aºa ºi n-a fost aºa. Venea ºi se apropia de vasul
Meu (sfânta Virginia, n.r.) ºi nu s-a curãþit acest popor, nici cu
trupul, nici cu duhul. Venea, ºi de ce mai venea, oare, dacã
n-a voit cu Mine? Cã iatã, va fi scos în faþã ºi va fi întrebat în
faþa mulþimilor care n-au ºtiut, dar care vor ºti ºi vor crede ºi
se vor sfinþi ºi vor fi sfinþite. Nici mãcar fãrã de minte nu se va
putea numi acest popor, cã am venit mereu ca sã-i dau minte
ºi sã-i þin mintea treazã. ªi, de unde?! Acela va sta mut în ziua
aceea, ºi va intra acest popor cu Mine, dar nu cu trupul, mãi
iubiþii Mei, nu, cã trupul acestui popor a avut alt dumnezeu, ºi
nu se poate aºa, ºi va intra cu duhul; va intra, cã are pecetea
acestei lucrãri; are, pentru cã s-a apropiat de aceastã lucrare
lucratã prin cuvânt; s-a apropiat, dar n-au ºtiut de ce se apro-
pie, n-au cunoscut vãpaia din care au fost rupþi. 

Vai ºi vai de cel ce se leapãdã în faþa oamenilor de
aceastã lucrare! Vai, cã acela va fi osândit de oamenii aceia în
faþa cãrora s-a lepãdat de aceastã lucrare! Vai de tine, creºtine
care te scuturi de ceea ce ºtii cã am lucrat Eu în vremea aceas-
ta ºi zici cã nu e adevãrat sau cã nu ºtii sau cã nu ai fost stri-
gat în aceastã lucrare sau cã nu eºti scris în aceastã carte! Vai,
cã vei fi gãsit scris, ºi te va osândi omul acela care te-a în-
trebat de Mine ºi tu te-ai ascuns cu Mine în faþa lumii, cãci
scris este: «Cel ce se va ruºina cu Mine în faþa oamenilor, ºi
Eu Mã voi ruºina cu el în faþa Tatãlui Meu».

Iatã, mãi pãstorii Mei, cum vine acest loc sfânt ºi
aceastã lucrare sfântã, dar poporul Meu nu ºtie cum vine ºi nu
crede cum va fi. Am aceºti copii cu care M-am suit pe acest
munte ca sã pregãtesc lumina cea nouã, ºi aceºtia ispãºesc ne-
statura poporului Meu. Ei se roagã pentru tot numele care a
luat ºi a cunoscut aceastã lucrare, ºi acest popor stã în voile
lui, ºi copiii Mei cei rugãtori aici suferã ºi ispãºesc, ºi nimeni
nu ºtie cum vine aceasta. Mi-e milã de ei, cã i-am pus ºi la
lucrul acestei pietre ºi i-am pus ºi la lucrul viei Mele ºi sunt
osteniþi aceºti micuþi ai Mei, dar vreau sã sfârºesc pânã la ca-
pãt lucrul Meu cu ei. Ei nu au nici un apãrãtor pe pãmânt, n-au
nici pãrinþi, nici fraþi, nici rude, nici prieteni, cã au lãsat totul
ºi au plecat cu Mine ºi sunt nãscuþi de sus. Ei nu sunt din lu-
mea aceasta. Ei sunt aici cu Mine, ºi iatã duhul lumii cât s-a
înrãit pe Dumnezeu. Aici este o mare tainã, sã ºtiþi cã este, dar

nu s-au pãstrat desãvârºit legile cele dinãuntru de cãtre toþi
cei care s-au atins de acest munte, ºi aceasta pune multã
zdrobire pe aceºtia care Mã poartã pe Mine, iar Eu voiesc sã
curãþ tot ceea ce mai loveºte dumnezeirea Mea, care se va
desãvârºi tot mai vãzut în acest aºezãmânt ceresc. 

O, când se va arãta desãvârºitã aceastã lucrare cereas-
cã, sã vedeþi ce groazã va fi ºi ce lucruri se vor petrece ºi ce
vor face cei care au cutezat sã se atingã de aceastã stâncã fãrã
sã creadã cã ea este corabia salvãrii spiþei lui Dumnezeu,
corabie care s-a arãtat în vremea aceasta! Sã vedeþi ce tân-
guiri ºi ce groazã se va arãta! Sã vedeþi stãpânitorii lumii ce
vor umbla sã se ascundã de mânia Mea, de lumina Mea, care
va vãdi ºi va deosebi totul în ziua aceea. 

O, Mi-e dor sã curãþ necredinþa ºi întinãciunea de pe
trupul României Mele. Mi-e dor s-o vãd gãtitã de sãrbãtoare
ºi sã Mã slãvesc în mijlocul ei ºi sã scot din ea pe cel fãrã de
Mine ºi fãrã de sfinþenie, ºi voi veni ºi voi intra în ea, ºi voi
veþi cânta venirii Mele ºi se va auzi cerul cântând cu voi: «Bi-
ne este cuvântat Cel ce iarãºi vine întru al Sãu nume binecu-
vântat!». Amin. 

ªi acum, binecuvântat sã fie cuvântul lui Verginica în-
tre voi. Amin. 

– PPPP ace vouã, copiii mei, bucuria mea! Voi sun-
teþi bucuria mea. Iubiþi-vã unii pe alþii ºi

staþi încã un pic ascunºi în taina acestei lucrãri. Voiesc sã fac
cu voi un lucru ceresc, un lucru curat ºi plãcut ºi aºteptat de
cer. Voiesc sã fie curatã hrana poporului meu cel credincios,
ºi din zi în zi vor fi toate curate, cãci prin puterea curãþeniei
voastre voi curãþi pe România ºi va fi a Domnului România,
iar cei ce nu vor fi cu Domnul, nu vor mai fi în acest pãmânt. 

Hai sã împlinim, hai sã fim împlinitori de cuvânt ce-
resc, cãci cer trebuie sã fiþi pe pãmânt. Duhul cel rãu lucreazã
acum cu mare slobozenie prin toate mâncãrurile ºi bãuturile
ºi nimeni nu-l mai întreabã ce face. Duhul rãu nu are cu lu-
mea ce are cu voi, mãi copii. El þipã de durere ºi se bagã în
oamenii cei spurcaþi ca sã vã spurce pe voi ºi sã vã slãbeascã
sfinþenia, cã iatã, cum a aflat cã eu am venit sã vã fac atenþi,
el a ºi început sã se arate cu faþa lui, dar de unde?! Cã iatã, îºi
dã pe faþã murdãria cea ascunsã, ºi copiii mei sunt învãþaþi de
cer ce au de fãcut. Duhul rãu va înteþi lucrarea lui cea spur-
catã, dar voi nu vã amestecaþi cu aluatul lui, nu vã atingeþi de
otrava lui, ºi veþi vedea ce mulþi dintre ai lui vor muri în
aceastã cursã. Fiþi cuminþi, cãci cerul vã va da vouã tot ce vã
trebuie, ºi veþi fi pãstraþi întru sfinþenie. 

Aceastã zi e zi de praznic sfânt ºi în cer ºi pe pãmânt,
dar pe pãmânt e amestecãturã ºi nu ajunge la Dumnezeu lucru
strãin. Aveþi grijã de cele din cer, cãci ºi cerul are grijã de voi.
Eu sunt scutul vostru. Mã doare, dar stau ºi veghez ca sã nu
vã doarã pe voi, ca sã puteþi pentru cer. Aº voi sã nu mã mai
doarã nici pe mine, cã am nevoie ºi de sãnãtate în voi. Aº voi,
dar nu e numai dupã mine. Dar va fi ºi aºa, va fi numai dupã
mine, cãci cer am venit sã aºez în acest aºezãmânt, ºi voi aºe-
za, ºi cerul va arde orice amestecãturã, ºi va rãmâne cerul cel
curat pe acest munte. Nu vã temeþi. Duhul rãu va fi zdrobit de
peste tot ºi nu va mai cãuta nici sã gândeascã spre acest aºe-
zãmânt, dar am nevoie de sfinþenie ºi de descãlþarea încãlþã-
mintelor pentru cei ce vin sã se înfãþiºeze Domnului. 

Pãstraþi slujba ascunsã încã un picuþ de timp, copiii mei.
Lucraþi cu înþelepciune întru toate, cãci vã dau înþelepciune. 

Pace vouã, ºi binecuvântatã sã vã fie hrana cea pentru fi-
inþã, ºi vom sta la masã cu voi în ziua aceasta de praznic sfânt. 
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Pace vouã! Pacea cerului sã-i liniºteascã pe cei porniþi
încã spre voi cu rãu, ºi vor sta departe aceia, cãci cerul are pu-
tere, mãi copii. Aveþi încredere în toate cele ce vin la voi prin
cuvânt, cãci toate se lucreazã prin cuvânt, ºi cuvântul este cu
putere, ºi se împlineºte cuvântul. Amin, amin, amin. 

6/19 aprilie 1992

Praznicul Învierii Domnului 

Domnul prooroceºte cã lumea va fi biruitã ºi se va face împãrãþie
dumnezeiascã. 

PP ace vouã, ºi bucuraþi-vã! Domnul Iisus Hristos,
Cel întrupat prin cuvânt ºi Cel rãstignit prin ne-

credinþa omului ºi Cel înviat prin puterea Sa dumnezeiascã ºi
prin adevãr, vã spune întru adevãr urarea cea care astãzi um-
ple cerul ºi pãmântul, urarea de aducere-aminte a biruinþei
Sale în faþa morþii, ºi vã spune: Hristos a înviat! ªi iarãºi:
Adevãrat a înviat! 

Hristos a înviat! Eu sunt. Sunt Cel ce a înviat, iubiþii
Mei. Sunt, ºi vã iubesc. ªi dacã vã iubesc, de aceea sunt cu
voi ºi grãiesc cu voi ºi lucrez cu voi. Lucrez, ºi nimic nu se
face de la Dumnezeu fãrã sã fi spus Dumnezeu. Aduceþi-vã
aminte, copiii Mei iubiþi, de ziua aceea a învierii Mele, cãci
am înviat, ºi M-am dus apoi ºi M-am arãtat ucenicilor Mei ca
sã creadã ei cã Eu am fost cu adevãrat Mesia, Fiul lui Dum-
nezeu. I-am fãcut sã creadã ºi sã înþeleagã ºi sã ºtie cã Eu
eram Cel proorocit sã fiu trimis în vremea aceea, ºi dacã a
fost sã creadã, au crezut aceia ºi M-au urmat prin credinþã,
prin faptele credinþei, iubiþii Mei. Eu am lucrat în mijlocul lor
prin fapte, iar ei au crezut cã Eu sunt, prin faptele acelea au
crezut ºi M-au urmat ºi au rãmas cu Mine pânã la cruce, cãci
crucea Mea a fost grea, mãi copii, iar cei ce Mi-au dat-o au
bãgat spaimã ºi durere în ucenicii Mei. 

Am dus crucea calvarului lumii ºi am înviat apoi ºi M-am
dus la ai Mei ºi M-am arãtat înviat din moarte ºi le-am zis:
«Pace vouã!» ºi le-am zis «Bucuraþi-vã!», ºi a rãmas pacea ºi
bucuria Mea peste ei pânã în veac. Iatã, adevãrat este acest
cuvânt al Meu, cã le-am spus atunci cã voi fi cu ei pânã la
sfârºitul veacurilor, ºi am fost adevãrat prin cuvintele rostite.
Era atunci începutul turmei Mele, ºi a prãsit ºi s-a ridicat prin
vreme turma Mea ºi am pãscut-o de atunci ºi pânã acum,
dupã cum am fãgãduit celor din vremea crucii Mele. O, nimic
nu face Domnul pânã nu cuvinteazã mai întâi, ºi dacã am fã-
gãduit atunci, scris este cã Domnul este credincios întru fãgã-
duinþele Sale. Iubiþii Mei, aceia M-au vãzut ºi pânã la cruce,
M-au vãzut ºi M-au pipãit ºi dupã înviere, ºi au crezut în Mi-
ne, ºi am spus atunci cã acei ce vor crede în Mine prin vreme,
aceia vor lucra minuni mai mari decât cele de atunci. ªi ce
este vorbirea aceasta? Cãci aºa am spus: «Voi lucra pentru cã
Eu Mã duc la Tatãl». Iatã ce tâlc mare, cãci cei de atunci M-au
vãzut în trup ºi pânã la cruce, ºi dupã aceea am lucrat vãzut
cu aceia, ºi iatã ce înseamnã „mai mari decât acelea“: mai
mari, pentru cã acei de dupã ei au crezut în Mine prin ei; mai
mari, pentru cã Eu de lângã Tatãl lucram cu mai multã lucrare
peste cei ce au crezut în Mine din neam în neam. Iatã, cei ce
s-au ridicat de atunci ºi pânã acum, aceia sunt Israelul cel du-
pã duh, cel din fãgãduinþã, cãci Duhul este Cel ce lucreazã de
la Dumnezeu în vremea aceasta; El este Dumnezeul Sfintei
Treimi, Care desãvârºeºte toatã taina lui Dumnezeu. 

O, iatã, Domnul Iisus Hristos, Care lucreazã minuni
mai mari ca oricând, vã spune vouã, cu Duhul Sfânt vã spune:
Hristos a înviat! Este sãrbãtoarea cea mai mare a credincioºi-

lor lui Dumnezeu. Hristos a înviat, iubiþii Mei! Am sãrbãtorit
cu voi în toatã bucuria ºi iubirea cereascã. Sunt cu voi, cãci
am iesle lucratã prin cuvânt la voi. Sunt întru Duhul Sfânt, ºi
prin cuvânt sunt, dar cei din vremea aceasta sunt orbiþi de vre-
me, sunt fãrã de înþelepciune înþelepþii acestei vremi, ºi când
se va vedea lucrând înþelepciunea lui Dumnezeu, atunci va fi
cititã ºi auzitã peste tot Scriptura aceea care spune: «Unde
este înþeleptul ºi cãrturarul acestei vremi?». Atunci voi veþi
strãluci, iubiþii Mei, cãci va strãluci lumina Duhului Sfânt, ºi
va strãluci vãzut, ca sã se împlineascã toatã Scriptura care
mai este de vãzut. Uitaþi-vã la cei ce dau sã înãbuºe lucrul
vostru cu Mine, uitaþi-vã cât sunt de neputincioºi aceºtia, cãci
am venit cu vremea Mea ºi le-am luat dreptul lor ºi stãpânirea
lor, care este din lumea aceasta. Dar sã-i vedeþi atunci când va
strãluci lucrul Meu cu voi sub ochii lor, cãci Domnul cu ai Sãi
va birui în vremea aceasta lumea care mai este de biruit, ºi nu
va mai fi lumea, cãci vom birui lumea, cu totul o vom birui,
ºi vom sufla ºi se va face împãrãþie dumnezeiascã pentru fãp-
tura Mea. De aceea v-am spus, ºi iarãºi vã spun ºi acum:
avem lucruri mari de împlinit, iubiþi ai Duhului Sfânt. Staþi cu
ochii aþintiþi la Mine ºi lucraþi dupã cuvântul cel din cer,
lucraþi cãrare dreaptã cuvântului cel din cer, cãci voiesc sã nu
se mai lungeascã ziua Domnului; aºa voiesc, iubiþii Mei. Eu
sunt cu voi, sunt ºi lucrez cu voi, ca sã lucraþi voi cu Mine.
Verginica e ºi ea în toatã vremea cu voi, ºi este de la Mine
Verginica ºi grãieºte cuvântul ceresc între voi. Amin. 

– HH ristos a înviat! Cu Domnul vã spun: Hris-
tos a înviat! Pentru voi ºi pentru toþi copiii

mei cei credincioºi rostesc urarea cea de serbare a învierii
Domnului. Hristos a înviat, iubiþii mei, bucuria mea în cer ºi
pe pãmânt! Toatã oastea cereascã serbeazã ºi cântã acum cu
voi. Stã cerul atent la voi în vremea aceasta, cã vede cerul ce
se pregãteºte la voi. Se bucurã proorocii, mãi mãmicã. Citiþi
Scripturile ºi întãriþi-vã ºi lucraþi întru lucrul învierii care va
sã biruiascã moartea ºi întunericul. Nu mai ieºiþi în afara celor
din cer. Lãsaþi pe cei de pe drum sã treacã ºi sã se zbatã. Voi
staþi cuminþi ºi cu inimã treazã spre Dumnezeu ºi rugaþi-vã
aºa cum v-a pus Domnul sã vã rugaþi. 

O, Domnul este fericit întru cei din cer. Mãicuþa Dom-
nului cântã de umple cerul, ºi cânt ºi eu cu ea, ºi cântaþi ºi voi
cu noi, mãi copii. Se bucurã cerul de bucuria celui uns peste
România. A venit întru ale sale ca sã le vadã ºi sã plângã ºi sã
se bucure. A venit cel uns de Dumnezeu peste România ºi e
serbare mare în cer ºi pe pãmânt, ºi se va face cale dreaptã,
dar sã se cânte acum pentru cel uns, sã se cânte cântarea cea
pentru el, cã ºi în cer se cântã: 

„O, Doamne Sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“. 
Rugaþi-vã ºi binecuvântaþi întru numele Domnului in-

trarea celui uns pe pãmântul cel sfânt al Domnului. Inima lui
ºi ochii lui, cei pãziþi încã de ochii celor rãi, se vor uita acum
sã-i vadã pe ai mei. Sunt ochi rãi pe lângã el ºi sunt inimi vi-
clene încã. Mergeþi ºi cãutaþi ºi voi spre el, cã ºi el cautã cu
ochii lui sã vã vadã. Mergeþi ºi duceþi de la Domnul urarea zi-
lei de astãzi. Va fi sã-i ieºim înainte prin aceastã lucrãturã lu-
cratã de Dumnezeu aici. 

Iubiþii mei, va veni bucuria cea adevãratã ºi nu vor mai
fi ochi care încãtuºeazã lucrul Domnului ºi bucuriile Domnu-
lui. Mama Gigi vã cuprinde. ªi, iarãºi, pentru toþi cei buni ai
ei, ea rosteºte iar: Hristos a înviat! Pace vouã! 

Pace unsului României! Pace inimii lui îndurerate, cãci
este plinã de durere inima lui! 
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Pace peste voi toþi, ºi peste lucrul Domnului de la voi!
Hristos a înviat! Adevãrat a înviat! Amin, amin, amin. 

13/26 aprilie 1992

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Ucenicii lui Hristos sunt cei prigoniþi ºi huliþi. Preoþii de azi sunt
durere pentru cer. 

SS e coboarã cuvânt din cer ºi se scrie pe pãmânt cu-
vântul ceresc. Iatã zilele cerului, ºi cântã cerul în

ziua aceasta, cântã peste România, cântã ºi se preamãreºte
cerul pe pãmântul României. Stau proorocii ºi sfinþii ºi înge-
rii ºi cântã suita cereascã:

„Mântuieºte, Doamne, pe român, poporul Tãu, 
ªi binecuvinteazã moºtenirea cea nouã a Ta. 
Biruinþã binecredinciosului, al poporului Tãu rege,

asupra celui potrivnic dãruieºte 
ªi cu crucea Ta pãzeºte poporul ºi pe unsul poporului

Tãu!“. 

„O, Doamne Sfinte, ceresc Pãrinte,
Susþine cu a Ta mânã coroana românã,
Susþine cu a Ta mânã þara reginã românã!“.
Hristos a înviat, rege al României! Bun venit, iubitul

Meu! Hristos a înviat, Mihail al României Mele! Aºa este nu-
mele tãu: Mihail al României, iar România este a lui Dumne-
zeu, dimpreunã cu poporul ei cel binecredincios ºi cu regele
ei cel uns de Dumnezeu. 

Eu sunt; Eu, Cel ce am înviat din moarte în vremea tru-
pului Meu dupã ce trupul Meu a cãzut pe cruce. Eu sunt, iubi-
tul Meu. O, eºti plin de bucurie îndureratã, eºti plin de durere,
preaiubitul Meu, dar vine, tatã, vremea ta, vine, dar Eu îþi spun
cã a ºi venit. Vin zorile Ierusalimului cel nou peste România,
dar Eu îþi spun cã au ºi venit. Vor veni prooroci ºi magi de la
mari depãrtãri ca sã vadã lucrul Duhului Sfânt, Care lucreazã
ºi Se vede lucrând peste România. Dar Eu îþi spun cã au ºi
venit ca sã întrebe ºi sã se bucure de împlinirile cele noi. 

Iatã, iubitul Meu, rostesc cuvânt la ieslea cuvântului
Meu ºi ai fost purtat spre Mine prin rugãciunile cele de aici.
Am aici pe micuþii Mei, ºi fericit cel ce primeºte pe aceºti
micuþi ai Mei, cãci pe Mine Mã primeºte acela. 

Am adus la locul ei poarta Domnului; am adus-o, prea-
iubitul Meu, prin minuni am adus-o, cãci duhul rãu cunoºtea
taina ei ºi pusese stãpânire peste ea ºi blestem peste ea, dar
am adus-o prin credinþa ºi lucrarea celui ce o cântã pe Româ-
nia, celui ce-i cântã României cântarea cântãrilor. Am adus-o.
L-am trimis prin cuvânt ºi a ridicat poarta Domnului, poarta
prin care vei intra tu cu glorie, preaiubitul Meu. Aºa este scris
în Scripturi, cã «aceasta se va numi poarta Domnului ºi va in-
tra pe ea Domnul, ºi va intra pe ea regele celei binecuvân-
tate». Este scris despre aceastã cetate care strãjuieºte prin
înãlþimea ei cereascã peste cetatea Ierusalimului nou, care se
coboarã de la Dumnezeu. Aºa este scris, cã ea se va numi cu
numele Domnului ºi i se va spune: „Acolo este Domnul“.
Proorocii care au scris aceastã Scripturã saltã ºi se bucurã în-
tru cele cereºti. Bucurã-te ºi tu! Eu voi lucra curând, cã iatã
cã am atâþia care nu ºi-au plecat grumajii în faþa lui Baal. 

Pace þie, cã este obositã inimioara ta! Nu te teme, nu te
îndoi! Eu sunt; Eu, ºi servii Mei; Eu, ºi trimiºii Mei; Eu, ºi
uneltele Mele. Binecuvântatã sã-þi fie intrarea în Ierusalimul

Meu cel nou! Cãci aºa am spus despre România, ºi cele
rostite nu se pot schimba, ºi vin spre împlinire. 

O, plânge biserica Mea cea ascunsã încã. Plânge sub
apãsarea necredinþei cãrturarilor ºi a fariseilor ºi a arhiereilor
din vremea aceasta, cãci aceºtia, ca ºi cei de atunci, nu cunosc
vremea cercetãrii. Am ridicat piatra cea de mãrturie a lucrãrii
lui Dumnezeu Cuvântul, Care a lucrat ºi lucreazã întru Duhul
Sfânt de aproape patruzeci de ani. Am ridicat-o, ºi nu este lu-
crãturã ca aceasta pe pãmânt, cãci aceastã înãlþime cereascã
nu se tâlcuieºte pãmânteºte, iubitul Meu. Am pe îngerul bise-
ricii Mele care a fost trimis spre tine cu solia Mea, cu vestea
Mea cea bunã. Îl am tare întru aceastã tainã, ºi va fi sã te mãr-
turiseascã atunci când vom dezveli piatra care va strãjui la
poarta de intrare în aceastã cetate cereascã, coborâtã în mijlo-
cul României. Eºti scris pe piatra aceasta, cãci aºa a fost cu-
vântul Meu, iar cei ce au ridicat aceastã înãlþime cereascã au
lucrat în numele Meu ºi în numele tãu, ºi va fi sã vii prin pu-
terea Mea. Întãreºte-te ºi te încinge întru puterea cea de la Mi-
ne ºi lucreazã cu înþelepciunea Mea ºi cu viaþa Mea întru via-
þa ta, cãci avem de înviat pe România. Copiii Mei de aici nu
au a se teme. Ei se bizuie pe fãgãduinþele Mele. Aºa ºi tu,
preaiubitul Meu, ºi vei fi iarãºi la locul tãu. Amin. 

O, þipã antichrist ºi duhul rãu, þipã ºi se vaitã ºi se
zbate, cãci din ziua când am ridicat crucea biruinþei, semnul
Fiului Domnului în vârful acestei înãlþimi cereºti, de atunci
nu-ºi mai gãseºte astâmpãr vrãjmaºul cel din veac. Dar am lu-
crat cu înþelepciunea cea cereascã întru aceºti micuþi ºi am bi-
ruit ºi s-a arãtat aceastã lucrãturã ºi va fi spre judecata celor
ce se cred a fi stãpâni ºi tari prin puterea lor, ºi se va citi în
curând Scriptura aceea care spune: «Unde este înþeleptul ºi
cãrturarul acestei vremi?». Aceastã tainã este cereascã, ºi nu-
mai cei cu viaþa cereascã vor pricepe aceasta, iar cei fãrã de
lege nu vor putea pricepe lucrul Domnului. 

Iat-o pe România! Te cântã România, iubitul Meu.
Cântã România cântarea regelui ei ºi se bucurã România cea
credincioasã, iar cea necredincioasã nu va mai rãmâne în faþa
Mea ºi în faþa ta dacã nu va veni spre pocãinþã, cãci Eu sunt
un Dumnezeu gelos, iubitul Meu, ºi voiesc ca acest Canaan
sã fie din cer ºi nu de pe pãmânt; sã fie cer ºi nu pãmânt; sã
fie sfinþenie ºi nu fãrãdelege. 

Pace þie! Pace regelui României! Pace, ºi îmbrãþiºarea
Mãicuþei Mele sã te cuprindã pe tine, ºi pe regina ta, ºi pe mlã-
diþa ta, care va sta de-a dreapta ta. Pace vouã, ºi bucuraþi-vã!
Este cea mai mare sãrbãtoare, ºi este îndoitã pe pãmântul Ro-
mâniei. România cântã pe Hristos, cântã „Hristos a înviat!“ ºi
cântã cântarea regelui celei binecuvântate între popoare. 

Hristos a înviat! Binecuvântatã sã-þi fie intrarea ºi ieºi-
rea. Binecuvântatã sã-þi fie întoarcerea ta acasã, cãci se apro-
pie de la Dumnezeu. Am spus cã voi ieºi înaintea ta prin lu-
crãtura cea de aici, de la gura izvorului cuvântului Meu. Am
spus, ºi voi ieºi, în curând voi ieºi înaintea ta. 

Pace þie, Mihail al României! Pacea Mea sã fie cu tine
ºi prin tine, rege al celei binecuvântate pentru vremea gloriei
Domnului ºi a celor ce umblã cu Domnul. Eu sunt cu tine, iu-
bitul Meu, ºi va învia bucuria ta, ºi viaþa ta cea cu durere vine
spre bucurie. Iatã, Eu vin curând cu bucuria cea cereascã.
Amin. 

Hristos a înviat! În toatã ziua sã-þi cânte în inimã aceas-
tã slavã cereascã, rege al României. Amin, amin, amin. 

13/26 aprilie 1992
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Duminica a doua dupã Paºti, a sfântului apostol Toma 

Domnul îndeamnã preoþii din biserici spre cuvântul care spune:
„în dar aþi luat, în dar sã daþi“. 

HH ristos a înviat! Domnul, Cel ce a înviat din
moarte, Cel ce S-a arãtat dupã înviere, vã spune

vouã, copii iubiþi: Pace vouã! ªi, Hristos a înviat! Acesta este
salutul lui Israel, care a rãmas ca datinã cereascã în urma în-
vierii Mele, iubiþii Mei ucenici. 

Iatã, ziua care vine dupã ziua aceasta, ziua de mâine,
poartã ºi ea o sãrbãtoare de aducere-aminte a praznicului în-
vierii Mele ºi se numeºte duminica lui Toma, cel care a voit
sã pipãie rana din coasta Mea cea împunsã de rãstignitorii
Mei, ºi dacã a voit sã Mã vadã ºi sã creadã, M-am arãtat încã
o datã dupã înviere ºi i-am întãrit din nou ºi pe ceilalþi uce-
nici, care Mã vãzuserã. Stãteau ferecaþi în ascuns, ca sã nu-i
afle ºi sã-i împrãºtie iudeii, ºi Eu, iatã, iarãºi am apãrut în mij-
locul lor ºi le-am zis: «Pace vouã!» ºi am luat degetul lui To-
ma ºi i-am arãtat coasta Mea cea împunsã ºi am întãrit credin-
þa lui Toma ºi a celor ce au urmat Mie mai înainte de cruce.
Dar ce am spus Eu atunci? Voi trebuie sã ºtiþi tot ce vã întrea-
bã Dumnezeu. Am spus cã mai fericit va fi cel ce n-a vãzut ºi
a crezut, cel ce crede în Mine prin mãrturisirea celor ce M-au
vãzut ºi pânã la cruce ºi dupã ce M-am ridicat din moarte. Da-
cã ei n-ar fi cunoscut cartea proorociilor, dacã ei n-ar fi fost
sãraci cu duhul ºi mici cu rangul ºi cu mãrirea, n-ar fi putut
cunoaºte vremea cercetãrii care venise cu Mine dintru cele
cereºti. O, ºi aduceþi-vã aminte ce am lãsat Eu peste ei. Am
lãsat Duhul Meu peste ei ºi lucrul Meu ºi împãrãþia cea nouã,
care a lucrat din neam în neam peste Israel. Le-am dat putere
din partea Mea ºi le-am dãruit lucrare de minuni în mijlocul
lumii ºi le-am spus aºa: «În dar aþi luat, în dar sã daþi». Au
luat în dar din cele ce aveam Eu de la Tatãl ºi nu le-am spus:
„În dar v-am dat, în dar sã daþi“, ci le-am spus: «În dar aþi
luat, în dar sã daþi». Iatã, aºa vine aceastã tainã ºi aceastã lu-
crare ºi aceastã slujire. 

O, i-am învãþat atunci pe ai Mei cum sã lucreze ºi cum
sã fie cu Mine în lume. Când am vãzut între ei nedumerire
pentru întâietate, atunci am luat ºi am spãlat picioarele lor ºi
le-am spus: «Voi ziceþi cã sunt Învãþãtorul vostru, ºi bine zi-
ceþi. ªi dacã Eu vã fac vouã aºa, la fel ºi voi sã faceþi unii al-
tora». Am fãcut aºa ca sã le dau pildã de iubire ºi le-am spus:
«Iubiþi-vã unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi». Le-am
spus cã «cel ce ar vrea sã fie mai mare, acela sã fie slujitor
tuturor», ºi aºa am lucrat Eu cu ei pânã ce s-au deprins sã-L
socoteascã pe Dumnezeu mare, precum Eu am fost supus ºi
ascultãtor ºi smerit Tatãlui ceresc. 

Am venit de lângã Tatãl Meu ca sã las în lume aceastã
trãire faþã de Dumnezeu, ºi am lãsat pacea pe care o aveam de
la Tatãl; am lãsat-o peste cei ce au crezut cã Eu sunt de la Ta-
tãl ºi le-am zis: «Pace vouã! Pacea Mea v-o dau vouã! Pre-
cum M-a trimis pe Mine Tatãl, ºi Eu vã trimit pe voi, ºi cine
vã va primi pe voi, pe Mine Mã va primi acela», ºi au plecat
aceia în numele Meu ºi M-au mãrturisit pânã la toate margi-
nile. Dar aºa cum am fost Eu, aºa au fost prin vreme cei ce au
fost cu Mine, cãci am grãit cuvânt înainte ºi am spus: «M-au
prigonit pe Mine, ºi pe voi vã vor prigoni, dar îndrãzniþi, cãci
aºa am biruit Eu lumea»; am biruit-o prin prigoanã ºi prin
moarte, ºi apoi prin înviere, ºi aºa au biruit-o ºi cei ce au fãcut
ucenici de acelaºi lucru cu ei ºi cu Mine, ºi n-a fost alta bi-
serica Mea ºi n-a fost altfel, n-a fost aºa cum este ea astãzi.
O, un slujitor al lui Hristos dacã nu este prigonit ºi hulit ºi da-

cã nu este ca Domnul sãu, acela nu este dupã adevãr ucenicul
Meu. Cel ce nu calcã pe urmele Mele, acela nu se poate as-
cunde sub numele Meu ºi nu este mãdular al bisericii Mele
care a fost aºezatã pe piatra cea neluatã în seamã de ziditori
ºi care stã de atunci la temelia bisericii Domnului. Dar Eu am
spus atunci celor de atunci ºi celor de dupã ei care au fost ca
Mine ºi ca ei, ºi am spus aºa: «Vai vouã dacã lumea vã va cin-
sti ºi vã va vorbi de bine, cã aºa fãceau proorocilor mincinoºi
pãrinþii lor», ºi am spus ºi aºa: «Fericiþi veþi fi când vã vor
ocãrî ºi vã vor prigoni ºi vor spune de rãu împotriva voastrã,
cãci plata voastrã multã este în ceruri». În ceruri, aºa am
spus, ºi iatã, am venit sã fac ceruri noi, am venit sã aºez plata
pe pãmânt nou ºi în cer nou, dar nu are cine sã înþeleagã
aceastã vreme, nu are, cã iatã, duhul lumii nu mai ºtie cum
este Dumnezeu. 

O, ce sã fac Eu cu cei ce slujesc ºi stãpânesc biserica
cea de azi? Ce sã fac cu ei? Cum sã fac cu ei înviere ºi cer nou
ºi împãrãþie cereascã pe pãmânt? Eu nici nu pot intra cu cu-
vântul Meu ca sã le spun aºa cum a fost în toate vremile rân-
duiala de la Dumnezeu. Cum? când ei nici nu vor sã mai audã
de la Domnul, cãci Domnul este prin cuvânt, aºa cum a fãgã-
duit, ºi n-are cum sã se desfiinþeze aceastã Scripturã. Au des-
fiinþat-o ei, cei ce stãpânesc peste bisericã, dar biserica Mea
are în mijlocul ei cuvântul Meu, ºi aceea este biserica pe care
am lãsat-o Eu. Iar cei ce slujesc azi în numele Meu, au fãcut
din duhurile cereºti un prilej de câºtig nedrept, ºi acest câºtig
îl risipesc pentru cele neplãcute lui Dumnezeu ºi pentru fãrã-
delegi, ºi Eu altfel am spus. Am spus: «În dar aþi luat, în dar
sã daþi», ºi dacã cineva nu poate aºa, acela sã nu se apropie
cu Mine, cãci Dumnezeu nu Se lasã batjocorit ºi înºelat. 

O, mãi copii, cum trebuiau sã fie preoþii Domnului, ºi
cum sunt! Se îngrozeºte cerul de viaþa preoþilor, cã nici ei,
nici cei ce îi ung pe ei în numele Meu nu sunt cu Mine, ºi iatã,
nu mai este credinþã în Dumnezeu ºi în cele sfinte, ºi se calcã
în picioare cele sfinte ºi se aruncã în noroi ºi în nelegiuiri. În
zadar zic aceºtia cã sunt cu Mine, în zadar zic. 

Iatã, Domnul nu este lipsit de bisericã. Domnul are
aºezare, cãci am spus cã voi aºeza Ierusalimul cel ceresc pe
pãmânt, ºi aºa împlinesc. Amin, amin, amin. 

20 aprilie/3 mai 1992

Duminica a treia dupã Paºti, a mironosiþelor 

Glasul Domnului: creºtinul trebuie sã fie cu Domnul dupã adevãr. 

SS ã fie binecuvântatã rugãciunea ºi cântarea de la
voi pentru serbarea duminicii sfintelor femei mi-

ronosiþe. Acest praznic a fost în toatã vremea serbat de po-
porul acestei lucrãri, a fost serbat cu jertfã de aducere-aminte
ºi cu bucurie era serbat. Se bucura Domnul ºi venea ºi cuvânta
cuvânt ceresc de stare nouã ºi cereascã pe pãmânt. ªi iatã, mai
am o rãmãºiþã sãnãtoasã rãmasã pe picioare, mai am loc ºi
prilej ca sã cuvintez, ºi cuvintez cu putere ºi lucrez cu putere. 

Pace vouã! Eu sunt pomul vieþii, ºi am spus cã acel ce
va rãmâne cu Mine prin aceastã lucrare pânã la sfârºit, aceluia
îi dau sã mãnânce din pomul vieþii. Aºa am spus, iubiþii Mei,
ºi iatã, am fost adevãrat prin cuvântul rostit. Aduceþi-vã amin-
te de cele scrise în cartea cea cereascã, de cuvintele rostite de
Mine cãtre apostolii Mei, cãci aºa le-am spus în cea din urmã
cinã: «Luaþi ºi mâncaþi din Paºtele cel nou, cãci nu-l voi mai
lua cu voi pânã ce nu-l vom lua iarãºi nou, întru împãrãþia
Tatãlui Meu». 
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Am spus cã acel ce va birui, acel ce va ajunge vremea
biruinþei lui Israel, acel ce va ajunge vremea gloriei Dom-
nului, acela va lua ºi va mânca din pomul vieþii, care se va
coborî din cer ºi va sta în mijlocul Ierusalimului nou coborât
din cer. Eu sunt pomul vieþii; Eu ºi lucrarea cuvântului Meu
care este pe pãmânt, care este în România. Eu sunt, ºi sunt
adevãrat, ºi nu este putere împotriva adevãrului, dar este
putere pentru adevãr. 

Eu sunt adevãrul, ºi v-am dat putere pentru mãrtu-
risirea adevãrului, vouã, celor ce aþi rãmas cu Mine întru ade-
vãr. ªi ce înseamnã aceasta cã aþi rãmas cu Mine întru adevãr
ºi cã sunteþi ai Mei? Dacã l-aº întreba pe poporul Meu cel
hrãnit de aproape patruzeci de ani cu cuvântul Meu cel viu,
n-ar avea cum sã-Mi rãspundã acest popor, chiar dacã ei sunt
sãmânþa acestei lucrãri. Aºa este scris: «Dacã veþi rãmâne în
cuvântul Meu, sunteþi cu adevãrat ucenicii Mei». Aºa am
spus pentru cei ce credeau în Mine în vremea trupului Meu,
ºi le-am spus cã vor cunoaºte adevãrul ºi cã adevãrul îi va
face liberi. Dar cei ce se credeau sãmânþa lui Avraam, au ri-
dicat glas ºi au zis cã ei n-au fost robi nimãnui niciodatã, ºi la
aceia am zis sã le desluºesc vorbirea Mea, ºi iarãºi am adãu-
gat ºi am zis: «Adevãrat grãiesc, cã oricine sãvârºeºte pãca-
tul, este rob pãcatului, iar robul nu poate moºteni cu Dum-
nezeu în veac. Dar Fiul Omului rãmâne în veac, ºi dacã Fiul
vã va face liberi, veþi rãmâne liberi». 

Aºa vorbeam cu cei de atunci, ºi câte n-am vorbit cu
cei de acum, câte?! De aceea am spus cã n-ar ºti acest popor
dacã l-aº întreba ce înseamnã sã fie creºtinul cu Mine întru
adevãr. N-ar ºti, pentru cã este rob pãcatului ºi n-a voit sã se
foloseascã ºi sã scape de sub robia aceasta care nu îi lasã sã
rãmânã cu Mine întru adevãr, ºi zic ºi ei ca ºi cei de atunci cã
au tatã pe Dumnezeu. ªi iatã, ºi Eu zic, zic iarã, încã o datã
zic: dacã Dumnezeu ar fi tatãl lor, aceia M-ar iubi ºi pe Mine,
cãci de la Domnul am venit cu aceastã lucrare de cuvânt ce-
resc, n-am venit de la Mine Însumi, ºi am venit trimis de
Tatãl. 

O, n-a înþeles poporul Meu vorbirea Mea, ºi de aceea
n-a dat ascultare acestei lucrãri de cuvânt ceresc. Eu am venit
cu cuvântul ceresc ca sã aduc adevãrul ºi am spus cã cel ce
grãieºte minciunã, acela este fiul minciunii ºi are de tatã pe
tatãl minciunii ºi nu poate crede adevãrul. ªi iatã, iubiþii Mei,
adevãr adevãrat grãiesc: cel care este de la Dumnezeu, acela
ascultã cuvintele lui Dumnezeu, iar cel care nu este de la
Dumnezeu, acela nu ascultã cuvintele lui Dumnezeu ºi cu
aceastã carte am fãcut lucrarea de triere a acestui popor, ºi nu
ºtie ºi nu crede nimeni cã am fãcut-o. Trebuia s-o fac, cãci
este scrisã în prooroci aceastã împlinire ºi nu pot rãmâne ne-
lucrate proorociile, ºi am sã lucrez aºa cum este scris, am sã
lucrez cu cei care au rãmas cu Mine ºi am sã împlinesc cu ei
dreptatea Mea peste acest popor, ºi va fi aceasta fãrã de veste. 

Am ieºit cu voi la suprafaþã, mãi copii, cãci am spus
mai dinainte cã voi ieºi deasupra cu aceastã lucrare, ºi iatã,
dacã am ieºit ºi am vestit-o, s-a petrecut Scriptura care spune:
«Vedeþi voi, cei îngâmfaþi, uitaþi-vã ºi vã topiþi, cã Eu lucrez
un lucru în zilele acestea, pe care nu-l veþi crede când îl veþi
auzi!». Am ieºit la ivealã cu aceastã lucrare de cuvânt izvorâ-
tã din tronul Sfintei Treimi. Am ieºit cu voi ºi cu lucrãtura de
la voi, cãci am spus cã Eu voi sfârºi aceastã lucrare cu o co-
rabie cereascã. ªi iatã corabia! Iatã, am ieºit cu aceastã fân-
tânã, am ieºit cu cuvântul lui Dumnezeu pe pãmânt, ºi pe toþi
i-a prins aceastã vreme cereascã, i-a prins ca o cursã, precum
este scris: «Ca o cursã va fi vremea aceea peste toþi cei ce lo-

cuiesc pe pãmânt». Uitaþi-vã la arhierei ºi la preoþi, uitaþi-vã
cã aºa au fost gãsiþi, îmbuibaþi de mâncãruri ºi de bãuturi ºi
de petreceri, ºi aceºtia n-au cum sã priceapã aceastã vreme.
De aceea am venit ca sã chem la Mine un popor ºi sã-l fac sã
asculte de cuvântul Meu, ca sã nu gãsesc pãmântul fãrã de
credinþã. Dar creºtinul a rãmas rob pãcatului ºi n-a voit sã
creadã ºi sã împlineascã vremea cea cereascã aºa cum a cre-
zut ºi a împlinit Noe ºi copiii lui. Am venit ca sã-l aºez pe
creºtin în vremea cea cereascã ºi sã fie gãsit în ea ºi sã fie luat
de ea, cã dacã n-a fost gãsit în ea, n-a fost luat de ea, ºi a fost
lãsat, dupã cum este scris. N-a voit sã creadã cât de mare
strâmtorare este în vremea aceasta; strâmtorare ºi întuneric ca
sã nu mai scape nimeni. Dar Domnul a venit ºi a scurtat
aceastã vreme ca sã mai scape ceva din aceastã strâmtorare,
cãci vremea cereascã s-a arãtat peste strâmtorarea vremii, ºi
iatã, cel care a fost de la Dumnezeu, acela a ascultat cuvintele
lui Dumnezeu ºi a fost dupã adevãr cu Dumnezeu, ºi nu este
putere împotriva adevãrului, dar este putere pentru adevãr. 

Eu sunt Adevãrul, ºi am venit cu aceastã lucrare ca sã-l
fac liber pe cel care voieºte sã iasã din robia pãcatului. Eu
sunt pomul vieþii, ºi am venit sã Mã aºez ºi sã Mã dau spre
hranã celor ce vor împlini biruinþa lui Israel, ºi iatã, poporul
Meu care este sãmânþa acestei lucrãri cereºti nu ºtie ce este
adevãrul, cãci dacã ar ºti, ar asculta cuvintele lui Dumnezeu
ºi s-ar aºeza în vremea cea cereascã. 

Iubiþii Mei, binecuvântatã sã vã fie grãbirea ºi sãvâr-
ºirea lucrãturii pe care am lucrat-o cu voi pentru ca sã mãrtu-
riseascã aceastã lucrãturã. Verginica este cu voi mereu. Staþi
atenþi la cuvântul Meu care este prin ea ºi aduceþi-vã aminte
de apostolul Pavel când zicea aºa: «Hristos grãieºte întru
mine, Care nu este slab faþã de voi, ci este puternic în voi».
Aºa este ºi Verginica. Eu sunt prin ea, iar cuvântul ei sã fie cu
voi. Amin. 

– PP ace vouã! Eram cu trupul cu voi ºi an de an
aduceam jertfã ºi serbare în aceastã zi de

sãrbãtorire a sfintelor mironosiþe, ºi am lãsat aºezare ca sã se
serbeze mai departe cu jertfã ºi cu bucurie aceastã zi, ºi s-a
serbat, ºi iatã, se serbeazã. O, dar ce fel de serbãri primeºte
Domnul acum? Serbãri neamestecate, serbãri dupã adevãr,
mãi mãmicã. 

Pace vouã, mãi copii, cãci lucraþi dupã adevãr! Fiþi cre-
dincioºi pânã vom termina de biruit. Fiþi în duhul pãcii ºi al
iubirii ºi al lucrãrii cereºti, ºi binecuvântatã sã vã fie lucrarea
mâinilor voastre. Lucraþi cu inimã, lucraþi bine ºi cu hãrnicie
ca sã fim gata în toate. Voiesc sã nu mai pregetãm. Mi-e milã
de cei din cer, de prooroci ºi de mucenici ºi de toatã suita de
îngeri care stã pe lângã noi ºi pe lângã voi ca sã afle ºi sã vadã
ºi sã ºtie tainele lui Dumnezeu. Iatã, Domnul vã depãrteazã
oboseala ºi vã înarmeazã cu putere de trup ºi de duh, ºi cu du-
hul pãcii vã învãluieºte din toate pãrþile. Lucraþi ºi cântaþi
Domnului cu inima ºi cu mintea, cã în curând vom cânta iar
cântarea lui Moise. ªtiþi voi ce este cântarea lui Moise? ªtiþi
voi cum vine aceastã tainã? Lucraþi ºi vã grãbiþi sã împliniþi
lucrarea ºi veþi vedea apoi cum vine aceastã tainã cereascã,
aceastã cântare aºteptatã de Israel cel din veac ºi pânã-n veac. 

Pace vouã, mãmicã! Pace ºi ascultare tot mai atentã!
Pace, ºi inimi de copii sã am în voi! O, dacã s-ar fi încopilãrit
tot poporul meu aºa ca voi! 

Pace vouã, copii ai lui mãmica Verginica! Aºa vã nu-
meºte cerul pe voi. Binecuvântatã sã vã fie jertfa ce o aduceþi
pentru amintirea mironosiþelor cele cu bãrbãþie de inimã, cãci
ele se bucurã sã serbeze cu voi în ziua serbãrii lor. 
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Acestea sunt serbãri dupã adevãr. Sã fie pace peste cei
credincioºi ºi adevãraþi cu Domnul! Sã fie pace peste voi, iu-
biþii mei! Amin, amin, amin. 

27 aprilie/10 mai 1992

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt 

Domnul grãieºte despre înþelepciunea cereascã, lucrãtoare în
zilele biruinþei Duhului Sfânt. 

BB ine este cuvântat Dumnezeul Sfintei Treimi, Cel
Care în chipul limbilor de foc a mãrturisit pe

Duhul Sfânt întru fiinþã ºi întru slavã lucrãtoare de lucrare no-
uã, cãci dacã fiinþa Duhului Sfânt a fost vãzutã în ziua dumi-
nicii Rusaliilor, dupã câteva zile de la aºezarea Mea la locul
de unde coborâsem pentru întrupare omeneascã, dacã Duhul
Sfânt a fost vãzut atunci în chipul focului nematerial, s-a vã-
zut apoi ºi lucrarea dumnezeiascã a Duhului Sfânt, cãci apos-
tolii Mei cei iubiþi s-au umplut de înþelepciunea Duhului
Sfânt ºi nu mai erau ei, ci era Duhul Sfânt în ei, ºi vorbea în
limbi noi Duhul Sfânt, Care intrase în ei dupã ce limbile de
foc ale fiinþei cereºti a Duhului Sfânt fuseserã trimise de Mi-
ne la ei, dupã cum am ºi rostit fãgãduinþa aceasta mai înainte
de înãlþarea Mea spre Tatãl Treimii cereºti. Aºa le-am spus
atunci: «Nu vã voi lãsa orfani pe voi, cei care aþi lãsat case,
ºi neam, ºi soþii, ºi copii, ºi pãrinþi, ºi lume, ºi pe voi înºivã v-aþi
lãsat ºi Mi-aþi urmat Mie. Nu vã voi lãsa orfani, ºi vã voi tri-
mite în loc pe Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine ºi vã va
aduce vouã».

Iubiþii Mei, voi sunteþi cei de acum, iar aceia au fost cei
de atunci, dar sã ºtiþi ºi sã înþelegeþi fãgãduinþa cea de atunci,
cãci cei de atunci sunt pânã în zilele acestea, tatã; sunt, cãci
fãgãduinþa Mea rãmâne pentru veci de veci rostitã. 

Iatã, astãzi vã mai spun o datã ce am spus atunci, cãci
a venit un tânãr bogat ºi M-a întrebat ce sã facã sã aibã viaþã
veºnicã, ºi Eu i-am spus cuvânt dupã înþelepciunea lui, ca sã
poatã sã înþeleagã ce-i spun. I-am spus sã iubeascã pe tatã ºi
pe mamã ºi sã-i cinsteascã ºi sã nu fãptuiascã fapte care stau
împotriva legii. I-am spus, dar el nu avea cum sã înþeleagã de-
cât dupã înþelepciunea lui, cãci era un fiu înþelept dupã rangul
pe care-l purta pe pãmânt; ºi tot dupã înþelepciunea lui Mi-a
ºi rãspuns ºi a zis: «Acestea, din copilãrie le pãzesc, ºi ce-mi
mai lipseºte ca sã am viaþã veºnicã?». O, ºi când a venit rãs-
punsul înþelepciunii Duhului Sfânt, tânãrul acela n-a mai
priceput nimic, cãci Eu i-am adãugat întregimea cuvintelor,
întregimea înþelepciunii cuvintelor spuse lui, ºi i-am spus ia-
rãºi: «Vinde averea ta ºi fã bine la cei sãraci, ºi apoi poþi sã
vii sã urmezi dupã Mine». Iubiþii Mei, dacã tânãrul acela ar fi
avut înþelepciune de sus, ar fi ºtiut ce sã lucreze cu viaþa lui
ca s-o facã veºnicã, dar pentru cã n-a înþeles vorbirea Mea, el
s-a întors de la Mine ºi a rãmas întru sine, cã n-a ºtiut sã se
lepede de sine ca sã poatã sã înþeleagã ºi sã cântãreascã ce i-a
spus Dumnezeu. Nici cei de atunci care umblau cu Mine pes-
te tot, nici ei n-au ºtiut sã înþeleagã cum este vorbirea Mea. ªi
dacã n-au ºtiut nici ei, a trebuit ºi lor sã le rãspund tot dupã
înþelepciunea lor, aºa cum am rãspuns ºi tânãrului acela bo-
gat. Cãci dacã ai Mei M-au întrebat cine se poate mântui, abia
atunci am rãspuns iarãºi cuvânt ajutãtor ºi le-am zis: «Ce nu
poate omul, poate Dumnezeu». Aºa le-am spus, pentru cã îi
prinsese nedumerirea dupã ce Eu am adãugat la plecarea tâ-
nãrului bogat ºi am spus: «Mai uºor va trece camila prin ure-
chile acului decât bogatul în împãrãþia cea din cer».

Copiii Mei, lumea nu ºtie ce este împãrãþia cea din cer
ºi nu ºtie sã tãlmãceascã nici cuvintele înþelepciunii împãrãþi-
ei care este din cer ºi nu ºtie sã desluºeascã limbile Duhului
Sfânt. A fost mare cuvântul pe care Eu l-am spus: «Cine vrea
sã fie cu Mine, acela sã se lepede de sine ºi sã-ºi ia crucea ºi
sã vinã dupã Mine apoi». ªi voi ce ziceþi cã înseamnã aceastã
vorbire cereascã? Tânãrul cel bogat n-a ºtiut cum sã se lepede
de sine, pentru cã el a înþeles ca de pe pãmânt vorbirea lui
Dumnezeu. Dacã el ar fi dorit cu adevãrat viaþa veºnicã, ar fi
înþeles vorbirea vieþii veºnice. 

Iatã cum vine sã se nascã omul de sus, sã se nascã din
cer. Eu asta îi cerusem tânãrului bogat, dar n-a înþeles, ºi s-a
dus de la Domnul. Eu nu-i cerusem bogãþia lui cea de pe pã-
mânt, cã aceea era de pe pãmânt, iar Eu eram din cer, nu de pe
pãmânt. Eu îi cerusem altceva, cãci dacã era bun înþelesul lui
când a zis cã din tinereþe a cinstit pe mamã ºi pe tatã ºi toatã
fapta bunã a legii, dacã era ceresc înþelesul lui, nu mai era sã
adaug Eu cuvânt de înþelepciune peste ucenicii Mei cei nedu-
meriþi de cele ce lucrasem Eu peste tânãrul bogat. Le-am adã-
ugat cuvânt ºi le-am spus: «Cine nu lasã pentru Mine mamã, ºi
tatã, ºi soþie, ºi copii, ºi þarini, ºi ranguri, acela nu este potri-
vit pentru împãrãþia Mea, care nu este de pe pãmânt», dar tâ-
nãrul bogat a amestecat cele de pe pãmânt cu cele cereºti, ºi de
aceea n-a putut sã-ºi foloseascã bine înþelepciunea sa cea din
fire. O, de aceea trebuie sã lucreze Dumnezeu peste fiii oame-
nilor ºi sã împlineascã peste ei Scriptura care spune: «Ce este
cu neputinþã la oameni, este cu putinþã la Dumnezeu». Amin. 

Iatã, praznicul serbãrii Duhului Sfânt Cel coborât întru
fiinþã prin chipul limbilor de foc, aduce amintirea coborârii
înþelepciunii care este din cer ºi care desparte cele pãmânteºti
de cele cereºti ºi care învaþã pe cei de pe pãmânt cum sã se
nascã din cer ºi cum sã intre cu împãrãþia cea din cer, cãci
ceea ce iese de la trup, trup este, iar ceea ce iese de la duh,
duh este. Eu n-aveam nimic cu ceea ce avea tânãrul acela pe
pãmânt. Eu nu eram de pe pãmânt. Eu aveam ce aveam cu
ceea ce avea sã aibã el din cer, dar el a rãmas cu cele ce a în-
vãþat el din copilãria sa ºi n-a ieºit din sine ca sã meargã dupã
Mine ºi sã priceapã cum vine aceasta ca sã urmeze Mie. 

Iubiþii Mei, Dumnezeu nu Se dezbinã pe Sine prin cu-
vintele cele rostite, dar omul care nu iese din sine nu poate sã-L
întregeascã pe Dumnezeu întru lucrarea cuvintelor Sale.
Uitaþi-vã la înþelepþii cei de azi, cã nu înþeleg cum sã-L între-
geascã pe Dumnezeu dupã înþelepciunea Duhului Sfânt; nu
înþeleg aceºtia, ºi iarãºi vã spun vouã: ce este trup, trup este,
ºi ce este duh, duh este, iar dacã apostolii cei de atunci s-au
luptat în ei sã se lepede de sine, au reuºit sã dobândeascã pe
Duhul Sfânt ºi sã înþeleagã cereºte vorbirea lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt este înþelepciunea care a creat înþelepciunea, dar
dacã omul nu are loc pentru Duhul Sfânt, Care este din cer ºi
ca în cer ºi nu ca pe pãmânt, atunci nu poate omul sã iasã din
sine ca sã urmeze dupã Dumnezeu, ºi numai aceasta este ca-
lea spre împãrãþia cea din cer: sã iasã omul din sine ºi sã dea
acest locaº Duhului Sfânt ºi sã fie Dumnezeu în acest locaº.
Aceasta este lucrarea pe care o lucreazã Sfânta Treime la voi,
ºi veþi fi împãrþitorii acestei înþelepciuni, ºi nu este o lucrare
lucrãtoare de minuni mai mare ca aceasta care este ºi care va
fi în vremea voastrã, dupã cum Eu am spus cã mai mari mi-
nuni decât toate minunile se vor lucra în zilele biruinþei Du-
hului Sfânt. 

Cu pace ºi cu cete cereºti ºi cu slavã cereascã sãrbãto-
reºte Sfânta Treime la voi în ziua aceasta de prãznuire de Duh
Sfânt. Domnul Iisus Hristos aduce peste voi iubire ºi mulþu-
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mire din cer pentru împlinirea lucrãrii aºezãrii porþii Domnu-
lui, ºi aºa, mãi copii, sã fiþi împlinitorii cuvântului lui Dum-
nezeu, sã fiþi în toatã vremea ºi sã fiþi bogaþi întru înþelepciu-
nea care este din cer, ºi veþi fi din cer în toatã vremea; sã fiþi,
iubiþii Mei, cãci am o mulþime de lucrãri de împlinit, ºi cine
poate sã se numeascã mai fericit decât cel ce se leapãdã de si-
ne ºi urmeazã lucrarea înþelepciunii cereºti pe pãmânt? Cine
poate fi mai bogat ºi mai plin de pace ca fiul lucrãrilor ce-
reºti? De aceea l-am fãcut Eu pe om, dar omul a plecat de lân-
gã Creatorul sãu, ºi dacã a plecat, s-a umplut de sine ºi n-a
mai gãsit drumul înapoi spre casã ºi n-a mai dat de uºa casei
din care purcede. ªi iatã, Tatãl Meu M-a trimis iarãºi pe pã-
mânt, dupã cum este scris, ºi iatã, lucrez lucrarea care este
scrisã de atunci de când M-am întors lângã Tatãl, cãci a fost
scris atunci cã iarãºi fi-va sã vin, ºi de aceea am spus atunci:
«Eu sunt uºa, ºi cine intrã prin Mine, acela intrã iarãºi în ca-
sã». De aceea a fost sã vin iar, ºi iatã, am venit prin cuvânt ºi
am lucrat aceastã lucrare ca sã arãt uºa celor ce vor sã se în-
toarcã acasã, ºi dacã vor, aceia trebuie sã intre pe uºã, cãci
peste porþi sau pe deasupra sau prin lãturi nu se poate. Nu se
poate, cãci cerul este peste aceastã lucrare ºi lucreazã din toa-
te laturile, ºi se vesteºte dreptatea ºi înþelepciunea care n-a fost
înþeleasã de lumea cea fãrã de Duhul Sfânt. 

Iar voi, iubiþii Mei care aþi urmat Mie ºi lucrãrii cu ca-
re am venit cãtre voi, voi aþi fost nãscuþi pentru lucrarea în-
noirii lumii, ºi iatã, lucraþi prin Mine, cãci Domnul nu sãlãº-
luieºte în locaºuri sparte ºi ºubrezite, ci locuieºte în case tari,
ºi casele lui Dumnezeu vor pluti pe deasupra necazului care
vine sã înþelepþeascã pe cei de pe pãmânt. 

Duhul Sfânt, Cel mãrit împreunã cu Tatãl ºi cu Fiul,
Cel Care a vestit prin prooroci tainele cerurilor ºi ale veacu-
rilor, Duhul Treimii cereºti sã fie cu voi, cei pe care-i am din
lume pentru înnoirea lumii care va sã fie. Harul Duhului Sfânt
sã vã înlãnþuiascã întru fiinþa luminii Treimii cereºti, pe voi ºi
pe toþi cei ce vor fi prin voi botezaþi cu vestea cea nouã a vre-
murilor cereºti care vin cu Dumnezeu precum este scris în
Scripturi, cãci Domnul vine cu zecile de mii de sfinþi, iubiþii
Mei, iar de Ierusalimul cel nou, care este din cer coborât, sã
nu vã depãrtaþi, de acum ºi pânã în veacul veacurilor ceru-
rilor. Amin. 

Verginica este slãvitã de puterile cereºti, cãci ea este
cea care v-a nãscut pe voi întru Mine; ea este în voi, dupã
cum a fost lucrarea Mea ºi porunca Mea. Amin. 

– II ubiþii Duhului Sfânt, am arãtat aici la voi în
zorii acestei zile de sãrbãtoare a Duhului

Sfânt, am arãtat ºi am vestit apoi arãtarea cereascã. M-am
arãtat vãzut ºi am coborât vãzut din cer ºi am deschis braþele
sã vã cuprind, dar eu sunt din cer, mãi mãmicã. Nu vã mâhniþi
cã n-aþi simþit cuprinderea voastrã peste mine, ci bucuraþi-vã
cã am cuprins eu trupul ºi fiinþa voastrã. ªi de ce a fost aceas-
tã arãtare cereascã în zorii acestei zile? Ca sã ºtiþi ºi sã nu
uitaþi cã eu sunt în voi ºi sunt ºi dincolo de voi. Sunt pânã la
voi, sunt în voi ºi sunt dincolo de voi, ºi de aceea a fost aºa
arãtarea cereascã. O, de aþi pricepe voi în toate clipele aceas-
ta! Cãutaþi ºi nu mai uitaþi aceasta ºi nu mai staþi contra cu-
vintelor mele, cã dacã eu sunt aici cu voi, ale mele sunt cu-
vintele, ºi cum mi-ar fi mie când voi aþi spune cuvânt contra
cuvântului meu care este întrupat între voi ºi dintre voi spre
voi? 

Iatã ce mare sãrbãtoare! Este serbatã zi cereascã în
cinstea acestui aºezãmânt ceresc, care este rãsãrit pe pãmânt
în numele acestei sãrbãtori cereºti. Este zi de hram ceresc,

este ziua acestui cort sfânt, ziua numelui pe care-l are dat de
Dumnezeu. Bucuraþi-vã, iubiþii mei, puþinii mei copii, dar din
voi se va ridica un neam mare, care se va lepãda de sine ºi va
fi neamul lui Dumnezeu care va ieºi din România ºi va birui
pãmântul întru numele Domnului. Amin. 

Binecuvântatã sã fie sãrbãtoarea de la voi care poartã
în ea cântãrile Duhului Sfânt, ºi glasuri de cete cereºti ºi în-
gereºti vã umplu pe voi de duh ceresc ºi vã ung pe voi cu duh
dumnezeiesc. 

Pace vouã, mãi mãmicã! Pace vouã cu cerul ºi cu
mine! Pace ºi mie cu voi! 

Sunt de mânã cu sfântul mucenic Mercurie, care are
poruncã de la Dumnezeu sã lucreze prin voi hotar pentru toþi
cei ce vor sã se sfãrâme de aceastã stâncã cereascã. Amin,
amin, amin. 

1/14 iunie 1992

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Îmbrãþiºare cu cuvântul. Poporul cuvântului este apãsat de necre-
dinþa acestei vremi. România va fi curãþatã ºi sfinþitã. 

CC u pacea Mea cereascã vin cuvânt ºi îmbrãþiºare
prin cuvânt, cãci Domnul trimite carte cereascã

regelui României, unsul cel care este de la Dumnezeu peste
România.

Pace ºi binecuvântare apostolilor Cuvântului, Care
grãieºte din ceruri peste România, cãci în mijlocul României
curge de la Dumnezeu cuvântul vieþii, râul vieþii despre care
scrie în Scripturi ºi din care va lua ºi va bea fãptura cea nouã,
care va fi nouã prin cele ce se coboarã din tronul lui Dumne-
zeu, dupã cum a fost din vreme vestit prin prooroci. 

Pace vouã, celor ce mergeþi cu solia Mea cãtre cel uns
peste România, þara noului Canaan care se va arãta în Româ-
nia! Pace vouã, ºi cãlãtorie cu sare, cuvinte cu sare sã curgã
prin voi, cu sare cereascã ºi cu putere cereascã de înviere,
cãci trebuie naºtere din cer peste fãptura Mea. 

O, pacea Mea ºi bucuria Mea sã se coboare peste tine
ºi peste casa ta, unsul Meu care eºti vestit prin prooroci ca sã
fii în vremea aceasta ºi sã faci pasul cel bun, întru numele
Domnului! Un pas, iubitul Meu, dar sã ai sare în tine, tatã. ªi
uitã-te tu bine, uitã-te cu ochii tãi cei curaþi, uitã-te ºi vezi cã
sarea ºi-a pierdut puterea ºi nu mai are Domnul sare pe pã-
mânt, dar voiesc sã fii cu înþelegere cereascã ºi sã înþelegi
grãirea ºi taina dumnezeiascã, fiindcã nu mai este înþelepciu-
ne pe pãmânt, nu mai este sare bunã pe pãmânt, cãci sarea cea
din moºi strãmoºi ºi-a pierdut puterea ºi nu mai este sare pe
pãmânt. 

Iatã cuvântul Meu cel cu sare! Curge cuvântul Meu în
mijlocul României ca sã fie sare ºi sã împart din ea ºi s-o sã-
rez pe România, ca nu cumva sã vin pe neºtire ºi sã lucrez
peste înþelepciunea cea fãrã de sare; sã nu lucrez ºi peste ea
Scriptura aceea care va lucra prin cuvintele ei ºi va spune:
«Unde este înþeleptul ºi cãrturarul acestui veac?». Toatã fãp-
tura a uitat sã-L ºtie pe Dumnezeu. Cere foc din cer fãptura
toatã ºi îºi face idoli ºi îºi uitã menirea ºi îndeletnicirea cea
plãcutã de cer. 

Iatã, Mã plâng, Îmi plâng durerea Mea. Vorbeºte Dum-
nezeu din cele cereºti cu tine, preaiubitul Meu, cãci este scris
cã vremea e sã te ridici ºi sã presari sare cereascã peste cea
binecuvântatã ºi aleasã între noroadele lumii. Am grãit ºi apoi
am trimis spre tine grãirea Mea ºi apoi am lucrat dupã cum
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am grãit. Am rostit cuvânt aici, la ieslea cuvântului ceresc, ºi
am spus din vreme cã va fi sã calci pe pãmântul þãrii tale dupã
ce se va sfârºi un an de la doborârea capului fiarei roºii; ºi
dacã am grãit, am fost apoi împlinitor. Am venit apoi prin
cuvânt ºi am spus cã-þi voi ieºi înainte prin biserica Mea; ºi
dacã am grãit, am împlinit fãgãduinþa Mea, dar am ieºit îna-
intea ta prin cei care au sare în ei, cãci Eu aºa am spus uce-
nicilor Mei: «Voi sunteþi sarea pãmântului». Aºa am spus ºi
atunci celor ce umblau cu Mine ºi ca Mine, aºa este ºi acum
cu cei ce ºi-au pãstrat sãrãtura cea de atunci, dar puþini, puþini
de tot mai au sare în ei, ºi biserica Mea calcã în picioare pe
proorocii ºi pe trimiºii Mei ºi calcã peste sfinþenie ºi se sfã-
râmã în ea, cãci biserica Mea a uitat cum este Dumnezeu, a
uitat dreptatea ºi a dat-o deoparte ºi slujeºte fãrã de credinþã
ºi fãrã de fricã peste cele ce sunt sfinte ºi înfricoºãtoare din
veac ºi pânã în veac, ºi iatã, sarea ºi-a pierdut puterea, iubitul
Meu. Fãptura Mea cere moarte, cere foc ºi nu ºtie ce face,
cãci nu mai are cârmuitor drept ºi nu mai este cel care aratã
calea ºi sã zicã: „Iatã calea!“ ºi sã meargã fãptura Mea dupã
cel ce merge pe cale. 

Am venit iarãºi spre tine ºi te-am vestit cã voi ieºi îna-
intea ta ºi vei veni la locul tãu. Þi-am vestit despre piatra în-
ceputului cel nou, despre lucrãtura cea nouã, despre aluatul
cel nou ºi despre biserica Mea cea vie, care geme sub piatra
acestei vremi. Am grãit ºi þi-am spus cã prin biserica Mea cea
vie voi ieºi înaintea ta ºi vei veni la locul tãu apoi, ºi iatã, sunt
aproape de sãvârºirea deplinã a acestei minuni cereºti, rostitã
prin cuvânt, cãci cuvântul s-a fãcut faptã, fiindcã aºa este
Dumnezeu, este prin cuvânt ºi este adevãrat prin cuvânt. 

Bucurã-te, Mihail al României Mele! Bucurã-te ºi te
gãteºte frumos, tu ºi toatã casa ta! Dar vreau sã înþelegi ce
grãieºte Domnul cu tine, rege al României. Scoalã-te bine cu
Mine cu întreg trupul tãu! Ridicã-te spre Mine ºi împlineºte
viaþa Mea întru tine, cãci numai aºa vom ieºi cu România.
Aceasta este puterea cea din cer care va lucra peste România,
peste cei ce vor fi de la Domnul peste cea aleasã. Ia aminte
din nou la cele ce vor strãjui la intrarea acestui aºezãmânt nou
ºi ceresc, cãci împlinirile care sunt cerute aici ºi care trãiesc
aici, acelea sunt puterea cea care va aºeza veºmântul cel alb
peste România, þara Noului Ierusalim. 

Mã doare rana bisericii Mele ºi nimeni nu poartã dupã
adevãr grijã de rana ei. Pãstorii turmei Mele se pãstoresc pe ei
înºiºi ºi se învelesc cu sângele celor sãraci, al celor lipsiþi, ºi îºi
fac veºmânt nedrept ca sã se arate lumii cã sunt învãþãtorii ei,
dar turma Mea rãtãceºte în fãrãdelegi, ºi Domnul vine sã-ªi
ridice turma ºi s-o strige ºi s-o adune ºi sã împlineascã peste ea
cele ce stau scrise despre vremea aceasta de glorie cereascã. 

Deschide-þi urechea ta cãtre Domnul cerurilor, rege al
României, cãci avem de lucrat lucrare minunatã din România.
Primeºte sfatul cel ceresc ºi fereºte-te de lupi, cãci lupii vor fi
ruºinaþi de vremea care vine, iar cei ce sar peste porþi, aceia
vor fi vãdiþi ºi vor ieºi din staulul fãpturii celei noi. Lucreazã
înþelepciune cereascã peste toatã seminþia ta, cãci ai de la
Domnul ochi ºi inimã ºi înþelepciune cereascã. Mã doare de
aceºti micuþi care stau la gura cuvântului izvorului Meu ºi
care sunt nãscuþi din cuvântul care curge de aproape patruzeci
de ani în mijlocul României. Mã doare, cãci cu greu dau sã
înþeleagã mai-marii legii despre taina în care sunt aºezaþi
aceºti micuþi ai Mei. O, cu greu înþeleg cei ce se cred tari prin
puterea lor, prin înþelepciunea lor, de parcã Domnului I s-a
luat dreptul pe care-l are peste cele vãzute ºi nevãzute, peste
cele pricepute ºi nepricepute de mintea omului. Aceastã lu-

crare de cuvânt ceresc care s-a nãscut în România, este lu-
crarea cea proorocitã de prooroci pentru vremile plinirii
Domnului, ºi iatã, România intrã la pãtimire, dupã cum a fost
cuvântul Meu cãtre tine; intrã, cãci va fi sã rãmânã albã ºi no-
uã ºi cereascã, ºi va rãmâne luminã în ea ºi se va vedea lumi-
nã cereascã din ea. 

Am dat de veste aceastã minune care va fi sã se arate.
Am strigat peste pãmânt cu cuvântul care vine de la Mine la
aceºti micuþi ai Mei ºi am spus lucrarea României ºi am trâm-
biþat-o peste toatã faþa pãmântului. Am spus, ºi acum Mã aºez
sã lucrez ºi sã arãt împlinirea celor vestite de Mine, dar am
nevoie de tine întru totul curat, întru totul sãrat, întru totul ce-
resc, ºi vei veni apoi ºi ne vom sfãtui cu sfat ceresc ºi vom lu-
cra învierea neamurilor lui Dumnezeu, cã aceasta ºi nu alta a
fost sã fie menirea ta ºi viaþa ta ºi misiunea ta înaintea Mea.
Iatã, ne vom anunþa cu taina Mea pe care am avut-o ascunsã,
dar vine, tatã, vremea ta, ºi dacã vine, ea vine odatã cu ieºirea
acestei taine cereºti, care a lucrat ºi a rodit ºi a pregãtit aluatul
cel nou ºi lumina cea nouã ºi adevãratã, care vine de la Dum-
nezeu, precum scrie în Scripturi. 

Nu te lipsi de sfinþenie, nu sta fãrã ea nici o clipã; nu
sta, iubitul Meu, cãci prin ea vom împlini Scripturile cele
pentru vremea aceasta. Mare este necredinþa acestei vremi ºi
nu este sare care sã sãreze bine înþelesul fãpturii Mele, dar ia-
tã, Domnul rãsare cu cele tãinuite ºi va acoperi cu luminã cele
pregãtite pentru slava popoarelor. 

Iubitul Meu, pace þie! Pace casei tale! Pace ºi sfinþenie
fãrã de sfârºit peste tine ºi peste cei din casa ta, Mihail al Ro-
mâniei, rege al celei alese dintre popoare! Binecuvântatã sã-þi
fie sfinþenia ta, cãci vei fi sfânt peste România ºi va fi sfântã
România, iubitul Meu, ºi va fi Sfânta Sfintelor, cãci aºa am
binevoit. Bucurã-te ºi te hrãneºte cu cele de la Mine! Bucurã-te
ºi prãznuieºte zi cereascã de aducere-aminte cu cei trimiºi
spre tine de la Mine, rege al României! Amin, amin, amin. 

10/23 iunie 1992

Cuvântul sfintei Virginia ºi al Domnului peste soborul
de la ieslea cuvântului 

Lucrarea ºi terminarea fântânii Domnului. 

MM i-a spus Domnul sã vã învãþ iar, sã vã amintesc
iar, cã nu se poate sã nu ascultaþi întru totul,

mãi copii. 
Când eram în trup cu poporul creºtin, venea creºtinul ºi

se târguia cu Dumnezeu prin aºezarea lui Dumnezeu care era
peste mine pusã din cer, ºi nu i-a prins bine creºtinului, cãci
n-a fost roditoare de mântuire îndrãzneala creºtinului, ºi a
fost pãmânteascã ºi trupeascã ºi n-a fost întru dreptate care
place la Dumnezeu, ºi a fost îndrãznealã pentru cãpãtat pãrti-
nire, pentru cãpãtat binecuvântare ºi iertare de fãrãdelegi, ca
sã poatã apoi sã vinã iar sã se târguiascã la uºa lui Dumnezeu
cu cele ce erau þinute de inima lui cea plinã de sine. Aºa a fost
creºtinul; creºtinul, pentru cã aºa l-a numit Dumnezeu pe cel
care a stat la sfatul cel ceresc. Dar aici ºi acum nu mai poate
nimeni sã se târguiascã cu aºezarea lui Dumnezeu, nu mai
poate, pentru cã eu sunt acum în cer, ºi sunt cu tot cu aºezarea
care era pusã de Domnul peste mine. Sunt, ºi cu dreptate ce-
reascã lucrez acum prin aºezarea pe care mi-am întocmit-o. 

Iatã, ºi vouã, ºi celor ce se ating ºi gustã ºi au pãrtãºie
cu aceastã aºezare sfântã, vã îndemn sã privegheaþi în toatã
vremea, aºa cum este aºezarea Domnului. Nimic sã nu se
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scoatã, nimic sã nu se adauge, în afarã de cele ce vin spre lu-
cru de la aºezarea cereascã. ªi sã vedeþi voi ce dreptate va lu-
cra Dumnezeu peste cei care au fost atinºi aici, cu aceastã
aºezare ºi care ca ºi îngerii care n-au ascultat au cãzut din cer;
sã vedeþi, cã Domnul nu poate sã lase aºezãrile Sale ca sã fie
dispreþuite de careva, ºi va învãþa poporul meu gustul dreptã-
þii lui Dumnezeu, Care l-a învãþat cum sã fie, cum sã stea în
aceastã lucrare. Dar unde este scris sã facã ce vrea creºtinul
atunci când se numeºte cã este cu Dumnezeu? Niciodatã nu
s-a numit cu Dumnezeu cel care a fãcut ce a voit el, ºi s-a
numit cu Dumnezeu acela care a stat ascultãtor lângã
Dumnezeu. 

Aveþi grijã, mãmicã, ce daþi ºi ce luaþi; ce daþi spre lu-
crare ºi ce se lucreazã. Aveþi grijã dupã fiecare care se numeº-
te cã este aici ºi de aici, cãci trebuie sã ia Domnul de la ace-
la ceea ce-i dã Domnul aceluia, dar nu altceva ºi nu mai mult.
ªi se va numi ascultare cereascã lucrarea aceasta, ºi nu este
platã mai mare pentru altã lucrare ca ºi pentru lucrarea as-
cultãrii. Aveþi grijã sã fiþi atenþi la ºtirile cereºti, pentru cã unii
din cei care sunt de aici cuprinºi, calcã bine ºi ca aici, iar unii
adaugã sau mai scot. Nu se poate, ci sculaþi-vã cu Dumnezeu
ºi duceþi ºtirile cereºti la vreme, dupã cum este starea lucrãrii
celui care lucreazã sau nu lucreazã ca aici. Iar cei ce ies ºi nu
stau legaþi ca aici cu cele de aici, cei ce dispreþuiesc aceastã
aºezare cereascã ºi voiesc sã schimbe ceva din lucrarea lor, pe
aceia însemnaþi-i ºi privegheaþi peste ei, dar privegheaþi peste
voi sã nu amestecaþi neascultarea lor în lucrul Domnului care
începe ºi se înnoieºte tot mai mult de-acum. Cei ce vin cu cele
cereºti spre cei ce sunt cu cele de aici aºezate, sã fie cu multã
pace, cu multã atenþie ºi cu dreptate, aºa cum vin cele de la
cer. Amin. 

Mama Gigi vã aduce mulþumire pentru sãvârºirea lu-
crãrii fântânii Domnului în curtea Sfintei Sfintelor Noului Ie-
rusalim. Dar iatã, Domnul vorbeºte cu voi, copiii mei. 

– PP ace în cer, ºi slavã întru cei de sus! Pace din
cer peste voi, iubiþii cerului sfânt! Verginica

a fost astãzi învãþãtoare peste voi ca sã învãþaþi ºi sã ºtiþi sã
rãspundeþi cu ascultare faþã de lucrarea cereascã aºezatã la
voi. Pace vouã, ºi mulþumire vouã de la Domnul Iisus Hris-
tos, Fiul Treimii Dumnezeieºti, Care S-a smerit pe Sine când
a intrat cu glorie cereascã în Ierusalimul patimilor Sale! Am
intrat cu glorie cereascã ºi nu pãmânteascã, pentru cã Eu mer-
geam atunci spre patimã, iubiþii Mei, mergeam spre smerenie.
Am intrat atunci în Ierusalimul acela, aºezat pe mânz de
asinã, fiul celei de sub jug, ºi apoi aveam sã înaintez spre glo-
rie, prin patimã ºi prin smerenie, iubiþii Mei. Aºa a fost atunci
gloria Mea, ca sã poatã ieºi din ea ucenici de aceeaºi glorie cu
a Mea ºi nu cu altfel de glorie. ªi iatã, vine acum gloria Mea
ºi a celor ce au urmat lor pânã la voi, iar voi veþi fi împãrþi-
torii cununiþelor celor ce aºteaptã încununarea gloriei lor,
care a fost glorie prin dureri ºi patimi ºi smerenie sub mâna
stãpânitorilor lumii care au avut învârtoºare de inimã pentru
ca sã creascã gloria celor ce au luptat pentru împãrãþia cea din
cer, pentru împãrãþia care vine din cer cu Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce iarãºi vine, dupã cum este scris în Scripturi. 

Pace vouã ºi mulþumire vouã pentru cã aþi ascultat de
cer întru lucrãrile sale! Mulþumire vouã, tatã, pentru lucrarea
fântânii Domnului! Binecuvântatã sã fie fântâna Domnului
Iisus Hristos, care a fost lucratã de Domnul prin mânuþele
voastre! Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care aþi lucrat aceastã
lucrare binecuvântatã! Binecuvântatã sã vã fie iubirea ºi truda
ºi suferinþa ºi veghea celor ce au vegheat cu atenþie cereascã

ºi cu suferinþã pentru paza cea bunã împotriva vicleºugurilor
pe care le urzeºte duhul cel rãu. Duhul cel rãu nu mai are cu-
raj nici sã se lupte. Puþin, puþin, ºi puterea lui se va sfârºi, dar
nu dispreþuiþi semnele suferinþei care vin la voi, cã acelea sunt
alungãtoare de tot ce mai are de atacat duhul rãu. El nu poate
privi spre suferinþa cea întru Domnul. El fuge ºi se duce de-
parte ºi se sperie de aceste hotare care sãlãºluiesc în mijlocul
lor lucrarea cea nouã, care a venit din cer ca sã înnoiascã cele
cereºti de pe pãmânt, cãci cele cereºti au fost multã vreme
cãlcate de cei de pe pãmânt. ªi iatã, fãptura lui Dumnezeu va
vedea luminã ºi se va apropia ºi va primi luminã ºi va mãrtu-
risi pe Dumnezeu ºi va trãi întru Dumnezeu. 

Nu vã fie milã de lupi, copiii Mei. Fie-vã milã de fãp-
tura lui Dumnezeu, care trebuie sã învieze. Ce este din lup,
lup este, dar lupul trebuie sã vadã ºi sã ºtie ºi sã simtã drep-
tatea, cãci Dumnezeu este dreptatea. Amin. 

Pace vouã, copii ai Ierusalimului cel din cer! Pace vo-
uã! Pace ºi copiilor Mei care sunt departe trimiºi în numele
Domnului! Pacea Mea sã se þinã dupã ei. Duhul Sfânt sã-i îm-
brãþiºeze ºi sã le încãlzeascã inimile ºi duhurile, cãci Domnul
este cu cei ce sunt cu El. Domnul le binecuvinteazã ºi le în-
mulþeºte lucrarea lor ºi lucrarea cuvântului lui Dumnezeu,
care este cu ei. Amin. 

Pace ºi bucurie de la cer pânã la voi! Domnul Iisus
Hristos lasã binecuvântarea Sa peste voi în toatã vremea ºi în
toate câte mai sunt de lucrat ºi de sfârºit, de lucrat ºi de îm-
plinit. Iubirea Mea sã fie cu voi ºi în voi, cãci Dumnezeu este
iubire, ºi una este iubirea. Voi sunteþi fiii iubirii, iubiþii Mei,
cãci Dumnezeu este iubire, ºi Unul este Dumnezeu, ºi se nu-
meºte Iubire numele Sãu. Amin, amin, amin. 

15/28 iunie 1992

Sãrbãtoarea sfinþilor apostoli Petru ºi Pavel 

Sfânta Virginia îndeamnã la citirea epistolelor sfinþilor apostoli.
Îndemn la pocãinþã pentru cei care au hulit. 

RR osteºte mãmica iarãºi cuvânt peste tot poporul
creºtin, ºi din cer rosteºte, nu rosteºte dintre

morþi, cãci morþii, aºa este, nu vorbesc; aºa este, cum spune
poporul meu ºi creºtinul care spune cã morþii nu vorbesc. Nu
vorbesc morþii, mãi mãmicã, vã spun eu cã nu vorbesc, din
cer vã spun, ºi cerul sfânt este viaþã vie, ºi eu în cele cereºti
îmi am acum locul, ºi din cer sunt ca sã vorbesc între voi, co-
pii ai poporului meu. O, dacã eu sunt din cer ºi dacã mã aveþi
acum între voi sol ceresc, musafir ceresc, vã rog cereºte ºi nu
pãmânteºte vã rog, cu Domnul vã rog, sã nu dormiþi la auzul
cuvintelor cereºti; sã nu dormiþi nici cu ochii, nici cu urechea,
nici cu inima, nici cu înþelepciunea ºi nici cu credinþa sã nu
mai dormiþi. Sã nu dormiþi cu ochii, mãi mãmicã. Staþi cu
ochii deschiºi, cã ochii cei deschiºi se uitã la ochii voºtri dacã
sunt deschiºi ºi unde sunt deschiºi, unde se uitã ºi ce vãd ºi ce
înþeleg vãzând. 

Eu sunt cuvântul lui Dumnezeu, pentru cã Dumnezeu
mã trimite la poporul meu cu cuvântul Sãu, cãci dacã eu sunt
lângã Dumnezeu, trebuie sã ascult de cuvintele Sale ºi sã le
împlinesc pe ele. ªi iatã, le împlinesc, cãci aºa mi-a spus, sã
vin ºi sã le aduc. 

Este zi de sãrbãtoare în cer, ºi am venit cu cei serbaþi în
cer ca sã serbez cu cerul la voi, cu cerul împreunã, mãi copii,
cu mai-marii apostolilor, Petru, Iacov ºi Ioan, ºi lângã ei este
alãturat cel ce a cerut dreapta acestora spre unire apostoleascã
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pentru ca sã vesteascã neamurilor despre împãrãþia cea din
cer. 

Sunt serbaþi de cer cei ce s-au numit cuvântul lui Dum-
nezeu. Aºa s-au numit pentru cã ei erau cuvântul lui Dumne-
zeu, care a pãtruns prin vreme pânã la voi, cei mai mici dintre
ei, cei mai mici, cãrora vã era pregãtit ceva mai bun. Învãþaþi
aceastã Scripturã, cãci aceastã Scripturã este vremea în care a
ajuns acum Scriptura împlinirilor cereºti. 

Am pe pãstorii poporului, îi am aici, în mijlocul po-
porului, ºi îi roagã apostolul Petru sã-i fie citite cãrþile, ºi îi
roagã apostolul Iacov sã-i fie citite cãrþile în poporul acesta,
ºi îi roagã apostolul Ioan sã-i fie citite ºi lui cãrþile în mijlocul
acestui popor. 

Am plecat la Domnul acum doisprezece ani, mãmicã,
dar n-am plecat fãrã sã vã fi lãsat cuvânt de despãrþire, cuvânt
de moºtenire, ºi v-am amintit de cel iubit de Domnul, de Ioan,
cel ce s-a numit al iubirii, ºi v-am spus sã citiþi din cãrþile lui
Ioan cartea iubirii, mãi mãmicã. Am lãsat cuvânt de învãþãtu-
rã în cuvintele care v-au rãmas moºtenire mai înainte de înãl-
þarea mea spre Domnul cerurilor ºi v-am spus vouã atunci sã
luaþi ºi sã învãþaþi ºi sã trãiþi cartea iubirii. Este o carte fru-
moasã aceastã carte, cãci a fost lãsatã de fiul cel iubit de
Domnul Iisus Hristos. Acest apostol are mare lucrare, iubiþii
mei, ºi iatã cum se împlinesc cuvintele cãrþilor care au fost
scrise prin mâinile acestui apostol, apostolul Ioan, evanghe-
listul Domnului sãu, care a vestit încã de atunci despre ceea
ce se întâmplã azi prin aceastã lucrare, ºi nu va trece o iotã fã-
rã sã nu se împlineascã la timpul ºi la locul ei. 

Apostolul Pavel, iubiþii mei, aºteaptã sã trãiascã în
acest popor cuvintele vestite de el prin cãrþile sale. El a fost
cuvântul lui Dumnezeu peste toatã Galileea neamurilor; el a
fost înþelepciunea întregimii înþelesurilor cele grele de înþe-
les, dar dacã aceste fântâni lãsate moºtenire de la Dumnezeu
rãmân închise ºi nefolosite, de aceea ºi poporul meu a murit
de sete pe cale ºi nu ºi-a cunoscut setea ºi nu ºi-a înþeles cauza
rãmânerii pe cale, cauza neînaintãrii spre înþelesurile cele pe-
cetluite. Pecetluite, cã dacã s-ar fi deschis mereu ºi s-ar fi îm-
pãrþit la timp ºi la netimp aceastã bogãþie sãracilor mei, aº fi
putut sã spun ºi eu acum: „Bine te-am gãsit, poporul meu cel
hrãnit din cer!“. O, dar nu pot sã spun aºa, nu pot sã-þi spun
„Bine te-am gãsit!“; nu pot, creºtine, pentru cã nu te gãsesc
bine. Tu eºti necãjit, eºti rãnit, eºti pribeag; eºti, cã nu-þi place
sã stai cu Dumnezeu ºi nu pot sã-þi spun „Bine te-am gãsit!“,
pentru cã nu este aºa, cã tu eºti strãin de mine, cã aºa ai vrut
tu, fiindcã n-ai crezut cã nu poþi fi ºi cu mine ºi cu strãinii, ca-
re sunt strãini de mine ºi de tine. Nu pot sã-þi spun „Bine te-am
gãsit!“, cã tu eºti necredincios venirii mele la tine, ºi cine sã-þi
spunã aºa dacã eu nu sunt venitã la tine? Nu sunt dacã nu
crezi cã eu sunt în cerul sfânt ºi nu sunt între morþi. Dar sã ºtii
cã vine proba cea grea, poporul meu iubit, ºi voi strãbate întu-
nericul care a acoperit lumea ºi voi veni cu cerul sfânt la ai
mei, ºi vor fi ai mei; vor fi, ºi vor rãmâne cei ce au voit sã fie
cu mine ºi cu cei ce au ajuns ca ºi mine lângã Dumnezeu. 

Eu nu se putea sã rãmân între cei morþi. Eu am fost lo-
caºul Duhului Sfânt, Care a împãrþit fãrã de mãsurã pe Dum-
nezeu, cãci Duhul Sfânt nu este cu mãsurã, dar este mãsurã
pentru mãsurã; este, ºi de aceea nu are mãsura Duhului Sfânt
poporul meu, pentru cã Duhul lui Dumnezeu a cântãrit cum a
voit, ºi iatã, Duhul nu Se poate mãsura. 

Iatã vremea Duhului Sfânt, lucreazã ºi se vede lucrând,
ºi nimic nu face Duhul Sfânt fãrã sã ia din ale Domnului ºi sã
le vesteascã, ºi apoi sã Se aºeze sã împlineascã. Toate au fost

rostite la vreme ºi fãrã de mãsurã, dar poporul meu n-a avut
mãsura înþelepciunii cereºti ca sã poatã acum sã se uite ºi sã
vadã ºi sã înþeleagã ce se întâmplã cu cele vestite din vreme.
Cãci aºa spunea cuvântul lui Dumnezeu din vremea trupului
meu: «Intrã, creºtine, bine cu aceastã lucrare cereascã; intrã
ºi nu sta întru ale tale. Ieºi din tine ºi intrã cu cele ce sunt din
cer venite la tine. Intrã din timp, cã dacã nu intri, vine vre-
mea sã vezi intrarea ºi sã dai atunci sã intri, ºi atunci n-ai sã
mai poþi, cã la intrare vei da de arhanghelul Mihail, care va
strãjui cu sabia în mânã poarta de intrare ºi nu te va lãsa sã
intri». ªi uitã-te, poporul meu, ºi spune-I tu lui Dumnezeu cã
a fost adevãrat prin cuvintele Sale. Adu-þi aminte când te ru-
ga Domnul ºi îþi zicea: «Intrã, tatã, cu cerul, cu cele ce vin
din cer spre tine, cã vine vremea aceea când vei vedea aceste
cuvinte împlinite ºi ai sã vrei atunci sã dai mii de lei sã intri»,
ºi atunci nu mai poate Domnul sã-ªi calce peste cuvintele Sa-
le, care stau acum mãrturie între tine ºi Dumnezeu, mãi creº-
tine. ªi iatã, vine la tine Dumnezeu, încã mai vine iar; ºi dacã
vine acum, nu mai poate sã-þi spunã „Bine te-am gãsit, creº-
tine!“. Nu poate, pentru cã nu te gãseºte bine, nu te gãseºte
acasã, cãci altceva înseamnã sã fii acasã, ºi te gãseºte pe afarã
ºi nu are cui sã spunã „Bun gãsit!“.

Eu am fost aºezatã în mijlocul tãu, de Dumnezeu am
fost aºezatã, ºi am fost uºa lui Dumnezeu, la care tu bãteai,
poporul meu iubit. Veneai ºi bãteai ºi cereai ºi þi se dãdea. Þi
se dãdea ca sã fii cu Dumnezeu ºi sã stai cu cele cerute de tine
de la Dumnezeu, dar sã stai cu ele întru Dumnezeu. ªi de un-
de, mãmicã, de unde?! Cã tu îþi luai înapoi trupul ºi inima ºi
iubirea ºi nu se numea cã erai cu Dumnezeu, ºi de aceea n-ai
putut rãmâne acasã. ªi uite ce am fãcut eu pentru tine, cã m-a
trimis Domnul iar, ºi am venit sã te adun de pe cãi strãine ºi
sã te rog sã vii acasã, mãmicã; acasã, cãci lucrarea aceasta
este casa în care te-ai nãscut tu din cer, ºi ca sã fii apoi din
cer, din casa care se numeºte cer ºi nu pãmânt. Am venit de
la Dumnezeu, n-am venit de la mine însãmi cu aceastã lucrare
ca sã te strig prin ea, sã te îmbiu, sã te rog sã te întorci acasã
la Tatãl tãu, Care þi-a dat viaþã din cer prin aceastã lucrare de
cuvânt ceresc, ºi tu nu m-ai crezut ce-þi spun, ºi dacã nu m-ai
crezut, a trebuit sã-L ascult pe Dumnezeu, cã în cer nu încape
neascultare, iubitul meu popor. L-am ascultat pe Dumnezeu ºi
am venit ºi mi-am fãcut aºezare tare ºi cereascã în mijlocul
acestei lucrãri, ca sã arãt în ochii tuturor casa ºi poarta, ca sã
nu mai zicã nimeni cã nu am venit de la Dumnezeu. Am venit
în braþe cu cuvintele lui Dumnezeu ºi le-am pus pe braþele ce-
lor ce m-au primit dupã adevãr ºi le-am spus cã va fi sã îm-
plineascã ei aceste cuvinte cu braþele lor. ªi a venit apoi pu-
terea împlinirilor cereºti peste braþele lor ºi ªi-a arãtat Dom-
nul împlinirea cuvintelor Sale care au fost rostite prin aceastã
lucrare de cuvânt dumnezeiesc. ªi iatã, poporul meu iubit, cã
s-au deschis zorile Ierusalimului cel nou, care vine din cer,
dar eu îþi spun cã a ºi venit ºi nimeni n-a ºtiut sã priceapã
aceastã Scripturã, ºi va fi s-o priceapã orbii, care nu L-au vã-
zut ºi nu L-au ºtiut pe Dumnezeu aºa cum a fost sã vadã ºi sã
ºtie acest popor. Cã va deschide Domnul ochii orbilor lumii,
ºi aceia vor fi întrebaþi de mai-marii care au robit biserica cea
vie a lui Dumnezeu, ºi ei vor rãspunde: „Vedem, vedem ºi cre-
dem cã este de la Dumnezeu aceastã lucrare ºi cei ce poartã
aceastã lucrare!“, ºi aceasta va fi minunea cea neînþeleasã. 

Când Domnul a vindecat pe orbul cel din naºtere, ve-
neau arhiereii ºi fariseii ºi cãrturarii ºi voiau sã-ºi spele ruºi-
nea mâinilor lor ºi a cugetului lor cu care L-au judecat ca
strãin pe Domnul Cel vindecãtor din cer. Veneau ºi spuneau
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celui vindecat sã dea slavã lui Dumnezeu pentru vindecare,
pentru cã Cel Care era arãtat între ei cu nume de Mesia, era
osândit ca pãcãtos. Dar Duhul Sfânt a dat de ruºine pe cei fã-
þarnici ºi a luminat pe orb ºi la ochii cei nevãzuþi, ai inimii, ºi
orbul cel vindecat a spus atunci: «În aceasta stã minunea, cã
voi ziceþi cã este pãcãtos, ºi eu ºtiu cã El mi-a deschis ochii
ca sã vãd cu ei, ºi sã-L vãd pe El cu ei, pe Cel ce mi-a deschis
ochii». 

Aºa va fi ºi cu aceastã minune rãsãritã în vremea aceas-
ta în mijlocul acestei lucrãri cereºti, care nu este crezutã cã vi-
ne de la Dumnezeu. Cã va veni proba aceea grea, ºi vine în
curând, ºi mulþi vor da sã fugã ºi sã se apropie spre aceastã
înãlþime cereascã, ºi apropierea nu va fi de partea acelora, ºi
atunci va fi sã se înþeleagã puterea ºi înãlþimea acestei mi-
nuni, ºi vor vorbi aceste ziduri care strãjuiesc acum peste
aceastã grãdinã ºi vor lucra sfãrâmare pentru cei ce s-au lovit
de aceastã piatrã cereascã, ºi atunci lucrarea cea nouã a Nou-
lui Ierusalim va fi primitã de toþi orbii care vor auzi de ea, ºi
orbii vor primi vedere ºi vor vedea ºi vor mãrturisi minunea
lui Dumnezeu, iar ochii celor care vãd nu vor mai fi închiºi
niciodatã. 

Ieºi din lume, poporul meu iubit, ieºi, cã vine o probã
grea, ºi dacã eºti împãrþit, rãmâne trupul de tine, cã nu mai are
Domnul timp, fiindcã timpul aºteptãrii ºi timpul Scripturii a
ajuns la plinire, dupã cum este scris. Întoarce-te cu inima aca-
sã, popor cu pecete cereascã. Întoarce-te ºi nu mai sta afarã,
nu mai sta prins cu cele strãine de vremea aceasta. Întoarce-te
cu inima, cãci în taina lui Dumnezeu sunt multe locaºuri de
scãpare, multe cãi care duc spre acoperãmânt ceresc ºi spre
ocrotire cereascã, dar pocãieºte-te de pãcatul hulei, cã sã ºtii,
ai scris în dreptul tãu pãcatul hulei asupra Duhului Sfânt. De
aceea þi-a spus Domnul þie cã mai mare trecere va fi pentru
lumea care n-a ºtiut ce ai ºtiut tu, copil care ai prânzit cu
Dumnezeu vreme de aproape patruzeci de ani. Cãieºte-te,
mãmicã, ºi aºa sã zici: „Doamne, am fost îndrãzneþ pânã la
scaunul Tãu ºi apoi Te-am hulit“. Spune, mãmicã, din toatã
puterea inimii tale ºi nu cãuta îndreptãþire sau dezvinovãþire,
cã dacã eu aº fi vãzut cãinþa aceasta la poporul meu, ar fi avut
un loc mai slãvit acest popor, dar acest popor va rãmâne de
mãrturie. ªi iatã, încã o datã rosteºte Dumnezeu cuvânt de
mântuire prin aleºii Sãi, cãci va fi sã iasã mântuire peste no-
roade din pricina neascultãrii celor ce au umblat cu Dum-
nezeu ºi care s-au învârtoºat pe cale. Dar ºi aceºtia vor fi ia-
rãºi altoiþi în altoiul din care au rãsãrit, cãci Domnul, ca ºi
atunci, ºi acum va þine seama de rãdãcinã, ºi din pricina rãdã-
cinii vor ieºi ramuri vii ºi vor ieºi ramuri din ramuri ºi va fi
mare ºi întreg numãrul neamului lui Dumnezeu, ºi va fi Ieru-
salim nou ºi ceresc peste neamul lui Dumnezeu. 

Pace vouã, celor ce nu v-aþi zdrobit de aceastã stâncã
din cer coborâtã! Pace vouã, celor ce nu v-aþi smintit întru
Dumnezeu ºi care aþi rãmas cu Dumnezeu dupã adevãr! Pace
ºi celor ce vor voi sã încheie legãmânt nou cu pacea care va
fi înnoitã de Dumnezeu spre rãscumpãrarea celor ce se vor în-
toarce cu faþa la stânca din care au fost desprinºi! 

Pace vouã, pãstori ai poporului meu, cãci apostolii care
au umblat cu Dumnezeu pe pãmânt, voiesc sã se audã în po-
porul lui Dumnezeu cuvintele cãrþilor care au rãmas de la ei.
Sfinþii apostoli vã spun vouã în ziua aceasta: „Slavã dintru
cele cereºti lui Dumnezeu, iar peste cei credincioºi ºi sãnãtoºi
cu inima, pace ºi binecuvântare arhiereascã, dupã rânduiala
lui Melchisedec, cãci aceastã lucrare este lucratã dupã rân-
duiala lui Melchisedec!“.

Binecuvântatã sã fie hrana cea pentru fiinþã, care în-
seamnã jertfã de mulþumire întru numele apostolilor cei astãzi
serbaþi. Sã se sfinþeascã ºi sã se cucerniceascã ºi sã se încopi-
lãreascã prin încopilãrire cereascã toþi cei ce gustã în ziua
aceasta din cele binecuvântate de arhiereii cei din cer, care au
urmat pe Domnul pe drumurile lumii în vremea trupului Sãu. 

Învãþaþi ce înseamnã sã fie pace între creºtin ºi Dumne-
zeu. Învãþaþi ce este aceastã vreme cereascã ºi cum este Scrip-
tura care este scrisã pentru vremea aceasta. 

Pace vouã, copiii mei care mergeþi cu mine ca sã fie
împãrþite cuvintele care vin din cele cereºti cu mine! Domnul
Iisus Hristos sã fie cu voi ºi cu toþi cei ce vã iubesc pe voi în-
tru Domnul ºi întru lucrãrile Sale. Amin, amin, amin. 

29 iunie/12 iulie 1992

Cuvântul Domnului cãtre alesul Sãu Irineu 

Despecetluiri ale proorociilor. 

DD uhul Sfânt al Preasfintei Treimi coboarã cuvânt
la ieslea cuvântului lui Dumnezeu, fiindcã lu-

crarea aceasta se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce
stau la gura acestui izvor ceresc, sã dea trup cuvintelor care
vin pentru cel ce înseamnã pace ºi împãcare între Dumnezeu
ºi fãptura Sa, între Dumnezeu ºi biserica Sa. 

Pace þie, copil nãscut o datã, ºi încã o datã ºi, iarãºi, în-
cã o datã, prin cuvântul care a venit cu Mine din cele cereºti
prin aceastã lucrare. Nãscut o datã prin ceea ce se numeºte
botez dupã lege; ºi încã o datã prin ceea ce este botezul care
se naºte de la credinþa ºi de la iubirea de Dumnezeu; ºi, iarãºi,
încã o datã, fiul Meu preaiubit, prin botezul cel cu foc al Du-
hului Sfânt, Care umple întregul Cel ce este Unul lucrãtor al
Treimii Dumnezeieºti. 

Pace þie! Mereu aºa þi-am spus, cãci aºa te am scris în
sulul acestei vremi cereºti. Când am lãsat cuvântul Meu peste
cel dintâi, peste cel credincios de atunci, peste Petru, care a
mãrturisit pe Cel ce era venit din cer, tu ºtii cum a fost cu-
vântul Meu cel de atunci. Aºa a fost când acela a spus: «Tu eºti
Hristosul, Fiul Celui viu», ºi a fost apoi cuvântul Fiului Trei-
mii Celei vii ºi am spus: «Eu îþi zic þie: tu eºti Petru, ºi pe
aceastã mãrturisire voi aºeza biserica Mea, ºi porþile iadului
nu o vor birui pe ea». ªi iatã cuvântul acestei vremi ºi nimeni
nu se poate gãsi ca sã desfiinþeze acest cuvânt, cã iatã ce ros-
teºte peste tine Fiul lui Dumnezeu: tu eºti pace, ºi pe aceastã
piatrã de mãrturisire am zidit iarãºi biserica Mea ºi am
sfãrâmat cu ea porþile iadului biruindu-le pe ele. ªi când spun
„am zidit iarãºi“, aceasta este spus pentru cã biserica Mea
este aºa cum þi-am spus Eu þie ºi nu altfel ºi nu aºa cum este
aceea ce se zice pe sine cã este a Mea. Este, dar iarãºi este ca
aceea care a osândit atunci pe Cel trimis spre ea de la Tatãl. ªi
precum aceea n-a crezut în Cel trimis de Tatãl, rãstignindu-L
ca sã-L desfiinþeze, aºa ºi aceasta care se crede pe sine cã este
a Mea, nu crede în Cel trimis din cer, nu crede în Duhul Sfânt
aºa cum este Duhul Sfânt ºi nu aºa cum ar vrea cei din bisericã
sã fie. ªi dacã aceºtia nu cred, aceºtia sunt cei de azi. Acei de
atunci au fost cei de atunci, iar cei de azi sunt cei de azi, care
au rãstignit pe Duhul Sfânt ca sã-L desfiinþeze de peste cei
sãraci în duhul lor, cãci Duhul Sfânt nu are locaº decât acolo
unde poate sã încapã, ºi încape în cei sãraci cu duhul lor. 

Pace þie, cel ce eºti astãzi! Dar sã fii, mãi tatã; sã fii ºi
sã nu te temi de oameni, ºi sã te temi de Mine, iubitul Meu,
fiindcã aºa încape Dumnezeu în cei ce se tem de El. Nu te
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teme de oameni, nu te teme de vase sparte care nu þin în ele
putere de la Mine, cãci aceia n-au fricã de Dumnezeu; n-au,
cã precum apa dulce de izvor, fãcându-ºi curs spre mare, îºi
desfiinþeazã dulceaþa ºi se împreuneazã cu marea ºi nu mai
rãmâne ca sã fie bunã de bãut, tot aºa ºi curãþia, când îºi face
casã în mijlocul lumii ºi al duhului lumii ºi îl iubeºte pe el, nu
este cu putinþã sã nu ia din izvoarele sãrate ale iubirii deºarte
ºi apoi sã vatãme pe cei ce se lipesc cu ea. Aºa este astãzi bi-
serica cea care se crede pe sine cã este cu Mine ºi de la Mine.
Ea este de la Mine, dar nu mai este cu Mine precum nici cea
de atunci care M-a dat de la ea nu era cu Tatãl Meu, ci era în
duhul ei, în duhul trufiei care venise peste ea ºi o acoperise pe
ea, cãci scris este: «Nimeni nu poate intra în casa celui tare
ca sã-i pângãreascã lucrurile sale dacã nu încãtuºeazã mai
întâi pe cel tare». 

O, iubitul Meu, Eu ºtiu cã tu înþelegi ce voiesc sã spun,
cãci venisem de la Tatãl Meu atunci ºi începusem sã alung
ceaþa ºi pâcla ºi demonii din biserica Tatãlui Meu, cãci la ea
Mã trimisese Tatãl. Venisem ºi, ca ºi acum, ºi cei de atunci se
apropiau ºi Mã ispiteau ca sã vadã cu ce fel de putere lucram
când doboram demonii de pe înãlþimile lor, ºi n-au putut aceia
sã înþeleagã cã împãrãþia demonilor nu se dezbinã pe sine, ºi
nu înþelegeau cã Eu cu degetul lui Dumnezeu doboram pe de-
moni ºi cã venisem cu împãrãþia Tatãlui Meu ca s-o arãt
bisericii Tatãlui Meu. Erau plini de sine ºi nu înþelegeau, ºi
dacã nu înþelegeau, au stârpit lumina care venise sã-i facã sã
vadã. Aºa este ºi acum, cãci nici acum n-am venit de la Mine
Însumi. De la Tatãl am venit cu aceastã lucrare ºi n-am venit
de la Mine Însumi. 

Când am aºezat pe apostolii Mei ca sã ridic bisericã
nouã ºi ca sã fie aceasta peste veacuri, Eu nu-Mi luasem
singur aceastã slavã, ci de la Tatãl o aveam datã, ºi dacã ºi Eu
am luat-o, am ºi dat-o dacã am luat-o, ºi aºa am spus: «În dar
aþi luat, în dar sã daþi». ªi n-am spus: „În dar v-am dat, în
dar sã daþi“; nu, cã Duhul lui Dumnezeu Se smereºte pe
Sine, ºi aºa lucreazã în cei ce-L poartã pe El. Eu nu Mi-am
luat singur rangul de Arhiereu, ci Tatãl îl dãduse peste creºte-
tul Meu, ºi n-au înþeles cei de atunci ce este ºi cum vine sã fii
dupã rânduiala lui Melchisedec. Dar, oare, tu ºtii cum vine
aceasta? O, dacã vei voi sã înþelegi cum vine aceastã tainã,
abia atunci nu se va mai ivi peste tine gând de cârtire sau de
îndoialã sau de judecatã a tainelor Tatãlui cerurilor. ªi de ce-þi
spun Eu aºa? Îþi spun pentru ca sã-þi pot iarãºi spune cã
aceastã lucrare ºi aceastã ungere care este în mijlocul acestei
grãdini de lucrare cereascã, este dupã rânduiala lui Melchise-
dec, mãi tatã, ºi nu dupã rânduialã fãcutã de oameni, cãci
Melchisedec înseamnã Dumnezeu, înseamnã lucrarea cea tai-
nicã, cea ascunsã, care lucreazã în taina lui Dumnezeu, aºa
cum a lucrat ea ºi peste Mine în vremea trupului Meu, ºi aºa
cum am lãsat-o Eu peste apostolii Mei, care nu erau din lume,
precum nici Eu nu eram din lumea aceasta, ºi ei nu erau ai
slavei vãzute, ai slavei trecãtoare, ai orânduielii oamenilor. Ei
erau ai suferinþei, ai smereniei, ai patimilor ce veneau peste ei
de la stãpânii lumii cei învârtoºaþi în inima lor, cei iubitori ai
trufiei deºarte. ªi cum mai zic aceºtia care se zic pe sine cã
sunt urmaºii acelora de atunci ºi pânã astãzi? O, Eu am ajuns
cu aceia pânã astãzi, dar pe aceia n-ai sã-i poþi gãsi printre fiii
trufiei, pe tronurile slavei, cãci alta este slava dumnezeiascã,
alta, ºi nu aºa cum este ea numitã astãzi cã este slavã dumne-
zeiascã. Eu am ajuns cu aceia pânã astãzi, ºi iatã, lucrez ºi am
lucrat prin ei prin vreme, dar am lucrat dupã rânduiala lui
Melchisedec. Am ieºit în calea lui Avraam ºi am binecuvântat

pe Avraam, ºi de aceea este scris: «Eu sunt mai înainte de
Avraam», ºi de aceea am spus mai-marilor bisericii de atunci:
«Dacã aþi fi fiii lui Avraam, aþi cunoaºte cã Eu vin de la
Dumnezeu, dar voi cãutaþi sã Mã ucideþi pentru cã aveþi de
tatã pe diavolul, ºi de aceea faceþi faptele diavolului». Am
venit întru ale Mele, dupã rânduiala lui Melchisedec, ºi am
lucrat peste cei ce Mi i-a dat Tatãl din lume, dupã rânduiala
lui Melchisedec, ºi lucrez ºi acum, ºi voi fi lucrãtor pânã la
plinirea împãrãþiei cea din cer. Lucrez dupã rânduiala lui
Melchisedec, cãci ea este rânduiala, ºi una este rânduiala lui
Dumnezeu. 

Când am avut poruncã de la Tatãl Meu, am adus cuvânt
la ieslea cuvântului Meu, care este aºezatã în România, ºi am
zis sã fii arhiereu. ªi dacã am zis cuvântul acesta, a fost apoi
sã Mã aºez sã-l împlinesc, cãci Domnul este credincios întru
fãgãduinþele Sale. Am trimis cuvânt peste cel ce stãpâneºte
astãzi pe scaunul bisericii ºi aºa i-am zis: «Ridicã-te ca sã-l
ungi pe cel ce este de la Mine pentru vremea aceasta». ªi de
ce am fãcut Eu aºa? Aºa am fãcut, ca sã nu aibã legea a zice
cã nu M-am supus legii, ºi acela, vrând-nevrând, crezând-ne-
crezând, a mers ºi te-a uns pe tine arhiereu, dar Cuvântul lui
Dumnezeu te-a uns ºi nu acela, cuvântul care a fost de la
Mine peste acela, cãci Domnul lucreazã prin cuvânt, ºi se nu-
meºte Cuvântul lui Dumnezeu lucrarea Sa. ªi unde mai este
lucrarea Sa în mijlocul bisericii care se zice pe sine cã este bi-
serica Mea? Vrei tu sã crezi cã biserica este Sodomã ºi
Gomorã? Vrei tu sã-L crezi pe Dumnezeu când îþi spune cã nu
este bisericã ºi loc de bisericã ºi altar de bisericã, nu este loc
care se ºtie cã este sfânt, fãrã sã nu fi fost atins de mâini ºi de
trupuri nespãlate de sodomie ºi de malahie, de pãcatele So-
domei ºi ale Gomorei, ale cãror cetãþi au fost arse cu focul ca-
re s-a coborât din cer, dupã cuvântul lui Dumnezeu care a ve-
nit ca sã pedepseascã necurãþia? Vrei tu sã crezi cã vor fi arse
cu foc toate necurãþiile de pe pãmânt? ªi ce va fi, oare, cu cei
ce au întinat locurile care erau afierosite Mie ºi Duhului Meu
ºi slavei numelui Meu? 

O, iubitul Meu cel uns de Dumnezeu în vremea aceas-
ta; de Dumnezeu ºi nu de mâini necurãþite! O, iubitul Meu cel
mic, tu zici mereu cã vrei sã vezi slava Mea, dar Eu îþi spun
cã ai ºi vãzut-o. De câte ori ai voit, de câte ori ai cerut, ai
vãzut-o ºi ai primit-o. ªi iatã ce mai am de adãugat la aceste
cuvinte: vine o probã grea ºi ceþoasã cum n-a mai fost de când
sunt veacurile ºi nici nu va mai fi dupã aceea. Vine focul lui
Dumnezeu peste faptele Sodomei ºi Gomorei, dar vine ºi va
începe cu casa care se zice pe sine cã este casa lui Dumnezeu,
cãci aºa este scris: «Voi începe cu templul Meu cel sfânt», cãci
se zic pe sine cã slujesc Mie, dar crezi tu când îþi spun cã sunt
o mulþime de preoþi ºi de monahi ºi sunt arhierei care nu cred
cã este Dumnezeu? Crezi tu cã s-au ridicat din cei de atunci,
din rãstignitorii Mei s-a ridicat un ºir de preoþi care sunt de
atunci ºi pânã azi? Crezi tu cã sunt pline bisericile de slujitori
care slujesc rãstignirii Duhului Sfânt? O, Duhul Sfânt este
greu rãstignit, mãi tatã, ºi plânge Duhul Sfânt ºi Se zbate sã
iasã din cuie ºi sã-ªi rãzbune curãþenia ºi sfinþenia care au
fost dispreþuite de slujitorii bisericii, cãci de la aceia va cere
Domnul socotealã, de la aceia care s-au aºezat în capul turmei
Mele din toate pãrþile pãmântului. 

O, vine slava Mea, iubitul Meu, dar iatã cum va veni!
Va veni, ºi dacã va veni aºa ºi nu altfel, iatã adevãrul Scriptu-
rii care zice: «Vai de cei ce aºteaptã sã vadã ziua Domnului,
cãci ziua aceea este zi de foc ºi de groazã cum n-a mai fost
de când veacurile ºi nici nu va mai fi apoi». ªi ce va fi cu bi-
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serica aceea care se zice cã este cu Mine? O, Domnul o gã-
seºte în lume ºi nu întru Dumnezeu. Ce va fi cu cea care a fã-
cut negoþ murdar cu duhul ºi cu numele ºi cu haina care este
rânduitã de Dumnezeu? Cãci au bãgat pe cezarul ºi au vândut
pe bani darul care este pe altar, ºi s-au adunat mulþime de bani
de atunci ºi pânã acum, mulþime de arginþi pe care a fost vân-
dut ºi cumpãrat Fiul lui Dumnezeu; ºi s-au ridicat mulþime de
irozi, mulþime de iude, ºi de Anne, ºi de Caiafe, ºi au umplut
locaºurile care au fost luate de la pãrinþi ºi au fãcut jaf cu cele
sfinte ºi au pângãrit vasele Mele ºi bisericile Mele, ºi pe po-
porul cel frânt de necunoºtinþã l-au luat rob sugându-i sânge-
le ºi viaþa, cãci viaþa poporului Meu Eu sunt, iubitul Meu; Eu,
ºi dacã n-am mai putut sã mai stau în vase sparte, în vase ne-
spãlate, în locaºuri pângãrite ºi necurãþite prin sfinþenia celor
ce pun mâna pe ele, iatã de ce nu a mai avut fãptura Mea pe
Dumnezeu, ºi dacã n-a mai avut, a murit, cã nu este viaþã fã-
rã de viaþã. ªi acum ce mai este de fãcut? O, numai cu foc se
poate curãþi necurãþia. Vrei tu sã crezi în cele ce-þi spun? Cã
nu se poate chemare la slujire dumnezeiascã, nu se poate cu
bani ºi cu silnicie ºi nu este adevãratã aceastã chemare la slu-
jire, cãci Duhul Sfânt nu Se dã pe mãsurã pãmânteascã, ci Se
dã prin chemare cereascã, prin descoperire cereascã, lucrãtoa-
re prin duhul descoperirii cereºti, ºi iatã ce ºir de preoþi s-a
ridicat, sub cuvântul cã sunt urmãtori apostolilor Mei. 

Când am venit sã-Mi culeg pe ai Mei, am venit ºi i-am
deosebit de greutatea legii ºi am pus în loc iertarea, pentru cã
legea apãsa pe om ºi îl osândea. ªi iatã, iarãºi lege peste bise-
rica Mea, ºi legea apasã peste ea ºi o osândeºte, cãci aºa se în-
tâmplã atunci când Duhul Sfânt este îngrãdit de cuvintele le-
gii ºi ale literei legii, ºi de aceea nu este crezut Duhul Sfânt,
ºi de aceea trebuie sã Se arate întru fiinþa Sa aºa cum S-a arã-
tat peste apostolii Mei, în chipul focului cel nematerial. Dar
Se va arãta Duhul Sfânt întru lucrare curãþitoare de întinãciu-
ne ºi nu va mai fi sã nu usture focul acela, ºi va fi sã usture ºi
sã cureþe toate locurile ºi toate locaºurile ºi toate altarele care
au fost pângãrite de trupuri ºi de mâini nespãlate ºi netãmã-
duite. O, aºa este când omul îndrãzneºte ºi îºi ia singur cin-
stea de a fi slujitor lui Dumnezeu, dar fericit este slujitorul, ºi
preotul, ºi arhiereul care are chemare prin Dumnezeu, prin
cuvântul lui Dumnezeu. ªi cum adicã chemare? Adicã prin
duhul descoperirilor ºi al vederii celor cereºti, prin duhul
proorociei, în dar ºi prin chemare cereascã. 

Când s-a ridicat Mariam ºi a spus lui Aaron: «Oare, nu-
mai lui Moise vorbeºte Domnul? Oare, nu ºi nouã?», ce a pã-
þit atunci Mariam? Cãci a fost pusã la pedeapsã cu lepra ºi a
fost pusã la curãþire apoi, dar acum tot trupul bisericii este nu-
mai rãni, ºi rãnile sunt vechi ºi sunt nevindecate, ºi s-au strâns
buboaie peste buboaie ºi nu mai este loc curat, ºi de aceea va
fi sã vin pe neºtire ºi sã-Mi arãt pe neºtire slava Mea ºi lumina
care se numeºte Dumnezeu, cãci nu întunericul este luminã,
ci Dumnezeu este luminã. ªi va fi atunci sã se vadã Scriptura
aceea care zice: «Fericiþi cei sãraci cu duhul, cã aceia vor
vedea pe Dumnezeu. Fericiþi cei ce plâng, cã aceia vor fi
mângâiaþi atunci. Fericiþi cei curaþi, cã aceia vor fi fiii Celui
ce vine. Fericiþi cei prigoniþi, cei ocãrâþi, cei numiþi cu nume
rãu din pricina numelui Meu, cã plata acelora este împãrãþia
care vine cu Mine». 

O, de aceea te-am aºezat prin cuvânt, cu ungere prin
cuvânt, ca sã mãrturiseºti pe Cel ce vine ºi cum vine Cel ce
vine, ºi sã înscriem prin cuvânt aceastã piatrã nouã, aºa cum
prin cuvânt s-a ºi arãtat de la Dumnezeu. Dar uitã-te tu ºi te
mirã de arhiereii acestei vremi, de orbirea lor, de semeþia lor,

ca ºi cum ei ar fi mai mari ºi mai cu putere decât Arhiereul
cerurilor, Care nu vine cu nici o lucrare stricãtoare de lege,
dar vine ca sã aducã ºi sã aºeze lucrare împlinitoare ºi desã-
vârºitã, întru numele lui Dumnezeu. 

Iatã, mãrul care creºte în aceastã grãdinã curatã ºi nu
din afara ei, acest mãr este puterea ºi viaþa Mea, ºi Eu Însumi
sunt, dar sunt aºa cum voiesc Eu sã fiu ºi nu aºa cum voieºte
omul. De aceea am pus legea sfinþeniei ºi a despãrþirii de cele
lumeºti, ca sã fie Eden aceastã grãdinã ºi sã fie în ea fructul
cel promis pentru cei ce vor fi scriºi în aceastã carte. 

Moise a fost credincios în casa Tatãlui Meu, întru lu-
crarea Tatãlui Meu, dar n-a fost oficial. Eu, iarãºi, la fel am
fost casei Tatãlui Meu, care nu este de pe pãmânt. Apostolii
Mei erau cãutaþi de toþi cei de atunci ca sã fie stârpiþi pentru
cã nu erau trecuþi în rândul celor cu drepturi dupã lege. ªi ia-
tã, aceºtia mai mici dintre ei sunt scriºi în carte cã vor fi în
vremea aceasta, pentru cã este scrisã în prooroci lucrarea
aceasta, ºi cele cereºti nu pot fi înþelese de oficialii vremuri-
lor, cei cereºti nu sunt promovaþi de cei de pe pãmânt, cãci
Duhul Sfânt suflã unde voieºte, ºi Domnul nu poate sã fie
mãrginit de cei de pe pãmânt. De aceea spune Scriptura: «Cel
ce este rob, dacã se poate folosi sã scape de robie, sã se folo-
seascã ºi sã fie liber». Toatã biserica este plinã de fãgãduin-
þele scrise ale celor ce au venit sã se aºeze peste ea ca sã slu-
jeascã turmei bisericii, dar nu este preot care sã nu-ºi fi cãlcat
fãgãduinþa care este fãcutã de el, dupã cum este legea cea fã-
cutã peste bisericã, ºi iatã, scris este: «Cel ce calcã mãcar una
din cele ale legii, este vinovat prin lege ºi se numeºte cãlcãtor
de lege ºi de fãgãduinþã». 

Copilul Meu, þine-te, tatã, cu viaþa ta aºa cum a fost
viaþa apostolilor Mei care au urmat Mie prin veacuri. Þine-te
de cele scrise în cartea Mea dacã þi-e greu sã crezi în lucrarea
cuvântului Meu. Luptã-te ºi mai mult ca pânã acum, cãci Eu
þi-am spus þie demult, ºi aºa þi-am spus: «Cel ce aºteaptã sã
vadã minuni ca sã creadã, acela întârzie vremea minunilor ºi
nu o apropie, cãci îndoiala înjumãtãþeºte biruinþa». O, dacã
n-ai fi slab ºi dacã n-ai fi mic ºi dacã n-ai fi avut chemarea
Mea, poate cã te-aº lãsa sã ieºi din aceastã carte, dar nu se
poate sã se desfiinþeze cele rostite de Dumnezeu, ºi iatã de ce
în aceastã lucrare dacã eºti, trebuie sã ai sãnãtate împlinitã,
sãnãtate de Duh Sfânt, ca sã ai pace deplinã întru cele de la
Dumnezeu. Dar lasã, tatã, Domnul te poartã în cârcã, te mai
poartã încã, pânã va fi sã fii de ajuns de mare, ºi te iubeºte aºa
cum eºti, ºi va fi sã stai cu duhul umilit atunci când vei sta cu
adevãrat; va fi sã stai aºa cum a stat David dupã ce-L supãrase
pe Domnul sãu. 

Eu nu Mã supãr pe tine pentru îndoiala ta, dar iatã, tot
tu te superi, tot tu te zbuciumi, pentru cã Eu aduc peste tine
teama de Dumnezeu ºi aduc mereu lumina Duhului Sfânt pes-
te tine, iar atunci când tu stai supãrat întru Mine, Eu vin ºi
aºez pe Duhul Sfânt faþã în faþã cu tine ca sã-L vezi lucrãtor
întru cei ce nu ºtiu ce este cuvântul acestei lucrãri care te hrã-
neºte pe tine dintre ei. 

O, Eu am zis mereu: pace þie, iubire þie, putere þie! Dar
tu, oare, când va fi sã-Mi spui cu toatã temelia ta: „Pace Þie,
Doamne!“?

ªi iatã ce-þi mai spun: aºa este, aºa cum am spus: «Câte
veþi lega ºi veþi dezlega, vor fi legate ºi dezlegate», dar Eu n-am
spus niciodatã celor ce stau de vorbã cu Mine, sã lege sau sã
dezlege ceea ce am legat sau am dezlegat Eu, Dumnezeu. Tu
eºti unsul Meu ºi þi-am dat putere prin ungerea pe care o ai,
dar sã ai inima atentã cum ºi ce lucrezi cu aceastã putere.
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Puterea pe care o ai, de la Mine o ai, ºi o astfel de putere luatã
de la Dumnezeu n-are cum sã rosteascã legare sau dezlegare
asupra puterii care a lucrat peste cei purtãtori de putere
cereascã. Fii precaut, cãci tu eºti adevãrat lucrãtorul Meu ºi
nu ai ungere pãmânteascã, nu, tatã. Tu eºti chematul Meu, eºti
unsul Meu dupã adevãr, dupã Duhul Sfânt, dupã împlinire
cereascã, ºi nimeni, ºi nici tu nu poþi desfiinþa puterea pe care
am pus-o Eu peste tine. Ai putere sã legi pe cei pãcãtoºi sã nu
mai pãcãtuiascã, ai puterea sã dezlegi de legãtura pãcatelor pe
cei legaþi de ele, ºi sã-i legi apoi cu putere cereascã, sã-i legi
de Dumnezeu ºi sã nu dezlege nimeni ce a legat Dumnezeu.
ªi de ce, oare, nu este pe pãmânt aceastã putere dumnezeiascã
ºi sã lucreze ea prin fiii puterii? 

Eu vreau sã te ajut sã înþelegi ºi sã poþi lucra minuni ca
sã vezi minuni, ºi sã te întãreºti apoi din ele, cãci ai slãbit, co-
pilule plãpând. O, nu erai tu de ajuns de plãpând? O, ai slãbit,
ºi de ce te laºi? ªi dacã te laºi, n-ai folos, cã iatã, nici tu n-ai
ºi nici cei legaþi de lucrarea Mea n-au folos de la slãbirea ta.
A slãbit ºi cel de departe care va sã vinã. Au slãbit ºi copiii
Mei care te poartã pe tine spre Mine ºi te numesc fericitul
Meu, fericitul Noului Ierusalim care este din cer. Iatã cum eºti
tu numit în cer: eºti numit fericit, ºi tu zici cã nu eºti fericit,
dar Eu nu zic tot aºa. O, dacã fericirea este cea care este cu
Mine ºi dacã tu eºti trecut între cei care vor primi plata
fericirilor care vin, dupã cum este scrisã Evanghelia feri-
cirilor care vin, Eu de aceea zic cã eºti fericit. Nu cei de pe
pãmânt sunt fericiþi. Aceia, vai de fericirea lor, cã fericirea lor
este pãcãtoasã ca ºi ei. Lasã aºa; rãmâi în fericirea care este
ca ºi a Mea, cãci fericiþi cei ce plâng acum, cã aceia vor vedea
pe Dumnezeu, Care vine cu muntele fericirilor pe pãmânt.
Dar Eu îþi spun cã a ºi venit, ºi lumea nu înþelege slava acestei
înãlþimi cereºti, a acestei fericiri care va fi vãzutã de cei de pe
pãmânt, de cei ce sunt pãmânt. 

Fericire þie cu Domnul tãu, cãci una este fericirea, dar
nu te mai teme de oameni. Mã doare când vãd cã te temi de
toþi neputincioºii, care n-au ºi nu vor avea putere asupra ta.
Teama ta de ei o vede duhul rãu ºi îi prieºte ºi intrã ºi îþi face
supãrare prin ei. Dacã ai fi mai curajos, mai tare de înger, ar
fugi ºi nu s-ar mai vedea urma duhului rãu care-þi face þie ini-
mã rea, ºi s-ar vedea biruinþã cereascã. O, de ce este scrisã de
Duhul Sfânt Scriptura care spune: «Ce-þi poate face omul?».
O, stai întru pacea Mea ºi aleargã dupã ea dacã ea are pe unde
ieºi din inima ta. Stai, tatã, întru taina Ierusalimului nou pânã
la arãtarea Mea ºi nu te depãrta. 

Pace þie! Pace, cãci pe aceastã piatrã am zidit biserica
Mea ºi am biruit cu ea porþile iadului, ºi acum voiesc sã scot
din iad fãptura Mea, dar sã te gândeºti cu milã dumnezeiascã
la fãptura Mea care strigã de atâta vreme: „Pânã când,
Doamne, ca sã ne rãscumperi?“.

Hai, tatã, hai ºi nu întoarce capul, cãci în urmã se va ri-
dica fumul Sodomei ºi al Gomorei, ºi din acest scrum voi
cãuta sã-i scot pe cei scãpaþi cu viaþã, ºi aceia vor slãvi pe Cel
ce vine cu împãrãþie cereascã pe pãmânt. Hai, nu te teme de
lupi, cãci lupii vor cunoaºte dreptatea lui Dumnezeu ºi se vor
uita la ea ºi vor ºti ce este ºi cum este Dumnezeu, ºi lupul va
paºte alãturi cu mielul, dupã cum este scris în Scripturi. 

Ai grijã sã fii cu Mine. Sã aibã grijã sã fie cu Mine ºi
cel ce te îngrijeºte pe tine; sã fie cu Mine ºi nu fãrã Mine ºi
nu fãrã cele de la Mine. 

Când proorocul Moise s-a suit pe munte ca sã aducã
cuvintele lui Dumnezeu, n-a putut Aaron sã aibã singur grijã
de popor, ºi ai vãzut ce a fost, cã s-a întors poporul lui Moise

de la Dumnezeu ºi a slujit poftelor lor. Stai cu Mine, ca sã fie
ºi România cu Mine ºi sã dãrâmãm slujirea la idoli, sã dãrâ-
mãm idolii care stau împotriva lui Dumnezeu. 

Când era apostolul Petru la Cornelie, dupã descoperi-
rea Domnului, l-a aºezat apoi pe Cornelie arhiereu, ºi el s-a
dus în alte cetãþi. ªi s-a dus ºi Cornelie în cetatea cãreia îi cã-
zuse sorþul, ºi s-a dãrâmat la rugãciunea lui Cornelie templul
idolilor lui Dimitrie, mai-marele cetãþii, ºi au fost prinºi sub
dãrâmãturi cei din casa lui Dimitrie. Iar când era rostitã sen-
tinþa de moarte pentru Cornelie, a venit un trimis al Domnului
ºi a spus cã toþi cei din casa lui Dimitrie strigã de sub ziduri
la Dumnezeul lui Cornelie ca sã-i scape pe ei din moarte.
Atunci s-a aºezat Cornelie ºi a rostit cuvânt cãtre Dumnezeul
sãu ºi s-au dat zidurile în pãrþi ºi au ieºit atunci din moarte cei
din casa lui Dimitrie ispravnicul, ºi a crezut apoi cetatea ace-
ea în Dumnezeul lui Cornelie ºi s-a întãrit biserica lui Iisus
Hristos ºi a pierit închinarea la idoli, cãci era Cornelie ar-
hiereul lui Dumnezeu ºi era aºezat dupã rânduiala lui Melchi-
sedec, dupã descoperirea lui Dumnezeu. 

Ai grijã sã fii cu Mine, cãci Eu sunt Arhiereul Cel din
veac ºi pânã în veac, ºi te-am uns cu ungere cereascã, dupã
rânduiala lui Melchisedec. Stai cu Mine, iubitul Meu, ca sã
fie ºi România cu Mine ºi nu fãrã Mine, dar va fi cu Mine, ºi
prin ea voi fi peste pãmânt. Amin. 

Iarã ºi iarã, pace ºi putere þie! Putere întru putere ºi via-
þã întru viaþã, cãci Eu sunt Viaþa! Heruvimii ºi serafimii sã-þi
înconjoare trupul ºi inima ºi iubirea ºi sã lucreze lângã tine
tainele cereºti ale acestei vremi, ºi sã fie împlinire de taine ce-
reºti. Amin. Pacea Mea sã fie deasupra ta, iar întru tine sã fie
pace ºi bunãvoire întru Dumnezeu! Amin, amin, amin. 
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Sãrbãtoarea de un an de la punerea pietrei de temelie
a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim 

Cuvânt despre ascultare ºi despre neascultare. 

SSSS lavã întru cei de sus lui Dumnezeu, ºi pe pãmân-
tul Noului Ierusalim pace ºi bunã orânduialã ºi

bunãvoire! 
Pace ºi slavã lui Dumnezeu pentru slava Lui cea mare!

Cel ce a aºezat piatra începutului cel nou, a Ierusalimului cel
nou, care vine cu Dumnezeu ºi cu zecile de mii de sfinþi ai
Sãi, dupã cum este cuvântul scris în Scripturi. 

Pace vouã de la Domnul Iisus Hristos, Cel Care ªi-a
lucrat ieslea Sa în mijlocul Ierusalimului nou, care va fi peste
România lucrat dupã planul cel din veac întocmit! 

Pace vouã, iubiþii Duhului Sfânt! ªi iatã, iarãºi suntem
în zi de praznic sfânt pentru ca sã sãrbãtorim sãrbãtoare ce-
reascã pentru zilele de prãznuire care vor sta aºezate de acum
ºi pânã în veac peste Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, care
a fost lucratã de Dumnezeu prin mânuþele voastre, copii ai
Duhului Sfânt. ªi cum adicã Sfânta Sfintelor, cum adicã acest
loc numit aºa de Dumnezeu? Adicã locul unde vine ºi se aºea-
zã cuvântul lui Dumnezeu ca sã fie întrupat în aceastã carte ºi
sã fie apoi suflat peste pãmânt; adicã ieslea lucrãrii Duhului
Sfânt, Care va naºte peste România Ierusalimul cel nou, care
vine de la Dumnezeu, dar Eu zic cã a ºi venit, cãci a venit în-
ceputul Ierusalimului nou. 

Aceasta este ziua de aducere-aminte a punerii pietrei
altarului Sfintei Sfintelor, cãci astãzi facem amintirea trecerii
unui an de când Sfânta Treime a aºezat ºi a binecuvântat prin
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cuvânt ceresc locul în care sã ia fiinþã ieslea de coborâre, ies-
lea de mãrturie a locului de coborâre a cuvântului lui Dumne-
zeu, care se va auzi peste pãmânt în zilele ce vin. Domnul
Iisus Hristos grãieºte cuvântul Sãu în aceastã zi de praznic
sfânt. Aceasta este piatra începutului cel nou al Noului Ieru-
salim, care va rãsãri peste România, care va ieºi din România
ºi care va acoperi de luminã cereascã pe cei ce vor veni ºi se
vor pleca lucrãrii de mântuire pe care Fiul lui Dumnezeu, Cel
Unul nãscut din Tatãl mai înainte de veci, o va lucra dupã
cum are de lucrat în vremea aceasta. 

Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul nãscut din Tatãl
Treimii cereºti, Cel Unul nãscut mai înainte de veci, Cel nãs-
cut Luminã din Luminã, ºi Dumnezeu adevãrat din Dumne-
zeu adevãrat, Cel de o fiinþã cu Tatãl, Cel prin Care s-au fãcut
cele vãzute ºi nevãzute. Eu sunt Fiul Treimii cereºti, Care M-am
coborât din cer, ºi prin cuvânt M-am întrupat în pântecele
Fecioarei cea proorocitã, ca sã iau trup ºi sã fiu Dumnezeu ºi
Om, ºi ca sã fiu rãstignit, în numele pãcatelor fãpturii lui
Dumnezeu, ºi ca sã înviez dupã trei zile, în numele învierii
fãpturii lui Dumnezeu; trei zile, dupã numãrul celui de trei ori
neamul lui Dumnezeu, de la Adam ºi pânã la întruparea în om
a Fiului Treimii cereºti. ªi, iarãºi, Eu sunt Fiul Treimii cereºti,
Care M-am coborât din cer ca sã Mã înalþ dupã înviere iarãºi
la cer, ca sã stau iarãºi de-a dreapta Tatãlui, ºi apoi iarãºi sã
vin sã cercetez viii ºi morþii, ºi sã aduc cu Mine împãrãþia fãrã
de sfârºit apoi. ªi iatã, Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Cel
prin Duhul Sfânt fãcãtor de viaþã; Eu sunt Cuvântul Duhului
Sfânt, Care purcede din Tatãl ºi Care S-a lãsat peste prooroci
ºi peste apostoli ca sã ia trup acest cuvânt ºi ca sã se împli-
neascã prin puterea Sa. 

Eu sunt capul bisericii cea întocmitã în sobor de apos-
toli, cãci apostoli am lãsat ca sã fie în numele Meu, ºi proo-
roci am lãsat în mijlocul lor, ca sã fie cuvântul Meu în soborul
bisericii apostolice cu care am ajuns pânã la vremea aceasta
de împliniri cereºti, cãci iatã vremea cea promisã prin proo-
roci, cea fãgãduitã ca sã fie. ªi iatã, Domnul este credincios
întru fãgãduinþele Sale, cãci vremea este sã se deschidã ochii
orbilor ca sã vadã împlinirile cele vestite din vreme. 

Iatã aici început de împãrãþie a Domnului Iisus Hristos,
precum în cer aºa ºi pe pãmânt, cãci de aceea am rostit cuvânt
ºi am zis cã aceasta se va numi Biserica neadormiþilor ºi a
neprihãniþilor, precum în cer aºa ºi pe pãmânt, ºi de aceea am
zis sã fie lucrare de cuvânt ºi sã fie împlinire ºi sã fie rugã-
ciune de slavã ºi de jertfã plãcutã fãrã de sfârºit, precum în
cer aºa ºi pe pãmânt. Precum în cer, cãci în cer este jertfã ne-
întreruptã de slavã ºi de rugãciune; de slavã pentru cele din
cer, ºi de rugãciune pentru cele de pe pãmânt, ºi de aceea a
aºezat Domnul aºa aici, ca sã se poatã spune acestei aºezãri
„precum în cer aºa ºi pe pãmânt, amin“. Dar acest „amin“,
amin sã fie, precum în cer aºa ºi întru cele aºezate aici de
Dumnezeu. Amin. 

Binecuvântat sã fie praznicul punerii pietrei de temelie
a altarului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, ºi va fi Româ-
nia Ierusalimul nou, cel pe care-l alege Dumnezeu în vremea
aceasta, cãci aºa este scris în Scripturi: «Încã o datã voi alege
Ierusalimul». Este scris, dar nu este înþeleasã aceastã Scrip-
turã ºi în zadar au cãutat mai-marii legii bisericii ºi cãrturarii
lumii sã scrie cãrþi peste cãrþi ºi sã-ºi însuºeascã ei dreptul la
cuvânt peste mulþimile cele arse de sete, cãci setea mulþimilor
nu poate fi stinsã de nimic ºi de nimeni, ci poate fi stinsã de
cuvântul Duhului Sfânt, Care vine din cer în locuri curate, în
inimi curate ºi sãrace în duhul lor, fiindcã Duhul Sfânt nu Se
apropie de cei semeþi cu duhul, de cei cunoscãtori ai literei, ºi

aceia, dacã vor sã slujeascã Duhului Sfânt, sã se aplece ºi sã
se facã tãlmãcitori ai limbilor Duhului Sfânt, care iau naºtere
în cei sãraci în duhul lor. Aceasta este orânduiala lui Dumne-
zeu, orânduiala Duhului Sfânt, de la început ºi pânã la sfârºit,
dar Dumnezeu este fãrã de început ºi fãrã de sfârºit, iar Duhul
Sfânt este întru Sfânta ºi nedespãrþita Treime, Care Se nu-
meºte Dumnezeu. 

Se uitã Sfânta Treime la preoþii ºi la cãrturarii acestui
veac, Se uitã ce au fãcut, cãci au desfiinþat aceºtia orânduiala
Fiului lui Dumnezeu cea lãsatã peste bisericã, peste cea din-
tâi bisericã de dupã întruparea Sa. Se aduna biserica ºi era în
mijlocul ei cuvântul lui Dumnezeu, cãci am lãsat prooroci, ºi
am zis sã fie aºa ºi nu altfel biserica; aºa întreagã ºi nu cu lip-
suri ale trupului ei. ªi iatã ce a ajuns biserica! Dar cine sã-i
deschidã ochii ca sã vadã cã ea nu mai este cu Mine? O, sã-i
primeascã pe cei trimiºi spre ea ºi sã-ºi vadã ea goliciunea sa,
ºi sã se întocmeascã din nou biserica, ºi sã fie ca la început ºi
sã-ºi trezeascã dragostea ei cea dintâi; cea dintâi, cãci va fi sã
se umble în taina celor dintâi aºezãri ale bisericii Mele. Dar
Eu vã spun cã s-a vãzut ºi aceastã umblare, ºi iatã, iubiþii Mei,
voi sunteþi fiii bisericii cea dintâi, ºi am ajuns cu ea pânã la
voi, ºi voi sunteþi cei mai mici, ºi v-a aºteptat cerul, iubiþii
Mei. Fiþi tari ºi fiþi dârji întru cele dintâi, cãci voi n-aveþi a vã
teme de cele ce s-au stricat din duh de semeþie ºi de slavã de-
ºartã, cãci iatã ce fac Eu: fac un lucru nou ca sã se vadã în el
cei dintâi ai Mei ºi sã încapã în acest nou toate seminþiile Me-
le care au fost întâi ºi care au început întâi, iar când va ieºi
aceastã carte, va fi iarãºi trupul bisericii Mele aºa cum l-am
lãsat sã fie. Va ieºi aceastã carte, cãci vrednic este Mielul lui
Dumnezeu sã ia aceastã carte ºi sã-i desfacã peceþile ei ºi sã
se vadã începutul cel nou, cel de atunci ºi cel de acum, cãci
am fãcut început nou, început tainic, dupã rânduiala lui Mel-
chisedec, ºi am aºezat în aceastã grãdinã troiþã vie, ca sã se
aducã întreitã jertfã vie ºi curatã, precum Eu curat sunt. 

Binecuvântatã sã fie troiþa cea vie ºi lucrãtoare de jertfã
vie ºi sfântã ºi curatã, ºi binecuvântaþi sã fie cei trei fii unºi
care formeazã aceastã troiþã lucrãtoare de înviere din morþi.
Binecuvântatã sã fie troiþa celor trei inimi vii care lucreazã în-
treitã putere în numele puterilor cereºti. Nimeni sã nu se în-
cumete sã se atingã de aceastã troiþã ca s-o fãrâme sau s-o
despartã, cãci unul ca acela se va sfãrâma de ea ºi va fi dat de
lângã ea. Nimeni sã nu se teamã de cei ce se încearcã sã se
lupte cu Dumnezeu, cãci cu aceastã piatrã am ridicat biserica
cea vie ºi am biruit cu ea porþile iadului, iar prin lucrarea cea
vie a celor trei fii lucrãtori întru troiþã vie de jertfã vie ºi ce-
reascã, voi scoate din moarte fãptura Mea. Amin. 

Aceastã aºezare este lucratã de cer ºi nimeni din cei ce
sunt pãmânt nu o poate birui pe ea, cãci aceasta este simbolul
crucii, cãreia i se rostesc cuvintele: în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh. Fiecare din cei trei fii lucreazã în
numele acestei puteri, iar toþi trei laolaltã sunt semnul nu-
melui crucii Fiului lui Dumnezeu, semnul care va sã se arate
înaintea venirii Domnului ei. ªi iatã, mai întâi a fost cuvântul,
ºi apoi lucrarea cuvântului, ºi apoi semnul care este pe vârful
acestei pietre ca sã fie vãzut ºi apoi sã fie crezut ºi apoi sã fie
înþeleasã taina lui Dumnezeu care lucreazã în mijlocul acestor
hotare, cãci Domnul n-a înãlþat semnul venirii Sale pe aceastã
piatrã pânã ce mai întâi nu le-a fãcut noi pe toate prin aceastã
troiþã lucrãtoare în numele tainelor lui Dumnezeu care vor fi
lucrate în zilele ce vin. 

Sã staþi bine, sã staþi cu fricã ºi sã luaþi aminte, voi, cei
ce staþi aºezaþi întru taina începutului cel nou, cãci dacã voi
veþi sta aºa, aºa va fi sã stea în curând România cea binecre-
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dincioasã, iar cea necredincioasã va primi veste pentru pocã-
inþã, ºi dacã nu se va pocãi de fãrãdelegile ei, va fi sã fie datã
deoparte de pe pãmântul cel sfânt al ei, cãci scris este prin cu-
vântul Duhului Sfânt, ºi cele scrise se vor împlini.

Iarã ºi iarã vã spun: nu vã fie milã de lupi, nu vã fie tea-
mã de lupi, cãci voi aveþi putere de leu ºi de pui de leu, ºi
aceastã putere va face dreptate peste fãptura Mea. Voi sunteþi
cei din sãmânþa lui Iuda ºi a lui Iosif, dar din voi se va ridica
tot neamul acesta, de la început ºi pânã la plinirea neamului
acesta. Umiliþi-vã ºi plecaþi-vã inimile la cuvântul Duhului
Sfânt, cãci mare ºi înfricoºãtoare este taina în care sunteþi aºe-
zaþi. Umiliþi-vã ºi nu vã lãsaþi robi nici unui duh strãin, cãci
duhul cel strãin de Dumnezeu a ajuns la sfârºitul sãu. 

Însemnaþi în cartea mãrturiilor toate semnele care au
lucrat de aici peste cei ce s-au lovit sau au pierit zdrobiþi de
aceastã piatrã, cãci aceste semne vor veni tot mai mult, ca sã
serveascã slavei acestei taine cereºti.

Acesta se va numi muntele cel sfânt al vremii plinirii
cereºti, ºi va fi sã fie cinstit ºi slãvit cu mult mai mult decât
muntele în care vorbea Dumnezeu cu glasul Sãu ceresc din
parã de foc atunci când Moise a trebuit sã se suie ºi sã aducã
cuvintele Domnului cãtre Israelul cel de atunci. Nimeni nu s-a
suit atunci acolo, ci numai Moise s-a suit, ºi a rãmas Moise
sfântul lui Dumnezeu dupã aceea, ºi s-a coborât la Israel ºi l-a
fãcut pe Aaron preot peste Israel, ºi asculta Aaron pe Moise,
cãci Moise venea de la Dumnezeu. ªi iatã, acum va fi mai
mult decât atunci, ºi voi lucra minuni cereºti, ca sã cunoascã
cei ce se apropie sã vinã, sã cunoascã toþi taina acestui munte
ceresc, cãci acest munte se numeºte: Cuvântul lui Dumnezeu,
ºi aceastã cetate se va numi: „Acolo este Domnul“. 

Binecuvântatã sã vã fie veghea voastrã peste aceastã
grãdinã! Binecuvântate sã fie hotarele care împrejmuiesc ºi
strãjuiesc aceastã înãlþime cereascã! Binecuvântatã sã fie pu-
terea cea fãcãtoare de minuni care se odihneºte peste aceastã
împãrãþie cereascã! 

Verginica este cu Mine ºi rosteºte de lângã Mine cu-
vânt peste acest aºezãmânt sfânt. 

– PPPP ace vouã! De lângã Domnul rostesc pace
peste voi, fii ai acestei grãdini cereºti! ªi

cum adicã fiu al acestei grãdini? O, iubiþii mei, mare este
aceastã tainã, mare este viaþa acestui cuvânt, taina de fiu al
acestei grãdini cereºti. Trãiþi bucuria de prãznuire a acestei
serbãri în numele punerii pietrei pentru înãlþarea Sfintei Sfin-
telor al cãrei altar se numeºte ieslea Domnului Iisus Hristos
în vremea aceasta. Vin iar sã vã vorbesc ºi sã vã învãþ taina
acestui cuvânt, taina de fiu al acestei grãdini, cãci nimeni nu
poate sã-ºi ia singur cinstea sã fie fiu al acestei grãdini, ci nu-
mai cel ce are chemarea lui Dumnezeu, iar acela sã stea apoi
aºa cum are aºezare aici Dumnezeu. 

E prea mare ºi prea cereascã aceastã lecþie pe care am
adus-o la voi. Voi veni în cuvânt ºi vã voi da aceastã lecþie, ca
sã fie adãugatã în cartea legilor care vor strãjui peste acest în-
ceput de cer pe pãmânt. Þineþi ce aveþi, pânã voi veni cu
aceastã lecþie, cãci aceastã lecþie se va adãuga celor ce le aveþi
de împlinit ºi de trãit în aceste hotare cereºti. Staþi bine, staþi
cu fricã de Dumnezeu ºi cu luare-aminte, cã mare este taina
acestei grãdini, ºi voi sunteþi încã mici cu împlinirea ºi cu as-
cultarea. Eu n-am venit sã vã conduc rãu, ci am venit sã vã
fac fii ai ascultãrii cuvintelor cu care vin din cele cereºti. În-
vãþaþi aceastã lecþie, lecþia ascultãrii, mãmicã. Învãþaþi sã pu-
teþi, ºi iarãºi zic: învãþaþi sã puteþi, ºi dupã aceea veþi putea sã
ascultaþi aºa cum se aºteaptã ascultarea cea de aici. Iarãºi vã
spun: învãþaþi ºi îndeletniciþi-vã cu cãrarea mea spre voi, ca sã

puteþi sta în taina ascultãrii, cãci mare este puterea ascultãrii
dacã este ascultare, fiindcã neascultarea, dupã cum este firul
cãrãrii mele cãtre voi, neascultarea faþã de aceastã orânduialã
cereascã poate sã vã aducã o mulþime de rãni ºi vouã ºi lui
Dumnezeu, Care trebuie sã fie în toate drepturile Sale dum-
nezeieºti în aceastã grãdinã. Neascultarea este cheia cea de
dincolo de porþile cele de aici ºi pe care o încearcã duhul rãu
ca sã intre sã vã facã rãu. Neascultarea este o unealtã care se
atinge de ochii celui care se numeºte fiu al acestei grãdini; se
atinge de ochii lui ca sã-i împungã ºi sã strice buna vedere a
ochiului ºi sã strice sãnãtatea, cãci când ochiul este vãtãmat,
se vatãmã ºi trupul ochiului. Iubiþi ascultarea, mãmicã, ºi nu
uitaþi cã mai înainte de ascultare este lucrarea smereniei, lu-
crare fãrã de care nu se poate învãþa lecþia ascultãrii. Învãþaþi
lucrarea curãþeniei, mãmicã, dar aceastã lecþie vã voi aduce-o
vouã în lecþia de fiu al acestei grãdini. 

Fiþi ascultãtori mie precum ºi eu am fost lui Dum-
nezeu. Fiþi fii vrednici de aceastã grãdinã, cãci aºa vi se cere
vouã dupã chemarea pe care o aveþi. Dar voi veni ºi vom în-
vãþa, iubiþii mei. 

Pace vouã, copii ai acestei grãdini! Pacea mea v-o las
vouã, cãci pace am venit sã aduc peste voi. Harul Duhului
Sfânt sã lucreze învãþãturã cereascã peste voi toþi. Amin,
amin, amin. 

9/22 iulie 1992

Sãrbãtoarea sfântului prooroc Ilie 

Domnul învaþã poporul cã deºertãciunile sinelui aduc lipsã de
smerenie ºi cuvinte netocmite. 

SS ã fie binecuvântate cântarea ºi rugãciunea ºi
praznicul acestei zile, pentru cã acest praznic es-

te unul din marile praznice ale acestui aºezãmânt ceresc. 
Pace vouã de la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt,

iar Duhul Sfânt lucreazã în vremea aceasta lucrare de plinire
a Treimii cereºti. 

Pace de la marele ºi sfântul lui Dumnezeu, proorocul
Ilie, despre care este scris cã va fi sã vinã mai înainte de ziua
cea mare a Domnului. ªi ce este scris cã va face acest sfânt
ceresc? Este scris cã va fi sã întoarcã inimile copiilor cãtre
pãrinþi, ºi ale pãrinþilor cãtre fiii lor, cei urmaºi lor. ªi cum
adicã aceastã lucrare? Adicã lucrarea aceasta, care este lucra-
tã de Dumnezeu la voi ºi pe care o vãd pãrinþii cei de aproape
ºi cei de demult, cãci pãrinþii au aºteptat sã vadã zilele acestei
lucrãri cereºti, ºi iatã, le vãd ºi saltã de bucurie ºi vãd apro-
pierea capãtului rãbdãrii lor, fiindcã pãrinþii care s-au numit
pãrinþi întru Dumnezeu, aceia sunt vii ºi stau cu Dumnezeu ºi
lucreazã de la Dumnezeu peste fii ca sã întoarcã pe tot fiul la
Tatãl. Dar fiii acestei vremi nu mai au pe pãrinþii lor, cãci au
de tatã pe duhul întunericului acestui veac ºi nu mai au pe pã-
rinþii lor. ªi ce va fi de fãcut? Nimic nu va fi decât ceea ce
este scris pentru vremea de dinaintea slavei zilei Domnului.
Este scris cã acest pãrinte care este serbat astãzi, va fi sã lu-
creze în vremea aceasta, ºi aceasta este lucrarea sa: sã întoar-
cã inima fiilor cãtre pãrinþii lor, cãtre rãdãcina lor cea cereas-
cã. ªi dacã fiii acestei vremi nu mai sunt deprinºi cu lumina
cea dintâi, care-i þinea aproape de pãrinþii lor, ºi dacã ei nu
mai cunosc rostul lor ºi menirea lor, ce mai este de fãcut decât
sã le iasã pãrinþii în cale ºi sã-i vadã ºi sã ºtie apoi de unde au
venit ei, de la cine au venit ºi pe cine trebuie sã asculte? Sfân-
tul prooroc Ilie are aceastã lucrare de lucrat ºi are cu el în
lucrare pe toþi sfinþii ºi pãrinþii ºi are cu el puterile cereºti în
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lucrare, dar are de la Dumnezeu poruncã sã pãzeascã de jur
împrejur pe România ºi sã lucreze peste ea deosebit, sã lu-
creze peste ea în aºa fel ca s-o cureþe de fãrãdelege, ca s-o tre-
zeascã ºi ca s-o aºeze apoi deasupra râului de foc care se va
vãrsa peste pãmânt. 

O, iubiþii Mei copii, mare este acest petecuþ de pãmânt
sfânt în care sunteþi voi aºezaþi, ºi cât ar dori cerul sã faceþi
ochii mari ºi sã puteþi vedea ºi sã puteþi pricepe câtã mãrire
cereascã ºi câtã putere cereascã lucreazã peste acest aºezã-
mânt de la voi! O, ºi câtã slavã ºi câtã putere va ieºi de aici
peste pãmânt ca sã lucreze lucrarea de curãþire a fãrãdelegii
de pe pãmânt! Am trimis-o pe Verginica înapoi ca sã vã fie în-
vãþãtoare ºi sã fiþi de ajuns de mari faþã de aºezarea în care v-am
aºezat Eu, Dumnezeu, ºi nici un pãrinte care are de lucrat din
cer dintre sfinþi, nici unul nu vine fãrã ea, cãci ei au stat de la
începutul acestei lucrãri ºi au privit clipã de clipã, ºi apoi au
aºteptat-o pe Verginica sã vinã la Dumnezeu ºi sã se întoarcã
apoi cu ea la acest popor care a fost deosebit pregãtit cu tai-
nele cele cereºti ale acestei vremi. ªi uitaþi-vã voi cã numai o
bucãþicã de pãmânt a adãpostit aceastã lucrare, fiindcã ceilalþi
de la care Verginica plecase, n-au voit sã-ºi þinã vasele curate
ºi mâinile curate ºi pãmântul lor curat ºi casa lor curatã. ªi a
venit Verginica la voi cu proorocul Ilie ºi cu apostolul Ioan ca
sã pregãteascã de la voi cãrare de lucru ºi apoi de cuvânt, pre-
cum este scris. Au venit ºi au sfinþit prin cuvânt credinþa de la
voi ºi aºternutul de la voi, ºi lucreazã cerul de la voi peste
pãmânt. 

Eu sunt Fiul Tatãlui cerurilor. Eu M-am lãsat numai cu
Tatãl, numai în voia Lui ºi nu M-am cruþat pentru nimic, ca
sã fac numai voia Tatãlui Meu. M-am coborât ºi M-am fãcut
Om ca sã-l ajut pe om ºi sã-i dau pildã cum sã iubeascã pe
Dumnezeu. Am folosit-o pe Verginica ºi am pus-o în mijlocul
acestui popor ca pe o jertfã vie, ºi a suferit mult Verginica pâ-
nã ce ºi-a aflat odihna cu Mine. Eu nu vã vreau pe unul sau
pe doi sau pe trei sau pe patru; Eu vã vreau pe toþi la fel de
dãruiþi Mie, ca sã pot sã vãd de la toþi cei de aici lucrare de
fiu al acestei grãdini. Dar în ziua aceasta Verginica va fi în
sfat cu voi ºi va lucra sã apropie cãrarea lecþiei pe care are s-o
lucreze peste acest aºezãmânt. Amin. 

– PP ace vouã cu cerul, cã nici o stare nu este
cerutã de la voi mai mult decât aceastã iu-

bire, cãci pacea cea din voi este iubirea pentru Dumnezeu, iar
lipsa de pace din voi ºi dintre voi este duh de urã, duh de se-
meþie ºi de iubire de sine ºi este sabie pentru mine ºi pentru
Domnul, Care are de lucrat peste voi ºi are de lucrat dintre voi. 

O, copiii mei iubiþi! Dar, oare, înþelegeþi voi bine cum
trebuie sã fie dragostea pentru Dumnezeu? O, dacã nu înþe-
legeþi, luaþi, mãmicã, o tãbliþã mare ºi scrieþi pe ea lecþia dra-
gostei ºi a bunurilor ei ºi puneþi-o peste inima acestui aºe-
zãmânt ca sã fie cititã în zorii fiecãrei zile care începe ºi în
amurgul fiecãrei zile care se sfârºeºte. O, uitaþi-vã ºi iar ui-
taþi-vã la poporul din care aþi fost voi deosebiþi; uitaþi-vã, cã
de aceea nu mai este el în dragostea de Dumnezeu; de aceea,
pentru cã s-a iubit pe sine fiecare creºtin, ºi dacã s-a iubit pe
sine, a prins putere sã se judece unul pe altul, sã cearã unul de
la altul, sã dispreþuiascã, sã cleveteascã, sã uite frica de Dum-
nezeu, ºi câte nu vin de la iubirea de sine! Când creºtinul se
iubeºte pe sine, atunci vine peste el fãrã de veste compãti-
mirea de sine, îndreptãþirea de sine, nemulþumirea de inimã,
ºi de la acestea se nasc dispreþul ºi judecata faþã de aproapele
ºi se nasc cuvinte rostite ºi nerostite care îndoliazã pe Dum-
nezeu, Cel ce nu mai gãseºte smerenie de la fãptura Sa. 

Dar voi, iubiþii mei, luaþi, mãmicã, ºi citiþi ºi scrieþi, ºi
apoi citiþi mereu, ca sã ºtiþi cum sã fiþi înãuntrul ºi în afara
voastrã. Luaþi pe Duhul Sfânt, ºi sã vedeþi voi ce va face Du-
hul Sfânt din voi. Domnul aºteaptã sã facã prin voi minuni
nemaiauzite vreodatã, dar lãsaþi-vã numai cu Duhul Sfânt al
dragostei de Dumnezeu, cãci dragostea de Dumnezeu care se
cere în vremea aceasta, ea rabdã totul îndelung, ºi rabdã pânã
la sfârºitul plinirii ei. 

Mãi iubiþii mei copii, vreau sã vãd cã-mi pregãtiþi cã-
rare ca sã pot veni cu lecþia de fiu al acestei grãdini. Sunt în
lucru cu marele prooroc Ilie, sunt peste tot pãmântul, sunt ºi
peste România, dar întãriþi-vã bine întru cele de la cer, ca sã
se poatã arãta plinirea lucrãrii de la voi ºi sã pot începe s-o cu-
rãþ pe România, pentru cã de la ea va fi sã ia cunoºtinþã cei
fãrã de cunoºtinþã, ºi sã aibã cunoºtinþã. 

Iubiþii mei, sunt cu voi la masa acestui praznic sfânt ºi
ceresc, care este mare între praznicele de la voi. Pace vouã de
la tot cerul sfânt ºi de la toþi proorocii cerului! Pace peste
proorocii pãmântului! Pace ºi Duh Sfânt cunoscãtor al acestei
taine care este la voi! ªi aceia vor veni ºi vã vor mãrturisi pe
voi ºi vor spune cã sunteþi pruncii mei cei mai mici, care aveþi
de împãrþit fericirile cele ce vin. Amin, amin, amin. 

20 iulie/2 august 1992

Sãrbãtoarea sfântului mucenic Pantelimon 

Domnul aminteºte încã o datã pecetluirea de cãtre puterile cereºti
peste hotarele de strajã ale ieslei cuvântului. 

SSSS fânta Treime ºi toate puterile cereºti lucreazã ºi
aºeazã aºezare peste aºezare, ºi ordinea se alãtu-

rã ordinei, ca sã fie ordine cereascã ºi lege cereascã ºi porun-
cã cereascã, ºi ca sã fie þinute apoi cu sfinþenie aºezarea ce-
reascã ºi ordinea cereascã ºi legea poruncilor cereºti. 

Pace vouã de la Sfânta ºi de putere lucrãtoarea Treime,
Care Se numeºte Dumnezeu! Pace vouã, celor stãtãtori ºi ve-
ghetori ai legii ºi ai þinerii legii sfinþeniei care este cerutã de
la Domnul peste acest aºternut ceresc ºi din care lucreazã
Domnul peste pãmânt, cãci prin aceastã lucrare Se preaslã-
veºte Fiul lui Dumnezeu în zilele acestea. 

Scrieþi, mãi ucenicilor iubiþi ºi preaiubiþi ai Mei,
scrieþi, tatã, ºi adãugaþi cuvintele cele noi care vin de la Mine,
cãci adaug alãturi de cele cerute aici, încã iarãºi adaug putere
de sfinþenie ºi de împlinire faþã de cele ce stau aºezate ºi stri-
gã la Mine de sub piatra acestei temelii noi ºi cereºti. ªi dacã
aceste aºezãri strigã la Mine, ºi dacã nu toþi þin bine minte de
ele, ºi dacã nu toþi cei legaþi aici n-au prins de ajunsã dragoste
de legea sfinþeniei care trebuie sã trãiascã aici, iatã cuvântul
lui Dumnezeu peste acest aºezãmânt sfânt. 

Domnul Iisus Hristos a scris un an de la punerea pietrei
de temelie a altarului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim. Ni-
meni din cei legaþi de aici sã nu se joace cu acest nume, sã nu
se joace cu legile Sfintei Sfintelor, cãci aºa se numeºte acest
aºezãmânt: se numeºte Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, ca-
re vine peste România ºi care va acoperi pe România. 

Iatã, tatã, ce vã spun dupã împlinirea unui an de la aºe-
zarea Mea de aici. Rostesc cuvânt ceresc pentru tot creºtinul
care se atinge aici ca sã lucreze cu Mine, ºi unul câte unul sã
facã ochii mari ºi tot mai mari ºi sã se uite pe tabla legilor ca-
re strãjuiesc prin sfinþenia lor peste acest aºternut coborât din
cer prin cuvânt. 

Sã se pecetluiascã de cãtre puterile cereºti încã o datã
aceste hotare de strajã, care împrejmuiesc înãuntrul lor ieslea
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cuvântului lui Dumnezeu. Sã se pecetluiascã, ºi sã fie apoi
împlinire întreagã peste cei ce se ating de Sfânta Sfintelor
Domnului. Desfaceþi sulul care vorbeºte de sub aceastã piatrã
ºi luaþi aminte la cuvintele scrise în acest sul, la legãmântul
cel nou, care poartã numele acestui sul. Luaþi sulul acestui le-
gãmânt nou ºi desfaceþi-l ºi citiþi-l iar, ºi sã trãiascã cu putere
legea care este scrisã ºi numai aºa sã se apropie apoi creºtinul,
iar cine va cãuta sã calce una din aceste aºezãri, acela sã nu
se apropie aici, cãci Domnul a rostit încã o datã þinerea legilor
acestui aºezãmânt ceresc. Luaþi cuvânt cu cuvânt ºi cerce-
taþi-vã mersul ºi statul ºi lucrarea voastrã de împlinire ce-
reascã. Luaþi, tatã, în mânã sulul care stã sub aceastã temelie
ºi adunaþi-vã fiinþa lângã cuvintele scrise în el ºi uitaþi-vã în
el, ºi uitaþi-vã în voi, ca sã poatã veni în voi zilele Domnului
ºi sã se poatã vedea în voi zilele Fiului Domnului, Care vine
pe nori, precum este scris. Fiþi înaintemergãtorii Mei ºi gã-
tiþi-Mi calea Mea în voi, cã vin la voi ca sã fac cu voi semne
ºi minuni, dupã cum este scris în Scripturile cele pentru vre-
mea aceasta. 

Mãi copiii Tatãlui ºi ai Fiului ºi ai Duhului Sfânt, iatã
ai cui fii sunteþi voi. Nu sunteþi altfel de fii. Aºa sunteþi, aºa
cum vã numesc Eu. Nu sunteþi ai lumii în care trãiþi, nu sun-
teþi ai cezarului, nu sunteþi ai nici unui stãpân, nu, tatã, nu. Voi
aveþi chemare cereascã. Auziþi voi ce aveþi? Aveþi chemare
cereascã, mãi tatã. Aveþi grijã mare ce faceþi cu voi, cã numai
asta aveþi de fãcut: sã staþi cu chemarea cereascã. ªi dacã nu
staþi bine în ea, nu se poate aºa, cã scris este: «Nimeni nu poa-
te sluji ºi lui Dumnezeu ºi lui mamona», iar în aceastã lucrare
dacã eºti chemat, trebuie sã slujeºti cu Cel Care te-a chemat.
Eu sunt Cel Care am chemat la Mine pe ucenicii Mei, dar ace-
ia au fost smeriþi pânã la moarte, ºi încã ce moarte! O, toþi au
fost uciºi pentru numele Meu ºi nu ºi-au cruþat viaþa lor, pen-
tru cã ºi ei i-au iubit pe cei din urmã, pentru cã Duhul Meu
trãia în ei ºi vorbea în ei, ºi ei ºtiau când va fi ºi cu cine se va
lucra plata iubirii lor. 

Vine vremea aceea sã se vadã numele lui Dumnezeu
peste cei ce au ungerea acestei lucrãri, ºi va fi atunci sã se
scoale cezarul ºi sã te trimitã sã te scape Dumnezeu. Aºa va
face cezarul când nu va mai avea nimic, când nu va mai avea
ce sã-þi dea, cãci va fi sãrac cezarul ºi va fi bolnav ºi lovit ºi
i se va lua dregãtoria, cãci Domn va fi numai Dumnezeu peste
tot pãmântul. ªi ce va face atunci creºtinul care s-a ruºinat cu
Dumnezeu ºi cu chipul lui Dumnezeu ºi cu cuvântul lui Dum-
nezeu peste fiii oamenilor? Ce vei face, creºtine tatã? O, vei
pãþi ºi tu atunci ca sluga aceea care ºi-a îngropat talantul ca
sã nu rodeascã talant din talant ºi sãmânþã din sãmânþã. De ce,
tatã, sã fii o slugã leneºã, ºi de ce sã nu fii o slugã înþeleaptã
ºi sã rãspândeºti comoara pe care o ai, ºi s-o împarþi la sãracii
pãmântului ºi sã iasã sãmânþã din sãmânþã? Vine ziua sã te în-
trebe lumea pe lângã care ai stat tu, copil cu pecete cereascã;
vine ziua sã vadã semnul de pe tine. Crezi, oare, sau încã nu
crezi ce-þi spun? De patruzeci de ani spun Eu cã se va vedea
pe fruntea ta semnul Meu. Crezi? Mãcar acum, crezi? ªi dacã
nici acum nu crezi, vor vedea necredincioºii pe tine semnul
Meu ºi vor sãri pe tine ºi te vor cãlca în picioare de durerea
ce va veni peste ei ºi peste tine, ºi te vor întreba ºi îþi vor cere
rãspuns de ce ai þinut talantul ascuns; te vor întreba de ce te-ai
ascuns cu Mine ºi cu viaþa Mea în tine. 

Au venit o mulþime de furtuni peste acest loc ceresc.
Au venit, tatã, ºi s-au spart ºi se sparg în voi, iubiþii Mei cei
stãtãtori aici, ºi nu este nimeni sã vã ocroteascã pe pãmânt,
nici pãrinþi, nici fraþi, nici rude, nici pãstori, nici creºtini; ba
mai buni au fost cu voi oamenii legii pãmântului. Dar aveþi de

scut puterile cereºti, dimpreunã cu Verginica. Mãicuþa Mea n-o
lasã singurã pe Verginica, iar sfântul prooroc Ilie aºteaptã cli-
pã de clipã semnalul Domnului. 

Rãbdare ºi rugãciune puternicã, iubiþii Mei! Ascultare
ºi inimã curatã ºi, aºa cum v-am spus, ieºiþi din voi ºi daþi loc
puterilor cereºti în voi. Staþi întregi, tatã, întregi întru Mine.
Nu vã iubiþi pe voi înºivã, ºi unul altuia slujiþi cu iubire, cãci
puterile cereºti se luptã cu furtunile care se îndreaptã spre voi.
Luaþi jugul iubirii, cã este uºor de purtat, fiindcã Eu sunt iu-
birea, ºi vã iubesc ºi vã rog: aveþi grijã de sfinþenia acestui aº-
ternut dumnezeiesc. Faceþi mãtãnii în forma crucii Domnului
ºi ziceþi: „Doamne, Doamne, cautã din cer ºi vezi ºi cercetea-
zã via aceasta pe care a sãdit-o dreapta Ta ºi o desãvârºeºte
pe ea“. Amin. 

Mergeþi seara înainte de culcare ºi cântaþi cântãrile bise-
ricii, cântaþi în bisericuþa cea pe care o aveþi datã de Mine vo-
uã ca sã fiu Eu în ea ºi sã-Mi cântaþi voi Mie în ea cântãri de
slavã ºi de rugãciune. Cântaþi rugãciunea Tatãlui nostru, cântaþi
slavã Mãicuþei Mele, cântaþi Domnului, iubiþii Mei, ºi Domnul
vã va cânta pe voi. Nu vã temeþi de vijelii, dar pãstraþi sfinþenia
acestui aºezãmânt ºi daþi de veste aceastã ºtire ºi aceastã or-
dine, ca sã ºtie toþi cei care ºtiu aceastã tainã vie. Staþi cuminþi
înãuntru, ºi Domnul va lucra dreptate pentru voi înãuntru ºi în
afarã ºi de jur împrejur, cãci cei fãrã Dumnezeu vor da piept cu
puterile dumnezeieºti ºi vor amuþi de puterea dreptãþii Mele.
Rugaþi-vã în vremea furtunilor, rugaþi-vã cerului cu inimã
fierbinte, cãci trebuie sã pregãtim calea minunilor. 

Fiþi tari în numele Meu! Verginica este neadormitã pes-
te voi. Pace vouã! Tãrie vouã! Liniºte vouã! Iar cei ce vã ocã-
rãsc ºi vã dispreþuiesc pe voi, aceia îºi vor lua osânda, oricine
ar fi ei. Amin. Pace vouã! Pace de la Tatãl ºi de la Fiul ºi de
la Duhul Sfânt! Pacea Mea o dau vouã! Amin, amin, amin. 

27 iulie/9 august 1992

Praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului 

Domnul ºi trâmbiþa Sa binecuvinteazã începutul lucrului pentru
zidirea aºezãmântului Ro-Emaus, din cetatea Valea Voievozilor. 

BB inecuvântatã este aceastã zi de sãrbãtoare,
aceastã zi de praznic împãrãtesc, cãci astãzi ser-

beazã cerul ziua aducerii-aminte a slavei Domnului Iisus
Hristos în faþa ucenicilor Sãi cei iubiþi între ucenici, cãci
aceasta este ziua în care Domnul le-a încredinþat lor spre mãr-
turie arãtarea slavei Sale cea de Fiu dumnezeiesc, ºi din lu-
mina Preasfintei Treimi s-a acoperit cu luminã trupul Fiului
Cel întrupat de la Duhul Sfânt între oameni. 

Pace vouã, copii ai zilelor slavei cereºti! Pace vouã de
la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt, Care vã umbreºte
pe voi ca sã puteþi lucra cãrarea Mea spre arãtarea slavei Me-
le, precum este scris! Pace vouã, ºi celor alãturi cu voi ca sã
vã ajute pe voi ºi pe Mine spre gãtirea slavei ce va sã vinã!
Pace, iubiþii Mei, ºi Tabor ceresc sã fie inimile voastre, iar
ochii voºtri fi-va în curând sã vadã slava Mea, precum cei trei
deosebiþi dintre ucenicii Mei au vãzut în ziua aceasta pe vre-
mea trupului Meu slava Tatãlui Meu întru Mine.

Dacã Eu am fost trimis de Tatãl pe pãmânt, apoi am
fost supus Celui ce M-a trimis, cãci nu Eu eram, ci Tatãl, Care
locuia în Mine. ªi dacã eram Eu, întru Tatãl eram, ºi am fost
întru Tatãl în toatã lucrarea ce am avut de sãvârºit în mijlocul
oamenilor. Puþin, puþin am spus Eu atunci despre taina aceas-
ta, dar acele puþine cuvinte care au mãrturisit cã Tatãl este în-
tru Mine, ºi Eu întru Tatãl, acele cuvinte, cine are de la Tatãl
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înþelepciune nu se sminteºte în veac întru aceste cuvinte care
spun cã Fiul este o fiinþã cu Tatãl, ºi prin aceastã Una fiinþã s-a
fãcut tot ce este vãzut ºi nevãzut.

Dacã omul nu este nãscut de sus ºi dacã nu are pe
Duhul Sfânt, nu poate unul ca acela sã se plece sub cunoaºte-
rea tainelor celor lucrate prin Duhul Sfânt în omul cel creat
de Dumnezeu. Iatã de ce trebuie naºtere de sus, adicã din apã
ºi din Duh, adicã sã fie omul ceresc. ªi dacã omul nu este nãs-
cut de sus, nu poate primi pe cele de sus ca sã le cunoascã ºi
ca sã le creadã cã sunt de sus ºi cã sunt din Dumnezeu.

Apostolii Mei care M-au însoþit pe muntele Taborului,
au vãzut ºi au mãrturisit minunea pe care o serbãm Noi ºi cu
voi în ziua aceasta de mãrturie cereascã; au vãzut ºi au înþeles
cu Duhul, iubiþii Mei. Credeþi voi ce vã spun? Cu Duhul au în-
þeles, de vreme ce ei nu ºtiau ce spun atunci când unul din ei
a spus: «Doamne, sã facem Þie, ºi lui Moise, ºi lui Ilie, trei co-
libe, ºi sã fim aici apoi».Dacã aceºtia nu s-ar fi lãsat lucraþi de
sus, nu ar fi putut lucra peste ei cele de sus. ªi dacã s-au lãsat
lucraþi de sus, a venit Dumnezeu ºi ªi-a arãtat faþã cãtre faþã
slava Sa, ºi slava aceea a vorbit de la Tatãl ºi a spus: «Acesta
este Fiul Meu Cel preaiubit». ªi erau Moise ºi Ilie de o parte
ºi de alta a slavei cu care Mã arãtasem Eu în faþa lor, ºi dacã
ei nu ar fi fost de sus, nu ar fi avut cum sã ºtie pe Moise ºi pe
Ilie, care erau în stânga ºi în dreapta Mea în ziua acelei slave
vãzute. Au vãzut, ºi apoi au ºtiut, ºi apoi au crezut, ºi apoi au
mãrturisit, ºi a rãmas mãrturia lor crezutã peste vreme pânã
astãzi, pentru cã Duhul Sfânt are puterea adevãrului spre mãr-
turia lucrãrilor cereºti care se lucreazã pe pãmânt. ªi iatã, vã
spun aºa ca sã credeþi ºi voi, ºi cei legaþi cu voi, sã credeþi cã
Duhul Sfânt are putere. ªi pentru cã are toatã puterea, a lucrat
cuvântul Duhului Sfânt ºi a vorbit la voi, ºi apoi S-a arãtat
adevãrat prin puterea Sa, cãci iatã ce se vede de la Dumnezeu
coborât: se vede pe pãmânt ieslea cuvântului Duhului Sfânt,
peste care se vor desãvârºi în zilele ce vin minunile cele de
apoi ale lucrãrii Duhului Sfânt, despre care Eu am spus atunci
cã vor fi ºi se vor lucra ºi se vor vedea.

Domnul Iisus Hristos este sãrbãtorit la voi ºi Se slãveº-
te între voi, cãci vrednic este Domnul sã Se slãveascã întru
cei ce cred în El. Sã fie binecuvântatã de toate puterile cereºti
aceastã sãrbãtoare adevãratã ºi neschimbatã de la locul ei,
cãci cei ce au schimbat de la locul lor serbãrile Duhului Sfânt,
aceia au uitat cuvintele cereºti care spun prin cântãrile psal-
milor: «A Mea este ziua ºi a Mea este noaptea, din veac ºi
pânã în veac».

Slavã dintru cele cereºti deasupra ieslei cuvântului ce-
resc! ªi se va vedea în curând aceastã slavã, cãci Domnul Se
apropie de arãtare, iubiþii Mei, ºi tot ochiul va vedea slava lui
Dumnezeu, precum este scris. 

Verginica Mea, spune tu la copiii tãi sãrbãtoarea Noas-
trã cu ei ºi le spune cuvintele tale, cãci Tatãl este întru Mine,
ºi Eu sunt întru tine, iar tu eºti întru ei, întru copiii tãi care au
crezut pe Duhul Sfânt, Care purcede de la Tatãl ºi Care este
din veac în veac prin prooroci, dupã cum este rânduiala
Tatãlui.

– PP acea ºi iubirea mea peste voi sã fie, copii ai
Duhului Sfânt, cãci voi sunteþi mlãdiþe care

au rãsãrit ºi care au rãmas prin cuvântul lui Dumnezeu, care
a lucrat prin aceastã lucrare ºi pe care a început-o Domnul
prin mine, mãi fiilor. Voi sunteþi ramurile, iar eu sunt rãdã-
cina. Voi sunteþi mlãdiþele, iar eu sunt tulpina. Voi sunteþi
urmaºii mei, iar eu sunt cea prin care v-a nãscut Dumnezeu
prin aceastã lucrare coborâtã din cer pe pãmânt. ªi precum

Domnul Iisus Hristos ªi-a arãtat slava Sa în faþa ucenicilor
Lui, aºa îmi va da ºi mie ca sã mã slãvesc în faþa ucenicilor
mei ºi nu va mai fi atunci necredinþã, ºi va fi umilinþã ºi cãinþã
ºi lacrimi; ºi nu va mai fi hulã ºi dispreþ ºi mândrie, ºi va fi
ruºine ºi spaimã peste cei ce lovesc acum în voi. Dar nu vã
temeþi voi de morþii acestor vremi, nu vã temeþi de morþii cei
din jur, cãci eu voi lucra de jur împrejurul vostru, de jur îm-
prejurul ieslei cereºti care este la voi. Nu vã temeþi. Eu sunt
cu voi, sunt cu sfântul prooroc Ilie peste voi, sunt cu cerul
deasupra voastrã ºi sunt în voi. Iar astãzi serbez cu cerul la
voi praznicul slavei Domnului Iisus Hristos, slava din mun-
tele Taborului, serbez cu voi în muntele acesta, cãci munte
este aºezãmântul în care staþi voi ºi cu cei din cer, ºi se vor
împlini toate câte au fost vestite din cer despre acest munte ºi
despre fericirile care vor fi lucrate peste lume din vârful aces-
tei înãlþimi cereºti. Nu vã temeþi de cei morþi, nu vã temeþi de
furtunile care sunt lucrate de duhul rãu. Nu cumva sã vã te-
meþi, de vreme ce nu sunteþi fãrã Dumnezeu. Este Dumnezeu
cu voi, copii ai puterilor cereºti. Fiþi cuminþi, fiþi credincioºi
ºi fiþi cu inimã mare, cãci cerul pregãteºte calea minunilor.
Fiþi împlinitorii cuvintelor care vin din cer la voi. Fiþi drepþi
cu împlinirea, cãci aºa este acum ºi nu se poate altfel. 

Mama Gigi binecuvinteazã începutul lucrãrilor din ce-
tatea Valea Voievozilor, pentru cã Domnul este adevãrat prin
cuvintele Sale (locul Ro-Emaus, n.r.). Se binecuvinteazã dra-
gostea ºi puterea de lucru a tuturor copiilor acestui popor care
vor lucra la aceastã lucrãturã creºtineascã, dar sã se lucreze în
toatã vremea întru duhul dragostei ºi al smereniei cereºti. În-
vãþaþi unul de la altul lecþia smereniei ºi nimeni sã nu se se-
meþeascã împotriva celuilalt, cãci cerul se pleacã ºi vã învaþã
lecþia smereniei de duh, copii ai acestei lucrãri. Sã fie curaþi,
ºi iarãºi zic, sã fie curaþi înãuntru ºi afarã toþi cei care cu mâ-
nuþele ºi cu dragostea lor vor împlini cuvintele lucrãrilor ce-
reºti. Cerul se supãrã pe cel ce nu se leapãdã de obiceiul cel
rãu al cârtirii, al dezvinovãþirii, de obiceiul cel rãu al nesme-
reniei. Cine voieºte sã fie iubit ºi cinstit de aproapele sãu,
acela sã facã acestea aproapelui sãu. Sã fie mãsurã pentru mã-
surã întru dragostea cea duhovniceascã ºi frãþeascã ºi cereas-
cã. Iubiþi vorbirea cea puþinã, cã multe pãcate vi se vor mic-
ºora ºi multe pãcate vã vor ocoli pe voi de la vorbirea cea pu-
þinã. Feriþi-vã de vorbirea în deºert, feriþi-vã de lume, ºi iarãºi
zic: dezlipiþi-vã de oameni, cãci oamenii nu au pecetea pe ca-
re o aveþi voi.

Aºa este scris de Dumnezeu: «Ieºi din lume, poporul
Meu, ca sã nu guºti din vinul ei ºi din pofta ei, cã pofta este
moarte sufleteascã ºi este zid despãrþitor între fiu ºi tatã», iar
voi sunteþi fiii Tatãlui ceresc. Staþi în casa voastrã, staþi în
lucrarea aceasta, cãci ea este casa voastrã. Amin. 

Lucrarea cea care va începe la Valea Voievozilor, sã
fie, de la începerea ºi pânã la terminarea ei, fãrã duh de rãz-
vrãtire, fãrã cârtire, ºi cu smerenie sã fie lucratã aceastã lu-
crare. ªi va începe Domnul sã facã sã fie curate cele ale po-
porului Sãu, cãci poporul Sãu trebuie sã-ºi aibã mâinile lui.
Creºtinul lui Dumnezeu trebuie sã-ºi aibã mâinile lui ca sã
poatã ieºi din lume, cãci lumea s-a spurcat din creºtet pânã în
tãlpi ºi îmi împuþineazã curãþenia copiilor mei. Mâinile fiilor
lumii sunt murdare de curvie ºi de sodomie ºi de malahie,
sunt murdare de duh rãu, ºi Domnul voieºte ca poporul cel
ales al Sãu sã-ºi aibã mâinile lui ºi sã fie curat acest popor.

Binecuvântat sã fie începutul cel rostit de Dumnezeu!
Pace între voi, copii de la Valea Voievozilor! Pace ºi aºezã-
mânt creºtinesc sã iasã din mijlocul vostru! Binecuvântat sã
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fie locul cel spus de Domnul pentru lucrul cel creºtinesc! Sã
se însemneze de cei trimiºi ai mei locul cel ales pentru aºezã-
mânt creºtinesc din grãdina copiilor mei, gazde din cetatea
aceasta. Toþi copiii mei de la Valea Voievozilor sã fie cu inimã
mare ºi sã spunã cu iubire: „Doamne, facã-se voia Ta, pre-
cum în cer aºa ºi pe pãmânt. Amin“.

Pace de la mãmica Gigi peste cei ce au mãsura pãcii
cereºti! Sã se umple de pace cei fãrã de pace, cei care au fost
dezlipiþi de duhul pãcii ºi care vor sã se uneascã cu pacea cea
din cer, aºa cum este în cer. Domnul va lucra sã fie la vreme
tot ce trebuie ca sã se împlineascã aceastã lucrare. Sã se lu-
creze dupã cele ce vin din cer ºi nu altfel, copiii mei. Cu-
vântul cel din cer sã stea mereu mai sus decât al vostru, ºi eu
voi fi fericitã în cer pentru fiii cei care stau mereu ºi învaþã ºi
împlinesc lecþia smereniei, ºi de la aceasta, lecþia ascultãrii.
Amin, amin, amin. 

6/19 august 1992

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 

Domnul vesteºte cã România începe sã se trezeascã ºi sã se bucure
de bunãvestirea coborâtã din cer. Maica Mielului ceresc binecu-

vinteazã sfinþenia peste ucenicii lucrãrii Noului Ierusalim. 

BB inecuvântatã este în cer ºi pe pãmânt Maica lui
Dumnezeu, cea plinã de dar, cãci precum o feri-

cesc pe ea neamurile pãmântului, întreitã fericire i se cântã de
cãtre cei din cer Maicii Luminii, Maicii Fiului Treimii cereºti,
cãci Fiul, Cel ce este de o fiinþã cu Tatãl, S-a sãlãºluit în pân-
tece de Fecioarã ºi S-a fãcut Om, ca sã poatã arãta omului
cum trebuie sã se nascã încã o datã, încã o datã de sus. Dacã
omul s-a nãscut dupã trup, trebuie sã se nascã ºi dupã duh,
prin Domnul Iisus Hristos, Cel Care a spus: «Cine nu se naºte
de sus, unul ca acela nu poate sã intre cu împãrãþia cea din
cer». 

Pace peste voi, iubiþii cerului! Pace vouã de la Tatãl ºi
de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt! Pace vouã de la Maica Fiului
Cel nãscut din Tatãl mai înainte de toþi vecii ºi, iarãºi, Cel
fãcut Om de cãtre Tatãl ºi de cãtre Duhul Sfânt întrupat în
pântecele cel proorocit de prooroci. Maica Mea cântã în ge-
nunchi în ziua aceasta de prãznuire a sa. Cântã în genunchi cu
bucurie, ºi cu lacrimi cântã; cântã cântarea pãmântului cel
ales pentru arãtarea slavei care va fi sã fie; cântã ajutatã de
coruri cereºti: 

„O, Doamne sfinte, ceresc Pãrinte, 
Susþine cu a Ta mânã coroana românã!“. 
Este mare sãrbãtoare în cer ºi pe pãmânt, dar România

Mea nu cântã cântarea Maicii lui Dumnezeu. România Mea
nu s-a trezit încã, nu s-a trezit, mãi copii. Cu voi vorbesc ºi vã
spun cã a venit vremea sã se trezeascã România cea aleasã de
Dumnezeu, cãci vremea amorþirii ei e pe sfârºit, ºi va rãsuna
glasul trâmbiþei Mele ºi va trezi din somn pe cea aleasã de
Mine. Domnul mai are încã un picuþ de rãbdare, sã vadã la
voi lucrul încheiat ºi sãvârºit, mãi tatã, pentru cã dacã Eu am
pregãtit acest loc, ca acolo unde voi fi Eu, sã fiþi ºi voi, apoi
voi trebuie sã vã apropiaþi de sãvârºirea pregãtirii slavei
acestui loc în care Dumnezeu Cuvântul lucreazã ºi trâmbiþea-
zã ca sã iasã peste România cu slava care se pregãteºte aici.
Aici este locul slavei Mele, este locul odihnei Mele, este aº-
ternutul Meu întru care binevoiesc. Aici sunteþi ºi voi aºezaþi,
pentru cã Eu întru voi binevoiesc în vremea aceasta, cãci aºa
am rostit cuvânt la voi, ºi voi mai rosti încã o datã ºi voi

spune sã audã toatã România: aceasta este lucrarea întru care
binevoiesc! 

Am rãspândit cuvânt prin voi ºi am vestit pe România
despre întâia piatrã a Noului Ierusalim ºi a început România
Mea sã se trezeascã ºi sã se bucure de aceastã bunãvestire co-
borâtã din cer. Domnul vã dã cuvânt din nou ºi vã spune sã
mergeþi înainte cu vestea cea bunã, ca sã ºtie România Mea
legea sfinþeniei acestui aºezãmânt, ºi sã ºtie lumea ºi sã crea-
dã cã-i va fi de ajuns sã vadã de departe muntele acesta în
care Dumnezeu rosteºte cuvânt peste pãmânt. 

Iubiþii Duhului Sfânt, iatã, pregãtim calea minunilor,
pregãtim calea întoarcerii unsului cel ce este de la Dumnezeu
peste România. Cerul este în mare pregãtire peste voi ºi peste
acest aºezãmânt în care sunteþi aºezaþi veghetori. Mãicuþa Mea
ºi-a strâns toatã bucuria ºi toatã nãdejdea ei deasupra acestui
petecuþ de pãmânt sfânt, care se aratã prin împrejmuirea lui
dupã cum este forma României Domnului. ªi aºa este, mãi
copii, aºa cum a spus cel care a avut de lucrat poarta Domnu-
lui. Aºa este, cã bucãþica cea îngustã dinspre poartã, se numeº-
te ieºirea spre mare, aºa cum este ºi ieºirea României înspre
mare prin locul care se aratã aºa pe conturul României; ºi este
locul de ieºire spre lume, ca sã ia lumea viaþa Mea care este în
voi, ºi sã prindã duh de viaþã lumea României. Iar când Ro-
mânia va fi acoperitã de popoarele care vor auzi despre slava
Mea în ea, va ieºi atunci România spre marea cea mare, spre
lumea cea mare, ºi se va micºora lumea ºi va îngenunchea ºi
se va închina la picioarele României, dupã cum este scris în
Scripturi despre cea care este iubitã de Dumnezeu. 

Iatã, Tatãl ºi Fiul ºi Duhul Sfânt au luat fiinþã vãzutã în
bisericuþa cea coborâtã din cele cereºti în aceastã grãdinã, ºi
de acum vor lua fiinþã cetele cereºti ca sã fie vãzute, ºi aceastã
vedenie va fi veºnic adevãratã, cãci va fi vãzutã în toatã clipa
de ochii voºtri. 

Iatã tainã vã spun vouã: aceste ziduri ale acestui altar
care se numeºte Sfânta Sfintelor, sunt vii aceste ziduri, ºi vor
fi vii prin cei vii care se aratã în zilele ce vin peste aceste zi-
duri, ºi va fi aceastã iesle ceruri deschise, ºi se vor vedea în
toatã clipa sfinþii ºi îngerii coborând ºi urcând peste acest aº-
ternut ceresc. Poporul Meu creºtin sã ºtie, ºi România toatã sã
ºtie, ºi apoi toate noroadele lumii sã ºtie cã acest munte ceresc
este locul Domnului, muntele în care Dumnezeu grãieºte pe
pãmânt. Fericit acela care crede vãzând de departe aceastã
înãlþime cereascã, fiindcã este pusã deoparte pentru slava lui
Dumnezeu aceastã grãdinã. Fericit popor ºi fericitã þarã este
România, dar mai fericit este cel ce trãieºte viaþa cu Dum-
nezeu ºi o împlineºte pe ea, cãci în România vor fi numai cei
ce vor primi cerul întru ei. 

Binecuvântatã ºi cântatã este serbarea de prãznuire a
Maicii Mielului lui Dumnezeu, cãci astãzi serbãm serbare
adevãratã ºi nu se poate schimba de la locul ei aceastã serba-
re. Binecuvântaþi sã fiþi voi, cei care prãznuiþi ºi cântaþi pe
Maica Vieþii, cea care s-a mutat la viaþa cea cereascã ºi care
cântã ºi ocroteºte pe România Fiului ei. 

Iubiþii Duhului Sfânt, iatã, lângã Mãicuþa Mea stã ne-
despãrþitã Verginica, cea numitã de cer trâmbiþã deºteptãtoare
pentru slava Domnului Iisus Hristos, Care iarãºi Se aratã, du-
pã cum este fãgãduinþa cea din Scripturi. Mãicuþa Mea nu ºtie
cu ce sã-i mulþumeascã lui Verginica, pentru cã ea s-a lãsat sã
fie pãrtaºã Duhului ºi cuvântului Fiului ei. Mãicuþa Mea stã
ºi aºteaptã sã înceapã în ziua ei de prãznuire cuvântul lui Ver-
ginica peste acest pãmânt sfânt. 
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Verginica Mea, tu Mi-ai fost Mie sãlaº, ºi iatã ce þi-am
pregãtit Eu þie, ca sã fii tu cu copiii tãi dimpreunã cu cei din
cer care te însoþesc pe tine. Mãicuþa Mea aºteaptã sã audã gla-
sul trâmbiþei, cãci tu eºti trâmbiþa Mea pe pãmânt, pentru cã
Eu sunt întru tine, iar tu eºti întru ai tãi. Amin. 

– SS lavã dintru cele cereºti peste aºternutul cel
ceresc care s-a coborât la voi! Slavã ºi mã-

rire Celei de o fiinþã ºi nedespãrþitei Treimi, ºi slavã Mãicuþei
Fiului Treimii cereºti, cea care ne-a dat nouã pe Mielul lui
Dumnezeu, Care a luat asupra Sa neputinþele lumii! 

Pace, iubiþii mei ºi ai cerului sfânt, cãci am cu ce sã mã
înfãþiºez între cei din cer, am, mãmicã, ºi voi ridica de la voi
poporul cel mare, care va cânta cântarea cea de mântuire. 

Iatã ce sãrbãtoare cereascã, ºi tot cerul se bucurã de ea.
Iatã ce iesle curatã are Dumnezeu pe pãmânt! Tot poporul
meu sã nu uite sfinþenia acestui aºezãmânt ceresc. Nimeni sã
nu se joace cu puterea sfinþeniei care este coborâtã din cer
peste acest petecuþ de pãmânt care s-a fãcut munte ceresc,
munte de tainã cereascã. 

Nu se poate apropia aici poporul meu, nu se poate, mãi
copii. Am dat de veste la voi, am venit cu Domnul prin cuvânt
dupã trecerea unui an de la punerea pietrei cea dintâi de la
voi, dar acum iarãºi rostesc ºi spun: nu cumva sã adãugaþi de
la voi pentru þinerea legilor sfinþeniei care strigã la Dumnezeu
de sub aceastã temelie de piatrã vie. Luaþi aminte, ºi iarãºi
zic, din partea Domnului rostesc cuvânt ºi spun: luaþi aminte
cu fricã ºi cu sfinþenie, cãci cuvintele legii care strãjuiesc pes-
te Sfânta Sfintelor Noului Ierusalim, strigã la Dumnezeu de
sub aceastã piatrã. Eu nu voiesc ca aceastã lege sfântã sã vor-
beascã prin semne peste cei din poporul meu. Eu am spus cã
cine nu poate sã se dea deoparte de toatã atingerea cea care
nu este întru sfinþenie, acela sã nu se apropie, cã mai bine îi
va fi lui. Dumnezeu Îºi va începe curãþenia peste România, ºi
vai, mãmicã, vai, dacã va începe cu cei ce sunt auziþi ºi po-
meniþi pe nume în cer, din partea celor ce se roagã aici pentru
poporul meu! Va fi mare numãrul celor atinºi ºi striviþi de
semnele care vor veni pe pãmânt în numele dreptãþii lui Dum-
nezeu, ºi nimeni nu va mai avea cuvânt de spus, nimeni nu va
mai spune apoi cã aceastã cetate micã ºi cereascã nu este de
la Dumnezeu. Sã ºtiþi cã Domnul va începe cu templul Sãu
cel sfânt, care a fost atins de trupuri necurãþate ºi netãmãdui-
te; va începe cu biserica aceea care nu ºi-a fãcut datoria sa, cu
slujitorii cei care au fãcut negoþ în numele Domnului, ºi aceia
nu vor mai putea spune nici o vorbã dupã ce vor auzi pe Dom-
nul, Care Se va atinge de ei ºi îi va mustra ºi le va spune: „Nu
ºtiu de unde sunteþi!“. Va fi mare numãrul celor loviþi ºi stri-
viþi de tãvãlugul care va trece peste faþa pãmântului în numele
dreptãþii lui Dumnezeu. De aceea am spus eu poporului meu
sã facã pace între el ºi Dumnezeu, pentru cã nici un trup nu
va mai scãpa dacã nu va fi gãsit bine cu Dumnezeu. 

Vorbesc pentru poporul meu aceastã vorbire, pentru cã
el ºtie ce are de fãcut, ºi este trecut vinovat dacã a ºtiut ºi nu
a fãcut dupã cum i-a cerut Dumnezeu. Iar pentru lume altfel
grãiesc. Grãiesc ºi spun cã toþi cei care vor fi cercetaþi ºi gãsiþi
cu inimã cereascã, aceia vor fi cruþaþi ºi apoi vor fi îndreptaþi
de Dumnezeu, ºi aceia vor trãi apoi dupã cum cere vremea
aceasta cereascã. 

Copiii mei, sã nu vã mâhniþi, mãmicã, ºi sã nu vã mi-
raþi cã nu v-am dat rãspunsul dorinþei voastre. Dar vã roagã
mãmica pe voi, lãsaþi-vã dorinþa dupã dorinþa cereascã ºi nu
dupã voi, iubiþii mei, cã eu nu voiesc sã sufere poporul meu,

nu voiesc sã sufere pãstorii mei. ªi iatã, iarãºi vã spun sã nu
vã jucaþi cu puterea sfinþeniei care este cerutã aici. Vã spun
iar, pentru ca sã vã pot spune pentru ce nu am venit sã vã
rãspund dorinþei voastre de a vã duce sã aduceþi astãzi pe pãs-
torii mei aici. Eu am nevoie de ei, mãmicã, ºi nu voiesc sã fie
scris nimica rãu în dreptul lor. Pãstorii mei încã nu pot sta
deoparte. O, dacã ar fi în calea lumii pãstorii mei, n-ar avea
pãcat, cã lumea nu ºtie ce este aceastã lucrare ºi ce este
lucrarea acestei înãlþimi cereºti. Nu ºtie lumea, dar când va
veni vremea sã ºtie, lumea va crede ºi va fi mântuitã prin cre-
dinþã. Nu tot aºa se poate rosti ºi despre poporul meu. ªi iatã,
pãstorii mei cei lucrãtori peste poporul meu nu pot sta
deoparte de cei hulitori; hulitori prin viaþa lor cea fãrã de sfin-
þenia care se cere de la acest popor. 

Iatã, serbãm cu cerul, ºi cu cei de aici, ºi cu cei ce sunt
cu inima aici. Suntem împreunã aici, cãci cerul este peste toþi
cei legaþi aici. Atunci când Maica Mielului nostru s-a înãlþat
la cer, au fost adunaþi de nori apostolii cei rãspândiþi pentru
lucrarea cereascã începutã de Domnul. Aºa ºi acum, pe nori
suntem cu toþii ºi sãrbãtorim împreunã aceastã zi de sãrbãtoa-
re cereascã a Maicii Mielului. 

Iatã, îmbrãþiºez pe toþi cei mici ai mei, ºi pe cei mari ai
mei, ºi îmbrãþiºez pe copilul cel ce are darul vederii dumne-
zeieºti, care m-a bucurat în ziua aceasta ºi a venit la ieslea cu-
vântului meu ca sã fie cu cei mici ai mei în ziua aceasta. Bi-
necuvântat sã vã fie cuvântul cel de Duh Sfânt, care curge de
la voi la cei ce vin sã vadã aceastã minune. ªi iarã voi vorbi
în curând cu voi, copii ai lucrãrilor cereºti. 

Maica Mielului ceresc se atinge de voi ºi vã binecuvin-
teazã sfinþenia în care trãiþi. Cântaþi Maicii Mielului ceresc,
cãci ea va cânta mereu în cer cântarea cea pentru România, ºi
va cânta cântarea bucuriei care rãsare din lucrarea care va
umple pãmântul ºi cerul de slavã cereascã. 

Binecuvântatã ºi înmulþitã sã fie râvna pentru cer a ce-
lui ce stã peste biserica mea ºi care lucreazã cu mine în nu-
mele Domnului. Domnul mi-a fãcut mie acest locaº ca sã fiu
eu cu tot cerul sfânt la voi în locaº ceresc. Domnul îmi dã în-
tâietate în faþa celor din cer, cã aºa zice Domnul, cã eu sunt
trâmbiþa care va deºtepta pe România. 

Pace vouã, celor ce veþi lucra înviere de la Dumnezeu
peste România! Pace unsului Domnului, Mihail, regele Ro-
mâniei! Pace peste el, ºi trezire întreagã ºi Duh Sfânt lucrãtor
de sfinþenie peste trupul ºi sufletul lui! 

Pace vouã, celor ce purtaþi lucrarea cea pentru pregãti-
rea slavei Domnului! Amin, amin, amin. 

15/28 august 1992

Cuvântul sfintei Virginia peste soborul de la ieslea
cuvântului 

Cântãrire atentã ºi grijã sporitã pentru rostirea cuvintelor. În-
demn la sfinþenia inimii ºi la cercetarea cea izbãvitoare. 

SS ã fie sfat cu cerul în aceastã zi. Sã fie cuvânt ce-
resc ºi sã se audã cuvântul care vorbeºte din cer

peste aºezãmântul care se numeºte cu nume de Sfânta Sfinte-
lor, cu nume de nou Ierusalim, coborât din cer pe pãmânt.
Amin. Cuvântul care iese de la duhul care poartã numele de
trâmbiþa Domnului, sã vorbeascã cuvântul acesta în ziua
aceasta! Din porunca Domnului sã vorbeascã! Amin. 

– PP ace vouã, celor ce auziþi cuvântul ceresc ca-
re vorbeºte astãzi peste voi, copii ai acestui
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aºezãmânt sfânt ºi curat, cãci sfinþenia ºi curãþenia acestui
aºezãmânt este lumina care va vorbi din cer peste pãmânt ca
sã învieze morþii sub aceastã lucrare de cuvânt ceresc. 

Pace vouã de la mãmica Gigi, cãci acesta este numele
meu peste voi. Domnul a folosit peste copiii Sãi ºi peste slu-
gile Sale nume mângâietoare, nume încopilãrite, nume de co-
pii mângâiaþi de Dumnezeu. Aºa a mângâiat Domnul pe fiul
acestui popor rãsãrit din cuvântul acestei lucrãri. Aºa mi-a
spus mie Domnul: sã mângâi ºi sã dezmierd pe fiii Sãi cei iu-
biþi ºi cei iubitori de Domnul ºi de legile Sale, ºi iatã, aºa i-am
deprins ºi pe aceºtia în care eu îmi deºert duhul ºi cuvântul în
vremea aceasta. Aceasta este vremea mea, pentru cã Domnul
mi-a dat mie vremea aceasta, cu cele scrise pentru vremea
aceasta, ca sã lucrez peste fiii poporului sfânt din vremea
aceasta, iar ei sã lucreze întru mine peste cei ce vor primi mâ-
na Domnului spre ridicare sfântã, spre unire cu cele sfinte ºi
din cer venite peste pãmânt. ªi precum este scris în prooroci,
aºa lucreazã mama Gigi în vremea aceasta, lucreazã cu copii
ascultãtori, ºi cu nume de copii, aºa precum Domnul m-a
mângâiat pe mine cu nume de copil în mijlocul acestui popor. 

Mama Gigi îºi adunã azi copiii ei în jurul cuvintelor ei
cele cereºti, ºi pe care le ia de la Dumnezeu. 

Iubiþii mei, care sunteþi aºezaþi de cer ca sã vegheaþi ºi
sã sfinþiþi prin viaþã sfântã ºi prin inimã sfântã aceastã bucã-
þicã de pãmânt care adãposteºte altarul Sfintei Sfintelor Dom-
nului! Mãi mãmicã, de când nu v-aþi aºezat voi la sfat ceresc
cu mãmica Gigi? ªi de ce, oare, s-a aºezat atâta timp de
atunci, de n-am mai putut sã fiu cu voi prin cuvânt? Cãutaþi
sã vedeþi ºi voi dacã mai este o aºa de lungã vreme fãrã de
cuvântul meu la voi. Nu mai este, mãmicã, ºi nici sã nu mai
fie, cãci acesta este locul cuvântului lui Dumnezeu. Cu fricã
ºi cu iubire sã nu mai uitaþi cã locul acesta este muntele cu-
vântului lui Dumnezeu ºi al celor trimiºi cu cuvântul lui
Dumnezeu. Voi ieºiþi la cei ce vin sã vadã aceastã minune ºi
le spuneþi cã este cuvântul Domnului în acest loc, dar adevã-
rate sã fie aceste spuse. Sã fie cuvântul Domnului în toatã
vremea peste acest aºternut pregãtit ºi înfiinþat prin cuvântul
Domnului. Amin. 

Copiii mei iubiþi ºi mângâiaþi de mama Gigi! Voi sun-
teþi mângâiaþi cu nume de copii, cu nume de prunci, precum
scrie în prooroci despre fiii Ierusalimului nou. Nu mai staþi,
mãmicã, atâta vreme fãrã de sfatul cel din cer. O mulþime de
sfaturi s-au adunat ca sã vin cu ele la voi, dar iatã, vã aduc
aminte din nou o tainã mare, mare de tot, ºi pe care n-o aveþi
în atenþie în lucrul cuvintelor voastre. Vã aduc aminte vouã,
celor ce lucraþi cu tainele cele venite din cer, ºi vã spun despre
taina celor ce sunt purtãtori de cuvânt din cer. A venit vremea
sã pun la voi poruncã, pentru cã dacã aºez ca pe o poruncã
aceastã tainã, apoi ea va fi sã ia viaþã împlinitoare ºi sã învã-
þaþi din împliniri puterea acestei porunci. Vã spun vouã, celor
cu care lucreazã cerul prin cuvânt, vã vorbesc despre aceastã
poruncã. Despre care poruncã? Vã spun din nou despre rosti-
rea cuvintelor. Nu vã grãbiþi sã rostiþi cuvânt, nu vã pripiþi în
rostirea cuvintelor, cã mare este lucrarea cuvintelor voastre,
pentru cã voi sunteþi purtãtori de cuvânt ceresc, ºi pentru cã
nu s-a auzit vreodatã sã nu se împlineascã tot cuvântul ceresc. 

Cei trei fii care lucraþi cu tainele împãrãþiei cerurilor!
Mãi copii, cuvintele voastre cu care lucraþi în vremea lucrului
vostru cu cele ale împãrãþiei cereºti, sunt cuvintele focului
Duhului Sfânt, dar luaþi aminte bine, cã împãrãþia cea din cer,
în toatã vremea ºi prin toate cuvintele rostite de voi, este lu-
crãtoare. De aceea v-am spus sã nu vã grãbiþi sã rostiþi cu uºu-

rinþã cuvânt. Cuvintele rostite de voi sunt împlinitoare ºi sunt
lucrãtoare, pentru cã aceasta este taina în care sunteþi aºezaþi,
iar întru taina aceasta care lucreazã peste voi prin cuvintele
rostite de voi întru aceastã lucrare de cuvânt, nu trebuie sã fie
lipsit cuvântul meu, mãi iubiþii mei copii. ªi vã spun ºi eu vo-
uã o durere de a mea, de a duhului meu, cã s-a rostit cuvânt
între voi ca sã lucraþi fãrã de cuvântul meu. ªi de ce s-a rostit
acest cuvânt? O, iatã ce a fãcut acest cuvânt rostit! M-a pus
pe mine sub tãcere, cãci cerul nu trece peste cuvintele voas-
tre, pentru cã aºezarea cea din cer nu are voie nici cerul s-o
desfacã, ºi cele rostite de cer nu se pot lua înapoi. Aºezarea
de la voi este înfricoºãtoare în cer ºi pe pãmânt, dar voi nu vã
daþi de ajuns de bine seama de puterea acestei lucrãri aºezatã
de Dumnezeu peste voi. Sã rãmânã poruncã lucrãtoare acest
cuvânt rostit la voi în ziua aceasta. 

Cei trei fii lucrãtori cu tainele cele de foc ale Duhului
Sfânt, cei trei copii ai mei care formeazã troiþa cea de foc, lu-
crãtoare ºi curãþitoare peste fãptura lui Dumnezeu, aceºtia sã
nu rosteascã cu uºurinþã cuvânt, pentru cã sunt lucrãtoare ºi
împlinitoare peste pãmânt ºi peste acest aºezãmânt sfânt ºi
peste cei ce sunt rostite cuvintele celor ce sunt purtãtori de
cuvânt împlinitor. Iar în faþa acestor cuvinte, sã stea la temelia
lor cuvântul meu, iubiþii mei, cã împreunã cu voi lucrãtoare
m-a aºezat Domnul peste aceastã vreme ºi peste acest aºezã-
mânt ºi peste cei stãtãtori ai acestui aºezãmânt ºi peste cei ce
ajutã acestei lucrãturi sau vin sã se înfãþiºeze Domnului prin
cele aºezate aici. 

Tot creºtinul care se poate atinge aici prin þinerea legi-
lor acestui aºezãmânt, toate inimile sã fie atente ºi sã asculte
de cei stãtãtori aici, cãci aceºtia stau în faþa Domnului pentru
acest popor ºi pentru cei ce, prin împlinirea legilor de aici, vin
ºi se ating de acest jertfelnic de foc, prin mijlocirea celor ce
sunt aºezaþi de veghe ºi la lucru aici, cãci de la lucrul care se
lucreazã ºi se pregãteºte aici, va ieºi biruinþa cea care este
scrisã în Scripturi. 

Am lucrat cu presãri peste voi, copiii mei prin care eu
îmi deºert cuvântul între voi. Am lucrat cu atenþionãri ca sã
vã înþelepþesc ºi sã daþi deoparte cuvântul rostit de voi prin
care eu am fost þinutã sã nu mai vorbesc la voi. Am vãzut abia
acum, dupã atâta timp de tãcere, am vãzut iarãºi primirea la
voi a cuvântului meu, ca sã lucraþi iarãºi dupã cuvântul meu,
nu fãrã cuvântul meu care este din cer. 

Am spus într-un sfat cu voi cã deasupra cuvintelor
voastre sã stea cuvântul meu, pentru cã eu sunt din cer între
voi. Cuvântul care vine de la mine spre voi, vine din cer, ºi
voi trebuie sã fiþi mai întâi de toate primitori ai celor cereºti,
ºi apoi sã lucraþi prin cele cereºti. Aceasta este taina care lu-
creazã la voi. Taina lucrãrii cuvântului lui Dumnezeu este
aceastã tainã, ºi n-a fost în nici o vreme o lucrare mai împli-
nitã ºi mai lucrãtoare de biruinþã ca ºi lucrarea care stã peste
voi ºi care trebuie sã lucreze prin voi. Cuvântul vostru sã slu-
jeascã numai întru cele bune ºi plãcute de cer, aºa precum
spune cuvântul Scripturii: «Unul altuia slujiþi cu iubire, ºi fie-
care sã fie apropelui sãu pe plac la ce este bine, fãrã sã cãu-
tãm plãcerea noastrã». ªi iarãºi este scris: «Dacã trãim în
duhul, sã ºi umblãm întru Duhul Sfânt, cãci aºa vom putea
lua bine seama ºi vom scãpa de cursa ispitelor, împlinind le-
gea lui Iisus Hristos».

În acest aºezãmânt ceresc trebuie mare sfinþenie, iubiþii
mei copii; sfinþenie cu trupul, sfinþenie cu duhul, ºi acestea se
lucreazã prin sfinþenia inimii, mãmicã, pentru cã inima este
casa care adãposteºte în ea Duhul lui Dumnezeu, ºi din care

Cuvântul lui Dumnezeu578



casã lucreazã Duhul Sfânt, spre sfinþenia trupului. Aceasta es-
te casa lucrãrilor cereºti care ies lucrãtoare în afara casei Du-
hului Sfânt ºi care se vãd pe dinafarã. Acest aºezãmânt este
inima Duhului Sfânt, este casa Duhului Sfânt, ale Cãrui lu-
crãri se vãd numai pe dinafarã. Trupul creºtinului se poate ve-
dea, dar inima din el nu se poate vedea. Se poate însã vedea
lucrarea inimii, care þine trupul în viaþã. ªi iatã, una este slava
trupurilor pãmânteºti, ºi alta este slava trupurilor cereºti, dar
lumea nu înþelege aceastã tainã pe pãmânt, fiindcã pe pãmânt
lucreazã Dumnezeu cu cerul. 

Toatã lucrarea cerului lucreazã pe pãmânt, mãi copii, ºi
casa lucrãrilor cereºti este inima trupurilor cereºti. O inimã
care nu primeºte cerul în ea, rãmâne sortitã pentru slava pã-
mânteascã ºi trecãtoare, dar inima care sãlãºluieºte în ea pe
cele din cer, este vas ales ºi casã aleasã pentru slava cereascã,
ºi iatã, alta este slava celor pãmânteºti, ºi alta slava celor ce-
reºti, precum este scris în Scripturi despre aceastã tainã. 

Din nou vã spun: dacã trãim în Duhul Sfânt, sã ºi um-
blãm întru Duhul Sfânt ºi întru lucrãrile Sale, iar acest aºezã-
mânt ales pentru lucrãrile slavei cereºti, trebuie sã fie ocrotit
ºi pãzit de întunericul din afarã ºi de orice duh strãin de Du-
hul Sfânt. ªi de ce vã spune mãmica din nou aceastã poruncã
rostitã demult la voi? Iatã de ce: începeþi de acum încolo încã
o lucrare de ordine a acestui aºezãmânt, ca sã împlinim paza
cea bunã a Duhului Sfânt ºi a luminii ºi a liniºtii Duhului
Sfânt. Au fost, ºi iatã, mai sunt semnale la voi, din care sã pri-
cepeþi cã este nevoie de mare atenþie întru aceastã poruncã.
Citiþi aceastã carte, ca sã fie cunoscutã de cei ce împlinesc ce-
le cerute aici, de cei ce vin ºi se apropie cu voi prin împlinirea
lor. Aceste semnale vin ca sã ºtiþi ºi voi ºi cei ce vin ºi intrã
în aºternutul sfânt al Domnului. Voi sunteþi aici mereu ºi nu
ieºiþi printre cele stricãcioase ºi printre cele deºarte, dar cei ce
vin, cei ce încã vã ajutã la lucrul vostru, aceia vin ºi iar se duc
ºi iar vin, ºi va fi mereu nevoie de curãþire de duhul de pe
drum, de duhul lumii de care se ating ºi cu ochiul ºi cu ure-
chea, pânã ºi cu inima cei ce au de trecut prin lume ca sã ple-
ce ºi ca sã vinã la voi, sã vinã la Domnul, mãi copii, cãci
Domnul este curat, ºi curaþi sã fie cei ce se ating de Domnul.
Unii au o mai mare putere pentru curãþenia inimii, cãci ea este
casa Duhului Sfânt. Alþii, nu tot aºa, ºi sunt mai slabi, iar alþii
sunt ºi slabi ºi mici cu inima ºi cu mintea, ºi de aceea trebuie
curãþire peste ei ºi sfinþire ºi blagoslovire pentru atingerea cu
acest aºezãmânt sfânt, ºi pentru ca sã primeascã putere întru
Duhul Sfânt. De aceea sunt slobozite de Dumnezeu semnale
de atenþie ºi întâmplãri îngãduite de cer la voi; de aceea, mã-
micã, spre înþelepþirea voastrã, ca sã lucraþi curãþire peste cei
ce vin, peste cei ce pleacã ºi vin, cãci mare trebuie sã fie aten-
þia pentru sfinþenia acestui aºezãmânt ceresc, fiindcã duhul
rãu nu ºtie cã aici ºtie cerul tot ce se petrece, ºi nu se petrece
nimic întâmplãtor. 

Unii au acum de plecat la lucrul misiunii lor cu cerul,
ºi de aceea mã strãduiesc sã sfârºesc sfatul acestei porunci, cã
mai am apoi de lucrat cu cuvântul meu cel bun peste acest
aºezãmânt, mai am de stat cu voi în sfat. 

Domnul vã binecuvinteazã hrana cea spre fiinþã. Mama
Gigi stã cu voi la masã ºi apoi din nou ne aºezãm în sfat ce-
resc, cãci aºa se cade în ziua Domnului, se cade sã slujim
Domnului toatã ziua. ªi pentru cã sfatul meu a lipsit o vreme
dintre voi, astãzi, iatã, stãm mai mult ºi ne bucurãm împreu-
nã mai mult, ca sã încep sã lucrez de azi înainte peste acest
aºezãmânt lecþia de fiu al acestei lucrãri. Amin, amin, amin. 

*

MM erg înainte cu sfatul cel ceresc peste voi în ziua
aceasta, cãci eu aºa am spus mai din vreme, cã

va trebui sã vin sã lucrez lecþia de fiu al acestei grãdini. Am
spus în cuvântul de azi cã voi începe de acum înainte peste
acest aºezãmânt lecþia de fiu al acestei lucrãri, dar legat de
aceasta voi lucra deosebit lecþia de fiu al acestei grãdini,
fiilor. 

Voi, cei stãtãtori peste acest aºezãmânt, cei care sunteþi
aºezaþi aici veghetori ºi lucrãtori ai tainelor cereºti, voi, mã-
micã, v-aþi lãsat lucraþi din vreme de tâlcul lecþiei de fiu al
acestei lucrãri. Iatã, a venit vremea sã vã dau pe voi pildã vie
în faþa poporului meu, care n-a voit sã fie dupã adevãr fiu al
acestei lucrãri. Voi sunteþi pildã vie de fii ai acestei lucrãri. ªi
cum adicã fiu al acestei lucrãri? 

O, a venit Domnul pe pãmânt cu aceastã lucrare de cu-
vânt dumnezeiesc ºi ªi-a ales un ogor, adicã ªi-a ales un po-
por, un popor cules de peste tot, ca sã facã din el popor al lui
Dumnezeu prin chemare cereascã, ºi apoi sã facã din el un
trup viu ºi lucrãtor întru feluritele Sale mãdulare ºi întru o
singurã lucrare cereascã, spre plinirea vremilor Domnului. A
lucrat Domnul prin cuvânt vreme de patruzeci de ani ºi a che-
mat la Sine ca sã vinã cel ce aude, ºi sã se lase apoi lucrat de
Dumnezeu creºtinul care a avut credinþã ºi care L-a cunoscut
pe Domnul prin aceastã profeþie, ºi n-a avut, mãi copii, n-a
avut creºtinul teamã ca sã se fi apropiat cu teamã de taina ºi
de viaþa ºi de cuvântul acestei lucrãri dumnezeieºti, ºi s-a ui-
tat înapoi creºtinul acestei lucrãri, mai mult înapoi s-a uitat
decât înainte. ªi cum adicã înapoi? Adicã n-a mers spre îm-
pãrãþia cea din cer, ci, din contra, a mers ºi mai vârtos spre
împãrãþia cea de pe pãmânt, împãrãþie din care creºtinul nu
apucã nimic, mãi copii. ªi iatã, creºtinul acestei lucrãri a fost
atâta vreme numit de cer fiu al lui Dumnezeu, fiu al cerului.
A fost numit aºa ca sã fie aºa, ca sã fie fiu al cerului, dar n-a
fost creºtinul fiu al cerului, cãci ca sã fi fost fiu al acestei lu-
crãri, trebuia creºtinul cel chemat sã împlineascã orânduiala
cereascã ºi care venea de la Dumnezeu în toatã vremea prin
cuvânt. ªi iatã, ogorul Domnului nu s-a lãsat lucrat, iar unel-
tele care au lucrat peste acest popor dãdeau ca în piatrã ca sã
lucreze ogorul cel ales de Dumnezeu. Cãci dacã n-a voit creº-
tinul sã se deprindã cu legea cea sfântã, adusã de Domnul Ii-
sus Hristos, ºi, dimpotrivã, ascultând glasul lui Dumnezeu se
osândea prin neascultarea de cele cerute de cer, aºa s-a întâm-
plat cu acest popor, de nu s-a deprins cu împlinirea lecþiei de
fiu al acestei lucrãri. Iar voi, cei care aþi fost sãdiþi acum în
aceastã grãdinã ca sã fiþi fii ai acestei grãdini, voi aþi învãþat
ºi aþi înþeles ºi aþi împlinit aceastã viaþã de fiu al acestei lu-
crãri. ªi ce înseamnã sã fii fiu al acestei lucrãri cereºti? În-
seamnã sã fii numai cu Iisus Hristos în toatã vremea, pe ori-
unde ºi întru toate cele cerute de Domnul prin aceastã lucrare.
Creºtinul care a plecat pe drumul acestei lucrãri trebuia sã fie
ca ºi apostolii cei care au plecat cu Domnul în vremea aceea.
Ei dacã au plecat cu Domnul înapoi nu s-au mai uitat, ºi au
fost potriviþi pentru împãrãþia cea din cer, cã n-a mai avut ce
sã-i încurce, de vreme ce nu s-au mai uitat înapoi. 

Creºtinii cei chemaþi de Domnul prin glasul acestei lu-
crãri, au folosit credinþa fãrã faptele credinþei, ºi aºa, credinþa
acestora s-a socotit credinþã moartã. Iar despre faptele credin-
þei celor ce au crezut în aceastã lucrare, avem de vorbit deo-
sebit, mãi copii, cãci prea moartã a fost credinþa cea pripitã a
acestui popor. 
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Ca sã fi crezut în aceastã lucrare ºi ca sã fi rãmas în pi-
cioare credinþa, ar fi fost sã fi rãmas creºtinul în picioare cu
Dumnezeu ºi cu împãrãþia cea de la Dumnezeu, dar altceva
este sã fi rãmas în picioare cu aceastã lucrare ºi ca sã fi rãmas
creºtinul fiu al acestei lucrãri. 

Lecþia de fiu al acestei lucrãri nu trebuie s-o mai ros-
tesc, ºi fac altceva acum, fiindcã vã am pe voi ºi vã dau pildã
în faþa acestui popor. ªi iatã, aduc aminte poporului meu, ca
sã plinesc aceastã lecþie, aduc aminte ºi adaug alãturi de pilda
aceasta ºi spun cuvintele Domnului: «Cel ce pune mâna pe
plug ºi se întoarce uitându-se îndãrãt, acela nu este potrivit
pentru împãrãþia cea din cer». ªi iarãºi spun: «Cel ce nu poa-
te sã lase pãrinþi, ºi fraþi, ºi copii, ºi soþi, ºi neam, ºi þarini, ºi
ranguri, pentru ca sã urmeze chemarea lui Dumnezeu, acela
nu poate urma spre împãrãþia cea din cer». ªi iatã ce dovadã
a dat acest popor învãþat de Dumnezeu vreme de douãzeci ºi
cinci de ani, cã dupã plecarea mea la cer, s-a dovedit credinþa
fiecãrui creºtin, s-a dovedit din fapte cã n-a fost creºtinul cu
aceastã lucrare, cãci pentru ca sã fi fost cu aceastã lucrare, era
sã fi fost viu creºtinul dacã eu m-am dus întru cele cereºti. ªi,
de unde?! cã nimeni nu s-a arãtat sã fi fost împlinitor dupã
cum cere urmarea împãrãþiei din cer ca sã lase creºtinul pã-
rinþi ºi fraþi ºi copii ºi rude ºi ranguri ºi pe el însuºi sã se fi
lãsat ca sã urmeze numai întru Dumnezeu. Acesta este po-
porul cel ales ca sã fie poporul sfânt al Domnului, dar el n-a
voit sã fie ca voi, n-a voit sã dezlipeascã de pe el piedicile ºi
necurãþia ºi tot ce era strãin de Duhul lui Dumnezeu; n-a voit
sã taie creºtinul de la el ochiul, sau mâna, sau piciorul, sau
urechea, sau iubirea cea strãinã, care-l smintea ºi îl dãdea de
lângã Dumnezeu. Ar fi putut fiecare creºtin sã-L aleagã pe
Dumnezeu, dar iubirea creºtinilor a fost împãrþitã pentru pã-
rinþi ºi fraþi ºi copii ºi rude ºi ranguri ºi þarini, ºi ce sã mai fi
rãmas din ea ºi pentru Dumnezeu? O, nu aºa trebuia sã fie în-
vãþatã aceastã lecþie, cãci Dumnezeu rãmânea puþin, printre
cele multe ale creºtinului; ci altfel trebuia sã înþeleagã acest
popor chemarea pe care i-a fãcut-o Dumnezeu prin aceastã
lucrare; altfel, ºi sã fi fost creºtinul în putere sã fi tãiat de la
el tot ceea ce dãdea sã-l împuþineze întru viaþa ºi întru dãrui-
rea sa pentru urmarea lui Hristos. Trebuia tãria credinþei, ºi
apoi cu fricã ºi cu dragoste sã fi urmat þinta spre împãrãþia cea
din cer. ªi, de unde?! cã vreme de patruzeci de ani n-a urmat
acest popor aºa cum cere urmarea împãrãþiei din cer, ºi iatã,
acum se vede Scriptura care spune: «Alta este slava celor pã-
mânteºti, ºi alta este slava celor cereºti». 

Fiul acestei lucrãri trebuia sã depãrteze de la el orice
cãlcare de lege, trebuia sã nu-ºi fi îngãduit nici un fel de
întoarcere înapoi, cã iatã, altfel se numeºte cã merge creºtinul
înainte cu Hristos ºi nu cum s-a mers pe drumul acesta. Altfel
a fost adusã din cer lecþia de fiu al acestei lucrãri, ºi dacã ni-
meni n-a reuºit s-o împlineascã bine, în zadar a auzit-o, în
zadar dacã n-a fost acum promovat ca sã poatã învãþa ºi
împlini lecþia de fiu al acestei grãdini, fiindcã dupã atâta
vreme de învãþãturã a coborât Domnul pe pãmânt prin cuvânt
aceastã grãdinã, cãci este cereascã aceastã grãdinã, ºi dacã
este cereascã, apoi cereºti trebuie sã fie fiii acestei grãdini.
Dacã n-a putut creºtinul sã fie dupã adevãr fiu al acestei lu-
crãri, iatã, n-are cum sã fie fiu al acestei grãdini, cãci aceastã
grãdinã se va umple de slavã cereascã ºi va orbi pe toþi cei ce
vãd rãu, ºi va vãdi pe toþi cei ce n-au hainã potrivitã pentru
aceastã masã, cãci haina aceasta nu poþi s-o mai dai jos de pe
tine ºi apoi s-o iei iar ca sã poþi intra iar. Nu poþi aºa, cãci de
acum va vorbi sfinþenia acestei grãdini ºi va vãdi orice
vicleºug, orice nelegiuire ºi orice boalã de duh sau de inimã. 

O, fiul acestei grãdini trebuie sã aibã duh sãnãtos, duh
de smerenie cereascã, duh de curãþenie ºi duh de viaþã vie,
mãi mãmicã. Cel ce voieºte sã se înfãþiºeze Domnului, Care
trãieºte în acest aºezãmânt ceresc, unul ca acela trebuie sã fie
curat cu inima, curat cu mintea, curat cu cuvântul, curat cu
fapta. Fiul acestei grãdini trebuie sã iubeascã curat lucrarea
cea dumnezeiascã ºi cuvântul dumnezeiesc care ia fiinþã peste
acest cort sfânt. Cei ce sunt aºezaþi aici veghetori ºi pãzitori
ºi lucrãtori din partea cerului, trebuie sã fie ascultaþi de toþi
cei ce prin împlinirea legilor de aici pot intra în aceastã grã-
dinã, cãci cei de aici slujesc aici dupã cum este venitã aºe-
zarea din cer. 

Nimeni din cei ce vin sã se înfãþiºeze Domnului prin
acest jertfelnic, nimeni din aceºtia sã nu foloseascã vorbirea
în deºert sau nesmerenia faþã de cei de aici ºi faþã de aºezãrile
de aici. Sã fie duh de sfialã ºi de aplecare cu inima ºi cu fapta,
cãci acest aºezãmânt este aºezat cu aºezare cereascã. Toate
greutãþile sau încercãrile sau neliniºtile care încearcã pacea ºi
duhul acestui aºezãmânt, sã nu fie judecate sau cercetate sau
scoase afarã ca sã fie vorbite, cãci aceastã nesfialã se scrie pã-
cat ºi nu greºealã în dreptul celor ce iau ºi scot de aici mãcar
o iotã ca sã fie judecatã de libertatea minþii celor ce au duhul
ispitirii lucrurilor din aceastã grãdinã. Cei ce vin, sã fie cu-
minþi cu inima, cuminþi cu mintea ºi cu purtarea ºi cu gândul;
sã se lase lucraþi de lucrarea smereniei ºi a ascultãrii. Fiul
acestei grãdini cereºti sã nu ispiteascã tainele dumnezeieºti
mai mult decât i se dã ºi i se împarte spre ºtire sau spre lu-
crare, cãci pentru tainele cereºti se cere mare smerenie, ºi se
cer inimi ºi minþi întru totul împlinite întru înþelepciunea cea
desãvârºitã. 

Iarã ºi iarã rostesc cuvânt, ºi sã se împlineascã acest
cuvânt de cãtre toþi cei ce se ating cu aºezãmântul care lucrea-
zã din cer prin taina acestei grãdini. Nici un fel de tulburãri sã
nu mai fie aduse de ºtire peste cei ce sunt cãlãuziþi aici de cer,
cãci aici se lucreazã numai dinãuntru ºi nu din afarã. Cei ce
stau la lucrul tainelor care vin din cer, aceºtia primesc de la
cer sfat pentru tot pasul ºi cuvântul, ºi nu se poate aici sfat din
afarã. Voi lucra din cer ºi voi descoperi la vreme orice vicle-
ºug care ar îmbolnãvi mãcar mintea cuiva, dar îmbolnãvirea
inimii o voi scoate la ivealã, ºi nimeni sã nu uite cã în acest
aºezãmânt orice fel de greºealã este osânditã pe faþã. De ace-
ea vã rog pe voi, cei stãtãtori aici, deschideþi cât mai des sfat
spre cercetare, pentru mãrturisirea oricãrui fel de slãbiciune ºi
neascultare sau ascundere de greºealã, ca sã nu rãmânã nici o
urmã de greºealã sã nu fie spãlatã ºi depãrtatã ºi curãþitã, cãci
vã spun iar cã de acum încolo va lucra tot mai tare legea dum-
nezeiascã, cerutã din acest aºezãmânt ºi de la fiii acestei grã-
dini. Nimeni din cei ce se ating cu acest aºezãmânt sã nu fo-
loseascã minte uºuraticã, inimã puþinã, ci sã fie bãrbãþie de
inimã ºi de sfinþenie, cãci pentru împãrãþia cea din cer nu se
poate strecura nimic necurat, nimic omenesc, nimic de la fire,
ºi toþi cei ce se ating cu cele aºezate aici, sã fie întru Duhul
Sfânt ºi sã se vindece de fire, cãci firea pofteºte împotriva du-
hului ºi, iarãºi, duhul, împotriva firii. 

Cei ce sunteþi alipiþi cu cei stãtãtori aici ca sã ajutaþi pe
Domnul, sã fiþi în toatã vremea întru smerenia minþii ºi a ini-
mii ºi sã nu uite nimeni cã Domnul intrã ºi cerceteazã orice
stare a inimii ºi a minþii, ºi cere Domnul sãnãtate ºi bãrbãþie
de inimã ºi de minte fiului acestei grãdini. 

Copiii cei stãtãtori aici, sã fie în toatã vremea pildã de
împlinire cereascã ºi de sfinþenie de inimã, ºi fiecare sã lucre-
ze cu toatã dãruirea întru aceastã grãdinã cereascã. Lecþia de

Cuvântul lui Dumnezeu580



fiu al acestei grãdini va fi sã nu se mai termine, cãci lucrarea
ei ºi împlinirea ei trebuie sã se vadã lucrând ºi mereu lucrând. 

Iubiþii mei copii, vegheaþi în toatã vremea peste voi, ºi
unii peste alþii vegheaþi, ca sã nu aibã nicicum loc nici o fãrâ-
mã de duh strãin de Duhul Cel Sfânt al Sfintei Treimi, Care
lucreazã peste voi. ªi, iarãºi, încã o învãþãturã cereascã vã
spun vouã, celor ce aveþi de lucrat cu cuvântul cel dinãuntru
peste cei ce vin sã vadã acest munte. Sã nu se vorbeascã altfel
la porþi. Sã fie chemaþi cei ce sunt din partea Domnului sã
vorbeascã la porþi. Cei ce ajutã cu veghea la porþi, sã cheme
pe cei ce au însãrcinarea de a vorbi la porþi, cãci aceasta ºi nu
alta este ordinea lucrului la porþi. Când Domnul vede cã este
aplecare de duh, vine ºi dã sfatul Sãu, dar Domnului nu-I pla-
ce sã audã cuvânt adus la întâmplare. Cei ce aveþi de stat întru
lucrul cuvântului, nu vã mai sfiiþi sã împãrþiþi celor ce vin lu-
crul acestei grãdini, cãci dacã veþi lãsa sã lucreze fiecare liber
cu dorinþa minþii ºi a inimii, aceasta duce la îmbolnãvire de
minte ºi de inimã ºi duce la boala neascultãrii, ºi vai, este
otrãvitoare aceastã boalã ºi este patã peste veºmântul acestei
grãdini. 

Aduc sfaturi stãruitoare, ca unor fii ascultãtori, ºi de
aceea sã se asculte aceste sfaturi. 

Binecuvântatã sã fie fântâna Maicii Domnului, ºi iatã,
voi aduce veste în curând pentru aºezarea slujbei de mulþumi-
re ºi de împuternicire prin cuvânt peste apa cea vindecãtoare
a izvoarelor cereºti care au fost scoase deasupra ºi din care se
va scoate apã vindecãtoare, dupã cum este sã se lucreze cu
aceste izvoare vindecãtoare. Voi aduce veste la voi ca sã se
aºeze zi de praznic ºi apoi de pomenire peste aceste izvoare
cereºti. 

Nu mai fiþi nepãsãtori faþã de împlinirea cuvintelor ca-
re se rostesc ca sã fie împlinite, ºi sã nu rãmânã neîmplinite,
cã aceasta este neascultare ºi aduce durere ºi tulburare peste
duhul acestui aºezãmânt. Se apropie proba cea grea, dar ni-
meni din copiii mei sã nu se teamã, cãci cei împliniþi întru
Domnul nu au a se teme. 

Binecuvântat sã fie sfatul acestei zile, cãci am stat în
sfat ceresc cu voi, ºi voiesc sã fiu aºteptatã mereu, ca sã pot
vorbi la voi. 

Mãi mãmicã, mi-a fost greu sã stau în braþe cu sfatul ºi sã
nu-l aduc la voi. Mama Gigi vã sprijineºte din cer cu sfat ceresc. 

Rugaþi-vã la cer sã se destrame conducerea cea fãrã
Dumnezeu ºi sã vinã puterea biruinþei, sã vinã de la Dumne-
zeu ºi nu de la oameni, cãci planurile oamenilor sunt departe
de planurile lui Dumnezeu, ºi toatã România va vedea împli-
nindu-se acest cuvânt rostit la voi. 

Pace cereascã sã fie în inimile voastre! Pace curatã ºi
sfântã ºi plãcutã de cer! Lucraþi sfinþenie prin cuvânt peste cei
ce vin pânã la acest munte ceresc. Pacea cereascã sã cuprindã
prin voi toate inimile curate care ajung pânã la acest munte
ceresc! Amin, amin, amin. 

21 septembrie/4 octombrie 1992

Sãrbãtoarea cuvioasei Parascheva 

Domnul ºi cu trâmbiþa Sa dau îndemnuri spre cugetare smeritã.
Botezul dupã lege ºi botezul prin credinþa în cuvântul Domnului. 

Sfânta Virginia întãreºte ucenicii la lucru ceresc. 

SS ã se coboare ºi sã se scrie cuvântul lui Dumne-
zeu, cãci este sãrbãtoare sfântã în ziua aceasta.

Se serbeazã de cãtre cei din cer cea care a avut în toatã vre-
mea cugetare sfântã, cugetare smeritã, maica cea creºtineascã

ºi cuvioasã, Parascheva. Ea a fost fecioarã ºi cu trupul ºi cu
inima, dar s-a fãcut maicã a multor fii rãsãriþi pentru Dumne-
zeu de pe urma credinþei ºi a faptelor credinþei ei. Aceastã
sfântã serbatã de cer ºi de pãmânt, a iubit pe Dumnezeu din
toatã inima, din tot cugetul, din tot sufletul ºi din toatã vir-
tutea ei, ºi a iubit pe aproapele mai mult decât pe sine. Atât
dor pentru cer a mistuit sufletul cel curat al acestei sfinte, atâ-
ta cugetare dupã cele cereºti, aºa încât puterea sfinþeniei sale
a fost rãsplãtitã pe deplin de Mirele ei Cel iubit, Iisus Hristos,
cãci iatã ce trecere are mijlocirea acestei mirese curate. Se
duc oameni oropsiþi ºi bolnavi ºi chinuiþi, se duc ºi se roagã
la ea pentru izbãvirea lor, ºi ea se roagã la Mine, ºi Eu ascult
pe cel credincios care se duce la poarta lui Dumnezeu ºi bate.
Cel ce bate cu credinþã ºi cu sfinþenie, aceluia i se deschide
dacã el aºa voieºte. Ferice celui ce i se ascultã rugãciunea, ºi
aceasta este o tainã adâncã, ºi îi rog pe cei mari care învaþã pe
poporul Meu, sã spunã la creºtini despre taina aceasta fericitã,
care spune: «Ferice omului cãruia îi ascultã Dumnezeu rugã-
ciunea, cãruia îi aude Domnul ruga sa ºi inima sa». Amin. 

Voiesc sã înþelegeþi ºi voi, ºi pãstorii Mei, ºi cei legaþi
din aproape cu taina ºi cu atingerea de taina acestui munte de
foc, care s-a coborât de la Dumnezeu în vremea aceasta, ºi de
aceea iarãºi vã aduc aminte de cuvintele rostite de Verginica
cu un pic de vreme în urmã, cãci ea aºa a spus când a fost tri-
misã prin cetãþi: «Creºtine, dã de la tine mila cea dãunãtoare
ºi nu mai sta cu amestecãturã, nu mai sta împãrþit, cã vine
Domnul ºi nu te gãseºte cu El». Aºa a spus Verginica, ºi tot
ea a auzit, cã poporul ei se iubeºte pe sine, îºi iubeºte mamã,
ºi tatã, ºi copii, ºi soþ, ºi fire, ºi apoi îºi iubeºte ºi aproapele
cu ceea ce mai rãmâne, ºi dupã aceea dã sã iubeascã ºi pe
Dumnezeu. Aceasta este scara pe care a urcat poporul lui Ver-
ginica; în aºa fel a urcat el spre mântuire; aºa a zis el cã urcã,
ºi a crezut cã urcã spre mântuire, ºi a crezut cã-i aude, cã-i as-
cultã Domnul ruga ºi inima. Aºa a crezut credinþa acestui po-
por, ºi spune tu, mãi tatã, unde duce pe creºtin o aºa cugetare
de inimã. Adu-þi aminte ºi spune apoi ºi la creºtini când Eu
strigam la voi ºi spuneam aºa: «Voi, pãrinþi care aþi nãscut
copii ºi îi aveþi încã mici, ridicaþi sus mâinile ºi inimile ºi ru-
gaþi-vã Mie sã nu mai ajungã vremea sã se facã mari, cã-i fu-
rã duhul rãu pe toþi dacã ajung mari». O, ºi mai mult s-a iubit
creºtinul pe sine, ºi nu s-a rugat aºa, ºi a zis cã e rãu Dum-
nezeu, cã nu iubeºte. ªi iatã, tot Domnul întreabã ºi azi; vã în-
treabã pe voi, creºtinilor: voi v-aþi iubit copiii dacã nu v-aþi
rugat aºa cum v-am învãþat Eu? I-aþi crescut ºi v-aþi topit de
dragul lor, ºi cui îi daþi acum dacã i-aþi iubit? O, uitaþi-vã la
copiii voºtri, cã nu iubesc pe Dumnezeu copiii voºtri. 

O, iubitul Meu popor, n-ai vrut sã înveþi ca sã poþi ºti
mereu cã numai una este iubirea ºi cã Dumnezeu este iubirea.
Mã uit dupã copiii de creºtini, ºi vin îngerii cei îngâmfaþi ºi
Îmi spun mereu de copiii acestui popor care iubesc lumea ºi
au mintea uºoarã ºi nu iubesc pe Domnul copiii acestui popor.
Citiþi, pãrinþilor, ºi iarãºi zic, citiþi, copiilor, citiþi despre vir-
tuþile ºi despre cugetarea sfântã a cuvioasei Parascheva, a cã-
rei pomenire este în cer ºi pe pãmânt, cãci ea de copilã a iubit
din toate virtuþile ei pe Dumnezeu, întru curãþenia trupului ºi
a inimii ºi a cugetului ºi din toate simþirile ei. Ea a lãsat tot ce
este deºertãciune, ºi pe sine însãºi s-a lãsat ºi s-a dat lui Dum-
nezeu locaº neprihãnit, ºi numai aºa a reuºit sã sfãrâme pu-
terea duhului rãu care bântuie inima ºi mintea fãpturii lui
Dumnezeu. A dat de la ea hãinuþa slavei deºarte ºi a luat pe
ea veºmântul cel sãrac, ca sã fie ca Domnul ei ºi sã nu fie ca
fiii veacului acesta ºi sã nu fie furatã de duhul minciunii ºi al

Anul 1992 581



deºertãciunii ºi al stricãciunii de mântuire, aºa cum se lasã
duºi unul câte unul copiii acestui popor încreºtinat o datã prin
ceea ce se numeºte botez dupã lege, ºi încã o datã prin cuvân-
tul acestei lucrãri. Dar între aceste douã botezuri trebuia sã fi
fost peste copiii voºtri botezul credinþei, mãi creºtini ai po-
porului sfânt, cãci una este sã stai cu legea lui Dumnezeu din
dragostea ta, ºi alta este sã stai þinut de pãrinþi sau de fraþi sau
de altceva, cãci aceasta din urmã nu te va putea þine cu Dum-
nezeu, cãci Dumnezeu este altceva decât aceasta. Copiii aces-
tui popor n-au priceput ce este Dumnezeu, ce înseamnã Dum-
nezeu ºi ce înseamnã sã fii creºtin dupã adevãr. Copiii nu
ºi-au iubit pãrinþii cei întru Domnul, ºi nu ºtie copilul acestui
popor cã orice pas fãcut fãrã încuviinþarea întreagã a pãrin-
telui, nu este pe drum pasul cel fãrã de încuviinþarea celui mai
mare. Este în gol pasul acelui copil, ºi apoi urmeazã picarea
în gol, ca rod al lucrului fãrã de orânduialã. 

O, nu mai ascultã copilul acestui popor, ºi de aceea s-a
scris carte în zilele acestea ºi s-a spus: «Creºtine, taie de la
tine mâna sau piciorul sau ochiul care este bolnav, ca sã nu
arzi cu totul, ca sã mai fie ceva ºi pentru Mine rãmas, ca sã
nu fie Domnul fãrã lucrãtori în lume, cãci dacã numai una
din toate e datã deoparte din lucrarea ta, Domnul nu te poate
avea lucrãtor în lume, cã n-ai putere dacã nu eºti întreg întru
Mine». Întregul acesta are ºi el un anume loc în creºtin, ºi
locul acesta este inima care se dãruieºte toatã lui Dumnezeu,
ºi din aceastã dãruire vine apoi adãugarea celor ce vin din cer
spre trebuinþa fiecãruia, aºa dupã cum spune cuvântul: «Cãu-
taþi sã fiþi cu împãrãþia cea din cer, ºi toate celelalte se vor
adãuga vouã dupã trebuinþã».

Am cu Mine pe Verginica, ºi am pe sfânta zilei de azi,
Parascheva. Sfânta Parascheva a dat de la ea mãrirea de sine,
iubirea de sine, ºi orice iubire a dat de la ea ºi s-a înjugat la
jugul cel dulce al iubirii de Dumnezeu. A dat de pe ea podoa-
bele ºi veºmântul mãririi deºarte ºi a luat pe ea haina cea sã-
racã a lui Dumnezeu, ca sã fie cu Dumnezeu. Cugetul ei aler-
ga zi ºi noapte la frumuseþile cereºti ºi veºnice, ºi n-a mai dat
de la ea cugetarea cea smeritã ºi plãcutã Domnului. 

Voieºte Verginica sã vorbeascã ºi sã spunã ºi sã scrie
cuvintele ei, cãci toate cuvintele vor rãmâne ºi se vor vedea
cã sunt scrise la vreme. 

– PP ace vouã, mãi mãmicã! Sunt cu pacea în bra-
þe ºi o pun peste voi, peste pãrinþi ºi peste

copii o pun, ºi apoi sã fie cu voi lucrare de pace. Sã lucreze lu-
crare de pace pãrinþii peste copii, ºi copiii peste pãrinþi. Amin. 

O, Veronica mea cea din vremea mea! Aceasta este
vremea mea, mãi mãmicã, ºi tu eºti Veronica cea din vremea
mea, pentru cã a rãmas pe inima ta chipul meu ºi dorul meu,
aºa cum odinioarã chipul Domnului a rãmas pe creºtetul ce-
lei de atunci. Iatã pildã vie pentru care sã înþeleagã fiicele lui
Dumnezeu pentru ce trebuie sã acopere capul lor cu maramã
ºi sã nu fie nici o clipã altfel, pentru cã este pilda chipului
Fiului lui Dumnezeu care s-a întipãrit pe marama care acope-
rea capul celei ce plângea pentru Domnul ei, pentru dragos-
tea ei. O, ai grijã, mãmicã, ºi vegheazã peste fiicele Ierusa-
limului, ca sã înveþe ele sã iubeascã pe Dumnezeu. Învaþã-le
cum este Domnul ºi cum sã fie ele pentru Domnul. Ai grijã de
paºii lor, uitã-te dupã ele sã ºtii cum merg ºi unde merg ºi de
ce merg, ºi sã ºtie ºi ele, ca sã se nascã în inima lor iubirea
pentru Hristos. Învaþã-le cum sã vorbeascã ºi cum sã tacã,
cum sã priveascã în ele ºi în afara lor, ºi te roagã în culcare ºi
în sculare ºi la lucru, pentru dragostea lor de Dumnezeu.
Roagã-te în Duhul Sfânt în toatã vremea, cãci ascultatã îþi

este þie rugãciunea. Vegheazã ºi fii înþeleaptã, ca sã fie toatã
casa cu Dumnezeu, cã vine ca sã trecem puntea cea grea, vine
proba cea grea, ºi se va împlini Scriptura care spune: «Unul
va fi luat, ºi altul, lãsat». 

Am anunþat în toate cetãþile cã vine proba cea grea ºi
nu voieºte sã se gãteascã creºtinul ca sã fie gãsit bine cu
Dumnezeu. Ferice celui ce are cu adevãrat pecetea ocrotitoa-
re, cãci peste aceia nu se atinge potirul care s-a înclinat ca sã
fie vãrsat peste pãmânt ºi sã se atingã de cei ce vor fi fãrã de
veghe. Mereu am spus: «Vine un examen greu de trecut ºi vai
creºtinilor care vor fi gãsiþi mãcar un pic în lume!», ºi nu
vrea creºtinul sã iasã din lume, nu se simte greu lângã duhul
lumii, nu-i este fricã de Domnul, Care va bate fãrã de veste. 

Viaþa fãrã de viaþã, aceea nu este viaþã vie, ºi este viaþã
moartã. Viaþa fãrã de Cel ce S-a dat pe Sine ca sã Se împartã
ºi sã umple de viaþã vie pe fiii Sãi, viaþa fãrã iubire de El ºi
fãrã de El, aceea este viaþã moartã. Cei ce nu vor sã se mute
de la moarte la viaþã, viaþa acelora este o moarte vie. 

Cuvioasa Parascheva, cea sfântã, s-a arãtat în vedenie
unui monah ºi l-a înºtiinþat sã ia de lângã trupul ei cel sfânt,
pe celãlalt întinat, care a fost aºezat lângã al ei, ºi aºa s-au
descoperit harurile trupului ºi ale duhului ei. Orice rãsad strã-
in care stã în grâu ºi nu voieºte sã se lase altoit, acela se nu-
meºte buruianã, ºi copiii mei sunt cei din grâu curat. O, în
vremea aceasta pe nicãieri nu mai este bun untdelemnul, ºi va
seca untdelemnul de peste tot ºi se va arãta slava lui Dumne-
zeu peste lumina acestei lucrãri. Deºertãciunea ºi duhul ei ºi
farmecul ei ºi cursa ei s-au întins peste tot pãmântul ºi nu mai
este loc pe pãmânt unde sã nu fie cursã. Atât mai e în siguran-
þã: poporul meu cel iubitor, cel împlinitor. 

Mama Gigi îmbrãþiºeazã pe pãstori ºi le aminteºte rugã-
mintea ei, ca sã aibã grijã de surioara mea, de lelica mea. Su-
rioara mea este ameninþatã de dureri ºi de tulburãri ºi nu mai
poate cãlca ea cu pasul ei dupã cum cere vremea aceasta. Mãi
pãstorii mei, ce va face Domnul când va gãsi cuvintele Sale
risipite ºi cãlcate în picioare? Îi rog pe aceºti copii sã vã ci-
teascã lecþia de fiu al acestei grãdini, ca sã spuneþi la creºtini
sã nu râvneascã sã se joace cu sfinþenia cea coborâtã în grãdina
mea, cã eu mereu am spus: „Poporul meu, vine o vreme când
vei voi sã te pregãteºti ºi nu vei mai avea vremea înainte“. 

Pãstraþi-vã cu mâinile curate, cu pacea curatã, cu casa
curatã ºi cu lucrarea curatã ºi cereascã, depãrtând de la voi
orice pãrtãºie care nu poate sta alãturi cu lucrul cel sfânt al
Domnului, cãci vremea este ca sã lucreze Dumnezeu, fiindcã
oamenii cei fãrã Duh Sfânt au stricat legile Domnului. 

ªi acum, pace ºi lege sfântã ºi mâini curate sã vã fie vo-
uã date de Dumnezeu, ºi nu vã mai atingeþi cu nici un aluat
stricat, iubiþii mei copii! Mama Gigi va lucra ºi va depãrta
orice fãrâmã de aluat stricat care ar da sã se atingã de cele
sfinte lucrate peste voi. 

Acum, pace copiilor mei care mã poartã pe mine pe
unde am de lucrat! Amin, amin, amin. 

14/27 octombrie 1992

Cuvântul Domnului cãtre regele Mihai 

Naºterea României îngemãnatã cu naºterea Domnului. Chipul re-
gelui trebuie sã se regãseascã în chipul strãmoºilor. Arhiereul Iri-
neu este pândit de cei ce stau pe scaunul bisericii, pentru a-l surpa
împreunã cu lucrarea Domnului, muntele fericirilor României. 

DDDD umnezeu grãieºte din cele cereºti, ºi se aude
glasul lui Dumnezeu, iar cei ce aud cuvântul lui
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Dumnezeu sã se aºeze ºi sã întocmeascã încã o carte cãtre cel
ce este unsul României din partea Domnului Savaot. 

Pace de la Tatãl ºi de la Fiul ºi de la Duhul Sfânt, pace
regelui României! Pace de la Maica Fiului Treimii cereºti, ºi
pace întru sãrbãtoare cereascã de la mai-marii cetelor cereºti,
Mihail ºi Gavriil! Pace ºi sãrbãtoare în cer ºi pe pãmânt, cãci
serbãrile cele din moºi-strãmoºi va fi sã-ºi ia locul lor, iar fiii
bisericii fi-va sã se întoarcã cu faþa spre pãrinþi, dupã cum,
apoi, pãrinþii se vor întoarce cu faþa spre fiii lor. România, cea
întâi chematã între neamuri, fi-va întâia între popoarele pã-
mântului, cãci ea s-a nãscut odatã cu Domnul Iisus Hristos, ºi
dacã ea s-a nãscut atunci, a fost apoi încreºtinatã de cel întâi
chemat între apostoli, cãci apostolul Andrei a venit ºi a bote-
zat-o pe România încã de când era în scutece, ºi a fost creºtinã
ºi a fost ortodoxã România; de la naºterea ei a fost creºtinã, ºi
nu poate Domnul sã uite pruncia ei ºi cãmaºa ei cea dintâi, ºi
nu poate sã uite Dumnezeu podoabele cu care a fost înveº-
mântatã România, fiindcã de sub glia ei cea sfântã, tot cerul
României strigã la Domnul ºi spune: „Doamne, pânã când ca
sã rãscumperi pe cei ce stau la temelia acestui neam sfânt?“. 

ªi iatã ce spun cei mari ai României, cei buni ºi mari ºi
sfinþi, care o þin pe România pe jertfa lor ºi pe credinþa lor, ca-
re a fost piatra bisericii cea din moºi-strãmoºi. Ridicã strigare
regii cei dintâi ºi cei de pe urmã ºi toþi voievozii cei sfinþi, ca-
re laolaltã se numesc cerul cel sfânt al României; ridicã rugã
pentru România ºi se uitã ca sã vadã venind ºi stând pe regele
cel mic, pe unsul cel din vremea aceasta, pe cel ce va plini bi-
ruinþa ºi gloria României. ªi iatã ce spune strãmoºul ºi buni-
cul: „Regele României sã aibã înfãþiºarea cea dupã chip a lui
Iisus Hristos, precum strãmoºii lui cei buni au avut chipul
bãrbatului împlinit, dupã cum scrie în Scripturi. Regele este
sfânt lui Dumnezeu, iar înfãþiºarea lui ºi faþa lui sã fie dupã
chipul cel din moºi-strãmoºi, în faþa cãruia sã se plece cu cu-
vioºie tot fiul neamului sãu“. Amin. 

Cuvântul lui Dumnezeu stã cu tine în sfat, rege al Ro-
mâniei, cãci cerul sfânt se uitã ºi aºteaptã ca sã vadã gloria ca-
re va ieºi de la tine întru numele Domnului. Cuvântul lui
Dumnezeu întocmeºte carte cereascã ºi vorbeºte cu tine, Mi-
hail al României. Aºteaptã moºul ºi strãmoºul tãu sã-þi vadã
slava ºi puterea pe care o ai datã, dar puterea sfântului Dom-
nului lucreazã prin chipul cel purtat de moºii ºi strãmoºii cei
sfinþi. Lasã-þi podoaba cea sfântã sã-þi înveºmânteze faþa, cã
mare putere are aceastã lege sfântã. Vine vremea cea mare,
cãci Eu lucrez la ea, lucrez dupã planul Meu, ºi vai, sunt de-
parte planurile oamenilor de planurile Domnului! Eu lucrez
prin cuvânt în România, ºi nu va fi fãpturã pe pãmânt care sã
nu se plece sub aceastã lucrãturã care lucreazã din cer peste
România, ºi nu va fi neam care sã nu-þi cânte slava ta care
este de la Mine, cãci vei fi un rege sfânt, ºi cine se va împo-
trivi planului Meu? 

Ai grijã, iubitul Meu, fereºte-te de lupi, cãci lupii au
luat acum hainã peste hainã ºi dau târcoale lucrãturii cea din
cer. Fii mare cu Mine, cã pielea de lup va fi vãditã de sub
mantia care o acoperã pe ea. Fii tare cu Mine, cã nu mai vede
Domnul credinþã pe pãmânt, iar Eu aºa am grãit prin proo-
roci: «Cel care cunoaºte cãile Mele ºi nu umblã pe ele, acela
sã nu vorbeascã despre Dumnezeu». Aºa am grãit, ºi iatã, cei
ce lucreazã fãrãdelege nu iau în inimã aceastã profeþie, ºi se
ascund sub mantie de miel, ºi vai, fãptura Mea nu ºtie sã deo-
sebeascã stânga de dreapta sa! Dar Eu sunt Dumnezeu, ºi iatã
ce fac în zilele acestea, cãci M-am aºezat sã dobor cele ºubre-
de ºi sã întãresc curãþenia ºi sfinþenia peste fãptura Mea. Vin
sã curãþ ºi sã albesc ºi sã despecetluiesc izvoarele vieþii ºi sã

rostesc apoi prin servii Mei ºi sã arãt: „Iatã calea, ºi cel ce în-
viazã sã meargã pe ea“. 

O, voiesc sã aºez pe piatrã numele tãu, cãci aºa þi-am
vestit Eu þie, ºi voi rosti apoi din vârful ei numele regelui Ro-
mâniei. Aºa am grãit, ºi aceste cuvinte mãrturisesc pe pã-
mânt, pentru cã Eu am fost împlinitor întru cei slabi ºi mici ai
Mei ºi ai tãi, cãci aceºtia care dau trup cuvântului Meu sunt
ai Mei ºi ai tãi, cãci Eu le sunt lor Dumnezeu, iar tu eºti unsul
cel de la Mine ºi eºti regele lor. Fii înþelept, cãci Eu voi aºeza
pe piatrã numele tãu. Fii credincios. Eu sunt. Domnul este nu-
mele Meu, ºi lucrez ca sã-þi gãtesc venirea. 

Cei ce stau pe scaunul bisericii Mele au început sã-ºi
arate dinþii ºi ar voi sã stârpeascã aceastã lucrãturã ºi ar dori
sã-l punã jos pe cel ce a împlinit porunca cea din cer de a aºe-
zat dupã lege piatra de temelie a începutului cel nou care vi-
ne din ceruri peste pãmânt ºi sã fie precum în cer aºa ºi pe pã-
mânt, dupã cum a fost fãgãduinþa Mea. ªi se va numi aceas-
tã lucrãturã munte ceresc, munte de tainã cereascã, ºi din
acest munte vor curge fericirile cele scrise în Scripturi peste
cei ce vor fi numiþi fericiþi, ºi se va numi muntele fericirilor
care vin cu Domnul ºi cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi, aºa
precum au spus proorocii în veacurile Mele. 

Aceastã piatrã ridicatã prin cuvânt ºi din poruncã ce-
reascã, va sta înaintea ta, rege al României, cãci Eu aºa am
grãit, ºi þi-am vestit din vreme. Iatã, pun înaintea ta aceastã
piatrã ºi voi depãrta apoi fãrãdelegea ºi nedreptatea din pã-
mântul celor vii, cãci România va rãmâne veºnic înaintea
Mea ºi a ta, Mihail al României Domnului. 

Eu sunt cu tine ºi te port pe umerii Mei, cãci Eu sunt
Domnul plinirii fãgãduinþelor cereºti. Ridicã-te spre Mine ºi
rosteºte rugã pentru cei pe care-i am în faþa Mea, în faþa cu-
vântului Meu, cãci s-au ridicat martori nedrepþi asupra lor ºi
nedreptatea a minþit sieºi, ºi s-au ridicat cu teamã împotriva
adevãrului Meu cei ce stãpânesc cu nepãsare peste turma
Mea. Roagã-te sã se înmulþeascã sarea, ºi se va înmulþi, cãci
nu mai este sare pe pãmânt. Puþinã sare mai are Domnul pe
pãmânt, iubitul Meu. Ridicã mâinile spre Mine ºi cere, ºi va
fi sare pe pãmânt, ºi va fi bunã de sãrat, ºi se vor întãri oasele
cele ºubrede ale fiilor cei bineplãcuþi cu inima lor ºi cu duhul
lor. Eu lucrez din zori ºi pânã în zori, lucrez în calea ta ºi lu-
crez peste aceºti micuþi ai Mei, cãci rãutatea ºi necredinþa
mai-marilor legii izbeºte cu gând sã-Mi fãrâme corabia cea
lucratã prin cuvântul cel vestit din cer. România este corabia
salvãrii fãpturii Mele ºi din ea vor curge raze ºi lumini ºi iz-
bãvire ºi cer nou ºi pãmânt nou, aºa cum am fãgãduit Eu,
Dumnezeu. 

Îmi întind pacea Mea peste tine ºi peste toatã casa ta,
Mihail al României. Pace þie, iubitul Meu, unsul Meu, cãci ci-
ne poate ºterge ungerea pe care o ai de la Dumnezeu? Pace ºi
lege sfântã ºi chip dupã chipul cel din strãmoºi, cel din pãrinþi
cereºti, dupã chipul Fiului lui Dumnezeu, din neam în neam
pânã la tine. Ia sulul care stã sub piatra începutului cel nou,
ia-l ºi desfã-l din nou, ºi te gãteºte în aceastã oglindã, ºi vom
intra pe poarta cea binecuvântatã, care a luat fiinþã dupã pla-
nul lui Dumnezeu. 

Dumnezeu Tatãl, Cel ce este întru Fiul ºi întru Duhul
Sfânt al Treimii cereºti, sã fie cu regele României ºi cu fiii ei
cei binecuvântaþi din care va rãsãri poporul cel nou care va
lucra biruinþa Domnului! 

Pace þie, Mihail al României Domnului! Amin, amin,
amin. 

31 octombrie/13 noiembrie 1992
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Soborul sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavriil 

Glasul Domnului: poporul s-a mândrit cu chemarea sa ºi a pierdut
sfiala sfântã. Frica are cu sine pedeapsa, iar desãvârºirea alungã
frica. Lecþia mãrturisirii lui Hristos în trup. Vin vremi de încercare. 

SS e coboarã din cer serbare îngereascã ºi cuvântul
lui Dumnezeu în ziua aceasta de prãznuire pentru

mai-marii cetelor îngereºti, Mihail ºi Gavriil. 
Preasfânta Treime, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, este pur-

tatã pe îngeri ºi I se cântã cântarea slavei Sale: «Slavã Sfintei
ºi Celei de o fiinþã, de viaþã fãcãtoarei ºi nedespãrþitei Treimi,
din veci ºi pânã peste toþi vecii cerurilor!». Amin. 

Mai-marii îngerilor, Mihail ºi Gavriil, sunt în faþa cete-
lor cereºti ºi serbeazã cu toatã oastea serbare de înviere, ser-
bare de bunãvestire ºi de slavã peste aºternutul Sfintei Sfinte-
lor Noului Ierusalim, care s-a coborât din cer, de la Dumne-
zeu, cu începãturã nouã în mijlocul României cea binecuvân-
tatã ºi bine aleasã între neamurile pãmântului. Domnul Iisus
Hristos, Fiul Tatãlui Cel Mare, Fiul Tatãlui Savaot, rosteºte
cuvântul sãrbãtorii de azi. 

Pace vouã, celor din aºezãmântul Meu cel curat, cel
pus deoparte pentru Domnul, cel pus de Domnul deoparte
pentru ca sã fie puterea Domnului acest aºternut dumneze-
iesc. Pace vouã, ºi celor veniþi astãzi la serbare cu cerul! Pace
pãstorilor ºi oilor Mele! Pace tuturor celor ce aþi venit ca sã
staþi cu sfatul Domnului la masã! E praznic astãzi, e praznic
din praznicele poporului sfânt, cel nãscut de Verginica prin
cuvântul acestei lucrãri care este de la Dumnezeu. Aceastã lu-
crare se numeºte Cuvântul lui Dumnezeu, iar aceastã cetate ºi
aceastã iesle se numeºte aºa cum scrie în profeþi: «Domnul
este acolo», fiindcã Domnul nu lucreazã nimic fãrã sã fi vestit
din vreme prin prooroci. 

Mai-marele arhanghelilor, Mihail, rosteºte în sfatul
Domnului, ºi sã se audã cele rostite: «Sã stãm bine, sã stãm
cu fricã ºi sã luãm aminte!», cãci încã o datã se vor clãtina
cerul ºi pãmântul, precum este scris, ºi se vor arãta cer nou ºi
pãmânt nou ºi vor dãinui cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului,
cãci aceºtia vor birui prin Sângele legãmântului cel nou, al
Mielului lui Dumnezeu.

Pace peste aºezãmântul Meu cel curat, cel pus deoparte
pentru Domnul, cel pus de Domnul deoparte ca sã poatã lucra
din el luminã peste pãmânt ºi viaþã peste fãptura Sa. ªi cum
adicã pus deoparte? Cum, mãi pãstorilor, ºi mãi oilor? O, da-
cã acest aºternut dumnezeiesc nu ar fi fost pus deoparte pen-
tru Domnul, atunci nu ar mai fi trebuit Dumnezeu sã-l coboa-
re prin cuvânt ºi sã-l întrupeze prin cuvânt ºi sã fie, ºi iatã cor-
tul Meu cel sfânt, din pragul cãruia Eu Îmi anunþ împãrãþia pe
pãmânt. ªi cum adicã pus deoparte pentru Domnul? Cine
poate sã-I rãspundã Domnului ce este aceastã tainã? O, acest
aºternut dumnezeiesc este o tainã, mãi tatã, o tainã care nu se
lasã desluºitã cu uºurãtate sau cu uºurinþã, cãci este o mare
tainã dumnezeiascã acest petecuþ de pãmânt. ªi dacã Domnul
a numit cu numele Sãu aceastã aºezare, de aceea am rostit po-
runcã între poruncile cele pentru aici ºi am spus sã se lucreze
numai dinãuntru ºi nu din afarã peste acest aºezãmânt, pentru
cã aici nu este nimic din lume, precum nici Eu nu sunt din lu-
me. De aceea copiii Mei cei aºezaþi aici de veghe ºi de lucru
cu cerul ºi ca în cer, poartã greul care este din lume, aºa pre-
cum ºi Domnul a purtat greul lumii. Lumea este sfãrâmatã
sub greutatea ei, ºi de aceea am numit aceºti copii cu nume de
fii ai acestei grãdini cereºti; de aceea, ca sã lucreze cu tainele
cereºti ºi sã stârpeascã prin lucrul lor cu Mine greutatea care

stã deasupra fãpturii Mele; sã stârpeascã duhul lumesc ºi lu-
crarea lumeascã de pe pãmântul lui Dumnezeu, pentru cã
Dumnezeu a fãcut pãmântul ºi pe om. ªi iarãºi zic vouã, cã
dacã acest aºezãmânt sfânt nu ar fi fost pus deoparte, atunci
nu l-ar mai fi întocmit Dumnezeu. Tot poporul creºtin sã crea-
dã cã acest aºternut ceresc este o tainã cereascã pentru cele ce
se vor vedea în zilele ce vin, ºi nu se poate ridica lucrare de
ispitire asupra lui Dumnezeu. 

N-a înþeles poporul cel rãsãrit de la aceastã profeþie, n-a
înþeles nimeni ce fel de lucrare este aceastã coborâre de cu-
vânt ceresc, ºi s-au zdrobit de aceastã stâncã creºtini dupã
creºtini, pentru cã n-a ieºit creºtinul din lume dacã s-a apro-
piat ca sã vorbeascã cu Dumnezeu prin aceastã profeþie. ªi nu
numai cã n-a ieºit din lume creºtinul, cã mulþi din ei, dupã ce
au pus degetul ºi au pipãit, dupã ce au gustat din acest izvor,
s-au dus ºi s-au lipit cu lumea ºi cu cele din lume ºi li s-a scris
necinstire, ºi au pãtat pe Dumnezeu cei care au purtat numele
ºi pecetea de creºtini ai acestei lucrãri, ºi acum vin ºi dau ocol
de jur împrejur ºi se uitã, dar în zadar se uitã, pentru cã a venit
vremea sã lucreze Dumnezeu ºi sã ºtie tot creºtinul cã
Domnul este sfânt ºi nu altfel. Iar cine a vrut sã fie cu Dom-
nul, s-a smuls cu totul din cel dintâi ºi s-a lãsat cu sfinþenia ºi
cu rudenia cea din cer ºi s-a scuturat de pãmânt ºi a stat în sã-
rãcia cea de duh, cã sã aibã Domnul vas gol în care sã toarne
cele de sus, sã toarne împãrãþia cea din cer, aºa cum este scris:
«Fericiþi cei sãraci cu duhul, cã a lor este împãrãþia cea care
vine din cer». 

Când Eu am chemat la Mine acest popor, el s-a semeþit
apoi, zicând cã este cu aceastã lucrare, ºi a întins mereu mâna
ºi a bãgat-o în acest blid ºi a luat de câte ori a voit, a luat dupã
al sãu plac. ªi dacã a luat aºa, n-a fost bine la Dumnezeu,
fiindcã cel ce nu ia cu Domnul, acela risipeºte tot ce ia. ªi cum
adicã se cheamã sã fi luat creºtinul cu Domnul? Adicã sã-i fi
spus Domnul sã ia, ºi ce sã ia, ºi când sã ia, ºi nu dacã voia el
sã ia. De aceea am spus cã s-a semeþit cel miluit de Dumnezeu,
ºi asta se cheamã cã unul ca acela s-a zdrobit în aceastã stâncã,
pentru cã n-a fost una cu Dumnezeu. O, dacã stã creºtinul
dupã placul lui cu Dumnezeu, asta nu se cheamã cã S-a lãsat
Domnul ispitit, ºi înseamnã cã a ispitit pe Dumnezeu un astfel
de creºtin. Iatã cã ºi creºtinii au stricat legile Domnului, ºi de
aceea este vremea ca sã lucreze Domnul. ªi a fãcut Domnul
acest cort ºi l-a împrejmuit cu hotare pecetluite ºi a pus legea
Sa cea sfântã la hotare, cãci vremea este sã lucreze Domnul,
pentru cã oamenii au stricat orânduielile Domnului, ºi de
acum încolo Domnul pune la cercetare ºi va descoperi Dom-
nul pe cele ascunse ºi dosite, cãci orice duh care nu mãrturi-
seºte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul
lui antichrist, care este în lume. Dar voi, iubiþii Mei copii care
sunteþi din Dumnezeu, staþi bine, staþi cu fricã ºi luaþi aminte,
cã mare este Cel ce este în voi, faþã de cel ce este în lume, iar
cei ce cunosc pe Dumnezeu, aceia vor asculta cuvintele voas-
tre, ºi se vor cunoaºte ºi se vor deosebi Duhul Adevãrului ºi
duhul rãtãcirii, fiindcã Eu v-am dat vouã pe Duhul Sfânt, Care
mãrturiseºte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

Vorbesc cu voi acestea, ºi altele vorbesc cu voi, ca sã
înþelegem cum adicã pus deoparte pentru Domnul acest aºter-
nut ceresc. Grãiesc vouã acestea, ºi altele grãiesc vouã, ca sã
avem îndrãznire în zilele acestea, ºi precum sunt Eu, aºa sã
fiþi ºi voi în lumea aceasta, fiindcã nu este fricã întru Mine.
Altfel, nãdejdea ºi dragostea voastrã n-ar fi întreagã dacã ar fi
frica lângã ele, cãci frica are cu sine pedeapsa, iar dacã aþi fi
fricoºi, n-aþi fi desãvârºiþi întru Mine. Creºtinii care nu Mã au
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pe Mine, aceia au fricã ºi li se vede frica, ºi de aceea am spus
cã am ridicat aceastã corabie ºi am împrejmuit-o cu pecetea
sfinþeniei, ca sã pun la cercetare inima acestui popor care s-a
ascuns de Domnul ºi n-a mãrturisit pe Domnul prin trãire. ªi
vine vremea sã se vadã, dar a ºi venit, ºi se vede cã orice duh
care nu mãrturiseºte pe Iisus Hristos în trup, nu este de la
Dumnezeu, ci este duhul lui antichrist, care este în lume. 

O, se potriveºte aceastã Scripturã cu creºtinii acestui
popor, cã nu înþelege poporul Meu cum adicã sã-L mãr-
turiseascã pe Hristos în trup. Adicã sã mãrturiseascã în trupul
lui creºtinul ºi în inima lui pe Hristos ºi lumina lui Hristos ºi
viaþa ºi voia lui Iisus Hristos, ca sã fie din Dumnezeu creº-
tinul. ªi dacã nu mãrturiseºte aºa pe Domnul, atunci nu se
poate spune cã unul ca acela mãrturiseºte pe Hristos venit în
trup, nu se poate spune cã este din Dumnezeu creºtinul care
nu mãrturiseºte aºa cu tot înãuntrul sãu. Unul ca acela nu are
cu ce sã deosebeascã Duhul Adevãrului de duhul minciunii.
Aceastã trãire sã fi fost trãitã de cel ce s-a numit cã este al lui
Dumnezeu, ºi apoi se putea numi dupã adevãr fiu al lui Dum-
nezeu. Eu am venit trimisul Tatãlui pe pãmânt ºi am ascultat
de Cel ce M-a trimis ºi am fost în Duhul Tatãlui ºi aºa am as-
cultat pe Tatãl Meu în trupul Meu ºi n-am ascuns nimic Tatã-
lui Meu, cãci cine poate sã se ascundã de faþa Creatorului
sãu? ªi aºa S-a arãtat mare în Mine Tatãl Meu, cãci Cel ce era
în Mine, era mai mare decât cel ce este în lume, ºi Tatãl Meu
n-a fost biruit în Mine. 

Grãiesc vouã acestea, ºi altele grãiesc vouã, ca sã fie
învãþatã lecþia care învaþã cum Se cunoaºte Duhul lui Hristos
faþã de duhul lui antichrist, care este în lume. ªi pentru cã lu-
mea stã în duhul lui antichrist prin faptele ei, de aceea am zis
sã deosebesc un popor ºi sã-l deprind cu Duhul Sfânt ºi sã fie
popor al Duhului Sfânt. ªi dacã poporul chemat n-a iubit Du-
hul Adevãrului ºi nici n-a voit sã înveþe sã iubeascã adevãrul
ºi sã rãmânã liber, iatã, mãi copii, a rãmas în duhul lumii acest
popor, ºi Eu n-am avut ce pune deoparte din acest popor ca sã
fie creºtinul cu Dumnezeu. ªi iatã, vin curând, ºi nu ºtie po-
porul Meu ce înseamnã sã fie cu Dumnezeu, ºi vor învãþa
neamurile aceastã lecþie ºi vor crede ºi se vor boteza ºi vor as-
culta de Dumnezeu, ºi nu va fi Domnul lipsit de roade, pen-
tru cã a fãcut biruinþã Domnul cu braþul Sãu cel tare ºi a aºe-
zat cort sfânt pe pãmânt, ºi se va cânta cântec ceresc de în-
viere peste pãmânt ºi se va slãvi biserica Dumnezeului Cel
viu, precum este scris. 

Iubiþii Mei, cerul se bucurã de voi ºi cu voi în ziua
aceasta, cãci dacã Domnul suferã cu voi ºi plânge cu voi ºi în
voi, apoi Se ºi bucurã cu voi ºi în voi. Mare ºi adâncã este
aceastã lecþie despre duhul care mãrturiseºte pe Hristos venit
în trup. Vom face lecþie aparte pentru ca sã lucraþi cu ea peste
fiii neascultãrii, dar trebuie sã învãþãm bine în noi aceastã lec-
þie, pentru cã aceastã luminã se mãrturiseºte pe sine numai
dinãuntrul ei, mãi tatã. 

Fiilor, vom lucra cu zile noi de serbare ºi cu lecþii noi
de serbare ºi vom schimba vasele înnoindu-le, cãci untde-
lemnul cel nou stã în vase spãlate, mãi tatã, ºi vasele trebuie
þinute întru sfinþenie ºi întru duh de adevãr. Adevãrul se des-
coperã pe sine, pentru cã aºa este lucrarea sa, dar minciuna nu
se descoperã pe sine pentru cã aºa îi este lucrarea sa. 

Am rostit cuvânt ºi am zis cã voi sta în sfat cu voi, ºi
voi sta dacã am zis, ºi ne vom sfinþi ºi vom înmulþi sfinþenia,
cã vremea este sã lucreze sfinþenia, iubiþii Mei. Verginica este
aproape de începutul cuvântului ei, ºi Domnul este în ea ºi lu-
creazã în ea, iar ea lucreazã dupã cum este cursul ei ºi al lu-

crãrii ei. Domnul Iisus Hristos este în ea, cãci ea este întru
Iisus Hristos, dupã cum ºi în trup la fel a fost. Amin. 

– MM ama Gigi vã spune vouã, copii ai Duhului
Sfânt, bucurie pentru praznicul mai-ma-

rilor arhangheli care sunt serbaþi astãzi în aºternutul Domnu-
lui, Care este prin voi. Sã fie zi de înviere alãturatã zilelor în-
vierii, sã fie pace peste voi, copii ai Duhului Sfânt! 

Pace vouã, mãi mãmicã! Pace celor stãtãtori zi ºi noap-
te la lucrul grãdinii de aici! Pace celor ce au venit la serbarea
cerului care se serbeazã azi aici! Luaþi aminte cu inima ºi cu
împlinirea la lecþia pe care v-a dat-o vouã Domnul Iisus Hris-
tos în ziua aceasta. Luaþi aminte la duhurile voastre ºi la îm-
plinirea lucrãrii lor, cã mare este aceastã lecþie de azi, despre
duhul care mãrturiseºte pe Hristos în trup. 

Fiilor, ascultarea de Dumnezeu Îl face pe Domnul sã
stea în inima celui ascultãtor, iar neascultarea îl scoate pe om
dintre lãcaºurile care sunt purtãtoare de Dumnezeu. Unirea ºi
pãrtãºia cu cele din lume face duhul omului sã nu-L mai mãr-
turiseascã pe Hristos în trup. Fiþi atenþi la paºii voºtri, la du-
hul vostru ºi la adevãrul iubit de Dumnezeu, cãci adevãrului
îi trebuie o faþã plãcutã ºi curatã ca sã poatã fi bineplãcut la
Dumnezeu. Aºa a spus Domnul în lecþia de azi, cã a pus acest
aºternut deoparte, ºi iatã, nu numai cei stãtãtori ai lui au
aceastã îndatorire, ºi mai vârtos o au cei ce vin ºi se înfãþi-
ºeazã Domnului prin acest aºezãmânt ceresc. Þineþi cu toatã
fiinþa la sfinþenia acestui aºezãmânt, cãci dacã duhul omului
sau duhul lumii din om dã sã se atingã aici, se pot stârni fur-
tuni repezi, ºi nimeni nu le poate stârni în afarã de cei atinºi
aici fãrã de sfinþenie împlinitã în toatã clipa. Aceºti copii au
avut de suferit în zilele ce au trecut, ºi eu le-am spus sã nu
cârteascã ºi sã poarte totul în numele sfinþeniei ºi al legii
sfinþeniei care strigã la Domnul de sub piatra cea nouã care
este de la Dumnezeu în aceastã grãdinã. Dar azi, încã din
zorii zilei am luat neputinþele ºi suferinþele de pe ei, ca sã
poatã sta ei în faþa celor veniþi ca sã se închine Domnului prin
acest jertfelnic. Am trimis înaintea voastrã pe copiii mei ca sã
cureþe praful de pe voi ºi mirosul lumii de pe voi, ºi ce mai
este de curãþit am zis sã cureþe, ºi apoi sã vã apropiaþi, cãci eu
nu voiesc sã aveþi vinã la Dumnezeu. Aºa ºi voi sã voiþi, mãi
mãmicã, fiindcã eu aºa am spus, de câþiva ani mereu am spus:
«Pregãteºte-te, creºtine, cã dacã ai ºti ce vreme vine, nu þi-ar
mai trebui nici mâncare, nici apã, nici traistã, ºi te-ai smulge
din toate cele lumeºti ca sã fii gãsit cu Dumnezeu în ziua
aceea. Chiar de ar fi sã-þi rãmânã carnea, smulgându-te din
legãturile care te þin, smulge-te ºi vino cu ce scapi, cã-þi pune
Domnul la loc ce ai lãsat ºi te face El întreg, dar ieºi ºi fã-te
gata pentru ziua aceea».

Împreunã cu sfinþii voievozi care sunt astãzi serbaþi,
iatã, cu ei vã spune mama Gigi: staþi bine ºi cu fricã ºi cu
luare-aminte, cã vine proba cea grea peste lume, vine schim-
barea, ºi se va schimba faþa lumii ºi va fi de groazã faþa lumii.
Dar vine schimbarea la faþã a slavei Domnului, ºi se va vedea
pe faþã slava Domnului, ºi orice strãlucire de pe pãmânt îºi va
pierde faþa sub strãlucirea slavei lui Dumnezeu. 

Serbeazã cerul, serbeazã sfinþii arhangheli pe unsul
României ºi cântã Mãicuþa Domnului, cântã cântarea coroa-
nei României. Domnul pregãteºte calea cea înaintemergãtoa-
re a unsului României, cãci toate cele profeþite prin aceastã
lucrare se vor vedea împlinindu-se. 

Sã se destrame tot ceea ce este fãrã Dumnezeu ºi sã se
ridice cei ce poartã semnele Domnului ºi lucrãrile Domnului!
Sã cadã stãpânirile necredincioase ºi sã se risipeascã planurile
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împotrivitorilor ºi sã se arate calea cereascã între oameni ºi sã
tremure fãptura sub slava Ziditorului ei, cã vine Domnul cu
zecile de mii de sfinþi ai Sãi, vine Domnul sã-ªi arate împã-
rãþia Sa. 

Sã se întãreascã cel ce este ales din bisericã ºi sã mãr-
turiseascã adevãrul, cãci adevãrul îl va face mare ºi liber ºi va
lucra înviere nouã ºi se va bucura fãptura lui Dumnezeu
care-L va primi pe Dumnezeu. Sã fie bucurie peste cei ce aº-
teaptã pe Domnul, iar cei ce nu ºtiu cum sã-L aºtepte pe Dom-
nul, aceia sã înveþe ºi sã împlineascã pregãtindu-se, cãci cei
ce cunosc pe Dumnezeu, aceia vor asculta de cuvintele lui
Dumnezeu. 

Mama Gigi atinge pe fiii acestei zile care s-au atins de
aceastã grãdinã cereascã, ºi ca sã credeþi ºi sã înþelegeþi pu-
terea ºi sfinþenia acestei grãdini, luaþi seamã la voi înºivã
dupã ce veþi merge întru ale voastre ºi veþi fi slãbiþi în trupul
vostru un pic de vreme, ca sã înþelegeþi ce este sfinþenia aces-
tei grãdini cereºti ºi sã credeþi sfinþenia celor de aici, care su-
ferã în trupul lor orice atingere cu duhul de pe drum. Ei nu
mai au puteri pentru ce este afarã. Ei au puteri întru Dumne-
zeu ºi suferã când ies, aºa cum suferã un peºte dacã-l scoþi din
apã ºi îl þii afarã câteva clipe. I-am deprins cu necârtirea, ºi ei
se tem sã cârteascã. 

Toþi cei legaþi cu duhul aici, luptaþi la timp ºi la netimp
pentru þinerea sfinþeniei acestui aºternut dumnezeiesc! Sfin-
þenia acestui aºezãmânt ceresc va lucra mântuire de la Dum-
nezeu pentru mulþi, mãi copii. Fiþi sfinþi cu trupul ºi cu duhul.
Fiþi curaþi, fiþi cu mâinile curate. 

Domnul Iisus Hristos ºi tot cerul sfânt scrie zi de sfin-
þire ºi de slujbã cereascã peste izvoarele Sfintei Sfintelor ºi
aºeazã aceastã serbare alãturi de serbarea acestei zile. Bine-
cuvântatã ºi fãcãtoare de minuni cereºti ºi sfinþitoare ºi dãtã-
toare de înviere sã fie apa acestor izvoare cereºti. Cetele în-
gerilor înconjoarã crucea cea din vârful acestei pietre ºi cântã
tropar de slavã semnului crucii care strãjuieºte peste Sfânta
Sfintelor Domnului, cãci astãzi este întreitã serbare. Se împli-
neºte un an de la înãlþarea crucii pe altarul Sfintei Sfintelor
Ierusalimului nou. 

Pãstori ai poporului meu, vã rog din nou, mai aveþi gri-
jã de surioara mea, ca sã înþeleagã ºi ea ce fel de popor este
poporul acesta. Nici cei din casa ei ºi nici creºtinii n-o lasã sã
fie aºa cum voieºte cerul sã fie. Nu are cine s-o ajute. Se duc
creºtini care furã, mãi mãmicã, pentru cã aºa cred ei cã e bine.
Furã ºi storc de la Domnul, ºi se duc ºi stau în nelegiuiri ºi în
lume ºi îºi bat joc de surioara mea. Nimeni nu-i mai dã ajutor
de suflet, nimeni nu are milã de duhul ei. Am pe strãjerul pus
pentru ea, care n-o lasã, dar cei ce furã se duc la ea ºi furã de
la Domnul, ºi ea nu mai ºtie cum sã stea faþã de Domnul. Am
creºtini care ispitesc pe Dumnezeu, care ispitesc înspre aceas-
tã iesle. Fiþi drepþi ºi lucraþi pe unde este de lucrat. Lucraþi cu
atenþie ºi cu adevãr ºi cu inimã cereascã peste cei de multe fe-
luri, cãci în multe feluri lucreazã creºtinii acestui popor. Dar
voi lucraþi dupã felul lucrului cel din cer ºi pãziþi de duhul
lumii lucrarea cea din cer, care nu este din lume. Feriþi-vã, ºi
iarãºi zic, feriþi-vã de lume. Iarãºi zic vouã: copiii voºtri sunt
lume, mãi mãmicã, dar voi iubiþi sfinþenia, cã vremea este
aproape. Amin. 

Sfinþii arhangheli sunt cu cete de îngeri aºezaþi peste
acest aºezãmânt ºi peste serbarea de azi. Binecuvântatã sã fie
hrana cea pentru fiinþã, cãci cerul stã cu voi la masã. Fiecare
creºtet sã fie atins ºi mângâiat de cei serbaþi astãzi în cer ºi
la voi. 

Pace vouã! Pace ºi serbare scrisã în cer ºi pe pãmânt,
cãci oamenii vor sã scoatã serbãrile cereºti ºi sã nu mai aibã
nume pe pãmânt, dar Domnul va rãspândi sãrbãtorile Sfintei
Sfintelor peste cetatea cea nouã a Noului Ierusalim ºi va fi
veºnic sãrbãtoare de slavã cereascã. Amin, amin, amin.
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Praznicul Intrãrii Maicii Domnului în bisericã 

Glasul Domnului: despre lucrarea ascultãrii. Botezul ºi preoþia au
rãmas datini omeneºti. 

BB ucuria cereascã se coboarã ºi se aºeazã prin cu-
vânt rostit de cer peste Sfânta Sfintelor Ierusa-

limului cel ceresc, cel nou, cel fãgãduit de Dumnezeu prin
prooroci ca sã fie pe pãmânt, ºi iatã, vremea plinirii prooro-
cilor a început sã se arate în calea celor ce au priceperea ºi
stau aºezaþi în nãdejdea celor fãgãduite de cuvântul lui Dum-
nezeu, care a lucrat ºi lucreazã prin prooroci, din veac ºi pânã
în nesfârºitul veacurilor Domnului.

Slavã de la cer ºi pânã la pãmânt, cãci cerul sfânt se în-
chinã ºi se pleacã ºi cântã celei care s-a dat pe sine locaº ne-
prihãnit ºi neumblat, ca sã fie locaº aducãtor de fãgãduinþã,
locaº de sãlãºluire ºi de arãtare a Celui Unul nãscut din Tatãl,
Care Se numeºte Emanuel, pentru ca sã se împlineascã aceas-
tã lucrare în mijlocul oamenilor. ªi aºa a fost prin cea pururea
Fecioarã, cãci prin ea a fost Dumnezeu cu noi pe pãmânt.
Cum: cu noi pe pãmânt? Adicã Sfânta Treime, Cea Una ºi ne-
despãrþitã, S-a arãtat cu oamenii pe pãmânt prin Fiul ei, Iisus
Hristos, Care este din Tatãl ºi în Tatãl ºi prin Care Tatãl a fost
ºi este ºi va fi între oameni ºi în oameni, adicã în fãptura cea
creatã de Sfânta Treime prin cuvânt. 

Slavã Maicii Mielului lui Dumnezeu, care este serbatã
de cer ºi de voi, cei aºezaþi de Domnul în aºternutul Sãu din
zilele acestea! Slavã þie, Maicã cereascã! Slavã ºi mãrire þie
din cer ºi pânã pe pãmânt, cãci astãzi se serbeazã intrarea ta
dincolo de catapeteasma care desparte, ºi ai stricat despãrþirea
ºi ai primit apoi aceastã bunãvestire ºi ai adus în mijlocul oa-
menilor pe Împãciuitorul, Cel ce a venit de la Tatãl, ºi El a
stat cu oamenii ºi a rãmas cu oamenii în veac, cãci pentru
aceasta a trebuit sã vinã ºi sã Se arate între oameni, pentru ca
sã fie în veac cu oamenii lui Dumnezeu ºi prin oamenii lui
Dumnezeu sã fie.

Dar iatã ce este pe pãmânt: este ceea ce a mai fost, du-
pã cum este scris cã iarãºi ºi iarãºi este ceea ce a fost, cãci oa-
menii cei fãrã Dumnezeu în duhul lor nu-L cunosc pe Dom-
nul în oamenii lui Dumnezeu, ºi iatã, spune Domnul Iisus
Hristos, Cel nãscut din Tatãl mai înainte de vecii cerurilor,
spune cã a venit vremea ca sã lucreze Dumnezeu, pentru cã
oamenii au stricat legile Domnului pe pãmânt din veac, pânã
ce a venit vremea sã Mã arãt desãvârºit, Om ºi Dumnezeu, ca
sã fiu apoi cunoscut în om ºi ca sã Mã cunoascã oamenii în ei
ºi între ei. ªi dupã ce am lucrat vremea cea de treizeci ºi trei
de ani câtã vreme am lucrat ca Om ºi Dumnezeu, a fost apoi
sã las spre urmare lucrarea în om, pentru cã de aceea a fost
omul fãcut ºi am venit la om, ca sã-l îndumnezeiesc ºi sã
lucrez aceastã îndumnezeire din neam în neam ºi sã fiu cu
oamenii pânã la sfârºitul veacurilor, iar dupã aceea sã fie vea-
cul cel ceresc ºi sfânt, precum Dumnezeu este ceresc ºi sfânt. 

O, iubiþii Mei copii, am coborât la voi prin cuvânt, ºi
sunt prin cuvânt întru Treimea Care este Una, mãi tatã, mãi
copii ai ascultãrii. Fericiþi vor fi fiii ascultãrii, cãci nu este
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mântuire afarã de cea care vine de la lucrarea ascultãrii. Co-
pilul lui Dumnezeu care are ieºiri din lucrarea ascultãrii, ace-
la se numeºte fiul rãtãcit, care este întors cu forþa ºi ruºinat
din pricina lipsei de ascultare. 

Am trimis-o pe Verginica la voi cu o carte mare în bra-
þe. Sã ºtie toþi cei de aici ºi cei legaþi de aici cã am trimis-o ca
sã se arate cu cartea legii ascultãrii. ªi dacã a venit, a deschis
cartea ºi a citit cuvânt din ea ºi a spus: «Copile, sã nu stai alt-
fel cu statul tãu, ºi sã ºtii cã în cartea aceasta scrie aºa: sã fii
în ascultare ºi sã stai sub ascultare, cãci nu este mântuire
afarã de cea care vine prin lucrarea ascultãrii». 

Este pe pãmânt o carte în care este scris cuvântul unui
om înþelept care spune aºa acel cuvânt: „Omul trebuie sã fie
ºi sã fãptuiascã tot, în gând ºi în faptã, în aºa fel încât în ori-
ce clipã cineva mai mare decât el îl vede întru tot ºi peste tot,
fãrã sã se poatã prilej de ascundere sau de tãinuire de gând
sau de faptã, ºi în felul acesta omul lucreazã în faþa celui ma-
re lucrul cel cu ascultare“. Omul cel înþelept nu se mai în-
treabã cum vine aceasta, iar voi nici atât nu se poate sã spu-
neþi cã nu se înþelege de voi aceastã lucrare care se numeºte
viaþã în ascultare ºi sub ascultare. 

Omul care nu-ºi are viaþa în ascultare, acela nu este.
Este, dar nu este, ºi iatã sabie cu douã vârfuri ascuþite, care la
un capãt taie cu bine, ºi la celãlalt capãt taie cu rãu, cãci omul
cel care nu are Duhul lui Dumnezeu ºi care nu este mãcar nici
sub ascultarea altui om din apropiere, un astfel de om s-a aºe-
zat sub liberul voinþei sale însãºi ºi nu are pe nimeni mai ma-
re decât el, mai cu putere decât el, în care sã se bizuie; ºi un
astfel de om nu este, pentru cã nu are prin ce, nu are prin cine
sã fie cel singur. Eu nu aveam cum sã fiu dacã nu era sã fiu
prin Tatãl, iar fãptura lui Dumnezeu nu are cum sã fie dacã nu
este prin Cel ce a creat-o. Dar aicea, iubiþii Mei, fiþi treji ºi
umblaþi la aceastã comoarã de înþelepciune, cãci iatã, în ziua
aceasta de sãrbãtoare am venit cu o lecþie care poartã în ea
greutate de înþelepciune, un cuvânt cu greutate întru el însuºi.
Treziþi-vã înþelepciunea, voi, ºi cei ce vor auzi acum ºi dupã
aceea lecþia aceasta de cuvânt ceresc ºi greutatea cereascã a
acestui cuvânt. Treziþi-vã atenþia duhului ºi aºa sã staþi în vre-
mea acestei lecþii, cãci aceastã lecþie îºi ia aºternut peste locul
în care Domnul cerurilor a aºezat Sfânta Sfintelor coborâtã
din cele cereºti. V-am spus vouã în cel din urmã cuvânt rostit
cã locul acesta este pus deoparte pentru Dumnezeu, ºi dacã
aºa este aceastã poruncã cereascã, Eu voi vorbi cu voi ºi cu
cei ce vor auzi aceastã lecþie, ºi sã fie lecþie vouã ºi pãstorilor
cu care am spus cã voi sta în sfat ceresc, în sfat aparte. ªi iatã,
treziþi-vã înþelepciunea ºi înþelesul, pãstori ai poporului cel
chemat spre aceastã lucrare. Luaþi aceastã carte ºi mâncaþi-o,
mãi tatã, cã dacã veþi vrea ºi Mã veþi asculta, nu va mai fi ne-
voie sã rostesc peste voi cuvânt de trezire ºi de atenþie pentru
cele cereºti ale voastre; pentru cele cereºti, ºi iarãºi zic: pen-
tru cele cereºti. ªi dacã am zis aºa, Eu, Cel Care din suferinþã
am zis, iatã, zic vouã: nu mai fiþi pãmânt, pãstori ai poporului
cel scris pe nume în sulul acestei lucrãri, cãci nu vorbesc des-
pre aceastã lecþie pentru locul acesta; nu, pentru cã locul aces-
ta ºi ce este pe el este pus de Dumnezeu deoparte ºi lucrez
deosebit, ºi lucrez peste el. ªi de ce lucrez peste el? Lucrez
pentru cã am loc prielnic la lucru, pentru cã ceea ce este pus
aici la lucru este în ascultare ºi stã sub ascultare, ºi aceasta es-
te taina tainelor locului acesta. Cei rãsãdiþi în aceastã grãdinã
sunt nãdejdea lui Dumnezeu, rãmasã în ei de partea Dom-
nului, Cel Care i-a aºezat pe aceºtia în aceastã grãdinã, ºi de
aceea am rostit poruncã de lege nouã ºi am spus: «Sã nu pã-

trundã cele întunecate, peste lucrarea cea dinlãuntrul acestei
grãdini aºezate de cer». ªi cum adicã „cele întunecate“? O,
voi ºtiþi cuvântul care se întreabã pe sine ºi spune: «Cine se
va sãlãºlui în muntele cel sfânt al Tãu? Va locui neprihãnirea
ºi dreptatea ºi adevãrul cel din inimã, ºi acestea nu se vor
clãtina în veac». Aºa spune cuvântul, iubiþii Mei, ºi cele ce se
clatinã am zis sã nu locuiascã în aceastã grãdinã. Am zis
pentru cã Eu voiesc sã locuiesc aici, mãi tatã. Voi vreþi sã lo-
cuiesc Eu aici? ªi dacã spuneþi cã vreþi, Eu nu Mã pot mul-
þumi cu cuvântul gurii. Voiesc mulþumire întreagã sã am în
aceastã grãdinã în care Eu voiesc sã am aºternut ºi sã lucrez
din acest aºternut. Iatã, Eu sunt Dumnezeu ºi vã întreb sã-Mi
spuneþi: oare, fi-va sã vinã o zi când voi putea sã fiu cu voi
aici ca ºi în cer? Vã întreb pe voi, pentru cã Eu nu ºtiu, ºi ia-
rãºi zic: nu ºtiu ceea ce trebuie sã ºtiu de la voi, adicã dinspre
voi spre Mine. Eu am îndrãznit sã rostesc ºi sã spun: «Nu mai
fiþi pãmânt!». Am îndrãznit, pentru cã Eu nu pot fi cu voi aici
cu tot cu pãmântul vostru. Nu pot în cerul acesta aºa cum sun-
teþi voi învãþaþi pe pãmânt. Am pus deoparte acest loc ca sã
fie cer, sã nu fie tot pãmânt, ºi nici un suflet al acestui popor
care este dincolo de porþi, nici unul dacã l-aº lua ºi i-aº spu-
ne: „Hai ºi intrã în acest cer al Meu!“, n-ar fi nici unul care
sã spunã cu toatã iubirea, cu toatã frica ºi credinþa lui sã
spunã: „Doamne, nu sunt vrednic sã intru fãrã de hainã ce-
reascã, ºi zi numai cuvântul Tãu ºi sunt ca ºi intrat, ºi sunt
mulþumit cã ai Tu loc curat“, ºi n-ar fi nici unul care sã spunã
cuvânt bucuros faþã de curãþenia acestui loc adus de Mine din
cer, cu aºezare din cer. 

Cel din vremea trupului Meu care a crezut în Mine ºi în
sfinþenia Mea, aºa a spus: «Doamne, nu sunt vrednic sã vii Tu
sub acoperãmântul casei mele, ºi îmi e de ajuns cuvântul Tãu,
ºi voi afla mântuire ºi împlinire rugii mele». Acela a spus aºa
pentru cã preþuia sfinþenia Mea ºi nu voia sã se apropie din
pricina nevredniciei sale. Dar acela Mã primise în el ºi a lucrat
minune prin aplecarea lui ºi L-a slãvit pe Domnul prin minu-
nea credinþei lui ºi i-a fost de ajuns ca sã facã cer ºi Ierusalim
ceresc în inima lui. Eu am intrat în casa lui prin uºa inimii lui,
nu prin uºa casei lui, ºi iatã, vã spun cã poporul acestei lucrãri
nu are în el ce a avut acela ºi nu este nici unul care sã nu intre
aici în aºternutul pregãtit de Mine ºi pentru Mine ºi în care du-
pã voia Mea am aºezat slugi ºi servi ºi vase de trebuinþã lui
Dumnezeu dupã a Sa voie ºi nu dupã altã voie. 

O, iubiþii Mei, nu v-am spus niciodatã ceea ce vã spun
acum, cã Mi-a ajuns durerea pânã la cele mai dinãuntru ale
duhului, ºi iatã ce spun Eu astãzi, dupã aproape patruzeci de
ani de lucru în mijlocul acestui popor lipsit de dragoste, lipsit
de milã, cã n-a fost creºtin sã aibã milã de Mine, Domnul. Vã
spun, ºi pentru tot poporul spun cã nici un popor al vremilor
lui Israel, nici o generaþie a lui Israel, nimeni din cei ce i-am
iubit ºi i-am sprijinit prin vreme, n-a ispitit pe Dumnezeu aºa
cum a ispitit acest popor pe Domnul prin aceastã lucrare, prin
vasele acestei lucrãri. Atâtea taine, atâtea aºezãri, atâta ordine
trebuia sã aduc peste vremea aceasta, ºi în tot timpul acestei
lucrãri am voit sã aduc ordinea care oricum va veni peste pã-
mânt ºi peste biserica de pe pãmânt, adicã peste oamenii care
cred cã Domnul este în ceruri. Dar n-a fost aºezare venitã cu
Mine prin aceastã lucrare, n-a fost iubire prin cuvânt, n-a fost
îndreptare venitã din cer care sã nu fie apoi vândutã ºi datã la
moarte, ºi n-am avut loc pe pãmânt ca sã îndrept mãcar peste
acest popor pe cele stricate ºi sã curãþ pe cele murdare ºi sã
menþin legile Mele între oameni. ªi a trebuit sã lucrez peste
amestecãturã, ºi amestecãtura n-a voit sã se cureþe ºi sã se
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despartã ca sã dea Domnul deoparte binele care s-ar fi ales
dacã ar fi voit sã se aleagã. Dar nu s-a ales ca sã fie grâul în
dreapta ºi neghina lui în stânga ºi sã pot lucra peste grâu, ºi
grâul sã lucreze peste neghinã ºi sã lucreze altoire în neghinã.
Se întorcea cuvântul Meu înapoi cu Mine în cer, cã nu puteam
sã spun de bisericã ºi de preoþii ei, care au fost ai cezarului ºi
care au mânjit biserica dând-o cezarului ºi dându-se pe sine
cezarului cu tot cu turmã. N-am putut sã-l fac pe om sã fie cu
Mine în tainã ºi sã nu se schimbe dupã aluatul cezarului. N-am
putut, cã Mã vindea poporul Meu ºi n-am putut. ªi de ce Mã
vindea? Mã vindea pentru cã omul nu L-a mai avut pe Dom-
nul prin preoþie, pentru cã nu se poate sã fii preot al Domnului
dacã nu eºti despãrþit de pãgâni, dacã nu stai cu Dumnezeu. 

Iubiþii Mei, oamenii nebotezaþi nu sunt creºtini, mãi
tatã, dar n-am putut sã fiu cu acest cuvânt pânã acum. ªi cum
adicã aºa ceva în vremea aceasta peste bisericã? Iatã, Domnul
lasã peste voi cuvintele cu care mereu Se întorcea în cer, cãci
a fost pustiire peste bisericã ºi a fost lungã vremea aceasta de
pustiire dupã ce preoþii ºi arhiereii au fãcut zapis cu antichrist
ºi s-au lãsat ca sã fie dezbrãcaþi de Duhul Sfânt, iar cei de
dupã aceea, care au lucrat zapisul, n-au mai vãzut lucrarea
cea goalã ºi trupul cel gol al bisericii. ªi dacã s-a rupt legãtura
cu Dumnezeu ºi cu legea cea din strãmoºi, aceastã legãturã
ruptã cãreia nu i s-a vãzut ruptura ºi întreruperea ei, aceastã
legãturã ruptã n-a mai avut lucrare de înaintare ca sã aibã
Domnul bisericã cu preoþi îmbrãcaþi cu Duhul Sfânt, care sã
lase urmaºi îmbrãcaþi cu Duhul Sfânt. Dacã preoþia lui Hris-
tos a fost din una în alta, adicã din uns în uns, ºi dacã unsul
unei vremi a vândut lui antichrist aceastã hainã, ºi dacã anti-
christ prin vicleºug i-a ºters ungerea, n-a mai fost apoi lucra-
rea aceea care sã þinã legãtura lanþului cea din uns în uns, ºi
aºa a rãmas ungerea pentru preoþie numai ca o orânduialã fã-
cutã de oameni, orânduialã goalã de darul ungerii în preoþie.
Dar nu numai atâta a fost stricãciunea aceasta ºi pustiirea
aceasta, cãci dupã aceea s-a ridicat lucrarea de stârpire a celor
ce n-au ascultat sã lepede legile strãmoºeºti, adicã sã asculte
de lepãdarea de credinþã, adicã sã-ºi vândã botezul prin zapi-
sul fãcut cu antichrist, care a reuºit sã strãmute legea lui Dum-
nezeu de la locul ei. ªi s-a fãcut prigoanã peste cei ce n-au le-
pãdat ungerea Duhului Sfânt, ºi au fost închiºi ºi omorâþi de
puterea întunericului, ºi puþini a avut Domnul, în ascunziºul
inimii lor, care au slujit ºi au putut lãsa slujirea cea din uns în
uns. ªi de aceea spun Eu cã nu poþi sã fii preot dacã eºti ne-
botezat ºi neîncreºtinat, cãci preoþii cei care au fost apoi aºe-
zaþi de cei care dãduserã de la ei legea strãbunã, aceia nu au
mai avut lucrarea Duhului Sfânt peste ei, ºi ungerea de preot
n-a mai fost pusã la Domnul, ºi de aceea nici botezul cel dupã
orânduiala datinei n-a mai fost pus botez, ºi iatã cã preoþii cei
puºi dupã întreruperea cea de atunci, n-au mai avut ungere, ºi
botezul n-a mai fost cu putere, pentru cã nu este scrisã la
Domnul preoþia celor fãrã de ungere din uns în uns, ºi vreme
dupã vreme s-a stins de tot puterea botezului, pentru cã prea
puþini au mai avut parte de preoþi unºi de Duhul Sfânt. 

Am voit sã lupt ºi sã rup ceaþa aceasta ºi sã Mã ajut cu
poporul cel hrãnit cu cuvântul Meu. Am aºteptat sã gãsesc loc
sã pot vorbi cu acest popor, sã-i pot încredinþa taina despre
stricãciunea cea din bisericã, dar el nu M-a ascultat în lucra-
rea legilor sfinte, darã sã Mã mai fi ascultat ca sã îndrept cu
el stricãciunea care a stricat biserica! O, este un sul în cer ca-
re este scris pe pãmânt din poruncã cereascã. ªi ce este în
acest sul? Este scris legãturã împotriva celor ce au rupt un-
gerea cea adevãratã a preoþiei, cãci dacã cei ce au scris zapis

cu antichrist ca sã schimbe legile Domnului, dacã aceia au
schimbat, am dat poruncã sã se întocmeascã sul scris, care sã
lege din lucru pe cei ce au schimbat lucrul lãsat de urmaºii
Mei cei unºi pânã la ei. ªi scris este: «Ce este legat pe pã-
mânt, este legat ºi în cer», iar aceastã legãturã s-a legat pe pã-
mânt din porunca cerului, mãi tatã. ªi dacã e greu de crezut
aceasta, uitaþi-vã la faþa bisericii ºi spuneþi voi lui Dumnezeu
ce a rãmas din ea ºi ce este în spatele acestei feþe. ªi iatã lume
nebotezatã ºi neîncreºtinatã de nimeni atâta vreme. ªi dacã
eºti neîncreºtinat, cum se poate sã fii preot dupã legea lui
Iisus Hristos? 

O, aºa am dus Eu aceastã durere lungã ºi n-am putut s-o
spun poporului acestei lucrãri, ºi nici acum nu crede acest
popor, ºi nici chiar voi, iubiþii Mei pãstori, nu credeþi durerea
Mea ºi plânsul Meu ºi lucrarea pe care abia am putut s-o aºez
pe pãmânt aºa cum este ea acum, aºa cum aº fi voit de mult
sã fie ºi sã trãiascã peste acest popor. Cã n-am avut nici vouã
cum sã vã spun cum poate omul sã fie preot aºa cum este scris
în cartea Mea. 

Nu mai este preot pe pãmânt, cãci preotul trebuie sã fie
bãrbat al unei singure femei în viaþa lui de om, dar cine sã mai
citeascã ºi sã înþeleagã acest cuvânt? De ce, oare, credeþi voi
cã am zis sã fie preoþi dintre cei curaþi în poporul Meu? ªi de
ce am zis Eu sã Mã lãsaþi pe Mine sã fiu mare peste acest
popor? Pentru cã Eu ºtiu când aºez pe cineva la lucrul preo-
þiei ºi ºtiu dacã acela are mâinile curate ºi dupã lege, ºi ºtiu
toate mâinile, ºi pe cele curate, ºi pe cele cu sânge pe ele. ªi
n-ar fi asta tot, dar alta e durerea, cã dacã omul s-ar lãsa nãs-
cut încã o datã, adicã s-ar lãsa nãscut de sus, ºi nãscut sã fie
apoi, atunci acela ar fi o fãpturã nouã ºi n-ar mai da sã moa-
rã, de vreme ce se lasã nãscut de sus. 

Iubiþii Mei pãstori, v-am spus Eu vouã, demult, un dor
pe care voiam sã-l plinesc peste poporul Meu, ºi aºa am spus:
«Mãi pãstorilor, aº voi ca voi sã duceþi viaþã de monah». ªi
de ce am spus Eu aºa? Am spus ca sã duceþi viaþã de felul
acesta ºi sã prãsiþi din ea în poporul Meu. ªi dacã am spus
atunci, Eu am spus acest cuvânt peste tot poporul Meu care
voieºte sã se lase nãscut de sus. ªi ce înseamnã sã ducã viaþã
de monah creºtinul Meu? Înseamnã sã iasã din trup ºi din lu-
me ºi din pãmântul sãu ºi sã-Mi urmeze Mie. Iatã tâlcul vor-
birii de atunci. 

Mãi tatã, ce fãceau oamenii care voiau sã aibã viaþã de
monah? Cãci a plecat un om din familia lui, din casa lui, din
pãmântul lui ºi din trupul lui ºi s-a dus din lume ca sã ducã
viaþã de monah. ªi au început cei din rudenii sã-l caute, ºi s-au
dus ºi l-au gãsit ºi l-au strigat sã iasã ca sã-i dea hranã adusã
de ei, dar n-a ieºit monahul la ei, ºi a rostit cuvânt din pã-
mântul sãu cel nou ºi s-a auzit cuvântul sãu de cãtre cei din
rudenia cea dupã trup, ºi a spus lor: „În tot drumul bãtut de
voi pânã la mine n-aþi mai gãsit ºi pe altul flãmând? Voi aþi
adus hranã pentru cã aveþi de mine dragoste trupeascã ºi
fireascã, ºi eu nu primesc din pricina aceasta“.

Iatã, iubiþii Mei, câtã naºtere de sus! Cã nu se scrie la
Dumnezeu monah cu rude trupeºti, ºi se scrie monah cu rude-
nie cereascã, ºi n-am putut sã fac aceastã lucrare nici peste cei
mari, nici peste cei mici ai poporului Meu. Am voit sã fac din
aceastã turmã, turmã cereascã, dar Avraam n-ar fi putut fi pã-
rinte al celor din fãgãduinþã ºi nu al celor dupã trup da-
cã n-ar fi ascultat ca sã iasã din pãmântul sãu ºi sã meargã
în pãmântul dat lui de Mine. Iatã de ce nu poate nimeni înþe-
lege de ce nu trebuie sã vinã aici creºtinii, pentru cã aici ªi-a
împlinit Domnul dorul Sãu cel mistuitor, ca sã vadã în vre-
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mea aceasta pe pãmânt viaþã ºi trãire de monah dupã rându-
iala lui Melchisedec, care a fost fãrã neam ºi fãrã spiþã. Cel ce
are înþelepciune, sã înþeleagã cum vine aceasta peste lucrarea
ºi peste viaþa unui creºtin monah. Lucrarea aceasta este prea
mare, iubiþii Mei, este prea cereascã, ºi de aceea n-o puteþi
trãi pânã ce nu vã lãsaþi nãscuþi de sus, dupã rânduiala lui
Melchisedec. ªi voiesc sã tâlcuiesc în faptã aceastã lucrãturã,
ºi de aceea am luat un om ºi l-am atins de sus ºi l-am adus în
casa aceasta a Mea ºi l-am uns preot ºi arhiereu ºi lupt din
greu sã-Mi desãvârºesc prin el înnoirea bisericii ºi tragerea ei
în matcã. L-am uns pentru cã nu avea cine sã-l mai ungã de
vreme ce atâta timp a fost rupt firul unºilor. Eu l-am uns, nu
l-au uns cei ce se zic pe sine cã sunt cei ce ung. Eu l-am uns,
iar aceia vrând-nevrând, l-au primit ca pe un uns al Meu. El
lucreazã lucrarea ascultãrii. El este în ascultarea Mea ºi stã
sub ascultarea Mea; stã, pentru cã Eu trag din greu sã-i dau
putere sã stea. ªi iatã ce vã spun: ferice de bisericile cele ri-
dicate dupã cãderea stâlpului bisericii, ferice acelor biserici în
care a intrat ºi a slujit acest fiu uns, cã acelea au primit sfin-
þirea cea din cer. 

Vai oamenilor care se zic pe sine cã sunt cu legea bise-
ricii ºi care au scris cãrþi peste cãrþi despre numele Meu ºi al
legilor Mele, cãci nu sunt cãrþile acelea! Acelea sunt pãmânt,
ºi în pãmânt se întorc, cãci duhul cãrþilor acelea nu este duh
cu viaþã, din pricina celor fãrã de viaþã care le-au fãcut pe ele,
ºi nu sunt cãrþile acelea, ºi stau împotriva lor aceste fãptuiri.
Acest fiu uns, care este numit în cer îngerul bisericii, stã prin
alegerea Mea, cãci Eu ºi nu aceia l-au ales pe el, dar vai celor
ce ºtirbesc puterea lui cea de la Mine! Vai celor ce vor sã um-
ble peste lumina lucrãrii acestui fiu! Acest fiu este ca o sabie,
ºi vai celor ce se încearcã în tãiºul ei, pentru cã Eu sunt cu-
vântul acestui fiu uns cu mare ungere în aceastã vreme de
strâmtoare ºi de necredinþã. El este apostolul neamurilor pã-
mântului ºi numai Eu ºtiu cum sã lucrez peste el. Dar aici are
Domnul Iisus Hristos de vorbit cu voi, pãstori ai poporului
acestei lucrãri, cãci se fac lucruri fãrã de rânduiala cea venitã
de sus, ºi aceste ascunziºuri se numesc lucrãri fãrã de ascul-
tare, se numesc lucrãri care nu sunt venite din cer spre lucra-
re ºi se numesc lucrãri lucrate din pãmânt, ºi Îmi faceþi Mie
bube lucrate în ascuns ºi fãurite în afarã de duhul ascultãrii.
Se luptã duhul vostru cu duhul Meu ºi þineþi morþiº sã biruiþi
dupã voia duhului vostru, ºi nu duce la bine aceastã luptã lu-
cratã din lãturi. Iubiþi ºi îmbrãþiºaþi cu bucurie aceastã clipã
de sfãtuire cu Dumnezeu ºi lãsaþi-vã sub ascultare de Mine,
fiindcã este mai bine sã ascultaþi voi de Mine decât sã ascult
Eu de voi. Sã vinã, tatã, ºi vremea Mea, mai întoarceþi ºi ce-
lãlalt capãt, cã nu e bine sã ascult numai Eu de voi. Vã prind
necazuri dureroase din lucrarea aceasta pe care o lucraþi voi
de jos în sus ºi Mã þineþi supus pe Mine sub voinþele inimii
voastre. Oare, nu vã este cu crezare ceea ce vã spun Eu? Eu
sunt fericit cu duhul cã a venit clipa sã stau cu voi în sfat, pãs-
tori ai poporului Meu. 

Stau cu Mãicuþa Mea ºi cu voi la masã, stãm împreunã
ºi Ne bucurãm de cele din cer ºi de cele pentru cer aduse în
ziua aceasta. Eu primesc pentru Mãicuþa Mea cele ale iubirii
voastre, iar voi primiþi pentru slava Mea cele ale iubirii Mele.
Iubire pentru iubire, ºi mergem înainte cu sfatul nostru îm-
preunã, iubiþii Domnului Iisus Hristos. ªi iatã, sunt fericit cu
duhul cã am prilej plãcut sã stau cu voi în sfat, pãstori ai po-
porului Meu. Cãci am venit cu aceastã lucrare ºi am învãþat
pe cel ce a stat sã asculte, iar cel care a putut sã înveþe auzind,
acela lucreazã peste viaþa lui poruncile Mele fãrã sã mai ispi-

teascã ºi sã oboseascã Duhul Domnului de jos în sus prin firul
acestei lucrãri. Este vorba de fiecare creºtin în parte, dar da-
cã tu, creºtine care ai fost primit cu aceastã lucrare, dacã tu
vii la poarta Domnului ºi pui plocon în faþã urmarea greºale-
lor tale, venite de la neîmplinire ºi de la cãlcare peste sfinþe-
nie ºi de la cãlcarea celor scrise în cartea Mea, atunci tu Îl
bagi pe Domnul în noroiul faptelor tale, ca pe o slugã pe care
o pui sã-þi facã curãþenie ºi sã frece murdãria ta. Aºa este cel
ce vine cu murdãrii ºi cu necazuri fãcute de neascultarea legii
ºi cere cuvânt peste necazul adus plocon la poarta Domnului.
De patruzeci de ani sunt strãpuns de aceastã durere ºi Mã las
târât în noroiul faptelor ºi al necazurilor care vin de la neîm-
plinirile cele sfinte. Dar în acest loc pus Mie deoparte dacã aº
fi lãsat poarta deschisã la îndemâna celui ce nu s-ar fi sfiit sã
vinã nespãlat, dacã legea sfinþeniei nu era pusã la hotarele ce-
le de aici, ar fi slãbit ºi aici puterea Mea ºi dreptul Meu ºi aº-
ternutul Meu, adicã aºternutul Meu cel din creºtin, cã nu in-
trã creºtinul cu fricã, ºi intrã cu mândrie cã el poate intra. 

Am copii bolnavi trupeºte ºi sufleteºte dintre cei care
au intrat aici ºi apoi s-au atins cu cele ce nu pot intra aici, ºi
le-am fãcut hotar de oprire, adicã s-au îmbolnãvit în trup de
la atingerea cu cele ce nu pot intra aici, cã nu rãmâne creºtinul
cel intrat aici, nu rãmâne în cele de aici, ºi pune mâna pe fã-
rãdelege ºi pune mâna pe sânge, mãi tatã, ºi pune mâna pe
preþ de sânge, dar nu numai mâna, ci ºi inima o pune, ºi vai,
aceasta este moartea cea de a doua, dupã prima sa înviere
odatã cu atingerea de locul Meu de aici. Eu sunt aici înviere
ºi viaþã în sfinþenie, ºi cine moare dupã aceastã înviere, ce sã
mai fac cu acela care se atinge cu moartea cea dinainte? ªi ia-
tã ce vã spun: creºtinul acestei lucrãri trage de Domnul sã-i
profeþeascã pace ºi împãcare când nu este pace între el ºi
Dumnezeu. ªi dacã el trage de la Domnul cuvânt de pace ace-
la este cuvânt tras, ºi nu este dupã lucrarea pãcii dacã nu are
creºtinul împãcare cu Dumnezeu prin pãzirea poruncilor ºi a
sfinþeniei de duh ºi de faptã, cãci taina împlinirii iubirii ce-
reºti este sã iubeºti pe cel ce te duºmãneºte ºi te loveºte, dar
nu se poate întregi lucrarea aceasta dacã cel ce te loveºte nu
ajunge sã te iubeascã ºi el pe tine. Iatã, tatã, cã duºmanul tãu
trebuie sã te iubeascã, ºi atunci se poate numi cuvânt de pace,
ºi nu atunci când nu e pace. Dacã ar pricepe creºtinul aceastã
înviere, abia atunci ar fi în drept sã batã la poarta Domnului
ºi sã cearã. Altfel nu se pune cã i s-a dat, ºi se pune cã ºi-a luat
singur, cã a îndrãznit sã ia în numele Domnului ºi de la
Domnul. 

Este o poruncã între poruncile Mele care spune: «Sã nu
te închini la alþi dumnezei, în afarã de Mine»; este, dar nu
este înþeleasã aceastã împlinire, pentru cã aici altul este tâlcul
prin aceastã lucrare, adicã sã nu faci din nimic ºi din nimeni
prilej de a te ascunde sub aceastã lucrare cu altã lucrare care
vine din afara ei, cu fapte care vin din afara ei, cu lucruri
strãine de duhul acestei lucrãri, ca sã nu fiþi învinuiþi la Dom-
nul de slujire la alþi dumnezei, cã asta încearcã duhul rãu,
adicã sã vã învinuiascã dupã lege, ºi mare greutate poartã în
el cuvântul venit astãzi cu Mine. 

Am pus aici, la temelia de aici, lege din cer, pentru cã
Eu nu pot sã stau altfel între oameni, dar cei care au intrat în
aceastã grãdinã nu se pot deprinde ca sã nu mai slujeascã la
alþi dumnezei. O, dacã tu, creºtine, ai fãcut copil, ºi dacã l-ai
fãcut ºi peste lege, dacã nu Mã are pe Mine copilul tãu ºi nea-
mul tãu ºi casa ta, ºi dacã tu ai venit ºi te-ai atins de baia
aceasta de înviere ºi iarãºi mergi ºi te atingi de sânge, adicã
de neîmplinire, asta înseamnã cã ieºi de la Mine ºi te închini
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la altceva, ºi te atingi pânã ºi cu inima de cei morþi ºi de
moartea în care stau cei morþi, ºi doreºti apoi sã vii sã te atingi
cu Dumnezeu ºi cu locul lui Dumnezeu. 

O, iubitul Meu pãstor, ce cauþi tu, mãi tatã, în lume? O,
cum sã mai am Eu oi cu pãstor? ªi ce sã mai facã oile dacã
pãstorul cautã prin lume? Mã uit la tine cã vrei cu douã turme,
cã eºti ºi cu turma lui Hristos, dar stai ºi în lucrarea lui Caiafa,
ºi Eu aºa am spus: «Ieºi din lume, poporul Meu!». Mãcar
acum ieºi, cã acum poþi, iubitul Meu popor, iubitul Meu pãs-
tor. Ieºi, tatã, cã nu voiesc sã te gãsesc în lume ºi în lucrarea
ei. Ieºi din lume ºi nu mai mânca ºi tu cu Anna ºi Caiafa, cã
aceia sunt rãstignitorii Mei, de atunci ºi pânã acum. Eu te-am
deosebit prin aceastã lucrare din cer. Ieºi, tatã, mãcar acum
ieºi, ºi fii cuminte cu Dumnezeu ºi cu legile sfinþeniei. O, am
intrat ºi Eu în templu, dar n-am stat lipit cu Caiafa. Am intrat
ca sã împlinesc cele scrise, dar Eu nu M-am bãgat în sinedriul
acelora. Ce cauþi tu printre cei din lume? ªi de ce amesteci
moarte peste viaþa pe care o iei de la Mine ºi dupã rânduialã
curatã? Niciodatã nu-ºi va schimba Caiafa haina, cãci Caiafa
iatã ce face: se duce ºi dã în pretoriu pe creºtin, ºi uitaþi-vã cã
Pilat ºi cu Irod se au iarãºi bine ca ºi atunci. Fii înþelept ºi vezi
ce dai în dreapta ºi ce dai în stânga, cãci în dreapta trebuie sã
ai aceastã lucrare ºi pe unºii ei, ºi trebuie sã înþelegi aceastã
deosebire. Iatã, copiii tãi nu sunt cu Mine. Crezi tu cã este
aºa? Cei ce sunt bãgaþi în monahie nu pot fi monahi în felul
acesta, ºi nu vrei, tatã, sã Mã asculþi ca sã nu mai lucrezi cu
ei din lãturi ºi sã faci cu ei planuri fãrã de Mine. Nu ei sunt
Dumnezeul tãu. Eu sunt Dumnezeul tãu, ºi pe Mine se cade
sã Mã iubeºti din tot cugetul ºi inima ºi virtutea ºi fapta ta.
Fiþi credincioºi, cã nu aºa înseamnã sã fii monah. Sfântul
Serafim al Sarovului era de neam înstãrit ºi distins în vremea
aceea, ºi dacã a plecat din dragostea lui la monahism, acela a
lepãdat mãrire ºi neam ºi cetate ºi rudenie, cã nu se numeºte
cã eºti monah dacã stai tot în lume, dacã stai tot în rudenii. Ce
vã spuneam Eu înainte? Vã spuneam cã nu mai am nãdejde
decât în monahie pentru cã ea este curatã ºi nu este lume. Aºa
este, iubiþii Mei, ºi de aceea am zis: «Aº voi sã duceþi viaþã de
monah, ca sã am acest fel de viaþã în faþa Mea ºi sã aibã
Domnul nãdejde ºi lucrare». Dacã monahismul cel dinainte
era aºa de sfânt, aºa de rupt de lume ºi de rudenie, de la voi
se cerea ºi mai mult, ºi iatã, n-am nãdejde rãmasã. Am pus
aici aceastã ordine, iar cei de aici au lãsat trupul ºi lumea ºi
rudeniile ºi voia ºi-au lãsat-o, ca sã am nãdejde rãmasã. O, e
mare lucru sã mai aibã Domnul aºa ceva în vremea aceas-
ta atât de întunecatã, ºi uitaþi-vã în toate laturile ºi înþelegeþi,
ca sã vedeþi cerul ºi pãmântul în amurg ºi în amorþire. Dar
uitaþi-vã din întuneric ºi vedeþi aceastã fereastrã de luminã
care stã în mijlocul întunericului ºi care nu este iubitã de
stãpânii pãmântului, cãci lucrul acestei grãdini este aceastã
fereastrã, ºi Eu aºa am zis sã lucrez din mijlocul acestui po-
por: o spãrturã în zidul întunericului ºi sã pãtrundã lumina
prin aceastã fereastrã. ªi iatã lumina acestei lucrãri care curge
din cer ca sã hrãneascã pãmântul cu luminã! Dar oamenii nu
mai sunt obiºnuiþi cu lumina, ºi lumina le iese în cale ºi ei nu
pot s-o primeascã, fiindcã lungã a fost vremea întunericului,
cãci nu mai este viaþã de monah în acest pustiu strãin de lu-
minã. Am deschis din cer aceastã fereastrã ºi se vede luminã
prin ea ºi oamenii se supãrã. Se supãrã oamenii care sunt stã-
pâni peste întuneric, se supãrã pe aceastã luminã, cã nu mai
sunt obiºnuiþi sã vadã ºi sã întindã mâinile spre luminã. Se
supãrã, ºi au deschis rãzboi împotriva luminii ºi a arãtãrii ei
în mijlocul oamenilor, dar lumina aceasta le iese în cale, ºi

fereastra ei se lãrgeºte peste întuneric, cãci nu poate întune-
ricul sã biruiascã lumina atunci când ea se aratã din culmile
ei cereºti; ºi dacã dã sã citeascã cineva în ea, nu voieºte ni-
meni sã se plece ºi sã înþeleagã, fiindcã aºa este scris: «Au-
zind nu vor auzi ºi vãzând nu vor vedea». Dar vor vedea,
fiindcã vremea este sã vadã orbii ºi sã vorbeascã cei muþi ºi
sã meargã cei ologi, cãci vai oilor fãrã pãstor! 

Iubiþii Mei, dacã credinþa nu este lucrãtoare, zadarnicã
este o astfel de credinþã ºi nu este credinþã. ªi iatã ce voi face:
voi coborî o lege forþatã, o lege sfântã, din care va ieºi ea în-
sãºi. Am spus nu demult cã iau de jur împrejur popoarele din
jurul României ºi voi slobozi foc ºi durere peste ele spre în-
þelepþire. Am spus cã Mãicuþa Mea stã veghetoare peste Ro-
mânia, cãci România este grãdina strãlucirilor care vin peste
ea. Am spus cã voi lucra ºi peste România apoi, ºi deosebit
voi lucra. Voi coborî o lege sfântã din care va ieºi ea însãºi.
ªi ce voi coborî? Voi coborî plãgi ºi urgie peste trupul fãpturii
Mele din România ºi o voi curãþi pânã la os, ºi iatã, iubiþii
Mei, suferinþa în trup va fi legea cea sfântã care va sfinþi cor-
tul Meu cel ales în creºtin. Daþi de veste peste poporul Meu,
ºi cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai mult, iar cine stã pri-
hãnit, acela va primi legea suferinþei, care va arãta în trup
semnele Domnului Iisus Hristos ºi nimeni nu se va mai se-
meþi în dreptul acestei lucrãri. 

Iubiþi postul, cu trupul ºi cu inima. Ieºiþi din lume ºi
scoateþi lumea din voi. Intraþi ºi trageþi uºa dupã voi ºi lucraþi
privegheri ºi slãviþi pe Cel ce Se slãveºte prin semnele care
vin cu El. Daþi drumul celor robiþi de voi, ºi iarãºi zic: folosi-
þi-vã de prilejul de a ieºi din robie. Cinstiþi serbãrile cerului în
voi ºi între voi ºi nu mai rãspundeþi la apelul cezarului în zi-
lele Domnului. Sfinþiþi-vã din creºtet pânã în tãlpi, ºi iarãºi
zic, fiþi sfinþi, cãci vremea este sã începem judecata de la casa
Domnului. 

Nu mai fiþi pãmânt, copii ai slavei care vine cu Mine.
Fiþi cer, ºi cer sã rãmâneþi, dar ºi cerul sã fie nou, iubiþii Mei.
Cercetaþi-vã simþirile ºi simþurile ºi nu ieºiþi din cãmara Mea
ºi din viaþa Mea, cã nici Eu nu voi ieºi din viaþa voastrã dacã
vã veþi asemãna Mie. Lãsaþi-Mã sã lucrez Eu peste voi, dupã
a Mea voie, cã nu mai aveþi vreme sã lucraþi dupã voia voas-
trã spre Mine. 

Cine este sfânt, sã se sfinþeascã încã, fiindcã nu este
armã care sã poatã lucra împotriva acestei legi. Iar cine este
prihãnit ºi împãrþit ºi amestecat, acela sã primeascã legea
sfinþeniei care vine de la suferinþa cea lãmuritoare ºi lucrãtoa-
re de curãþenie. Eu sunt cu cei credincioºi, ºi lucrãtoare este
credinþa din ei. Eu sunt, ºi planul Meu este cu Mine. Amin. ªi
voi da fiecãruia agoniseala sa. 

Mi-e greu sã vã spun mereu sã fiþi cu Mine, pãstori ai
poporului Meu. Fiþi cu Mine, ca sã fie ºi poporul cu Mine ºi
nu fãrã Mine. Cum adicã fãrã Mine? Adicã fãrã pãstor. O, po-
porul acesta este ca oile fãrã pãstor, cã face creºtinul ce vrea,
de parcã n-ar ºti ce are de împlinit. Dacã i se întâmplã ceva
prin dreapta socotealã a Domnului, trece peste pãstor, trece ºi
vine ºi pune plata pãcatului plocon în faþa lui Dumnezeu, de
parcã n-ar ºti Domnul ce trimite peste cel fãrã de ascultare.
Aceasta este ispitire, pãstori ai poporului Meu. E ca ºi cum ai
merge la Domnul dupã ce te-ai bãgat prin spini, ºi te duci ºi
Îi spui: „Doamne, mi s-a rupt haina, mi s-a agãþat în spini ºi
s-a rupt“. O, pune mâna, creºtine, ºi þi-o coase tu. Nu-L pune
pe Domnul, cã nu El þi-a rupt-o. Chiar ºi dacã þi-ar rupe-o El,
coase-o tu, tatã, coase-o tu ºi nu El, cã Eu sunt mai sus decât
tine, ºi trebuie ca Eu sã rãmân deasupra ºi nu sub tine sã Mã
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aºezi. Un aºa fel de ispitire aduce o rãsplatã grea ºi aduce o
ruºine grea peste tine, creºtine. Sã-ºi coasã creºtinul haina cea
ruptã, cã Domnul nu i-a dat-o ruptã, ºi i-a dat-o nouã, ºi când
se rupe sã ºi-o coasã creºtinul, sã ºi-o coasã cu cãinþã, cu post,
cu rugãciune, cu smerenie ºi cu pace, dar nu cu zbucium ºi nu
cu rãsunet, ci sã nu ºtie mâna stângã ce face cea dreaptã, ºi
aºa se cheamã cã eºti ostaº care lupþi, aºa se numeºte cã lupþi
ºi cã iei rãsplatã luptând. Tu, mãi tatã, faci o greºealã, ºi
Domnul spune sã n-o mai faci încã o datã. ªi ca sã te facã sã
nu mai faci, aºeazã cuvânt peste tine ca sã fie cuvântul împo-
triva greºealei care se zbate sã lucreze iar dinlãuntrul tãu, ºi
tu te superi ºi începi sã te plângi ºi sã Mã dai în vileag pe Mi-
ne, Domnul, ºi sã dai în vileag rânduiala Mea. ªi ce crezi cã
faci cu asta? O, e greu acest pãcat, mãi tatã, ºi iatã cum staþi
voi faþã de Mine. Oare, aºa vã fac Eu vouã? Oare, Mã mai
þineþi voi de Dumnezeu? 

O, cel care zici cã e copilul tãu a plecat dintr-un loc
într-altul dupã a sa voie, a plecat sã dea de bine ºi sã-ºi facã
un rost mai bun ºi mai liber ºi mai de stãpân (preotul Natanail,
n.r.). O, Eu n-am luat parte la aceastã faptã ºi nu-l va duce la
bine aceastã alergare de colo-colo, ºi de aceea spun Eu cã nu
mai este pe pãmântul Meu viaþã de monah. Dacã þi-aº spune
apucãturile rele ale acestui fiu al tãu, te-ai supãra pe Mine,
mãi tatã. Dacã el ar fi monah cu adevãrat ºi dacã tu ai fi voit
sã fii monah dupã adevãr, atunci el n-ar mai fi fost fiul tãu, ºi
tu n-ai mai fi fost tatãl lui, ºi s-ar fi numit cã sunteþi fraþi ai
Domnului Iisus Hristos. Aºa sã se fi înþeles aceastã viaþã, ºi
atunci se putea vorbi cã este monah acest fiu al tãu. ªi dacã
ar fi fost monah, s-ar fi arãtat prin viaþã, prin lepãdare de trup
ºi de rudenie, ºi nu s-ar fi arãtat prin hainã, cã haina de mo-
nah, purtatã pe dinafarã, aceea stã împotriva celui ce nu stã
monah înãuntrul sãu. El s-a dus acolo ca sã facã necazuri lu-
crãrii lui Dumnezeu, ºi sã ºtii cã face. Dacã ar fi voit sã stea
acolo unde a fost mai înainte, acolo ar fi putut lucra câte ceva
pentru lucrarea Mea ºi nu pentru lucrarea sa, cãci unde este el
acum, lucreazã pentru lucrarea sa ºi face rãu cu ea lucrãrii
Mele. Sunt taine, tatã, cele ce vã dau Eu vouã spre ºtire; sunt
taine pecetluite între Mine ºi voi, pãstori ai poporului Meu, ºi
ce bine faci tu dacã le iei ºi le spui copiilor tãi cei monahi? Ei
sunt monahi pentru tine, dar nu ºi pentru Mine, cãci ca sã fii
monah pentru Domnul, v-am spus cum vine aceastã sfinþenie
lucratã de monahul Domnului. Monahul trebuie sã fie fãrã
neam ºi fãrã spiþã, ºi de aceea v-am spus Eu cã nu mai este
viaþã de monah. 

Dacã voieºti sã Mã asculþi, iubeºte aceastã viaþã, tatã,
ºi nu mai cãuta sã pleci pe drumuri, cã duhul de pe drum e
duh lumesc ºi te atinge în inimã ºi te încântã dacã-l vezi, cãci
dacã ieºi pe drum, îl vezi. De ce þineþi voi morþiº sã lucraþi pe
furiº de Mine? Nu, tatã, nu mai slujiþi Mie în felul acesta, cã
Eu nu scriu slujire Mie un lucru care este de la voi. Voi ºtiþi
ce aveþi de lucrat, cãci vai oilor fãrã pãstor! Pãstoriþi oile Me-
le cu cele ce aveþi de la Mine ºi nu daþi altfel de mâncare oilor
Mele. ªi dacã nu sunt împlinite cu viaþa, acelea sunt oi mici
ºi firave, ºi nu le daþi acelora mâncare tare, cã se ridicã din
greºealã, din greºeala pãstorilor, se ridicã ºi dau sã-ºi sfâºie
pãstorii. Vedeþi voi ce înseamnã ordinea la lucru ºi chibzuinþa
cea din cer? Oile care nu sunt împlinitoare sau care nu pot îm-
plini din pricina strâmtorãrii, acelea sunt oi neîmplinite, ºi nu
daþi tainele Mele pe jos, cã ele le iau ºi le pasc, ºi tainele aces-
tea tari omoarã oile cele firave, cã aºa a pierit poporul acesta
ºi nu mai are Domnul turmã vestitã prin puterea ei ºi prin
mulþimea ei. 

Nu arãtaþi la nimeni tainele cele încuiate între Mine ºi
voi, ºi între cei ce sunt între Mine ºi voi, cã facem rãu lui
Dumnezeu ºi facem rãu celui ce se luptã cu fariseii ºi cu cãr-
turarii bisericii acestei vremi. Lãsaþi-Mã pe Mine sã lucrez
peste el, cã nu mai voiesc sã se strice legãtura Mea cu el ºi
credinþa lui în cele ce am Eu în aceastã grãdinã. Voi l-aþi mai
despãrþit o datã de Mine ºi de cei pe care-i am Eu în faþa Mea.
Nu mai lucra prin fiii tãi, mãi pãstorule, cã nu fiii tãi sunt le-
gãtura ta cu cel uns de Mine, ci fiii Mei sunt legãtura Mea cu
el. Legãtura care vine din alte fire, aceea nu este legãturã.
Daþi de la voi acest obicei, cã iatã ce aud: aud cã nu e de la
Domnul aceastã lucrare de cuvânt ceresc. Aºa spune fiul tãu
care a venit sã-ºi facã oi din oile Mele. S-a supãrat fiul tãu,
dar Eu nu puteam sã dau la tãiere oaia Mea. Fiul tãu nu îm-
plineºte poruncile Mele ºi nu împlineºte smerenia ºi n-a voit
sã stea acolo unde a fost ca sã-i fi dat câte ceva de lucru ºi sã
fi lucrat ce i-aº fi dat. El este în lume ºi este cu lumea, dar vo-
iesc sã crezi ce-þi spun. O, ºi Eu sunt în lume, dar lumea nu
are putere asupra Mea, pentru cã Eu nu iubesc lumea, pentru
cã Eu nu sunt din lume dacã sunt în lume. Sunt în ea, dar nu
sunt din ea, ci sunt de la Tatãl, ºi la El Mã uit, ºi cu El petrec
în pustiul lumii; ºi hãinuþa Mea e sãracã ºi smeritã, ºi Eu n-am
ciucuri la hainã ºi n-am haine cu fir ºi cu pietre scumpe ºi n-am
cruce scumpã, cãci crucea Mea e grea ºi plinã de sânge ºi o
duc în spate din greu ºi plâng prin lume. O, plângeþi cu Mine,
cã nimeni nu mai plânge lângã Mine ºi cu Mine. Toþi creºtinii
plâng cu copiii ºi dupã copii, plâng cu rudeniile de pe pãmânt,
plâng ºi se tem de necazuri ºi vin ºi plâng sã le iau necazurile
ºi sã le duc Eu, ºi nimeni nu mai are milã de Mine. Sunt plin
de sarcinã grea ºi cad sub ea ºi nu voiþi sã ºtiþi cum vine asta
în lucrarea Mea. 

O, de ce nu vreþi voi s-o ajutaþi ºi pe sora lui Verginica,
mãi pãstorilor? Iatã, iar vã spun: ajutaþi-o ºi pe ea sã fie cu
Mine. Vã spun mereu, ºi nu voiesc sã stea împotriva voastrã
acest cuvânt mereu spus. Pãstoriþi oile, mãi tatã. Învãþaþi-le sã
nu mai întindã mâna. Învãþaþi-le sã lucreze ºi cum sã lucreze.
Voi vreþi sã pierdem toate oile? S-a umplut masa cea din cer
cu cuvinte de ispitire de la creºtini. În loc sã slãveascã pe
Dumnezeu creºtinul de câte ori are de suferit, el vine la vasul
Meu ºi bate ºi îi zice ce a pãþit, dar Eu sunt mai înainte de pã-
þania lui. Creºtinii vor sã meargã cu ispitirea. Opriþi pãcatul
ispitirii de Dumnezeu, care se urcã de la acest popor! Moise
a pus cãpetenii peste o mie, peste o sutã, peste cincizeci, peste
zece, ºi aºa a lucrat Dumnezeu în poporul Sãu. Dar cum se
mai numeºte ce se întâmplã în vremea aceasta? Cel ce a stat
lângã Verginica, stã, ºi voieºte sã stea ºi lângã surioara ei. Dar
ce a fãcut acest popor? ªtiþi voi ce a fãcut? Cã dã deoparte pe
acest strãjer ca sã poatã lua, ca sã poatã fura de la Domnul.
Dar sã aibã oile pãstor, mãi tatã, ºi puneþi ºi voi peste o sutã
ºi peste cincizeci ºi peste zece, cã dacã nu este orânduialã,
atunci se numeºte babilon aceastã îmbulzealã fãrã de orându-
ialã, fãrã de aºezare. Puneþi strãjeri pe ziduri, ºi sã se þinã sea-
mã de aºezãrile cele puse, cã iatã ce încurcãturã de limbi
ajunge la uºa lui Dumnezeu! Vorbesc cu voi din cer, ºi vã rog
sã nu vã mai îndoiþi de lucrarea Mea, cã dacã nu v-aþi îndoi
întru ea, Eu M-aº vedea din lucrul vostru, din duhul vostru,
din iubirea voastrã, din moartea ºi din viaþa voastrã. Puneþi-Mã
la încercare, ca sã vedeþi cã Eu sunt, dar nu vã mai îndoiþi în-
tru cele ce sunt cu Mine în aceastã grãdinã. ªi dacã nu Mã
veþi pune la încercare, atunci ce sã fac? Sã vã pun Eu, ca sã
vã fac credincioºi? Eu vã mai spun o datã cuvântul Meu: Eu
sunt, ºi sunt adevãrat în aceastã grãdinã. Sunt în luptã grea cu
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întunericul ºi cu necredinþa din vremea voastrã. Abia mai pot
în cei prin care lupt sã-Mi ridic slava Mea pe culmi ºi pe înãl-
þimi. ªi dacã mai sunt atacat ºi de îndoiala de la voi, voi vreþi
sã cad sub cruce? Eu voiesc sã biruiesc împotriva Golgotei ºi
sã nu mai fie Golgotã în faþa lucrãrii ºi desãvârºirii lucrãrii
Mele, cã nu sunt eroi cei ce biruiesc pentru neam fãrã de Mi-
ne, ci sunt eroi ºi ostaºi biruitori cei ce biruiesc pentru Mine
ºi pentru poporul cerului sfânt, ºi care slujeºte cerului sfânt.
Eu voiesc sã biruiesc, dar sã voiþi ºi voi, ºi sã Mã ajutaþi sub
crucea vremii de azi. 

Eu din iubire am stat cu voi în sfatul zilei de azi, ºi fe-
rice vouã dacã Mã primiþi. Ferice celui ce iubeºte lucrul aces-
tei grãdini ºi îºi spalã veºmintele lui, ºi prin porþi sã intre cu
Mine. 

Tatãl ºi Fiul ºi Sfântul Duh simte odihnã dupã acest
sfat. Sã fie odihnã peste Duhul lui Dumnezeu Care lucreazã
din aceastã grãdinã. Duhul este duh, iar trupul este trup. Sã
biruiascã duhul împotriva trupului întru mãdularele voastre,
pãstori ai poporului Meu. Eu las pacea ºi Duhul Meu peste
voi, iar voi fiþi locaº prielnic ºi primitor de Dumnezeu. Fiþi
ascultãtori Mie, precum Eu am fost Tatãlui Meu. Eu sunt mai
înainte de voi. Fiþi ascultãtori Celui mai mare decât voi. Ru-
gaþi-vã Tatãlui cerurilor, aºa cum Mã rugam Eu, dar ziceþi ca
ºi Mine: «Nu voia mea, ci a Ta sã se facã, Tatã al cerurilor,
al fiilor cerurilor». Amin. 

Pace vouã de la Domnul! Pace Domnului, de la voi! O,
pace am lucrat între Mine ºi voi prin izvorul acestui sfat ce-
resc. Amin, amin, amin. 

21 noiembrie/4 decembrie 1992

Sãrbãtoarea de un an de la târnosirea Sfintei Sfintelor
Noului Ierusalim 

Glasul Domnului ºi al trâmbiþei Sale: mãsura lucrãrii lui Dumne-
zeu este o zi ºi o noapte. Pregãtirea hainei de nuntã. Pedeapsa celor 

necredincioºi ºi ocrotirea arhiereului Irineu. 

SS ã fie praznic ceresc în ziua aceasta, sã fie întreit
serbat praznicul de hram al bisericii Sfintei Sfin-

telor Noului Ierusalim. Slavã din cer ºi pânã pe pãmântul
Sfintei Sfintelor Domnului, cãci în ziua aceasta de praznic,
sfinþii ºi îngerii cântã Sfintei ºi nedespãrþitei Treimi, cântã
Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, cântã pe Mãicuþa Fiului
Treimii cereºti ºi, alãturi de ea cântã pentru Verginica sfinþii
ºi îngerii, cântã din trâmbiþe pentru serbarea ei. 

Pace din cer, pace de la Domnul Iisus Hristos, Cel lu-
crãtor în Tatãl ºi în Duhul Sfânt, cã se apropie vremea sã pli-
nesc lucrarea Mea ºi sã dau Tatãlui în primire tot ceea ce Mi-a
poruncit sã lucrez, pentru cã Eu am lucrat prin Tatãl, ºi pen-
tru aceasta Lui Îi voi da împlinirea lucrãrii ce am avut-o de
lucrat între oameni. 

Te du, Verginico! Du-te ºi îþi începe lucrarea cuvân-
tului ceresc peste sãrbãtoarea ta, cãci eºti serbatã în cer.
Aceasta este ziua serbãrii tale de cãtre cei din cer, ºi iatã cân-
tare de slavã ºi de acatist de la cei din cer, întru cei vii ai grã-
dinii celei sfinte, pregãtitã pentru ca sã fie lãcaº celor din cer,
cãci astãzi cântãm cântarea cea pentru tine, cântãm astãzi
cântarea cea pentru Sfânta Sfintelor care a fost pecetluitã cu
cuvântul puterii dupã ce a fost coborâtã ºi aºezatã pe pãmânt.
ªi cântãm pentru întâmpinarea serbãrii apostolului Andrei,
întâiul chemat de Domnul Iisus Hristos ºi care a fost apoi tri-
mis sã lase lumina Mea peste România. Eu eram întru acela,

pentru cã acela era întru Mine, ºi am pus temelie de luminã ºi
de mântuire peste România ºi am ridicat pe ea neamul ei, ºi
acum iarãºi o voi albi ºi o voi lumina ºi o voi ridica pe piatra
ei, pe temelia ei cea dintâi, cãci pe ruinele ei voi ridica-o ia-
rãºi pe ea, ºi ea va sta înaintea Mea ºi Mã va primi. Eu vin cu-
rând, ºi ea Mã va primi. Eu Mã voi arãta, ºi ea Mã va vedea.
Eu voi cuvânta, ºi ea se va pleca, ºi apoi se va ridica ºi va sta
înaintea Mea în hainã de sãrbãtoare. Eu voi fi Mire, ºi ea va
fi mireasa Mea, ºi de la legãmântul Meu cu ea, se va arãta se-
minþia lui Avraam, dupã cum a fost fãgãduinþa Mea.

Nu mai este cunoºtinþã peste fãptura Mea, dar voi sufla
duh de viaþã ºi voi lucra din aceastã grãdinã, cãci mântuirea
cea mare îºi va arãta lucrarea ei în zilele ce vin. Aºa va fi,
pentru cã aºa este scris, pentru cã aºa este fãgãduinþa cea din
moºi-strãmoºi, cea de la Avraam, ºi întru Treimea Cea Una ºi
lucrãtoare, de atunci ºi pânã la plinirea cea mare. ªi iatã cã lu-
mina Mea va vãdi tot ce a fost, ce este ºi ce va fi, ºi ea va lu-
cra împotriva celor ce se împotrivesc luminii, cãci lumina a
venit, dar lumea nu iubeºte lumina, pentru cã lumina vãdeºte
faptele rele ale lumii ºi nu poate lumina sã-ºi opreascã lu-
crarea ei, pentru cã lumina lucreazã lucrând ºi se vede lumi-
nând; pentru cã Domnul zice iarãºi sã fie luminã, ºi iatã, este
ºi va fi, precum zice cuvântul, cãci Domnul aºa a spus: «Sã
fie luminã!», ºi a fost luminã. Dumnezeu iarãºi zice sã fie lu-
minã, ºi este, ºi va fi. Amin. 

Te du, Verginico, ºi lasã carte peste ieslea lui Dumne-
zeu, cãci Domnul este întru toþi ºi întru toate câte sunt aºezate
peste ieslea cereascã. Amin. 

– MM ama Gigi vã spune vouã, celor purtãtori
de Dumnezeu, pace vouã! Precum vã

spune Domnul Iisus Hristos, aºa ºi eu lucrez, cãci lucrul lu-
crãtorilor trebuie sã fie ca lucrul Stãpânului lor. 

Iatã, am început lucrul meu în ziua aceasta. De la hota-
rul dintre zi ºi noapte am venit, ºi am dat mai întâi de la voi
durerile ºi neputinþele ºi greutatea care vine peste voi din lu-
crarea pe care o purtaþi în numele lucrãrilor cereºti care se lu-
creazã pe pãmânt. Am venit din timp ºi am fãcut uºurare ºi
am luat de pe voi tot ce vã slãbeºte fiinþa ºi trupul, ca sã fie
uºurare vouã în ziua aceasta ºi sã pot veni prin voi ºi sã pot
întocmi cartea acestei sãrbãtori. Mi-e milã de voi. Eu vãd cã
sunteþi frânþi, cã sunteþi mici, cã vã doboarã cele grele ºi cele
multe. Mi-e milã, cã sunteþi puþini sub crucea acestei lucrãri,
dar puterea stã în puterea lui Dumnezeu, ºi nimeni nu va pu-
tea birui aceastã lucrare, iubiþii mei. Acesta sã vã fie gândul
cel mângâietor, ºi mângâiaþi-vã cu aceste cuvinte ºi cu aceas-
tã nãdejde. Iatã, când vine dimineaþa ºi ziua se aºeazã în fã-
gaºul ei, ea nu mai pleacã pânã ce nu vine seara, ºi noaptea o
biruieºte pe ea. Dar este ºi altfel, cã ºi noaptea se depãrteazã
odatã cu lupta dintre noapte ºi zi, cãci zorile dimineþii se
apropie ºi se întind, ºi se împrãºtie puterea nopþii ºi se face
ziuã, ºi luminã se face peste noapte, cãci noaptea este biruitã
de zi. Aºa a fost cu vremile Domnului, cu vremea fãpturii
Domnului, de la începutul fãpturii ºi pânã la învierea cea de
dupã moarte, cãci dupã ce omul a fost creat, a început lucrul
lui Dumnezeu peste om, ºi de atunci, din zorii aceia, din di-
mineaþa aceea ºi pânã s-a fãcut searã ºi noapte, a stat diminea-
þa cea vie peste fãptura cea creatã de Dumnezeu ºi a venit
apoi noaptea peste zi, cãci a fost o dimineaþã ºi o searã, ºi
aceasta a fost vremea lucrãrii lui Dumnezeu. Iar plinirea ºi
desãvârºirea lucrãrii Sfintei Treimi se întregeºte în zilele ce
vin, cãci noaptea va fi biruitã de zorii dimineþii, ºi zorii ei se
vor întinde ºi se va arãta ziua, iubiþii mei, ºi noapte nu va mai
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fi apoi, cãci lucrarea lui Dumnezeu aºa este, o zi ºi o noapte
este, dupã care intrã zorii ºi se întind, ºi rãmân în veci întru
lucrare împlinitã, întru taina lucrãrii dumnezeieºti. 

Mângâiaþi-vã cu aceste cuvinte, mângâiaþi-vã unii pe
alþii cu aceste cuvinte, cã noapte nu va mai fi apoi. Un pic, ºi
Domnul va acoperi cu slavã lucrarea Sa, ºi moarte nu va mai
fi, ºi va fi învierea care vine cu Domnul, ºi noapte nu va mai
fi, ºi va fi lumina cea neînseratã, care vine cu Domnul ºi cu
zecile de mii de sfinþi ai Sãi, întru slava pregãtitã cu trudã ºi
cu nãdejde. Fiþi fii ai nãdejdii celei fãgãduite, cãci fãgãduin-
þele, Domnul nu le ia înapoi, ºi vi le dã vouã, celor ce credeþi
în ele. Amin. 

Astãzi este serbare cereascã. Mama Gigi serbeazã în
cerul cel de sus ºi în cel de jos ziua înãlþãrii ei între cei vii ºi
veºnic vii. ªi lângã aceastã zi care este aºezatã ca zi de hram
peste grãdina Domnului, serbãm ºi sãrbãtoarea întru cinstirea
zilei de pecetluire a hotarelor cele din afarã ºi a cortului cel
dinãuntru care s-a sãvârºit cu un an în urmã dupã ce voi aþi
împlinit aceastã piatrã de mãrturie a lucrãrii Domnului care a
fost de la El prin noi, cãci noi am fost ºi suntem în Domnul,
ºi Domnul în noi a fost ºi este întru lucrarea Sa. 

Aceastã masã de nuntã sã-ºi aibã legile ei, de la aºe-
zarea ei ºi pânã la nesfârºitul ei, cã nu se poate masã de nuntã,
masã cereascã de nuntã, fãrã de nuntaºi îmbrãcaþi dupã legea
mesei nunþii cereºti. Nu cumva sã se încumete vreun mesean
sã intre prin lãturi sau peste porþi la aceastã masã; nu cumva
sã intre fãrã de hainã, cã ºtiþi ce este cu unul ca acela. O, nu
veniþi la masa acestei grãdini, nu veniþi cu hainã ruptã sau ne-
spãlatã; nu veniþi cu pete pe hainã. Spãlaþi-vã bine, iubiþii mei
cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului, cãci turma aceasta micã
este scrisã în cer, ºi din ea se va ridica o turmã mare, care va
intra pe porþi la Dumnezeu. Fiþi sfetnici cereºti ºi atenþi pentru
aceastã grãdinã ºi pentru împrejmuirile ei, dar nu mai puneþi
mâna pe cei morþi, cã aduceþi suferinþã ºi aduceþi atingere
strãinã de sfinþenia acestei grãdini. Pãstraþi-vã locaº dãruit lui
Dumnezeu, cãci inima este locaºul lui Dumnezeu în voi. Sã
nu mai fie nici cea mai micã urmã de idol în inima purtãtori-
lor de Dumnezeu ºi peste lumina care vine cu Dumnezeu. Eu
voi lucra fãrã timp, cãci Domnul a spus cã este vremea mea
ºi este vremea sã lucrez. Voi lucra fãrã timp ºi voi face lucrare
tare, ºi prin ea îi voi face pe toþi necredincioºii care s-au depãr-
tat de la mine ºi m-au hulit, care au pãcãtuit asupra duhului
meu, îi voi face pe aceia sã-ºi rosteascã cu gura lor învinuirea
nebuniei lor; îi voi face sã profeþeascã cele ce au fost ºi cele
ce sunt, ºi se va îngrozi inima din ei ºi vor crede cã Domnul
a lucrat lucrarea acestei grãdini. Îi voi înþepa pânã la os, ºi ei
vor sãri de durerea duhului ºi de durerea trupului, cãci eu mã
voi ridica ºi voi fi dacã voi lucra. Voi îngenunchea pe cei
necredincioºi, pe cei ce-L fac eretic pe Domnul în aceastã
lucrare. Voi amuþi cuvântul necredinþei lor ºi mã voi grãbi,

cãci crucea celui uns peste biserica de azi, dã sã-mi slãbeascã
puterea acestui fiu. Mã voi grãbi spre el ºi mã voi împãrþi în
toate laturile ºi voi fi lângã el ºi în el ºi în tot jurul lui, ºi voi
fi lui armãturã din partea Domnului. Voi sta eu în laturile
toate, ºi pe el îl voi þine înãuntrul meu, ºi voi lucra eu, ºi voi
lupta eu, cã mi l-au slãbit fariseii ºi cãrturarii ºi arhiereii care
s-au pus pe sine peste turmã în numele Domnului Iisus Hris-
tos. Aceastã înºelãciune va fi vãditã, cã eu voi lucra ºi voi vã-
di putreziciunea lor, cãci Domnul aºa a zis: 

– TT e du, Verginico, ºi ia puterea luptei ºi biru-
ieºte pentru îngerul bisericii ºi pentru fiii

cei vii ai Noºtri! Amin. 

– ªª i voi merge la unsul României ºi voi vorbi
în el ºi voi curãþi aria din jurul lui, cãci pa-

iul uscat este uscat ºi nu este verde, ºi el va vedea cã este us-
cat ºi îl va da de la el. ªi nu te teme, turmã micã, eu sunt cu
tine, din partea Domnului Iisus Hristos sunt cu tine. 

Nu vã temeþi, voi, vestitorii buneivestiri, cãci vine vre-
mea cea de dupã ea, iubiþii mei copii. Duhul rãu voieºte sã vã
biruiascã, ºi iatã ce vã spun, cã el va fi prins în însãºi cursa
pusã de el. 

Încã o datã vã spun cã am întors armele asupra celor ce
le-au fãurit, ºi aceia vor mânca rodul agoniselii lor, fiindcã
biserica este pregãtitã sã intre în matca ei cea dintâi. Domnul
nu dã înapoi întru voi. Nu vã lãsaþi spre deznãdejde, nu se
poate aºa la Dumnezeu, ºi Domnul merge înainte, întru voi, ºi
veþi birui prin Cel ce este în voi. Lãsaþi-i pe cei potrivnici sã-ºi
scoatã armele pe masã ºi sã fie vãzute, cãci dupã aceea voi lu-
cra la timp, sã ºtiþi cã voi lucra, ºi îi voi face sã mãrturiseascã
ei înºiºi lucrarea lor murdarã. Lucraþi cu arme cereºti, cã mare
este biruinþa lor ºi a celor ce le poartã pe ele, cãci ele nu lu-
creazã moarte, ºi lucreazã înviere. 

Am întocmit carte ºi cuvânt, ca sã se împlineascã cu-
vântul. Vã voi înconjura pe voi din toate laturile ºi voi pleca
numaidecât sã stau lângã cel uns din bisericã, ºi mã voi îm-
pãrþi în zeci de mii de laturi ºi îl voi înconjura cu armãturã de
biruinþã ºi mã voi arãta în jurul lui lucrãtoare. Sunt cu voi ºi
cu el. Pânã ºi cu cei potrivnici sunt; sunt, ca sã le stârpesc îm-
potrivirea. 

Hai sã mergem înainte în numele Sfintei Treimi! Sã
mergem înainte, iubita mea cetate, cereasca mea cetate, cã în-
tãrite îþi sunt þie temeliile ºi nici un neam nu te va birui, ºi þi
se vor pleca þie neamurile pãmântului. Amin. 

Pacea mea o las vouã! Precum a biruit întru mine Dom-
nul, ºi eu voi birui întru voi, ºi Domnul va hrãni încã o datã
mulþimile cu apã vie, cu hranã vie, ºi mulþimile vor strãbate
pustiul ºi vor ajunge la Domnul, ºi Domnul va cuvânta ºi va
lua ºi va împãrþi ºi va hrãni încã o datã mulþimile. Amin,
amin, amin. 

29 noiembrie/12 decembrie 1992
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